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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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چکیده
- موضوع اصلی تحلیل نظریۀ روایت،قصّه و حکایت
 در حوزۀ روایتشناسی با تلفیق.شناسی است
 ابعاد گوناگون قصّه را مورد بررسی،نظریات مختلف
، تالش شده است، در پژوهش حاضر.قرار میدهیم
با توجه به نظریات و شیوههای روایتشناسان
، برمون، گریماس، پراپ،معروفی چون تودروف
 سبک روایی داستان را از منظر...  بارت و،ژنت
 در متون.عاشق و جایگاه آن مورد بررسی قرار دهیم
.عرفانی اولین و مهمترین عنصر معرفت عشق است
به همین دلیل در این داستان عاشقانه در تالشیم تا
این داستان را از منظر عشق و جایگاه آن مورد
 که، در قصّه عاشقانۀ صدر جهان.پژوهش قرار دهیم
از عمیقترین و رواییترین داستانهای مثنوی است
 در.مقوله عشق جایگاه اساسی و تعیینکننده دارد
این مقاله نقش وجودی موالنا و قدرت روایتگری
وی مورد تحلیل و بررسی روایتشناختی قرار گرفته
و کوشش نویسنده بر آن بوده تا با استفاده از آرای
روایتشناسان معروف و صاحبنظر و با توجه به
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مقدمه

ارتباط روایت را با جهان واقعی و مؤلف واقعی

رابطۀ راوی با داستان مرکزیترین نکتۀ تمام

انکار میکنند.

روایتهاست .راوی با بینش و فهم خود به

طبق این تعریف روایت را میتوان ،توالی

موضوع مینگرد و آن را روایت میکند .آنچه در

سلسلهای از حوادث دانست .با این همه نباید

روایت اهمیت دارد ،توجه راوی به موضوع روایت

تصور کرد ،این حوادث در کنار یکدیگر و

است که دیدگاههای مختلفی را بیان میکند.

بهصورت زنجیرهای روایت را شکل میدهند.
اغلب

یکی از اصلیترین و عمدهترین ویژگی روایت

بهگونهای شگفت در روایت خود حضور دارند؛

ارتباط میان حوادث است .توالن میپندارد

حتی اگر قصّهای که میگویند بنا بر ظاهر ،توجه

منظور از غیر تصادفی بودن حوادث این است

و نگاه ما را به فرد یا افراد دیگری فرابخواند .در

که باید مشخص و با انگیزه باشند؛ یعنی ارتباط

این میان اغلب توجه ما همزمان به دو موضوع

آنها باید استنتاجی باشد ،یعنی یکی از دیگری

جالب معطوف میشود؛ یکی افراد و رخدادهای

منتج شده باشد.

قصّهسرایان

روایتهای

بلند،

داستان و دیگری کسی که ماجراها را نقل می-

هرچند تودروف به سازماندهی امور متوالی

کند .از اینرو ،وقتی شاهنامۀ فردوسی یا

روایت معتقد است ولی باید توجه داشت که

حکایتهای مثنوی معنوی را میخوانیم ،بخشی

میان سلسله حوادث داستان پیوند زمانی و سببی

از فرایند مطالعه به شخصیت گوینده معطوف

هم باید وجود داشته باشد .پیوند زمانی را اولین

میشود.

بار ارسطو در مورد تراژدی به کار برد .ارسطو بر

حضور داستان و داستانگو آغازگاه مناسبی

این باور بود که هر روایت باید آغاز ،میانه و

است ،امّا باید از مسائلی که بسط و گسترش این

انجامی داشته باشد؛ اما در تعریف تودروف به

اندیشه را به همراه دارد نیز آگاهی یابیم .حضور

پیوند زمانی اشاره نشده است.

داستانگو در روایت عامل متغیری است و این

در حقیقت میان تعری ف روایت و ویژگی-

نکتهای مهم است .برخی از داستانگویان حضور

های آن ارتباط تنگاتنگ ی وجود دارد .از

بسیار آشکار و مزاحم و برخی دیگر حضوری

اینرو - ،برای روشنتر شدن مطلب  -به

زودگذر و رمزآمیز دارند .هر حکایتی همچون

برخی از ویژگی های روایت از دیدگاه مایکل

هر قطعه از زبان یا متن ،نشاندهنده و نیازمند

توالن میپردازیم.

گویندهای هرچند پنهان است.
این تأکید بر ارائۀ رخدادهای گذشته اهمیت

پیشینه

بسیار دارد و در واقع دلیلی است بر احساس

ازجمله کارهایی که در تحلیل روایت در مثنوی

جدایی و فاصله گرفتن از روایت .برخی از

موالنا صورت گرفته است میتوان به این موارد

نظریهپردازان چنان بر این جنبه اصرار دارند که

اشاره کرد:
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 .9-2پیرنگ
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گفت او را ناصحی ای بیخبر

پیرنگ موجود در این حکایت تقریباً منطقی
است؛ زیرا خواننده انگیزهها و دالیل محکم

عاقبتاندیش اگر داری هنر
در نگر پس را به عقل و پیش را

اعمال و رفتارها را بهراحتی میپذیرد .پیرنگ

همچو پروانه مسوزان خویش را

این حکایت را رسول شکل میدهد .او با صدر

(مولوی ،220/4 :7488 ،ابیات )4872-4874

جهان به دلیل گناهی که مرتکب شده است و

این شخصیتها را با توجه به کنش آنها در

گناه او نیز در حکایت اصالً مشخص نمیشود از

داستان شناسایی میکنیم .ناصح نیز جزء اطرافیان

ترس جان میگریزد ولی دوری صدر جهان را

و یاران رسول است ولی گویی در مقامی است

طاقت نمیآورد و قصد بازگشت دارد.

که به خود اجازه میدهد با رسول مستقیم

همانطور که میبینیم بنا به گفتۀ ارسطو این

حجت را تمام کند .در طبقهبندی فورستر این

حکایت دارای ساختاری کامل است .آغاز ،میانه

شخصیت جزء شخصیتهای ساده انگاشته می-

و پایان منطقی حکایت گویای نظم شکلگرفته

شود ،چراکه بهسادگی شناخته میشود و در

از طریق پیرنگ است.

قالب کنشهای خود پیشرفتی ندارد .توصیف

بنمایۀ زمانی و سببی در این حکایت
همزمان با بازگشت رسول و بخشش وی از

این شخصیت بهصورت غیرمستقیم و در کنش
خود شخصیت معرفی و شناسایی میشود.

طریق صدر جهان پایان میپذیرد .بدین ترتیب

رسول :این شخصیت در حقیقت نقش

پیرنگ با توجه به ترتیب زمانی قصّه علیت

اصلی را در حکایت بر عهده دارد .دلباختگی

وقایع را بازگو میکند.

رسول را به صدر جهان عالوه بر آنچه راوی

در شکلگیری پیرنگ این حکایت تفکیک

روایت می کند؛ از طریق گفتوگو با اطرافیان و

اینکه کنش نقش اساسیتری داشته یا خود

خود صدر جهان میفهمیم .این شخصیت در

شخصیت مشخص نیست .چراکه این دو از

خالل کنش خود پیشرفت کرده تا جایی که

یکدیگر جدا نیستند.

خواننده توانست برخورد وی را در مقابل
صدرجهان پیش بینی کند .این شخصیت بیشتر

 .2-2شخصیتپردازی

از طریق خودش معرفی و شناسایی میشود.

در این حکایت با سه نوع شخصیت روبهرو

طبق نظریۀ برمون رسول شخصیتی تأثیرگذار و

هستیم:

بهبود بخش را ایفا میکند .این کنش این

اطرافیان ،یاران و ناصح :این سه شخصیت

شخصیت به تنهایی با عملش قابل دریافت

تقریباً در یک راستا نقش ایفا میکنند به همین دلیل

نیست .این شخصیت برای توصیف خود در

فرقی میان آنها نیست اطرافیان رسول همگی وی

کنار کنش خود دلیل کنش خود را نیز شرح

را از روبهرو شدن با صدر جهان بیم میدهند:

میدهد.
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صدر جهان :شخصیت صدرجهان در

تا پایان قصّه مسئولیت روایت را بر عهده دارد و

حکایتها تقریباً روندی ساده را طی میکنند.

نتیجۀ خود را نیز در بیت پایانی بیان میکند:

این پادشاه پس از مشاهده و تحت تأثیر قرار

گفت او را ناصحی ای بیخبر

گرفتن از عمل رسول او را نوازش میکند و
رسول به هوش میآید .برخالف انتظار

عاقبتاندیش اگر داری هنر
در نگر پس را به عقل و پیش را

شادیاش دوچندان میشود ،چراکه رسول در

همچو پروانه مسوزان خویش را

دلدادگی به او صادا بود .شناخت این شخصیت

(مولوی ،همان ،220 :ابیات )4872-4874

تأثیری در روند حکایت ندارد .بهطورکلی

در بخارا بندۀصدرجهان

واکنش او در مقابل کنش رسول است که اندکی
خواننده را از شخصیت وجودیاش مطلع می-

متهم شد گشت از صدرش نهان
مدت ده سال سرگردان بگشت

کند .این شخصیت را نیز جزء شخصیتهای
سادۀ این حکایت قلمداد میکنیم .در آغاز قصه

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

صدر جهان را پادشاهی مستبد و ظالم تلقی

گشت بیطاقت ز ایام فراا

میکنیم البته از گناه رسول و نوع آن بیخبر

(مولوی ،همان ،273 :ابیات )4686-4688

هستیم .در آخر میبینیم قدرت عشق او را نیز
نرمخو کرده است.

 .1-2زاویۀ دید

در این حکایت زاویۀ دید راوی سوم شخص و
 .9-2راوی

از بیرون حکایت است .البته در بخشهایی از

روایت آغاز قصّه بر عهدۀ راوی است .راوی این

قصّه میتوانیم حضور شخصیت اصلی را بیشتر

حکایت براساس تقسیمبندی بارت جزء راویانی

احساس کنیم .این حضور واضح را ژنت بنابر

است که دیدگاه شخصیت اصلی قصّه را دارد .او

دانش روایتشناسی امروز کانونیشدگی مینامد.

شاهد رخدادهای داستان است .وقتی پای

در کانونیشدگی شخصیت رسول در این

شخصیتاصلی داستان به میان میآید سکوت

حکایت ،راوی افکار و احساسات رسول را در

کرده و ادامۀ قصّه را به او میسپارد .با وجود

غالب گفتارها و کنشهایش نمایش میدهد .این

آنکه از بیرون قصّه را روایت میکند از

تمرکز راوی بر روی این شخصیت موجب می-

شخصیتهای خود بهصورت تلویحی آگاهی

شود که دیگر شخصیتها را نیز از خالل سخنان

دارد .این دسته از راویان نام مؤلف تلویحی را

رسول بشناسیم .بدین ترتیب راوی افکار و

بنابر اعتقاد واالس مارتین بر خود مینهند .راوی

اندیشههای خود را در غالب شخصیت رسول
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روایت میکند .البته این نقش در زمانهایی کوتاه
بر عهده ناصح و صدر جهان نیز قرار میگیرد.
 .5-2زمانمندی روایت

در این حکایت با توجه به نظریۀ ژنت زمان
روایت ،زمان لحظهبهلحظه است .در این حکایت
پیرنگ با حوادث داستان تداخل دارد .هر یک از
شخصیتها عهدهدار روایت کردن بخشی از
حکایت هستند .اوج پیرنگ زمانی آشکار می-
شود که رسول تصمیم میگیرد به هر قیمتی که
شده صدر جهان را مالقات کند .تصور مخاطب
این است که شاید صدر جهان رسول را از خود
دور کند ولی اینطور نمیشود.
با توجه به نظر ریکور در این حکایت می-
بینیم که کنش موجب شکلگیری زمان گذشته و
حال میشود؛ راوی از گناه رسول و قهر صدر
جهان حکایت میکند که از زمان گذشته آغاز
میشود و با توجه به کنش رسول که با دور
شدن از صدر جهان حکایت دنبال میشود و به
زمان حال که رسول طاقت از کف میدهد و
میخواهد به نزد صدر جهان بازگردد؛ پیوند می-
یابد و در این شکلگیری زمان حکایت ،از نظر
خواننده تنها کنشها نقش دارند.
از دیدگاه ژنت در این حکایت حذف
تلویحی صورت گرفته است .راوی بهصورت
حوادث داستان را ذکر کرده و درصدد طوالنی
کردن حکایت نبوده است .در آغاز حکایت
راوی بهصورت کوتاه از ماجرایی سخن میگوید
که دلیل شکلگیری حکایت را بیان میکند .قصه
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با هجران دهسالۀ رسول آغاز میشود.
 .1-2کارکردها و کنشها

کارکرد اصلی در این حکایت بر عهدۀ رسول
بود .او بود که موجب شده تا حکایت سیری
منطقی را طی کند و نتیجهدار شود .صدر جهان
در واقع نقش کارکرد واسطهای را بهزعم بارت
بر عهده داشت .در فاصلۀ بین کارکرد اصلی
کارکردهای صدر جهان قرار داشت که کارکرد
واسطهای محسوب میشود .صدر جهان و
کارکردهایش تنها در مقابل کارکردهای رسول
معنا پیدا میکند .البته این ویژگیهای صدر
جهان تقریباً با توجه به نظر پراپ در میان
کارهای شناختهشدۀ پادشاهان در قصّهها یکسان
است .به بیانی دیگر خواننده انتظار دارد که صدر
جهان این رفتار را از خود بروز دهد ولی از
رسول انتظار چنین رفتاری نیست .زمانی که
صدر جهان رسول را نوازش میکند خواننده به
آسایش قصّه دست مییابد و اینکه قصّه به پایان
خوش خود رسیده است.
ناصح و یاران در این حکایت نقش نمایه را
در روایت ایفا میکنند .آنها نقش نمایۀ ویژه را
بر عهده گرفتهاند و اطالعاتی را در اختیار
خواننده قرار میدهند .البته این اطالعات در
وهلۀ اول برای راوی نقلشده بود.
از نمایههایی که موجب دادن اطالعاتی به
خواننده در این حکایت میشوند این ابیات است:
هرکه دیدش در بخارا گفت خیز
پیش از پیدا شدن منشین گریز
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که تو را میجوید آن شه خشمگین

مورد هجران رسول در این حد روایت میشود

تا کشد از جان تو دهساله کین

که مدتی را در خراسان نیز بوده است که درواقع

(مولوی ،همان ،223 :ابیات )4813-4819

دوری بخارا از خراسان بیشتر مدنظر بوده است

با توجه به این ابیات درمییابیم که هجران

و بعد مسافت! در این حکایت با مکان متن

بسیار طوالنی شده است و رسول هم نمیتواند

روبهرو هستیم .مکانی که توصیفات متن برای ما

طاقت بیاورد و از جهتی اطرافیان میگویند حتی

در نظر میگیرد .مکان آغازین را میتوانیم بیابان

کینۀ این ده سال هم به جرم تو اضافهشده است.

در نظر بگیریم که رسول در آن آواره است.

کارکردهای این حکایت را با توجه به نظر

صدر جهان در همان حال و هوا در بخارا ساکن

تودروف بهصورت زیر شکل میگیرد:

است .هرلحظه که قصه روایت میشود مخاطب

 .7آغاز حکایت وصف هجران و جرم رسول

کم شدن این بعد مسافت را حس میکند.

است که در این حکایت موقعیت متعادلی است.

در این حکایت صحنهآرایی متن را بیشتر

 .2بیطاقتی رسول از دوری و تصمیم به

مدیون خود شخصیتها و توصیفات آنها از

بازگشت وی ،نیرویی است که موقعیت متعادل

قضایا و فضا هستیم.

را بر هم میزند.
 .4گفتوگوی ناصح و یاران با رسول به

 .7-2آغاز و انجام روایت

توصیف موقعیت نامتعادل میانجامد.

آغاز این حکایت با توجه به نظر تودروف که

 .3عمل صدر جهان و نوازش او موقعیت

معتقد است یک حکایت همیشه از یک وضعیت

متعادل را برقرار میکند.

ثابت آغاز نمیشود با یک وضعیت نامتعادل

 .9به هوش آمدن رسول با نوازش صدر جهان

صورت میگیرد البته این وضعیت نامتعادل برای

و عالقه میان آنها موقعیت متعادل تازهای را

شکلگیری وضعیت متعادل به حکایت موردنظر

شکل میدهد.

است ،زیرا اگر با توصیف هجران و متهم شدن

این گزارهها تشکیل یک پیرفت را میدهند

رسول توصیف نمیشد شخصیت رسول قابل

که در پژوهشهای تودروف نام پیرفت درونه-

شناسایی نبود .چرا وی را متهم کرده بودند به

گیری را به خود میگیرد چراکه شکلگیری آنها

همین خاطر که مجرم نبود صدا عمل ایشان

براساس رابطۀ استداللی صورت میگیرد.

مشخص شد.
با توجه به نظر مالبون که سخن گفتیم،

 .9-2صحنهپردازی

کارکرد آغاز این حکایت از نوع کارکردهای

در این حکایت از بخارا نام برده میشود ولی

آغازین بین کنشی است .در این نوع آغاز

توصیفاتی از بخارا صورت نمیگیرد .البته در

راوی حکایت به یاری توصیف صحنه،

تحلیل روایتشناختی قصۀ صدر جهان در مثنوی ،مجید سرمدی
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شخصیتها و کنش های آنها فضای حکایت و

حکایت است .شخصیت اصلی در این حکایت را

مخاطب را برای روایت آنچه مدنظرش است

عشق بهعنوان یک انسان بر عهده دارد .به دلیل

آماده میکند.

اینکه داستانهای موالنا در واقع بیشتر گفتاری

پایان این حکایت از نوع پایانهای

شفاهی دارد تا شیوهای منظم و نوشتاری ،میبینیم

مشکلگشاست؛ زیرا آغاز حکایت با مشکلی

که زاویۀ دید در این داستان که از مهمترین

شکلگرفته بود که در پایان به حل آن رسیدیم.

مسائل علم روایتشناسی است از دیدگاه یک

در این حکایت تنها مضمون آغاز حکایت به

راوی روایت نمیشود و در واقع این پریشانی

سرانجامی که مخاطب در انتظارش بوده رسیده

روایت را خواننده بهوضوح درمییابد.

است .در آغاز مضمون موجود در حکایت
هجران رسول بود در پایان هجران به پایان می-
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