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1. Introduction 

Definitions of Romanticism found in academic books on this movement 

indicate a specific duration and area. That is, at a certain period, it has 

developed in a well-defined geographical area, it has peaked, then lost its 

purpose. Concepts such as pre-romantic or post-romantic are evidence of the 

validity of this claim. In romantic stories, the structure of space-time, as 

described by Mikhail Bakhtin, is similar to that of other structures, which are 

subject to the requirements of the school of romanticism. To be more 

specific, and considering themes such as loneliness, hesitation, 

disorientation, the discomfort caused by the time or space in which the 

person lives, as well as daydreaming. a comparative study of the chronotopic 

structure of Mahan's story in The Seven Beauties by Nezami, a mystical 

story, with one of the most prominent works of the school of French 

Romanticism, Gustav Flaubert's Temptation of Saint Anthony, which also 
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traces the process of salvation of the personality, shows that there is a great 

resemblance between the requirements of romanticism in the history of 

Flaubert and the themes used in the work of Nezami.. 

 

2. Methodology 

The chronotope, or space structure, is the basis of our research. But in 

addition to this structure, we will use other factors, the most important of 

which are: Search for elements of romanticism such as loneliness, fantasy, 

travel desire, hesitation and ambiguity in understanding the situation. All of 

these elements come together to create self-knowledge. Thus, the methods of 

narrative analysis are the most important tools that we will use in this article. 

Examining the structure of space-time in the context of narratology is a way 

to show that there are many similarities between Iranian and French stories. 

 

3. Discussion 

The first story belongs to Flaubert. In one of his books, Temptation of Saint 

Anthony, he used romantic elements to create the face of the protagonist. 

From the point of view of space-time, Saint Anthony embarks on a journey 

in the desert, alone, in the fantasy world, ending in self-knowledge. The 

story space is a humble cottage, with the most basic living things, in a dry 

desert with a terrible silence. But it is this space that keeps him immersed in 

the dream world. Saint Anthony travels in the fantasy world without moving. 

He goes through time and space, and each time he encounters imaginary and 

scary creatures. Each of these temptations becomes an obstacle so that he 

does not become self-aware; temptations like woman, lust, money, 

possessions, power, cruelty and even the devil himself. But that doesn't stop 

him from continuing. Each time Saint Anthony sleeps and wakes up, he 

takes a step forward and gets closer to his goal, knowledge. At the end of the 

story, it is true that seeing Christ shows that he has reached self-knowledge, 

but from a chronotopic point of view, despite the repetition of travels, there 
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has been no change of place. Every time Saint Anthony wakes up, he sees 

that he is in the same desert, in the same humble hut. 

Mahan's story in The Seven Beauties shows that what we said about Flaubert 

also applies to the Nezami; That is to say, all three elements that we saw in 

the previous book can be seen in this story as well; Mahan, just like Saint 

Anthony, goes to a dry desert, finds himself alone there, falls asleep from the 

intensity of fatigue, and, in the imaginary world, he embarks on a journey 

that ends in self-knowledge. Like Saint Anthony, he encounters amazing 

creatures. His senses mislead him, every time he thinks what he sees is true. 

But when he wakes up, he sees that he has made a mistake; he finally wins 

this fight and sees Khidr. Mahan achieves self-awareness, but despite his 

many travels, he is still in the first place. 

 

4. Conclusion 

Travel, withdrawal from solitude, loneliness, dissatisfaction with space 

and time, and fantasy are among the main forms of romanticism. An 

examination of the chronotopic structure of the Temptation of Saint 

Anthony, as a romantic work, illustrates this point: Saint Anthony is an 

ascetic and lonely man who expresses his feelings and doubts in the desert, 

away from the people, dissatisfied with the time he lives in. He does not trust 

what he sees, he looks back and fights all the temptations by taking refuge in 

the imaginary world. Saint Anthony finally sees Jesus and finds the way to 

happiness. These traits are also seen in Mahan's story in The Seven Beauties. 

An examination of the structure of the space-time story shows that Saint 

Anthony withdraws from the crowd, is afraid of the other, cannot trust what 

he sees, is dissatisfied with the space and time in which he finds himself, 

expresses his doubts and regrets the past. In the fantasy world, he encounters 

amazing creatures, each representing one of the manifestations of lust. He 

finally sees Khidr and is saved. The space in both stories is divided into real 

and imaginary parts. The main character of the story is constantly thinking 

about returning to the previous intimate atmosphere. Both heroes in both 
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stories realize that their perception of the past is wrong; time is divided into 

present and past. The protagonist constantly regrets the past. Thus, there are 

striking similarities between Mahan's story in The Seven Beauties and the 

Temptation of Saint Anthony. Both authors have identified daydreaming as 

the first step to salvation. Thus, the dream world turns out to be superior to 

the world of reality and it becomes impossible to achieve happiness without 

going through the dream. 
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 1399 تابستانو  بهار، دومو  بیستشمارۀ  ،دوازدهمسال 
یعرفان اتيحکا کیدر ساتتار کرونوتوپ کیرمانت ةشيتبلور اند  

و يگنجو ینظام کرپیداستان ماهان از هفت یقیتطب یبررس   

 از گوستاو فلوبر سيقد وسیآنتون ةوسوس
                                                                                               دکترآذين حسینزاده  1

                                                                                              دکتر کتايون شهپرراد)نويسنده مسئول(2       
                 

 چکیده

خصی مکانی مش وشود، برای این مکتب محدودۀ زمانی ه میئدر تعاریفی که از رمانتیسم ارا   
سپس رنگ  در جغرافیایی معلوم شکل گرفته، به اوج رسیده، و ای خاصدر دوره ،تبیین شده

ر دعا. دمن ایبر  هی است دالّرمانتیک یا پسارمانتیک گوااست. تعابیری همچون پیشباخته
انند رده، مکفضازمان، آنگونه که باختین تبیین کرونوتوپیک یا های رمانتیک، ساختار داستان

تردید،  هایی،های رمانتیسم است؛ یعنی پیرو مضامینی مانند تنروایت یا توصیف، تابع بایسته
ز ااهان محکایت  فضازمان پردازی. بررسی تطبیقی ساختارناخرسندی از زمانه، همچنین خیال

نیوس آنتو وسوسۀفرانسه،  کنظامی که هدفش خودشناسی است، با یکی از آثار رمانتی پیکرهفت
ه کدهد ، نشان میاستترسیم روند رستگاری شخصیت  ش، اثر فلوبر که آن نیز هدفقدیس

ی وجود ثر نظاماه در کاررفتهای رمانتیسم در داستان فلوبر و مضامین بهشباهت فراوانی میان بایسته
دلیل به ا، هرچندهاهتاین شب، نشان خواهیم داد که فضازماندارد. در این مقاله، با تاکید بر ساختار 

ارد که دضامینی محال، نشان از شود، بااینها و ادوار ادبی، متفاوت نامگذاری میتفاوت فرهنگ
ت ای اسهود شیوسازد و نشانگر وجمیداستان عرفانی فرانسوی را به همتای خود در ایران نزدیک 

 اسی.خودشن وهای نوع بشر، به ویژه در گسترۀ عرفان ها و دغدغههمسان در بازنمایی اندیشه
 .وسیماهان، آنتون سم،یفلوبر، رمانت ،یفضازمان، نظام: کلیدي هايواژه
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 مهمقدّ .1
ر نری، دهمکتب مثابۀ متخصصان مکاتب ادبی بر این باورند که هرچند رمانتیسم، به 

ای ثار، برآدر  ؛اوج رسید، اما خاستگاهش را باید در آلمان و انگلستان بازجستفرانسه به
 کتردو  هملتنمونه، نویسندگانی همچون شکسپیر و گوته، از خالل حکایاتی همچون 

فر، سهرمان، قتوان به تنهایی شخصیت های این مکتب میترین بارزه. از زمرۀ مهمفاوست
 ضازمان،یا ف نوعی، با ساختار کرونوتوپیکیا اشاره کرد که همگی، بهوخیال و ر همچنین

 ، مرتبطند. بدان پرداخته 1نظریۀ رمانشناسی و زیباییآنگونه که میخائیل باختین در 
 ثر مشخصیک ا های زمانی و مکانی دراین ساختار، درواقع، بازنمای شاکله به باور او،

ندی یگری نیز در گسترۀ زمانِ حکایت، نظریات ارزشماست. بدیهی است متخصصان د
، به ابعاد 3و حکایت زمانیا پل ریکور که در 2 3 هاآرایه اند، مانند ژرار ژنت دره کردهئارا

ستانی ت داشده در ادبیامختلف زمانِ حکایت و ارتباطش با زمان تاریخی و زمان روایت
تاویل  ریچۀشتر با هدف فهم هستی از دپرداخته، اما با رویکرد فلسفی هرمنوتویک و بی

ن، با اختیبرویکرد متن؛ بدینسان، ریکور توجه خاصی به فضای داستان ندارد؛ حال آنکه 
کیه بر ه، با ترنتیجدهد تا رهیافتی مضمونی داشته باشیم و دتمرکز بر فضا و زمان، اجازه می

 . بررسیمایم مکتب و مضمون، دو حکایتی را که برگزیده
نویسان فرانسوی است که در دست داستاننخست به فلوبر تعلق دارد. او از آن حکایت

های رمانتیک در پرداخت شاکلهخوبی از به ،4وسوسۀ آنتونیوس قدیس، شیکی از آثار
، آنتونیوس در بیابان، هنگام تنهایی، فضازمانچهرۀ شخصیت اصلی بهره جسته: از دیدگاه 

 داستان انجامد. فضایکه، درنهایت، به خودشناسی می شوددر عالم خیال راهی سفری می
آب و علف، با سکوتی ترین وسایل زندگی، در بیابانی بیای است محقر، با ابتداییکلبه

کند تا او در تنهایی عابدانۀ خویش اما همین فضا زمینه را فراهم می ،گاه سهمگین و جانکاه
کند و جا شود سفر میهآنکه جاب، بیدل خومدام به عالم رویا فرو رود. آنتونیوس در خیا

آور، همچنین و هر بار با انواع موجودات خیالی و دلهره نورددزمان و مکان را درمی
برای رسیدن به  شمانعی است بر سر راه ،نوعیبه ،شود کهرو میههایی روبوسوسه

اوت و حتی، در از زن و شهوات جسمانی گرفته تا پول و دارایی و قدرت و قس :خودشناسی
، چنانکه داردنمیباز آخرین گام، خود شیطان. اما این رویارویی او را از راهی که برگزیده 

دستیابی به  ش، یعنیپیش برداشته و به هدفخیزد گامی بهرود و برمیخواب میهر بار به
. در پایان داستان، درست است که ظاهر شدن مسیح بر استنزدیکتر شده ،معرفت حقیقی

رغم تکرار دهد به خودشناسی دست یافته، اما از دیدگاه کرونوتوپیک، بهاو نشان می
خود را  ،شودسفرها، جابجایی مکانی رخ نداده، چون هر بار بیهوش و سپس هشیار می

یابد. فلوبر در این اثر چنان هنرمندانه از همچنان در همان بیابان، در همان کلبۀ محقر بازمی



 یعرفان اتیحکا کیدر ساختار کرونوتوپ کیرمانت ۀشیتبلور اند                        102

باور بسیاری از کند که، بهانتیسم، یعنی تنهایی، سفر و رویا استفاده میسه بارزۀ اصلی رم
منتقدان ادبی و متخصصان فلوبر، همچون تزوتان تودُروف، میشل فوکو، ژان استارُبنسکی، 

ترین اثر او قلمداد را باید رمانتیک وسوسۀ آنتونیوس قدیس، 6یا دبره ژنت 5میشل ریمون
 کرد.

ن ای، نشاخانم گنبد فیروزهشاهزاده در داستان پیکرهفتز مل بر حکایت ماهان اأت
 ، هر سهرسخندیگدهد آنچه در بارۀ فلوبر گفتیم، در بارۀ نظامی نیز مصداق دارد؛ بهمی

لی به ی در حانظام توان در این اثر نیز مشاهده نمود، با این تفاوت کهبارزۀ یادشده را می
یعنی هفت  سته،زیته که در قرن دوازدهم میالدی میترسیم این جلوه از اندیشۀ ادبی پرداخ

خود  رود،یموعلف آبآنتونیوس، به بیابانی بی همچونسده پیش از فلوبر؛ ماهان، درست 
سفری  ر، راهیرود و در عالم پنداخواب میبیند، از فرط خستگی بهرا در آنجا تنها می

گیز انشگفت یبا موجودات ، همچون آنتونیوس،او. خودشناسی استشود که غایتش می
ند بینچه میکند آمی تصور، هر بار فکندااشتباه میشود، حواسش او را بهرو میهروب

ند از ت، سربلا درنهای؛ امراهه بردهبیراه بهیابد هنگام هشیاری، درمیحقیقت دارد و بعد، به
داستان  ورسد سی میشود، ماهان به خودشناآید، خضر بر او هویدا میاین آزمون بیرون می
کان مهمان  رغم سفرهای متعددی که داشته، هنوز دریابد که او، بهدر حالی خاتمه می

 نخستین است. 
های هکه ریش اثبات این نیستهای فضا و زمان در این دو اثر، مل بر شاکلهأتمراد از 

ایران  ادبیات ی بهرمانتیسم فرانسوی را باید در ادبیات کهن ایران بازجست؛ چه، این نه چیز
هیم اسخ دپهای متعددی کاهد؛ هدف این است تا به پرسشمی افزاید، نه چیزی از آن می

ستان فانی دامضمون عرآیا  شود:میان این دو داستان به ذهن متبار می حیث شباهتبهکه 
از ر ها خبنا ایاست که باعث شده تا این دو اثر تا این اندازه به یکدیگر شبیه شوند؟ آی

ترک رد مشهایی مشترک در بین شیفتگان داستان عرفانی دارد؟ آیا همین دوجود دغدغه
ندیشۀ ر در اپروری و سفر یا، در کل، تطور و غوشود تا تنهایی و خیالاست که سبب می

د؛ زدیک کنه هم ننشین شده، تا این اندازه، دو اثر را بقصد خودشناسی، زاویهفردی که به
هر  وارند ه، از لحاظ تاریخ نگارش، چندین سده با یکدیگر اختالف دهم دو اثری کآن

  کدام متعلق به فرهنگ و زبانی متفاوتند؟
جستجوی ما در فهرست منابع دانشگاهی نشان داد که تا به امروز تحقیق مستقلی در بارۀ 

ورت خانم صویژه با تمرکز بر داستان پنجمین شاهزاده، بهپیکرهفتساختار فضازمان در 
ای یافتیم که نویسنده در آن، در نشریۀ بسیار معتبر است. اما در بارۀ اثر فلوبر مقالهنگرفته

Poétique  ،اثر مهم در ادبیات  14در کنار پرداختن به ساختار کرونوتوپیک در فرانسه
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وسوسۀ آنتونیوس توصیف منظره، به ساختار مکانی چگونگی داستانی غرب از دیدگاه 
 نک به: است؛ره کردهنیز اشا قدیس

Philippe Dufour, (2007). « Le paysage parenthèse » in Poétique, 2 

(n° 150), pages 131 à 147 

ی . این توجیهصورت کامل بر این کتاب تمرکز داشته باشد مشاهده نشداما تحقیقی که به
 ثر.است بر ضرورت انجام دادن تحقیقی تطبیقی بر ساختار کرونوتوپیک این دو ا

 
 بحث و بررسی. 2
 فضازمان چیست؟ساتتار کرونوتوپیک يا . 1 -2  

اما  کرد. در اوایل قرن بیستم میالدی مطرح مفهوم کرونوتوپ را نخستین بار باختین
هه دچندین  حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی مسکوت ماند تاخفقان  ها درهایش سالیافته

وی مشهور فرانس کاوشناس، منتقد و روان، ژولیا کریستوا، نشانه1960های بعد، حوالی سال
 toposی زمان و معنابه chronosواژۀ . کرونوتوپ از دو بنشناسانددنیای ادبیات به آن را

ان در داست معنای مکان یا فضا تشکیل شده؛ منظور، زمان و فضایی است که رخدادهایبه
و  توصیف وپیوندد. امروزه، ساختار فضازمان، در کنار روایت وقوع میچارچوب آن به
 . شودیمشناسی محسوب ۀ ارکان اصلی نقد نو در حوزۀ روایتها، از زمرتحلیل شخصیت

، نخست :هیل شدحیث زمان، از چند الیه تشکباختین بر این باور است که هر داستانی، به
یعنی زمانی  زمان کنش، یعنی زمان مرتبط با وقوع رخدادهای داستان؛ دوم، زمان روایت،

دن این خوان کند؛ سوم، زمانآن نقل می که راوی، داستانی را که در گذشته رخ داده در
است، د نظر مه مورکنندۀ اثر هنری یا همان خواننده. آنچه در این مقالداستان توسط دریافت

 .کندیماده تامل بر بخش دوم، یعنی زمانی است که راوی برای نقل رخدادها از آن استف
ی، ی ظاهرآشفتگ اوجودبها، شود تا این زمانخواهیم دید سفر به عالم خیال باعث می

 . باشندداشتهمند ساختاری نظام
در کنار زمان، فضا نیز در شیوۀ حکایت اهمیت دارد. فضای داستان به خواننده امکان 

، سانبدیندهد تا، در خیال خود، تصویری از جغرابوطیقای داستان ترسیم کند و می
کند. در دو اثری که موضوع جا هها و وقایع داستان را در آن جای دهد یا جابشخصیت

بحث ماست، هر دو شخصیت، ماهان و آنتونیوس، در فضایی اولیه قرار دارند و عطف به 
با  شنهند که ساختارشود، در عالم خیال به فضای دوم یا سومی گام میشرایطی که مهیا می

یعنی  ؛دهدای رخ میصورت چرخهجایی، هر بار، بههفضای نخستین متفاوت است. این جاب
شود، قهرمان داستان از عالم واقعیت یا فضای اول به فضایی خیالی، یعنی عالم دوم وارد می

شود، رود، بیهوش میگردد، به فضای سوم میشود، بازمیکند، بیهوش میدر آن سیر می

https://www.cairn.info/publications-de-Philippe-Dufour--13757.htm
https://www.cairn.info/revue-poetique.htm
https://www.cairn.info/revue-poetique-2007-2.htm
https://www.cairn.info/revue-poetique-2007-2.htm
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شود و این چرخه بارها و بارها یابد و در ادامه، دوباره راهی میسپس هشیاری خود را بازمی
 شود تا، سرانجام، شخصیت به هدف خویش دست یابد.ار میتکر

در اینجا  ارد.ساختار فضازمان در بسیاری از مکاتب، از جمله رمانتیسم اهمیت بسزایی د
شیوۀ  ررسیدنپردازیم، سپس با بتر شدن بحث، ابتدا به چرایی این اهمیت میبرای روشن

یم ان دهکنیم نشع بحث، تالش میهای اساسی رمانتیسم در دو اثر موضوکاربست شاکله
تبلور  ست کهگونه اها بازتاب یافته و چچگونه در ساختار فضازمان این داستانکدام  هر

، تا شوداندیشۀ رمانتیک در قالب داستانی عرفانی با هدف خودشناسی شخصیت، سبب می
. ه باشندشبی یگراین دو داستان تا این اندازه به یکدحیث نگارش، رغم تفاوت زمانی بهبه

ت کنیم اثبا کنیم، هدف ما در این مقاله این نیست تابدینسان، یک بار دیگر تاکید می
های زهبر بار اکیدرمانتیسم فرانسوی الزاما ریشه در ادبیات کهن ایران دارد، بلکه مقصود ت

یگر به یکد ین حدویژه به،حیث ساختار فضازمان، تا امشترکی است که دو اثر عرفانی را، به
 است.نزدیک کرده

 هاي رمانتیسم شاکله. 2-2
 نبشییش از آنکه جبرمانتیسم که در ابتدا بیشتر نوعی جهانبینی انقالبی بود، 

ردی فسات شناختی در گسترۀ هنر تلقی شود، مقطعی است تاریخی که در آن، احسازیبایی
د دو بای اتش رایابد. بدینسان، فرد و احساسدر برابر احساسات جمعی مجالی بروز می

ه جست بهر شاکلۀ اصلی این مکتب محسوب کرد. رمانتیسم برای بیان این دو، از عواملی
یز از گیرند مشترک است؛ گرآثاری که در زیرگروه این مکتب جای می بیشترکه در 

ابل قنتیک هاست. جهان واقعیات برای روح رنجور و حساس انسان رماواقعیت نخستین آن
اسبی هگاه منعالم رویا پنا پسکناره گیرد.  آنپیوسته در تالش است از درک نیست و او 

 بد. نها بیاتد را شان، خودور از جمع مردمان دنیایی، با آرزوها و آالماست تا بتواند، به
شتابد تا او بیشتر در دادن رنگ و لعابی شاعرانه به شیوۀ بیان به کمک انسان رمانتیک می

، بهترین فضا برای اندیشیدِن و. برای ایابدب جمعهای ا از بایستهو خود را ره غرق شود من
دور از جامعه؛ این فضا ممکن است بیابان، جنگل، بهبیشتر در بارۀ تنهایی جایی است 

است. انسان های دوردست یا هر آنجایی باشد که تمدن بدان راه نیافتهآسمان، اقلیم
یی که هنوز قوانین بشری بدان راه نیافته و رمانتیک شیفتۀ گردش در طبیعت بکر است، جا

به رویا فرو رود و در عالم پندار، در  پیوستهشود . تنهایی باعث میمزاحمش نیستکسی 
بیند در آید که تردید کند آیا آنچه میفضا و زمان جابجا شود؛ درنتیجه، بسیار پیش می

دهد رخ می شدر پیرامونعالم خواب است یا بیداری. تردید در بارۀ واقعی بودن آنچه 
برد از خیال ندارد، یا زمان میرا همواره با اوست؛ تا بدانجا که یا قدرت تمییز واقعیت 

این است که چرا در  اشمشغولیدلدریابد آنچه دیده خیال بوده، نه واقعیت. اما بیشترین 
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ر او، فضا و زمانی باوای دیگر. بهدنیا آمده، نه در دورهاین مقطع تاریخی، در این دوره به
پیوسته در تالش  ؛ از همین رو،نامتقارن است شکند با روحیۀ حساسکه در آن زندگی می

فقط در عالم  شحیث فضا و زمان برای خود بیافریند که تحققاست تا ساختار جدیدی به
سفر کند، از فضایی که در  پروریبا خیالتواند در تنهایی است که می؛ ممکن است خیال
با توجه به آنچه گفتیم، اکنون، زید فاصله گیرد و خود را در زمان دیگری ببیند. یآن م

ها را با آنچه در رسیم، سپس یافتههای این رویکرد را در حکایت ماهان برمیابتدا بارزه
 کنیم.شود مقایسه و تحلیل میمشاهده می وسوسۀ آنتونیوس قدیس

 نساتتار فضا و زمان در داستان ماها. 3 -2
 تالصة داستان. 1 – 3- 2  

 برد. ماهان. روزی یکی از بزرگان شهر او را با خود به مهمانی میتاجرماهان مردی است 
و از  رسداز راه می، شریکش هنگاماست. شب« نشاط و عیش»با دوستان در آنجا سرگرم 

م وسوسۀ ش کند تا آنچه را با خود آورده نشانش دهد. ماهان تسلیاخواهد همراهیاو می
. تا است التجاره در کاروانسرایی بیرون از شهرکند. مالشود و شریکش را دنبال میمال می

آب و شود و ماهان خود را در بیابانی بیروند؛ با روشنایی روز، مرد ناپدید میصبح راه می
از راه برد. مرد و زنی یابد. از باغ و بوستان شب قبل نشانی نیست؛ به غاری پناه میعلف می

یابد آن دو دهند، اما کمی بعد ماهان درمیمی ۀ یاریشنوند و وعدرسند، داستانش را میمی
 ؛رودخواب میو تنهاست به زدهوحشتکه رسد، ماهان زاد نیستند. شب از راه میآدمی

گوید آن دو نفر، در واقع دو غول بودند و قصد جانش را به او میو  آیدمیسوارکاری 
رود. به دشتی نشیند و همراه مرد میکند. بر پشت مرکب میاطمینان می اوبه  اهانداشتند. م

بیند اسبی که بر آن اند. ماهان ناگهان میهای مهیب گرفتهرسند که تمام وسعتش را غولمی
طرب آمده و مشغول پایکوبی است. اسب تا ها بهسوار بود به صدای رقص و آواز غول

رود. با ماهان از هوش می ؛افکندبرد، سپس او را به زیر میر سو میصبح او را با خود به ه
شود. ها و پریزادگان مختلف روبرو میخیزد و چندین و چندبار با غولگرمای آفتاب برمی

شود. سرانجام، پیرمردی بیند او را رهایی بخشد و هر بار ناامید میهر بار امید دارد آنکه می
 ،دیده گوید بیابانی کهکند و میمی شخواهد. پیرمرد تیمارمی بیند و از او یاریرا می

خواهد نزد می اوسرایی است که ساکنانش کاری ندارند جز اغوای آدمیان. پیرمرد از غول
برد یمشود؛ مرد او را با خود به قصری او بماند و با دخترش ازدواج کند. ماهان دلگرم می

فریب نخورد. ماهان طاقت  و اگر ندایی شنید همان یک شب را صبور باشد گویدو می
آن زن  فهمدرسند میبه تناتنی که می شود؛زیباروی وسوسه می دیدن زنی ؛ بهآوردنمی

شود. ماهان که دریافته نباید تسلیم به خارستان بدل می ای بیش نبوده. باغعفریته
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شود، سفرش ویدا میخضر بر او ه ،آوردروی به درگاه خدا می ،های دنیوی شودخواسته
 یابد که به خودشناسی دست یافته.و در حالی خود را در میان دوستان بازمی رسدپایان میبه
 تحلیل فضا. 2 -3 -2

ستان راوی دا کند ؛استفاده می« داستان در داستان»از شیوۀ روایت  پیکرهفتنظامی در 
 ن بخش،و کار روایت آایستد اول، یا همان حکایت دربرگیر، از نقل داستان بازمی

د، سپاریها مصورت موقت به یکی از شخصیتشده را بهدیگرسخن، حکایتِ دربرگرفتهبه
 ،زخصیت نیشتد که افکرّات اتفاق میسرگیرد. البته، به تا کمی بعد بازگردد و روایت را از

 ند. اینقل کن فردی دیگردر دل داستان دوم، به فراخور رخدادها، داستان دیگری را برای 
ت ماهان، از حکای .6دگردشود تا، درنهایت، به راوی اول بازمیچرخه چندین بار تکرار 

ی ودشناسخقصد رساندن بهرام گور به خانم بهزمرۀ هفت حکایتی است که هفت شاهزاده
وان عن، بهایش راهدانسته که ای استشاهزاده خانم گنبد فیروزه ،کنند. راویبرایش نقل می

 دهد. شاه قرار میآمده، در اختیار بهرام وراز فضایی د فردی که
 :دتوان اینگونه تبیین کررا می پیکرهفت درداستانِساختار روایی داستان

[A [B [C [D[E]D ]C ]B ]A] 
 Aحکایت اول یا داستان بهرام: 

 Bهد: دیمداستان  و پایان حکایت دوم یا داستان دیوارنقشی که خبر از آیندۀ بهرام
 Cکنند: خانم نقل میکایت سوم یا هفت داستانی که هفت شاهزادهح

 Dشود: یقل منای حکایت چهارم یا داستان ماهان که از زبان شاهزاده خانم گنبد فیروزه
 Eکند: قل میبا تغییر فضا و زمان، از گذشتۀ خود ن حکایت پنجم یا داستانی که ماهان

 درشد و تغیر بامکه  شدهای ترتیب دادهگونهبه دهد که فضای داستاناین ساختار نشان می
ایی ختار رودر فضای بیرون از این سا نظامیخود . فراموش نکنیم یفتدیک مجلس اتفاق ن

ارد و دجای  کند. پس راوی اصلی در فضایی حقیقیجای گرفته و داستان بهرام را نقل می
ی را ارنقششود و دیومی یرعنوان قهرمان، در فضایی مجازی. بهرام وارد قصبهرام، به

منظر،  ز اینادهد. خانم از هفت اقلیم میبیند که خبر از ازدواج او با هفت شاهزادهمی
واننده خشود. یمکار سرانجامِ داستان، پیش از آنکه داستان خاتمه یافته باشد، بر خواننده آش

چه . آنهد بودداند عاقبت کار چگونه خوادر بدو کار، درست همچون قهرمان، خوب می
 اول رخ داستان هایی است که در دلنیست، بلکه داستان کارکند پایان داستان را جذاب می

 کنند. ما نقل میو برای  ها برای همدهد و شخصیتمی
ت، رسم سنّبه و او نیز،گذراند ای میخانم گنبد فیروزهبهرام شب پنجم را با شاهزاده

و فضایی را که  شودراوی اصلی می جایگزین خانماهزادهکند. شنقل می شداستانی را برای
به فضای اصلی و فضای داستان ماهان را به فضای داستانی  هستنددر آن  ش و بهرامخود
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 که فضایی خیالی .2 فضای بیداری .1دارد: کند.  فضای داستان ماهان نیز دو بخش بدل می
  .ماندبیشتر به خوابی پریشان می

ی پمع کند و ط شودمی باعث شکیرسیدن شراز راه اما است،عالم بیداری ماهان ابتدا در 
زدنیای اماهان  دهد وحیث فضا رخ میراه افتد. اینگونه است که نخستین جابجایی بهبهاو 

 اقعیات.نیای ودگرفتن از واقع، تمثیلی است از فاصله، دراین سفرگیرد. واقعیت فاصله می
ر داهان ماز آنچه  گونای دیگردیدن چهره بینی وز روشندمیدن روز نیز نمادی است ا

 شودبدل می بیند. فضای داستان به فضایی وهمناکپنداشت مییا می ،دیداطراف خود می
 که در آن تمییز واقعیت از رویا دشوار است:

ــــــیمنچــــــار فرســــــ ــــــزون رفت  گ ره ف
 

ــــــیم ــــــرون رفت ــــــره ب ــــــط دای    از خ
 (44: 1378)نظامی،  

فضای  ونه ازفهمد چگاندیشد نمیچه میهر .د استمردّ و فضای جدید تنهاماهان در این 
تا اینکه  صمیمی دوستان به این فضای ناآشنا قدم گذاشته. همه چیز برایش غریب است،

تی، ی لحظا. براکمک به اویند افتد، با ظاهری انسانی که مدعیچشمش به دو موجود می
یال خدهد و خود را به فضایی امیدبخش میانگیز و ناآشنای جدید جای فضای شگفت

ی ای صمیمبه فض در جسته، هم راهنمایی یافته تاشود که هم از تنهایی بهماهان آسوده می
 هانرده و آاه کیابد اشتبندارد؛ چه، درمی برایش قبلی بازگردد. اما همراهی این دو سودی

ای م به فضضای دواست، ماهان از فاند. این دریافت با تغییر فضا همراه قصد جانش را کرده
زان بر میتر است، اما رسد که، هرچند از فضای دوم خوفناکمی« مغاکی»سوم یا 

 . افزایداش میبینیروشن
یی بازنما جدد اومگام قهرمان، از طریق بیهوشی و هشیاری بهگام تغییر فضا با خودشناسیِ 

واقعیت  بیندیمکند آنچه یابد، تصور میشود. ماهان هر بار خود را در فضایی جدید میمی
 دارد:

 آمـــد از هـــر طـــرف نـــــــــــوازش رود
 

 نالــــۀ بــــربط و نـــــــــــــــــوای ســــرود
 

ـــ بانــگ از آن  خرامســو کــه ســوی مــا بـ
 

 ســو کــه نــوش بــادت جــامنعــره زیــن
 

 (115ـ116: )همان                                    
که برای آن داستان خود رابه امید رهایی، شود و سه میخورد، تسلیم وسوپس فریب می

 رده دیومینان کفهمد اشتباه کرده و شخصی که به او اطاما می؛ گویداز راه رسیده بازمی
 :شودکند که بیهوش میمی سربوده؛ درک این موقعیت جدید او را چنان آشفته

 خـــــود در آن ره افتـــــادهمانـــــد بـــــی
 

ــــان ـــه جـ ـــته بلک ـــی خس ـــون کس  دادهچ
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 اب ســــرشــــــتــــا نـــــــــــتفتید از آفت
 

ـــرش ـــان خب ـــز جه ـــود و ن ـــود ب ـــه ز خ  ن
 

 (149ـ150)همان:                                   
 بیند: هشیاری، باز خود را در فضای جدیدی می گاهو به

ــوش ــزش ج ــت مغ ــی گرف ــون ز گرم  چ
 

 رفتــــه آمــــد هــــوشدر تــــن هــــوش
 

 ــــابانیدیــد بــر گـــــــــــرد خــود بیــــــ
 

 کـــــــز درازی نداشـــــــت پایــــــــــــانی
 ج

 (153ـ150)همان:                                   
هایی با واژه شوند، اما هر بارتکرار می مداماند چون ابیات در حکم نمونهاین شمار 

 بیند.یما تنها ردهد قهرمان تا چه اندازه خود فضا نشان میاین متفاوت. توصیف نظامی از 
 جوداتی نیز که در این فضا حضور دارند از هر حیث شگفت انگیزند: مو

ـــر ـــب خـــویش نظ ـــان در اس  کـــرد ماه
 

 تــا ز پایــــــــــش چــرا بــر آمــــــد پــر
 

 زیـــر خـــود محنـــت و بالیـــــــــی دیـــد
 

ـــتن را بـــر اژدهــــــــــــایی دیـــد  خویش
 

 (136ـ134ن: )هما                                     
 یی دیگر: یا در جا

 ناگه آمد پدیــــــد شخصــی چند
 ج

 کالبدهای سهمنـــــــاک و بلند
 

 ان سیاهــــــــــهایی چو زنگیلفچ
 

 همه قطران کاله و قیر کــــاله
 

 گـرایاخــــدار و شهمه خرطوم
 

 گاو و پیلی نموده در یک جای
 

 (130ـ127)همان:                                 
ن بد آن زیانظرش زیباروست ملحق شود، ناگهان درمیکند به زنی که بهقصد میوقتی 

 عفریته است:
 چون در آن نورچشم و چشمۀ قند

 

 کرد نیکو نظر به چشم پسند
 

 دید عفریتی از دهان تا پـــــــــای
 

 آفریده زخشمهای خـــــــدای
 

 گاومیشی گــــــراز دندانــــــــــی
 

 ــد چندانــیکاژدها کس ندیــ
 

 (370ـ366ن:)هما                                   
که سرانجام  دهدامید میبه او پیرمردی که خواهان ازدواج او با دخترش است دیدن 

تنها  یاست. پیرمرد قصد دارد او را مدتتعدد فضاها و، در نتیجه، دردسرها خاتمه یافته
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؛ کندشنود اعتماد نبیند و میه نشود و به آنچه میوسوس دهدبه او هشدار می ، پسبگذارد
اندوزی تجربه برد. تعدد فضاها بهمیو به خداوند پناه  شودمیناکام دهد، اما ماهان قول می

کند و از فضای عالم خیال به واقعیت ماهان خضر را مالقات می انجامد؛قهرمان می
-به معنای واقعی کلمه سفر می اود. بینگردد و خود را در جمع دوستان قدیمی میبازمی

با این  ؛گرددشود و دوباره به همان فضا بازمیکند، از فضایی که نقطۀ شروع بود راهی می
 است.بازگشتش با خودشناسی همراه تفاوت که

 تحلیل زمان. 3 -3 -2
ن تریاز لحاظ زمان یکی از پیچیده و جذاب پیکرهفتپیشتر توضیح دادیم که 

خاتمه  آنکه ادوار ادبی است؛ چه، برخالف شیوۀ روایت سنتی، داستان پیش ازهای داستان
ت ه با هفو، همراکه بر آن تصویر ا بیندمی رااست. بهرام گور دیوارنقشی یابد تعریف شده

ز استان پیش اد :کندمیها ازدواج با آن« آینده»در فهمد خانم ترسیم شده و میشاهزاده
که  ی استاست. آگاهی بهرام از سرنوشت خویش ترفنده یافتهآنکه به پایان رسد خاتم

ز ا، یکی کند و اینرا نیز با آیندۀ داستان آشنا می« خواننده»نظامی از طریق آن، 
 ست.ادیدهترین کاربردهایی است که دنیای ادبیات داستانی تا به امروز خالقانه

 وم زمانری، دنخست زمان هشیا :دهدنظامی از زمان داستان ماهان، دو برداشت ارائه می
ا ایی رکند روز است یا شب، او هم روز فریب روشنبیهوشی. برای قهرمان فرقی نمی

داشت ندارند، بر یزمان اهمیتمتعارف خورد، هم شب فریب تاریکی را. معیارهای می
به  دورورای ما بقهرمان از این زمان مهم است. ماهان ابتدا در زمانی حقیقی ترسیم شده، ا

 ز دنیایو را ا، زمانی که به نظرش بسیار طوالنی است و اشودسپری  زمانفضای جدید باید 
 از دست ریش رایا هشیا خوابدبار از فرط خستگی میهر اورساند. واقعیت به عالم خیال می

ر ن شب و اگزمان سپری شده، اگر روز بود اکنو بیندآید میهوش میدهد و وقتی بهمی
اهی گ اوفی؛ شب هنگام رویابا است نه بینیوز مظهر روشننه راست؛  روز شب بود اکنون

ند ارصتیفرود، گاهی شب. روز یا شب مظهر گذشت زمان نیستند، بلکه روز به خواب می
ه ممکن کاست  شود فریبیزمان بر آن تاکید می از طریقبرای فرار از عالم واقعیت. آنچه 
تری سبه منارو، عالم رویا، شاید پناهگاایناز ؛ودش شاست در عالم واقعیت گریبانگیر

ی ن، فضایآه تبع بپردازی، خود را در زمانی دیگر و، کم از طریق خیالباشد تا بتوان، دست
 ها تطابق بیشتری دارند.دیگر یافت که با آرمان

 همدلش برای گذشته تنگ است،  همماهان همواره دلتنگ زمان دیگری است، 
سرآید. او بیش از آنکه بخواهد در زودتر سپری شود و دورۀ مشکالت بهزمان  خواهدیم

. رسدب آینده به لحظۀ اکنون زندگی کند، دوست دارد به گذشته بازگردد، یا زمان بگذرد و
زان »یا « دوش بودم به ناز و آسانی»برای او، گذشته مترادف آسایش و آرامش است: 
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است که به زمان دیگری برسد، گذشته یا حال این  شآرزوی«. بهشتم بدین خراب افکند
 بختی و عسرت.شورهر زمانی غیر از این زمان، یعنی تمام شدن دوران  ؛کندفرقی نمی

ز از یی، گرید تنهامانن، ای از مضامینکه پاره داد نشان تحلیل ساختار فضازمان این داستان
ته یا گذش آینده پناه بردن بهزمانه و تالش برای  از خرسندیواقعیت، اهمیت عالم خیال، نا

سۀ وسورا در بارۀ  ه. اکنون همین شیودر خودشناسی شخصیت دارند یاهمیت شایان
اجرای مک با گیریم تا ببینیم شباهت این اثرِ از هر جهت رمانتیپی می آنتونیوس قدیس

 ماهان چیست.
 وسوسة آنتونیوس قديسساتتار فضا و زمان در . 4 -2

 تانتالصة داس. 1 – 4 -2

و  مردمان دور ازرود. روزگارش بهنشینی به صحرای طیبه میقصد زاویهآنتونیوس به
د شول میو خیا گذرد؛ اما ناخواسته تسلیم خوابهاشان، بیشتر به دعا و مناجات میدغدغه

ویی و جگاهی در قالب سلطه :مانداندیشد که بیشتر به وسوسه میو به مسائلی می
یا زن  صورت شهوت جاه و مقام یا پول و دارایی،رت، گاهی بهخواهی و عطش قدعظمت

 ان است،گریببهطلبی. آنتونیوس، بیش از همه، با دودلی دستگذرانی و عشرتو خوش
و است؟ ا درست بیند حقیقت دارد، آیا راهی را که برگزیدهدوست دارد بداند آیا آنچه می

ت و کجا داششد چه جایگاهی مینمی اندیشد، به اینکه اگر زاهدمی مدام به گذشته
تا  ت موجودی؛هر یک به هیب ،شودرو میهانواع امیال نفسانی روبم تجسّبا  سپسبود؛ می

انی و ونۀ یونا پرسفتاز خیمایرا و ابولهول مصری گرفته  –اینکه ایزدبانوان و خدایان باستان 
غول  وورت دیو صند، گاهی بهکناز برابرش گذر می –رومی و اهورامزدای ایرانی  روْنِمی

و را ا ،شودهر میبرانگیز؛ شیطان نیز بر او ظاو موجودات کریه، گاهی نیز دلفریب و وسوسه
. وستا؛ آمدن عیسی نویدبخش رهایی دبرکند و به آسمان میبر پشت خویش سوار می

ونی ی دردالجچون بیشتر ، بلکه بیرونیهایی امیال نفسانی، نه تنها در قالب هجمۀ چهره
 ایج ست که، نه در بیرون، بلکه در بطن اندیشه و وجدان اوشیابد که فضایبازتاب می

 .گیردمی
 تحلیل فضا. 2 – 4 -2

لحاظ شکلی، در نوع بههای رمانتیسم است. متن، بایسته شدت متاثر ازبهفضای داستان 
، نگاشتاین اثر را سه بار  ماند نه به رمان. فلوبرمانند است، چون نه به نمایشنامه میخود بی

هر بار اصالحاتی را اعمال کرد که از و  1870سرانجام ، 1856، سپس 1849ابتدا در سال 
ها و تصاویر و ها، نمایشنامهاز کتاب ،گرفتمیسرچشمه  شخاطرات دوران کودکی

آثار گوته و بایرون و  همچونی یهاهای کلیساها و داستانها و دیوارنقشپردازیخیال
مواجه  7بروگل، با یکی از تابلوهای جنوادر یکی از سفرهایش به کاخ  شاتوبریان. روزی
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بنویسد.  ی با این عنوانداستان او را بر آن داشت تا و وسوسۀ آنتونیوس قدیس نامبه شد
ای به نمایشنامه شباهت دارد، یعنی شخصی چنانکه گفتیم، داستان از لحاظ شکلی تا اندازه

ای را که قرار است در آن اشد، با قلمی متفاوت از قلم متن، فضا یا صحنهکه باید راوی ب
 شود: کند. داستان اینگونه شروع میبخش روایت شود توصیف می

ه ص ماه کقرشکل نیمر، بهزمینی هموار و مدوّدر سرزمین طیبه... فراز یک کوه، بر قطعه
 ا سقفیباست، از گل و نیِ بوریا،  آن عقب کلبۀ زاهد هایی درشت درمیانش گرفته است.سنگ

تابی کوبین، ای گلی و قرصی نان سیاه؛ در وسط، بر رحلی چمسطح و بدون در. داخل کلبه، کوزه
می کلبه، قدده های کنف، دو سه حصیر، سبدی و چاقویی. دربزرگ؛ روی زمین، اینجا و آنجا، رشته

بر پرتگاه  ،تابیده وهموار، خرمابنی کهنسال  زمینسوی تکهاند و در آنصلیبی بزرگ بر زمین نشانده
ده. حفر کر ای را پای پرتگاهاست؛ چه، دیوارۀ کوه صاف است و رود نیل، گویی دریاچهخمیده

ن پی وازی شها از چپ و راست دید را محدود کرده؛ طرف کویر اما، امواج عظیم و محصار صخره
 ، خورشیدپیش رو ت، هماره خمیده به باال ]...[رنگ، پشت در پشاند، بور و خاکستریهم ردیف شده

چون نجا، همآرنگ است و باالسر، ابرهای ارغوانی، اینجا و میرد. آسمان در شمال صدفیفرومی
 اند ]...[ های یالی عظیم بر گنبد کبود آرمیدهپرک

 به و نشستهنهارزاچقدیس که ریشی دراز و موهایی بلند دارد و ردایی از پوست بز بر تن، آنتونیوس
-فق، میده در اکشد و، دیشود، آنتونیوس آهی بلند می. خورشید که از نظرها پنهان مییبافحصیر
 گوید:

 (22و  21: 1396)فلوبر، « بازهم یک روز! یک روز دیگر هم گذشت!... :آنتونیوس قديس
 اهی به رویاگآنتونیوس نظر از فضای نمایشی حاصل از اینگونه تدوین، صرف

ه کل ساده ن دلیدهد، به ایداستان قابلیت نمایشی خود را از دست می سان،؛ بدینرودیمفرو
ا که ره خیال عیت بتوان هنگام اجرای نمایش، این نوع تغییر فضا، یعنی سفر از عالم واقنمی

از  چگونه مبفهمیتوانیم می ماشود بازنمود. اما تنها در ذهن شخصیت داستان حادث می
خود چه  با نیمداشود، چون میپردازی وارد، یا از آن خارج میه فضای خیالفضای واقعی ب

ست نخ :رودداستان در دو فضای اصلی پیش می پس. کجاستگوید و در آن لحظه می
ای شکل رویفضای ثابت که همان خیمۀ زاهد است، سپس فضایی خیالی که، بسته به

 کند.غییر میدریه تدریای سرخ و قلزم و اسکنئوم گرفته تا سواحل تهای پانآنتونیوس، از تپه
آنتونیوس  ارد.فضای نخستین در این اثر شباهت فراوانی به فضای نخستین داستان ماهان د

ها هرخی صحندن ببرد. دیهمچون ماهان در بیابان است و همین تنهایی او را به رویا فرو می
 لالم خیاعاز  دنزهنگام قدم ه، وقتی کند؛ برای نمونپردازی ترغیب میاو را بیشتر به خیال

 :دانگردمیو را به عالم خیال بازاای صحنه ، دیدنآیدبیرون می
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و  شودیمآسمان سرخ است و زمین سراسر سیاه ]...[ ناگهان آسمان برای مدت کوتاهی روشن 
 د.لرزیمهایش های فلزی که تنها گوشهکنند؛ چونان تکهشکل مثلث عبور میفوجی پرنده به

 کند:آنتونیوس نگاهشان می
-سرت کشتیداند چند بار با حشان بروم! خدا میخواست پیوای! چقدر دلم می:آنتونیوس قديس

 (28: 1396لوبر، )ف« هایشان به بال پرندگان مانند بود!ام که بادبانهای بزرگی را نظاره کرده
نحوی با سفر نچه بهآنتونیوس مانند ماهان، مدام در اندیشۀ تغییر فضاست و هر آ 

 ز فضاییاخرسندی نا نشانگراندازد. هم کوچ پرندگان مییاد این تغییر مرتبط است او را به
رندگان پبال  هاشان بههای بزرگ که بادباناست که در آن قرار دارد، هم اشاره به کشتی

م و شبیه است. گذر از فضای نخستینِ واقعی به فضای دومینِ خیالی که حاصل وه
شیار ای ههدهد و آنتونیوس، هر بار، لحظدفعات در داستان رخ میویاپردازی است بهر

ضای فشود ودر این رود و راهی سفری خیالی میشود، سپس بار دیگر از هوش میمی
 برد:یشان، دوباره او را از هوش مبیند که هجمهانگیزی میجدید، تصاویر خیال

ا بشوند، اهر میظناگاه کنند ]...[ این تصویرها بهی گذر میناگهان میان زمین و آسمان، چیزهای
. آورندیهایی گلگون، بر زمینۀ آبنوس، از دل سیاهی سر برمهمچون نقش ،شب بطنلرزه، در 

کت از حر ی، گاهشوندمیروان آور از پی هم نحوی سرگیجهگیرد، بهحرکتشان شتاب می
از  یتصاویر دیگر ،درنگبی ،کشند وشوند یا پر میوب میج ذیتدربهبازند، ایستند و رنگ میبازمی

دش را ، گرگیرندمی ینهد، تصویرها فزونهایش را بر هم میرسند. آنتونیوس پلکراه می
..[ تالش ]. شودمیمستولی وجودش بر ناپذیر کنند. هراسی وصفاش میگیرند و محاصرهمیفرا
یگر دوس که و آنتونی ؛گسلدبندبند وجودش از هم میکند حرف بزند، اما ممکن نیست! توگویی می

 (41)همان:  .غلتدتوانی ندارد، بر حصیر می
ین زممشرق ویژهادبیات باستان، به درفضای عالم خیال را فلوبر با استناد به مطالعاتش 

ق دبی شراهای هنری و دانیم کنجکاوی در بارۀ آداب و رسوم و سنتکند. میترسیم می
 موسه و ان ویسندگان رمانتیک را جذب خود کرده؛ از فلوبر گرفته تا شاتوبریهمواره نو

د. دیدن انردهکتحقیق  هباراین زمین سفر و، در به مشرق گیالمارتین و هوگو و نروال، هم
لوبر سط فدیوارنقش بروگل که اثری عرفانی است، نقش بسزایی در ترسیم عالم خیال تو

وصیف ت و اوباشیم که میان توصیف  ظریفیاهد قرابت ش شود تادارد. همین باعث می
رسناک، ودات تزمین دیده شود. آنتونیوس، مانند ماهان، با موجهای عرفانی مشرقداستان

رسیم شود؛ فضایی که این موجودات در آن تغول و دیو و خدایان مختلف روبرو می
وم ضای دلم نخستین. فکند که فضای عاهمان اندازه واقعی جلوه میبه ششوند برایمی

 ارد:ال نددیگر قدرت تمییز واقعیت را از خی ورود، مجردبه ،چنان است که آنتونیوس
 غلتد. و آنتونیوس بر حصیر می»]...[ 
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کل وار شرههایی کنگاش سایهای طبیعی که بر حاشیهتر از سایهدر دم، پرهیبی بزرگ، شکیل
یر دو ه و در زت که آرنجش را بر سقف کلبه تکیه دادشیطان اس بندد.اند بر زمین نقش میگرفته

.[ ند ]..کهایش، هفت گناه کبیره را حمل میبالش، همچون خفاش عظیمی در حال شیردادن بچه
اهایش را پها و ستدبرد و عملی لذت میداشته، از این بیها را بسته نگاهآنتونیوس که همچنان چشم

رتفاع اد، آنگاه مانلی میتر؛ چنانکه به نهاآید، نرم و نرمش نرم مینظرکند. حصیر بهبر حصیر دراز می
خورد یای قایق مکنان به پهلوهلشود؛ آب شالخواب و سپس به قایقی بدل میگیرد، بعد به تختمی

نداز ای طنینخواناناز دوردست صدای زنگوله و دهل و آواز ؛آورد]...[ دو باریکه زمین سیاه سربرمی
« د.، بیارمندیدنقصد خوابروند تا در معبد سراپیس، بهند که به کانوپوس میاانیاست. مردم

 (43و  42)همان:
به سفر  دیدنبداند از طریق خوادیدن برای آنتونیوس اهمیت فراوانی دارد. او میخواب

ود و درجۀ شمیهای مختلف روبرو گذارد، با وسوسهمیقدم  8به دنیای تخییل و رودمی
است  فتهآشکه وس ها در این میان، زن است. آنتونیزماید. یکی از نمونهآمیخود را تقوای 

سد؛ رشامش میرود. بوی عطر زن به مسو میسو و آنهشیار گرداگرد کلبه به ایننیمهو 
ماجت سد، اما رانها را پس میخوانند. زاهد آنبیند که او را به خویش میزنانی را می

برای  ر جهتدارد تا در این فضایی که از هیل آنتونیوس او را وامیکنند. قدرت تخیمی
 ها مناسب است پیشتر و پیشتر رود:برآورده شدن خواسته

چ زنی ی است هیخواهند با من باشند! دیرگاهخواهند مرا در خلوتم همراهی کنند، میمی»]...[ 
 ام، شاید چندتایی در راه باشند! چرا که نه! ]...[ندیده
سخن هبزبان که  آورد ]...[ گویی هواستتحریر میسرد صداهایی را بهها میی که میان صخرهباد

 :گشاده
 خواهی؟زن می:اولی
 (40)همان: « یا بهتر از آن! تلی عظیم از پول!:دومی

ان، هر ن ماهها اسیر است و، همچوآنتونیوس در این فضای خیالی پیوسته در دام وسوسه
یابد.  نجات برد، شاید، از فضایی به فضایی دیگر پناه میشانتخاببار خسته و نادم از 

ن ن داستااند و این بار نیز، شباهت میااین فضا را پر کردهی انگیزموجودات شگفت
وند شث میآور است. این موجودات، با هیبت ترسناک خود، باعآنتونیوس و ماهان حیرت

فراد و اا و هیی که در ذهن خویش از نامتا آنتونیوس به چهرۀ حقیقی بسیاری از الگوها
 های قدیمی را کنار نهد:ها ترسیم کرده شک کند و انگارهمکان

بدهیبت،  –]...[ دلم برای وسوسۀ شیطان تنگ شده بود؛ ندایش دادم. فرزندانش آمدند :بودا    
نشان آتش کنان و صفیرکشان و نعیرزنان... بعضی از منخریپوش، بدبو همچون مردار، غرشفلس

هایی از انگشت بریده آوردند، بعضی دیگر تسبیحهایشان ظلمات پدید میدمیدند، برخی با بالمی
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ای که نوشیدند، با سر خوک یا وزغ، همه جور چهرهای در کف دست، سمّ مار میگرداندند، پارهمی
 (171)همان:  .بتواند نفرت و دهشت بیافریند

ویای دیم گانگیز دیداستان ماهان از موجودات شگفت ها با آنچه درشباهت این توصیف
ز فوجی ا سیدننزدیکی تخیل نظامی و فلوبر است. در جایی دیگر، آنتونیوس شاهد از راه ر

 انگیز و خوفناک است:این پیکرهای حیرت
، ی بز کوهیرسند، سر سوسمار دارند و پافوج از راه میانگیز فوج]...[ پیکرهایی شگفت 

سب ادرشتی ههایی بپرستهایی با پوزۀ ببر، بزهایی با کفل خر، آفتاببا دُم مار، خوک نداجغدهایی
 تیکوراس...[ مارشوند ]ها جاری میکنند و از صخرهبارند، از زمین فوران می]...[ از آسمان می

ر زاسبزه چکد و برهای خون میرود، قطرهکند، هر یک به سویی میخارهای دمش را پرتاب می
 (259ـ260کند )همان: م میترنّ

ر بال . سفر بانجامدمی آنتونیوس تقوایساز سفری است که به فضای داستان فلوبر زمینه
 سی برسدودشناخکند تا به و پی بردن به اسرار جهان مادی و معنوی او را آماده می شیطان

ز اهان، امان ن عرفسپس خدای را با چشم دل ببیند. عرفان آنتونیوس، همچو ،و ابتدا عیسی
وند شی میدر عالم خیال راهی سفر یابد. هر دوطریق بازگشت به فضای حقیقی تجسم می

ک تا در کندها کمک میهمین سفر به آن اما وجود ندارد؛ که در آن جابجایی فیزیکی
 ژرفتری از موقعیت خویش در فضای عالم حقیقت داشته باشند.

 تحلیل زمان. 3 -4 -2

ها سان زمان وقوع رخدادها قرنزیست، بدیندر قرن دوم میالدی می قعیآنتونیوس وا
شود: نخست، زمانی که آنتونیوس در به دو بخش تقسیم می و پیش از زمان روایت است

کند و برای آوردن آب به کند، در کلبه است یا پیرامون آن گردش میآن زندگی می
زمان دوم بیشتر نشان از  .نوردددرمیرا ل عالم خیاآن، که در رود؛ دوم، زمانیچشمه می

 ی کند.زندگ چرا باید در این زمانه مدام گالیه دارداو  :ناخرسندی آنتونیوس دارد
؛ برای نمونه، آنچه کنددر او بیدار  میل رااین  تواندمیهر عاملی  آرزویش رفتن است و

های از زمانه یکی از بارزهها گفتیم. ناخرسندی پیشتر در بارۀ کوچ پرندگان و بادبان کشتی
کند که چرا او را در ، مدام از سرنوشت گالیه میرنهشاتوبریان، در  ؛اساسی رمانتیسم است

اعترافات توان در (؛ نظیر این را می1987دنیا آورده )گالیمار، این برهه و در این مکان به
ونیوس مدام در اندیشۀ (؛ آنت1876آلفرد دوموسه نیز بازجست )شارپانتیه،  اثر کودک زمانه

دیگر همیشه از زمان حال  پرواز بر بال خیال است تا خود را در زمان دیگری بیابد. این زمانِ
بهتر است. برای انسان رمانتیک تفاوتی ندارد این زمان دقیقا چه هنگامی است، مهم این 

دن به آن، ماوایی است در دسترس که شخصیت با پناه بر« گذشته»نباشد. « اکنون»است که 
کند اگر چنین تصور می هم، کردهیا ن کردهچرا کاری را که کند می خود را شماتت هم
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ها را از همان شده. این بارزهکرده، چه تغییری در سرنوشتش ایجاد میکرده یا نمیمی
 مشاهده کرد: وسوسۀ آنتونیوس قدیستوان در سطرهای نخست می

ا آغاز ره مناجاتم ها اینچنین زار نبودم! شب به آخر نرسیدقتبا این حال، آن و :آنتونیوس قديس   
ار دست از ک رنج و مشقت. سر ساعتی معینآمد بینظرم وظایفی میکردم کوچکترین کارها بهمی
حمت از رای از کردم توگویی چشمهبردم احساس میکشیدم و وقتی دو بازویم را به دعا باال میمی

 (23: صاری شده. اکنون این چشمه خشکیده است. چرا؟... )همانسوی قلبم جفراز آسمان به
 گذشته کند، مدام بهای که در آن زندگی میآنتونیوس، خسته و ناامید از زمانه

ر ن چهادر هما ؛ها بسیار استکاود. تعداد این بازگشتگردد و خاطرات را میبازمی
ر به ، یک بابار به چشمه رفتناندیشد، یک می قدیم هایصفحۀ نخست، یک بار به مناجات

ش و ایباییزه و حصیربافی، به ترک خانه، به احتضار مادر، به گریۀ خواهر، به فغان معشوق
پس به سرخ، سخاطراتی که با او داشته، به یافتن ماوا در گور فرعون، عزیمت به دریای 

 ش تکرارذهن در کرد، مداماسکندریه... و ادامه. این که اگر در آن زمان کار دیگری می
 را سرزنش کند: ددهد تا خوسفر در زمان به او اجازه می ؛شودمی

وم! شان بر]...[ چه ساعات خوشی داشتیم! چقدر خوشوقت بودیم! ]...[ و من نخواستم همراه 
ا که هاندم. آنمم میام در ادامۀ چنین زندگیی از چه روست؟ بهتر بود نزد راهبان وادی ناتروسرسختی

]...[  دمت کنم.خرادرانم توانستم به بماندم بیشتر میکردند! ]...[ اما اگر کشیشی ساده میسم میالتما
 (30)همان: ص  .شدم بهتر بود، قوی بودم و دلیر..سرباز اگر می

یشۀ ر انددرا بیان کند و  شدارد تا ناخرسندی عمیقسفر در زمان آنتونیوس را وامی
 کند:مینبرهد. اما خستگی و یاس رهایش « لحظۀ حال»ای باشد تا از دام مالل چاره

ت ن چوبدسهای نخل را تاب دهی و با آ]...[ چقدر زندگی شیرین است! وقتی با آتش، شاخه 
ی ه تو نانی تا بها را با عشایر تاخت بزندرست کنی، سبد درست کنی، حصیر ببافی و بعد، همۀ این

 هد رسید؟یان خواه من! آیا این روزگار سرانجام به پاشکند! ای بیچارهایت را میدهند که دندان
 (31توانم! بس است! بس است! )همان: مرگ بهتر از این زندگی است! دیگر نمی

تا با  آیدیکمکش مپردازی، مانند آنچه در داستان ماهان دیدیم، بهاینجاست که خیال
نکه در چنا سی باز کند؛سوی خودشناسامان دادن به این گذشته و ابراز ندامت، راهی به

های می زمانر تماتمامی ابعاد فضا و زمان و دیدن هر آنچه دیدنی بود، د طیپایان، بعد از 
 امشیآراو  رسد و دیدن چهرۀ مسیح بهیابد، روز از راه میممکن، به نیکبختی دست می

 دهد که، برخالف گذشته، در لحظۀ حال، در اکنون جاری است:می
برهای اشود، ای که از روی حرم کنار زده میرسد و چون پردهراه می سرانجام روز از»

 بندند.رنگ، با شکندهایی درشت، از چهرۀ آسمان رخت برمیطالیی
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 س برآن میان و در وسط صفحۀ خورشید، چهرۀ عیسی مسیح در درخشش است. آنتونیو
 (266)همان: « گیرد.کشد و مناجات را از سر میخود صلیب می

ب هر یکی شنیز، مانند داستان ماهان، روشنایی روز و تار یسسۀ آنتونیوس قدّوسودر 
ردسرها ایان دپها و مترادف منزلۀ رهایی از تاریکییک مزایایی دارند؛ روشنایی فقط به

گیز نیست. انرویارویی با موجودات شگفت از معنای وحشتنیز الزاما به تاریکی ؛نیست
ب نیز شیند و بی باشد که قهرمان خود را در آن گرفتار میاتواند روشنگر مهلکهروز می

های انداست دستبرای گریز از واقعیت و پناه بردن به عالم خیال. زمان در این ماوایی
مییز ت هماز  ا راهعرفانی، تلفیقی است از روز و شب، این قهرمان داستان است که باید زمان

 یکی را در روشنایی.دهد، روشنایی را در تاریکی بیابد و تار
 
 گیرينتیجه. 3

پردازی از زمرۀ خیال و گیری از جمع، تنهایی، ناخرسندی از فضا و زمانسفر، کناره  
فرانسه نیز  کرمانتیادبیات  حکایات عرفانی است که، ازقضا، در هایترین شاکلهاصلی

خوبی به یسوسوسۀ آنتونیوس قدّ. بررسی ساختار کرونوتوپیک ای داردجایگاه ویژه
دور از جمع و که در بیابان، در تنهایی، به ی استگویای این باور است: آنتونیوس زاهد

های خویش کند، به بیان احساسات و دودلیای که در آن زندگی میناخشنود از زمانه
کند و با پناه بردن به عالم را مرور می هبیند اطمینان ندارد، گذشتآنچه می بهپردازد، می

یابد. بیند و راه سعادت را میتا، درنهایت، عیسی را می جنگدمیها با تمامی وسوسه خیال،
نظامی نیز مشهود است. بررسی ساختار  پیکرهفتها در حکایت ماهان از این ویژگی

گیرد، از دیگری وحشت نشان داد که شخصیت از جمع کناره مینیز این حکایت فضازمان 
اطمینان کند، از فضا و زمانی که در آن گرفتار آمده  شیهاتواند به دیدهنمیدارد، 

خورد و، در عالم ابایی ندارد، حسرت گذشته را می شناخرسند است، از بیان تردیدهای
های هوا و هوسند تا، شود که بازنمای یکی از جلوهخیال، با موجودات شگفتی مواجه می

در هر دو داستان به دو بخش واقعی  رسد. فضابیند و به رستگاری میسرانجام، خضر را می
و خیالی تقسیم و چنان توصیف شده که شخصیت در آن، مدام در اندیشۀ بازگشت به 

برند که نخستین است. در همین حال، هر دو قهرمان پی میصمیمی و آشنای فضای 
ها گشوده های فضای نوینی بر آن، دروازهسانبدین ؛تصورشان از گذشته نادرست بوده

ود که همان فضای آرمانی است. زمان نیز، به همین قیاس، به دو بخش حال و گذشته شمی
. بدین حیث، میان خوردرفته را میتقسیم شده و شخصیت مدام حسرت زمان ازدست

وسوسۀ آنتونیوس گرای قرن دوازدهم میالدی و داستان ماهان، این حکایت ایرانی اخالق
آوری های حیرتشباهت ،بی قرن نوزدهم فرانسهترین آثار اد، یکی از رمانتیکقدیس
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. اینکه مدعی شویم فلوبر از ادبیات فارسی ملهم شده یا نه چندان مهم شودمشاهده می
 گذاری است، هم از رویکرد تطبیقی بهنیست؛ چه، چنین ادعایی هم نوعی داوری و ارزش

دهد عرفان و ن میدور است. مهم این است که بررسی ساختار فضازمان این دو اثر نشا
عنوان فصل مشترک هر دو داستان، با وجود اختالف چندصدساله در تاریخ خودشناسی، به

های است که نشان از وجود دغدغه نگارش، همچنین فرهنگ و زبان، بازگوی مضامینی
ها مقیاسی جهانی دارند ها دارد و حکایت از اینکه بسیاری از این دغدغهمشترک بین انسان

رغم تفاوت در فرهنگ و زبان، در دهند که، بهماهیت و ذات واحد هنرمندانی خبر میو از 
 ای همسان به خودشناسی پرداخته اند.کمال شگفتی، به شیوه
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