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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The weekly story system is the fourth work 
of Hakim Nezami Ganjavi, a talented poet of the sixth century AH. The main 
subject of this work is the life story of Bahram Gore, from his birth to his 
disappearance, along with the various stories that are included in it, and among 
these stories are seven legends that are told in the language of the seven 
princesses. In this research, with the aim of showing military skills in 
storytelling, the issue of "narrative speed" in this collection of poetic stories has 
been investigated. 
METHODOLOGY: This research has been done in a descriptive-analytical 
manner. 
FINDINGS: The study of the speed of narration is to show how long the events 
and actions of the story occur in a literary work and how much of the story is 
assigned to them according to each time period. 
CONCLUSION: The speed of narration is moderate in the whole system and the 
components of increasing and decreasing the speed of narration are used in a 
balanced way. Although a number of slowing factors are more in some stories 
and less in others, due to the artistic aspects and poetic language of this lyrical 
system, the artistic pleasure of reducing and increasing the speed of narration 
has helped to balance and moderate the story. 
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 مقدمه  
اهمیت روایتها از منظر جهانی و عام بودن تا   .انسانی حضور داردهاي فرهنگ در تمام جلوه  ) Narration( روایت 

آید و میتوان گفت که در فرهنگ مرکزیت دارد و از  هاي اساسی زندگی انسان بحساب میبدانجاست که از جنبه
ح  داستان میتوان بعنوان ابزاري براي شناخت و درك زندگی بشر و گذشتۀ فرهنگی او و تداوم آن بهره برد. اصطال

اي بنظر میرسد، اما قدمت آن هرچند در ابتدا اصطالح تازه  (Narratology)شناسی»  «روایت» و دانش «روایت
-به نظریات فیلسوفان مکتب آتن یعنی افالطون و ارسطو میرسد. از آن دوران تا زمان ما، براي «روایت» و «روایت

ایت» گفت که «روایت نوعی از بیان است که با  شناسی» تعاریف مختلفی ارائه شده است. میتوان در تعریف «رو
وجوش سروکار داشته باشد، روایت به سؤال «چه اتفاق عمل، با سیر حوادث در زمان و با زندگی در حرکت و جنب

شناسی ). روایت173نویسی، میرصادقی: ص  نامۀ هنر داستانافتاد؟» جواب میدهد و داستان را نقل میکند» (واژه
، «علم مطالعۀ ساختار و دستور زبان حاکم بر روایتهاست؛ نوعی نظریۀ ادبی است و نظریۀ ادبی شرح یا نظریۀ روایت

شناسی،  هاي داستان است» (روایتبندي و نظم و نسق مؤلفهسرایی، ترکیبمستدل ساختار روایت، عناصر داستان
 ).  42راهنماي درك و تحلیل داستانی، حري: ص 

ایت هر اثر، «زمان» و «سرعت» روایت است. فلسفۀ وجودي عامل زمان برخاسته از از عوامل بسیار مؤثر در رو
قالب براي  انسان  پدیدهکوشش  دربارة  خویش  دانش  کشیدن  چارچوب  به  و  حاصل بندي  او  است.  جهان  هاي 

آن   ها را پیکربندي میکند. یکی از این جستجوها، «زمان» و جایگاه و پیوندجستجوي خویش از تمامی ناشناخته 
با حیات مادي و معنوي اوست، چراکه زندگی سرشار از «حس» زمان است. در میان پژوهندگان انواع ادبی، بررسی 

ها و پژوهشهاي اساسی بوده و این عامل از زوایاي مختلف مورد  عامل زمان در داستانها و رمانها، یکی از دغدغه
سیمور چتمن، جرالد پرینس و ژرار ژنت درمورد زمانمند  شناسانی مانند میکه بال، بررسی قرار گرفته است. روایت

 اند.بودن روایت و سرعت آن به تحقیق و بیان نظرات خود پرداخته
ترین نقشهاي ادبیات، تصویر کردن زندگی بر پایۀ ارزشهاست. روایت نیز وظیۀ دیگري را به ادبیات یکی از عمده

اند: «زندگی در . به عبارت دیگر براي زندگی دو جنبه قائل شدهافزوده که تصویر کردن زندگی بر بنیاد زمان است
قالب زمان و زندگی در قالب ارزشها، روایت در مجموع خود، اگر روایت خوبی باشد، همین تابعیت دوگانه را رعایت 

 ).38هاي رمان، فورستر: ص (جنبه  میکند، با این تفاوت که در آن تبعیت از زمان ضروري است»
رو و  و زمان  نامنسجم  پراکنده،  زمان  در  را که  بشري  تجربۀ  میتواند  «روایت  دارند.  دوسویه  ارتباطی  با هم  ایت 

زمانغیرقابل و  منسجم  در شکلی  میدهد،  رخ  واقعی  دنیاي  براي  تکرار  عاملی  این خود  و  کند  بازیابی  قابل  مند 
با توجه به اینکه  ).325امشکی: ص  شناسی داستانهاي مثنوي، بشناخت و رسیدن به معناهاي جدید است» (روایت

انتقادي،  -شناختیشناسی: درآمدي زبانشدة وقایعی است که ارتباط غیراتفاقی دارند» (روایتروایت «توالی ادراك
روایت برقرار کند و ساختار روایت را منسجم   )، عامل زمان میتواند ارتباط علّی بین وقایع را در پیرنگ19توالن: ص  

کند. این زمان، زمان روایی یا زمان متن است که متفاوت با زمان تقویمی است؛ زیرا «زمان متن نه بعد زمانی، که 
بعد حجمی دارد. بنابراین زمان متن به طرز گریزناپذیري خطی است» (روایت داستانی، بوطیقاي معاصر، ریمون 

انسانی است که بر حرکت وضعی و ). در مقابل، زمان تقویمی «تقسیم64-63کنان: صص   بلکه  بندي زمینی و 
مان میشناسیم و با اندوه گذشتش را  انتقالی زمین قرار داده شده است. سال و ماه و روز و ساعت و اجزایش را همه

هاشان ها سلسله است که پیاپی با لحظههاي گوناگون  هاي حادثهنظاره میکنیم. در داستان، اینگونه زمان، بستر حلقه
بندي آورند ... اینگونه زمان در داستانها و رمانهاي کالسیک در تنظیم روایت، پیشرفت روایت، ترکیبرا پدید می
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بندي روایت نقش اساسی ایفا میکند. به عبارت دیگر خط روایت بر این محور خطی منطبق ساده روایت و پایان
 ).114پور: ص شهرزاد، مندنی میشود» (کتاب ارواح 

پیکر نظامی زندگی بهرام گور، چهاردهمین پادشاه ساسانی و شرح کامرانیها و شادخواریهاي  موضوع اصلی هفت
بگونه منظوم  اثر  این  در  داستانی  و حوادث  داستانها  تعدد  اما  و اوست،  اصول  مطابق  را  آن  میتوان  است که  اي 

کرد. در این مقاله تالش میشود عواملی که باعث افزایش یا کاهش سرعت نویسی معاصر بررسی  شگردهاي داستان
اند، بررسی شود. سرعت مطلوب روایت در آثار داستانی و وابسته بودن توفیق روایت در بخشهایی از هفت پیکر شده

 یا عدم توفیق هر اثر به کاربرد مناسب و بجاي شتاب روایت، اهمیت بسیار دارد.  
 

 سابقۀ پژوهش 
ارة بررسی سرعت روایت با تکیه بر نظریۀ ژرار ژنت، پژوهشهاي بسیاري صورت گرفته است که هم داستانهاي  درب

مقاله و  پژوهشها  از  میشود.  شامل  را  گذشته  داستانی  متون  هم  و  کالسیک  معاصر  متون  بررسی  به  که  هایی 
دانشگاه شیراز با عنوان «بررسی مفهوم   نامۀ نرجس عمادي دراند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: پایانپرداخته

سرعت نثر و ارتباط آن با ایجاز و اطناب با نگاهی به مرزبان نامه» با تکیه بر آراي کاترین هیوم، ماهیت و کارکردهاي 
بندي روایت در مثنوي» از محمدرضا صرفی این اطناب، ایجاز و مساوات را بررسی کرده است. نتیجۀ مقالۀ «زمان

گیري از عامل «زمان بندي»  منطقی» سازماندهی شده و بهره-ختار کلی مثنوي بر اساس نظم «زمانیاست که سا
هنرمندانه بوده است. مقالۀ «بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت اعرابی و درویش در مثنوي» نوشتۀ 

ترین عامل در بهم خوردن نظم و مدهپریشیها» را عزاده و رجبی تأکید بر مبحث تداوم، «زمانطاهري، غالمحسین
است. مقالۀ «تحلیل زمان و مکان روایی در داستانهاي قرآن» از ابوالفضل حري با   توالی زمانی در روایت دانسته

تکیه بر زمان روایی ژنت زمان و مکان روایی را در داستانهاي قرآن بررسی کرده است. مقالۀ «زمان روایی در تاریخ 
صهبا به این نتیجه رسیده است که بیهقی براي نزدیک کردن تاریخ به ادبیات، از «زمان روایی»  بیهقی» از فروغ  

فر، بهره برده است. مقالۀ «بررسی سرعت روایت در حکایتهاي گلستان سعدي بر اساس نظریۀ ژنت» از وحدانی
ز بسامد باالتري برخوردار صرفی و بصیري حاکی از این است که عوامل کاهندة سرعت روایت در حمایات گلستان ا

 است. 
در بیشتر پژوهشها تنها به مباحث «نظم»، «تداوم» و «بسامد» تأکید شده و عوامل افزایش و کاهش سرعت روایت 
کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و براساس جستجوي نگارندگان، تاکنون پژوهش مستقلی درمورد سرعت و  

صورت نگرفته است، بنابراین تحقیق حاضر پژوهشی نو در موضوع «سرعت روایت در    پیکرشتاب روایت در هفت
 پیکر» محسوب میشود. هفت

 
 بحث و بررسی 
 سرعت روایت

) است. کاترین هیوم در یکی از  Narration speedاز مسائل اساسی در زمان روایی مسئلۀ «سرعت روایت»  ( 
هوم سرعت، شتاب، ریتم متن و تأثیرات آن را بررسی کرده است. شده در این موضوع، مف مهمترین پژوهشهاي انجام

زدگی در رمانهاي معاصر و تأثیر آن بر ذهن خواننده، مفهوم سرعت «هیوم با درنظر داشتن پدیدة سرعت و شتاب
شده در نظریۀ هیوم تکنیک کمیتی  روایت را مطرح و عوامل ایجادکنندة آن را بررسی میکند. یکی از موارد مطرح
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کردن مسئلۀ سرعت است. او در این مورد سعی میکند سرعت را بصورت عددي بیان کند تا متون و سرعت آن 
نامه، مرزبان  به  نگاهی  با  اطناب  و  ایجاز  با   آن  ارتباط  و  نثر  سرعت  مفهوم  بصورت ریاضی مقایسه کند» (بررسی

 ).23-22عمادي: صص 
-ش اساسی آن در تبدیل یک حادثه به داستان، در «روایتبا توجه به اهمیت زمان در زندگی بشر امروزي و نق

هاي ادبی، زمان اهمیت خاص خود را یافته است. بررسی اي فعال از نظریهشناسی» نیز مانند سایر دانشها و شعبه
سرعت روایت در یک اثر داستانی، بیانگر این امر است که ارتباط میان حوادث داستان در یک زنجیرة زمانی چگونه 

اند و با توجه به این برهه از زمان، چه حجمی از کتاب  ت و کنشها و رویدادها در طول چه مدت زمانی رخ دادهاس
«زمان» میپردازد تا ارتباط میان   شناسان، ژرار ژنت به تحلیل مقولۀبه آنها اختصاص یافته است. در میان روایت

زمان داستان و زمان متن را دریابد؛ چراکه زمان عامل سازندة داستان و روایت است و مفهومی ساختاردهنده براي 
(روایت داستانی، شکل روایتگري»  و  دارد: «داستان، متن  روایت سه سطح  ژرار ژنت،  نظر  از  روایت است.  گیري 

)، وجه یا حال tens) و این سه سطح بواسطۀ سه مشخصۀ زمان دستوري ( 12: ص بوطیقاي معاصر، ریمون کنان
) با یکدیگر در تعاملند. ژنت، سرعت روایت و سیر گردش داستان را از زمان tone) و صدا یا لحن ( moodو هوا ( 

سیم میکند (همان: تقویمی به زمان روایی به «سه جزء با عنوان ترتیب (نظم)، تداوم (استمرار) و بسامد (تکرار) تق
). این سه جزء در ذیل «زمان دستوري» قرار میگیرند که یکی از سه مؤلفۀ ارتباطی روایتگري است. 78-12صص  

به شدگی نسبتشدگی ایجاد میشود. «کانونیمؤلفۀ دوم «وجه یا حال و هوا» است که از طریق فاصله یا کانونی
). مؤلفۀ سوم «لحن» یا «صدا» است که منظور از آن همان 103داستان بیرونی، یا حال و هوا است» (همان: ص  

 ). 135صداي راوي است «هنگام تحلیل صدا، رابطۀ راوي با داستان و نیز با متن روایی بررسی میشود» (همان: ص  
میتواند به زمان گذشته   پریشی پریشی» از مهمترین موضوعات در بررسی سرعت روایت است. «زمانمبحث «زمان

 ). (١٩٨٠ ,Geenetteیا آینده داللت کند؛ خواه با فاصلۀ بیشتر از زمان حال یا کمتر» 
در بررسی سرعت روایت و تند یا کند بودن آن، به عوامل بسیاري برمیخوریم که برخی از آنها سرعت و شتاب  

از روایت میکاهند. عوامل افزایش سرعت روایت   روایت را افزایش میدهند و برخی دیگر، برعکس، سرعت و شتاب را 
نگر، بسامد مفرد و بسامد بازگو. عوامل کاهندة پریشی از نوع آیندهعبارتند از: گزینش و حذف (سپیدخوانی)، زمان

عاطفی، بیان عمل ذهنی، نمایاندن زمان -سرعت روایت عبارتند از: توصیف، حدیث نفس، نمایاندن زمانی روانی
زمان گذشتهخیالی،  نوع  از  نظریهپریشی  گفتگو،  داستاننگر،  (شاعر  نویسنده  مکرر، پردازي  بسامد  کاربرد  سرا)، 

 استفاده از نقل قول، شتاب منفی، مقایسه شخصیتهاي داستان، کاربرد تشبیه و افزودن اپیزود.
 

 عوامل افزایش سرعت روایت 
 )selection and omission/ Ellipsisگزینش و حذف (

گیري طرح است. هاي بسیار مهم در روایت و از مهمترین عناصر در شکلآهنگ و سرعت روایت، یکی از مؤلفهضرب
اي است که  نویس براي تحرك بخشیدن و پویایی به داستان، به روایت کانون تمرکز میپردازد که «آن نقطهداستان

تعیین و  اصلی  ارتتر در همانجا روي میکنندهرویداد  بیشتر  نقاط پدید  دهد.  باط عاطفی خواننده هم در همین 
اهمیتتر، به اختصار بیان آید. این نقاط باید با شرح و بسط بیشتري پیش روي خواننده قرار گیرند و نقاط کممی

اهمیت داستان حذف ). بنابراین بخشهاي کم 119نیاز: ص  شناسی، بی نویسی و روایتشوند» (درآمدي بر داستان
جنبش و هیجان و تحرك و پویایی و دلهره و اضطراب و کشمکش درونی و بیرونی خود را بخوبی میشوند تا روایت  



 145-166 صص ،72 پیاپی شماره ،15  دوره ،1401  اردیبهشت ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  150

به خواننده منتقل کند و این یعنی بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان است که روایت نمیشود. «تودوردف»  
نداشته باشد و این، یعنی کنار  اي در زمان سخن  باره میگوید: حالتی است که در آن زمان داستان هیچ قرینهدر این

)؛ پس با کنار گذاشتن رویدادهاي  60گذاشتن کامل یک دورة زمانی یا حذف» (بوطیقاي ساختارگرا، تودوروف: ص  
اهمیت، داستان با ایجاز بیشتري بیان میشود و موجب «شتاب مثبت» در سرعت روایت میگردد و این باعث کم

ود توقف سخن اما حداکثر شتاب میشود و «حذف در صورتی انجام میشود فشردگی رخدادهاي علت و معلولی با وج
که مدت داستان طوالنیتر از مدت پیرنگ و مدت پیرنگ با مدت نمایش برابر باشد. وجود انقطاع در پیرنگ مبین  

 ). 22شده در داستان است» (روایت داستانی، بوطیقاي معاصر، ریمون کنان: ص بخش حذف
او در غار است،  پیدر بخشی از «هفت ناپدیدشدن  تا  از تولد  مورد حذف   24کر» که داستان زندگی بهرام، قبل 

کار، در مدت بیست سال هیچ فرزندي زنده صورت گرفته است. در آغاز داستان بهرام، اینکه از پدرش یزدگرد بزه
 نماند، در یک بیت بیان شده است:

 د بود و هیچ نزیست پیش از آن حالتش به سالی بیست          چند فرزن
 ) 50(هفت پیکر: ص 

) و پنج سال ساخت قصر خورنق (همان: 51یا گذشتن چهار سال از عمر بهرام و پرورش او توسط نعمان (همان: ص  
 )، چهار سال خشکسالی و شفقت بهرام.265)، دنبال کردن گور از آغاز روز تا زوال آن (همان: ص 52ص 

 روزي خلق بر خزینه نوشت    الجرم چارسال بی بر و کشت        
 )  94(همان: ص 

)، دو سال ساخته شدن هفت گنبد به دست هنرمند و ماهر 96و هفت سال نستاندن خراج از مردم (همان: ص  
 شیده:  

 تا دو سال آن چنان بهشتی ساخت         که کسش از بهشت وانشناخت 
 )129(همان: ص 

شنبه رفتن بهرام به گنبد سیاه، تا رسیدن آن روز به شب در یک بیت   در افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول، روز
) بیان شده و ناپدید شدن پادشاه سیاهپوشان در قصۀ دختر پادشاه هند، در دو بیت (همان: ص 132(همان: ص  

 انجامد، ) آمده است و جستجوي این پادشاه در احوال شهري که در آن همه سیاهپوشند و یک سال به طول می134
) و 151) آمده است. در همین اپیزود، دو حذف دیگر صورت گرفته است (همان: ص  137در یک بیت (همان: ص  

) که در اولی خالصۀ یک روز و دومی خالصۀ سی شب در یک بیت است. در داستان روز سه 153نیز (همان: ص  
ی دلدادگی پسر جوان به  ) بیان شده و خالصۀ چگونگ203شنبه، چند روز و چند شب در سه بیت (همان: ص  

 دختر روس است.
خواري بهرام با دختر پادشاه اقلیم ششم، از ابتداي روز تا فرارسیدن شب در یک بیت در داستان روز پنجشنبه، باده

 بیان شده است: 
 تا شب از دست حور مِی خورد          وز پی خورده خرّمی می کرد 

 )242(همان: ص 
 ر و شر، در یک بیت آمده است:و هفت روز در بیابان رفتن خی

 چون به گرمی شدند روزي هفت        آب شر ماند و آب خیر برفت
 )  244(همان: ص 
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)، بار دوم یک  251و در همین داستان، سه بار دیگر، حذف صورت گرفته بار اول پنج روز در یک بیت (همان: ص 
). در لشکرکشی دوم خاقان  258) و بار سوم سه روز در یک بیت (همان: ص  253هفته در یک بیت (همان: ص  

 روشن و غارت مردم در یک سال، در یک بیت آمده است: چین، ستمکاري راست
 تا در آن مملکت به اندك سال         هیچکس را نه ملک ماند و نه مال 

 )  291(همان: ص 
نزد بهرام، در هر کدام از شکایتها، یک مورد، حذف صورت گرفته   روشندر شکایت کردن هفت مظلوم از راست

)، مظلوم دوم دو سال زندان 300است؛ شکایت مظلوم اول، یک سال در زندان بودنش در یک بیت (همان: ص  
)،  305)، چهارمی، چهار سال (همان: ص  303)، سومی، سه سال زندان بودنش (همان: ص  302بودنش (همان: ص  

) 310)؛ هفتمی، هفت سال (همان: ص  308)؛ ششمی، شش سال (همان: ص  306ال (همان: ص  پنجمی، پنج س
 و سرانجام آخرین مورد حذف، در ناپدید شدن بهرام است که چهل روز براي یافتن او خاك میکندند:

 تا چهل روز خاك میکندند     در جهان گورکن چنین چندند
 )317(همان: ص 

 اند.پیکر، سرعت زمان روایی را تند کرده و به آن شتاب بخشیدهاین حذفها در داستانهاي هفت
 ) singulative frequencyبسامد مفرد (

هاي زمانی در روایت بشمار آمد، «رابطۀ میان تعداد دفعات تکرار رخداد در داستان بسامد که پس از ژنت، از مؤلفه
 ). 78یقاي معاصر، ریمون کنان: ص و تعداد دفعات روایت رخداد در متن است» (روایت داستانی، بوط

متداولترین نوع روایت، بسامد مفرد است که یک بار روایت کردن رخدادي است که در داستان، تنها یک بار اتفاق 
پیکر، چه داستان اصلی آنکه مربوط به بهرام است و چه داستانهاي فرعی و اپیزودهاي افتاده است. نظامی در هفت

از بسامد مفرد در    -و در جاي خود ذکر خواهد شد-سامد تکرار و متشابه استفاده کرده  آن، بجز مواردي که از ب
 روایت بهره گرفته و ازاینرو نیاز به ذکر نمونه نیست.

 ) iterative frequencyبسامد بازگو (
ار اتفاق ب  nبسامد بازگو، یک بار روایت کردن رخدادي است که چندین بار اتفاق افتاده است. «نقل یکباره آنچه  

). در هفت پیکر، در سه اپیزودي که دختران روایت میکنند، روایت به شیوة بسامد 80افتاده است» (همان: ص  
 وش بود در سه بیت آمده است:بازگو آمده است؛ بار اول در داستان روز شنبه، شاه سیاهپوشان که همه عمر سیاه

 ســـر سیــاه بـود  تنش از قبــا و کــاله و پیـــرهنـش         پــاي تــا
 تــا جهـان داشت تیزهوشی کرد         بــه مصیبت سیــاهپـــوشی کــرد
 در سیاهی چو آب حیوان زیست         کس نگفتش که این سیاهی چیست؟

 ) 134(هفت پیکر: ص 
ا حدود یک هفته،  فروش است، هرکدام از کنیزکان فقط تبار دوم، در داستان روز یکشنبه که حکایت پادشاه کنیزك

 حد خویش را نگه میداشتند: 
 اي کم و بیش        پاي بیرون نهادي از حد خویش هر یک تا به هفته

 )166(همان: ص 
و بار سوم، در داستان روز چهارشنبه، قهرمان قصه اپیزود، ماهان، شرح ماجراهاي خود را در یک بیت به دوستان 

 خود میگوید.
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 فرجام        گفت با دوستان خویش تمامهرچه ز آغاز دید تا 
 )241(همان: ص 

 عوامل کاهندة سرعت روایت 
 ) descriptionتوصیف (

ابزاري است در دست  یکی از راههاي مؤثر و رایج براي انتقال زمان و مکان در داستان، توصیف است. توصیف، 
قوع داستان. «در هر روایت داستانی نویسنده براي باورپذیر کردن شخصیتهاي داستان و فضا و جزئیات محیط و

مکتوبی، روایتگري جنبۀ اساسی و اولیه آن است که به بازنمایی کنشها، رخدادها و اعمال شخصیتها میپردازد، 
هاي ایستایی داستان و شخصیتها  توصیف عنصر ثانوي هر روایت داستانی است که به بازنمایی اشیاء، مکانها و جنبه

). 145پور: ص  پیکر نظامی، امامی و قاسمیگري و توصیف در هفتد» (تقابل عنصر روایتاز طریق آن صورت میگیر
ادامه  بکار بردن توصیف در داستان موجب رکود و کندي سرعت آن میشود. در توصیف «باوجوداینکه گفتمان 

 ).89مییابد، زمان داستان متوقف میشود» (داستان و گفتمان، چتمن: ص 
اي تزئینی با تأثیري ون روایی، بیشتر فضاي داستان را نمایش میدهد و معموالً کارکرد آرایهبنابراین توصیف در مت

زیبایی بالغی،  توضیحی،  آگاهیشاعرانه،  و  نمادین  متن هفتشناختی،  «اگر  دارد.  بگیریم، دهنده  درنظر  را  پیکر 
گورخر بهرام، چهره و رخسار و گنبدان،  میبینیم که نظامی بخشهاي زیادي را به توصیف قصر خورنق، کاخ هفت 

هاي ایستا و ساکن  شاهدختهاي هفتگانه، بزم زمستانی بهرام و غیره اختصاص داده است. در واقع این موارد جنبه
گري و روایت میباشند که پیرنگ داستان را پیش نمیبرند، بلکه موجب فضاسازي میشوند» (تقابل عنصر روایت

 ).147پور: ص و قاسمیپیکر نظامی، امامی توصیف در هفت
مختلف آن، از عنصر «توصیف» بسیار استفاده کرده و   پیکر و اپیزودهاي نظامی در روایت زندگی بهرام در هفت

میتوان گفت که کندي شتاب و سرعت روایت در هفت پیکر، اغلب در همین بیان توصیفات است که ابیات زیادي 
)، توصیف مادیان گور (همان: ص 53پیکر به آن اختصاص یافته است. توصیف قصر خورنق (هفت پیکر: ص  از هفت
)، توصیف صبح و روز 117)، توصیف جنگاوري بهرام (همان: ص  61-60بهرام (همان: ص    )، توصیف اسب63-64

بهرام (همان: ص   بزم  )، توصیف هفت گنبد و 126-124)، توصیف آتش (همان: ص  123-122اول زمستان و 
از نمونه128کاربرد آن (همان: ص   و   هاي بیشمار توصیفات هفت پیکر است. براي نمونه توصیف مادیان گور) 

 چگونگی اثر گذاشتن آن بر کندي روایت نقل میشود:
روحـــانـــی  خـــیـــال  چـــون   پـــیـــکـــري 

ــدهپشــــت ــی ــال زر  م شــــوشــــۀ  ــو  چ  اي 
دم ــا  ت ــر  ســ ــیــده  کشــ ــکــیــن  مشــ  خــطّ 
ــاري  زنّــ ــاي  ــجــ بــ ــده   درکشــــــیــ

هــم ز  بــرده  طــلــلــشگــوي   تــکــان 
ــی گـــیـــاخـــویشـــ بـــا  کـــرده  ــی   آتشـــ
ــاس  ــی ق ــه  ب ــان  ــازی غ ــر  ــی ت چــون  ــاق   ســ

ــیـــنـــه دوش ســـ گـــریـــوة  از  فـــارغ   اي 
ــرَمِ ــی ــِ ــاه   سـ ســـــی ــم  ادی از  ــش   پشـــــت

ــم ادی ســــواد  از  ــش  ــت ــخ ــم ــی ک ــف  ــط  ع

ــادهتـــازه  گشــــ ــانـــی رویـــی   پـــیشــــ
ــم ــک ــدوهشــ ــر ان ــک شــ و  ــر  ــی شــ ــه  ب  اي 

ســــم ــا  ت ــن  ســــری از  ــال  خ ــر  ب ــال   خ
ــاري ــنـ ــلـ گـ ــد  ــرنـ پـ از  ــی  ــعـ ــرقـ  بـ
ــش  ــل ــف ک ــش  ــن ت ــه  ــم ه از  ــوي  گ ــرده   ب

ــ ــلـ درویشــــــیگـ ــالس  پـ در  ــی   رخـ
ــمــاس  ال چــون  ــده  ــی ــجــرکشــ خــن  گــوش 
گـــوش کـــنـــارة  از  ایـــمـــن   گـــردنـــی 

زیــن راهمــانــده  دو  مــیــان  را   کــوهــه 
ــم ســــی ــد  ــاب ی ســــواد  از  ــچ  آن ــت  ــاف  ی
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ــر  پ ــون  خ از  ــردن  گ و  ــه  ــی پ از  ــو  ــل ــه  پ
او   تـــن  بـــر  تـــنـــیـــده  حـــمـــري   خـــز 
ــداز ــــ ــــ ــون  بر او دوال انــ ــــ  رگ آن  خــ

 

دَرّ  آن  و  عـــقـــیـــق  از  ــرنـــج  بِـ  ایـــن 
او  ــردن  گــ دوال  در  او  ــون   خــ

دوالـــک ــی  ــگـ زنـ ــون  چـ ــت  ــاز راســـ  بـ
 ) 64-63(همان: ص                                 

بدیهی است که در میان داستان کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن او، دنبال کردن گور در یک روز تمام و رسیدن 
به غار و اژدها و سرانجام گنج، این توصیف از این موجود یا شخصیت (گور)، جنبۀ آرایشی و تزئینی دارد. این وصف 

شناسانه دارد و بودونبود اینگونه توصیفات آسیبی به پیرنگ و خطّ علّی و مراه با تشبیهات زیبا کارکرد زیباییه
معلولی داستان نمیزند و کنش و عملی را نشان نمیدهد، هرچندکه حال و هوا را مشخص میکند و باعث فضاسازي 

پیکر به توصیف، که در واقع از موارد  یادي از هفتو باورپذیري زمان و مکان میگردد. نظامی با اختصاص بخشهاي ز
هاي ساکن و ایستاي روایت است و پیرنگ داستان را پیش نمیبرد، فضاي داستان را در هر بخشی بوجود جنبه

ها، آورده و به عبارت دیگر فضاسازي کرده است؛ توصیف در این متن، عنصر ثانوي روایت است که نظامی صحنه 
هاي ایستاي داستان و شخصیتها را ازطریق آن بازنمایی میکند. توصیف در هفت پیکر، ها و جنبهمناظر، اشیا، مکان

آگاهیعالوه کارکرد  و  فضاسازي  زیباییبر  و  تزئینی  بالغی،  نقشهاي  و  دهنده،  دارد  توضیحی  و  نمادین  شناسی، 
ظامی در پی آن بوده است، بیشتر پیکر با توجه به تأثیر شاعرانگی که نشده در هفتمیتوان گفت توصیفات آورده

اي و تزئینی آن است که مربوط به سطح سخن روایت است تا توصیفات معنادار که مربوط متمایل به نقش آرایه
به توصیف   %10پیکر یعنی بیش از  بیت هفت  5130بیت از    555به سطح داستان و ژرفساخت روایت میشود. حدود  

روا سرعت  است  بدیهی  که  دارد  جنبه اختصاص  و  شاعرانگی  بر  شاعر  هرچندکه  است،  داده  کاهش  را  هاي  یت 
 زیباشناسی اثر افزوده است و یاریگر و تابع عنصر روایتگري شده است. 

 
 ) soliloquy/ interior monologueخودگویی یا حدیث نفس (

هاي خود را که با طرح و عمل داستانی ارتباط دارند بصورت سخن گاهی شخصیت داستان، احساسات و اندیشه
گفتن با خود و نیز گاهی با پرسش و پاسخهایی از خود بیان میکند و این حرف زدن با خود براي آن است که 
«خواننده از نیات و مقاصد او باخبر شود. بدین طریق، اطالعاتی درمورد شخصیت داستان به خواننده داده میشود 

-.. در شیوة حدیث نفس فرض بر این است که مخاطب حضور دارد ولی شخصیت با خود سخن میگوید» (داستان .
). خودگویی از عواملی است که موجب کندي در سرعت روایت میشود، 88نویسی جریان سیال ذهن، بیات: ص  

می با شیوة خودگویی (حدیث مورد، نظا  8پیکر در  چون باعث بازایستادن زمان روایت و شتاب آن میشود. در هفت
نفس)، احساس و اندیشۀ شخصیتها داستانهاي خود را برمال کرده و از سرعت روایت کاسته است؛ بار اول در داستان 

 صفت سمنار و ساختن قصر خورنق در دو بیت نعمان در برداشتن و کشتن سمنار با خود سخن میگوید: 
 به زور و زر          بــه ازینــی کنــد بجـاي دگر  گفت: اگر مانمش

 نــام و صیــت مــرا تبـاه کند          نــامۀ خــویش را تبــاه کنــد 
 ) 55(هفت پیکر: ص 

اش بر او، خود را از غفلت شهوت بار دوم در داستان روز دوشنبه، بشر پرهیزکار پس از دیدن زن ملیخا و شگفتی
 بیت بیان میکند:  6المقدس در سخن میگوید و قصد خود از ترك دیار خود و سفر به بیتمیرهاند و با خود  

 تــرك شهـوت نشان دین  بـاشد           شرط پرهیزکاري ایــن  بــاشد 
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 المقــدس آرم رويبه کـه محمل برون برم زیـن کوي          سوي بیـت
 )  181(همان: ص 

 بیت: 5خودگویی بشر و ناخوشیش از همراهش، ملیخا، با بار سوم در همین داستان و باز هم 
ــرام حـ ــن  ایـ ــاز  بـ ــت:  ــفـ ــام گـ خـ  زادة 

ــال  خصــ ــه  ــمــون ن چــرگــنِ  ایــن  ــم   تــرســ
ــگ ــدرنـ بـ ــد  ــنـ کـ او  ــرك،  چـ را   آب 
ــد  آیـ ــدان  بـ از  ــی  ــدیشـــ ــدانـ بـ ــن   ایـ
ــاد ــب م ــق  ــی رف ــن  ــی ــن چ را   ــس  ک ــچ  ــی  ه

 

ــرام  ح ــش  ــوی خ ســـــالم  ــن  م ــر  ب ــرد   ک
زالل آب  بــــه  آلــــودگــــی   آرد 
ــگ ســــن دارد  ــال  ســــف در  ــی  ــه ــگ آن  و 

ــه   ــدنـ آیـ ــردان  ــخـ بـ و  ــان  ــاکـ پـ  ز 
مـبــاد غـریـق  جـز  ــفــلــه  ســ چـنــیــن   ایـن 

 ) 188-187(همان: ص                              
 بیت: 15بار چهارم هم حدیث نفس بشر درمورد ملیخا در ادامۀ داستان با 

 گفت: کان گربزي و رایت کو؟         و آن درفش گرهگشایت کو؟
 ) 190-189(همان: ص 

بار پنجم باز هم در همین داستان، بشر پس از دفن ملیخا، در چگونگی نام و نشان و اسباب او را به اهل او بردن، 
 بیت به این خودگویی اختصاص دارد: 6با خود سخن میگوید و 

 گفته شرط آن بود که جامۀ او        با زر و زینت و عمامۀ او ... 
 )  190(همان: ص 

اش در بدست شنبه، خودگویی جوان در بیان خواستن دختر پادشاه سقالب و اندیشهز سهبار ششم، در داستان رو
 بیت گفته شده است: 17آوردن دختر در 

 اي بایدم نه خرد، بزرگ      تا رهد گوسفندم از دم گرگ چاره
 ) 203-202(همان: ص 

بیت خودگویی   4ا همراهی راهنورد در  بار هفتم در داستان روز چهارشنبه، ماهان در طوالنی شدن بیش از حد راه ب
 میکند: 

 گفت ماهان: ز ما به فرضۀ نیل     دوري راه نیست جز یک میل
 )  215(همان: ص 

بازي خاطر و عقل و قصد خوابیدن و  اش در خیال بیت، اندیشه  4و باألخره بار هشتم، در همین داستان، ماهان در  
 راه نرفتنش را با خود میگوید:

 بازياه دمسازي       تــا نبینم خیال شبخسبم امشب ز ر
 ) 223-222(همان: ص 

بدیهی است که در این موارد، نظامی روایت داستان را متوقف و حدیث نفس قهرمانان را بازگفته و این موجب 
 کاهش سرعت روایت شده است. 

 
 )Mental Actionبیان عمل ذهنی (

گاهی راوي در بخشهایی از داستان خود، محور داستان را رها میکند، به درون ذهن و تفکر شخصیتهاي داستان 
ها و آرزوهاي آنان میپردازد. در این بخشها، هرچند محور سخن در حال ها و دغدغهفرومیرود و به بیان اندیشه



 155/  بررسی سرعت روایت در هفت پیکرنظامی

 

ایستد و «افکاري آن حتی گاه از حرکت بازمیپیشروي است، محور داستان و روایت آن بسیار کند میشود و شتاب  
که فقط در ذهن شخصیت داستان میگذرد و در کنش داستانی هیچ ردّ و نشانی ندارد، سبب کندي زمان روایت و 

 ). 39شتاب منفی میشود» (بررسی تداوم زمان روایت در حکایتهاي فرعی کلیله و دمنه، جاهد و رضایی: ص 
در این است که شخصیت داستان، در ذهن خود اقدامات و اعمالی را که باید انجام تفاوت عمل ذهنی با خودگویی  

دهد مرور میکند اما در خودگویی یا حدیث نفس، بیشتر منفعل است و صرفاً اندیشه و احساس خود را با خود 
از وفات پدر،   مورد از تکنیک عمل ذهنی استفاده شده؛ بار اول در بخش آگاهی بهرام  3پیکر در  میگوید. در هفت
اندیشد که خطاي ایرانیان در حق خود را با نرمی و خجل کردن ایشان و نیز تدبیر و خردمندي بهرام با خود می

 دربارة آنان به سرانجام خوش برساند: 
 بــیخــردوار اگــر شــدند ز دست          بــه خــردشــان کنم خدیــوپـرست 

 د         تیـــر او از نـشـــانـــه دور افــتـــد مــرد کــز صیـــد نــاصبــور افتــ 
 ) 73(هفت پیکر: ص 

بیت بیان شده است. بار دوم، در داستان بهرام با کنیزك خویش، تصمیم بهرام مبنی    9و این عمل ذهنی بهرام در  
رهنگ خود، بر کشتن فتنه بعلت پاسخ فتنه به سؤال بهرام در مهارت او در تیراندازیش و سپردن این عمل به س

 بیت بیان شده است. 2در 
 گر است           ورکشم، این حساب از آن بتر استگفت: اگر مانمش ستیزه 

 کشی کار شیر مــردان نیست           که زن از جنس همنبردان نیستزن
 )99(همان: ص 

ه شیده در باب ساختن گنبد، پس از پاسخ بهرام بو بار سوم در بخش صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت 
بیت بیان   4گنبد با توجه به گذشته (قصر خورنق و آن هفت نقش در آن) در  گنبد، میل شاه به ساختن هفت هفت

 شده است: 
 این سخن گفت شاه و گشت خموش         ز آن هوس در دماغش آمد جوش

 )129(همان: ص 
 ) Anachronyپریشی (زمان

وقایع داستان در متن، هرگاه با انحراف و ناهماهنگی در چینش و آرایش رخدادها باشد، نابهنگامی یا    ترتیب ارائۀ 
را بوجود میزمان به هر قطعهپریشی  از متن اطالق میشود که در نقطهآورد. «نابهنگامی  از  اي  یا دیر  اي زودتر 

-80انتقادي، توالن: ص  -: درآمدي زبانشناختیشناسیآید» (روایتجایگاه طبیعی یا منطقی آن در توالی واقعه می
پریشی، ناهماهنگی میان زمان روایت و زمان داستان است. به عقیدة ژنت، نابهنگامی به تأخر و تقدم ). زمان79

 تقسیم میشود. 
ناهماهنگی میان زمان روایت و زمان داستان، گاه چنان است که حوادث و اتفاقاتی که در داستان پیش از این  

اند دیرتر از زمان منطقی خود بشکل بازگشت به گذشته روایت میشدند. «زمان داستان در این نوع اق افتادهاتف
اي بر روایت در ادبیات پس نگاه، خارج و مقدم بر روایت اصلی که ژنت «روایت نخست» مینامد قرار دارد» (مقدمه

 ).73و سینما، لوته: ص  
رد از زمان کنونی روایت داستان به زمانی در گذشته است و این امر هرچند نگر»، عقبگپریشی نوع «گذشتهدر زمان

منظومۀ  در  میکاهد.  روایت  از سرعت  امّا  میکند  آشنا  بیشتر  داستان  اشخاص  و  رویدادها  گذشتۀ  با  را  خواننده 
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گام آگاهی  پیکر، در دو جا، از این عنصر استفاده شده و باعث کاهش سرعت روایت گردیده است. بار اول، هنهفت
بهرام از وفات پدر خویش، علت فرستادن پدر بهرام را به یمن و تربیت او در آن سرزمین به دست شاه یمن و دور 

 بیت بیان شده است: 10ماندنش از ایران در 
نـــظـــر دور از  مـــانـــدش  خـــویـــش   گـــاه 

ــار شــــک ــه  ب شــــب  و  روز  ــرام  ــه ب ــود   ب
ــر  ــه م ــت  ــای غ ز  ــن  ــم ی شـــــاه  ــرد   ک

و   ــر  ــوه گ ــه  ــون گ ــد  ــن چ از  ــغدادش   ــی  ت
 

ــی    ب ــر  ــظ ن ــود  ب ــص  ــاق ن ــه  ــرچ ــور گ  ن
بـــاده گـــاه  و  بـــاد  بـــر  ــارگـــاه   گســـ

ــر  ــه ــپ ســ ــم  ــک ح ــو  چ روان  را  او  ــم  ــک  ح
غ  درـی ــت  ــداشــ ن م  ـه ــت،  واســ ـخ ر  اـگ  جــان 

 ) 71(هفت پیکر: ص                               
، وزیر بیدادگر روشنسوزي راستسازي و مصلحتو بار دوم در آگاهی از لشگرکشی خاقان چین (بار دوم)، فتنه

 بیت بیان میشود:  9بهرام و گذشتۀ او یادآوري میشود و این گذشته در 
وري  ـــت دسـ ــت  داشــ کــه  یــدم  ـــن شـ ــه   شــ
ــت خواســ کــه  جریــده  آن  ز  کرده  خود   نــام 
ــک  ــاری ب ــس  ب ــش  ــی راســـــت و   روشـــــن 
غــرور نــیــک  نــام  بــه  را  ــه  شـــ  داده 
بــود  نــرســـــی  حــکــم  بــه  وزارت   تــا 

ــت بـــرد راســـ وزارت  زو  چـــو  ــن   روشـــ
 شد     به   نوش  و  به  ناز شه   چو   مشغول     

 

دوري   ــدا  خـ از  ــرســــــی،  ــداتـ ــاخـ  نـ
راســــتراســــت و  ــن  ه روشـ ـن ولی  ــن   روشـ

ــک  ــاری ت ــی  روشـــــن و  ــوژ  ک ــی   راســـــت
دور  نــیــکــنــامــی  تــعــلــیــق  ز  او   و 

خــــداي  وزارت  بــــود در  ــی   تــــرســــ
مــرد ــنــیــهــا  روشـــ و  ــتــیــهــا   راســـ
دراز  ــت  دســـ ــرد  کـ ــداد  ــیـ بـ ــه  بـ  او 

 ) 290-289(همان: ص                            

 )dialogueگفتگو (
نامه و ... بکار  «گفتگو» به معناي مکالمه و صحبت کردن و مبادلۀ افکار و عقاید است و در داستان منظوم، نمایش

). خوانندة داستان با استفاده از عنصر «گفتگو» میتواند  261نویسی، میرصادقی: ص  نامۀ هنر داستانمیرود» (واژه
ها و عالیق آنان را دریابد؛ یابد، با آنان احساس همدردي کند و اندیشهبه احساسات شخصیتهاي داستان دست  

«گفتگو بنیاد نمایشنامه را پی میریزد و در داستان یکی از عناصر مهم و یا به عبارتی همسنگ ارزش توصیف است،  
ش برود» زیرا سبب میشود پیرنگ گسترش یابد، درونمایه ظاهر شود، شخصیتها معرفی شوند و عمل داستانی پی

). گفتگو میتواند خستگی را از خواننده بگیرد و «گفتگو به شکیبایی بیش 406(فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: ص 
از حد و مهارت فراوان نیاز دارد تا درست از آب درآید، درستی و اصالت گفتگو در گروِ آمیزة ظریفی است از آنچه 

 ). 507نویسان، میریام: ص ه روایت رمانپردازي است» (رمان بواقعی است و آنچه زادة سبک
نویسی،  گیري از این عنصر که «جزء الینفک اشخاص است که خود مهمترین عنصر داستان است» (هنر داستانبهره

آید، امّا اگر این استفاده بیش از )، هرچند براي مخاطب در هر روایتی، گاهی حسن بحساب می 352یونسی: ص  
ث خستگی خواننده و به هر شکل ممکن، سبب کند شدن شتاب روایت میشود و گاهی اي باشد باعحد و غیرحرفه

 مخاطب را از پیگیري داستان بازمیدارد.
بار از این عنصر استفاده شده است. هنگام ساختن قصر خورنق به دست سمنار، گفتگویی بین او   13پیکر در هفت

تر و بهتر از خورنق شود چراکه سمنار از ساختن قصري باشکوهآید که سبب خشم نعمان میو نعمان پیش می 
 بیت است: 10سخن میگوید و این گفتگو در 
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بــیــش   چــو  نــعــمــان:  چــیــز گــفــت  ــابــی   ی
ــج بســــی ــت  ــوق ب ــدت  ــای ب ــر  اگ ــت:  ــف  گ
گ بود صــــدرـن اســــت، آن  گ   این ســــه رـن
چــهــر  ــد  ــمــای ن ــبــدي  ــن گ ــک   ی ــه  ب ــن   ای

 

نیز؟   توانی  ساختن  این  از   به 
برش   کاین  کنم  هیچآن   نباشد 

سنگ از  این  باشد،  یاقوت  ز   آن 
سپهر  چو  گنبدي  هفت  بود   آن 

 )54(هفت پیکر: ص                               
 بیت در برتري خداشناسی آمده است: 4و در ادامۀ همین بخش، گفتگوي نعمان و دستور او در 

 گفت: کایزد شنــاختن بــدرست         خوشتر از هرچه در والیت توست
 گــر تو زان معرفت خبــر داري         دل از ایــن رنــگ و بـوي برداري

 )  57(همان: ص 
نگاري بین بهرام و پادشاه در بخش دیگري از داستان بهرام، هنگام آگاهی از وفات پدر و لشگرکشی به ایران، نامه

پیر ایران، وقتی که شاه پیر درصدد پاسخ به بهرام است، با ناموران کشور گفتگو میکند و شرط برداشتن تاج از  
 ) بیان میشود:86بیت (همان: ص  17میان دو شیر را با آنان به مشورت و بحث میگذارد و این گفتگو در 
 پرست تم شاه لیک شاهمن از این شغل درکشیدم دست         نیس

بیت و بیان تداوم و تکرار کار و پس از آن مهارت در کار   4در    گفتگویی دیگر میان کنیزك چینی بهرام با اوست
 به زبان کنیزك و ناخشنودي بهرام و دستور دادن به قتل او:

ــی:  ــن ــی چ ــزك  ــی ــن ک ــا  ب شـــــه  ــت  ــف  گ
ــار ک ــن  ای ــار  ــری ــه شــ ــرده  ک ــر  پ ــت:  ــف  گ
ــرد م ــاشــــد  ب ــرده  ک ــم  ــی ــل ــع ت ــه  ــرچ  ه
ــور گ ســـــم  ــر  ب شـــــاه  ــر  ــی ت ــن  ــت  رف

 

میبینی؟  چگونه   دستبردم 
د بود  کی  پرکرده   شوار؟ کارِ 

کرد  بشاید  شد،  دشوار   گرچه 
زور  زیادت  از  نه  ادمان،  از   هست 

 )99(همان: ص                                     
 بیت:  25و باز در همین داستان، گفتگوي بهرام و کنیزك و دوباره شناختن بهرام کنیزك را در 

 خویش اي مرا کشته در جدایی خویش        زنده کرده به آشنایی 
 ) 108-107(همان: ص 

در جایی دیگر، بهرام پس از لشگرکشی خاقان چین به ایران، کوتاهی لشگریان ایران در این نبرد را نکوهش و  
خوردن و بزم در وقت خویش  عتاب میکند و در گفتگوي خویش با لشگریان، از جنگاوریش به هنگام خود و نیز می

 است:  بیت آمده 32سخن میگوید و این گفتگو در 
 من اگرچند خفته باشم و مست        بخت بیدار من به کاري هست 

 ) 117-115(همان: ص 
 بیت نیز آمده است: 12و همانجا سخنان شاه نعمان با بهرام در 

 از عــرب تــا عجـم بـه موالیی         ســرفشـــانم اگــر بفــرمــایی 
 )  119(همان: ص 

بیت بخش دیگر استفاده از عنصر گفتگو در    7گنبد و پاسخ بهرام به او در  در باب ساختن هفت  گفتگوي شیده
 پیکر است: هفت

 آفـرین به کجاست؟هاي کام و هـواست         خــانۀ خــانهاین همه خانه
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 ) 129-128(همان: ص 
 بیت آمده است: 13گفتگوي بانوي زیبارویان با پادشاه در داستان روز شنبه در گنبد سیاه در 

 گفت: بـرخیز، جاي جاي تـو نیست         پــایۀ بنــدگی ســزاي تـو نیست 
 )  146(همان: ص 

بیت   25به کامجویی و سخن بانو با شاه؛ بار اول در    و سه بار گفتگوي شاه با بانو و درخواست و اشتیاق وافرش
 بیت. 18) و بار سوم در 158-157بیت (همان: ص  27) و بار دوم در 154-153(همان: ص 

 یا بر این تخت، شمع من بفروز        یا چو تختم به چار میخ بدوز
 )161- 160(همان: ص 

ها،  سه بار گفتگو (مناظره) درمیگیرد و در این مناظره  در داستان روز دوشنبه در گنبد سبز، بین بشر و ملیخا،
ملیخا بر کامل و مجتهد بودن خود در علوم و فنون غرّه است، اما بشر گستاخی و بوالفضولی در اسرار آفرینش را 

 روا نمیدارد: 
 لیک علت به خود نشاید گفت         ره به پنــدار خود نباید رفت 

 نقش بیرون پـرده میخوانیم            ما کـه در پــرده ره نمیدانیم
بیت (همان:   36) و بار سوم در  184-183بیت (همان: ص    22)، بار دوم در  182بیت (همان: ص    3بار اول، در  

) این مناظره درگرفته است. در داستان روز آدینه در گنبد سپید، گفتگویی همراه با کامجویی و ناز  186-184ص 
 بیت درمیگیرد.  5در بین جوان قصه با زیبارویی 

 گفت: اصل تو چیست؟ گفتا: نور          گفت: چشم بد از تو؟ گفتا: دور
 )274(همان: ص 

هرچند بطور کلی کاربرد عنصر گفتگو از شتاب روایت میکاهد، اما آنچه در هفت پیکر دیده میشود، کاربرد بجا و 
امی مواردي که از گفتگو استفاده کرده، در صورت اي نظامی از این عنصر است. در تممناسب و در اندازه و حرفه

نبودن و بکار نبردن آنها، جاي خالی گفتگوها بشدت احساس میشد، چه گفتگوهاي بهرام با دیگران و حتی بیان 
اپیزودها، چه مناظرة علمی، چه گفتگوهاي  خودستایی و هنرها و جنگاوریهایش و چه گفتگوهاي شخصیتهاي 

ویی. بنابراین میتوان گفت گفتگوها در خدمت پیشبرد داستانها و شناخت شخصیتها است عاشقانه و شوق به کامج
 پیکر، حسن بشمار آورد.و به عبارتی دیگر میتوان آنها را در هفت

 )Intrusive Narratorدخالت راوي (
مذهبی، اجتماعی یا  هاي خود را اعم از فلسفی،  ها و دیدگاهشاعر منظومۀ داستانی، به هنگام روایت، گاهی اندیشه

آورد و از زبان شخصیتهاي داستان و یا بطور جداگانه در قسمتی از داستان، حضور خود  غیره در متن داستان می
را با بیان نظریات و سخنان فاضالنه به خواننده گوشزد میکند. این «اشکالی است که بسیاري از نویسندگان که 

پردازي در داستان معاصر، ند، گرفتار آن میشوند» (شخصیت و شخصیتداراي اندیشه و دیدگاه فلسفی یا اجتماعی
). این استفادة مستقیم و یا غیرمستقیم از این عنصر، در هر صورتی از کاربرد آن، از سرعت و  72عبدالهیان: ص  

 شتاب روایت میکاهد و باعث میشود که زمان داستان از حرکت بازایستد.
، بجز بخشهاي آغازین کتاب که بیش از روایت داستان زندگی بهرام است و به ستایش و نعت پیکرنظامی در هفت

و معراج و سبب نظم کتاب و ستایش سخن و حکمت و اندرز و در نصیحت فرزند خویش میپردازد و بیان این 
رت گرفته و  مقدمات و مطالب که به شیوة سنت ادبی معمول متون منظوم، چه داستانی و چه غیرداستانی، صو
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مورد و در البالي داستانهاي مختلف    33بالطبع شکیبایی خواننده را در ورود به قصه و داستان منظومه میطلبد، در  
افکار و  زبان شخصیتهاي داستان که  از  پرداخته و گاهی  و عقاید خود  نظریات  یا غیرمستقیم  بیان مستقیم  به 

مستقیمًا نظریات خود را در هر موضوعی به خواننده منتقل نموده   اند و گاهیهاي شاعر را به عاریه گرفتهاندیشه
گیریهاي پایان داستانها و گاهی جمالت فاضالنه و قصار بکاررفته در بین داستانها، است. در واقع میتوان گفت نتیجه

 اند.نظریات و عقاید نظامی هستند که اینگونه به نظم درآمده و بیان شده
 پیکر اشاره میشود: پردازیهاي نظامی در هفت نظریه  در زیر به چند مورد از

در نکوهش از ستمکاریهاي عصر خویش و دعوت به احتیاط و هوشیاري در پایان داستان شکار کردن بهرام و داغ 
 کردن گردن گوران.

 در چنین گورخانه موري نیست          که برو داغ دست زوري نیست 
 ) 62(هفت پیکر: ص  

 و تقدیرگرایی: 
 نه این دانه را به خود کشتیم        آنچه اختر نمود بنوشتیم  ما

 )70(همان: ص 
(همان: ص   نعمت  بر  یا شکر  (همانجا)  یکدیگر  به  و مرد جوان  بیان میل زن  در  در  92و  پادشاهان  اخالق  یا   (

نیا و مقام ) یا دوري از د132) و باز هم تقدیرگرایی (همان: ص  94ورزي و ریختن خون دیگران (همان: ص  کینه
 دنیا:

 اي نظامی ز گلشنی بگریز        که گلش خار گشت و خارش تیز 
 (همانجا)

 ورزي: و قناعت
 نهاد بودبه قناعت کسی که شاد بود        تا بود، محتشم

 )152(همان: ص 
)، راستگویی و  166)، بوالفضولی و کبر (همان: ص  164-163در بیان محاسن و ویژگیهاي رنگ سیاه (همان: ص  

)، در بیان محاسن رنگ سرخ (همان: 179-178)، در بیان محاسن رنگ زرد (همان: ص  172رستگاري (همان: ص  
غگوي جهان از زبان یکی از دهنده و درو) یا مردمان فریب220)، در نکوهش دنیا و فلک (همان: ص  212ص  

ازرق (همان: ص  228شخصیتهاي داستان (همان: ص   بیان محاسن رنگ  بیان محاسن صندل 241)، در  )، در 
)،  290روشن به نایب شاه (همان: ص:  )، تعالیم راست282)، در بیان محاسن سپیدي (همان: ص 263(همان: ص  

) در عدل و 311الکان دنیاپرست زمان ما (همان: ص  )، س298کفر نعمت بدتر از کفر ملت و مذهب (همان: ص  
پردازي شاعر در بازجستن زندگی بهرام که او نه برجاست ) و سرانجام نظریه312دادگري از زبان بهرام (همان: ص  

  92و نه گورش پیداست و بیان حکمت و اندرز و آفرینش و خالق آن و رسالت انسان و وظیفۀ او در این جهان با  
 بیت:

 و نوش جهان که پیش و پس است          در دُم و در دَم یــکــی مگس است نیش 
 ) 324-318(همان: ص 

 ) Repeating Frequencyکاربرد بسامد مکرر و متشابه (
بسامد مکرر یا تکرار، روایت دوباره یا چندبارة رخدادي است که در داستان، فقط یک بار اتفاق افتاده است. «یک 
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اندازهاي متفاوت گفته شود، یا ممکن است توسط ست توسط شخصیتهاي متفاوت و از چشمرویداد واحد ممکن ا
با چشم تعریف شود که در آن صورت هم  زندگیش  مقاطع مختلف  در  و  روبرو  یک شخصیت  متفاوت  اندازهاي 

 ).101خواهیم بود» (نظریۀ ادبی، برتنز: ص 
راوي براي توجه بیشتر مخاطب به آنچه مدنظر وي است و با هدف تأکید بر اهمیت موضوعی در داستان، آن را  
تکرار میکند تا هرچه بیشتر مخاطب با هدف نویسنده یا راوي نزدیکتر و همسوتر شود. بسامد متشابه که به آن 

آن «رخدادي با دیرش داستانی یا دیرش   اي است که درتکرار متشابه یا بسامد شباهت نیز گفته میشود، شیوه
زمان سخن  و  داستان  زمان  دیرش  با  آن،  همانند  و  مشابه  رخدادي  و سپس  میشود  روایت  خود،  ویژة  سخنی 

) و این بسامد نیز باعث کاهش شتاب 1980مخصوص به خود، در همان خط داستانی اصلی روایت میشود» (ژنت،  
چندباره گفتن رویدادهاي واحد از پیش رفتن داستان جلوگیري میکند و   روایت میشود. بدیهی است این دوباره یا

آید که چگونگی کاربرد بسامد مورد پیش می  15سبب کند شدن سرعت روایت میگردد. در داستانهاي هفت پیکر  
ن مکرر با بسامد متشابه تلفیق و یکی شده است و به همین علت این موارد ذیل هر دو بسامد میگنجد. در داستا 

 بیت بیان شده:   23گنبد سیاه، آمدن زیبارویان در باغ و خوان گستردن و خوراکیهاي گوناگون بر سر آن نهادن در  
 مِی نهادند و چنگ نواخته شد      از زدن رودها نواخته شد

 ) 152-151(هفت پیکر: ص 
با شباهت با بخشهاي قبلی تکرار    بیت، مجلس بزم و دلدادگی راوي (پادشاه) به سرور و بانوي زیبارویان  7و باز در  

 شده است: 
 باز تب کرده را درآمد تاب     رغبتم تازه شد به بوس و شراب

 )155(همان: ص 
و در همین اپیزود موارد دیگري از بسامد تکرار و متشابه بکار گرفته شده است. همچنین در داستان گنبد سپید  

بیت (همان:   10سرایی کنیزك در  لفیقی استفاده گردیده است، نغمهاي تبار از بسامد مکرر و بسامد متشابه بگونه  7
)، شرح ابتداي کامروایی کنیزك 276بیت (همان: ص    6)، در اختیار نهادن کنیزك به جوان داستان در  275ص  

ن ) و استفادة مکرر از تلفیق این دو بسامد به مقتضاي داستا276بیت (همان: ص    8جوان با زبان و بیانی تازه در  
 ).281-276بیت دیگر در همین اپیزود (همان: ص  40بار دیگر با  4در 

اي نو و طرزي تازه عرضه میکند، این با وجود شیوة بیان نظامی که موضوعات تکراري را بصورت شاعرانه و با جامه 
پیکر موارد در هفتتکرارها، شتاب روایت را کاهش میدهند و زمان را از پیش رفتن بازمیدارند و این حکم در تمامی  

 صادق است. 
 

 ) Episodeافزودن اپیزود ( 
اي، واقعه اي و ضمیمهاپیزود که به آن حادثۀ مستقل، داستان فرعی، داستان ضمنی، داستانهاي پیوستی، درونه

اند، «حادثه یا رویدادي مستقل است که در متن روایت بلند جاي دارد. گاه این حادثه فرعی یا واقعه ضمنی گفته
ستقل به روند پیرنگ در داستان مربوط میشود و گاه ربطی به پیرنگ داستان ندارد. این حادثه میتواند بتنهایی م

اي به کل داستان وارد کند میتوان آن را حذف کرد» (فرهنگ اصطالحات داستان کاملی باشد و بی آنکه لطمه
 ).194ادبی، داد: ص 
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و تفهیم بهتر مطلب به مخاطب و رساندن مفهوم پیرنگ، از اپیزود  نویسنده براي تنوع بخشیدن به پیرنگ داستان
اي فرعی به قصۀ اصلی بهره میبرد. به عبارت دیگر، اپیزود، چند مفهوم با شکل مستقل است که در قالب قصه

ك افزوده میشود تا نویسنده را براي رسیدن به هدفش هرچه بیشتر یاري کند. «اپیزود بعنوان جزئی از یک کل، در 
میشود که آغاز و پایانی دارد، بنابراین در قالب زمان و مکان تعریف میشود. دیگر اینکه اپیزود بطور عمده دربرگیرندة 

است که میتوانیم   اي هاي متوالی وقایع یا اعمال است. اپیزود به نحوي داراي استقالل نسبی و وحدت درونمایهرشته
اي ایران در مطبوعات غرب، غیاثیان و همکاران: آن را از سایر اپیزودها متمایز کنیم» (تحلیل اپیزودي فعالیت هسته

 ). 183ص 
افزودن اپیزود و آوردن داستانهاي ضمنی و فرعی باعث کاهش چشمگیر سرعت روایت میشود. البته این شگرد 

ن را تنوع میبخشد و از خستگی خواننده جلوگیري میکند اما از شتاب روایت گاهی یکنواختی موضوع اصلی داستا 
اي ادبی، پردازي بخوبی بهره برده است. «شاعر با وام گرفتن شیوهپیکر از این شگرد روایتمیکاهد. نظامی در هفت

در چارچوب   هاي هفت شاهدختش راهاي دور و درازش به هند میرسد، شیوة روایت در روایت افسانهکه ریشه
گاه اوج هنر ). در واقع جلوه55پیکر نظامی، بري: ص  اي یگانه جاي میدهد» (تفسیر مایکل بري بر هفتافسانه

دختها، براي بهرام گنبد از زبان شاههاي هفت پیکر، «هفت داستانی است که در هفتنظامی و هستۀ مرکزي قصه
 ).173نظامی محمدي: ص  پیکرنقل میشود» (نگاهی به عناصر داستانی در هفت

این  اما  اپیزودها را بمنظور تفهیم مضامین متنوع در هر گنبد و در قالب قصه در قصه آورده است،  نظامی این 
 منظومه «از یک انسجام و وحدت و ارتباط معنایی خاصی برخوردار است. چنانکه سراینده بارها اذعان میدارد که:

 ام گهرش» ترسم از خطرش         خاصه ز اندازه برده تاسترشته یک
 )38زاده: ص پیکر نظامی گنجوي، محراب(مشک بر حریر، تحلیل و نمادشناسی هفت

جویی و دستیابی به بازي و کامها، مبارزة دائم خیر و شر، عشقو این ارتباط معنایی و «فصل مشترك در این قصه
 ). 59پردازي نظامی در هفت پیکر، جعفري قریه علی: ص لوب داستانمقصود بعد از تحمل سختیهاست» (اس

گنبد، شامل دو داستان فرعی دیگر نیز میشود که ها در هفتبر هفت داستان شاهدخت پیکر، عالوهاپیزودهاي هفت
،  یکی «داستان بهرام با کنیزك خویش» است و دیگري داستان «اندرز گرفتن بهرام از شبان». در نگاهی آماري

 بیت)، به شرح زیر است: 5130تعداد ابیات اپیزودها از مجموع ابیات هفت پیکر ( 
بیت)،    245بیت)، گنبد سوم (   231بیت)، گنبد دوم (   522بیت)، گنبد اول (   220داستان بهرام با کنیزك خویش ( 

داستان اندرز   بیت)،  323بیت)، گنبد هفتم (   359بیت)، گنبد ششم (   447بیت)، گنبد پنجم (   309گنبد چهارم ( 
بیت از هفت پیکر را به شرح هفت داستان   2720بیت) و در مجموع میتوان گفت نظامی    85گرفتن بهرام از شبان ( 

و دو داستان فرعی دیگر اختصاص داده است. اسلوب قصه در قصه روایت نظامی «داستان سلوك بهرام است براي 
نمادي از درون بهرام است و هر شاهزاده خانم یک چهره از یافتن خود، قصۀ سفر اوست به دنیاي درون. هر گنبد 

) و در واقع حکیم گنجه، شرح درون و مصائب و 127آنیما یا حوّاي درون او» (روانکاوي و ادبیات، یاوري: ص  
شادیهاي برون را به هم گره زده است و خواننده را با خود همراه و یکدل کرده است و هرچندکه افزودن اپیزودها، 

اند نظر کلی، سرعت روایت را کاهش داده و در ضمن داستان کلی زندگی بهرام (از تولد تا ناپدیدشدن او) آمده در
گویی او نیست، بلکه «یادآور اسلوب عمومی فرهنگ خاورزمین است؛  پیکر، پراکندگی در قصهامّا این تنوع در هفت

ها» (از اشارتهاي خت دوري و روساخت گسستهسایعنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و یا به تعبیر ژرف
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وخوهاي گوناگون است و هنر نظامی در هفت پیکر، افزودن ) و نمایش انسانهاي واقعی با خلق485دریا، توکلی: ص  
 سراي گنجه است.اپیزودها به زندگی بهرام و سلوك اوست و اینگونه روایت امتیاز اساسی و شاخص شاعر داستان

 
 ) Decelerationشتاب منفی (

گاهی در روایت داستان، زمان متوقف میشود، درحالیکه بیان همچنان ادامه دارد و توصیف و تفسیر و عمل ذهنی 
هاي داستانی، مدح و قدح یکی از شخصیتهاي داستان و از جمله رجزخوانیها و بیان آید و یا در منظومهپیش می

که کاهش روایت را سبب میشود و «شتاب منفی» است؛ یعنی  ویژگیهاي فردي قهرمان از زبان خودش یا دیگري  
«اختصاص یک تکه بلند از متن به مدت زمان کوتاهی از داستان» (روایت داستانی، بوطیقاي معاصر، ریمون کنان:  

 ). 174ص 
در هفت پیکر، جز قسمتهاي توصیفی و بیان عمل ذهنی، در چهار مورد شتاب منفی صورت گرفته است. بار اول 

رام در بیان ویژگیهاي فردي خود و با بیان دالیل، مردم را از منش خود باخبر میکند و نیز مردم را از بدگویی به
- 83بیت دیگر (همان: ص    18) و باز در  81-79بیت آمده است (هفت پیکر: ص    28پدرش برحذر میدارد و در  

  20بار دوم در خطبۀ عدل بهرام گور در  ) رجزخوانی و خودستایی میکند و طرف مقابل خود را خوار میدارد؛  84
گستري بهرام و ملک و نعمت از خداي دانستن او بیان میشود. بار سوم در بیان )، عدالت 90-89بیت (خودستایی  

) و باألخره بار چهارم، سخنوري در مدح بهرام و  103بیت (همان: ص    18سرهنگ در مدح و بزرگداشت بهرام در  
) داد سخن داده شده است. روایت در 127-126بیت (همان: ص    13در دوران او در  پادشاهی او و فراخی نعمت  

 همۀ این موارد داراي شتاب منفی است و از سرعت آن کاسته شده است.  
 

 گیري نتیجه
بررسی سرعت روایت در یک اثر داستانی براي آن است که نشان داده شود که در آن اثر، رویدادها و کنشهاي 

هاي زمانی، چه حجمی از کتاب به آنها اند و در سنجش هریک از برههچه مدتی از زمان رخ داده  داستانی در طول 
پیکر پرداخته شده است، نتایج اختصاص یافته است. در این مقاله که به بررسی سرعت روایت در داستانهاي هفت

 زیر حاصل این پژوهش است:
پریشی  وایت چون گزینش و حذف (بیست و چهار مورد)، زمانپیکر از عوامل افزایش سرعت ردر داستانهاي هفت-1

نگري)، بسامد مفرد و بسامد بازگو (سه بار در روایت سه شاهدخت) استفاده شده است، هرچند این  (از نوع آینده
 اند. اند، کاربرد زیادي ندارند اما باعث شتاب در سرعت روایت گردیدهعناصر، در بخشهایی که مورد استفاده واقع شده

به دیگر عوامل کاهندة سرعت یعنی کمی پیکر از عناصر توصیف (با بیشترین بسامد نسبتدر داستانهاي هفت-2
گنبد و دو داستان فرعی دیگر پیکر)، افزودن اپیزود (هفت داستان شاهدختها در هفتبیش از ده درصد روایت هفت

بار  یعنی داستان کنیزك و داستان شبان)، خودگویی (حدیث نفس)   (با سه  بیان عمل ذهنی  (با هشت مورد)، 
) (با دو بار استفاده از این عنصر)، گفتگو (با سیزده بار نگري پریشی (از نوع گذشتهاستفاده از این تکنیک)، زمان

پردازي و دخالت راوي یا شاعر)، کاربرد بسامد مکرر  استفاده از این نوع بیان)، دخالت راوي (با سی و سه بار نظریه
ل از شتاب و متشابه (و تلفیق این دو در پانزده مورد) و شتاب منفی (در چهار مورد) استفاده شده است و این عوام

به عوامل افزایش سرعت روایت بسامد باالتري دارد. در مجموع، هفت پیکر را میتوان روایت کاسته است و نسبت
اثري روایی دانست که سرعت روایت در آن «کند» است، امّا با توجه به غنایی بودن این منظومه و سنت ادبی 
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ول کتاب شامل ستایش خداوند، نعت پیامبر و معراج حاکم بر دوران سروده شدن آن  که در اینجا همان بخش ا
بیت آمده و   651او، سبب نظم کتاب، دعاي پادشاه، ستایش سخن و سرانجام نصیحت فرزند خویش است و در  

سراي گنجه، حکیم بدیل داستاننیز بیان نظریات شاعر در پایان برخی از داستانها میباشد و افزون بر اینها، هنر بی
چه عناصر ژرفساختی و معنایی –کار بردن زبان هنري و شاعرانه با استفاده از عناصر زیبایی سخن  نظامی، در ب

(زیبایی درونی یا محتوا) و چه عناصر روساختی سخن (زیبایی برونی) و در پی آن لذت خواننده از خواندن منظومه، 
است و اقبال ستانها را موجب شده  تنها عیب محسوب نمیشود، بلکه جذابیت بیشتر و شهرت داعوامل مذکور نه

پیکر و چاپهاي متعدد و مکرر این اثر در دورانهاي همگان براي خواندن و لذت هرچه بیشتر از داستانهاي هفت
 مختلف، گواه این ادعاست. 

 
 نوشت:پی

شمارة زوار) استفاده شده است و    :پیکر به تصحیح حسن وحید دستگردي (تهراندر این مقاله، از کتاب هفت-1
 ابیات بر اساس این نسخه تنظیم شده است.

 
 نویسندگان  مشارکت

آقاي   .است  شده  استخراج  دانشگاه خوارزمی تهران  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
آقاي علیرضا .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  دکتر سیدمرتضی میرهاشمی

آقاي دکتر حسین .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  پیمان
  در .  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیزبیات  
 .است بوده پژوهشگر سه هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت

 
 قدردانی  و تشکر

که در سالهاي تحصیل از محضرشان   خوارزمی تهرانبر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه  
 ، قدردانی نمایم. بهره بردم و ماحصل دانش و اندیشۀ من، در نتیجۀ آموختن از آنهاست

 
 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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