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 .1مقدمه
برای زمان تعاریف مختلفی آوردهاند؛ ببه گفتبة آلببر انیشبیتن (« )Albert Einsteinزمبان
همان چیزی است که مردم بر روی عقربههای ساعت خود میبینند» (قاسمیپور{ ،بیتا}.)661 :
سنت آگوستین ( )Sent Augustineمیگوید« :تا زمبانی کبه از مبن ننرسبند زمبان چیسبت،
میدانم زمان چیست؛ امّا آنگاهکه از من بنرسند زمان چیست ،دیگر نمبیتبوانم پاسبخی ببدهم»
(همان) و ادموند هوسرل ( )Edmund Husserlتعریف زمان را منوط ببه «حرکبت ببهسبوی
خود اشیاء» (همان) میداند .با تجمیع این آراء میتوان زمبان را یکبی از بنیبادیتبرین مقبوت
زندگانی بشر دانست« .انسان در مقام موشودی باشنده  -در -زمان ،ببرای تقسبیمبنبدی زمبان از
مفاهیمی هم چون ش ،،روز ،سال ،ماه ،قرن و هزاره بهره میگیرد کبه برگرفتبه از شریبانهبای
طبیعیاند» (همان) .امبا روایبت شناسبان تعریبف خبا

تبری از زمبان اراهبه کبردهانبد .تزوتبان

تودوروف ( )TzvetanTodorovمیگوید« :زمان عبار اسبت از تکبرار محسبوس کبه در
درون ،تغییر محسوس و برگشتناپذیری روی میدهد» (توتن.)03 :6330 ،
«زمان در روایت داستانی یکی از عناصر اساسی اسبت کبه ببه آن هبویتی مبیدهبد کبه
موش ،تمایز آن از واقعیت مبیشبود» (صبهبا« .)36 :6330 ،ببه پنبدار برخبی ،ویژگبی شناسبای
روایببت ،همانببا مببنش زمانمنببد آن اسببت» (تببوکیلی .)833 :6333 ،شببلومیث ریمببون کنببان
( )Rimmon Kenanنیز در کتاب خود ،روایت داستانی؛ بوطیقای معاصر بر همین امر صحّه
میگذارد و اعتقاد دارد که «مختصة روایت کالمی به این است که در آن زمبان ،مولیفبة اصبلی
ابزار بازنمایی (زبان) و شیءِ بازنموده (حوادث داستان) محسوب میشود» (ریمون کنان:6330 ،
 .)26بههرحال «هر روایتی اعم از تاریخی یا داستانی از ابتدا تا انتها یک پی رفت زمانمند اسبت
که راوی آن را در محدودهای از زمان ،روایت میکند» (صبهبا .)31 :6330 ،طبب نظبر ریمبون
کنان «عنصر زمان نهفقط درونمایة مکریر تعداد زیادی داستان روایی است ،بلکه عنصر سبازهای
داستان و متن هم به شمار میآید» (ریمبون کنبان)26 :6330 ،؛ بنبابراین از شایگباهی بنیبادین و
سرنوشتساز برخوردار است .ازاینرو ،مقالة حاضبر ببه بررسبی عنصبر زمبان در حکایبتهبای
کلیلهودمنه میپردازد .پرسش اصلی تحقی این است که آراء ژرار ژنت ()Gerard Genete
پیرامون عنصر زمان در حکایتهای کلیلهودمنه تا چه اندازه بازتاب یافتبه اسبتآ آیبا زمبان در
کنش روایتهای کلیلهودمنه نقش تعیینکنندهای داردآ

بررسی زمان در حکایتهای کلیلهودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت 816

از میان پژوهشهایی که در آن به بررسبی عنصبر زمبان طبب آراء ژرار ژنبت پرداختبه
شده ،میتوان به مقالههای «بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایبت اعراببی درویبش
در مثنوی» (غالمحسینزاده و دیگران)62 :6332 ،؛ «روایت و دامنة زمانی روایت در قصّبههبای
مثنوی» (امامی و مهدیزاده)6330 :؛ «بررسی زمان در تباری بیهقبی ببر اسباس نظریبة زمبان در
روایت» (صهبا« ،)8 :6330 ،بررسی رابطة زمان و تعلی در روایت پادشاه و کنیزک از دفتبر اول
مثنوی معنوی بر اساس عنصر زمان» (غالمحسینزاده و دیگران)66 :6333 ،؛ «مولیفههای زمبان و

مکان روایی در قصص قرآنی» (حریی 3 :6333 ،و )0؛ «بررسی زمان روایت در نمایشبنامة زنبان
مهتببابی ،مببرد آفتببابی» (نیببکمببنش و سببلیمیان)63 :6333 ،؛ «تحلیببز زمببان روایببی از دیببدگاه
روایتشناسی بر اساس نظریة زمان ژنت در داستان «بی و تن» اثر رضا امیرخانی» (درودگریان و
دیگران )66 :6337 ،و «زمان و روایت» (قاسمیپور ،بیتا )6 :اشاره کرد.
در مقالة حاضر ،سعی بر آن است تا به مدد آراء ژرار ژنت ،مولیفههای زمان روایی
بهویژه زمان داستان و زمان متن در حکایتهای کلیلهودمنه بررسی شود .بسامد ،دیرش ،ترتی،
و نابسامانی در نظم حکایتها ازشمله مولیفههایی هستند که در بحث زمان متن موردمطالعه قرار
میگیرد .همچنین در بحث زمان داستان به زمان تقویمی حکایتها توشه شده است .بررسی
آماری عوامز شتاب مثبت و منفی در تمام حکایتهای کلیلهودمنه ( 61حکایت اصلی و 32
حکایت فرعی) نشان میدهد که سهم عوامز ایجادکننده شتاب مثبت (سرعت در روایت) و
خصوصاً بیان خالصه و بسامد بازگو اندکی بیشتر از نصف است درحالیکه توصیف و تفسیر
که از مهمترین عوامز شتاب منفی روایت در حکایتهای کلیلهودمنه است کمتر از 13درصد
است این یعنی آنکه کتاب کلیلهودمنه با وشود داشتن نثر فنی ،اطناب و ایجازش تقریباً یکسان
است نتیجة این پژوهش ،زمینه را برای تعمیم آن به دیگر متون نثر فارسی امکانپذیر میسازد.
به عبارتی با بررسی عنصر زمان در آثار مذکور و تحلیز آماری عوامز شتاب مثبت و منفی در
آنها ،میتوان با اطمینان بیشتر و ابزاری دقی تر ،سطح نثر آن آثار را از ساده تا فنی و مصنوع
تعیین کرد.
 .2مبانی و بحث
«در روایتشناسی سباختارگرا ،سبخن روایبی یبا برونبهای آن ،دال روایبت اسبت و داسبتان یبا
محتوای درونی روایت ،مَدلول بهحساب میآید .ازاینرو ،روایت شناسان ساختارگرا ببرای هبر
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روایتی به دو نوع زمان قاهز هستند» (قاسمیپور{ ،بیتا} )662 :زمان داستان ( )Story timeو
زمان متن (.)Time Text
 .1 .2زمان داستان
زمان داستان کبه ببه زمبان مَبدلول روایبت مشبهور اسبت« .مقبدار زمبانی اسبت کبه ببه واسبطة
رخدادهای روایتشده گرفته مبیشبود» (قاسبمیپبور{ ،ببیتبا} .)662 :زمبان تقبویمی و زمبان
حسّی -عاطفی شخصیتها ،در این حوزه از زمان موردمطالعه قرار میگیرد.
 .1 .1 .2زمان تقویمی؛ «منظور از زمان تقویمی واحدهای ساعت شمار است کبه ببر اسباس
حرکت وضعی و انتقالی زمین تعیین شده است» (صبها« .)31 :6330 ،زمبان تبقویمبی در داستان
بستر تمام حوادثبی است که پیاپبی همخوان با لحظهها ،زنجیرهوار شکز میگیرد» (مندنیپبور،
 )661 :6337و بر دو نوع اسبت زمان تقویمی -تاریخی که در آن به تاری زمبان واقعبی وقبوع
رویدادهبا در شهبان بیرون از داستان اشاره میشود و زمان تقویمی -داستانی که به زمان وقبوع
رویدادها در سبیر زمبانی داسبتان اشباره مبیکنبد و معبادل همبان زمبانی اسبت کبه حبوادث و
شخصیتهای داستانی را در خود شای داده است« .اینگونبه زمبان در داسبتانهبا و رمبانهبای
کالسیک در تنظیم روایت ،پیشرفت روایت ،ترکی،بندی سبادة روایبت و پایبانبنبدی روایبت
نقش اساسی ایفا میکند» (مندنیپور.)661 :6337 ،
بسامد باتی قصه های تمثیلی در کلیه و دمنه ،شاید علت اصلی نامعلومی زمان وقوع
رویدادها در شهان بیرون از داستان ،در حکایا

کلیلهودمنه است .حکایا

کلیلهودمنه مانند

داستانهای تاری بیهقی و تاری شهانگشای شوینی نیست که رخدادهایش مبنای تاریخی
داشته باشد بلکه این قصهها عمدتاً ساختة ذهن خالق نویسندة آن است .وقتی تخیز و تمثیز
موشبا

آفرینش در روایتهای داستانی را فراهم میسازد پیداست که نتوان به نظامی از

گزارههای زمانی دست یافت این است که همه حکایتهای کلیلهودمنه فاقد زمان تقویمی
تاریخی است.
اما زمان تقویمی -داستانی در حکایا

کلیلهودمنه که همان «زمان وقوع رویدادها در

سیر زمانی داستان است» در برخی از حکایتها مشخص است نویسنده با مؤلفههای زمانی که
در اختیار خواننده قرار میدهد او را قادر میسازد که به زمان موشود در قصه پی ببرد .برای
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نمونه در باب یازدهم و در حکایت گربه و موش زمان تقویمی -داستانی دو روز است یعنی
تمام وقایع در دو روز اتفاق میافتد در روز اول گربه در دام میافتد ،چون موش که به طل،
طعمه بیرون آمده ،او را بسته میبیند شاد میشود اما راسویی برای شکار او کمین کرده ،ناچار
قصد بات رفتن از درختی را دارد اما آنجا هم بومی انتظار او را میکشید ،فیالحال راهی شز
صلح با گربه ندارد به بهای آزادی گربه شان خود را میخرد در روز دوم گربه و موش پس از
مناظرة بسیار برای ادامه دوستی ،سرانجام همدیگر را وداع میگویند .نمونه دیگر در باب پایانی
کلیلهودمنه «شاهزاده و یاران او» است با استناد به نشانههای زمانی که در قصه آمده میتوان
گفت تمام وقایع حکایت در  8روز اتفاق میافتد.
روزی :روزی بر لفظ ملکزاده رفت که کارهای این سری به مقادیر آن سری منوط
است (منشی.)167 :6307 ،
دیگر روز( :روز دوم) دیگر روز شریفزاده را گفتند که امروز به شمال خویش
کسبی اندیش که ما را فراغی باشد (همان.)166 :
دیگر روز( :روز سوم) دیگر روز بازرگان بچه را گفتند امروز ما مهمان عقز و
کیاست تو خواهیم بود (همان.)166 :
دیگر روز( :روز چهارم) دیگر روز پادشاهزاده را گفتند که :اگر توکز تو را ثمرتی
است تیمار ما بباید داشت (همان.)163 :
دیگر روز( :روز پنجم) دیگر روز اعیان آن شهر فراهم آمدند تا کار امار

بر کسی

قرار دهند (همان.)163 :
اما در بسیاری دیگر از حکایتها با اینکه خواننده در سطح متن با «مؤلفههای زمانی»
مواشهه میشود اما نمیتواند دقیقاً زمان تقویمی -داستانی حکایتها را تعیین کند .مثالً حکایت
بلند «بومان و زاغان» با وشود داشتن مؤلفههای زمانی چون شبی ،دیگر روز ،آن ش ،،هر روز،
روزی ،مد دراز و ...معلوم نیست در چند روز اتفاق میافتد.
شبی :شبی ملک بومان به سب ،دشمنانگی که میان بوم و زاغست بیرون آمد (همان:
.)636
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دیگر روز :دیگر روز ملک زاغان لشکر را شمله کرد و گفت :دیدید شبیخون بوم و
دلیری ایشانآ
آن شب :آن ش ،بومان باز آمدند و زاغان را نیافتند و او را چندان رنژ بر خود نهاده
بود و در کمین غدر نشسته هم ندیدند (همان.)666:
هر روز :هر روز محز وی در دل ملک و اتباع شریفتر میشد و منزلت وی زیاد
میگشت (همان.)663 :
روزی :روزی در محفز خا

و مجلس غا

گفت که ملک زاغان بیموشبی مرا

بیازرد و بیگناهی مرا عقوبت فرمود (همان.)663 :
مدت دراز :مد

دراز در این تفکیر و تدّبر روزگار گذاشت و به حقیقت بشناختم

که تا من در هیئت و صور

زاغانم بدین مراد نتوانم رسید و بر این غرض قادر نتوانم شد

(همان.)663 :
هر روزی :زاغ هر روزی برای ایشان حکایت دلگشای و مثز غری ،و افسانه عجی،
میآورد و بهنوعی در محرمیت خویش میافزود تا بر غوامض اسرار و بواطن اخبار ایشان
وقوف یافت (همان.)660 :
روزی :روزی در اثنای محاور ملک او را پرسید :که مد

صبر چگونه ممکن شد

(همان.)663 :
یا در حکایتهای بوزینه و باخه ،زاهد و راسو ،پادشاه و فنزه ،تیرانداز و مادهشیر ،زاهد
و مهمان او ،پادشاه و برهمنان ،زرگر و سیاح ،خواننده با مؤلفة زمانی چون روزی ،هر ساعت،
ساعتی ،یکچندی ،مد

اندک و ...را در سطح متنی میبیند اما هرگز نمیتواند زمان دقی

«تقویمی-داستانی» را مشخص کند.
 .2 .1 .2زمان حسّی -عاطفی؛ «زمان حسّی -عاطفی شخصیتها ،همان زمان تقویمی است
که وقتی بر انسان تحمیز میشود ،متناس ،با سختبیها یا شادیهای همراه با آن ،طبوتنیتبر یبا
کوتاهتر از مقدار خبود احساس می شبود؛ ماننبد زمانببی کبه در بیمارسبتان یبا زنبدان ببر انسبان
میگذرد یا زمانی که در ششنبی سنری میشود .اگر زمان هر دو اقامت به یک اندازه مثالً یبک
ساعت باشد ،اوّلی بسیار بیشتر و دومی از یک ساعت کمتر نمود مییابد» (صهبا.)30 :6330 ،
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«زمان حسّی– عاطفی ،بیشتر در روایتهای ذهنی شخصیتها و روایتهبای مبتنبی ببر
تداعی نمود مییابد» (همان) و « برخالف زمان گاهشمارانه ،بسته به عاطفه و حسّ شخصبیتهبا
کوتاه و بلند میشود» (نیکوبخت« )67 :6333 ،زمان روانشناسانه و زمان تکگویی درونی ،دو
قسم مهمِّ آن است»( .صهبا.)30 :6330 ،
 .1 .2 .1 .2زمان روانشناسانه؛ زمبان روانشناسبانه زمبانی اسبت کبه «از رویبارویی زمبان
بیرونی و درونی و مشارکت احساسا و عواطف شخصیتهایی حاصز میشبود کبه زمبان ببر
آنها میگذرد .کشش زمان روانشناسانه در رویارویی با دو نوع کلیی عاطفبه{ ،یعنبی} «لبذی
و رنژ» که تجربههای زندگبی در انسان ایجاد میکند ،متفاو اسبت .انبواع گونباگون عاطفبة
لذی از قبیز :شادی ،شعف و عش  ،زمان را کوتاه و برخالف آن ،عاطفة رنژ هبم چبون :درد،
اندوه ،هراس ،اضطراب و وحشت ،زمان را طولببانی مبیکنبد» (صبهبا .)30 :6330 ،از نمونبههبا
مناس ،زمان روانشناسانه در کلیلهودمنه اضطراب و بیقراری شیر پس از شنیدن نعره شبنزبه در
آغاز داستان است که دمنه را برای بررسی علت آن گسیز کرده بود راوی ببه زیببایی دشبواری
گذر آن لحظا را در چند شمله توصیف کرده است؛» شبیر در ایبن فکبر مضبطرب گشبت
میخاست و مینشست و چشمبهراه میداشت»(منشی.)06 :6307،
نمونه دیگر اینگونه زمان کشدار و روانی که بر شخصیت روایت عارض شده است و
این زمان روانی به خواننده القا میشود در باب بومان و زاغان اسبت زمبانیکبه ملبک بومبان از
وزیر خود دربارة رنژ و مد طوتنی سختی که در میان دشمنان بوده سؤال میکند و خواننبده
را از چنین زمان کشداری آگاه میسازد« .روزی در اثنبای محباور ملبک او را پرسبید کبه:
مد دراز صبر چگونه ممکن شد در مجاور بومآ» (همان )663 :و نمونه دیگر در باب بوزینه
و باخه است که رنژ فراق بر باخه گذر زمان و خوشی حاصز از آن را تیبرهوتبار کبرده اسبت.
باخه شواب داد که « :رنژ مفارقت تو بر من چنان مستولی شبده ببود کبه از انبس وصبال ایشبان
تفرشببی حاصببز نیامببد و از تنهببایی تببو و انقطبباع کببه بببوده اسببت از اتببباع و اشببیاع هرگببه کببه
میاندیشیدم عمر بر من منغیص میگشت و صفو عیش من کدور

میپذیرفت» (همان.)611 :

 .2 .2 .1 .2زمان تکگویی درونی؛ «زمان تکگویی درونی که از قرن هجبدهم مبیالدی
رواج یافت» (نیکوبخت« ،)67 :6333 ،زمان خود گویههایی است که در ذهن شخصبیت شبکز
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میگیرد» (صهبا« )33 :6330 ،و گاهی به اختیار به زبانش رانده میشود .نویسبنده در ایبن شبیوة
روایی{ ،که} زاویة دید آن ،اوّل شخص است به مخاطب ،و واکبنش او تبوشّهی نبدارد؛ بلکبه
تحت تأثیر هیجانا عاطفی ،ببه گفبتوگبو ببا خبود مبیپبردازد» (نیکوبخبت .)67 :6333 ،در
بسیاری از حکایتهای کلیلهودمنه نمونههایی از تکگویی درونی را میتبوان پیبدا کبرد امبا از
نمونه های مناس ،آن باب بوزینه و باخه اسبت آنجبا کبه بوزینبه در میبان آب دودی ببر سبرش
برآمد و چشمهایش تاریک شد و با خود گفت« :شره نفس و قوّ حر

مرا در ورطه افکند و

غلبة شهو و استیالی نهمت مبرا در ایبن گبرداب ژرف کشبید» (منشبی )613: 6307،یبا بباب
پادشاه و برهمنان شایی که هبالر با خود میگفت« :اگر آسبان عزیبزان گیبرم از فایبده ملبک و
راحتِ عمر بی نصی ،مانم و پیداست که خود چند خواهم زیست و فرشام کار آدمی فناسبت و
ملک پای دار نخواهد بود( »...منشی .)388: 6307،همچنین باب شیر و گاو
کبوتر و زاغ
موش

 /633باب بومان و زاغان

 / 623پادشاه و فنزه

 668و  / 667باب زاهد و راسبو

 /638شیر و شغال

 /06باب دوستی
 / 623گرببه و

.363

 .2 .2زمان متن
زمان متن یا خوانش که زمان دالِّ روایت است .به زمانی گفته میشود که برای خواندن اثر ادبی
موردنیاز است .ازنظر بوریس توماشفکسی (« )Boris Tomashevskiiزمان خوانش یا مبتن
به اندازه یا حجم اثر روایی وابسته است» (قاسمیپور{ ،بیتا} .)662 :ژرار ژنت از برشستهتبرین
نظریهپردازان زمان متن به شمار میآید« .او مابین زمان متن و زمان داستان تفاو قاهبز اسبت و
مسیر گردش داستان را از زمان تقویمی به زمان روایی به سه مبحث عمببدة تـرتیب ،دیـرش
و بسامد تقسیم میکند» (غالمحسینزاده و دیگران« .)673 :6332 ،این دوگانه بودن زمان در سخن
روایی ،یکی از مهمترین ویژگیها و یکبی از «فصبول ممیّبز» سبخن روایبی اسبت کبه آن را از
سخن فلسفبی ،منطقی ،تغزیلبی ،خطابهای و مانند اینها شدا میکند» (قاسمیپور{ ،بیتا}.)663 :

 .1 .2 .2ترتیب؛ «مبقصود از ترتبی ،،ترتی ،زمانبی رخدادهبای داستان نسبت به اراهبة همبین
رخدادها در گفتمان روایی است .اگبر متنبی چنبان روایبت شبود کبه از داسبتان دارای ترتیب،
گاهشمارانه دور شود ،آنگاه با نوعی اخبتالف رو ببه رو مبیشبود کبه ژنبت آن را نباهمزمبانی
میخواند» (لوته )03 -06 :6333 ،ناهمزمانی «از کوتاهترین روایت تا بلند ترین آنهبا را شبامز
میشود» (صهبا« )672 :6330 ،و دو گونة عمده دارد :پسنگاه و پیشنگباه» (لوتبه-06 :6333 ،
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« .)03اصطالحاتی که بال ( )Ballبرای ایبن دو نبوع نباهمزمبانی اسبتفاده کبرده پبسنگبری و
پیشنگری است» (توتن.)37 :6330 ،
 .1 .1 .2 .2پس نگاه « :وقتی نویسنده از طری بازگشت ببه رخبدادهای گذشبته ببه خباطرا
شخصیت رخنه کرده ،آنچبه را زودتبر ر داده اسبت مبورد شسبتوشببو و تبیبین قبرار دهببد
پسنگاه یا فلباش بک میگویند» (صهبا .)672 :6330 ،اگر این پسنگباههبا از محبدوده زمبانی
داستان فراتر رفته یعنی پس از آغاز داستان ر داده باشبد ،ببدان پبسنگباه بیرونبی و اگبر ایبن
فالش بک در چهارچوب زمانی روایت اصلی باشد به آن پبسنگباه درونبی مبیگوینبد و اگبر
ترکی ،هر دو باشد پسنگاه مرکی ،نام دارد .از طرفی اگر پسنگاه درباره شخصیت ،رخبداد و
یا خطی سیر اصلی یا فرعی باشد پسنگاه اصلی یا فرعی نامیده میشود .از نمونههای پسنگاه یبا
فالشبک بیرونی یا گذشتهنگری در داستانهای کلیلهودمنه حکایتهبایی اسبت کبه اشبخا
داستانی در خالل حکایت اصلی تعریف میکنند .در داستانهای کلیلبهودمنبه فبالشببکهبای
بیرونی بسامد بیشتری دارد .در میان بابهای کلیلهودمنه باب شیر و گاو با پانزده حکایت کوتاه
بیشببترین بسببامد را بببه خببود اختصببا

داده اسببت .در واقببع ایببن حکایببا کوتبباه بببه شببکز

حکایت های موزاهیکی در درون حکایت اصبلی آورده شبده و راوی فراداسبتانی پبانزده ببار از
«زمان حال روایت» خارج می شود .در ایبن حالبت گبویی زمبان حبال حکایبت از حرکبت بباز
ایستاده و راوی با تعریف حکایتهای کوتاه به نوعی به گذشته نظری میافکند .بعد از باب شیر
و گاو ،در باب بومان و زاغان با نه حکایت ،بابهای بازشست کار دمنه و دوستی کببوتر و زاغ
و موش ...هر یک با سه حکایت و باب بوزینه و باخبه ،زاهبد و راسبو ،پادشباه و فنبزه ،زاهبد و
مهمان او ،پادشاه و برهمنان و شاهزاده و یاران او هر یک با یک حکایت کوتاه ،از فبالش ببک
بیرونی استفاده شده است ضمن اینکه چهار باب گربه و موش ،شیر و شغال ،تیرانداز و ماده شیر
وزرگر و سیاح هیچ یک فالشبک بیرونی ندارند.
 .2 .1 .2 .2پیشنگاه:
«در پیشنگاه ،نویسنده سیر خطیی زمان را رها کرده به بیان چیزهایی مبیپبردازد کبه ببر اسباس
حدس و گمان بعداً ر خواهد داد به بیان دیگر اگر شخصیت از طری پبرواز ببه آینبده ،پبیش
گویی ،آینده نگری و یا براعبت استهلبال رویدادهبای آینده را حدس بزنبد پیشنگاه یا فلبباش
فوروارد میگویند» (صهبا .)670 :6330 ،پیشنگاه را هم مبیتبوان ماننبد پبسنگباه ببه صبور
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درونی ،بیرونی ،مرکی ،یا اصلی و فرعی طبقه بندی کرد« .پیشنگاه از پسنگاه نبادرتر اسبت و
اغل ،در روایبت اوّل شخص دیده میشود» (لوته )08 :6333 ،برای نمونه در اول داستان شیر و
گاو ،آنگاه که دمنه قصد ورود به دربار شیر را دارد و در این مورد با کلیله مشور میکنبد ببه
نوعی به آینده نگری دست میزند« .گفت :می خواهم که در ایبن فرصبت خویشبتن را ببر شبیر
عرضه کنم که تردّد و تحیّر بدو راه یافتست و او را به نصیحت من تفریشی حاصز آیبد و ببدین
وسیلت قربت و شاهی یابم» (منشی« .)21 :6307 ،گفت :اگر قربتی یابم و اخبالق او را بشناسبم
خدمت ا و را به اخال

عقید پیش گیرم .همّت بر متابعت رأی و هوای او مقصور گردانم .از

تقبیح احوال و افعال وی بنرهیزم؛ و چون کاری آغاز کند که بصواب نزدیک و به صالح ملک
مقرون باشد آن را در چشم و دل وی آراسته گردانم» (همان« .)22 :کلیله گفت :ایزدتعالی خیبر
و خیر و صالح و سالمت بدین عزیمت ،هرچند من مخالف آنم مقرون گرداناد» (همان.)20 :
«دمنه :گفت می اندیشم که به لطایف حیز و بدایع تمویها گرد این غرض درآیم و بهبر وشبه
که ممکن گردد بکوشم تا او را در گردانم که اهمال و تقصبیر را در مبذه ،حمیبت رخصبت
نبینم و اگر غفلتی روا دارم به نزدیک اصحاب مروّ معذور نباشبم» (همبان )03 :و یبا در بباب
پادشاه و برهمنان وقتی پادشاه تعبیر خصمانه برهمنان از خوابش را که به کشتن عزیزانش اشباره
داشت ،میشنود با خشم آنها را ترک میگوید و در خلو خود زمانی را پیش چشم میآورد
که عزیزانش کنار او نیستند این پیشبینی پادشاه از آن لحظا از نمونههای مناسب ،پبیشنگباه
درونی در حکایتهای کلیلهودمنه است« .مرا بی پسر که روشنای چشم و میبوه دل مبن اسبت و
در حال و از پس وفا بدو مستظهر باشم پادشاهی چکار آید» (همان« .)388 :ببی ایبراندخبت
که زهاب چشمه خورشید تابان از چاه زنخدان اوست و منبع نور ماه دو هفته از عکس بناگوش
او ...،از زندگانی چه برخورداری یابم» (همان« .)382-388 :بی بالر وزیر که بقیّت کفیاف عبالم
و دُها بنی آدم است وهم او را نه زمانه غدّار بیادگاهاند و فراست او بر اسرار دوّار اطالع دهد،
نظام ممالک و اقامت اخراشا و آبادانی خزاین چگونه دست دهدآ» (همان« .)382 :بی کاک
دبیر که نقش بند ملک شاگرد بنان اوست و ...مصالح اطراف و حبوادث نبواحی چگونبه معلبوم
شود و بر احوال و عوازم خصمان بچه تأویز وقوف افتدآ» (همان« .)380-382 :بی شمشیر بریان
که گوهر در صفحة آسمان چون ستاره است ...در شنگها چگونه اثری نمایمآ» (همان.)326 :
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نمونههای دیگر پیشنگاه را میتوان در داستان مطوقیه دید آنجا که پیشبینی میکند
اگر موش از بریدن بندهای او آغاز کند چه بسا نتواند به خاطر خستگی ،بند از پای یاران او
بگشاید« :میترسم از گشادن عقدهای من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند
و چون من بسته باشم اگرچه ماللت به کمال رسیده باشد اهمال شان ،من شایز نشمری» (همان:
 )626یا در باب بومان و زاغان ،مشور

ملک بومان با وزرا خود و نظر هرکدام در باب حز

این مشکز ،پیشنگاه محسوب میشود که به ذکر دو نمونه بسنده میشود« :ملک روی
بدیگری آورد و پرسید تو چه اندیشیدهای گفت :آنچه او اشار

میکند از گریختن و مرکز

خالی گذاشتن من باری هرگز نگویم» (همان .)636 :وزیر سوم را گفت :رأی تو چیستآ گفت
من ندانم که ایشان چه میگویند لکن آن نیکوتر که شاسوسان فرستیم و منهمیان متواتر
گردانیم و تفحّص حال دشمن بجای آریم و معلوم کنیم که ایشان را به مصالحت میلی هست و
بخراج از ما خشنود شوند و( ...همان.)633 :
 .2 .2 .2دیرش
« دیرش زمان به تناس ،میان طول زمان داسبتانی ببا طبول سبخن روایبی مرببوط اسبت .در بباب
دیرش زمانی ،پرسش اصلی "مقدار" زمان است» (قاسمیپور{ ،بیتا} )636 :و این «که روایبت
چگونه رویداد و قطعهای را حذف میکند ،بسط میدهبد ،خالصبه و فشبرده مبیکنبد ،درنبگ
کوتاهی ایجاد میکند» (ایگلتبون .)612 -618 :6333 ،حالبتهبای مختلبف دیبرش ببین زمبان
داستان و زمان متن به شرح زیر است:
 .1 .2 .2 .2صحنة نمایش؛ «حالتی که در آن ،زمان داستان و زمان سخن پا به پای هبم پبیش
میروند؛ یعنی دیرش داستان و دیرش سخن هماهنگ میشود .چنین حالتی ،مبتنبی ببر روایبت
مفصّز و پر شزهیا رخداد است» (قاسمیپور{ ،بیتا} .)633 :آنچه از منظر لوته «خصیصه یک
صحنة نمایش به حساب میآید ،کمّیّت اطیالعا روایی و محو نسبی راوی است» (لوته:6333 ،
 .)02گفتگو های طوتنی ،شرح صحنه های گفتگو از زبان راوی و مباحثة اشبخا

داسبتانی ببا

یکدیگر از نمونههای بارز «صحنة نمایش» در حکایبتهبای کلیلبهودمنبه اسبت .نظیبر مشبور
ملک زاغان با وزیران خود (منشبی )636-638 :6307 ،بباب گرببه و مبوش گفتگبوی طبوتنی
موش با گربه (منشی )607-623 : 6307،باب پادشاه و برهمنان ،مناظره پادشاه با وزیبرش هببالر
باب پادشاه و فنزه ،مباحثة پادشاه با فنزه برای به دام انداختن آن.
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 .2 .2 .2 .2درنگ؛ «در این حبالت ،زمبان سخن صبرف توصیف یا تفسبیر مبیشبود ،زمببان
داستان از حبرکت بباز میایستد و به واقع هیچ کنشی صور نمی پذیرد» (قاسمیپور{ ،بیتا}:
 .)632از مصادی درنگ در حکایتهبای کلیلبهودمنبه توصبیف مکبان ،صبحنههبا و اشبخا
داستانی از زبان راوی (داستانی یا فراداستانی) است توصیف در کلیلهودمنبه ببه عنبوان یکبی از
آثار مهم نثر فنی ،بسامد باتیی دارد بنابراین در سراسر کتاب خصوصاً آنجا که راوی به وصف
مکان یا شخصیتها میپردازد «زمان داستان از حرکت باز میایستد» از میان حالتهای مختلف
دیرش درنگ در کنار «صحنه نمایش» بیشترین بسبامد را ببه خبود اختصبا

داده اسبت ببرای

نمونه توصیف مرغزاری که شنزبه به آن رسیده بود« :تا به مرغزاری رسید آراسته به انواع نبا
و اصناف ریاحین از رشک او رضوان انگشت غیر گزیده و در نظاره او آسمان چشم حیبر
گشاده» (منشی)27 :6307 ،و یا توصیف زن مرزبان در باب بازشست کبار دمنبه (همبان،)683 :
توصیف صیدگاه در باب دوستی کبوتر و زاغ( ...همان ،)683 :توصیف کارداناه در باب بوزینه
و باخه (همان 663 :و  ،)633توصیف همسر زاهد در باب زاهد و راسو (همان 626 :و .)626
 .3 .2 .2 .2شتاب؛ «زمان بخشی از سخن یا متن به نحو چشمگیری ،کوتاه تر از زمان داسبتان
باشد .اینگونه شتاب در بسیاری از متون دیده میشود که زمان داستان بسیار طوتنیتر از زمبان
سخن باشد .چندین سال میتواند در خالصهای از سخن بیان شود» (قاسمیپور{ ،بیتبا}.)630 :
« برای مثال در داستان رستم و سهراب تبولید سهراب و ببالیدن او کبه ده سببال زمانببی را در ببر
میگیرد فقبط در چنبد بیت روایت شده است» (اخالقی .)20 :6300 ،شتاب از حالتهای اصلی
فشردگی در زمان روایت است از آنجا که نثر کلیلهودمنبه را آمیبزهای از نثبر مرسبز و مصبنوع
می دانند خصوصاً در حکایت فرعی که سهم مرسز بیشتر میشود ،شتاب هم بسامد بباتیی پیبدا
میکند .نمونه« :بطی در آب روشنایی ستاره میدید پنداشت که ماهی اسبت قصبد مبیکبرد تبا
بگیرد هیچ نمییافت چون بارها بیبازمود هبیچ ندیبد ،فروگذاشبت» (منشبی .)676 :6307 ،ایبن
حکایت بهترین نمونه شتاب (مثبت) در حکایتهای کلیلهودمنه است عامز اصلی ایجاد شبتاب
در این حکایت «بسامد بازگو» است تمام طول حکایت رخدادهایی را بیبان مبیکنبد کبه بارهبا
اتفاق افتاده ،اما تنها یک بار روایت شدهاند ،دیدن ستاره ،تالش برای گرفتن آنها ،موف نشدن
یا حکایت پنژ پایک « :پنژ پایک سر خویش گرفبت و پبای در راه نهباد تبا ببه نزدیبک بقیّبت
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ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته ،تهنیت حیبا ایشبان بگفبت و از صبور حبال اعبالم داد»
(همان.)38 :
 .4 .2 .2 .2حذف؛ به زعم تودوروف «حالتی است که در آن زمان داستان ،هیچ قرینبهای در
زمان سخن وشود نداشته باشد و این یعنی ،کنار گذاشتن کامز یک دورة زمانی یبا حبذفِ آن»
(تودوروف« .)27 :6336 ،حذف در واقع ،بیشترین شتاب و سرعت در زمان داسبتان اسبت کبه
روایت نمیشود؛ ولی فهمیده میشود» (قاسمیپور{ ،بیتبا}« .)632 :حبذف شبکافی زمبانی در
متن ایجاد میکند و خواننده را با این چالش رو به رو میسازد که بفهمد این حبذف چبه تبأثیر
مضمونی دارد» (لوته )37 :6333 ،و دو گونة عمبده دارد :حبذف صبریح و حبذف تلبویحی یبا
پنهان« .در حبذف صبریبح مشخص میشود کبه چه مقبدار از زمان داستبان حبذف شده است»
(حریی« )636 :6333 ،مثالً با ذکر عبار کوتاهبی ،خبواننده را از حذف زمان آگبباه مبیکنبد»
(صهبا.)673 :6330 ،
امّا ،در حبذف تلبویحی نویسبنده «ببا اسبتفاده از تمهیبدا زببانی ،خواننبده را سبرگرم
میکند تا از حذف زمان و رخنة ایجادشده ،آشکارا آگاه نشود» (صهبا )671 :6330 ،بنابراین «در
حذف تلویحی ،هیچ اشارة روشنی به تغییر یا تبدیز در زمبان داسبتان نمبیشبود» (درودگریبان و

دیگران )636 :6337 ،به اعتقاد لوته «حذف پنهان مبیتوانبد گبیژکننبده هبم باشبد ،چبرا کبه مبا
نمیدانیم چه چیز کنار گذاشته یا روایت از چه مدّ

زمانی ،پرش داشته است»(لوته.)03 :6333 ،

حذف از رایژترین شیوههای فشردگی در زمان است و باعث شتاب مثبت در زمان
روایت متن میشود در حکایتهای کلیلهودمنه حذف به هر دو صور

صریح و پنهان دیده

میشود:
حذف صریح :برای ایجاد فشردگی درزمان مد
انجیر و خرگوش راوی با به کار بردن «مد

داستان است در داستان کبک

دراز» و «یکچندی بگذشت» آشکار درزمان

روایت فشردگی ایجاد کرده است« .پس از مد

دراز خرگوش بیامد و در مسکن او قرار

گرفت و من در آن مخاصمتی پیوستم یکچندی بگذشت ،کبک انجیر باز رسید» (منشی،
 .)672 :6307همچنین در قصه مار پیر و ملک غوکان :چون یکچندی بگذشت« :مار گفت
زندگانی ملک دراز باد ،مرا قوتی و طعمهای باید».
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حذف پنهان :در این نوع حذف راوی از صحنههای زاهد و غیرضروری که در
پیشبرد حوادث داستان هیچ نقشی ندارند چشمپوشی میکند چنانکه در پایان داستان «زاهد و
بچه موش که دختری شد» آمده« :زاهد دست برداشت و از ح تعالی بخواست و اشابت یافت،
هر دو را به یکدیگر داد و برفت» (همان .)662 :یا در داستان کبک و انجیری و خرگوش« :به
یک حمله هر دو را بگرفت و بکشت یا در داستان زاهدی که گوسفندی خریده بود :در شمله
گوسنند را بگذاشت و برفت و آن شماعت بگرفتند و ببرد» (همان.)666 :
 .5 .2 .2 .2خالصه؛ «حالتی از روایت است که در آن ،پیآیندی و توالی رخدادها ببر مبنبای
گزارشی فشرده و متراکم بیان شوند .در حالت چکیبده ،ضبربآهنبگ زمبان داسبتان از طریب
فشردگی و تراکم «متن -بنیاد» به دست میآید» (قاسبمیپبور{ ،ببیتبا}{« .)633 :خالصبه} در
کنار صحنه از معمولترین گونههای روایی است و این دو اغل ،با یکدیگر ترکی ،مبیشبوند»
(لوته.)03 :6333 ،
یکی از حالتهای اصلی روایت بیان خالصه ) (summaryیا فشردهگوی است در
این حالت راوی رشتهای از حوادث پیدرپی و متمرکز را فهرستوار بدون پرداختن به شزهیا
روایت میکند .این شیوه از شتاب مثبت در اکثر قری،بهاتفاق داستانهای کلیلهودمنه چه در
حکایا اصلی و چه قصههای فرعی به کار رفته است .حتی در حکایتهایی که اطناب بسیار و
توصیف و تفسیرهای طوتنی (صحنه نمایش) دارند شیوه «بیان خالصه» دیده میشود این
ویژگی ،نثر کلیلهودمنه را با وشود مصنوع بودن متعادل کرده است« .زاهدی از شهت قربان
گوسنندی خرید در راه طایفه ای طراران بدیدند ،طمع دربستند و با یکدیگر قرا دادند که او را
بفریبند و گوسنند بستانند و( »...همان« .)666 :آوردهاند صیادی روزی شکار رفت و آهوی
بیفکند و برگرفت و سوی خانه رفت در راه خوکی با او دوچهار شد و حملهای آورد و مرد تیر
بگشاد و بر مقتز خوک زد ،خوک هم در آن گرمی زخمی انداخت و هر دو برشای سرد
شدند» (همان .)606 :در هر دو داستان راوی بدون پرداختن به شزهیا

تنها عناوین رخدادها را

بیان کرده است.
 .6 .2 .2 .2زمانِ حالِ اخالقی؛ «کلییگوییهای راوی در زمان حال مثالً "زنبدگی دشبوار
است" را زمان حال اخالقی مینامند» (مارتین« .)36 :6333 ،علیت و سرچشمة اصبلی ببروز ایبن
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شگرد باز هم به حضور سنگین و بالمنازع راوی دانبای کببز در ساخببتار منظومبههبای روایبی
کبهبن و رمبانهای کلباسیک برمیگردد» (امامی و مهدی زاده فرد« .)688 :6330 ،راوی چنین
قصّههایی پس از فراهم کردن فضایی روایی که در آن شخصبیت یبا صبحنة آغبازین توصبیف
میشود ،با گریز از متن روایت ،به توضیح اندیشهای اخالقی ،اشتماعی و ...میپردازد و بهواقبع
با ایجاد چنین موقعیتی -که خارج از دایرة روایت میایستد -نبوعی توقیبف و گسسبت در خبطی
طولی قصّه ایجاد میکند که به زمبان حبال اخالقبی معبروف اسبت»(امبامی و مهبدیزاده فبرد،
 .)688 :6330در داستانهای کلیلهودمنه «زمان حال اخالقی» بسامد انبدکی دارد ،شباید از چنبد
نمونه تجاوز نکند ازشمله در آغباز داسبتان «بوزینبه و باخبه» آنجبا کبه راوی پبس از توصبیف
مستولی شدن ضعف پیری بر پادشاه بوزینگان (کارداناه) از دایره روایت خارج میشبود و چنبد
پاراگراف در مذمت دنیا داد سخن میدهد« :عاد زمانه خود همین است کبه طبراو شبوانی
به ذبول پیری بدل میکند و ذل درویشی را بر عز توانگری استیال میدهد ...و خردمند ببدین
معانی التفا ننماید ،و دل در طل ،شباه فبانی نبنبدد( »...منشبی .)633 :6307 ،همچنبین در اول
باب شیر و گاو راوی بعد از وصف مرغزاری که شنزبه بدان رسیده بود ،میگوید«:شبنزبه آن را
بنسندید که گفتهاند :و اذا انتهیت الی السالمبه فی مداک فال تجاوز و در امثال آمده ست که اذا
اعشبت فانزل »(همان .)27 :در این نمونه هم راوی با ذکر مثز و روایت در خط طولی حکایبت
گسست ایجاد میکند.
 .3 .2 .2بسامد
« بسامد مربوط است به روابط و مناسبا میان شمار زمانهایی که رخدادی روی میدهد و ببین
دفعاتی که آن رخداد نقز و روایت میشود؛ برای مثال رخدادی واحد میتوانبد در زمبانهبای
متفاو به وسیلة شخصیتهای گوناگون نقبز و روایبت شبود» (قاسبمیپبور{ ،ببیتبا}.)633 :
بسامد ،تکرار یک حادثه در متن است و با عنصر تکبرار ارتبباط تنگباتنگی دارد .بسبامد مفبرد،
مکریر ،بازگو و متشابه از انواع بسامدهای مطرحشده در زمان متن میباشند.
 .1 .3 .2 .2بسامد مفرد؛ نقز یکمرتبة چیزی که یک بار اتفاق افتاده است .این نبوع بسبامد
در همة روایتها وشود دارد «و مبتنبی بر رابطبة میبان شمبار زمبان داستبان و شمبار روایبت آن
در سخبن اسبت» (قاسمیپور{ ،بیتا})633 :؛ مانند تمام روایتهای خوانداری و شبنیداری .در
حکایتهای کلیلهودمنه هم نمود قابزتوشه دارد .این بسامد باعث شتاب ثابت در روایت اسبت
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در این حالت زمان داستان و زمان بیان آن تقریباً یکسان است چرا که راوی واقعهای را که یک
بار روی داده است یک بار روایت میکند.
 .2 .3 .2 .2بسامد مکرّر؛ نقز چندبارة رخدادی که یک ببار اتفباق افتباده اسبت« .ایبنچنبین
تمهیدی به مدد افعال استمراری گفته می شبود کبه یبک ببار زمبان مبتن را ببه خبود اختصبا
میدهد» (قاسمیپور{ ،بیتا})633 :؛ مانند نمونة زیر« :من هر روز به کتابخانبه مبیروم» .ایبن
نوع بسامد به همراه «تفسیر و توصیف و پیشنگاه و پسنگاه» باعث شتاب منفی در حکایتهای
کلیلهودمنه میشوند .در چهز حکایت فرعی کلیلهودمنه هشت حکایت بسامد مکرر دارد و در
پانزده حکایت اصلی هم در  67حکایت بسامد مکرر به کار رفته است.
)6

چنانکه در باب شیر و گاو بانگ شنزبه و ترسیدن شیر از او  6بار تکرار شده است.

)6

در باب شیر و شغال ،دسیسة گمشدن گوشت و پیدا شدن در آن در خانه شگال که

هرگز گوشت نمیخورد چهار بار تکرار شده است.
)3

در باب پادشاه و برهمنان پادشاه سه بار خواب هولناک خود را برای اطرافیان

(برهمنان ،ایراندخت و ایدون حکیم) نقز میکند.
)1

در باب زرگر و سیاح ذکر پیرایه دختر امیر که دزدیده شده چهار بار تکرار شده

است.
)8

در باب بازشست کار دمنه اشاره چندباره شیر به مرگ شنزبه و اظهار پشیمانی او از

این ماشرا.
)2

باب بوزینه و باخه :ماشرای بیماری زن و درمان آن با دل بوزینه دو بار نقز شده

است.
 .3 .3 .2 .2بسامد بازگو؛ یکمرتبه نقز کردن چیزی که چند مرتبه اتفاق افتاده اسبت« .ایبن
یکی از شیوههای روایی مهم در ادبیّا مدرن است ،اگرچه نمونههبای بسبیار قبدیمیتبری هبم
وشود دارد» (لوته .)37 :6333 ،این نوع بسامد زمینهساز ایجاد شتاب مثبت در روایت اسبت کبه
در اغل ،حکایا اصلی کلیلهودمنه و در بیش از نیمی از قصههای فرعی (دقیقاً  66قصه) آن به
کار رفته است.
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باب بومان و زاغان :زاغ هر روز برای ایشان حکایت دلگشای و مثز غری ،و افسانة
عجی ،میآوردی (منشی.)662: 6307،
باب شیر و گاو :شیر بدان رضا داد و مدتی بر آن برآمد (همان.)32 :
باب بوزینه و باخه :هر روز میان ایشان زیاد

رون و طراو

میگرفت و دوستی

مؤکد میگشت (همان.)616 :
حکایت ماهیخوار و خرچنگ :تا بر آن قرارداد که هر روز چند ماهی ببردی و
بر باتیی که در آن حوالی بود بخوردی (همان.)31 :
حکایت فرعی زاغی که بر باالی درختی خانه داشت :زاغی در کوه بر باتی
درختی خانه داشت و در آن حوالی سورا ماری بود هرگاه که زاغ بچه بیرون آوردی مار
بخوردی (همان.)32 :
حکایت فرعی :در این نزدیکی چشمهای است و گازری هر روز به شامه شستن آنجا
آید و خری رختکش اوست همه روز در آن مرغزار میچرد (همان.)681 :
باب پادشاه و فنزه :هر روز فنزه به کوه رفتی و از میوههای کوه که آن را در میان
مردمان نامی نتوان یافت دو عدد آوردی و( ...همان.)631 :
باب پادشاه و برهمنان :و پسازآن چهز سال بزیست هر بار که پیش ملک رفتی
چشم بر آن صفت گرفتی تا آن ظن به تحقی ننیوندد (همان.)303 :
 .4 .3 .2 .2بسامد متشابه؛ نقز چندبارة رخدادی که چند بار اتفاق افتاده اسبت .ببرای نمونبه:
«من دوشنبه به کتابخانه رفتم»« ،من سهشنبه به کتابخانه رفتم»« ،من چهارشنبه به کتبابخانبه
رفتم» و . ...از مصادی بسامد متشابه در کلیلهودمنه باب شاهزاده و یاران اوست؛ که چهار بار به
دنبال کس ،روزی رفتند و چهار بار هم روایت شده است« .برزگر بچه را گفتند :ما همه از کار
بماندهایم و از ثمرة اشتهاد تو نصیبی طمع داریم تدبیر قو ما بکن تا فردا که مانبدگی مبا گبم
شده باشد ما نیز بهنوبت گرد کسبی برآییم» (همان« .)166 :دیگر روز شریفزاده را گفتند :کبه
امروز به شمال خویش کسی اندیش که ما را فراغی باشد» (همان« .)166 :دیگبر روز بازرگبان
بچه را گفتنبد :امبروز مبا مهمبان عقبز و کیاسبت تبو خبواهیم ببود» (همبان« .)166 :دیگبر روز
پادشاهزاده را گفتند که :اگر توکز تو را ثمرثی است تیمار ما بباید داشت» (همان.)163 :
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چهارچوب کلی بحث زمان در روایت
 .6زمان تقویمی -تاریخی
 .6زمان تقویمی
 .6زمان تقویمی -داستانی
 .6زمان داستان
 .6زمان روانشناسانه
 .6زمان حسی -عاطفی
 .6زمان تکگویی درونی

پسنگاه (گذشتهنگری)
 -6ترتی،
پیشنگاه آیندهنگری
 -6صحنه نمایش
-6درنگ
 -3شتاب
 .6زمان متن

پنهان

 -6دیرش
 -1حذف

آشکار
 -8خالصه
 -2زمان حال اخالقی
 -6بسامد مفرد
 -3بسامد

 -6بسامد بازگو
 -3بسامد مکرر
 -1بسامد متشابه
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نتیجهگیری
 )6داستانهای کلیلهودمنه در حیطه زمان داستان (زمان مدلول) به شهت بافت حکایتی که
دارد ،نمیتوان برای آن زمان تقویمی-تاریخی تعیین کرد اما ازنظر زمان تقویمی-داستانی
حکایتها را میتوان به صور های زیر طبقهبندی کرد:
الف) حکایتهایی که با استناد به حضور نشانههای زمانی میتوان دقیقاً زمان تقویمی-
داستانی آنها را تعیین کرد.
ب) حکایتهایی که با وشود داشتن مؤلفههای زمانی ،نمیتوان زمان تقویمی-داستانی
آنها را مشخص کرد.
ج) حکایتهایی که زمان تقویمی -داستانی در آنها مبتنی بر کشفیا خواننده است.
)6

حکایتهای کلیلهودمنه با ویژگیهای زمان متن (زمان دال روایت) از قبیز دیرش،

ترتی ،و بسامد همخوانی دارد .در بحث دیرش به ترتی ،مکث توصیفی ،صحنههای نمایشی،
خالصه و حذف ،بسامد بیشتری دارند و در بحث ترتی ،،فراوانی کاربرد پسنگاه بیشتر از
پیش نگاه درونی است و در بحث بسامد ،به بسامد بازگو و مفرد توشه بیشتری از بسامد مکرر
شده است.
)3

بررسی آماری عوامز شتاب مثبت و منفی در حکایتهای کلیلهودمنه نشان میدهد

که سهم عوامز ایجادکننده شتاب مثبت و (سرعت در روایت) خصوصاً بیان خالصه و بسامد
بازگو اندکی بیشتر از نصف است درحالیکه توصیف و تفسیر که از مهمترین عوامز شتاب
منفی روایت در حکایتهای کلیلهودمنه است کمتر از  %13است این یعنی آنکه کتاب
کلیلهودمنه با وشود داشتن نثر فنی ،اطنابش بیشتر از ایجاز و اختصارش نیست.
)1

بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان گفت با بررسی عنصر زمان در آثار منثور

فارسی و تحلیز آماری عوامز شتاب مثبت و منفی در آنها ،قادر خواهیم بود با اطمینان بیشتر و
ابزاری دقی تر ،سطح نثر آن آثار را از ساده تا فنی و مصنوع تعیین کنیم.
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