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   چكیده
بندی ژنت، دومـی  بشـا از سـه بشـا     های زمان است که در تقسیمیکی از شاخصه« تداوم»

شود. در تداوم، مجموعة شگردهایی که باعث طوالنی یا کوتـا  شـدن   نظر او را شامل می مورد
شوند. سرعت روایت که ناظر بر مدت زمان وقوع رخـداد  اند، نشان داد  می روایت داستان شد 
تـری  مااحـث در تـداوم    تـری  و اساسـی  شد  به آن است، یکی از اصلی داد  و حجم اختصاص

کننـد و براسـاآ آن،   رعت روایت، بازة زمانی را بر حجم مت  تقسیم مـی است. برای بررسی س
کنند. در ای  پژوها، دو روش دیگـر  شتاب مثات، شتاب منفی و معیار روایت را مششص می
لیلـی  ها نیز، سرعت روایت در منظومـة  برای بررسی سرعت روایت پیشنهاد شد  و براساآ آن

به نظم کشید  شد ، بررسی شد   خسرو و شیری د از که سومی  اثر نظامی است و بع و مجنون
است. هدف ای  مقاله، نشان دادن ناکارآمدی نظریة ژنت در بررسی سـرعت روایـت در متـون    

 منظوم داستانی و پیشنهادهایی برای بررسی سرعت روایت با تکیه بر خودِ مت  است.

 ، نظامی.لیلی و مجنون: زمان، سرعت روایت، های کلیدیواژه
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   . مقدمه1
آید. درپی هـر  شمار می های نظریة ادبی معاصر بهتری  حوز  شناسی از مهمدانا روایت

هـا، رویکردهـای نقـد    شـود و از ایـ  شـیو    نظری، روش عملی بررسی مت  مطرح مـی 
اند. برخی از محققـان  های متعددی برشمرد آید. برای روایت ویژگی دست می به 1عملی

 (14: 1311)اخـوت،  گویی دارد کند و قصهای تعریف میند که قصهاروایت را متنی دانسته
که بـرای نشـان دادن و    انددانستهافتاد   های اتفاقحوادث و حالت را روایتو برخی دیگر 

روایـت، تـوالی   »تـوالن نیـز معتقـد اسـت:      .(Cobley, 2001: 6)انـد  گفت  انتشـاب شـد   
دارنـد و نوعـام مسـتلزم و ـود انسـان یـا       شدة وقایعی است که ارتااط غیراتفـاقی   ادراک

هـا  گر است که ما انسـان عنوان ششصیت تجربه شعور به انسان یا دیگر مو ودات ذی شاه
 (. 13: 1333) «گیریماز تجربة آنان درآ می

ــه  ــازگویی قصــه در م   ب ــت ب ــی روای ــور کل ــان توســ  راوی اســت،  ط ــان و زم ک
شود و همچنی  خوانندگان ها انجام میهایی دارد که عمل انتقال پیام توس  آن ششصیت

 شود.ها بازگو میتواند داشته باشد که پیام برای آنو مشاطاانی می
های روایی، بررسی و تحلیل عنصر زمان در آثار روایی اسـت.  یکی از و و  بررسی

عنصر زمان در مت ، مفهـومی سـاختاردهند  اسـتر کراکـه رابطـة میـان       »باور توالن،  به
ژرار ژنت یکـی   (.90)همـان،  « دهدی خاص یا تغییرات یک حالت را نشان میهاموقعیت
پردازان بر سته در ای  زمینه است. بحـث اصـلی مفلفـة زمـان براسـاآ آرای      از نظریه

شمارانه در سطح داستان و زمان سطح مت  مربـوط اسـت.    ژنت، به ارتااط میان زمان گا 
ای که دراصـل ر  داد    گونهث داستان استر بهشمارانة میان حواد زمان داستان رابطة گا 

)حـری،  کردن ای  حـوادث در مـت  ارتاـاط دارد     و زمـان مت  به کـگـونـگیِ  ایگزی 

1331 :31.) 

قابـل  « بسـامد »و « تـداوم »، «نظم»با تو ه به نظریة ژنت، زمان مت  به سه شیوة کلیِ 
شـود. تـداوم   گری تقسیم میننگری و آیند بررسی است. بحث نظم به دو مقولة گذشته

های صحنه، درنگ توصیفی، تلشیص و حذف قابل بررسی است. بسامد هـم  نیز با شیو 
 بر سه نوع مفرد، بازگو و مکرر است.



 پور حسن هیوا                                                                                         الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

 

22 

با تو ه به نظریة ژنت، واحد زمانی باید مششص باشد تا بتـوان سـرعت روایـت را    
حجـم مـت  حاصـل     گیری کردر زیرا سرعت روایـت از تقسـیم واحـد زمـانی بـر     انداز 

هـا واحـد زمـانی    شود. حال سفال ای  است که در بررسی متون داسـتانی کـه در آن   می
دسـت آورد.   توان سـرعت روایـت را بـه   هایی میمششص نیست، کگونه و به که شیو 

ضم  اینکه فارغ از ای  موضوع، بر اصل نظریة ژنت نیز انتقاد وارد استر زیرا سـرعت  
اننــدة دیگــر متفــاوت اســت. بنــابرای  بایــد راهکارهــا و خـوانا هــر خواننــد  بــه خو 

ها، متون داسـتانی را از  پیشنهادهایی دیگر در ای  زمینه عرضه شود که بتوان براساآ آن
 منظر سرعت روایت سنجید. در ای  پژوها، به ای  مسئله پرداخته شد  است.  

 پژوهش . پیشینۀ2 -1
هایی انجام شد  اسـت کـه در   آن، پژوهادر زمینة سرعت روایت و تحلیل متون برپایة 

 شود:ها ذکر میتری  آنزیر مهم
هـای  ـای خـالی    نگرش تحلیلی بر سرعت روایت در رمـان »ای با عنوان در مقاله 

از پیمـان  « شناسـی ژرار ژنـت  با تکیه بر نظریة روایـت  الی الشمال ۀموسم الهجرسلوچ و 
رغـم ادعـای   کاپ شـد  اسـت، علـی    1330سال  ادبی پژوهیمت صالحی که در نشریة 

هایی که مربوط به سرعت روایت است  ز نویسند  بر  ناة تحلیلی بودن کار، در بشا
شـود و   آمار و ارقام )که در نوع خود مفید هستند( پـژوها، هـیت تحلیلـی دیـد  نمـی     

گیری مقاله نیز از گزارش ِکُند و تند بودن روایت در دو رمان مورد بررسـی فراتـر   نتیجه
 نرفته است.

از نصراله امامی و بهروز « های مثنویروایت و دامنة زمانی روایت در قصه»در مقالة 
کـاپ شـد ، نمودهـای زمـان در      1331سـال   ژوهـی پ ادبزاد  فرد که در نشریة مهدی
مورد تو ه قرار گرفته است. ای  مقاله سرعت روایت را بررسی نکرد ،  مثنویهای  قصه

، با تکیـه بـر کنـد قصـه واکـاوی      مثنویهای زمان را در قصه صورت کلی و و  فق  به
 کرد  است.

از در  داد ـو و الهـام شـیروانی    « سرعت روایت در رمان خشـم و هیـاهو  »در مقالة 
، 1330سـال   شناسـی هـای نقـد ادبـی و سـاک    پژوهاعنایتی، منتشرشد  در نشریة  شا 
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اختـه شـد  اسـت. تاحـدودی     بر نمودهای زمانی، به تحلیل سرعت روایت نیز پرد عالو 
های نمود زمان در رمان مورد بررسی، مجال تحلیـل سـرعت   افراط در پرداخت  به شیو 

روایت را از نویسندگان گرفتهر باو ود ای ، سرعت روایت در رمـان مـورد بررسـی بـه     
 هایی کلی در نتیجه منجر شد  است.تحلیل

از کـاووآ  «  ای خالی سلوچبررسی سرعت روایت در رمان »ای با عنوان در مقاله
کـاپ شـد  اسـت،     1333سـال   ادبی پژوهیمت لی و ناهید دهقانی که در نشریة حس 

صـورت   های سال بههای کتاب و فصلتُندی و کُندی سرعت روایت، )با تو ه به بشا
اند، نیز ذکـر شـد ر امـا    دست داد  شد  است( و عواملی که باعث آن شد  آمار و ارقام به

ندی و کُندی سرعت روایت تحلیـل نشـد  اسـتر و اینکـه کـه ارتاـاطی بـی         کرایی تُ
سرعت روایت در فالن بشا رمان با مضمون و ساختار داستان و ود دارد و نویسـند   

 کرد  است؟کارگیری ای  ترفند که هدف یا اهدافی را دناال می از به
 یلـی و مجنـون  ل یک از تحقیقات مذکور سرعت روایـت در منظومـة   بنابرای  در هیت

توان گفت فق  در شیو  و تاحدودی ساختار پژوها، با مقالـة   بررسی نشد  است و می
بـرد  نگـاهی    های نـام کدام از پژوها حاضر تناسب دارند. نکتة دیگر ای  است که هیت

و هیت  ـایگزینی بـرای بررسـی سـرعت      انتقادی به نظریة سرعت روایت ژنت نداشته
هـا  . مقالة حاضر درصدد است نشان دهد که در کاربستِ نظریـه اندروایت پیشنهاد نداد 

بسته عمل کردر بلکه بایـد متو ـهِ    وپا )در اینجا بحث زمان و سرعت روایت( نااید دست
 سازوکار خودِ مت  نیز بود. 

 مسئله . بیان2 -1
مدت زمان وقوع یک رخـداد در  هـان    ةبه رابط»تداوم که موضوع اصلی ای  مقاله است، 

: 1333)بـرتن،،  « پـردازد کشد تا ای  رخداد روایت شود، میتان و مدت زمانی که طول میداس

دهد. در ای  راهکار، ضـرباهنگ  را پیشنهاد می 1. ژنت برای بررسی تداوم، راهکار فرامتنی(33
شـود و  مت  در هر نقطة خاص، در مقایسه با ضرباهنگی دیگر در همان روایت سـنجید  مـی  

عنوان نسات میـان تـداوم مشـشص داسـتان )بـه دقیقـه، سـاعت و         باهنگ بهبنابرای ، آن ضر
شـود. ایـ    یافته به نقلِ آن درنظـر گرفتـه مـی    مت ِ )به صفحات( اختصاص 3روزها( و حجمِ
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شـود و شـتاب   ضرباهنگ برای یک قطعة روایـت خـاص منجـر مـی     0نسات به تعیی  معیار
 :Genette, 1980ر 91: 1333)تـوالن،  شـود  نیز براساآ همی ، معیار می 9و شتاب منفی 9مثات

 زمـان  هـم یا  رتع داستان بلندتر، کوتا ایممک  است زمان روایت داستان از زمان وق (.95 - 92
 کوتا  از مت  بـه مـدت زمـان درازی از داسـتان، شـتاب مثاـت       قسمتاختصاص یک . باشد
تاب منفـی نـام دارد.   بلند از مت  به زمان کوتاهی از داستان، ش قسمتو اختصاص یک  است

تـوان گسـترش داد   می یک از رخدادهای داستان را دهد کدامژنت در تداوم روایت نشان می
کجـا  در در که مـواردی داسـتان را بایـد بـا شـرح دقیـش و بیشـتری آورد و         ریا حذف کرد

های ادبی، ژانـر خاصـی کـه    ها به سنتشود. ای  قاعد گیرد یا آرام میگویی سرعت می قصه
  .(319: 1333)احمدی،  اندگیرد و عناصر بسیار فرامتنی وابستهن  ای میآر در اث

ــم      ــنا و حج ــک ک ــدتِ ر  دادن ی ــول م ــر ط ــاظر ب ــت ن ــرعت روای ــع س درواق
 شد  به آن کنا است. در بررسی سرعت روایت، داد  اختصاص

سرعت حداکثر، حذف و سرعت حداقل، درنگ توصـیفی نـام دارد. میـان ایـ  دو     
ای از تـداوم  گیرد. در حـذف، پـار   نیز، خالصه و صحنة نمایشی قرار مینهایت  بی

تـر از  ازایی در مت  ندارد. در درنگ توصیفی، تداوم مـت  طـوالنی   داستان، هیت مابه
تـر از تـداوم داسـتان اسـت و در     تداوم داستان است. در خالصه، تداوم مت  کوتـا  

 (.131: 1331)حری، است  صحنة نمایشی تداوم داستان و مت  تقریاام برابر

 1انـد از: گـزینا و حـذف،    طور کلی شگردهای افزایا سـرعت روایـت عاـارت    به
عوامـل کـاها سـرعت     14و بسـامد بـازگو.   3بسامد مفرد 3نگر،پریشی از نوع آیند زمان

پریشـی از  )حدیث نف،(، زمان 11ییخودگو 11روایت نیز از ای  قرارند: درنگ توصیف،
قـول، اسـتفاد  از تشـایه،     نقـل  10یان عمل ذهنی، کاربرد بسامد مکرر،ب 13نگر،نوع گذشته

نیز حالت بینابی  شتاب مثات و منفـی اسـت.    19گو و دیالوگو افزودن اپیزود و... . گفت
 یابد.  ادامه می 19گو، گفتمانو در گفت

سرعت روایت، طاش نظر ژنت، سرعت خوانا مت  بر بشا مـورد نظـر    در بررسی
شود و آمار و ارقامی که ظاهرش درست و فریاند  اما در باط  بدون می روایت سنجید 
هـا، نشـان دادن آمارهـا و    شود. بیشتری  تالش ای  تحقیـش دست داد  می نتیجه است، به

هـای مشتلـف روایـت مـورد     ای سطحی بی  قسمتارقامی است که درنهایت به مقایسه
کـه دو الگـو بـرای بررسـی سـرعت      شود. در ای  مقاله، سعی برآن اسـت  نظر منجر می
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روایت پیشنهاد شود تا آمار و ارقام به تحلیل بینجامـد و هـدف غـایی بررسـیِ سـرعت      
 روایت محقش شود.

برای روش  شدن سرعت روایت، باید واحد زمانی داسـتان را کـه عاـارت اسـت از     
 (330: 1339)میرصـادقی،  « شـود مدت زمانی که رونـد عمـل داسـتانی در آن تکمیـل مـی     »

دسـت آوریـم و ایـ      دراختیار داشته باشیم تا براساآ آن، تداوم و شتاب داسـتان را بـه  
درحالی است که در برخی متون داستانی، واحد زمانی مششص نیست. بـرای نمونـه در   

، واحد زمانی، طول عُمر مجنون ـ از بدو تولد تا مرگ ـ را شـامل    لیلی و مجنونمنظومة 
بیت است کـه   1343یست. حجم داستان براساآ بیت، شود که در داستان مششص نمی

هـای مشتلـف   توانستیم سـرعت روایـت را در بشـا   اگر واحد زمانی مششص بود، می
توانیم  ایگزی  آن بکنـیم تـا   داستان انداز  بگیریم. هیت واحد زمانی دیگری را نیز نمی

 گیری باشد.حداقل از طریش آن سرعت روایت قابل انداز 
راردادی و تقریای بودن سرعت روایت استر به بیان دیگـر، بـا داشـت     نکتة دیگر، ق

هـای مشتلـف نیـز کـامالم تقریاـی و      گیری سرعت روایت در بشـا واحد زمانی، انداز 
نظر نگارنـد ، کـار کنـدان     برمانای حدآ و گمان خواهد بود که در ای  صورت نیز، به

نظریة ژنت انتقـاد وارد اسـتر   علمی و شایان تو هی صورت نگرفته و از ای  حیث، بر 
ها نیز حـذف و توصـیف و ـود دارد و سـرعت     تری  صحنهتری  و دقیشزیرا در بدیهی

ای دیگر، بنابر دالیل زیادی، متفـاوت اسـت و همـی     خوانا از هر خوانند  به خوانند 
 سازد.گیری دقیش سرعت روایت را ناممک  میمسئله انداز 

رود، کـار مـی   ه بیشتر برای متون داستانی منظـوم بـه  برای حل ای  مشکل، دو الگو ک
هـای داسـتانر   بندی راوی از بشاشود: بررسی سرعت روایت برپایة تقسیمپیشنهاد می

 های پیوسته.مایهبررسی سرعت روایت برپایة ب 

 داستان هایبخش از راوی بندیتقسیم برپایۀ روایت سرعت . بررسی2
بیـت و تعـداد    1343 لیلـی و مجنـون  جـم ابیـات   تـر گفتـه شـد، ح    طور که پـیا همان
دسـت   بـه  331131/91، عـدد  93بر  1343بشا است که با تقسیم  93های کتاب  بشا

بیت است )که مـا در   91آیدر یعنی شتاب ثابت )یا معیار( روایت در هر بشا تقریاام می
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یـز از اطنـاب،   آوریم(. در ادامه برای پرهشمار می را  زو شتاب معیار به 93تا  94اینجا 
در  دولی حجم ابیات و نوع شتاب نشان داد  شد  و سپ، تحلیل آن آمد  است. آغاز 

ها در  دول نیـز از  استر به همی  دلیل شروع بشا 31از بشا  لیلی و مجنونداستان 
 بعد است. به 31

شمارۀ 
 هابخش

شمارۀ  نوع شتاب تعداد ابیات
 هابخش

 نوع شتاب تعداد ابیات

 معیار 93 31 منفی 13 31
 مثات 13 30 مثات 33 33
 منفی 31 39 منفی 94 39
 منفی 91 33 معیار 91 31
 مثات 03 01و  04 مثات 03 33
 منفی 13 03 منفی 13 01
 منفی 34 09 مثات 13 00
 منفی 34 01 مثات 19 09
 منفی 33 03 مثات 11 03
 معیار 91 91 مثات 03 94
 منفی 99 93 مثات 04 91
 مثات 34 99 منفی 93 90
 منفی 91 91 معیار 93 99
 مثات 31 93 منفی 39 93
 منفی 90 91 مثات 03 94

 معیار 91 90 منفی 33 93و  91
 مثات 1 99 مثات 3 99
 منفی 39 93 مثات 19 91
 منفی 31 14 منفی 99 93

 مثات 09 13 منفی 93 11و  11
 منفی 19 19 مثات 09 10
 مثات 30 11 منفی 99 19
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 منفی 10 13 منفی 99 13
 مثات 03 31 منفی 13 34
 مثات 33 33 مثات 19 31

 10شتاب منفی:  11شتاب مثات:  9شتاب معیار:   مع کل

 
توانـد  که مششص است، بیشتری  شـتاب داسـتان، منفـی اسـت و دلـیلا مـی       کنان

  داسـتان  های ایتوصیفی بودن منظومه و ناودِ پویایی و تحرک در آن باشد. بیشتر بشا
و گـاهی حتـی یـک     ندا  اند، فاقد تحرک و پویاییکه براساآ تقسیم راوی مششص شد 

را مثـال   33تـوان بشـا   دهد. برای نمونه میصورت کامل ر  نمی ها بهکنا هم در آن
است. کنا ایـ  داسـتان رفـت     « آگاهی پدر مجنون از قصد قایلة لیلی»زد که مربوط به 

ا  کردن او از قصد قایلة لیلی استر اما ای  کنا ناتمـام بـاقی   پدر لیلی نزد مجنون و آگ
شود که درواقع ادامة همی  کنا است ماند و راوی وارد بشا دیگری از داستان میمی

است.  الب اینجاست که با ای  بشا نیز کـنا کامـل   « پند دادن پدر، مجنون را»و آن 
 داگانـه آمـد  اسـت. بنـابرای       نیز در بششی«  واب دادن مجنون، پدر را»شود و نمی

توان تحلیلی کلی از سـاختار  بندی در ای  بشا نیز روش  نیست و فق  میمعیار تقسیم
 دست داد.  داستان به

هاسـت کـه نظـامی    دلیل اصلی شتاب منفی داستان، توصیفات آغازی  و پایانی بشا
پند و اندرز و تعلیم  ها، گاهی ابیات بسیار زیادی را دراصوالم و خصوصام در پایان بشا

 آورد. همی  مسئله شتاب را کُند کرد  است.  می

 11(ایهسته رویدادهای) پیوسته هایمایهبن برپایۀ روایت سرعت . بررسی2
پـرداز مشـهور روآ، عنصـر اصـلی سـاختار داسـتان را       نظریـه  13بوری، توماشفسکی،

مضمونی یک کـل اسـت   نامید و معتقد بود مضمون تفکر غالب اثر است. هر « مضمون»
حـدی   شود. اگر ایـ  عناصـر مضـمونی بـه    تر تشکیل می که از عناصر مضمونی کوکک
مایـه  تر کرد، توماشفسکی آن را موتیف یا ب  را کوکک ها تجزیه شوند که دیگر نتوان آن

    (.91: 1311)اخوت، های مشتلف است تشکل موتیف« طرح»خواند. بنابرای  می
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هـای  مایـه شوند: دستة اول موتیف یا بـ  به دو دسته تقسیم می هاطور کلی موتیف به
نامـد.  می« ها14هسته»و سیمور کتم   13«کارکردهای اصلی»پیوسته است که بارت آن را 

هـا، از نـوع   هـای پیوسـته عناصـر سـاختاری اصـلی، ثابـت و تغییرناپـذیر قصـه        مایهب 
غییـر موقعیـت در داسـتان    ششصیت، عمل داستانی و کنا گفتارها هستند که مو ـب ت 

ها وابسته است. ای  بُعد داسـتان از عناصـر ضـروری     شوند و قوام طرح داستان به آنمی
ی و معلـولی رویـدادها        »طوری که  رودر بهشمار میآن به بـدون ازبـی  بـردن پیونـد علـ 
تان، درمقابل ای  بُعد داسـ (. 344: 1339)تودوروف، « ها را از داستان حذف کردتوان آن نمی

پـردازد و عنصـر   بُعد دیگری و ود دارد که بیشتر به توصیف حالت، موقعیـت و... مـی  
عاـارتی،   هـای آزاد یـا بـه   زمان نیز در آن نقشی ندارد. توماشفسکی ای  بشا را موتیف

توان خواند که بدون اختالل در تشکل زمانی ـ ساای داستان می های توصیفی میموتیف
« 11اقمـار »و کـتم   « 11کاتالیزور»کرد. بارت ای  بُعد روایت را ها را از داستان حذف آن
 خواند.  می

هـای  ها از نوع راوی، گـزار  های آزاد عناصر ساختاری فرعی و متغیر داستانمایهب 
ها، گوییگوها، تکوها، برخی گفتروایی، توصیف مکان، زمان، اششاص، موقعیت

هاسـت کـه باعـث تغییـر موقعیـت در      ایـ   ها و امثالگیریهای فرعی، نتیجهحادثه
شود و کنانچه از روایت حذف شود، ممک  است نظم معنایی و القایی داستان نمی

 ای خواهد بود. به همی  رنگ داستانی آن بر مورد نظر قصه ازدست برودر ولی پی
توانند بدون ازبی  بردن توالی روایـت، از داسـتان حـذف یـا     ها میمایهدلیل ای  ب 

 (. 13: 1333)پارسانسب، وزیاد شوند، بی آنکه طرح کلی داستان خدشه یابد  کم

هـای زبـانی بازنمـایی شـود، نـاگزیر      باید از طریش نشانهکیز می ولی از آنجا که همه
آینـد. بـا   های ایستایی در هیئت زبـان بـه توصـیف در   نیازی مطرح است که کنی   ناه

توان طرح کلی و اصلی داستان را بـدون  ان میای در داستهای هستهمایهردیف کردن ب 
های توصـیفی توصـیفاتی را شـامل    مایهتابی نشان داد. درعوضْ ب  و هیت توصیف و آب

 شوند.ای تشکیل میهای هستهمایهشوند که مانند دایر ، حول ب می
بنـدی  گونه دسته را ای  لیلی و مجنونهای پیوستة منظومة مایهتوان ب در نگاهی کلی می

 کرد:
 شدر  بزرگی از اَعراب صاحب فرزند نمی .1
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 او صاحب فرزند شدر   .1

 فرزند را به مکتب فرستادر .3

 کالسان خود شدر فرزند، عاشش دختری از همساالن و هم .0

 دختر را از مکتب بازگرفتندر   .9

 فرزند )مجنون( در عشش دختر )لیلی( به کو  و بیابان زدر  .9

 پدرِ مجنون به خواستگاری لیلی رفتر .1

 پدرِ لیلی از دادن دختر امتناع کردر   .3

 روز بیشتر شدر به عشش مجنون روز .3

 نوفل به مجنون قول یاری دادر .14

 نوفل در یاری رساندن به مجنون ناکام ماندر .11

 نوفل دوبار  به قایلة لیلی لشکر کشیدر .11

 دست آوردن لیلی دوبار  ناکام ماندر نوفل در به .13

 لیلی، برخالف میل باطنی، ازدواج کردر  .10

 وهر لیلی مُردرش .19

 لیلی مُردر .19

 مجنون مُرد.    .11

کـه مشـشص    های پیوسته تغییراتی  زئی اِعمال کرد. اما کنـان  مایه شاید بتوان در ب 
های داستانی بدی  شیو  است و آنچه داستان را پُـر کشـا   است، ساختار اصلی و هسته

هـای آزاد اسـت. تمهیـدات نظـامی     یـه ماگیـری شـاعر از بـ    و  ذاب کرد ، همان بهر 
هـای آزاد اسـت. بیشـتر مـواردی کـه در ایـ  داسـتان دیـد          مایهگیری از همی  ب  بهر 
شود،  زو اصلی داستان نیستند و بُعد توصیفگری، تعلیـش و... اسـت کـه نظـامی بـه       می

اسـتان  پـذیرتر کـردن د  های آزاد را بیشتر برای تو یـه مایهتوان ب داستان داد  است. می
دانســت. اینکــه کــرا فــالن ششصــیت کنــان کنشــی را انجــام داد  اســت و همچنــی   

های اصلی داستان نقـا دارنـد، در ایـ     پذیرتر کردن کناهایی که در تو یهفضاسازی
 گیرند.حیطه قرار می
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ها نهفته است و  ـذاب بـودن اثـر حاصـل     مایهگیری از همی  ب هنر شاعر در بهر 
 کاهد.زاد استر زیرا از سرعت ادراک خوانند  در خوانا مت  میهای آمایههمی  ب 

 های پیوستهمایهبراساس بن لیلی و مجنونساختار داستان 

 
 

مـورد   11ای آن بیت و رویدادهای هسته 1343، لیلی و مجنونحجم ابیات داستان 
آیـدر یعنـی شـتاب ثابـت     دسـت مـی   بـه  11901/199، عدد 11بر  1343 است. با تقسیم
درنظـر   114تـا   194بیت است )که مـا در اینجـا شـتاب معیـار را از      199روایت تقریاام 

گیریم(. در ادامه برای پرهیز از اطناب، در  دولی حجم ابیات و نوع شـتاب مربـوط    می
نوشـت پـژوها، محـدودة    شود. ضم  اینکه در پیای نشان داد  میبه هر رویداد هسته

ی مششص شد  اسـتر کـون گـاهی یـک رویـداد در      اشروع و انجام هر رویداد هسته
شـود کـه بـرای دوری از هرگونـه گنگـی و      وس  یک بشا کتاب، شروع یا تمـام مـی  

 13نوشت نشان داد  شد  است.نامفهومی در پژوها، محدودة آن در پی
حجم براساس  ایرویدادهای هسته

 بیت
 نوع شتاب

 منفی مثبت

  مثات 19 1ای شمارة رویداد هسته
  مثات 14 1ای شمارة ویداد هستهر

  مثات 1 3ای شمارة رویداد هسته
  مثات 90 0ای شمارة رویداد هسته
  مثات 19 9ای شمارة رویداد هسته
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  مثات 33 9ای شمارة رویداد هسته
  مثات 13 1ای شمارة رویداد هسته
  مثات 11 3ای شمارة رویداد هسته
 منفی  944 3ای شمارة رویداد هسته
   )معیار( 190       14ای شمارة رویداد هسته
  مثات 13 11ای شمارة رویداد هسته
  مثات 13 11ای شمارة رویداد هسته
 منفی  111 13ای شمارة رویداد هسته
 منفی  1139 10ای شمارة رویداد هسته
  مثات 10 19ای شمارة رویداد هسته
  تمثا 111 19ای شمارة رویداد هسته
  مثات 93 11ای شمارة رویداد هسته

 3 13 1343 جمع کل

 های پیوستهمایه. تحلیل سرعت روایت برپایۀ بن1 -2
است کـه در آن   3ای شمارة براساآ  دول شمارة دو، بیشتری  شتاب در رویداد هسته

ن های داسـتا افکنیپرداخته شد  است. ای  رویداد مقدمة گر « به مکتب رفت  مجنون»به 
ای نـداردر امـا ذکـر آن نیـز در داسـتان      تنهایی خود، نقا بر سـته  کند و بهرا فراهم می

ضروری بودر به همی  دلیل راوی مو زوار آن را بیان کـرد  اسـت. روایـت در رویـداد     
، شتاب معیار و ثابـت دارد و آن مربـوط بـه  ریـان قـول نوفـل بـه        14ای شمارة هسته

اوست. گویی در ای  رویـداد، راوی قصـد دارد تعلیـش     مجنون مانی بر یاری رساندن به
پیوندد، بر سته کند. ای  رویداد تالشی است برای رسیدن وقوع می داستان را که بعدام به

به تعادل نهایی که با مکر و فریب بازدارنـدة اصـلی )پـدر لیلـی(، داسـتان دوبـار  وارد       
بـه نهایـت خـود     10شـمارة   ایشود. کُندی روایت در رویداد هسـته مراحل دیگری می

سـالم، لیلـی را   سالمر بردن ابـ  های: دادن پدر، لیلی را به اب رسد. ای  رویداد بشا می
به خانة خودر آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلیر شکایت کردن مجنون بـا خیـال لیلـی    

ه ایـ   گیرد. دلیل طوالنی شدن یا به بیان دیگر، اهمیت دادن بیا از حد بمی و... را دربر
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مایه و تغییر هـدف فاعـل اسـت.    مایه، بیان حال و وضع روحی مجنون، تقویت درونب 
تر اسـت. سـرعت روایـت    تر و اساسیها کلیدیمایهمایه از سایر ب بنابرای  نقا ای  ب 

شود و در نیمة نهـایی، ناگهـان شـتاب آن    در ای  منظومه، ابتدا با شتاب زیاد گزارش می
مایـة اصـلی داسـتان    ثقلِ روایت نیمة نهایی آن است که در آن، درون شود. نقطةکُند می

 شود. بر سته و هدف بیشتر توصیف و تو یه می
با طرح یک گر  همرا  است و آن صاحب فرزند نشدن  لیلی و مجنونآغاز داستان 

داسـتان اسـت. نظـامی بـا یـک       «حادثة ابتـدایی »یکی از بزرگان قایلة عرب است و ای  
نـوعی از موضـوع    شود و بهنگری( ما را به پایان داستان رهنمون میمانی )آیند پیشواز ز

گشایی کلی است و خوانند  برای خوانـدن  کندر اما ای  گر گشایی میاصلی داستان گر 
نوعی حکم خالصـة داسـتان را    شود. ای  پیشواز زمانی بهتر میمت  و فهم ما را مشتاق

رسد. با صاحب فرزند شـدن  اولیه به تعادل نهایی داستان می داردر زیرا خوانند  از تعادل
رود. در طـول داسـتان، موانـع زیـادی     بزرگ عرب، مانع اولیة روند داسـتان ازبـی  مـی   

قطاـی   افزایـد و آن را از حالـت هرمـی و تـک    آید که بر  ذابیت داستان میو ود می به
شدن مجنون بر لیلی و فـاش   دهد. عاششآورد و ساختاری کندبُعدی به آن میبیرون می

شدن ای  عشش، باعث پدید آمدن گر  اصلی داستان )بازگرفت  لیلـی و نفرسـتادن او بـه    
شود. تالش پدر برای ازبی  بردن مشکل )گـر ( را  بـه  ـایی    مکتب از  انب پدر( می

 شـود. ایـ   افکنـی مـی  برد و امتنـاع پـدر لیلـی از دادن دختـر، باعـث تشـدید گـر        نمی
شود و کشـمکا داسـتانی نیـز ) نـگ     رنگ داستانی می ها باعث گسترش پی یافکنگر 

هـای اولیـة داسـتانی اسـتر     افکنینوفل برای اولی  و دومی  بار با قایلة لیلی( برایند گر 
رسـاند و درک همـی  قطعیـت    نوعی قطعیت را می زیرا امتناع پدر لیلی از دادن دختر، به
وصال رساندن و لشکرکشی بـه دیـار لیلـی،     نی بر بهاست که مجنون با پیشنهاد نوفل، ما

افکنی اصلی داستان به او ثابت کرد  اسـت بـا شـیوة معمـول     کندر زیرا گر مشالفتی نمی
دست آورد و بـرای رسـیدن بـه او بایـد بـه کارهـایی دیگـر )حتـی          توان لیلی را بهنمی

شـود.   کارساز نمیلشکرکشی( متوسل شد! قول یاری دادن به مجنون از  انب نوفل نیز 
زنـد. نظـامی پـ، از     سالم بحران و بزنگا  اصلی داسـتان را رقـم مـی   ازدواج لیلی با اب 

و وال، بحـران و بزنگـاهی     های گوناگون در داستان، و ایجاد کشمکا، هـول افکنی گر 
کنـد و سرنوشـت   قوی برای داستان خویا، شـروع بـه گشـودن معماهـا و رازهـا مـی      
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کند. نقطـة  ای از ابهام ماند  است، روش  میینجای داستان در هالهها را که تا اششصیت
شود و با مرگ لیلی و سپ، مجنون، از داسـتان  سالم شروع می فرود داستان از مرگ اب 

افکنـی اختصـاص دارد و   تری  قسمت زمـان داسـتان بـه گـر      شود. عمد گشایی میگر 
شـود. بیشـتر زمـان     نی را شـامل مـی  گشایی فق  درصد بسیار ناکیزی از زمان داستا گر 

شود و مرگ قهرمانان در زمان کوتاهی صـورت  افکنی میداستان صرف پرداخت  به گر 
 گیرد.می

هـا و  افکنـی دلیـل گـر    با تو ه به آنچه بیان شـد، سـاختار کندبُعـدی داسـتان )بـه     
ر بُعدی و با ساختاری هرمی نیسـت  شود: اینکه ای  داستان تکها( مششص میکشمکا

برنـد و بـر  ـذابیت آن    پـیا مـی   بلکه فرازوفرودهای زیادی خـ  سـیر داسـتان را بـه    
 افزایند. می

بندی راوی از داستان در مقایسة دو شیوة بررسی سرعت روایت )یکی برپایة بشا
هـای  مایـه شود که سنجا براساآ بـ  های پیوسته( مششص میمایهو دیگری برپایة ب 
ای مهــم براســاآ حجــم ر اســت. رویــدادهای هســتهتــتــر و منطقــیپیوســته، اصــولی

توان از ای  طریش، دلیل یا دالیـل کُنـدی   شوند و میها مششص مییافته به آن اختصاص
 مورد نظر را یافت یا حداقل تو یه کرد. سرعت روایت در بشا

بررسـی شـدر امـا     لیلـی و مجنـون  در ای  پـژوها، سـرعت روایـت در منظومـة     
های مرسوم و ن دادن شیوة بررسی سرعت روایت،  دا از شیو تری  هدف آن نشا اصلی

هـایی دیگـر نیـز از سـرعت روایـت در ایـ        توان تحلیلمعمول، بود و بدون تردید می
و ـه را  را بـر    هـیت  هایی دیگر ارائه دادر بنابرای ، ای  پژوها بـه منظومه برپایة دیدگا 

 های دیگر ناسته است.ها و کوشاتحلیل

 . نتیجه2
ی  پژوها بررسی سرعت روایت را به دو شیو  پیشنهاد داد که برای سنجا سـرعت  ا

بنـدی راوی از  پایـة تقسـیم   ها استفاد  کرد: یکی بـر  توان از آن روایت در متون منظوم می
 های پیوسته.مایهها و دیگری برپایة ب بشا

شـود و بـا   میهای مورد نظر تقسیم بندی اولیه، حجم مت  بر بشابا تو ه به تقسیم
شـود. کنانچـه   هـا در قیـاآ بـا هـم نشـان داد  مـی      ای  شیو ، سرعت روایـت بشـا  
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توان نتایج خوب و مفیـدی  ها مالک درست و منطقی داشته باشند، میبندی بشا تقسیم
 دست آورد. از ای  بررسی به

انی های پیوستة داستمایههای پیوسته، ابتدا ب مایهدر بررسی سرعت روایت برپایة ب 
هـا  مایـه ها منوط است، مششص و سپ، حجم مـت  بـر بـ    که قوام طرح داستان به آن

شود. در ای  روش، به نکاتی بایـد تو ـه کـرد: یکـی اینکـه، در نشـان دادن       تقسیم می
ها باید روش  باشد تـا  مایههای پیوسته خیلی دقت کرد و دیگر اینکه، محدودة ب مایه ب 

هـای کلیـدی را   مایهمایه نشان داد  شود. درنهایت ب ر ب یافته به ه حجم مت  اختصاص
 توان نشان داد و در مقایسه با هم، کرایی سرعت روایت را تحلیل کرد.می

 ها نوشت پی
1. pragmatical 
2. intra - texual 
3. tente 
4. norm 
5. acceleration 
6. deceleration 
7. selection and omission 
8. flash forward 
9. singulative frequency 
10. iterative frequency 
11. descriptive pause 
12. soliloquy 
13. flash back 
14. repetitive frequency 
15. dialogue 
16. discourse 

آشـنایی بـا ماـانی    »قدر، دکتر حسـی  صـافی، در کارگـا      . ایدة اولیه و اصلی ای  بررسی دراصل از استاد گران11
در پژوهشـگا  علـوم    1333گرفته شد  است و الفضل للمتقدم. ای  کارگـا  در زمسـتان سـال    « پژوهی ایترو

 انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.  
18. Boris Tomashevsky 
19. cardinal function 
20. kernel 
21. catalyser 
22. satellite 

 :لیلی و مجنونای داستان . رویدادهای هسته13

 از بیتِ: 1ایِ د هستهرویدا
ــت             ــی  گفـ ــتان کنـ ــدة داسـ  گوینـ

 

 آن لحظه کـه دُر  ایـ  سـش  سـفت     
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 (91: 1333)نظامی، 
 شود و با بیتِ:شروع می

ــد        ــرای فرزنـ ــب ازبـ ــون دُرطلـ  کـ
 

ــد مــی  ــه لعــل دربن  بــود کــو کــان ب
                   

 (93)همان، 
 یابد.پایان می

 ت:از بی 1ایِ رویداد هسته
ــاید        ــه شـ ــرعی کـ ــه تضـ ــزد بـ  ایـ

 

ــان   ــری کنـ ــد  دادش پسـ ــه بایـ  کـ
                       

 ( ا )همان
 شود و با بیت:شروع می

 هــر کــ، کــه رخــا ز دور دیــدی         
 

ــدی   ــرو دمیــ ــا بــ ــادی ز دعــ  بــ
                    

 (94)همان، 
 یابد.پایان می

 از بیت: 3ایِ رویداد هسته
ــه رو  ــدر ب ــم پ ــد کش ــاد   ش  ی او ش

 

 از خانـــه بـــه مکتـــاا فرســـتاد    
                         

 ( ا )همان
 شود و با بیت:شروع می

 قــی، هنــری بــه علــم خوانــدن         
 

ــاندن    ــه دُر فشـ ــاا بـ ــاقوت لـ  یـ
                       

 (94)همان، 
 یابد.پایان می

 از بیت: 0ایِ رویداد هسته
ــه          ــر قایلــ ــدف دگــ ــود از صــ  بــ

 

ــم   ــا هــ ــفته دُریــ ــه ناســ  طویلــ
 ج                      

 ( ا )همان
 شود و با بیت:شروع می

ــه بینــــوایی         ــز بــــه و ــ  او نیــ
 

 داد بـــر ایـــ  ســـش  گـــواییمـــی 
                     

 (90)همان، 
 یابد.پایان می

 از بیت: 9ایِ رویداد هسته
 ازبــ، کــه ســش  بــه طعنــه گفتنــد         

 

ــا     ــیفته مــ ــد از شــ ــو نهفتنــ  نــ
                         

 ( ا )همان
 شود و با بیت:شروع می

ــی ــانی           مـ ــد  ـ ــدان امیـ ــد بـ  کَنـ
 

 کوفـــت ســـری بـــر آســـتانیمـــی 
                          

 (90)همان،      
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 یابد.پایان می
 از بیت: 9ایِ رویداد هسته

ــتابان         ــدی شـ ــاحدمی شـ ــر صـ  هـ
 

ــ   ــه در بیابــ ــای برهنــ ــر پــ  انســ
 ( ا )همان                               

 شود و با بیت:شروع می
 بــــــازی        در پــــــردة آن خیــــــال

 
ــار  شـــد  ز کـــار      ســـازیبیچـ

 (14)همان،                            
 یابد.پایان می

 از بیت: 1ایِ رویداد هسته
ــه           ــان خانـــ ــید ز محرمـــ  پرســـ

 
ــانه   ــ  فســ  گفتنــــد یکایــــک ایــ

 ( ا )همان                                
 شود و با بیت:شروع می

ــایی       ــود بهـ ــه آن بـ ــد کـ ــر نقـ  هـ
 

ــی     ــدش روایـ ــو آمـ ــروش کـ  بفـ
 (11)همان،                             

 یابد.پایان می
 از بیت: 3ایِ رویداد هسته

 کون گفتـه شـد ایـ  حـدیث فـر         
 

 دادش پـــــدر عـــــروآ پاســـــخ 
 ( ا )همان                             

 شود و با بیت:شروع می
ــوازد               ــرا نــ ــه دل تــ ــاری کــ  یــ

 
ــازد    ــو س ــا ت ــیر ب ــکر و ش ــون ش  ک

 (13)همان،                            
 یابد.پایان می

 از بیت: 3ایِ رویداد هسته
ــان             ــد خویش ــنید پن ــو ش ــون ک  مجن

 
 از تلشــــی پنــــد شــــد پریشــــان 

 ( ا )همان                             
 شود و با بیت:شروع می

ــنیدی             ــد  وی شـ ــش کـ ــر عاشـ  هـ
 

 هــر  امــه کــه داشــتی، دریــدی     
 (143)همان،                           

 یابد.پایان می
 از بیت: 14ایِ رویداد هسته

ــوم      از نرمـــــدالن ملـــــک آن بـــ
 

 بـــود آهنـــی آبـــداد  کـــون مـــوم  
 ( ا )همان                             
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 شود و با بیت:شروع می
ــه یـــاران          ــ، قایلـ ــیا و پـ  از پـ

 
ــاران   ــیت تیربــــ ــد بســــ  کردنــــ

 (113)همان،                          
 یابد.پایان می

 از بیت: 11ایِ رویداد هسته
ــپاهی آن   ــه س ــل ک ــد     نوف ــان دی  کن

 
  ــز صــلح دری زدن، زیــان دیــد    

 ( ا )همان                                 
 شود و با بیت:شروع می

ــیر      ــم شمشـ ــه زخـ ــا بـ ــینم تـ  ننشـ
 

ــر    ــاورم زیـ ــام نـ ــاو  ز بـ ــ  یـ  ایـ
 (119)همان،                             

 یابد.پایان می
 از بیت: 11ایِ رویداد هسته

ــداد        ــه بغـ ــا بـ ــه تـ ــه ز مدینـ  وانگـ
 

ــتاد     ــ، فرسـ ــپا  کـ ــع سـ  در  مـ
 ( ا ن )هما                                

 شود و با بیت:شروع می
ــام و ننــگ داریــم       ــه کــه کــو ن  آن ب

 
 زیــ  کـــار نمونــه کنـــگ داریـــم   

 (111)همان،                             
 یابد.پایان می

 از بیت: 13ایِ رویداد هسته
 خواهشگر از ایـ  حـدیث بگذشـت          

 
ــت    ــازپ، گش ــویا ب ــکر خ ــا لش  ب

 ( ا )همان                                
 شود و با بیت:شروع می

 هر ک، که بدو  ز ای  سش  گفت          
 

ــت    ــا خف ــا گریشــت ی ــ  زد ی ــا ت  ی
 (139)همان،                            

 یابد.پایان می
 از بیت: 10ایِ رویداد هسته

 غــــــواص  ــــــواهر معــــــانی      
 

ــانی   ــود شکرفشـ ــب خـ ــرد از لـ  کـ
 ( ا )همان                                

 شود و با بیت:شروع می
 هـر  ـا کـه یکـی قصـید  خوانــدی           

 
ــدی    ــر  مانـ ــنوند  خیـ ــوش شـ  هـ

 (119)همان،                            
 یابد.پایان می
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 از بیت: 19ایِ رویداد هسته
 هر نکته که بـر نشـان کـاری اسـت      

 
 ضــرورت اختیــاری اســت در وی بــه 

 (131)همان،                              
 شود و با بیت:شروع می

 خواسـت       کـه مـی   زد نفسی کنـان می
 

ــت   ــرش ز را  برخاس ــوف و خط  خ
 (139)همان،                             

 یابد.پایان می
 از بیت: 19ایِ رویداد هسته

 ریــزان     شــرط اســت کــه وقــت بــرگ
 

ــرگ    ــود ز بـ ــه شـ ــزان خونابـ  ریـ
 (103)همان،                           

 شود و با بیت:شروع می
 وآخر کـو بـه کـار خـویا درمانـد              

 
 نامــــه برخوانــــد او نیــــز رحیــــل 

 (191)همان،                             
 یابد.پایان می

 از بیت: 11ایِ رویداد هسته
 ســــرایان      کــــا ســــش  انگشـــت 

 
ــ    ــی  ب  ــه کن ــ  قص ــان ای ــه پای  رد ب

 (190)همان،                            
 شود و با بیت:شروع می

 زان روضــه کســـی  ــدا نگشـــتی            
 

 تـــــا حا ـــــت او روا نگشـــــتی 
 (193)همان،                           

 یابد.پایان می
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