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 چکیده

 شناسیروایت هنظری براساس آنها مآخذ با معنوی مثنوی از حکایت دو دررا  روایت سرعت مقاله این

 جهیا   کیه  اسیت  رواییی  هیای سیرعت  انیوا   بررسیی علی    ما، هدف. دکنمیمقایسه  پرینس جرالد

 وییهه بیه  ،مولوی هایحکایت میآخذ که یابیمدرمی مقایسه این با. سازندمی را شدهروایت رویدادهای

بیه  چکییده  و صیننه  روایت سرعت هایدسته از و دارند یکمتر روایی هایگزاره منثور، هایروایت

 ایین  عرفیانی  و اخالقیی  هیای آمیوزه  غیرمسیتقیم  آموزش و مشایخ سخنا  حفظ برای ابزاری عنوا 

 بییش  و کم تند، روایی هایسرعت نیز آنها پیرایش بدو  هایحکایت درنتیجه برند؛می بهره سخنا 

 گفتما  در موجود یهااندیشه و معارف از مستقیم یگیربهره با مولوی .دارند تندروبه متعادل و تند

 و نیاموق   راوی گیر، مداخلیه  راوی درج، معانی، تداعی مانند روایی شگردهای انوا  و اسالمی -ایرانی

 هیای سیرعت  و روایت سرعت هگانپنج هایدسته انوا  پذیرش هآماد را تند و برهنه هایروایت ،غیره

  .است تربخشلذت و ترکام  تر،متنو  شناختیزیبایی نظر از که کندمی کند و کند خیلی روایی
 

 پرینس ،معنوی مثنوی مآخذ ،معنوی مثنوی روایت، سرعت شناسی،روایت واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 ایین  هپیشین هرچند. (11: 1931 پرینس،) «است 2روایت کارکرد و شک  همطالع 1شناسیروایت»

ریخیت  انتشیار  از بعید  و بیسیتم  هسید  در تنها رسد،می ارسطو و افالطو  زما  به غربی سنت
 طیور بیه  سیاختارگرایا   و هافرمالیست ر اساس نظراتب پراپ، والدیمیر پریا  هایقصه شناسی

 و بیارت  آقار مانند پراپ از بعد شناسیروایت هایپهوهش بیشتر نکهیا با. کرد رشد توجهیقاب 

آ  بیه  سیسس  و بود متمرکز شده روایت آنچه بر استراوسلوی کلود و او از پیروی به تودوروف

 جرالید  و چیتمن  سییمور  بیال  میکه مانند شناسانیروایت کرد، پیدا تمای  شده روایت که گونه

 انیوا   ازجملیه  رواییت،  گونیاگو   هیای جنبیه  پیهوهش، نو   هردو تلفی  با اندکوشیده 9پرینس

 (.8-1: 1931 دیگرا ، و بارت) کنند توصیف در آنها را ممکن هایسرعت

 روییدادهای  جهیا   که هاییموقعیت و رویدادها هارائ برای روایت هایسرعت انوا  به توجه

 کیه  پیرچنگیی  داستا » حکایت دو در روایت سرعت همقایس و بررسی سازند،می را شدهروایت

 خضیرویه  احمد شیخ خرید  حلوا» و« زدمی چنگ گورستا  در خدا بهر از (رض) عمر عهد در

 نییز  و آ  مآخیذ  بیا  موالنیا  معنوی مثنوی در« ح  الهام به غریما ، جهت( الْعزیز سِره اهللُ قَدسَ)

 تهمییدات  انوا  پذیرش برای مولوی توسط هاروایت این از هریک تکام  و تغییر چگونگی بیا 

 هنظریی  براسیاس  مثنیوی  در 1رواییت  سیرعت  ترینمناسبت به رسید  برای روایی شگردهای و

 .است مقاله این اصلی هلمسأ پرینس، جرالد شناسیروایت

 شناسیی رواییت  هظرین براساس روایت سرعت ایمقایسه تنلیلی روش بر تکیه با مقاله این در

 سیرعت  گوناگو  نمودهای و هاجلوه ،آ  مآخذ و ادشدهی حکایت دو تنلی  با ابتدا پرینس، جرالد

 هیای علیت  آنهیا  متفیاوت  و همانند هایجنبه همقایس با سسس و کنیممی بررسی را آ  در روایت

بهیره  بیا  مولیوی  که است این ما فرض. یابیممی را آنها مآخذ با مثنوی هایحکایتسرعت  تفاوت

 از اسیتفاده  بیا  همچنین و دارد ریشه اسالمی ایرانی گفتما  در که هاییاندیشه و معارف از گیری

و  8نیاموق   راوی ،7گیر مداخله راوی ،6درج ،1معانی تداعی مانند روایی شگردهای و تمهیدات انوا 

                                                           
1. narratology 
2. narrative 
3. Gerald Prince 
4. narrative Speed 
5. association of ideas 
6. insertion 
7. intrusive narrator 
8. unreliable narrator 
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زیبیایی  نظر از که کندیم روایت سرعت هایدسته انوا  پذیرش هآماد را ادشدهی حکایت دو ،غیره

 .هستند خود مآخذ از تربخشلذت و ترکام  تر،متنو  شناختی،

 

 تحقیق هپیشین -2

 آقیار  ۀعمید  بخیش  سیه  در کیه  استشده انجام مقاله این بنث موضو  در متعددی هایپهوهش

 بررسیی  احیانیا   و مثنیوی  هیای حکاییت  شناسیی رواییت  ایرا ، در روایت سرعت هنظری به مربوط

 وییهه بیه  رواییت  سرعت مختلف هاینظریه براساس مختلف متو  بررسی نیز و آنها روایت رعتس

 صیورت  بیه  نخست گروه به مربوط آقار تمام. گیرندمی قرار پرینس جرالد شناسیروایت بر تکیه با

 وارد ،تیوال   و کنیا  -ریمو  تودوروف، ژنت، چو  ساختارگرایی شناسا روایت آقار شرح و ترجمه

نظرییه  و( 1982) سیاختارگرا  بوطیقیای  ،(1988) متن تأوی  و ساختار در مثال، برای. اندشده را ای
 و داسیتا   زما  و سخن میا  هرابط جمله از و زما  همقول هدربار ژنت نظرات ،(1983) روایت های

 درآمیدی : شناسیی رواییت  در. شودمی تبیین روایت سرعت هایحالت انوا  به مربوط اصطالحات
 بیر  میثقر  عوامی   روایت سرعت بندیدسته با پرینس هنظری مشابه( 1988) انتقادی -شناختیبا ز

-ریمیو   و ژنیت  نظیرات  ،(1988) سیینما  و ادبییات  در روایت بر ایمقدمه در. شودمی بررسی آ 

 9حیذف  ،2چکییده  ،1صننه همچو  نظریه این به مربوط اصطالحات و روایت سرعت هدربار کنا 

 بیا  ادشیده ی اصیطالحات  اسیمی  تشیابه  وجیود  بیا . شیود میی  داده توضیی   1توصیف یبرا مکث و

 .  دارد نسبی هایتفاوت یکدیگر با آنها تعریف پرینس، روایت سرعت هنظری اصطالحات

 عناصیر  جیوی وجسیت  از رفیتن  فراتیر  بیا  (1989) سیودا آتیش  دوم، بخش هایپهوهش بین از

 هپدیید  بیه  کیه  دکنی میی  توجیه  یمثنو سبکی هایگیویه از دسته آ  به بیشتر داستا ، متعارف

 از اسیتفاده  بیا  کیه  اسیت  درصیدد  (1983) توکلی. است شبیه معاصر رما  در 1ذهن سیال جریا 

 ،شیرقی  شناسیی رواییت  از الگیویی  باختین، وگوییگفت منط  و 6ساختارگرا شناسیروایت روش

 روش از اسیتفاده  بیا  (1931)مشیکی  با .کنید  ارائیه  معنیوی  مثنیوی  شناسیروایت ویههبه و ایرانی

 غیرمسیتقیم  پردازیداستا  شگردهای از مولوی زیاد بسیار هاستفاد به ساختارگرا شناسیروایت

                                                           
1. Scene 

2. Summary 

3. ellipsis 

4. descriptive pause 

5. stream of consciousness 

6. structuralism 
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 عنصیر  بیه  وییهه  توجه و شناسیروایت بر تمرکز وجود با آقار این در. استدهکر اشاره پیچیده و

 مختلیف  متیو   بررسیی  خیش ب در. استنشده توجه روایت، سرعت موضو  به مثنوی، در زما 

 ،(1983) یدهقیان  و لیی حسین  هایمقاله مانند ها،پهوهش بیشتر روایت، سرعت هنظری براساس

 دیگیرا   و فیر وحیدانی  ،(1931) صیالنی  ،(1931)ی روانیش و دادجو ،(1932) پورحسام و دهقانی

 در و انید شیده  امانج ژنت ژرار شناسیروایت بر تکیه با ،(1931)ی اصفهان نصر و طالئی و (1931)

 انجیام  زمیا  میدت  و آ  هکاهنید  عوامی   و سیرعت  هافزایند هایمثلفه همچو  مسائلی به آنها

 توجیه  افتیه، ی اختصیا   آ  بیه  کتاب از که حجمی میزا  با آ  سنجش و رویدادها و هاکنش

 ایکارکردهی  و ماهیت هیوم، کاترین آرای به اشاره با (1931) امینی و (1988) عمادی. استشده

جنبیه  از را سیرعت  و زمیا   با سخن هانداز ارتباط تا اندکرده بررسی را مساوات و ایجاز اطناب،

 و سیرعت  هدهنید کیاهش  و دهنیده افیزایش  بیانی عناصر سسس و دهند نشا  آ  مختلف های

 .اندنموده بیا  را فنی سبک هایویهگی با آنها ارتباط

 و میرزائیی  همقالی  شیده  استفاده پرینس جرالد روایت سرعت هازنظری آ  در که پهوهشی تنها

 هدربیار  پیرینس  و بارت ژنت، هاینظریه نویسندگا  نکهیا با مقاله، این در. است (1931) اینیصالن

 کننید،  بررسی را بیدل حکایت در روایت سرعت نوسانات تا اندکرده خلط یکدیگر با روایت سرعت

 .نیست متفاوتی و بدیع هنکت دارای نیز آ  گیریجهنتی و اندکرده ضعف و پراکندگی دچار را آ 

 در رواییت  سیرعت  ابتیدا  دارییم  سعی ،پیشین هایپهوهش با متفاوت ایگونهبه پهوهش، این در

 پیرینس  شناسیی رواییت  هنظری براساس آنها متعدد مآخذ با و بررسی را معنوی مثنوی از حکایت دو

 .دهیم شرح جنبه این از را مولوی هایایترو برتری و تفاوت هایعلت سسس و کنیم مقایسه

 

 پرینس شناسیروایت هنظری براساس روایت سرعت مفهوم -3

 دو کیم دسیت  بازنمیایی » را رواییت  کیه  اسیت  ساختارگرایی شناسا روایت ازجمله پرینس جرالد

« نباشید  دیگیری  پیامید  ایی  فیرض پییش  کیدام هیچ که معین زمانی هگستر در موقعیت ای رویداد

 هیای نشیانه  هیای آمیزه و هاویهگی از ایمجموعه شام  را آ  و کندمی تعریف (11: 1931 ،پرینس)

 ایین  از برخیی  بنیابراین، . دهندمی شک  را کرد  روایت هاینشانه آنها از برخی که داندمی زبانیی

 فیاش  اصیلی  منشیأ  کمابیش که هستند مربوط راوی به خا  طور به نیز کرد  روایت هاینشانه

 ایین  اسیت  ممکین . (11و11: همیا  نیک.  ) آیید میی  شمار به روایت هر در شدهروایت اطالعات شد 

 را شیده رواییت  روییدادهای  جها  که گیرندمی سرچشمه هاییموقعیت و رویدادها از که اطالعات
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 را هیا موقعییت  و روییدادها  هارائی  تنیدی  و آهنیگ . شیوند  ارائه بیشتر ای کمتر سرعت با سازند،می

 کشییده  طیول  روایت آ  نگارش که زمانیمدت به روایت سرعت رو،ازاین. نامندمی ایترو سرعت

 طیول  که زمانیمدت ،(کسا ی رویدادهای هارائ در مختلف نویسندگا  بود  تند ای و کند دلی  به)

 در نویسیندگا   متفیاوت  عملکرد دلی  به) برساند پایا  به روایت در را داستانش راوی تا کشدمی

 کیه  فراوانی ابزارهای دلی  به) روایت خواند  برای الزم زما مدت نیز و( توصیف عنصر از ادهاستف

 نیدارد  ربطیی  هییچ ( دارنید  اختییار  در خوانندگا  همطالع سرعت کرد  تند ای و کند برای مثلفا 

 و ژنیت  آنچیه  بیه  روایت سرعت هدربار پرینس شناسیروایت هنظری اساسی مسائ  (.18-17: هما )

 زمیانی  دیرش هزیرمجموع در (1)روایت سرعت هچهارگان هایحالت از بنث در کنا -ریمو  دهابع

 مییا   هرابطی  بیا  اسیت  مسیاوی  رواییت  سرعت» آنها، نظر به. هستند نزدیک بسیار کندمی مطرح

میی  طیول  شیده نق  رویدادهای که( تقریبی) زما مدت عنیی- شدهروایت رویدادهای زما مدت

 ایی  سیطور  واژگیا ،  شیمار  براسیاس  مثال ) روایت طول و -کشندمی طول کنیممی گما  ای کشند

 بیا  پیرینس  مسیائ ،  جزئییات  در اما. (77: 1988 لوته، ؛61: 1982 تودوروف، ؛18: هما نک. )(« صفنات

 هچهارگانی  هیای حالیت  هدربیار  (12: 1931 صافی،نک. ) کنا -ریمو  و ژنت هنظری گسترش و اصالح

 صیننه،  ،1وقفیه  حیذف،  هدسیت  پینج  بیه  توا می را روایت سرعت که است تقدمع روایت، سرعت

 بیرده  زمیا   که رویدادی از روایت جای هیچ در اگر ترتیب، بدین. کرد تقسیم 2گسترش و چکیده

میی  سرعت بیشترین به روایت حالت، این در. بگوییم سخن حذف از توانیممی باشد، نشده ذکری

 زنیدگی  هیای سیال  از ایپیاره  ماجرای از اما کند، نق  را چنگی پیر حکایت مولوی اگر مثال . رسد

 هییچ  رواییت،  از بخشی در اگر. استکرده استفاده حذف ویهگی از نیاورد، میا  به ذکری هیچ وی

 حالیت،  ایین  در. بگیوییم  سیخن  وقفیه  از توانیممی باشد، نشده حذف شدهروایت زما  از مقداری

 چنگیی،  پییر  حکاییت  نقی   در مولیوی  کنییم  فیرض  نمونیه،  برای. رسدمی کام  توقف به روایت

 دنییای  و جنگیی  پیر به ربطی هیچ که بسردازد حنانه ستو  نالید  حکایت به و واگذارد را حکایت

 کیه هنگیامی  عنیی ی است؛ صننه وقفه، و حذف تفریطی و افراطی طیف دو این همیان حد. ندارد او

 تیا  و دارد وجیود  زمیانی  برابیری  هرابط( تقریبا ) کندمی یبازنمای که رویدادی و روایتی هقطع میا 

شخصییت  از کیی اگر درنتیجه،. کنیممی بازتولید عینی و دقی  را رویدادها است ممکن که جایی

. کنید میی  بازتولیید  عینیی  و دقیی   را او سیخنا   مولیوی  بگوید، حکایت چنگی پیر حکایت های

                                                           
1. pause 
2. Stretch 
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 بیین  که مواردی هدربار و چکیده از گیرندمی قرار هصنن و حذف بین که مواردی هدربار سرانجام،

 و امکانیات  هرچنید  پیرینس،  نظیر  بیه . گیوییم می سخن گسترش از گیرندمی قرار وقفه و صننه

 زییاد  بسییار  گسیترش  و چکییده  هیای توانیایی  و امکانات است، مندود واقعی هصنن هایتوانایی

 شیده روایت کنشی ای طوالنی هشدروایت  زما روایت، از کوتاهی نسبتبه بخش چکیده، در. است

 کیه  بخیوانیم  مولوی روایت در اگر بنابراین،. دهدمی انتقال گیردمی صورت کندیبه معموال  که را

 دانییم میی  زیرا ایم؛گفته سخن چکیده از است،داشته وجود فَر و کر با مطربی چنگی عمر عهد در

 او بیرای  که رویدادهایی و هاموقعیت و چنگی پیر شخصیت به توجه با را روایی 1هگزار این شدمی

ویهگیی  از برخیی  فقط نخست نو  در ؛دارد اساسی نو  دو چکیده. داد شرح موموبه است،داده رخ

 رشیته  چند مشترک هایویهگی فقط دوم، نو  در و شوندمی ارائه مختلف رویداد رشته چند های

 کوتیاهی  هشید رواییت  زما فقط  ،روایت از نیطوال نسبتبه بخش نیز گسترش در. کسا ی رویداد

 جنگیی  پییر  شاید مثال ،. دهدمی انتقال را( گیردمی صورت تندیبه معموال  که شدهروایت کنشی)

 زمیانی  میدت  در سیاده،  عمی   ایین  ذکیر  جایبه مولوی و باشد نواخته چنگ کوتاهی مدت فقط

 هبرپایی  رواییت  بررسیی  بیا  اسیت  معتقید  پیرینس . باشد داده شرح موموبه را آ  روایت، از طوالنی

 کیه  دهییم  توضیی   اصطالحاتی برمبنای را هاروایت توانیممی کردیم، مطرح نجایا در که مواردی

 و آ  گونیاگو   هیای جنبه و روایت هایسرعت انوا  بررسی مانند ؛هستند مربوط روایت خود به

 کیدام  از میتن  آ  بسرسییم  تیوانیم میی  فقط نه دیگر، عبارت به. دارند که هاییارزش و پیامدها

 از چیرا  بسرسییم  تیوانیم می بلکه کرده، استفاده آ  احتمالی هایتلفی  و روایت سرعت امکانات

 (.62-13: 1931 پرینس،نک. ) استبوده جالب و موف  چقدر کار این و کرده استفاده آنها

 

( رض) عمر عهد در که چنگی پیر داستان» حکایت در روایت سرعت همقایس و بررسی -4

 مآخذ با معنوی مثنوی در« زدمی چنگ گورستان در خدا بهر از

 کیه  بیود  نیواز چنیگ  پیرمیردی  عمیر،  عهد در: است چنین مولوی روایت براساس حکایت هخالص

 در دلیی   بیدین  و نبود او آواز و ساز طالب کسی دیگر حاال و بود کرده سسری کار این بر را عمری

 بیه  شیبی  روازاین. بست دل ح  به و برید خل  از را امیدش درنهایت،. بردمی سربه ناتوانی و فقر

 او از تیا  بنیوازم  خداونید  بیرای  تنهیا  بایید  بیار  این گفت خود با و رفت مدینه هحوم در گورستانی

 همیین  در. فرورفیت  عمیی   خیوابی  بیه  و شید  ناتوا  تا نواخت چنگ آنقدر او. بستانم دستمزدی

                                                           
1. proposition 
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 فرمیا   او بیه  غیبی سروش خواب میا  در تا رفت گرا  خوابی به نیز عمر تعالیح  هاراد به حال،

 خیا   بنیدگا   از کیی ی نییاز  و برو گورستا  به المالبیت از دینار هفتصد با و برخیز اینک که داد

 هبنید  همیا   ایین  گفیت  خیود  با و دید را چنگی پیر فقط ولی رفت، آنجا به عمر. ساز برآورده مرا

 همیا   پیرمیرد  این که دریافت فراست به سرانجام. داد ادامه باز جستن به و نیست خداوند خا 

 را زر هکیسی  و کرد بازگو او برای را غیبی پیغام و استشده سفارش او به خواب در که است کسی

 و شید  پشییما   گذرانیده  مطربیی  بیه  مجیالس  در را عمیری  نکهیا از نیز پیرمرد. داد تنوی  او به

 (.131-139/ 1: 1981 زمانی،) نواخت خداوند برای تنها را ساز باید که دریافت

 ایین  ،معنیوی  مثنوی هایحکایت مأخذشناسی در پارسانسب و فروزانفر هایپهوهش براساس

 بیرای  که ،(19-12: 1931 پارسانسیب، نک.  ؛29-21: 1999 فروزانفر،نک. ) است مأخذ چهار دارای حکایت

گیزاره  بیه  را منثیور  و منظیوم  هایحکایت این از هریک ابتدا آنها، روایت سرعت همقایس و بررسی

 هنظریی  طبی   زییرا  کنییم؛ میی  تقسیم دارندمی بیا  را آنها هشدروایت رویدادهای جها  که هایی

 گیزاره  کنید، میی  بییا   معینی جها  هدربار را هاییقضیه ای هاگزاره روایت، پرینس شناسیروایت

 کیی  قالب در که موضو  آ  هدربار [خبر-مبتدا] ضی تو و موضو  شام  ساختاری از است عبارت

 ایین  از. اسیت  مجزا بنیادین هزنجیر دو از کمتر و کی کمدست گشتار جمله و شودمی بیا  جمله

 ایتیازه  اطالعات بازنموده جها  هدربار و است مربوط رویداد کی فقط و کی به نیز گزاره گذشته،

 آ  مآخیذ  از هرییک  و مولوی هایحکایت بندیتقسیم از بعد. (68-67: 1931 پرینس،) کندمی ارائه

 هدهنید تشیکی   هیای گیزاره  فراوانیی  ترتیب به را هاحکایت پرینس، نظر مورد روایی هایگزاره به

 واضی  . کنییم میی  مقایسیه  و بررسی( منتوایی تکام  ای و تاریخی سیر براساس نه) آنها از هریک

 سیرعت  نظیر  از روشینی  هیای پیام هاحکایت این از هریک ییروا هایگزاره تنو  و تعداد که است

 .خوانیممی و گشاییممی را آنها از هریک بنث، هادام در که دارند روایت

 حکاییت  و آ  مآخیذ  بیا  مولیوی  حکایت روایت سرعت اجمالی همقایس برای (1) جدول در

 و هیا حکاییت  از کهری هدهندتشکی  روایی هایگزاره مجمو  ،(خواجو حکایت) مولوی از پس

 هنظریی  براسیاس  رواییت  سیرعت  هگانی پنج هایدسته با مطاب  را آنها از هریک هایگزاره تعداد

 .دهدمی نشا  نیز را تنقی  این نتایج خالصه طوربه که ایمآورده پرینس شناسیروایت
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 بیا  مطاب  هاحکایت از هریک هایگزاره تعداد

 تروای سرعت گانهپنج هایدسته
 

ف
دی
ر

 

 کتاب نام
 زبییییا 
 روایت

 مجمیییو 
-گییییزاره

 هیییییای
 روایییییی
 تشیییکی 
 یدهنده
 حکایت

ف
حذ

ده 
کی
چ

 

نه
صن

ش 
تر
گس

 

فه
وق

 

 نیییییو 
 سییرعت
 روایت

1 
 اخیال   در گزیده

 تصوف و
 متعادل - - 8 1 - 3 منثور

2 

 حکاییییت هیییزار
 - - 12 11 - 22 منثور صوفیا 

 متعادل
 بییییه رو
 تند

9 

 نامهمصیبت

 - 1 29 17 - 11 منظوم

 متعادل
 بییییه رو
 تند

1 

 فی اسرارالتوحید
 شییییخ مقامیییات

 سعیدابی

 متعادل - - 11 11 1 66 منثور

1 
 معنوی مثنوی

 928 96 68 99 1 166 منظوم
 خیلیییی

 کند

6 
 االنوار هروض

 3 91 19 12 9 72 منظوم
 خیلیییی

 کند
 

 .پرینس روایتسرعت  هنظری براساس هاحکایت روایی هایگزاره مجمو  (1) جدول
 

 منمید ابونصیر طیاهر بین     اقر ،(218: 1971 خانقاهی،) تصوف و اخال  در گزیده در منثور کایتیح

کوتیاه  و اولیین  رواییی  هگیزار  نیه  با هجری ششم قر  اوای  و پنجم قر  اواخر به مربوط و خانقاهی

 ههمی  اصیلی  هایمایهبن حکایت این چو  که است معتقد پارسانسب. است حکایت این مأخذ ترین

 و عطیار  میهنیی،  منور هایحکایت هفشرد صورت و ابتدایی طرح دارد، خود در را واپسین هایتروای

 تبعییت  به توانیممی را خانقاهی روایت ترتیب، بدین. (12: 1931 پارسانسیب، ) دهدمی تشکی  را مولوی

 آنجیا  از. ددار کیاملی  عرفیانی  ماهییت  که (263: 1932 تودوروف،نک. ) بدانیم 1سرنمو  حکایتی پراپ از

میی  کنید،  تفهییم  و تعلییم  کیه  دارد قصید  صوفیانه کتب نویسندگا  دیگر همچو  نیز خانقاهی که

 نمایید  ذکر ادبی هایپیرایه هرگونه از برهنه و ساده نثر به را مشایخ عبارات عین المقدورحتی کوشد

                                                           
1. prototype 
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 نظریییهسییاس حکایییت خانقییاهی برا روایییت سییرعت بررسییی بییا (.166 و 111: 1981 شمیسییا،نییک. )

 مییا   و ددار کنیواختی ی و متعیادل  رواییت  سرعت یابیم که این حکایتشناسی پرینس درمیروایت

ایین  گیوهر  کیه چنیا  . دارد وجود زمانی برابر هرابط کند،می بازنمایی که رویدادهایی و روایتی هقطع

 و  کامی  هاحاطی  بیا  را حکاییت  شیخ،، سیوم  راوی کنید، می اقتضا پرصننه روایی هایسرعت گونه

واکینش  و کنشیی  افعیال  از لبالیب  که کندمی روایت گذشته زما  در 1ک  دانای دید هزاوی برمبتنی

 بیرای  درنگیی  و توصییف  گونیه هیچ جای آ ، در که است 2وگوگفت قالب از استفاده و شتابزده های

 (.61: 1931 پرینس،نک. ) استنمانده باقی روایت سرعت تنو  ای کاهش

روایت از هریک هدهندتشکی  روایی هایگزاره تعداد ترتیببه مولوی حکایت مأخذ دومین

 و ناشیناخته  میثلفی  از (113-118: 1983) صیوفیا   حکاییت  هیزار  کتیاب  در منثور حکایتی ها،

 و ددار تنید روبیه  متعیادل  رواییت  سیرعت  این حکایت .است هجری ششم قر  اواخر به مربوط

 ایین  از بیشیتری  درصید  اختصیا   در( هاگزاره دادتع سوای) پیشین روایت با آ  هعمد تفاوت

 صیوفیه  مشیایخ  به منسوب کرامات گزارش برای آنها از که است چکیده انوا  هدست به حکایت

 صورت درپیپی افعال گماشتن و کوتاه خبری جمالت از گیریبهره با امر این. شودمی استفاده

 هیای ویهگیی  فقیط  ایی  مختلیف  رویداد هرشت چند هایویهگی از برخی فقط آنها با که گیردمی

 برجسیتگی  باعیث  عناصیر  ایین  وجیود  البتیه  ؛شیود می ارائه کسا ی رویداد رشته چند مشترک

 .کند مننرف پیام خود از را خواننده توجه که شودنمی خاصی ویهگی انتصاب ای سبکی

 عطیار  هنامی مصییبت  در بیتی 23 حکایتی مولوی، حکایت منظوم مأخذ اولین و مأخذ مینسو

سیرعت  تعدادی با تندروبه متعادل روایت سرعت دارای حکایت این .است (126-121: 1986 عطیار، )

 بیرای  او از دعیوت  عیدم  و چنگیی  پییر  ناتوانی و پیری توصیف در که است گسترش هدست از گیر

 اسیت  وقفیه  و گسیترش  هایدسته از هاییگزاره نداشتن و داشتن. است اشتنگیدست و نواختن

 ازخیود پیس  حکاییت  و ازخیود پییش  هیای حکاییت  بیا  را عطیار  حکایت هعمد تفاوت ترتیببه که

 عطیار  چو  اولیایی شعرِ شاعرا ِ اصلی هدف وقفه هدست با زیرا کند؛می مشخ،( مولوی حکایت)

 شمیسیا، ) شیود میی  منقی   اسیت،  شیعر  در عرفانی هایآموزه تبیین و قرآ  سر و تفسیر همه که

 باشید،  نداشته وجود وقفه هدست از گزاره کی حتی حکایت این در اگر که است واض . (138: 1982

                                                           
1. omniscient point of view 
2. dialogue 
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 عطیار  و بیود  نخواهید  است، آ  از لبالب مولوی حکایت آنچه مانند مستقیمی، عرفانی هآموز هیچ

 .استهنیامیخت عرفانی مطالب با را نامهمصیبت حکایت این کمدست

 فیی  التوحیید  اسیرار  کتاب در منثور یتیحکا مولوی حکایت مأخذ بلندترین و آخرین چهارمین،
 هیای گیزاره  تعیداد  زییاد  اختالف به توجه با است. (117/ 1: 1988 میهنیی،  منور) سعیدابی شیخ مقامات

 سیرعت  میهنیی  منیور  حکاییت  صیننه،  هدست فاحش هغلب و چکیده و صننه هایدسته بین روایی

 بیشیتر  کیه  اسیت  ایین  حکایت این در صننه هدست هایگزاره هغلب اصلی علت. ددار متعادلی روایی

 بالغیت  و فصیاحت  قیید  بیا  غزنیوی  و سامانی عصر همناور زبا  به کتاب این [هایگزاره] هایجمله

 دیگیر  هگفتی  اوست، خود هایگفته نق  کتاب عبارات بیشتر که ابوسعید شیخ ویههبه. استشده ایراد

 و امانیت  جانیب  رعایت کلمات، آ  ذکر در و فرمودهمی ذکر را خود مقدم و پیشین بزرگا  و مشایخ

 از هیایی گیزاره  غیبت اصلی علت همچنین، (.213/ 2: 1986 بهار،) استگفتهنمی ترک را روایت صنت

 همداخلی  و تصیرف  عیدم  کتاب، بود  منثور ماهیت شاید حکایت، این در وقفه و گسترش هایدسته

 و حکاییت  هیای صیننه  گسترش برای تاس شعر اصلی گوهر که خیال عنصر دخالت از پرهیز راوی،

 هعمید  هیدف  زییرا  اسیت؛  عرفیانی  هایآموزه تبیین برای وقفه ایجاد در نویسنده داریخویشتن نیز

 .استبوده آیندگا  به انتقال و حفظ برای ابوسعید شیخ آقار و سخنا  گردآوری نویسنده

 سیسس  و ویمولی  حکاییت  خیود  بررسیی  نوبیت  مولیوی،  حکایت مآخذ بررسی از پس اکنو ،

 رواییی  هیای گیزاره  مجمیو   درصید  هفتاد از بیش نکهیا به توجه با. است مآخذ این با آ  همقایس

 کنیدترین ) وقفیه  هدست به (37-81: 1981 مولیوی، ) مثنوی در چنگی پیر بیتی داستا  918 حکایت

 مطلیب  هادامی  در که دارد کند بسیار روایت سرعت مولوی ایتحک دارد، اختصا ( روایت سرعت

 .پرداخت خواهیم آ  دالی  بررسی به

 هیای حکاییت  در رواییت  سرعت از کاستن و وقفه ایجاد برای مولوی شگردهای ترینمهم از یکی

 دل در دومیی  داسیتا   کیه  شیگرد،  ایین . »اسیت  درج ای داستا  در داستا  روش از استفاده مثنوی

 از کیی ی« چنگیی  پییر » حکاییت  (.13: 1988 تیودوروف، )« دارد نام درج شود،می گنجانده اولی داستا 

 کیه  اسیت  پیذیر درج داسیتانی  حکاییت  ایین . اسیت  موضیو   این کرد  روشن برای هانمونه بهترین

 اسیت داده جیای  خیود  در آینید میی  کرد  استدالل کار به که را شدهدرج مطالب و داستا  تعدادی

 عرفیانی،  موضیوعات  آنها، تفسیر و احادیث و آیات و هاداستا  بر عالوه شگرد، این طری  از(. جاهما )

 ایی  شیگرد  این کاربرد فراوانی (.111: 1989 سودا،آتش) اندیافته راه مثنوی به گوناگونی کالمی و فلسفی

 آغیاز  در که است قدریبه( مولوی هایحکایت از بسیاری در همچنین) حکایت این در روایی تمهید
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 بالفاصیله  کنید، میی  اشاره عمر عهد در چنگی پیر وجود به گزاره کی در فقط آنکه از پس شاعر آ ،

 تعیدادی  و تفسییر  مفصی   طیور بیه  را قدسی احادیث از برخی مدخ  چند در و کرده رها را حکایت

 مولیوی . دهید میی  ادامیه  حکایت پایا  تا را روند این و کندمی بیا  آ  میا  در را شدهدرج حکایت

 پیوسیتگی  ایی  معیانی  تیداعی  قیانو   از مثنوی رد فرعی هایحکایت و موضوعات مطالب، درج برای

 ایی  شیخ،  روش، ایین  در. اسیت  نییز  1فروید روانکاوی هشالود که کندمی استفاده ذهنی هایانگاره

 بیر  بنیا  آزادانیه  کیه  را تصیویری  ایی  انگیاره  هر و کند رها را ذهن زمام بیداری، عین در تواندمی شاعر

 کیه  وقتیی  مثیال،  بیرای . (21: 1932 فرویید، ) رانید  زبیا   بر آورد،می ذهن به هاانگاره پیوستگی قانو 

میی  اشیاره  نوافی   قرب حدیث مضمو  به زیر بیت دو در حکایت، همین اول بخش اواخر در مولوی

 از« لَیه  اهلل کیا َ  لِلیهِ  کیا َ  مین »َ حدیث ادی به معنوی، اشتراک طری  از معانی تداعی هوسیلبه کند،

 .کندمی تفسیر را حدیث این ،ایگزارهنوزده ایوقفه دایجا با و افتدمی(  ) پیامبر
 تییو چشییم و زبییا  میین را او گفتییه

 تیوئی  بصیر ی بیی  و سیمع ی بی که رو

 

تیو  خشیم  و رضییا  من و حواس مین   

تیوئی  سر صاحب جای چه توئی سِر  

(81: 1981 مولوی،)  

 

 بیه  و کنید میی  صنبت عمر خواب به غیبی سروش آمد  هدربار شاعر کههنگامی همچنین

 ایجیاد  بیا  و افتدمی« ( ) رسول هجر از حنانه ستو  نالید » حکایت ادی به رسد،می زیر بیت

 .کندمی درج اصلی حکایت میا  در را آ  ای،گزاره 69 ایوقفه
 

سنگ و چوب را ندا آ  کردست فهم  زنگ و تاجیکست و ترک جای چه خود  

(32: هما )  
 

بیه  تیأملی  قابی   نتیایج  اصیلی،  حکایت میا  در شدهدرج حکایت سه روایت سرعت بررسی با

 اولیین « ( ) مصطفی از عایشه کرد  سثال. »کنیممی اشاره آنها به اختصاربه که آوریممی دست

 هدسیت  بیه  گیزاره  61 تعیداد،  ایین  از. دارد روایی هگزار 82 ای و بیت 62 که است شدهدرج حکایت

 گسیترش  و چکییده  هیای دسیته  از هرییک  بیه  گیزاره  دو و صیننه  هدسیت  به گزاره سیزده وقفه،

 گیزاره  61 ایی  بییت  22 از نییز « ( ) رسیول  هجر از حنانه ستو  نالید » حکایت. دارد اختصا 

 حکاییت  فقیط  مییا ،  ایین  در. دارد اختصیا   وقفیه  هدست به آ  هگزار 11 که استشده تشکی 

 مسیتقیم  صیورت بیه « ابوجهی   دسیت  در سینگریزه  آمد  سخن به و(  ) پیغامبر همعجز اظهار»

                                                           
1. Freud 
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 شیش  کیه  شیده  تشیکی   روایی هگزار ده و بیت هفت از حکایت این. ندارد وقفه هدست از ایگزاره

گیزاره  تفیاوت  علیت . دارد اختصیا   صیننه  هدست به آ  هگزار چهار و چکیده هدست به آ  هگزار

 داسیتا   از افتیه یگسیترش  ایلنظیه  حکاییت  ایین  کیه  است این حکایت این هدهندتشکی  های

 و مشیترک  وقفیه  هدسیت  هیای گیزاره  از درواقع و است« ( ) رسول هجر از حنانه ستو  نالید »

 .برخوردارند نیز کندی بسیار روایت سرعت از شدهدرج هایحکایت سایر مانند درنتیجه

 پیش خواننده برای سثال این وقفه، هدست به مربوط روایی هایگزاره بررسی از پس اکنو ،

 زییر  بیت ؟نه ای استبوده آگاه وقفه برای زیباشناسی کارکردهای نسبت به ویمول آیا که آیدمی

 .است مثبت پاسخ که دهدمی نشا  دارد وجود حکایت همین در که
 دار گییوش مطییرب حییال و بییازگرد

 
انتظیار  ز مطیرب  گشیت  عاجز زانک   

(31: هما )  

 

 واقعیی  جها  تداخ  یا 1هکوتا اتصال نام به پسامدر  ادبیات هایمثلفه از کیی بیت این در
 کیار  به پسامدرنی هایرما  توصیف در را اصطالح این 2الج دیوید. دارد وجود داستانی جها  با

 (.172: 1988 تیدینی، ) برنید میی  بیین  از غریب ایگونهبه را تخی  و واقعیت بین هفاصل که بردمی
 سیرعت  و درپیی پیی  هیای وقفه ایجاد برای حکایت، به شاعر هآگاهان ورود هدهندنشا  بیت این

تواند با افزود  بیر تعلیی    ها میمعقول مولوی از وقفه هاز این رو استفاد .است روایت کند بسیار
ها و دنبال کرد  رویدادها ترغییب کنید   ها، خواننده را برای همراهی با شخصیتروایی حکایت

 ختیه بیا آ  را افیزایش دهید.    هیای عرفیانی آمی  و امکا  ییادگیری آمیوزه  ( 11: 1932پاینده، نک. )
 مثنیوی  دل در اسالمی -یایران گفتما  در دارریشه هایاندیشه و معارف از گیریبهره همچنین
 هیا اندیشیه  انتقال و مردم به آموزش برای پرتوانی هشیو هاروایت» که کندقابت تواندمی معنوی
 (.12: 1981 آسابرگر،)« بینندمی تدارک

 هیای گیزاره  مجمیو   از درصید  هفیت  از بییش  با گسترش هدست به طمربو روایی هایگزاره
 معمیوال  . هسیتند  مولیوی  حکایت در روایت سرعت کندی عام  دومین حکایت، هدهندتشکی 
 و چنگیی  پیر شخصیت معرفی برای روند،می کار به توصیف در بیشتر که هاگزاره این از مولوی

 مولیوی  کهآ  از پس حکایت آغاز در مثال، برای. دکنمی استفاده او روانی و روحی حاالت هارائ
 گیزاره  هفیت  با بالفاصله کند،می آگاه عمر عهد در چنگی پیر وجود از را خواننده گزاره کی در
 :پردازدمی او آواز زیبایی توصیف به گسترش هدست از

                                                           
1. short circuit 
2. David lodge 
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 عمییر عهیید در کییه شنیییییدستی آ 
 شیییدی بیخییییود او، آواز از بلبییییی 
 آراسییتی دمییش مجمیییع، و مجلییس
 بفیین کیییآوازش اسیییرافی ، همچییو
 را اسیییرافی  بیییود رسیییییای  ییییییا

 

فیر؟  و کییر  بییا  مطربیی،  چنگیی  بود   
شییدی صیید خییوبش آوازِ ز طییرب یییا  
خییییاستی قییییییامت او، نیییییوای وز  

بییید  در آرد در جیییا ، را مردگیییا   
را فییی  ستیبِییییرُ پَیییر سییماعش کییز  

(81: 1981 مولوی،)  

 مربیوط  هیای گیزاره  از اندکی تعداد از بعد مثنوی در گسترش هتدس هایگزاره معمول، طوربه

میی  توصییف  را میوردنظر  هیای صننه روایت، توقف با مولوی آنها، در که شوندمی پیدا صننه به

 در کیه آ  از بعید  او رؤییای  توصییف  و (31: همیا  ) چنگیی  پییر  آواز زیبیایی  مجیدد  توصیف. کند

 ،(جیا هما ) رودمی خواب به خداوند برای چنگ نواختن از ناشی خستگی با مدینه هحوم گورستا 

 1اکیو  امبرتیو . هسیتند  صننه از بعد گسترش هدست به مربوط هایگزاره زیبای هاینمونه دیگر از

صیننه  بیا  آنهیا  همقایسی  و وقفه و گسترش هایدسته ایجاد در هاتوصیف کارکرد و اهمیت هدربار

 لیذت  بیشترین. هاپیرنگ که کندمی ایفا را کارکردهایی هما  زبا » که است معتقد عملگرا های

 (.211-213: 1988 ،اکو) «انگیزدبرمی آرامش که ،هیجا  نه را

 از درصید  21 از بییش  درمجمیو   نییز  چکییده  و صننه هایدسته به مربوط روایی هایگزاره

 از ایمجموعیه زیر چکییده  روایی هایگزاره. دهندمی تشکی  را مولوی حکایت هایگزاره مجمو 

 رواییت  سیرعت  کرد  تندتر نقش هاکنش تجمیع با که هستند صننه هدست به مربوط هایگزاره

 .است کالسیک روایی ادبیات ویهگی چکیده و صننه تناوب و تلفی . دارند عهده بر را

 او رمیا   ارزییابی  و فهیم  بیرای  کیه  دهید  شیرح  را روییدادهایی  باشد ناگزیر نویسرما  اگر

. کنید میی  اسیتفاده  چکییده  از ندارنید،  را عمیی   کنیدوکاو  ارزش دلیی   هر به ولی ،اندضروری

 ضیروری  رمیانش  برای هاشخصیت هایاندیشه و احساسات و هاکنش دقی  شرح اگر برعکس،

 (.61: 1931 پرینس،) بردمی کار به را صننه روش باشد،

 هایگزاره هوسیلبه عرفانی ایهآموزه تبیین و هااندیشه انتقال روایت، از مولوی اصلی هدف

 و دهید  انجیام  را کار این روایت جریا  توقف باکوشد می همواره او. است وقفه هدست به مربوط

 بیه  بالفاصیله  کنید  احساس را مخاطب خستگی که هرگاه دارد، شناسیروایت از که شناختی با

                                                           
1. Umberto Eco 



 9317 بهار و تابستان، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی محمدحسین کرمی، رضا نکوئی    191

 

 پیرنیگ،  اصیلی  خطیوط  نقی   بیا  تا گرددبازمی چکیده و صننه هدست به مربوط هایگزاره نق 

 :کند خارج انتظار از را آ  هایشخصیت و مخاطب و دهد حکایت به دوباره جانی
 

 دارگییوش مطییرب حییال و بازگیییرد

 عمیر  کِیای  را عُمیر  مییر  آمد بییانگ

 منتییرم و خیییا  دارییییم ایبنیییده

 عیام  المیالِ بییت  ز جِییه  بَر عمیر ای

 اختییار  را میا  تیو  کیای  بییر، او پیش

 بهییییاابریشییم بهییییر زا قیییییدر اییین

 

انتظیار  ز مطیییرب  گشیت  عییاجز زانک   

خیییر بییییاز حیییییاجت ز را مییییا هبنیید  

قیدم  کیین  رنجیه  تو گیورستا ، سییوی  

تمییییام  نِییییه  کیف  در دینیییار هفتصد  

دار معیذور  کنیییو ، بستا ، قیییدر این  

بییا  نجیا یا شید،  خیرج  چیو   کین،  خرج  

(31: 1981 مولوی،)  

 

 شید   تیر روشن برای آ ، هچهارگان مآخذ و مولوی حکایت روایت سرعت ررسیب پایا  از پس

 کیه  کنییم میی  بررسیی  را حکایت همین از کرمانی خواجوی روایت مولوی، پردازیداستا  قدرت

 و شیده  سروده بیت 11 در حکایت این. استشده سروده مولوی روایت از بعد سال صد به نزدیک

 کیه  اسیت آورده( 11-19: 1916 کرمیانی،  خواجوی) االنوار هروض در را آ  خواجو. دارد روایی هگزار 72

 از حیالی  وصف و عرفا  و اخال  هعمد موضوعات در و نظامی االسرارمخز  از تقلید به ایمنظومه

 رواییت  سیرعت  مولیوی  حکایت همچو  نیز خواجو حکایت. (113/ 2: 1981 صفا،) است شاعر خود

 ضیعف نقطیه  دو متوجیه  حکایت،این دو  هدهندتشکی  هایگزاره هسمقای با اما ؛ددار کندی بسیار

 رواییت  سیرعت  کنیدی  کیه  اسیت  ایین  نخست ضعف. شویممی خواجو روایت سرعت در اساسی

 حکیایتی  برایکاربرد آ   که است گسترش هدست روایی هایگزاره کثرت هواسطبه خواجو حکایت

 زییرا  دارد؛ درنیگ  بسیی  جای است، عرفانی و اخالقی هایآموزه تبیین اشاصلی هدف که عرفانی

 و درپیی پیی  هیای توصییف  سمت به را حکایت هاگزاره از دسته این از زیاد هاستفاد معمول طوربه

 بیود   کمتر دیگر ضعف. ماندبازمی خود اصلی رسالتروایت از  و دهدمی سو  عاطفی زبا  نوعی

 وقفیه  هدسیت  آمیار . اسیت  چکییده  و صننه یهاگزاره بهنسبت حتی وقفه، هدست روایی هایگزاره

 پییش  کیه  رسید می درصد دوازده به مولوی حکایت هپشتوان با هم آ  خواجو، حکایت در درحالی

 هیای آمیوزه  تبییین  بیرای  درصدی هفتاد از بیش هاستفاد با را دسته این درستیبه مولوی وی، از

 .استکرده قبت حکایت در عرفانی

 از بعید  رواییت  و آ  مآخیذ  بیا  مولیوی  حکاییت  روایت سرعت همقایس و بررسی به توجه با

 لنیا   از منثیور  بیا  منظیوم  هایحکایت میا  آشکار تفاوتی نخست که شویممی متوجه مولوی
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 حاصی   روایت سرعت درنتیجه و روایت سرعت هایدسته انوا  به مربوط روایی هایگزاره تنو 

 وقفیه  هدسیت  از هاییگزاره فقط عطار منظوم تروای در اگر که صورت این به. دارد وجود آنها از

 تمیام  بیا  رواییت  سیرعت  هگانی پینج  هایدسته تمام خواجو و مولوی هایروایت در ندارد، وجود

 هیای حکاییت  در کیه درحالی شود؛می دیده دارد وجود آنها کمیت و کیفیت در که هاییتفاوت

 کیه  جیایی  تا مطلب این از. ندارد وجود وقفه و گسترش هایدسته از ایگزاره هیچ دیگر منثور

 و نثیر  از صیوفیه  نویسیندگا   که آیدمی دست به نیز نکته این دهدمی اجازه پهوهش این هدایر

 مشیایخ  سخنا  حفظ برای ابزاری عنوا به تنها آ  در موجود روایت سرعت هگانسه هایدسته

 وجیود  سخنا  این دل در که عرفانیی و اخالقی هایآموزه غیرمستقیم آموزش و خود بزرگا  و

 کیه درحیالی  ؛داشیت  متعیادلی  رواییت  سیرعت  نیز آنها حکایت درنتیجه، و بردندمی بهره دارد

بیه  شیعر  در نییز  وقفیه  و گسیترش  هدوگان هایدسته از مذکور اهداف بر عالوه صوفیه شاعرا 

 و خییال  گوهر به داد  وپربال و عرفانی و اخالقی هایآموزه مستقیم تبیین برای ابزاری عنوا 

 بسییار  روایت سرعت آنها حکایت درنتیجه، و کردندمی استفاده آ  از حاص  زیباشناختی لذت

 .داشت کندی

 

 جهتت  خضرویه احمد شیخ خریدن حلوا» حکایت در روایت سرعت همقایس و بررسی -5

  آن مآخذ با مثنوی در« حق الهام به غریمان،

 احمید  نیام  بیه  صیوفیه،  مشیایخ  از کیی : یاسیت  نچنیی  مولیوی  روایت براساس حکایت هخالص

. کیرد میی  کمیک  فقییرا   بیه  و دسیتان میی  وام تیوانگرا   از ،نداشیت  بساط در آهی آنکه با خضرویه

 جمیع  او خانقیاه  در خیود  طلب بازگیری برای که طلبکارا  و شد نزدیک عمر پایا  به شیخ سرانجام

 بیه  همچنیا   دیید، میی  را طلبکیارا   بیدگمانی  اینکیه  با شیخ. نگریستندمی بدو تلخی با بودند شده

 بیه  شییخ  و رسیید  خانقیاه  به حلوافروش کودکی صدای هنگام، این در. بود امیدوار تعالیح  عنایت

 طلبکیارا   بیه  شییخ  و خریید  را حلواهیا  خیادم . بیاور و بخر را حلواها ههم و برو که کرد اشاره خادم

 گفیت  شییخ  کیرد،  خود ح  همطالب کودک وقتی ورد ،خ از بعد. بخورند حلواها آ  از که کرد اشاره

 ایین  دیید   با طلبکارا  و گذاشت گریه به سر کودک. مرد خواهم نیز دیگر ساعاتی و ندارم پولی من

 طبقیی  بیا  خیادمی  عصیر  نماز هنگام .داشت آسوده و آرام حالی او ولی کردند؛ اعتراض شیخ به وضع

 و کیودک  طلیب  شییخ . استفرستاده شیخ برای را دینار چهارصد این شخصی گفت و آمد شیخ نزد

 (.191-123/ 2: 1981 زمانی،) بود کودک آ  هگری خاطر به الهی هعطی این گفت و داد را طلبکارا 
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 حکاییت  این ،مثنوی هایحکایت مأخذشناسی در پارسانسب و فروزانفر هایپهوهش براساس

 ازجملیه  آنهیا  ههمی  کیه  (11-11: 1931 انسیب، پارس و 17-16: 1999 فروزانفر،نک. ) است مأخذ 3 دارای

تشیکی   هیای گیزاره  تعیداد  فراوانیی  ترتیب به را هاحکایت این از هریک ادامه، در. منثورند متو 

 .میکنیم مقایسه و بررسیبا اختصاری بیشتر  آنها هدهند

 طیور بیه  کیه اییم  مقایسه کرده آ  مآخذ بارا  مولوی حکایت روایت سرعت (2) جدول در

 .دهدمی نشا  نیز را تنقی  این نتایج صهخال

    
 مطاب  هاحکایت از هریک هایگزاره تعداد

  روایت سرعت هگانپنج هایدسته با

ف
دی
ر

 

 کتاب نام
 زبییییا 
 روایت

 مجمییییو 
 هایگزاره

 رواییییییی
 تشییییکی 
 هدهنییییید
 حکایت

ف
حذ

ده 
کی
چ

 

نه
صن

ش 
تر
گس

 

فه
وق

 

 سییرعت نییو 
 روایت

1 
 و اوراداالحبییاب

 اآلدابفصو 
 تند - - 1 11 - 11 رمنثو

2 
 النکایاتجوامع

 الروایاتلوامع و
 تند بیشوکم - - 8 8 1 17 منثور

9 
 هرسییال هترجمیی
 قشیریه

 تند وبیشکم - - 11 7 - 18 منثور

 تند وبیشکم - 1 11 8 - 21 منثور االولیاء هتذکر 1

1 

رونیی  منتخییب
 و المجیییییالس

 العیارفین بستا 
تنفیییییییییه و

 المریدین

 تند - - 12 11 - 26 منثور

6 
 فیییییییییردوس

 فییی هالمرشییدی
 هالصمدی اسرار

 متعادل - - 91 2 1 99 منثور

7 
 اسیییرارالتوحید

 مقامیییات فیییی
 سعیدابی شیخ

 - - 28 19 1 12 منثور
روبیه  متعادل

 تند

8 
 حکایییت هییزار
 صوفیا 

 تند وبیشکم - - 92 22 2 16 منثور

 تند - 1 21 91 9 13 منثور پیرا  پند 3
 کند 96 13 11 27 1 196 منظوم عنویم مثنوی 11

 

 پرینس روایتسرعت  هنظری براساس هاحکایت هدهندتشکی  هایگزاره مجمو  (2) جدول
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 بیاخرزی، ) اسیت  اآلدابفصیو   و اوراداالحبیاب  در حکیایتی  مولیوی  حکایت مأخذ ترینکوتاه

 و رواییت  سرعت هایدسته ترینتفریطی و ترینافراطی به مربوط هایگزاره غیاب در. (261: 1989

 دارای بیاخرزی  حکاییت  دوم، نیو   هچکیید  هدست به مربوط هایگزاره درصدی 79 از بیش برتری

 چکییده  هدسیت  به مربوط روایی هایگزاره چشمگیر وجود گذشته، این از. است تند روایت سرعت

 11 بیه  نزدییک  وجیود  ازجمله مولوی، حکایت مآخذ از دیگر بسیاری در دوم نو  هچکید ههیوبه و

: 1911) المرییدین هتنفی  و العیارفین بستا  و المجالسرون  منتخب به مربوط حکایت در درصدی

 در درصید  پنجیاه  ،(162-161: 1917) پییرا   پنید  بیه  مربوط حکایت در درصد 11 به نزدیک ،(111

 درصید  چهی   ،(17: 1999 فروزانفیر، ) عوفی منمد الروایاتلوامع و النکایاتجوامع به مربوط حکایت

 بیه  مربیوط  حکاییت  در درصد 93 به نزدیک ،(913: 1931 عطار،) االولیاءهتذکر به مربوط حکایت در

اسیرار  بیه  مربیوط  حکاییت  در درصید  91 به نزدیک ،(11-11: 1988 عثمانی،) قشیریه هرسال هترجم
 حکاییت  در درصید  26 از بییش  و (36 /1 :1988 میهنیی،  منیور ) سیعید ابی شیخ مقامات فی التوحید

وکیم  تنید،  رواییت  هایسرعت انوا  ایجاد باعث (976-971: 1983) صوفیا  حکایت هزار به مربوط

 نییز  چکیده هدست به مربوط هایگزاره فراوانی علت. استشده آنها در تندبهرو متعادل و تند بیش

 ایین  دتأییی  در. اسیت  هیا کینش  همچنین و کنشگرها تجمیع و هاحکایت این در طلبکارا  تعداد

 شییخ  حیال  شرح در که (161: 1918 عثما ،) هاسرارالصمدی فی هالمرشدیفردوس در حکایتی نکته،

 هیای گزاره بود  کم علت ها،حکایت دیگر برعکس. است تمام آیتی شده تألیف کازرونی ابواسنا 

 مجیال  کیه  اسیت  ابواسن  شیخ طلبکار بود  کیی حکایت این در چکیده هدست به مربوط روایی

. اسیت  هگرفت راوی از را چکیده هدست هایگزاره بر افزود  درنتیجه و هاکنش و کنشگرها تجمیع

. اسیت  مأخیذ  ایین  از بییش  دیگیر  مأخیذ  هشت به مثنوی خاطر تعل  ها،چکیده فراوانی لنا  از

 از دسیته  ایین  بیه  خیود  رواییی  هیای گیزاره  از درصید  بیست به نزدیک اختصا  با مولوی روایت

 قیدرت  از دیگیری  هجنبی  پیشیین،  مآخیذ  از پیروی داد  نشا  کنار در روایت، سرعتهای مثلفه

 قبی   هیای حکایت در اگرچه کار این. کندمی آشکار گرمداخله راوی شک به را خود پردازیروایت

 گشیود   دررا  صیوفیه  نخسیتین  مشایخ کرامات ،آ  تکرار بای و دارد آشکاری نمود نیزی مولو از

 آموزنیدگی  هکیرد  جنبی   برجسیته ضمن  روایی شگرد این با و نهدمی ارج زرگب مشکالت از گره

 :دینمامی ادآوریی نیز را آنها داشتپاس و احترام لزوم ،آنها
 داروام او دائمیییا  شیخیییی بیییود

 
نامییدار آ  بییود کییه جییوانمردی از   

(131: 9811 مولوی،)  
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 چنید  دانیگ  کودک توزیع شدی هم

 چییز  هییچ  کیودک  به ندهد کسی تا

 

بنیید کییرد را سییخا آ  شیییخ همییت  

نیییز اسیت  بییش  ازییین پییرا   قیوت   

(132: هما )  

 

 داسیتا   روییدادهای  هضیم  در تسیریع  بیا  بیانگری، و کنندگیتبیین ویهگی  یدلها بهچکیده

 .شوندمی روایت سرعت بیشتر هرچه تندی باعث مخاطب، برای

گیزاره  درصد چه  از بیش وقفه و گسترش هایدسته به مربوط هایگزاره اینکه به توجه با

 انید داده اختصا  خود به را( 132-131: همیا  ) مثنوی در حکایتاین  هدهندتشکی  روایی های

 هیای گیزاره  مجمیو   بیا  دسته دو این درصدی هجده به نزدیک اختالف به توجه با همچنین و

 حکاییت  ویهگی. تاس کند مولوی حکایت روایت سرعت گسترش، و حذف هایدسته به مربوط

 تنیو   شود،می دیده ندرتبه نویسندگا  دیگر هایحکایت در که پیش حکایت همچو  مولوی

 رواییت  سیرعت  هگانی پینج  هیای دسیته  از حیالی  در مولوی. است روایت سرعت هایدسته انوا 

 گسیترش  هدست از گزاره دو فقط حکایت این مآخذ نویسندگا  آقار تمام در که کندمی استفاده

 .استنشده ایاستفاده هیچ نیز وقفه هدست از و دارد ودوج

 نییز  پیشیین  تاحکایی  بیا  حکایت این روایت سرعت هایدسته هایگزاره فراوانی همقایس با

 از و کمتیر  وقفه هدست از مولوی حکایت، این در مثال،ی برا. آیدمی دست به توجهیقاب  نتایج

 صیننه  هدست در اختالف این که ایگونهبه است؛ردهک استفاده بیشتر دیگر هچهارگان هایدسته

 مولیوی  شیگردهای  تیرین مهیم  از کیی ی ناموق ، راوی از استفاده. رسدمی درصد 22 از بیش به

 برجسیته  بیا  مولوی. است حکایت این در صننه هدست به مربوط روایی هایگزاره افزایش برای

 حکاییت  گشاییگره کندمی سعی ندارد چندانی تأقیر حکایت روند در که فرعی رویدادی کرد 

 طلبکیارا   کیه هنگیامی  مثال،ی برا. بیفزاید حکایت تأقیرگذاری بر و بیندازد تعوی  به بیشتر را

 :چدیپیم خانقاه در حلوافروش کودک صدای اند،شده جمع خضرویه احمد شیخ خانقاه در
 

 سیر ه بی  را خیییادم کرد اشارت شیخ

 دخورنی  حلیوا  آ  چونیک  غریمیا   تا

 

بخییر را حلییوا جملییه آ  بییرو کییه   

ننگرنیید میین در تلییخ زمییانی یییک  

(131: هما )  
 

 بیا  کوتیاه  زمیانی  اینکه برای طلبکارا ، خورد  حلوا بر تمرکز با راوی که است آشکار نجایا در

 بیرای  کیودک  عمدی گریاند  توضی  عدم با و ،شودمی اهمیتبی بعدا  که ،ننگرند شیخ به تلخی
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میی  بهیره  رواییی  شگرد این از آید،می در کار از مهم بعدا  که ،الهی رحمت ایدری آمد  جوش به

 (.62: 1931 پرینس،نک. ) بفریبد را خواننده تا دهدمی امکا  نویسنده به کار این همچنین،. دبر

 بییت  شیانزده  مولیوی . دارد اساسیی  نقشیی  مولوی حکایت خل  در نیز معانی تداعی عنصر

 موضیو   بیه « کمسیر هخان به را باز پادشاه افتنی» حکایت اواخر در و حکایت این شرو  از پیش

 :کندمی کوتاه ایاشاره خداوند درگاه به بنده گریستن
 

 را بنده نمیییایم نییییا  کیریمم من

 
ار زنییده  آ  طمییع بگریییانیید تییا   

(183: 1981 مولوی،)  

 جوش به برای بنده گریستن موضو  هب بیت چهار در دیگر بار بیتی، ازدهی ایوقفه با سسس

 :گویدمی ح  زبا  از و کندیم توجه الهی رحمت دریای آورد 
 

 هاسیت گرییه  خوش آ  موقوف رحمتم

 لیبن  جییوشد کیییی طف  نگیییرید تا
 

خاسیت  موج رحمت بنر از گریست، چو    

چمیین خنییدد کییییی ابییر نگرییییید تییییا  

(131: هما )  
 

 شییخ  خریید   حلیوا » حکایت حکایت، این آخر بیت در طف  گریستن با که است گونهاین

 .شودمی تداعی مولوی برای« احمدخضرویه

 شییخ  زبیا   از مولیوی،  هگانی نیه  مآخیذ  مییا   در که است پردازیحکایت تنها میهنی منور

 الهیی  رحمیت  درییای  آمید   جیوش  بیه  بیرای را  حلیوافروش  کودک گریستن شگرد ابوسعید

 شییخ  مقامیات  فیی  اسیرارالتوحید  حکایت توانیممی کلیدی، هنکت این به توجه با. استپرورانده
 اسیت  آیینی مراسمی در موضو  این هریش البته. میبدان مولوی حکایت اصلی مأخذ را سعیدابی

 سیاله،  هیزار پنج تا چهار مراسم این در. دهندیم انجام بارا  طلب برای بهار در ایرا  بومیا  که

 بودنید  معتقید  رایی ز انداختنید؛ میی  گریه به نیز را دیگرا  و ریستندگمی شدتبه زنا  از بعضی

 (.272: 1987 بهار،) بارید خواهد بیشتری بارا  سال آ  در شود، بیشتر گریه میزا  هرچه

 کیردیم،  اشیاره  نییز  آ  مآخیذ  و مولوی پیشین حکایت همقایس و بررسی در که گونههما 

 تنهیا  و نید اجینس  ایین  از مولیوی  حکاییت  ایین  ذمآخی  تمام ازقضا که منثور هایحکایت میا 

 انیوا   بیه  مربیوط  رواییی  هیای گیزاره  تنیو   لنیا   از اسیت،  مولوی حکایت که منظوم حکایت

 وجیود  آشکار تفاوتی آنها، روایت سرعت ازجمله آ ، از حاص  تبعات و روایت سرعت هایدسته

 ،رواییی  شیگردهای  و ییدات تمه کمتیرین  بیدو   مولیوی  منثور و گانهنه مآخذ کهیدرحال. دارد

 از بسییار  مولیوی امیا   کنند،می وقفه و گسترش هدست به مربوط هایگزاره از را استفاده حداق 
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 منثیور  مآخیذ  نویسیندگا  . کنید میی  اسیتفاده  خود شناسیزیبایی مقاصد جهت در عناصر این

حتیی  ه،صینن  و چکییده  هایدسته از هاییگزاره تلفی  با کردندمی سعی فقط مولوی حکایت

 هجنبی  و کننید  ارائیه  صیوفیه  مشایخ کرامات از سرراست و تندبا سرعت روایی  روایاتی االمکا 

 شخصیی  برداشیت  حتیی  ای بگذارند خود تکمیلی و شفاهی توضینات هعهد بر را آ  آموزندگی

 عرفیانی  و اخالقی هایآموزه هتعبی برای مولوی اما دهند؛ قرار اهمیت دوم هدرج در را مخاطب

 بیه  رسیید   با تا گیردمی کار به را روایت سرعت هایدسته انوا  آگاهانه ها،حکایت این لد در

 .ابدی دست پردازیحکایت از خود آشکار و پنها  اهداف به روایت، سرعت کندترین

 سیرعت  انیوا   به مربوط روایی هایگزاره از هایینمونه مطلب، شد  روشن برای درادامه،
 .کنیممی ذکر شده،بررسی یهاحکایت از را روایت
 

 نمونه های تحلیل سرعت روایت -6

 حذف هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-1
 (.117 /1 :1988 میهنی، منور) «گریستممی و زدممی چیزی صبندم وقت به تا»
 (.161: 1917 ،پندپیرا )« نشد حاص  فتوحی هیچ و برآمد روزگاری»

 گیر شدباز جانش از عجز، پشه                 چو  برآمد روزگار و، پیر شد    

 (31: 1981)مولوی،                                                                                           
 

 چکیده هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-2
 

 خریییدمییی ربییابش بانییگ کیییی نییه
 

 خریییدمییی قییوابش نییا  کسییی نییه 

 (121: 1986 عطار،)                         

 (913: 1931 عطار،)« آمدند گرد او بالین بر کباری به همه غریمانش»
 عییرب و گییوپارسییی و کییرد و تُییرک

 
 مهیییا  از کیییردی وام هیییزارا  ده

 

 لیب  و گیوش  بیی  نیدا  آ  کرده فهم 

 (32: 1981 مولوی،)                     

 جهییا  فقیییرا  بییر کییردی خییرج

 (131: هما )                             

 صحنه هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-3
 (.117: 1988 میهنی، منور) «است زد  طنبور من هپیش. بینیمی که چنین اممردی من: گفت پیر»
 (.11: 1988 عثمانی،)« بکوفت در کیی ساعت در هم»
 (.161: 1918 عثما ،) «آورد یدپد کجا از فتوحی تعالی خدای تا بودم آ  فکر در من و»
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 عمییر کِییای را عمییر مییر آمیید بانییگ

 

 زد بانییگ بیییرو  ز حلییوا کییودکی

 

 بیییازخَر حاجیییت ز را میییا هبنییید 

 (121: 1986 عطار،)                        

زد دانیییگ امیییید بیییر حلیییوا الف  

(131: 1981مولوی، )  

 گسترش هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-4
 

 شیییدی خیییودبیییی او آواز از بلبییی 

 آراسیییتی دمیییش مجمیییع و مجلیییس

 بفییین کیییآوازش اسیییرافی  همچیییو

 

 تسیییت هیییوادار کیییه جیییانم عیییودی
 صییوفیا  کییف چییو بییین دسییتگهم

 

 هییای هیای  کودک غبن از گریستمی

 گشیتمی  گلخن گِیرد میین کیییاشکی

 جییو لقمییییه  خیییوار طب  صوفییییا 
 

شیدی  صید  خیوبش  آواز ز طیرب  یا   

استیخیییی قییییییامت او نییییوای وز  

بییید  در درآرد جییا  را میییردگا   

(81)هما :   

تسیییت بیییازار بییییازاری مطیییرب  

کوفیییا  الییف چییو  میین قامییت  

(11: 1916 کرمانی، خواجوی)  

پیای  دو هیر  بودی بشکسته مرا کای  

نگذشییتمی خیییانقه ایییییین در بییییر  

شییییوروی گربییه همچییو دال سییگ  

(131: 1981 مولوی،)  

 وقفه هتدس به مربوط روایی هایگزاره -6-5
 

 وَلَییه از هلل کییا َ مَیینْ شییدی چییو 

 میینم گییاهی تییرا گییویم تییوئی گییه

 دمیییی مشیییکاتت ز تیییابم کجیییا هیییر

 نداشیییت بیییر فتیییابشآک را ظلمتیییی
 

 بییییازارها در کیییییه پیغمبیییییر گفییت

 خلیف  ده را منفقیا   تیو خییدا کیییی

 کیرد  انفیا   جا  کییه منف  آ  خاصه

 واراسمیییاعییییی   آورد پیش حلییی 

 خیوش  روینید  زیین  زنده دا شهی پس
 بقیا  جیا   دادستشیییا  خلف چیییو 

 

هلَی  اهلل کیا َ  کییه باشیم تیییرا میین   

روشینم  آفتیییاب  گییییویم  هیرچییه  

عیالمی  مشیکالت  آنجا شیید حییی   

چاشیت  چو ظلمت آ  گردد ما دم از  

(81: هما )  

دعییییا انییییدر دائمنیید فرشییته دو  

تلییف ده را ممسییکا  تییییو خییدا وی  

کییرد  خییال قیییربانی خییییود لیی ح  

کیار   کیرد  نییارد  حلقیش  بیر کییارد  

گبییروش بمنگییر قالییب بییدا  تییییو  

شییقا و رنییج و غییم از ایمیین جییا ِ  

  (131: هما )
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 گیرینتیجه -7
 آنهیا  مآخیذ  بیا  آ  هسی یمقا و مثنیوی  از حکاییت  دو در رواییت  سیرعت  بررسی با مقاله این در

 هایحکایت مآخذ نویسندگا  چگونه که میافتیدر س،پرین جرالد شناسیروایت هنظری براساس

 تغیییر  با مولوی و بودند یافته دست روایت هگانپنج هایسرعت انوا  از دودیعم به تنها مولوی

 از کیه  کیرد  روایی سرعت از بیشتری انوا  پذیرش هآماد را آنها ها،روایت این از هریک تکام  و

 راه، ایین  در. بودنید  خیود  هیای سرمشی   از تیر بخشلذت و ترکام  تر،متنو  زیباشناختی، نظر

 هیای گیزاره  تنیو   لنا  از منثور و منظوم هایحکایت میا  آشکار تفاوتی که دریافتیم نخست

 بیدین  دارد؛ وجود آنها از حاص  روایت سرعت و روایت سرعت هایدسته انوا  به مربوط روایی

 هیای گیزاره  از سرشیار  کیه  منثور رراستس هایحکایت از بیشتر صوفیه نویسندگا  که صورت

 هدسیت  از منیدودی  بسیار میزا به و صننه ههیوبه و چکیده روایت سرعت هایدسته به مربوط

 آمیوزش  و خیود  بزرگیا   و مشیایخ  سیخنا   حفیظ  بیرای  ابیزاری  عنیوا  بیه  تنهیا  است، حذف

 و بردنید میی  بهیره  جوشید میی  سخنا  این دل از که عرفانیی و اخالقی هایآموزه غیرمستقیم

. ندشیت دا تنید بیه رو متعیادل  و تند بیش و کم تند، روایی سرعت نیز آنها هایحکایت درنتیجه،

 بیا  نظر این از تفاوتی نیز مولوی از پس و پیش هصوفی شاعرا  میا  در که است نیا دیگر هنکت

 نیوا  عبیه  عطیار  حکاییت  روایت سرعت اگر که بیترت بدین. دارد وجود مولوی پردازیحکایت

 بیرخالف  آ ، در کیه  است  یدل نیا به است، تندروبه متعادل مولوی حکایت منظوم مأخذ تنها

 وجیود  وقفیه  بیه  مربیوط  هدسیت  از ایگیزاره  هیچ منثور، هایحکایت با همسو و مولوی حکایت

 بیرخالف  ،دارد کنید  روایت سرعت (خواجو حکایت) مولوی از پس حکایت اگر همچنین،. ندارد

 حکیایتی  بیرای  کیه  است گسترش هدست به مربوط هایگزاره کثرت هواسط به ،مولوی حکایت

 زییرا  ؛چندا  مناسب نیست است عرفانی و اخالقی هایآموزه تبیین آ  اصلی هدف که عرفانی

 را وقفیه  هدسیت  درستیبه روایت، سرعت هایدسته انوا  از استفاده کنار در مولوی وی، از پیش

 قبیت  منظیوم  حکاییت  در عرفیانی  هیای آمیوزه  تبییین  برای درصدی هفتاد از بیش هاستفاد با

 در دارشیه یر هایاندیشه و معارف از گیریبهره با مولوی که دریافتیم گذشته، این از. استکرده

 درج، معیانی،  تیداعی ) رواییی  شیگردهای  و تمهییدات  انوا  همچنین و اسالمی یایرانی گفتما 

 کند خیلی روایی هایسرعت با را شدهبررسی حکایت دو( رهغی و ناموق  راوی گر،مداخله راوی

 از و تریافتهتکام  صورت نظر از که کندمی روایت سرعت هایدسته انوا  پذیرش هآماد کند، و
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 شیناختی رواییت  شیم  هدهنید نشیا   امر این. هستند خود مآخذ از ترغنی بسیار نیز منتوا نظر

 .است خود آیندگا  از بسیاری حتی و ا پیشینی با سهیمقا در مولوی قوی بسیار

 نوشتپی

اند. فقیط  های سرعت روایت را ازنظر ژنت در چهار دسته ذکر کردهمنابع اصلی، حالت ههم -1

آ  را  (1983)شیا  بیه میارتین    بندیبا استناد بخشی از تقسیم (1931)ی و نصر اصفهانی ئطال

شیا   بندیذکر منبع برای بخش دیگر تقسیم اند؛ اما ازمانند پرینس به پنج دسته تقسیم کرده

نظر ژنت به  اند. مارتین نیز هرچند با توضینات مختصر طول زمانی روایت را ازخودداری کرده

شناسی پرینس بندی کرده، از کاربرد اصطالحاتی مانند وقفه که خا  روایتپنج دسته تقسیم

 است.است، خودداری کرده
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