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 چکیده
-قصه و حکایت، موضوع اصلی تحلیل نظریۀ روایت

شناسی با تلفیق شناسی است. در حوزة روایت
نظریات مختلف، ابعاد گوناگون قصه را مورد بررسی 

در پژوهش حاضر، تالش شده است،  .مدهیقرار می
شناسان هاي روایتبا توجه به نظریات و شیوه

معروفی چون تودروف، پراپ، گریماس، برمون، 
بارت و ... سبک روایی داستان را از منظر  ژنت،

در متون  .عاشق و جایگاه آن مورد بررسی قرار دهیم
ترین عنصر معرفت عشق است. عرفانی اولین و مهم

دلیل در این داستان عاشقانه در تالشیم تا  به همین
این داستان را از منظر عشق و جایگاه آن مورد 

در قصه عاشقانۀ صدر جهان، که  .پژوهش قرار دهیم
است  مثنويهاي ترین داستانترین و رواییاز عمیق

در  کننده دارد.مقوله عشق جایگاه اساسی و تعیین
روایتگري  این مقاله نقش وجودي موالنا و قدرت

رفته شناختی قرار گوي مورد تحلیل و بررسی روایت
کوشش نویسنده بر آن بوده تا با استفاده از آراي و 

نظر و با توجه به شناسان معروف و صاحبروایت
شخصیت و شگردهاي روایتگري موالنا به این 

 .داستان نغز، نگاهی دگرگون و جدید افکنده شود
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Abstract 
anedote and story is the most subject in 
narratologies analysis. in narratology we 
collection different theories to survey 
various dimention of story. In this 
reaserch we used from the famous and 
well known narratologiest's opinion like ' 
todorv, propp, greimas, bermon, genette, 
barthes' and etc to survey the story in 
viewpoint of love and its position. In 
mystic texts the first and the most 
important thing is cognition of love.at first 
we separatly analysis the story and then 
survey viewpiont of love. In “sadr jahan” 
story which is one of the most validity and 
one of the deepest in masnawi's narratives, 
love has basic and important position, 
therefore we tried to survey the power of 
mollana's narratology. The writer tried to 
use from famous narratologies votes and 
opinions to find new view point of 
mollana's personality and his poly 
narratology to this mist story. 
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 مقدمه
ترین نکتۀ تمام رابطۀ راوي با داستان مرکزي

هاست. راوي با بینش و فهم خود به روایت
کند. آنچه در نگرد و آن را روایت میموضوع می

به موضوع روایت  روایت اهمیت دارد، توجه راوي
 کند.هاي مختلفی را بیان میاست که دیدگاه

هاي بلند، اغلب سرایان روایتقصه
اي شگفت در روایت خود حضور دارند؛  گونه به

 گویند بنا بر ظاهر، توجهاي که میحتی اگر قصه
بخواند. در و نگاه ما را به فرد یا افراد دیگري فرا

به دو موضوع این میان اغلب توجه ما همزمان 
هاي شود؛ یکی افراد و رخدادجالب معطوف می

-ها را نقل میداستان و دیگري کسی که ماجرا

فردوسی یا  شاهنامۀوقتی  ،رو این کند. از
خوانیم، بخشی را می مثنوي معنويهاي حکایت

به شخصیت گوینده معطوف  از فرایند مطالعه
 شود.می

ناسبی گاه مگو آغازحضور داستان و داستان
است، اما باید از مسائلی که بسط و گسترش این 
اندیشه را به همراه دارد نیز آگاهی یابیم. حضور 

گو در روایت عامل متغیري است و این داستان
گویان حضور اي مهم است. برخی از داستاننکته

ی دیگر حضوري و برخ و مزاحمبسیار آشکار 
 ونهمچآمیز دارند. هر حکایتی زودگذر و رمز

دهنده و نیازمند هر قطعه از زبان یا متن، نشان
 چند پنهان است.اي هرگوینده

هاي گذشته اهمیت این تأکید بر ارائۀ رخداد
دلیلی است بر احساس  واقع دربسیار دارد و 

 از روایت. برخی از فاصله گرفتنجدایی و 
پردازان چنان بر این جنبه اصرار دارند که نظریه

با جهان واقعی و مؤلف واقعی  ارتباط روایت را
 کنند.انکار می

توان، توالی طبق این تعریف روایت را می
همه نباید   این اي از حوادث دانست. باسلسله

تصور کرد، این حوادث در کنار یکدیگر و 
دهند. اي روایت را شکل میصورت زنجیره به

ترین ویژگی روایت ترین و عمدهاصلی یکی از
پندارد ادث است. توالن میارتباط میان حو

منظور از غیر تصادفی بودن حوادث این است 
انگیزه باشند؛ یعنی ارتباط  که باید مشخص و با

آنها باید استنتاجی باشد، یعنی یکی از دیگري 
 باشد.منتج شده 

هرچند تودروف به سازماندهی امور متوالی 
روایت معتقد است ولی باید توجه داشت که 

حوادث داستان پیوند زمانی و سببی میان سلسله 
باشد. پیوند زمانی را اولین  هم باید وجود داشته

برد. ارسطو بر  بار ارسطو در مورد تراژدي به کار
این باور بود که هر روایت باید آغاز، میانه و 

اما در تعریف تودروف به ؛ باشد انجامی داشته
 پیوند زمانی اشاره نشده است.

-ف روایت و ویژگیـریدر حقیقت میان تع

 ی وجود دارد. ازـتنگهاي آن ارتباط تنگا
به  - تر شدن مطلببراي روشن - ،رو این

هاي روایت از دیدگاه مایکل  برخی از ویژگی
 پردازیم.توالن می

 
 پیشینه 

 مثنويزجمله کارهایی که در تحلیل روایت در ا
توان به این موارد  موالنا صورت گرفته است می

 :اشاره کرد
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 حکایت
 . خالصۀ داستان به نثر1

در بخارا مورد  یکی از بندگان صدر جهان،
مهري صدر جهان قرار گرفت و به دلیل آنکه  بی

شد و خود را از  متهم گشته بود از بخارا دور
. وکیل صدر جهان به صدر جهان پنهان کرد

در  مدت ده سال در کوه و بیابان سرگردان بود.
طاقت شد و دیگر توان تحمل  این فاصله وي بی

فراق را نداشت. تصمیم گرفت که به نزد صدر 
جهان بازگردد. دوستان وکیل او را از نزد صدر 

کردند چراکه بیم جان  جهان رفتن منع می
ته بود و اما وکیل تصمیم خود را گرف رفت؛ می

نصیحت هیچ ناصحی در وي اثر نداشت. وکیل 
تا  با شوق رهسپار سوي صدر جهان شد و

آخرین لحظات هرکس او را بیم داد توجهی 
نکرد. وقتی به نزد صدر جهان رسید با دیدن وي 
بیهوش شد صدر جهان با محبت و بخشش از 

 وي استقبال کرد و او به هوش آمد.
 
 تحلیل .2

اختار روایت الزم است در براي تحلیل کلی س
 بررسی قرار دهیم: آغاز عناصر روایی را مورد

 
 پیرنگ. 2-1
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پیرنگ موجود در این حکایت تقریباً منطقی 
ها و دالیل محکم است؛ زیرا خواننده انگیزه

پذیرد. پیرنگ راحتی می اعمال و رفتارها را به
او با صدر  دهد.این حکایت را رسول شکل می

ناهی که مرتکب شده است و جهان به دلیل گ
شود از  گناه او نیز در حکایت اصالً مشخص نمی

گریزد ولی دوري صدر جهان را  ترس جان می
 آورد و قصد بازگشت دارد. طاقت نمی
بینیم بنا به گفتۀ ارسطو این طور که می همان

حکایت داراي ساختاري کامل است. آغاز، میانه 
گرفته و پایان منطقی حکایت گویاي نظم شکل

 از طریق پیرنگ است.
مایۀ زمانی و سببی در این حکایت  بن

همزمان با بازگشت رسول و بخشش وي از 
پذیرد. بدین ترتیب  طریق صدر جهان پایان می

پیرنگ با توجه به ترتیب زمانی قصه علیت 
 کند.وقایع را بازگو می

گیري پیرنگ این حکایت تفکیک در شکل
داشته یا خود تري  اینکه کنش نقش اساسی

شخصیت مشخص نیست. چراکه این دو از 
 یکدیگر جدا نیستند.

 
 پردازيشخصیت. 2-2

رو بهنوع شخصیت رو در این حکایت با سه
 هستیم:

این سه شخصیت  یاران و ناصح: ،اطرافیان
کنند به همین دلیل  تقریباً در یک راستا نقش ایفا می

ي فرقی میان آنها نیست اطرافیان رسول همگی و
 دهند: میرو شدن با صدر جهان بیم  را از روبه

 خبر گفت او را ناصحی اي بی

 اندیش اگر داري هنر عاقبت

 در نگر پس را به عقل و پیش را
 همچو پروانه مسوزان خویش را

 )3812-3813، ابیات 3/220: 1388 (مولوي،
ها را با توجه به کنش آنها در  این شخصیت 

صح نیز جزء اطرافیان کنیم. ناداستان شناسایی می
و یاران رسول است ولی گویی در مقامی است 

دهد با رسول مستقیم  که به خود اجازه می
بندي فورستر این  حجت را تمام کند. در طبقه

-هاي ساده انگاشته میشخصیت جزء شخصیت

شود و در سادگی شناخته می که بهشود، چرا
هاي خود پیشرفتی ندارد. توصیف قالب کنش

غیرمستقیم و در کنش  صورت شخصیت بهاین 
 شود.خود شخصیت معرفی و شناسایی می

رسول: این شخصیت در حقیقت نقش 
 باختگی اصلی را در حکایت بر عهده دارد. دل

عالوه بر آنچه راوي  جهان رسول را به صدر
گو با اطرافیان و وکند؛ از طریق گفت روایت می
فهمیم. این شخصیت در جهان می خود صدر

خالل کنش خود پیشرفت کرده تا جایی که 
خواننده توانست برخورد وي را در مقابل 

بینی کند. این شخصیت بیشتر صدرجهان پیش
 شود.  طریق خودش معرفی و شناسایی می از

طبق نظریۀ برمون رسول شخصیتی تأثیرگذار و 
کند. این کنش این بهبود بخش را ایفا می

دریافت  تنهایی با عملش قابل  شخصیت به
نیست. این شخصیت براي توصیف خود در 
کنار کنش خود دلیل کنش خود را نیز شرح 

 دهد.می
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صدر جهان: شخصیت صدرجهان در 
کنند. ها تقریباً روندي ساده را طی میحکایت

این پادشاه پس از مشاهده و تحت تأثیر قرار 
کند و  او را نوازش می گرفتن از عمل رسول

برخالف انتظار  آید. رسول به هوش می
که رسول در شود، چرادوچندان می اش شادي

دلدادگی به او صادق بود. شناخت این شخصیت 
طورکلی  تأثیري در روند حکایت ندارد. به

واکنش او در مقابل کنش رسول است که اندکی 
-اش مطلع میخواننده را از شخصیت وجودي

هاي کند. این شخصیت را نیز جزء شخصیت
کنیم. در آغاز قصه ایت قلمداد میسادة این حک

صدر جهان را پادشاهی مستبد و ظالم تلقی 
خبر  کنیم البته از گناه رسول و نوع آن بی می

بینیم قدرت عشق او را نیز  هستیم. در آخر می
 خو کرده است. نرم

 
 راوي .2-3

هدة راوي است. راوي این روایت آغاز قصه بر ع
زء راویانی ج بندي بارت اساس تقسیمحکایت بر

گاه شخصیت اصلی قصه را دارد. او است که دید
هاي داستان است. وقتی پاي شاهد رخداد

آید سکوت اصلی داستان به میان میشخصیت
سپارد. با وجود کرده و ادامۀ قصه را به او می

کند از آنکه از بیرون قصه را روایت می
صورت تلویحی آگاهی  هاي خود بهشخصیت

دسته از راویان نام مؤلف تلویحی را دارد. این 
نهند. راوي بر اعتقاد واالس مارتین بر خود میبنا

تا پایان قصه مسئولیت روایت را بر عهده دارد و 
 کند:نتیجۀ خود را نیز در بیت پایانی بیان می

 خبر گفت او را ناصحی اي بی
 اندیش اگر داري هنر عاقبت

 در نگر پس را به عقل و پیش را
 پروانه مسوزان خویش را همچو

 )3812-3813، ابیات 220همان:  (مولوي،
 صدرجهاندر بخارا بندة

 متهم شد گشت از صدرش نهان
 مدت ده سال سرگردان بگشت

 گه خراسان گه کهستان گاه دشت
 از پس ده سال او از اشتیاق

 طاقت ز ایام فراق گشت بی

 )3686-3688، ابیات 214 همان: (مولوي،
 
 یدزاویۀ د .2-4

در این حکایت زاویۀ دید راوي سوم شخص و 
هایی از از بیرون حکایت است. البته در بخش

توانیم حضور شخصیت اصلی را بیشتر قصه می
بر احساس کنیم. این حضور واضح را ژنت بنا

 نامد.شدگی می شناسی امروز کانونیدانش روایت
شدگی شخصیت رسول در این در کانونی

رسول را در  و احساسات حکایت، راوي افکار
دهد. این هایش نمایش میها و کنشغالب گفتار

-موجب می تمرکز راوي بر روي این شخصیت

ها را نیز از خالل سخنان شود که دیگر شخصیت
ترتیب راوي افکار و  رسول بشناسیم. بدین

هاي خود را در غالب شخصیت رسول اندیشه
ایی کوتاه ه کند. البته این نقش در زمانروایت می

 گیرد. بر عهده ناصح و صدر جهان نیز قرار می
 
 مندي روایتزمان .2-5



در این حکایت با توجه به نظریۀ ژنت زمان 
لحظه است. در این حکایت  به روایت، زمان لحظه

پیرنگ با حوادث داستان تداخل دارد. هر یک از 
دار روایت کردن بخشی از ها عهدهشخصیت

-نگ زمانی آشکار میحکایت هستند. اوج پیر

به هر قیمتی که  گیرد شود که رسول تصمیم می
شده صدر جهان را مالقات کند. تصور مخاطب 
این است که شاید صدر جهان رسول را از خود 

 شود. نمی طور دور کند ولی این
-با توجه به نظر ریکور در این حکایت می

گیري زمان گذشته و بینیم که کنش موجب شکل
راوي از گناه رسول و قهر صدر شود؛ حال می

کند که از زمان گذشته آغاز جهان حکایت می
شود و با توجه به کنش رسول که با دور می

شود و به شدن از صدر جهان حکایت دنبال می
 دهد و زمان حال که رسول طاقت از کف می

-خواهد به نزد صدر جهان بازگردد؛ پیوند می می

نظر  کایت، ازگیري زمان حیابد و در این شکل
 ها نقش دارند.خواننده تنها کنش

از دیدگاه ژنت در این حکایت حذف 
صورت  تلویحی صورت گرفته است. راوي به

حوادث داستان را ذکر کرده و درصدد طوالنی 
کردن حکایت نبوده است. در آغاز حکایت 

گوید صورت کوتاه از ماجرایی سخن می راوي به
کند. قصه یان میگیري حکایت را بکه دلیل شکل

 شود. سالۀ رسول آغاز می با هجران ده
 
 هاها و کنشکارکرد .2-6

کارکرد اصلی در این حکایت بر عهدة رسول 
بود. او بود که موجب شده تا حکایت سیري 

 صدر جهان دار شود.منطقی را طی کند و نتیجه
زعم بارت  اي را به واقع نقش کارکرد واسطه در

اصلۀ بین کارکرد اصلی بر عهده داشت. در ف
هاي صدر جهان قرار داشت که کارکرد کارکرد
شود. صدر جهان و اي محسوب میواسطه
هاي رسول هایش تنها در مقابل کارکردکارکرد

هاي صدر کند. البته این ویژگیمعنا پیدا می
تقریباً با توجه به نظر پراپ در میان  جهان

ا یکسان ه پادشاهان در قصه شدة کارهاي شناخته
است. به بیانی دیگر خواننده انتظار دارد که صدر 
جهان این رفتار را از خود بروز دهد ولی از 
رسول انتظار چنین رفتاري نیست. زمانی که 

کند خواننده به نوازش می صدر جهان رسول را
اینکه قصه به پایان  یابد وآسایش قصه دست می

 خوش خود رسیده است.
ین حکایت نقش نمایه را ناصح و یاران در ا

کنند. آنها نقش نمایۀ ویژه را در روایت ایفا می
اند و اطالعاتی را در اختیار  گرفته  عهده بر

دهند. البته این اطالعات در  خواننده قرار می
 شده بود. وهلۀ اول براي راوي نقل

هایی که موجب دادن اطالعاتی به از نمایه
 ن ابیات است:شوند ایخواننده در این حکایت می

 هرکه دیدش در بخارا گفت خیز
 پیش از پیدا شدن منشین گریز
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 جوید آن شه خشمگین را میو که ت
 ساله کین تا کشد از جان تو ده

 )3874-3875، ابیات 224همان:  (مولوي،
که هجران  یابیم با توجه به این ابیات درمی

تواند  بسیار طوالنی شده است و رسول هم نمی
گویند حتی  و از جهتی اطرافیان می طاقت بیاورد

 شده است. کینۀ این ده سال هم به جرم تو اضافه
کارکردهاي این حکایت را با توجه به نظر 

 گیرد:صورت زیر شکل می تودروف به
آغاز حکایت وصف هجران و جرم رسول  .1

 است که در این حکایت موقعیت متعادلی است.

طاقتی رسول از دوري و تصمیم به  بی .2
شت وي، نیرویی است که موقعیت متعادل بازگ

 زند.را بر هم می

گوي ناصح و یاران با رسول به وگفت .3
 انجامد.متعادل میتوصیف موقعیت نا

عمل صدر جهان و نوازش او موقعیت  .4
 کند.قرار میمتعادل را بر

به هوش آمدن رسول با نوازش صدر جهان  .5
اي را و عالقه میان آنها موقعیت متعادل تازه

 دهد.ل میشک

دهند رفت را میها تشکیل یک پی این گزاره
-رفت درونههاي تودروف نام پیکه در پژوهش

گیري آنها گیرد چراکه شکلگیري را به خود می
 گیرد.براساس رابطۀ استداللی صورت می

 
 پردازيصحنه. 2-7

شود ولی  برده می در این حکایت از بخارا نام
گیرد. البته در  توصیفاتی از بخارا صورت نمی

شود  مورد هجران رسول در این حد روایت می

که مدتی را در خراسان نیز بوده است که درواقع 
دوري بخارا از خراسان بیشتر مدنظر بوده است 

در این حکایت با مکان متن  و بعد مسافت!
رو هستیم. مکانی که توصیفات متن براي ما روبه

توانیم بیابان گیرد. مکان آغازین را میدر نظر می
 در نظر بگیریم که رسول در آن آواره است.

و هوا در بخارا ساکن صدر جهان در همان حال 
شود مخاطب  است. هرلحظه که قصه روایت می

 کند. کم شدن این بعد مسافت را حس می
آرایی متن را بیشتر در این حکایت صحنه

ها و توصیفات آنها از مدیون خود شخصیت
 ستیم.و فضا ه قضایا

 
 انجام روایت آغاز و. 2-8

آغاز این حکایت با توجه به نظر تودروف که 
معتقد است یک حکایت همیشه از یک وضعیت 

شود با یک وضعیت نامتعادل ثابت آغاز نمی
گیرد البته این وضعیت نامتعادل براي صورت می

گیري وضعیت متعادل به حکایت موردنظر شکل
ن و متهم شدن است، زیرا اگر با توصیف هجرا

 شخصیت رسول قابل شد رسول توصیف نمی
شناسایی نبود. چرا وي را متهم کرده بودند به  

همین خاطر که مجرم نبود صدق عمل ایشان 
 مشخص شد.

با توجه به نظر مالبون که سخن گفتیم، 
کارکرد آغاز این حکایت از نوع کارکردهاي 
 آغازین بین کنشی است. در این نوع آغاز

ایت به یاري توصیف صحنه، راوي حک
هاي آنها فضاي حکایت و ها و کنششخصیت



مدنظرش است  مخاطب را براي روایت آنچه
 کند.آماده می

هاي حکایت از نوع پایانپایان این 
زیرا آغاز حکایت با مشکلی  ست؛گشا مشکل
گرفته بود که در پایان به حل آن رسیدیم. شکل

یت به در این حکایت تنها مضمون آغاز حکا
سرانجامی که مخاطب در انتظارش بوده رسیده 
است. در آغاز مضمون موجود در حکایت 

-هجران رسول بود در پایان هجران به پایان می

 رسد. و حکایت به سرانجام می رسد
 

 گیري نتیجهبحث و 
با دیگر  مثنوي معنويسرایی در  قصه

گیري دارد. تا  کهن تفاوت چشم سرایان  داستان
از آثار عطار است؛  موالنا مثنويابع حدودي من

موالنا گاهی از همان آغاز حکایت از مادر 
زند، گاهی از  داستان به داستان دیگري گریز می

موازات داستان و گاهی هم در پایان   میانه و به
سرایی موالنا معموالً نظمی  داستان در داستان.

که بخواهد از مادر  وجود ندارد و او هر زمان 
شود. داستان صدر جهان نمونۀ  جدا می داستان

چنین است. ساختار قصه در   بارز داستانی این
قدر  رسد. آن قصه در این داستان به اوج خود می

شوي که راوي تو را به  غرق داستان فرعی می
کند  کند و حتی به تو یادآوري می ناگاه جدا می

 که داستان بازگرد.
ان عشق می شناسیدیدگاه روایت لحاظ از

رسول و صدر جهان شاکلۀ اصلی ساختار این 

حکایت است. شخصیت اصلی در این حکایت را 
عنوان یک انسان بر عهده دارد. به دلیل  عشق به

بیشتر گفتاري  واقع در هاي موالنا اینکه داستان
بینیم  اي منظم و نوشتاري، می شفاهی دارد تا شیوه

ین ترکه از مهم که زاویۀ دید در این داستان 
شناسی است از دیدگاه یک مسائل علم روایت
واقع این پریشانی  شود و در راوي روایت نمی

 یابد. درمی وضوح روایت را خواننده به
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