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  چكيده

كه ذهن خواننده را بـه سـوي مبـاني     داردهايي ويژگي ،هاي مولويبرخي از غزل
مقالة حاضر به بررسي مقولة زمان . كندفكري آثار جريان سيال ذهن معطوف مي

هـاي مولـوي   ان در غـزل ـزمـ  دربارةك ـري اين تكنيـهاي نظبا استفاده از بنيان
هـاي مكـرر بـه    هاي زماني و رفت و برگشـت پرش ،شفرض پژوهپيش. پردازدمي

گذشته و حال در طول غزل و نيز اهميت زمـان حـال در لحظـة آفـرينش شـعر      
  . مولوي است

توان زمان در غزل وي را به دو نوع خطي و پيوسته و بندي كلي ميدر يك دسته
به آثـار   ها را به لحاظ زمانينوع دوم زمان، غزل. غيرخطي و ناپيوسته تقسيم كرد
هاي زماني در اين مقاله مبناي محاسبة پرش. كندجريان سيال ذهني نزديك مي

گونه گاه مولوي بر بنيان قـانون تـداعي آزاد كـه بـر     بدين .لحظة شروع غزل است
قلمرو ذهن وي تسلط دارد، از زمان حال به گذشته، گاه از گذشته بـه حـال و در   

هـايي نيـز   كند و در نمونـه ده سفر ميمواردي ضمن مرور خاطرات گذشته به آين
. يابـد گيرد و تـداوم مـي  ها و رفت و آمد به گذشته و حال سرعت ميميزان پرش
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آفريني و مـوارد  تصـوير  هـاي روايـي، چگـونگي   تواند بر زبان، شيوهمي مسئلهاين 
  .ديگر در غزل وي تأثير گذارد

  

هـاي خطـي،    ، زمـان هنزمان، غزليات شمس، تكنيك جريان سيال ذ :هاي كليدي واژه
  .هاي غيرخطي زمان
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  مقدمه 

كميتـي پيچيـده اسـت كـه همـواره ذهـن انسـان را بـه خـود مشـغول داشـته و             ،زمان
شـايد  . اند ماهيت آن را شناسايي و تبيين كننددانشمندان و فالسفة بسياري تالش كرده

يـك   داشـتن كوتـاهي عمـر و آرزوي    ،دليل كنجكاوي و حساسيت انسان نسبت به زمان
  .زندگاني جاويد باشد

هاي ذهني انسـان از  بخشي از معماي ماهيت زمان ناشي از اين حقيقت است كه تجربه
مقولة زمان متنوع است؛ بدين معنا كه گذر زمان به حيث كمي براي دو نفر تفـاوتي نـدارد   

مثالً وقتي زمـان بـراي شخصـي بـه خوشـي      . اما به لحاظ كيفي ممكن است متفاوت باشد
هايي كه توأم با ترس، اضـطراب و غـم   شود، سرعت بيشتري دارد نسبت به زمانمي سپري

  .رسددار به نظر ميكش يا طور آزاردهندهان به ـزم ،گذرد كه در مورد اخير مي
پـذيرد   به همين دليل است كه ادراك مفهوم زمان عمدتاً به طور استعاري صورت مي

مستقيم است كه وقوع حوادث  ون خط سيرو درك اين مفهوم نيازمند مفاهيم ديگري چ
شوند تا شخص بـا گـذر و حـادث    را در پي دارد و رخدادها يكي پس از ديگري ظاهر مي

بـا   1درك ايـن مسـئله از طريـق زمـان عينـي     . زمـان را درك كنـد   ،شدن ايـن مقـوالت  
  .شودهاي ساعت ممكن مي تكرارهاي منظم حركت عقربه

به عـالوه حركـت   . شودتر ميتر و حتي فردييچيدهفرايند ادراك زمان پ ،اما در ذهن
اي كه پـيش از ايـن، بسـتر وقـوع     پذير است و در صورت نياز به نقطهزمان در ذهن انعطاف

يابد؛ يعني صرفاً با هدايت رخدادهاي ذهني اين امكـان وجـود دارد   حوادث بوده رجعت مي
اي فـارغ از  حادثـه  ا گردد و هـر هها تبديل به سالپاشد؛ ساعت كه مرزهاي زمان از هم فرو

بستر زمان عيني و بدون التزام تقدم و تأخر حـوادث و رويـدادها بـه فضـاي ذهـن احضـار       
يـك از  بسته بـه اينكـه كـدام    .اهميتي ندارد ،دوري و نزديكي اين وقايع از زمان حال. گردد

را بـه   هاي ذهني و عيني شخص برايش تداعي شـود، آن رويـداد  رخدادها با توجه به كنش
  .خواندهاي دروني ذهن فرامياي عظيم از رويدادهاي مرتبط با آن از اليههمراه توده

گذشته از بافـت حـوادث و رويـدادها    . دهددر غزليات شمس نيز چنين اتفاقي رخ مي
هـاي مكـرر بـه گذشـته و     بازگشـت ، د غزل، در فضاي اثر در حين روايتدر تنگناي ايجا

                                                 
 1. Objective Time- mechanic time 
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هاي زماني مداوم را پيش چشم مخاطـب  گيرد و پرشميتداعي خاطرات مختلف صورت 
  .گذاردبه نمايش مي

مهـارتي اسـت    ،»تكنيك جريان سيال ذهن«البته يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه 

هـاي زمـاني    ها و به دنبـال آن شكسـت   اما تداعي ،شود كه اغلب آگاهانه به كار گرفته مي
غلبـة   اش در پيونـد عميـق بـا بـروز ناخودآگـاهي و      موالنا بنا بر بافتار كلي آثار و انديشه

هاي غلبات وقت نيـز باشـد   تواند از نشانه شناسي وي است كه خود مي هيجانات و هستي
  . كه نه فقط در شعر مولوي، بلكه در گفتمان صوفيه و عرفا نيز بروز يافته است

هاي زمـاني و   تها و شكس با پرش بيني عرفاني و روحيات موالنا عالوه بر ارتباط جهان
گـويي و بالغـت    تواند ريشه در سـنت مجلـس   زباني، تداعي مداري در غزليات شمس مي

گويي اهل وعـظ   مجلس ساختاري بررسي در مهمي كه نكات از يكي. منبري داشته باشد
د پيونـ چگـونگي  « شـود،  مولوي به طور خاص ديده مي و خطابه به طور عام و در مجالس

ه كـ  اسـت  درست. كند مجلس ادا مي هر در گوي مجلس كه است گوناگوني دادن مطالب
ي نوع به مطالب از بسياري و شودمي آغاز نبوي حديثي با مجلس هر مولوي، مجالس در
ن گونـاگو  البـدنبـال مطـ   بـه  را ويـگ مجلس ذهن آنچه اما ،يابد مي پيوند حديث آن با

يا داستاني يا جزيـي   موضوعي و مطلبي ،بر اساس اين اصل. اصل تداعي است ،كشاندمي
چـون  كشـاند و هـر مطلـب هم    طلبي جديد مـي ذهن او را به م ،اي از داستان و حتي واژه

   .)268: 1387رضايي، غالم( »كند اي سر بر مي اي از شاخه جوانه

بنابراين طرح اين مسئله كه عنصر تداعي به كار رفته در آثار جريان سيال ذهنـي در  
توانـد منـافي    نده نمـي نويسـ كاربسـت دارد، از ديـدگاه   متن غزليات شمس نيـز قابليـت   

جـا كـه موضـوع    امـا از آن . ز ناخودآگاهي وي باشـد هاي ايدئولوژيك مولوي متأثر ا ديدگاه
نحوة پردازش زمان در غزليـات شـمس بـا اسـتفاده از تكنيـك       دربارةمحوري اين مقاله 

  .ودش بيش از اين به اين مقوله پرداخته نمي ،جريان سيال ذهن است
 ،مبناي نظري مقاله. پردازدهاي مولوي ميمقالة حاضر به بررسي عنصر زمان در غزل

ي از ـان بـه عنـوان يكـ   ـون زمـ ـامـ پير 1هاي تئوريك تكنيك جريـان سـيال ذهـن   بنيان
به عالوه عنصر تداعي آزاد در  .استهاي سازندة آثار جريان سيال ذهني  ترين پايهاساسي

                                                 
1. Stream of Consciousness 
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  . نقشي اساسي دارد ،يرخدادهاي جريان سيال ذهن

اثر مسـتقلي   ،دربارة پيشينة پژوهش يعني بررسي نحوة پردازش زمان در آثار مولوي
از «كتـابي بـا عنـوان     )1389( حميدرضـا تـوكلي  كـه   بايـد گفـت  به چاپ نرسيده، ولي 

دارد كه در آن در دو فصـل نسـبتاً مشـبع     »)بوطيقاي روايت در مثنوي(هاي دريا  اشارت

صحبت شده  »زمان و بوطيقاي روايت موسيقي،« و »و گريز در روايت موالنا تداعي« دربارة

بررسي روايت در مثنوي بوده، در برخـي مـوارد گريـزي بـه      ،اين اثر هدف هرچند. است
ديگر آثار مولوي از جمله غزليات شـمس و مجـالس سـبعه نيـز داشـته كـه بـا موضـوع         

   .پژوهش حاضر در پيوند است

توان زمان روايي در غزل مولـوي را بـه دو نـوع خطـي و     مي بندي كليدر يك دسته
ها را به لحـاظ زمـاني بـه    نوع دوم زمان، غزل. پيوسته و غيرخطي و ناپيوسته تقسيم كرد

 ،هاي زماني در اين تحقيـق مبناي محاسبة پرش. كندآثار جريان سيال ذهني نزديك مي
ن قانون تداعي آزاد كه بر قلمـرو  گاه مولوي بر بنيا كه گونهلحظة شروع غزل است؛ بدين

ذهن وي تسلط دارد، از زمان حال به گذشته، گاه از گذشته به حال و در مواردي ضـمن  
هـا و رفـت و   هايي نيز ميزان پرشكند و در نمونهمرور خاطرات گذشته به آينده سفر مي

مسـئله   اين. يابدچنان تداوم ميهم ها گيرد و اين جهشآمد به گذشته و حال سرعت مي
  .آفريني و موارد ديگر در غزل وي تأثير گذاردهاي روايي، تصويربر زبان، شيوه تواند مي

  

 بنيان نظري پژوهش

با تغيير نوع تفكر انسان مدرن، زبان و روايت تاب نظم و انسجام رئاليسم و رمانتيسـم  
 بـه خصـوص در  .) م 1939-1856( 1دستاوردهاي عظيم فرويد. قرن نوزدهمي را نداشت

عنوان عاملي ناشناخته كه كنتـرل اعمـال انسـان را در دسـت      تبيين ضمير ناخودآگاه به
از عـواملي   3و اصل عـدم قطعيـت هـايزنبرگ    2هاي فيزيكي نسبيت انيشتين دارد، تئوري

فوتوريسـم، دادائيسـم،    .هـاي ادبـي جديـد شـدند    گيـري فـرم  بودند كه منجر بـه شـكل  

                                                 
1. Sigismund Schlomo Freud 

2. Albert Einstein 

3. Werner Karl Heisenberg 
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»جريان سيال ذهن« سورئاليسم و نيز
انسان قـرن   2هر يك پاسخي است به نداي ذهني، 1

  .بيستم
غلبه دارد، به شـكل   4كه بر منطق عقالني 3در جريان سيال ذهن، الية پيش از گفتار

صـورت    كنـد و بـه  هاي فراوان، از فرم خطي معمول رمـان عـدول مـي   طرحي با گسست
هـاي   نراوي كـه در رمـا  . شـود سيالن نامنظم رخدادهاي ذهنـي در نوشـتار ظـاهر مـي    

گونه آثار غايب اسـت  شود، در اين كل داناي كل ظاهر ميكالسيك در بسياري موارد به ش
 ،جريـان سـيال ذهـن   تكنيـك  . تـراود  از ذهن شخصيت برون مي ها صرفاً و تمامي رخداد

هاي پـيش از گفتـار ذهـن    روشي در روايت داستان است كه سيالن مداوم و نامنظم اليه
از آنجا كه الية پـيش از گفتـار و ناخودآگـاه شـامل تـأثيرات       .كندها را ارائه ميشخصيت

ها، خـاطرات گذشـته، تخـيالت و تصـاوير     هاي حسي، تداعي آزاد انديشهناشي از دريافت
گيري از ريختگي نحو زبان، بهره شكست زماني، به هم ،)18: 1962هامفري، ( گونه استخواب

ل محتويات ذهن شخصـيت بـه خواننـده از    چون تصوير، استعاره و نماد براي انتقا يابزار
  .هايي است كه در اصول اين تكنيك مفروض استترين ويژگيجمله برجسته

 چون ايفالسفه شناختيهاي فلسفي و روانعالوه بر نظريات فرويد و ديگران، ديدگاه

مفـاهيم   ربـارة د .)م1910-1842( 6و ويليـام جيمـز   .)م1941-1859( 5برگسون هانري
 تكنيك جريان سيال ذهن را پيدايش ضمير ناخودآگاه، زمينة گاهي و عملكردانديشه و آ

  .تري فراهم كرد جدي
مايـة خلـق اثـر ادبـي را     زمان اهميت بسيار دارد و بن ،در تكنيك جريان سيال ذهن

ايـن زمـان بـا    . رو در اين نوع متون، زمان ذهني در كانون توجه قرار دارداز اين. سازدمي
عت قابل سنجش نيست؛ بلكه فقط جريـان نـامنظم خـاطرات و رؤياهـا     هاي سا تاكتيك

ده در ايـن زمـان قابـل تفكيـك     گذشته و حال و آينـ . كندهيچ نظمي آن را ايجاد ميبي
آورد كـه از نظـر زمـاني بـه     اي از كـودكي را بـه يـاد مـي    خاطره ،ناگاه شخصيت. نيست

                                                 
1. Stream of Consciousness 

2. Subjectivite 

3. Pre- speech level 

4. logos 

5. Henry Bergson 

6. William James 
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درنـگ زنـده و در لحظـة    بـي  ،ولي اين خاطره در قلمرو ذهـن  ،اي دور تعلق داردگذشته

 ،زمان ذهنـي . )14: 1387به نقل از بيات،  109: 1381مي، درونت (شود بازگشت ديگربار تجربه مي
لئـون  «به گفتة . شود هاي مكانيكي سنجيده نمي مقياس خاص خودش را دارد و با پارامتر

ان دائمـي در  اي از حوادث پشت سر هم نيست؛ بلكه جريـ  زمان در اين آثار، رشته ،»ايدل

ذهن انسان است كه در آن وقايع گذشته در حركتي سيال، مدام به زمان حال انديشـيده  
  . )37: 1374ايدل، (شود  مي

سو با زمان عيني يعني همـان  هاي جريان سيال ذهن از يكداستانبنابراين شخصيت 
هـا و  تصور معمول آدمي از زمان به منزلة سلسله تقسيمات قـراردادي مـنظم بـه دقيقـه    

كار دارد كه خواه ناخواه بر حركات و اعمال او حاكم است و از سـوي ديگـر    و ها سرثانيه
بـا زمـان ذهنـي     ،تر ذهنش كه كانون روايت داستان نيز در آن قرار دارددر سطوح عميق

بـه نقـل از بيـات،     14: 1963كومـار،  (روست كه براي انسان اهميتي به مراتـب بيشـتر دارد   روبه

بيروني يا ساعت بنياد يا زمـان  (تقابل ميان اين دو نوع زمان يعني زمان عيني  ).18: 1387
هاي جريان سـيال ذهـن اهميتـي    در داستان) دروني يا عاطفي(و زمان ذهني ) مكانيكي

سنجد، ولي ذهن گاه يك ساعت را  گذشت زمان را با نظم مداوم مي ،ساعت. كليدي دارد
  . ك روز را به طول يك ساعتنماياند و يبه درازاي يك روز مي

آيد، در قالب تسلسـلي  ميكه از ذات ذهن برشخصيت چنانمحتواي ذهن از آنجا كه 
هاي جريان سيال ذهن غالباً آميخته به حـالتي  داستان شود،منظم به خواننده عرضه نمي

كـه خواننـده    عامل زمان است ،نظميترين علل اين بييكي از برجسته. نظمي استاز بي
در چنـين آثـاري   . )189: 1374ايـدل،  (كنـد  به سرعت در هزار توي خويش سردرگم مـي  را

و از اين  2ان عينيمز .2، 1زمان ذهني. 1: دوشرو ميخواننده رسماً با دو دسته زمان روبه
  . سويي دارددر باب زمان هم »برگسون« يحيث با آرا

ست مرزهـاي زمـان در اثـر    ها و شككه در بنياد، سبب تمامي پرشنكتة قابل ذكر اين
توانـد در پشـت    مـي  ،كه پيش از اين گفتـه شـد   اند و چنانهاي ذهنيادبي، همان تداعي

بـه كـارگيري تـداعي از     ،شـناختي  در مباحـث روايـت  . پرده عوامل متعددي داشته باشد

                                                 
1. Subjective Time 

2. objective Time 
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 ،ها هاي برجستة اين روايت ها است كه يكي از گونه هاي سبكي بسياري از روايت مشخصه
  .يال ذهن استجريان س

ها عامل ارتباطي دو واقعة به ظاهر نامربوط هستند و طيـف وسـيعي از اشـيا و    تداعي
هـاي كوچـك و بـزرگ ديگـر را شـامل      تصويرها گرفته تا كلمات و بوها و صداها و پديده

توانـد ذهـن را از يكـي بـه ديگـري      ها در دو واقعه ميمشترك بودن اين پديده. شوندمي
حالـت سـيالي    ،دهـد ذهـن  شود و اجازه ميهاي ذهني را باعث ميپرش ،اين اتفاق. ببرد

هاي شخصيت داستان غوطه بخورد و در يـك لحظـه چنـدين    داشته باشد كه در گذشته
  .زمان متفاوت را پشت سر هم در ذهن احضار كند

 

  چگونگي پردازش زمان در غزليات شمس

. ه گذشته، حال و آينده اسـت هاي زمان، تقسيم آن ببنديترين دستهيكي از متداول
ارزش  ،زماني كه ارزش حقيقي دارد، زمان حال است و گذشته و آينـده  ،از اين سه زمان

تا جايي كه به شـعر  . آورندو اين ارزش را به اعتبار زمان حال به دست مي دارنداعتباري 
ر شـود و اجراهـايي هـم كـه د    هر شعري همواره در زمان حال اجرا مـي  ،شودمربوط مي

هـا صـورت   گيـرد، در زمـان حـال آن زمـان    گذشته صورت گرفته يا در آينده صورت مي
بدين گونه زمان حال هر شعري تابع زماني است كه . )75: 1997ريكور، (گيرد گرفته يا مي
شـود، زمـان اجـراي شـعر،     يعني هرگاه شعري توسط فردي خوانده مـي . شودخوانده مي

  .زمان حال است
گذشته، حـال و آينـده در ذهـن مولـوي معنـاي ديگـري فـارغ از        قابل ذكر است كه 
بسـياري  . كندذهن سيال مولوي در غزل اغلب به گذشته سفر مي. معناي عيني آن دارد

تـوان گفـت   به جرأت مي. دهداي در گذشته سوق ميوقايع در لحظه، ذهن وي را به حادثه
مولوي بدون تودة خاطرات  ها در غزليات شمس معطوف به گذشته است و غزلعمدة زمان

گونـه كـه ذهـن يـك عـارف خـالي از گذشـته يـا         گذشتة وي معنايي ندارد، درست همان
به عـالوه بـدون   . تبديل شده سيالن و نوساني ندارد اي كه اكنون براي وي به خاطره تجربه

نظر گرفتن اين ويژگي يعني بازگشت به تجربة گذشتة عارف و كشـف جريانـات سـيالِ     در
ايـن  . رسد استفاده به نظر ميي، بررسي و تحليل روساخت زباني تقريباً ناممكن و بيذهن و

شود و به كمـك همـين امـر    ست كه در متن غزليات شمس نيز نمودار ميا ايدقيقاً مسئله
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هـاي سـطوح پـيش     توان آشفتگي، سياليت و تغييرپذيري فكري مولوي را كه از ويژگيمي

آشـفتگي  . انسجام، نظم منطقي و كنترل معقول را دريافـت گفتاري از جمله عدم تناسب و 
انگر بيـ توانـد  مـي  به خودي خود ،ترزماني و پرش از حال به گذشته و يا به يك زمان عقب

  .تشديد مداوم حاالت عاطفي مولوي در لحظة سرايش غزل باشد
تر شدن بحث، نحـوة پـردازش زمـان را در غزليـات بـه دو دسـتة       اكنون براي روشن

كنـيم و در ادامـه بـه بررسـي گسـترة      تقسيم مـي  هاي غيرخطيهاي خطي و زمان نزما
تعـداد سـه هـزار و     ،پشتوانة آماري اين مقالـه . زماني در غزليات شمس خواهيم پرداخت

كه چيزي حدود هفت جلد از مجموعة ده جلدي غزليات است و هفتاد و نه غزل  صد كي
بنـابراين آنچـه در اينجـا عرضـه     . گيردبرمي الزمان فروزانفر را درشمس به تصحيح بديع

 . حاصل بررسي مقولة زمان در اثر مورد نظر است ،شودمي

  

 )هاي تك زمانهغزل(هاي خطي زمان

هايي اسـت كـه   در حقيقت برآيند غزل دارد،چه در اين پژوهش عنوان زمان خطي آن
ن گفتـه  ـواحـد سخـ  هايي با زمـان  در سرتاسر آن به طور يكنواخت از رخدادها و خاطره

اي از زمان ديگر مثالً گونه پرش ذهني و تداعي خاطرههيچ ،شود؛ يعني در طول غزلمي
گونه تغييـري  دهد و پيرو آن هيچگذشته يا آينده در زمان حال براي شخصيت روي نمي

زمانه هستند و نيـز التفـاتي از   تك ،گيرد و افعالدر زمان افعال موجود در غزل انجام نمي
قانون اول نيوتن بـه   ،در اين موارد. شودب به مخاطب يا برعكس در ضماير ديده نميغاي

الخط يا مسير يكنواخـت خـود   هر جسمي حركت مستقيم«: كندذهن مخاطب خطور مي

كه فشار يا نيروهـايي از اطـراف بـدان وارد شـده و آن را از مسـير      مگر آن ،كندرا طي مي
  .»راست خود منحرف گرداند

  

  ل زمان حا

 مـوع غزل از مج 2000. مولوي در زمان حال سروده شده است هايبخش اعظم غزل 
  .داراي زمان حال است )1(غزل به زبان فارسي 3179

، داردزمـان حـال   ، هاتند كه افعال در آنهايي هسغزل ،البته گفتني است كه در اين ميان
حال امـا محتـواي    ،ليعني زمان افعا ؛شوداما توصيفي از گذشته در طول غزل عرضه مي
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اين موارد بـه مقولـة آشـفتگي زمـاني در غـزل      . عمل انجام شده مربوط به گذشته است
زمـان   دربـاة شود و خود موضوع پژوهش ديگري است و از بحـث ايـن مقالـه    مرتبط مي
  .كنيمتفصيل آن را به وقتي ديگر موكول مي رواز اين. خارج است

  

  زمان گذشته

 99 هـا تعـداد ايـن غـزل   . به زمان گذشته سروده شده استمولوي  يها غزلبرخي از 
در اين دسـته   ،دهدي با زمان حال رخ ميهااتفاقي كه در غزل. از كل غزليات است غزل

پايـان غـزل تكـرار     يعني يك ريتم ثابت در زمان افعـال تـا   ؛شودها عيناً تكرار مياز غزل
  . گيردشود و پرشي در زمان افعال صورت نميمي

  

  ن آيندهزما

 شـامل  كه در آن افعال داراي زمان آينـده اسـت و   هايياين مسئله دربارة نمونه غزل
ها آرزوهاي مولوي بـه  در اين غزل. نيز صادق استشود ميهفت نمونه از اين كل عددي 

تصوير كشيده شده است؛ آرزوهايي كه يا محقق نشده و يا تحقق يافتـه و مولـوي آرزوي   
  .كند شته را با افعال زمان آينده نمايان مياي در گذتجديد تجربه

 

 هاي غير خطيزمان

هايي است كه در ذهن ن زمانشدنمودار  ،آنچه در اين مقاله در پي اثبات آن هستيم
هـاي غيرخطـي يـا    كند كه ما بـا عنـوان زمـان   مولوي و خاطرات وي نوساناتي ايجاد مي

ـ  اين زمـان . كنيمهاي داراي پرش معرفي ميزمان ابعي اسـت از رخـدادهاي ذهنـي    هـا ت
هاي زماني و آشفتگي در نظـام عرضـة افعـال و بسـياري مـوارد      مولوي كه منجر به پرش

توان به عنوان كد رهگيري در دريافت ردپاي قطـار  از زمان شروع غزل مي. شودديگر مي
گيـرد  در حقيقت مارپيچ ذهن مولوي در تنگناي زمان قرار مي. زمان در غزل بهره گرفت

بدين معنا كه گاه جاذبة رخدادهايي كه در يك زمـان  . كنداز مجاري خاطرات عبور مي و
ذهن مولوي  ،ست كه مانند يك ميدان مغناطيسيا ايپيوندد، به اندازهخاص به وقوع مي

در اين وضعيت تنهايي يا در جمع بودن در يك لحظـه  . كندرا به سمت خود منحرف مي
هاي يك شود و خاطرات مانند مذابروازهاي ذهني آغاز ميبراي مولوي تفاوتي ندارد و پ
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كه زمـان  هاي وي اينبه همين دليل در غزل .كندكهكشان از فضاي ادراكي وي فوران مي

كه خاطرات و يا رويـدادها بـه چـه زمـاني     و در ادامه اينافعال يك غزل در آغاز چه باشد 
توان دريافت كه ميـزان  ق ميين طرياز ا. شوداي قابل تأمل مبدل ميبه مقوله ،نقل شود

پذيري مولوي به عنوان شاعر در لحظـة سـرايش غـزل از محـيط ذهنـي و محـيط       تأثير
  .اش تا چه اندازه بوده استعيني

و آيا مولـوي   ؟يا يك حادثة دروني ،سرآغاز تولد يك غزل است ،آيا يك اتفاق بيروني
كـه در حـال   تـه كـرده و يـا اين   ا سـاخته و پرداخ غزلـي ر  ،بعد از مرور يك خاطرة ذهني

اي در گذشـته يـا آرزويـي در    ناگاه ذهنش به سـمت خـاطره   ،سرودن غزل در زمان حال
حضور شخصـي   تواند علتي بيروني داشته باشد مثالًآينده معطوف شده است كه خود مي

  . ي يا فضايي، مكاني و يا حتي رخدادي در محيط پيرامون ويئيا شي
واسـطة حضـور   دهد، مخاطب بـي ن در ذهن مولوي رخ ميهايي كه حوادث آدر غزل

در . خـورد به چشم نمـي ) مولوي(روست و اثري از شاعر شاعر با رخدادهاي ذهني او روبه
هاي ذهني مواجهيم كه بـه سـبب   با شكست توالي خطي زمان و پرش اًها مكرراين غزل

هـا محسـوب   زلاز مختصات سبكي برجسـته در غـ   ،نـوه در متـتة اين شيـحضور پيوس
رويدادهاي تجربه شـده در ذهـن مولـوي را بـر اسـاس       ،براي تبيين اين مسئله. شودمي

ايـن سـه   . گيـريم بندي رايج از زمان يعني گذشته، حال و آينده، در نظر ميهمان دسته
) شخصـيت (قلمرو با توجه به تقدم و تأخر رويداد حادث شده در عالم عين براي مولـوي  

اين تقدم و تأخر حقيقي جاي خـود را بـه    ،ر چند در فضاي ذهنيه. قابل تشخيص است
هـا  گونـه كـه گـاه در غـزل    بـدين . رود دهد و مرزهاي زماني از ميان ميسيالن زماني مي
شود كه به حيث زماني قبل از رويـداد ديگـر در جهـان عينـي رخ داده     رويدادي نقل مي

بر اين اساس اين رفت و آمدهاي . است، اما اكنون در غزل مقدم بر حادثة اول آمده است
داراي نوعي ترتيب و قانونمندي ثانويه اسـت كـه    نامرتب بودن،رغم آشفتگي و زماني، به

  .گيرد بر بنياد ذهن مولوي صورت مي
ها با توجه به اهميتي كـه زمـان سـرايش    مبناي بررسي غزلاز آنجا كه در اين پژوهش 

اينكـه غـزل در    ،لوي دارد، لحظة آغاز غزل استغزل در ايجاد يا عدم ايجاد سيالن ذهن مو
ثر ؤدر حركت رخدادهاي زماني در طول غزل بسيار مـ  ،لحظة ايجاد در چه زماني بيان شود

  :كنيمبندي ميبحث پرش و سيالن زمان در غزل را بدين شكل دسته ،بر اين اساس. است
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  با زمان حال  آغاز شده هايغزل

كند و همين امر سبب اي زيست مياي و لمحهلحظهها در مولوي در آغاز برخي غزل
هاي ذهني و بـر  پس از آن به واسطة پرش. كندشود كه توصيفي در زمان حال عرضه مي

رخداد، مكان و موقعيت، كنش شخصـيت يـا حضـور فـردي در      1بنيان قانون تداعي آزاد
ان گذشـته  لحظة سرودن كه خود مسبب و يادآور شخصيتي يا رويدادي يا كنشي در زمـ 

ـ   . دـخوانرا ميـاست، وي را به فضاي درون ذهن ف ي وارد ـم تداعـ ـاز آن به بعـد بـه حري
 -كنـد كه سيستم ذهني هر فردي در حالت طبيعي ايجاب ميچنان - ناآگاهانهشود و مي

  .پردازدبه بيان خاطرات گذشته مي
ل انحـراف  دار نيست؛ يعني هميشه علت و عامـ هاي ذهني مولوي قرينههميشه پرش

افتـد و  ذهني در غزل مشهود نيست و در مواردي تداعي بدون منطق بيروني اتفـاق مـي  
همين امر يكي از علـل  . شودذهن وي به شكلي مبهم و مجهول به گذشته سوق داده مي

جـو و  وو براي درك و دريافت آن الزم است جسـت  استآشفتگي زماني در متن غزليات 
حاصـلي بـراي خواننـده از     ،جووبسا در پايان اين جست توقر اساسي صورت پذيرد و چه

هايي كه با زمان حـال آغـاز   ها يعني غزلاين دسته از غزل. اين منظر در بر نداشته باشد
  :اندشوند خود نخست به سه دستة كلي قابل تقسيممي

  
  )پرش كوتاه(هاي دو زمانه غزل) الف

ه است كه نخسـت نقـل رويـدادهاي    گونها بدينحركت انديشه در اين دسته از غزل 
يابد، تا اينكـه در نهايـت غـزل در    شود و گاه اندكي تداوم ميغزل در زمان حال آغاز مي

گونـه   نـبديـ  ان لحظة آغـاز غـزل  ـبر بني را هـهاي دو زمانغزل. يابدزماني ديگر پايان مي
  : بندي كردتوان دستهمي

اي ـهايي كـه در ايـن دسـته جـ     غزل حركت زمان در: زمان از حال به گذشتهپرش  -1
مولوي به توصيف يا گزارش و يا روايت غزل . گيرداز حال به گذشته صورت مي ،دگيرمي

پردازد و در ادامه طي يك عامل تداعي كه ممكن است روشن باشـد يـا   در زمان حال مي
گونـه غـزل در زمـان گذشـته     يابد و به همـين ذهن وي به سمت گذشته سوق مي ،باشد

                                                 
1. Free Association law 
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  .يابدترتب ميگونه ها بدينصد و پنج مورد از غزلزمان در يك. يابديان ميپا

هاي دو زمانه، حاصل جهش انديشة يكي ديگر از اقسام غزل: پرش از حال به آينده -2
ـ   . مولوي از زمان حال به آينده اسـت  ن وي در ـي در ذهـ ـادكرد آرزويـ تغييـر افعـال و ي

يـازده نمونـه از   . دهـد ها را شكل ميگونه غزلي ايناي كه محقق نشده، بنيان زمانآينده
  .ها حاصل انحراف ذهن مولوي به آينده در پردازش غزل استغزل

ها به رغم اينكه مخاطـب  در برخي از غزل: الحو بازگشت به  پرش از حال به آينده -3
 پـرش بـه   ،بار ذهن مولوي در ميانـه شاهد دو گونه زمان است، شاهد اين هستيم كه يك

تفاوتي كه . گرددزماني ديگر دارد و پس از آن به وضعيت قبل يعني به زمان حال باز مي
ذهن با كمك تداعي به جانـب آرزويـي در آينـده     بار كيدر اين مورد مشهود است اينكه 
گردد تـا بتوانـد   تا شخصيت به وضعيت قبلي خـود بـاز   سوق يافته و سپس ضرورت دارد

هـايي كـه در   براي مثال غـزل . گيرد و غزل را خاتمه بخشد افعال را در زمان حال به كار
  .شودهاي ديوان شمس ديده ميفلش فورواردي به آينده دارد، در دو مورد از غزل ،ميانه

با اين . اين مورد نيز مانند مورد قبل است :پرش از حال به گذشته و بازگشت به حال. 4
يعنـي  . گـردد ميوباره به زمان حال بازه دارد و دبازگشتي به زمان گذشت ،تفاوت كه ذهن

 ،خطـي بـا زمـان غيـر    هـاي اين نمونه از ميان غزل. يابداز حال شروع و به حال پايان مي
نخسـت از   ،هاصد و بيست و سه مورد از غزلقطار زمان در سي. بسامد بسيار بااليي دارد

به جلوي خود را به سـمت زمـان    گردد و سپس حركت روميتونل زمان حال به عقب بر
  . دهدحال ادامه مي

  
  )پرش بلند(هاي سه زمانه غزل) ب

دهندة سه زمان بـه  پيوند ،هاي موجود در ديوان شمسذهن مولوي در بخشي از غزل
گيـر نيسـت، حضـور    ها در غزليات چندان چشـم كاربرد اين نمونه هر چند. يكديگر است

  . رنگي ديگر بخشيده است ،بكي مولوي در غزلهمين موارد اندك نيز به كلكسيون س
ذهـن مولـوي مطـابق معيـار لحظـة       ،هـا در يك نمونه از غزل :حال، آينده، گذشته -1

 ،شود، در ميانه گـذري بـر آينـده دارد و در پايـان    سرايش غزل از زمان حال رهسپار مي
  . بخشدغزل را با افعال مربوط به زمان گذشته پايان مي
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ها نيز حركتي از حال به سوي گذشـته دارد و  دو مورد از غزل: آينده حال، گذشته، -2
  . يابدكند و با آرزويي يا دعايي پايان ميدر پايان افكار مولوي به جانب آينده ميل مي

يد ناپديد شدن مرزهـاي  ؤاي واضح و روشن متواند به گونهاين دو نوع پرش زمان مي
  .نديشة مولوي در غزل باشدزمان در قلمرو ذهن و نمودار پويايي ا

  

  هاي پرنوسانغزل )ج

شد ذهن مولـوي بـه حـال و گذشـته بـه حـدي اسـت كـه          و آمد ،در بسياري موارد
بازگشـت ناگهـاني بـه    . زندرا نيز بر هم مي وارد باالسررشتة ادراك و قانونمندي ثانويه، م

روايـت غـزل در    جايي مداوم كـانون گذشته، تغيير مداوم روايت بين حال و گذشته، جابه
داند كه در چـه فاصـلة   كند و نميهاي ذهني مولوي، خواننده را دچار سردرگمي مياليه

كه همگـي در يـك لحظـه     در حالي ،اي رخ داده و چگونه مرزهاي زمان را پيمودهزماني
با فروپاشي ابعاد زمان، ابهام در فضاي غزل افزايش دو چندان . براي مولوي رخ داده است

   .كشدو رخدادي ديگر را به تصوير مي و ذهن شخصيت در هر لحظه فضا ابديمي
نظمـي و  رسد حتي در اينگونه موارد نيـز بتـوان در ميـان بـي    با اين حال به نظر مي 

تنوع اين بخـش از حركـت زمـان بسـيار     . سياليت زماني به نوعي نظم ذهني دست يافت
ها بستگي چرا كه نوع پرش. شود يندب دستهتري به اجزاي دقيق تواندباالست و خود مي

بـراي مثـال گـاه در     .به حادثة ايجاد شده در ذهن مولوي بسيار متغير و متفـاوت اسـت  
مـثالً  . گيـرد ها با توجه به قيودي كه در يك غـزل مـورد اسـتفاده قـرار مـي     برخي نمونه

ولـوي از  ها را در ذهن مگذشته و حضور آنرخدادهاي  ،هايي چون امروز، دوش و پرير واژه
حركت از زمان حال آغـاز   ،هادر برخي از غزل. كندبندي ميدورتر به دور و نزديك دسته

اين رفت و آمد گـاه بـه   . شود و در مسير به سوي گذشته چندين بار رفت و آمد داردمي
بـه  . يابد و متغير استاي در گذشته نوسان ميگذشته و گاه به آينده و گاه به ذكر حادثه

هاي دو زمانه و بحث سـيالن مـداوم را ذيـل    عناوين اول و دوم را ذيل پرش همين دليل
كه بـر ايـن بنيـاد مطـابق      ،شناسيمت دوراني در زمان بازميهاي چند زمانه و حركاپرش

  : گونه تقسيم شودتواند بدينهاي مورد بررسي خود مي آمار به دست آمده از غزل
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  هاي پر نوسان دو زمانهغزل .1

 ،شـود ها با رفت و برگشت در طـول غـزل ديـده مـي    ي كه دو نوع زمان در آنهايغزل
  :شامل انواع زير است

و سـپس   شود يمهايي كه رخدادها از زمان حال آغاز غزل :سيالن از حال به حال - 
. گـردد ميبـاز  هـان زمان اوليـن دوباره به همپرشي به زمان ديگر دارد و در پايا

ال خاتمه، گـاه از گذشـته شـروع و بـه گذشـته      يعني گاه از حال شروع و به ح
  .ها داراي اين نواختند بيست و سه مورد از غزل. يابدپايان مي

شود و چند بار ذهـن  ها از يك زمان آغاز ميبخشي از غزل :سيالن از حال به گذشته - 
گردد و به زماني ديگر خـتم  ميرود و بازمي ،زندهاي زمان پرسه ميمولوي در كوچه

 .از حال و گذشته است پر نوسانتركيبي  ،هاشش مورد از غزل .شودمي
  زمانه سه پر نوسانهاي غزل -2

  :شودمييك عنوان شامل ها تنها دستة دوم از غزل
شود و هر سه شـكل  هايي كه با زمان حال آغاز ميغزل :حال گذشته آينده حال - 

 ،در شـش غـزل  . شـود گذشته، حال و آينده در افعال يك غزل نمودار مي زمانِ
  .خورداين ويژگي به چشم مي

  

  با زمان گذشته  آغازشده هايغزل

. شـود قرينه و ناگهاني سرآغاز آفرينش يك غـزل مـي  بي ،گاهي حوادث ذهني مولوي
سـرزمين  عنصر تداعي براي حركت ذهـن و كنـده شـدن از     ،هادر اين شق از غزل يعني

يعني سـفري بـه زمـان حـال و     . هدايت كندها الزم است تا او را به پيش ها و خاطرهياؤر
  . لحظة تجلي و يا حتي به آيندة دور يا نزديك

توان به همان سه دستة پيشين كه د نيز ميشوكه با زمان گذشته روايت مي را هاييغزل
  :شودنظر ميبه همين دليل از توضيح بيشتر صرف  .براي زمان حال ذكر شد تقسيم كرد

  )پرش كوتاه(هاي دو زمانه غزل) الف

  )مورد 240( پرش از زمان گذشته به حال -1
 )مورد 1( گذشته در معناي حال -2
  )مورد 1( گذشته به آينده -3
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  )پرش بلند( زمانه سههاي غزل )ب

  )مورد 36( گذشته به حال به گذشته -1
  

  پر نوسانهاي غزل )ج

  )مورد 2( زمان از گذشته به گذشته -1
  )مورد 16( سيالن از گذشته به حال -2
  )مورد 1( سيالن گذشته به حال به آينده -3
  )مورد 2( ينده حالآگذشته حال  -4
  )مورد 11( توصيف از گذشته به زمان حال -5
  )مورد 2( گذشته آينده حال -6

سـير  . شوداين رويدادهاي ذهني است كه سبب آفرينش غزل مي ،هانوع غزل در اين
شته براي مولوي به عنـوان شخصـيت اول درون   در گذ شده حادثافكار و رويدادهاي در 

ـ ناآگاهانـه بـرون   ،ها و به عنوان شاعر و سرايندة غزليات شـمس غزل ود و ـشـ زي مـي ـري
ود و تا مـدتي ادامـه   شاي از رسوبات ذهن مولوي شروع ميگونه غزل با مرور خاطرهبدين

ذشـته بـه سـوي    شود كه زمان شعر از گگاه رخدادي در زمان حال سبب مييابد و آنمي
حال حركت كند و ممكن است شعر با زمان حال خاتمه يابد و يا اينكه در سراسـر غـزل   

ها با حديث نفس مولوي همـراه اسـت و   گونه غزلاغلب اين. شد چند بار تكرار شود آمد و
عامـل   ،هـا غـزل از در اين دسـته  . يابدگويي دروني ادامه ميشعر به شيوة تك ،بعد از آن

يابد قطعاً رخـدادي در  ميرسد؛ چرا كه خواننده درنظر ميتر به تر و پررنگتداعي مشهود
در انحراف ذهني مولـوي بـه سـوي زمـان      ئيحال وقوع و يا كنشي و يا شخصيتي و شي

  .ثر بوده استؤحال م
  

  با زمان آينده  آغازشده هايغزل

  )پرش كوتاه(هاي دو زمانه غزل )الف

 )مورد 11( آينده به حال -1
  )مورد 4( آينده به گذشته -2

 )پرش بلند( زمانه سههاي غزل )ب

  )مورد 3( آينده گذشته حال -1
  )مورد 1( به حال به گذشته آينده -2
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هـاي  را در غـزل   و ميـزان ظهـور آن   هاي زماني، خطـي و غيرخطـي  جدول زير گونه

   :دهدمولوي نشان مي
  هاي خطي و غيرخطييزان كاربرد زمانم: 1  جدول

 هاتعداد غزل  شكل حضور زمان در غزل ها بر حسب نوع زمان ندي غزلبدسته

  2005  حال  1
  102 گذشته 2
  105 حال به گذشته 3
  240 گذشته به حال 4
  323 حال به گذشته به حال 5
  36 گذشته به حال به گذشته 6
  2 زمان از گذشته به گذشته 7
  23 سيالن از حال به حال 8
  16 حالسيالن از گذشته به  9
  6 سيالن از حال به گذشته 10
  1 سيالن گذشته به حال به آينده 11
  6 حال گذشته آينده حال 12
  2 حال ندهيآگذشته حال  13
  11 توصيف از گذشته به زمان حال 14
  7  آينده 15
  11  آينده به حال 16
  4  آينده به گذشته 17
  11  حال به آينده 18
  1  گذشته در معناي حال 19
  1  گذشته آينده به حال به 20
  3  آينده گذشته حال 21
  1  حال آينده گذشته 22
  2  حال آينده حال 23
  2  حال گذشته آينده 24
  1  گذشته به آينده 25
  2  گذشته آينده حال 26
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  گسترة زماني

كنـد و ايـن حـد    نهايت، جهـان را زيسـت مـي   اگر بپذيريم كه انسان در فاصلة دو بي
بنـدي گذشـته،   حركت بودن زمان داراي سه دسته خود به سبب درفاصل در اين جهان 

ظـر  است، در حقيقت ما به دو گونه زمان قائليم كه اتفاقاً با مفـاهيم مـورد ن   حال و آينده
پـذير اسـت و    سو كل زندگي ما در بستر زمان عيني امكـان از يك. سويي دارد عرفا نيز هم

ن از اين عالم براي ما در حكم عينيتي قابـل  قبل از آمدن ما به اين جهان و تا هنگام رفت
كنيم خود قابل تقسـيم بـه   از سوي ديگر زماني را كه در اين جهان درك مي. درك است

گونه كه فقط لحظة حال براي مـا عينيتـي در حـال تجربـه      عينيت و ذهنيت است؛ بدين
هـاي  كـت گذشتة ما در اين جهان زماني عينيت داشته، اما اكنـون رخـدادها و حر  . است

  :كندتر ميالگوي زير اين مقوله را روشن. را نيز به ذهنيت تبديل كرده است  زماني آن
  

  گسترة زماني: 2جدول 

  پيش از وجود
. . . . . . . . . . . . .  

  جهان
 × ---------------×  

  بازگشت به اصل
. . . . . . . . . . . .  

  پيش از وجود
. . . . . . . . . . .  

  ل     آيندهگذشته    حا
× ----× -----× -----×  

  بازگشت به اصل
. . . . . . . . . . .  

  

  ذهني  ذهني    عيني   ذهني  ذهني
  

مايه قـرار  وي با دست. در ايدئولوژي مولوي نيز قابل تصور است ،چنين تقسيم زماني
لق كرده اي را خاليهمل و چندأاي عظيم، اثر قابل تالب استعارهدادن نوسانات زماني در ق

از گـذر  . سـت ا هـاي زمـاني  بحث گسترة زماني، يكي از دستاوردهاي بررسي پرش .است
توان مقولة زمان در اين اثر را به دو حـوزة  هاي زماني در غزليات شمس ميبررسي پرش

اط ـان عينـي وي ارتبـ  ـاز يكسو جهان ذهن مولوي در غزل بـا جهـ  . محوري تقسيم كرد
بـرده،   ماني كه تا لحظة سرايش غزل در جهان عيني به سـر  از اين منظر مدت ز. يابدمي

براي وي تجربياتي عيني به همراه داشته و خود بـه سـه حـوزة گذشـته، حـال و آينـده       
سـر  ) هـا خاطرة آن(وجهة ذهني اين عينيات  ما با ،شود كه البته در جهان غزلتقسيم مي

از . كنـيم قلمداد مـي  »محوررويداد خاطرات زماني«ا با عنوان ها رو كار داريم و در اينجا آن
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معنا   بدين. سويي داردسوي ديگر زمان در غزل مولوي با مفهوم زمان در انديشة عرفا هم

 »محوريـا ؤخاطرات زماني ر«هاي متافيزيكي مولوي مرتبط است و ما با عنوان كه با تجربه

گونه كه ذكـر   همان. اين نوع دوم زمان در برگيرندة نوع اول نيز هست. كنيماز آن ياد مي
هر دو دسته زمان در حال حاضر درون جهان متن، وجهة ذهني يافته و ما در مقـام   ،شد

الگـوي زيـر محتـواي    . رو هسـتيم  خوانندة اثر تنها با اين جهان ذهني و زمان ذهني روبه
  :كندتر ميزماني موجود در غزليات شمس را روشن

  

  گسترة زماني غزليات شمس :1ر نمودا 

شـود و تقـدم و   گونه گذشته از رخدادهايي كه هنگام حادث شـدن روايـت مـي    بدين
بنـدي در كشـف و ادراك گسـترة    تأخر در آن معنادار است، با در نظر داشتن اين دسـته 

هـاي  چه بيش از همه در محوريت زمـان توان گفت آنود در غزليات شمس ميموج زماني
بخشـي از  . هاسـت محـوري زمـان  كنـد، خـاطره  ات شمس خودنمايي مـي موجود در غزلي

  . محور استياؤرويدادمحور و برخي از آنها ر ،خاطرات وي
  

  محورخاطرات زماني رويداد
حاصل مرور خاطراتي است كـه لحظـه بـه     شي از پردازش زمان در غزليات شمسبخ

اي بـر   نامـه ه مرثيهشود كه غزليات شمس بدهد و سبب ميلحظه در ذهن مولوي رخ مي
كنـد كـه   هـا از لحظـاتي يـاد مـي    گونـه غـزل   در اين. دشوگذشتة از دست رفتة وي تبديل 

چه ميان اين رويـدادها و تكنيـك   آن. ها محال استنپذير نيستند و امكان بازگشت به آتكرار
لة تـداعي اسـت كـه گـاه تـوأم بـا       ئدر حقيقت مس ،كند جريان سيال ذهن پيوند برقرار مي

 زمان ذهني

 

 زمان عيني
 گسترة زماني

 غزليات شمس
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اين گذشته در قلمرو همين جهان و در حيطة تجربيات . افتد قرينه اتفاق مي و گاه بي قرينه

بندي، زمـان حاصـل تجربيـات عينـي و شخصـي      در اين دسته. فردي وي قابل طرح است
اي دور يـا نزديـك بـه شـكل فيزيكـي و      شاعر است و حوادث و رخدادهايي كه در گذشـته 

 ،مسـئله با در نظر گرفتن ايـن  . ا نمود پيدا كرده استهعيني براي وي اتفاق افتاده، در غزل
  :تواند به چندين حوزه تقسيم شودهاي شمس باز هم ميپراكندگي زمان در غزل

 وصال شمس

گر حوادثي است كه ذهـن را بـه   ها، ابيات وي براي خواننده تداعيدر بسياري از غزل
هـا  د و هفت مورد از غـزل چهارصد و هشتا. زنددوران آشنايي نخستين با شمس گره مي

  . به اين مسئله اشاره دارد
  

 فراق شمس

رود و هـم  هم از غيبت شمس سخن مي ،ها در طول چهار يا پنج بيتدر برخي غزل 
چنـدين   ،بنياداز بازگشت شمس نزد مولوي و اين خود مطابق تقويم زمان عيني و ساعت

اشارات مستقيم و يـا   ،هاغزل و چهل و هشت مورد از صد هشتدر . گيردسال را در برمي
 ،1825غـزل شـمارة   بـراي نمونـه در   . شود باره ديده مي ضمني و از طريق محتوا در اين

به زمان غيبت شـمس و پـس از آن آرزوي بازگشـت وي     »فنا«پرش ذهني مولوي با واژة 

  :گيردصورت مي
  مــن طــربم طــرب مــنم زهــره زنــد نــواي مــن       

  
  مــن عشــق ميــان عاشــقان شــيوه كنــد بــراي      

  خود و كشمكش شودعشق چو مست و خوش شود، بي  
  

ــي  ــو ب ــد چ ــاش كن ــن ف ــواي م ــان ه ــر همگ   دالن ب
ــن نشــان كشــد       ــر رخ م ــه جــان كشــد ب ــرا ب ــاز م   ن

  
  چــرخ فلــك حســد بــرد زانچــه كنــد بــه جــاي مــن

  ام ام مـــن ز وجـــود رفتـــهمـــن ســـر خـــود گرفتـــه  
  

  زنــــد دبدبــــة فنــــاي مــــن ذره بــــه ذره مــــي
  هـــوي لطـــف شـــير شـــدآه كـــه روز ديـــر شـــد آ   

  
  دلبــر و يــار ســير شــد از ســخن و دعــاي مــن      

  يـار برفــت و مانــد دل شـب همــه شــب در آب و گــل    
  

ــي  ــار م ــخ و خم ــن   تل ــبوح واي م ــه ص ــا ب ــپم ت   ط
ــد         ــم زن ــك عل ــمس فل ــد ش ــبوح دم زن ــه ص ــا ك   ت

  
ــن    ــاي م ــر شــود پشــت خــم دو ت ــاز چــو ســرو ت   ب

    
هـم از وصـال   ق و هجـران و  هم از فـرا  ،گذشته از اين در دويست و نود و هفت غزل

الدين زركوب و يـا  هايي در ارتباط با خاطرات صالحچنين غزلهم. سخن گفته شده است
الدين زركوب موجـود  عروسي پسرش با دختر صالح ساير رخدادهاي تجربي مولوي، مثالً
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در بـاب علـت    »العارفينمناقب«چه افالكي در اگر فرض را بر اين گذاريم كه آن البته. است

گونه مـوارد در غزليـات شـمس را    توان ذكر اين گويد صحيح است، ميها ميسرايش غزل
  . آگاهانه دانست

  

 محورياؤخاطرات زماني ر

گذشت زمان رخدادي نوستالژيك و گاه تلخ است كه مضمون نـامكرر   ،از اين ديدگاه 
ه معني عارف كه براي ظاهر بهايي قايل نيست، اصالت را ب. شوداندوه بشري محسوب مي

ي ـواره پايـدار اسـت و در قالـب زمـان خطـ     ـزي است كه همـدهد و معني همان چيمي
گذشته، حال و آينده براي معني يكسان است و فقـط صـورت اسـت    بنابراين . گنجدنمي

چـه مربـوط بـه    با ايـن برداشـت، همـة آن   . شود ي ميركن بندي سه كه مشمول اين تقسيم
 معني وجود و از طريـق خلـق و لـبس مـدام بـه      صورت عدم است و به  به ،گذشته است

صورت و در برداشـت خطـي از زمـان متعلـق بـه        چه بهنبنابراين همة آ. پيونددظهور مي
پايـان و  گذشته است، به معني و در برداشت عرفاني از زمان متعلق به حال و تجليات بي

  .)119: 1388آسيابادي، (درپي حضرت حق است  پي
ان عيني و ذهني مطرح شده در تكنيك جريان سيال ذهن، بـا  جاست كه تقابل زماين

زمان فيزيكـي را كـه از آن بـا     ،عرفا. گويند، مشابهت داردزماني كه عرفا از آن سخن مي
واقعـي   شـود، غيـر  شود و به گذشته، حال و آينده تقسـيم مـي  عنوان زمان خطي ياد مي

الت دادن به محسوسـات اسـت و   اين طرز تلقي خطي عرفا از زمان، مستلزم اص. دانندمي
وقتي زمان در برداشـت خطـي   . بيني عرفاني سازگاري ندارد اين چيزي است كه با جهان

مـادي اسـت، پـس اصـالت دادن بـه آن نـوعي اصـالت بـه          ياز آن مقدار حركـت اشـيا  
  .)118: همان(شود محسوسات محسوب مي

خطـي دارد؛ از ازل كـه   توان گفت كه در شعر مولوي، از ديد راوي، زمان مسيري مي 
ايـن  . پيونـدد شود و به ابد كه آن هم امري ذهني است مـي واقعيتي ذهني است آغاز مي

بنـدي را از  چـه ايـن تقسـيم   امـا آن  .شـود زمان خطي به گذشته، حال و آينده تقسيم مي
عبـور و گـذار مـداوم حـال و      ،سازدصورتي فلسفي نزديك مي  انگارة متداول آن دور و به

در واقـع مـا در   . ن از طريق يادآوري، به گذشته و از طريق انتظار به آينده اسـت تبديل آ



104 
   1392 زمستان، سي و يكمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

بخـش اعظـم   . كنـيم هم در گذشته و هم در حال و هم در آينده زيسـت مـي   ،زمان حال
توجه راوي در شعر به چگونگي همين گذار معطـوف اسـت كـه نگـرش فيلسـوفانة او را      

   .دهدنسبت به زمان تشكيل مي
ه اين است كه همواره ميان سروده شدن شعر و خوانده شدن آن يـك  نكتة قابل توج

كـه  رغـم اين  در عين حـال بـه  . قلي يا حداكثري باشدتواند حدافاصلة زماني است، كه مي
ويـژه خصوصـيت ذهـن مولـوي اسـت، نـوعي        آشفتگي عموماً ويژگي فضاي ذهني و بـه 

 . تاسقانونمندي در غزل وي بر مبناي ذهنيت ارائه شده در متن 

كرانه است و مرزهاي ناسوت را ها بيبنابراين مطابق گسترة زماني دوم، زمان در غزل
مولـوي در برخـي از   . گـردد تـر مـي  شكند و به حقايق الهوت و ملكوت نزديك درهم مي

تصـاويري كـه راوي از ايـن     .انـد  دابيات، گذشته و آينده را حجاب ميان بنده و خدا مـي 
كنـد كـه   د ماجراي عاشقانة ميان او و معشوق را ترسـيم مـي  دهدست مي  گذشتة دور به

اين بخش از زمان، ذاتاً ذهني اسـت و تجربـة آن   . كندوي با حسرت و اندوه از آن ياد مي
هـا  گونـه غـزل  در حقيقت تصويرهايي كه در اين. تپذير اس از طريق كشف و شهود امكان

است كه همه نشان از ماجراهايي شود، تصويرهاي بازسازي شده از زمان گذشته ارائه مي
از  .گذرانـده اسـت   اي بس دور و حال و وضعي اشـراقي از سـر  دارد كه مولوي در گذشته

رسـد و نـوعي هالـة جـادويي هنـري گرداگـرد       نيافتني به نظر مي رو انتزاعي و دست اين
 آورد و صـبغة قدسـي بـه آنهـا     پديـد مـي   هاي زمان ازل در شعر ويهايي با نشانهسروده

ادراك زمان حال يا لحظـة گـذرا   . است ونه از زمان با نگرشي فلسفي توأمگاين. بخشد يم
محتويـات  . به مفهوم آگوستيني كه در ذهنيت عرضه شده در غـزل مولـوي سـريان دارد   

در (هـاي پـرطنين و مقتـدر خبـري گذشـته      ذهني مولوي از دريچة زمان حال در گزاره
بين مشاهدة  زير ذره كران ازل و ابد رادو قلمرو بي ،)ابددر پيوند با (و آينده ) پيوند با ازل

  .دهدها خبر مييع پديد آمده و پديد آينده در آنآورده و از وقادقيق خود در
 ،اي كه در عهـد السـت نوشـيده در ابيـات زيـر     اشاره به شراب رباني و باده ،براي نمونه

يكي نبوده اسـت و زمـان مـورد    واسطة تجربة عيني و فيز  صبغة ذهني دارد و ادراك آن به
  :كند كه مستي كنوني پير، از آن شراب نشأت گرفته استپيوندي با ازليت برقرار مي ،نظر

  بهــر خــداي ســاقيا آن قــدح شــگرف را    
  

  كف پير من بنه از جهـت رضـاي مـن    بر  
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  گفت كه باده دادمـش در دل و جـان نهـادمش   

  

  مـن  بال و پري گشـادمش از صـفت صـفاي     
  

  دست شد سخت خراب و مست شد پير كنون ز
  

  هاي من نيست در آن صفت كه او گويد نكته  
  

  )1825 غزل شمارة :1384مولوي، (

 ري اسـت كـه  ـنـوعي قالـب تصويـ    ،هاي زمـاني در غزليـات شـمس   از مصداق رخيب
مكرر  هاي  مايه اين بن. مكرر تكرار شده است مايه  ها به شكل بن رفته در بسياري غزل رفته

مانند طلوع و غـروب خورشـيد كـه    . كندمحتويات ذهن مولوي كمك شاياني ميبه ارائة 
اشارتي است بر زمان مالقات با شمس و رخدادهاي پيوسته با آن و دوران فراق و وصـال  

  . كه يكسره كاركردي معنادار و نمادين يافته است
  

  گيرينتيجه

گيـرد و بـا   مـي  ها در پردازش زمان كمـك مولوي در غزليات شمس از سلسلة تداعي
تودة عظيم اطالعات در . كنديك تصور تازه را در ذهن خود ايجاد مي ،فراخواندن گذشته

جـايي نـامتوالي   ذهن مولوي كه طبعاً نابسامان، پيوسته و متداخل در يكديگرند، سبب جابه
وي در غزليـات   .دشـو ي ميـزمان در طول غزل و تسليم شدن زمان مكانيكي به زمان ذهن

ايـن  . شـود حد بسياري به كاركرد زمان در تكنيك جريان سيال ذهن نزديك مي شمس تا
  . هاي از دست رفتة مولوي استاثر به مفهوم خاص خود روايتي نامكرر از زمان

هاي زماني يعني نحوة آغاز غزل و شروع حركت ذهني با توجه به معيار بررسي پرش 
. هـا متفـاوت اسـت   مـودار شـدن زمـان   گيري و ميزان نمولوي در سرايش آن، شيوة بهره

  : دهدها و اقسام تركيبات آن را نشان مي نمودار زير ميزان كاربري زمان
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 2005زمانـه، زمـان حـال بـا      هـاي تـك  در غزل ،شودكه در نمودار مالحظه ميچنان
مـورد و   102شود و پـس از آن زمـان گذشـته بـا     ب مينمونه پربسامدترين زمان محسو

هايي كه بـر بنيـاد لحظـة سـرايش غـزل در      اما غزل .گيردمورد قرار مي 7زمان آينده با 
گونـه   مـورد بـدين   481زمان حال با ميانگين  ،شودفضايي آميخته از دو زمان روايت مي

  : شودديده مي
از حال به حـال بـا   ؛ مورد 323 :لحال به گذشته به حا؛ مورد 105 :حال به گذشته

؛ مورد 6 :از حال به گذشته با نوسان باال در ميانه؛ مورد 23 :نوسان بسيار به گذشته
توصيف از گذشـته بـه   ؛ مورد 2 :از حال به آينده به حال؛ مورد 11 :از حال به آينده

  .مورد 11: زمان حال
گونـه   مورد بـدين  296ا ميانگين ب ،شونداي كه با زمان گذشته آغاز ميهاي دو زمانهغزل

  : جايگاه دوم را دارد
از ؛ مـورد  36 :از گذشته به حال و بازگشت به گذشته؛ مورد 240 :از گذشته به حال

از گذشته به حال با نوسان ؛ مورد 2 :گذشته به گذشته با نوسان بسيار به زمان حال
 .مورد 1 :ته به آيندهگذش؛ مورد 1 :گذشته در معناي حال؛ مورد 16 :بسيار در ميانه

  :نمونه دارد 15هاي دو زمانه با تركيب زمان آينده در آغاز غزل
 .مورد 4 :آينده به گذشته؛ مورد 11 :آينده به حال

انواع زير  شامل ،خود بر بنيان لحظة آغاز ،هايي كه تركيبي از سه زمان مختلفندغزل
  :است

  :ردنمونه دا 9 ،هايي كه با زمان حال آغاز شدندغزل
؛ مورد1 :حال آينده گذشته؛ مورد 6 :حركت از حال به سمت گذشته و آينده و حال

 .مورد 2 :حال گذشته آينده
  :نمونه دارد 5 ،هايي كه با گذشته شروع شدندغزل

گذشـته آينـده   ؛ مـورد  2 :گذشته حال آينده حال؛ مورد 1 :گذشته به حال به آينده
 .مورد 2 :حال

  :نمونه دارد 4 ،نده آغاز شدندهايي كه با زمان آيو غزل
 .مورد 3 :آينده گذشته حال؛ مورد 1 :آينده حال گذشته



   107 / ... بررسي چگونگي پردازش زمان در غزليات شمس
شـود  هـاي زمـاني سـبب مـي    فروپاشي ابعاد زماني رويدادها در ذهن مولوي و پـرش 

مولوي دنياي آرماني خود را كه سرشار از خاطرات و تجربيات شخصـي اسـت بـا جهـان     
اي از دو يـا سـه زمـان    كـه آميختـه   هـايي در غزل. جا كندرو دارد، جابه  واقعي كه پيش

ايـن نحـوة   . بـرد ذهن مولوي را به سمت گذشته مي ،اي در زمان حالهر حادثه ،هستند
هاي مداوم، حـاكي از نـوعي قانونمنـدي ثانويـه برخاسـته از      ها به رغم پرشكاربرد زمان

گذشته يا آينـده  هايي كه زمان در غزل. ذهن مولوي در قلمرو زماني غزليات شمس است
در حقيقت اين رخدادي عيني در زمان حـال اسـت كـه وي را بـه دنيـاي       ،شودآغاز مي

بيني نيست كـه ايـن    كه ديديم در ادامه قابل پيش و باز چنان گرداند يبازمواقعي و عيني 
   .گرددباره لغزش يابد و به مرور خاطرات بازماندگاري در لحظه پايا باشد يا دو

  

  نوشتپي

هاي فارسي را در تنها غزل ،هاي ملمع و يا عربي را از آمار حذف نمودهغزل، اين بررسي در. 1
  .ايمنظر داشته

  
  



108 
   1392 زمستان، سي و يكمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  منابع 

، مجلـة دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه       »زمان در شعر حـافظ «) 1388(محمد آسيابادي، 

  .123-103، صص 3اصفهان، دورة جديد، شمارة 
  .شناختي نو، ترجمة ناهيد سرمد، تهران، شباويزنقصة روا) 1374(ايدل، لئون 

  .نويسي جريان سيال ذهن، تهران، علمي و فرهنگيداستان) 1387(بيات، حسين  
  .، تهران، مرواريد)بوطيقاي روايت در مثنوي(هاي دريا  اشارت) 1389(توكلي، حميدرضا 

 ،»ة مولـوي ـالس سبعـ اس مجـ ـاي آن بـر اسـ  ـهـ گـويي و شـيوه  مجلس«) 1387(رضايي، محمد غالم

  .278-257 صص ، 57شماره انساني، علوم نامهپژوهش
  .اميركبير ،تهران ،تصحيح بديع الزمان فروزانفر. كليات ديوان شمس) 1384( مولوي، جالل الدين

  
Friedman, Melvin (1955) Stream of Consciousness، A Study of Literary Method 
Humphrey, Robert (1962) Stream of Consciousness in the Modern Novel, 

Berkeley، university of California press 

James, William (1890) The Principles of Psychology, New York، Henry Holt. 

Kumar. Sh. K (1963) Bergson and the Stream of Consciousness, New York، 
university press. 

Ricoeur, Paul (1997) The Rule of Metaphor; multi-disciplinary studies of the 

creation of meaning in language, Trans by Czerny and et, London، Rutledge. 
 


