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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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زمینه و هدف :منظومج داستانی هفتپیکر چهارمین اثر حکیم نظامی دنجوی ،شاعر توانای قرن
ششم هجری ،است .موضوع اصلی این اثر داستان زنددی بهرام دور ،از تولد تا ناپدید شدن اوست،
به همراه داستانهای متنوع و دونادونی كه در آن آمده و از جمله این داستانها هفت افسانهای
است كه از زبان هفت شاهدخت بیان میشود .در این پژوهش ،با هدف نشان دادن مهارت نظامی
در داستانپردازی ،مسئلج «سرعت روایت» در این مجموعه داستان منظوم بررسی شده است.
روش مطالعه :این پژوهش به شیوۀ توصیفی -تحلیلی صورت درفته است.
یافتهها :بررسی سرعت روایت برای آن است كه نشان داده شود در یک اثر ادبی رویدادها و
كنشهای داستانی در چه مدتی از زمان رخ داده و به تناسب هر یک از برهههای زمانی چه حجمی
از داستان به آنها اختصاص یافته است.
نتیجهگیری :سرعت روایت در كل منظومه ،متوسط است و مؤلفههای افزایش و كاهش سرعت
روایت بشکل متوازن بکار رفتهاند .هرچند تعدادی از عوامل كاهش سرعت در برخی داستانها
بیشتر و در برخی كمتر است ،با توجه به جنبههای هنری و زبان شعری این منظومج غنایی ،لذت
هنری حاصل از كاهش و افزایش شتاب روایت ،به توازن و تعدیل داستان كمک كرده است.
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مقدمه
روایت ( )Narrationدر تمام جلوههای فرهنگ انسانی حضور دارد .اهمیت روایتها از منظر جهانی و عام بودن تا
بدانجاست كه از جنبههای اساسی زنددی انسان بحساب میآید و میتوان دفت كه در فرهنگ مركزیت دارد و از
داستان میتوان بعنوان ابزاری برای شناخت و درک زنددی بشر و دذشتج فرهنگی او و تداوم آن بهره برد .اصطالح
«روایت» و دانش «روایتشناسی» ) (Narratologyهرچند در ابتدا اصطالح تازهای بنظر میرسد ،اما قدمت آن
به نظریات فیلسوفان مکتب آتن یعنی افالطون و ارسطو میرسد .از آن دوران تا زمان ما ،برای «روایت» و «روایت-
شناسی» تعاریف مختلفی ارائه شده است .میتوان در تعریف «روایت» دفت كه «روایت نوعی از بیان است كه با
عمل ،با سیر حوادث در زمان و با زنددی در حركت و جنبوجوش سروكار داشته باشد ،روایت به سؤال «چه اتفاق
افتاد؟» جواب میدهد و داستان را نقل میکند» (واههنامج هنر داستاننویسی ،میرصادقی :ص  .)473روایتشناسی
یا نظریج روایت« ،علم مطالعج ساختار و دستور زبان حاكم بر روایتهاست؛ نوعی نظریج ادبی است و نظریج ادبی شرح
مستدل ساختار روایت ،عناصر داستانسرایی ،تركیببندی و نظم و نسق مؤلفههای داستان است» (روایتشناسی،
راهنمای درک و تحلیل داستانی ،حری :ص .)16
از عوامل بسیار مؤثر در روایت هر اثر« ،زمان» و «سرعت» روایت است .فلسفج وجودی عامل زمان برخاسته از
كوشش انسان برای قالببندی و به چارچوب كشیدن دانش خویش دربارۀ پدیدههای جهان است .او حاصل
جستجوی خویش از تمامی ناشناختهها را پیکربندی میکند .یکی از این جستجوها« ،زمان» و جایگاه و پیوند آن
با حیات مادی و معنوی اوست ،چراكه زنددی سرشار از «حس» زمان است .در میان پژوهنددان انواع ادبی ،بررسی
عامل زمان در داستانها و رمانها ،یکی از دغدغه ها و پژوهشهای اساسی بوده و این عامل از زوایای مختلف مورد
بررسی قرار درفته است .روایتشناسانی مانند میکه بال ،سیمور چتمن ،جرالد پرینس و هرار هنت درمورد زمانمند
بودن روایت و سرعت آن به تحقیق و بیان نظرات خود پرداختهاند.
یکی از عمدهترین نقشهای ادبیات ،تصویر كردن زنددی بر پایج ارزشهاست .روایت نیز وظیج دیگری را به ادبیات
افزوده كه تصویر كردن زنددی بر بنیاد زمان است .به عبارت دیگر برای زنددی دو جنبه قائل شدهاند« :زنددی در
قالب زمان و زنددی در قالب ارزشها ،روایت در مجموع خود ،ادر روایت خوبی باشد ،همین تابعیت دودانه را رعایت
میکند ،با این تفاوت كه در آن تبعیت از زمان ضروری است» (جنبههای رمان ،فورستر :ص .)39
زمان و روایت با هم ارتباطی دوسویه دارند « .روایت میتواند تجربج بشری را كه در زمان پراكنده ،نامنسجم و
غیرقابلتکرار دنیای واقعی رخ میدهد ،در شکلی منسجم و زمانمند قابل بازیابی كند و این خود عاملی برای
شناخت و رسیدن به معناهای جدید است» (روایتشناسی داستانهای مثنوی ،بامشکی :ص  .)365با توجه به اینکه
روایت «توالی ادراکشدۀ وقایعی است كه ارتباط غیراتفاقی دارند» (روایتشناسی :درآمدی زبانشناختی-انتقادی،
توالن :ص  ،) 44عامل زمان میتواند ارتباط علّی بین وقایع را در پیرنگ روایت برقرار كند و ساختار روایت را منسجم
كند .این زمان ،زمان روایی یا زمان متن است كه متفاوت با زمان تقویمی است؛ زیرا «زمان متن نه بعد زمانی ،كه
بعد حجمی دارد .بنابراین زمان متن به طرز دریزناپذیری خطی است» (روایت داستانی ،بوطیقای معاصر ،ریمون
كنان :صص  .)41-43در مقابل ،زمان تقویمی «تقسیمبندی زمینی و بلکه انسانی است كه بر حركت وضعی و
انتقالی زمین قرار داده شده است .سال و ماه و روز و ساعت و اجزایش را همهمان میشناسیم و با اندوه دذشتش را
نظاره میکنیم .در داستان ،اینگونه زمان ،بستر حلقههای حادثههای دونادون است كه پیاپی با لحظهها سلسلههاشان
را پدید می آورند  ...اینگونه زمان در داستانها و رمانهای كالسیک در تنظیم روایت ،پیشرفت روایت ،تركیببندی
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ساده روایت و پایانبندی روایت نقش اساسی ایفا میکند .به عبارت دیگر خط روایت بر این محور خطی منطبق
میشود» (كتاب ارواح شهرزاد ،مندنیپور :ص .)441
موضوع اصلی هفت پیکر نظامی زنددی بهرام دور ،چهاردهمین پادشاه ساسانی و شرح كامرانیها و شادخواریهای
اوست ،اما تعدد داستانها و حوادث داستانی در این اثر منظوم بگونهای است كه میتوان آن را مطابق اصول و
شگردهای داستاننویسی معاصر بررسی كرد .در این مقاله تالش میشود عواملی كه باعث افزایش یا كاهش سرعت
روایت در بخشهایی از هفت پیکر شدهاند ،بررسی شود .سرعت مطلوب روایت در آثار داستانی و وابسته بودن توفیق
یا عدم توفیق هر اثر به كاربرد مناسب و بجای شتاب روایت ،اهمیت بسیار دارد.
سابقۀ پژوهش
دربارۀ بررسی سرعت روایت با تکیه بر نظریج هرار هنت ،پژوهشهای بسیاری صورت درفته است كه هم داستانهای
معاصر و هم متون داستانی دذشته را شامل میشود .از پژوهشها و مقالههایی كه به بررسی متون كالسیک
پرداختهاند ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد :پایاننامج نرجس عمادی در دانشگاه شیراز با عنوان «بررسی مفهوم
سرعت نثر و ارتباط آن با ایجاز و اطناب با نگاهی به مرزبان نامه» با تکیه بر آرای كاترین هیوم ،ماهیت و كاركردهای
اطناب ،ایجاز و مساوات را بررسی كرده است .نتیجج مقالج «زمانبندی روایت در مثنوی» از محمدرضا صرفی این
است كه ساختار كلی مثنوی بر اساس نظم «زمانی-منطقی» سازماندهی شده و بهرهدیری از عامل «زمان بندی»
هنرمندانه بوده است .مقالج « بررسی عنصر زمان در روایت با تأكید بر حکایت اعرابی و درویش در مثنوی» نوشتج
طاهری ،غالمحسینزاده و رجبی تأكید بر مبحث تداوم« ،زمانپریشیها» را عمدهترین عامل در بهم خوردن نظم و
توالی زمانی در روایت دانسته است .مقالج «تحلیل زمان و مکان روایی در داستانهای قرآن» از ابوالفضل حری با
تکیه بر زمان روایی هنت زمان و مکان روایی را در داستانهای قرآن بررسی كرده است .مقالج «زمان روایی در تاریخ
بیهقی» از فروغ صهبا به این نتیجه رسیده است كه بیهقی برای نزدیک كردن تاریخ به ادبیات ،از «زمان روایی»
بهره برده است .مقالج « بررسی سرعت روایت در حکایتهای دلستان سعدی بر اساس نظریج هنت» از وحدانیفر،
صرفی و بص یری حاكی از این است كه عوامل كاهندۀ سرعت روایت در حمایات دلستان از بسامد باالتری برخوردار
است.
در بیشتر پژوهشها تنها به مباحث «نظم»« ،تداوم» و «بسامد» تأكید شده و عوامل افزایش و كاهش سرعت روایت
كمتر مورد بررسی قرار درفته است و براساس جستجوی نگارنددان ،تاكنون پژوهش مستقلی درمورد سرعت و
شتاب روایت در هفت پیکر صورت نگرفته است ،بنابراین تحقیق حاضر پژوهشی نو در موضوع «سرعت روایت در
هفتپیکر» محسوب میشود.
بحث و بررسی
سرعت روایت
از مسائل اساسی در زمان روایی مسئلج «سرعت روایت» ( )Narration speedاست .كاترین هیوم در یکی از
مهمترین پژوهشهای انجامشده در این موضوع ،مفهوم سرعت ،شتاب ،ریتم متن و تأثیرات آن را بررسی كرده است.
«هیوم با درنظر داشتن پدیدۀ سرعت و شتابزددی در رمانهای معاصر و تأثیر آن بر ذهن خواننده ،مفهوم سرعت
روایت را مطرح و عوامل ایجادكنندۀ آن را بررسی میکند .یکی از موارد مطرحشده در نظریج هیوم تکنیک كمیتی
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كردن مسئلج سرعت است .او در این مورد سعی میکند سرعت را بصورت عددی بیان كند تا متون و سرعت آن
بصورت ریاضی مقایسه كند» (بررسی مفهوم سرعت نثر و ارتباط آن با ایجاز و اطناب با نگاهی به مرزباننامه،
عمادی :صص .)63-66
با توجه به اهمیت زمان در زنددی بشر امروزی و نقش اساسی آن در تبدیل یک حادثه به داستان ،در «روایت-
شناسی» نیز مانند سایر دانشها و شعبهای فعال از نظریههای ادبی ،زمان اهمیت خاص خود را یافته است .بررسی
سرعت روایت در یک اثر داستانی ،بیانگر این امر است كه ارتباط میان حوادث داستان در یک زنجیرۀ زمانی چگونه
است و كنشها و رویدادها در طول چه مدت زمانی رخ داده اند و با توجه به این برهه از زمان ،چه حجمی از كتاب
به آنها اختصاص یافته است .در میان روایتشناسان ،هرار هنت به تحلیل مقولج «زمان» می ردازد تا ارتباط میان
زمان داستان و زمان متن را دریابد؛ چراكه زمان عامل سازندۀ داستان و روایت است و مفهومی ساختاردهنده برای
شکلدیری روایت است .از نظر هرار هنت ،روایت سه سطح دارد« :داستان ،متن و روایتگری» (روایت داستانی،
بوطیقای معاصر ،ریمون كنان :ص  )46و این سه سطح بواسطج سه مشخصج زمان دستوری ( ،)tensوجه یا حال
و هوا ( )moodو صدا یا لحن ( )toneبا یکدیگر در تعاملند .هنت ،سرعت روایت و سیر دردش داستان را از زمان
تقویمی به زمان روایی به « سه جزء با عنوان ترتیب (نظم) ،تداوم (استمرار) و بسامد (تکرار) تقسیم میکند (همان:
صص  .)79-46این سه جزء در ذیل «زمان دستوری» قرار میگیرند كه یکی از سه مؤلفج ارتباطی روایتگری است.
مؤلفج دوم «وجه یا حال و هوا» است كه از طریق فاصله یا كانونیشددی ایجاد میشود« .كانونیشددی نسبتبه
داستان بیرونی ،یا حال و هوا است» (همان :ص  .)453مؤلفج سوم «لحن» یا «صدا» است كه منظور از آن همان
صدای راوی است «هنگام تحلیل صدا ،رابطج راوی با داستان و نیز با متن روایی بررسی میشود» (همان :ص .)435
مبحث «زمانپریشی» از مهمترین موضوعات در بررسی سرعت روایت است« .زمانپریشی میتواند به زمان دذشته
یا آینده داللت كند؛ خواه با فاصلج بیشتر از زمان حال یا كمتر» ).)Geenette, 1980
در بررسی سرعت روایت و تند یا كند بودن آن ،به عوامل بسیاری برمیخوریم كه برخی از آنها سرعت و شتاب
روایت را افزایش میدهند و برخی دیگر ،برعکس ،سرعت و شتاب را از روایت میکاهند .عوامل افزایش سرعت روایت
عبارتند از :دزینش و حذف (س یدخوانی) ،زمانپریشی از نوع آیندهنگر ،بسامد مفرد و بسامد بازدو .عوامل كاهندۀ
سرعت روایت عبارتند از :توصیف ،حدیث نفس ،نمایاندن زمانی روانی-عاطفی ،بیان عمل ذهنی ،نمایاندن زمان
خیالی ،زمانپریشی از نوع دذشتهنگر ،دفتگو ،نظریهپردازی نویسنده (شاعر داستانسرا) ،كاربرد بسامد مکرر،
استفاده از نقل قول ،شتاب منفی ،مقایسه شخصیتهای داستان ،كاربرد تشبیه و افزودن اپیزود.
عوامل افزایش سرعت روایت
گزینش و حذف ()selection and omission/ Ellipsis
ضربآهنگ و سرعت روایت ،یکی از مؤلفههای بسیار مهم در روایت و از مهمترین عناصر در شکلدیری طرح است.
داستان نویس برای تحرک بخشیدن و پویایی به داستان ،به روایت كانون تمركز می ردازد كه «آن نقطهای است كه
رویداد اصلی و تعیینكنندهتر در همانجا روی می دهد .بیشتر ارتباط عاطفی خواننده هم در همین نقاط پدید
میآید .این نقاط باید با ش رح و بسط بیشتری پیش روی خواننده قرار دیرند و نقاط كماهمیتتر ،به اختصار بیان
شوند» (درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی ،بینیاز :ص  .)444بنابراین بخشهای كماهمیت داستان حذف
میشوند تا روایت جنبش و هیجان و تحرک و پویایی و دلهره و اضطراب و كشمکش درونی و بیرونی خود را بخوبی
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به خواننده منتقل كند و این یعنی بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان است كه روایت نمیشود« .تودوردف»
در اینباره میگوید :حالتی است كه در آن زمان داستان هیچ قرینهای در زمان سخن نداشته باشد و این ،یعنی كنار
دذاشتن كامل یک دورۀ زمانی یا حذف» (بوطیقای ساختاردرا ،تودوروف :ص )45؛ پس با كنار دذاشتن رویدادهای
كماهمیت ،داستان با ایجاز بیشتری بیان میشود و موجب «شتاب مثبت» در سرعت روایت میگردد و این باعث
فشرددی رخدادهای علت و معلولی با وجود توقف سخن اما حداكثر شتاب میشود و «حذف در صورتی انجام میشود
كه مدت داستان طوالنیتر از مدت پیرنگ و مدت پیرنگ با مدت نمایش برابر باشد .وجود انقطاع در پیرنگ مبین
بخش حذفشده در داستان است» (روایت داستانی ،بوطیقای معاصر ،ریمون كنان :ص .)66
در بخشی از «هفتپیکر» كه داستان زنددی بهرام ،قبل از تولد تا ناپدیدشدن او در غار است 61 ،مورد حذف
صورت درفته است .در آغاز داستان بهرام ،اینکه از پدرش یزددرد بزهكار ،در مدت بیست سال هیچ فرزندی زنده
نماند ،در یک بیت بیان شده است:
چند فرزند بود و هیچ نزیست
پیش از آن حالتش به سالی بیست
(هفت پیکر :ص )55
یا دذشتن چهار سال از عمر بهرام و پرورش او توسط نعمان (همان :ص  )54و پنج سال ساخت قصر خورنق (همان:
ص  ،)56دنبال كردن دور از آغاز روز تا زوال آن (همان :ص  ،)645چهار سال خشکسالی و شفقت بهرام.
روزی خلق بر خزینه نوشت
الجرم چارسال بی بر و كشت
(همان :ص )41
و هفت سال نستاندن خراج از مردم (همان :ص  ،) 44دو سال ساخته شدن هفت دنبد به دست هنرمند و ماهر
شیده:
كه كسش از بهشت وانشناخت
تا دو سال آن چنان بهشتی ساخت
(همان :ص )464
در افسانه دفتن دختر پادشاه اقلیم اول ،روز شنبه رفتن بهرام به دنبد سیاه ،تا رسیدن آن روز به شب در یک بیت
(همان :ص  ) 436بیان شده و ناپدید شدن پادشاه سیاه وشان در قصج دختر پادشاه هند ،در دو بیت (همان :ص
 ) 431آمده است و جستجوی این پادشاه در احوال شهری كه در آن همه سیاه وشند و یک سال به طول میانجامد،
در یک بیت (همان :ص  )437آمده است .در همین اپیزود ،دو حذف دیگر صورت درفته است (همان :ص  )454و
نیز (همان :ص  ) 453كه در اولی خالصج یک روز و دومی خالصج سی شب در یک بیت است .در داستان روز سه
شنبه ،چند روز و چند شب در سه بیت (همان :ص  ) 653بیان شده و خالصج چگونگی دلداددی پسر جوان به
دختر روس است.
در داستان روز پنجشنبه ،بادهخ واری بهرام با دختر پادشاه اقلیم ششم ،از ابتدای روز تا فرارسیدن شب در یک بیت
بیان شده است:
وز پی خورده خرّمی می كرد
تا شب از دست حور مِی خورد
(همان :ص )616
و هفت روز در بیابان رفتن خیر و شر ،در یک بیت آمده است:
آب شر ماند و آب خیر برفت
چون به درمی شدند روزی هفت
(همان :ص )611
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و در همین داستان ،سه بار دیگر ،حذف صورت درفته بار اول پنج روز در یک بیت (همان :ص  ،)654بار دوم یک
هفته در یک بیت (همان :ص  )653و بار سوم سه روز در یک بیت (همان :ص  .)659در لشکركشی دوم خاقان
چین ،ستمکاری راستروشن و غارت مردم در یک سال ،در یک بیت آمده است:
هیچکس را نه ملک ماند و نه مال
تا در آن مملکت به اندک سال
(همان :ص )644
در شکایت كردن هفت مظلوم از راست روشن نزد بهرام ،در هر كدام از شکایتها ،یک مورد ،حذف صورت درفته
است؛ شکایت مظلوم اول ،یک سال در زندان بودنش در یک بیت (همان :ص  ،)355مظلوم دوم دو سال زندان
بودنش (همان :ص  ،)356سومی ،سه سال زندان بودنش (همان :ص  ،)353چهارمی ،چهار سال (همان :ص ،)355
پنجمی ،پنج سال (همان :ص )354؛ ششمی ،شش سال (همان :ص )359؛ هفتمی ،هفت سال (همان :ص )345
و سرانجام آخرین مورد حذف ،در ناپدید شدن بهرام است كه چهل روز برای یافتن او خاک میکندند:
تا چهل روز خاک میکندند در جهان دوركن چنین چندند
(همان :ص )347
این حذفها در داستانهای هفتپیکر ،سرعت زمان روایی را تند كرده و به آن شتاب بخشیدهاند.
بسامد مفرد ()singulative frequency
بسامد كه پس از هنت ،از مؤلفههای زمانی در روایت بشمار آمد« ،رابطج میان تعداد دفعات تکرار رخداد در داستان
و تعداد دفعات روایت رخداد در متن است» (روایت داستانی ،بوطیقای معاصر ،ریمون كنان :ص .)79
متداولترین نوع روایت ،بسامد مفرد است كه یک بار روایت كردن رخدادی است كه در داستان ،تنها یک بار اتفاق
افتاده است .نظامی در هفت پیکر ،چه داستان اصلی آنکه مربوط به بهرام است و چه داستانهای فرعی و اپیزودهای
آن ،بجز مواردی كه از بسامد تکرار و متشابه استفاده كرده -و در جای خود ذكر خواهد شد -از بسامد مفرد در
روایت بهره درفته و ازاینرو نیاز به ذكر نمونه نیست.
بسامد بازگو ()iterative frequency
بسامد بازدو ،یک بار روایت كردن رخدادی است كه چندین بار اتفاق افتاده است« .نقل یکباره آنچه  nبار اتفاق
افتاده است» (همان :ص  .) 95در هفت پیکر ،در سه اپیزودی كه دختران روایت میکنند ،روایت به شیوۀ بسامد
بازدو آمده است؛ بار اول در داستان روز شنبه ،شاه سیاه وشان كه همه عمر سیاهوش بود در سه بیت آمده است:
پییای تییا سیییر سیییاه بیود تنش
از قبییا و كییاله و پییییرهنیش
بییه مصیبت سیییاه یییوشی كییرد
تییا جهیان داشت تیزهوشی كرد
كس نگفتش كه این سیاهی چیست؟
در سیاهی چو آب حیوان زیست
(هفت پیکر :ص )431
بار دوم ،در داستان روز یکشنبه كه حکایت پادشاه كنیزکفروش است ،هركدام از كنیزكان فقط تا حدود یک هفته،
حد خویش را نگه میداشتند:
پای بیرون نهادی از حد خویش
هر یک تا به هفتهای كم و بیش
(همان :ص )444
و بار سوم ،در داستان روز چهارشنبه ،قهرمان قصه اپیزود ،ماهان ،شرح ماجراهای خود را در یک بیت به دوستان
خود میگوید.
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هرچه ز آغاز دید تا فرجام

دفت با دوستان خویش تمام
(همان :ص )614

عوامل كاهندۀ سرعت روایت
توصیف ()description
یکی از راههای مؤثر و رایج برای انتقال زمان و مکان در داستان ،توصیف است .توصیف ،ابزاری است در دست
نویسنده برای باورپذیر كردن شخصیتهای داستان و فضا و جزئیات محیط وقوع داستان« .در هر روایت داستانی
مکتوبی ،روایتگری جنبج اساسی و اولیه آن است كه به بازنمایی كنشها ،رخدادها و اعمال شخصیتها می ردازد،
توصیف عنصر ثانوی هر روایت داستانی است كه به بازنمایی اشیاء ،مکانها و جنبههای ایستایی داستان و شخصیتها
از طریق آن صورت میگیرد» (تقابل عنصر روایتدری و توصیف در هفتپیکر نظامی ،امامی و قاسمیپور :ص .)415
بکار بردن توصیف در داستان موجب ركود و كندی سرعت آن میشود .در توصیف «باوجوداینکه دفتمان ادامه
مییابد ،زمان داستان متوقف میشود» (داستان و دفتمان ،چتمن :ص .)94
بنابراین توصیف در متون روایی ،بیشتر فضای داستان را نمایش میدهد و معموالً كاركرد آرایهای تزئینی با تأثیری
شاعرانه ،توضیحی ،بالغی ،زیباییشناختی ،نمادین و آداهیدهنده دارد« .ادر متن هفتپیکر را درنظر بگیریم،
میبینیم كه نظامی بخشهای زیادی را به توصیف قصر خورنق ،كاخ هفتدنبدان ،دورخر بهرام ،چهره و رخسار و
شاهدختهای هفتگانه ،بزم زمستانی بهرام و غیره اختصاص داده است .در واقع این موارد جنبههای ایستا و ساكن
روایت میباشند كه پیرنگ داستان را پیش نمیبرند ،بلکه موجب فضاسازی میشوند» (تقابل عنصر روایتدری و
توصیف در هفتپیکر نظامی ،امامی و قاسمیپور :ص .)417
نظامی در روایت زنددی بهرام در هفتپیکر و اپیزودهای مختلف آن ،از عنصر «توصیف» بسیار استفاده كرده و
میتوان دفت كه كندی شتاب و سرعت روایت در هفت پیکر ،اغلب در همین بیان توصیفات است كه ابیات زیادی
از هفتپیکر به آن اختصاص یافته است .توصیف قصر خورنق (هفت پیکر :ص  ،)53توصیف مادیان دور (همان :ص
 ،)41-43توصیف اسب بهرام (همان :ص  ،)44-45توصیف جنگاوری بهرام (همان :ص  ،)447توصیف صبح و روز
اول زمستان و بزم بهرام (همان :ص  ،)463-466توصیف آتش (همان :ص  ،)464-461توصیف هفت دنبد و
كاربرد آن (همان :ص  )469از نمونه های بیشمار توصیفات هفت پیکر است .برای نمونه توصیف مادیان دور و
چگونگی اثر دذاشتن آن بر كندی روایت نقل میشود:
تیییازهروییییی دشییییییادهپییییشییییییانیییی
پیییییییکیییری چیییون خیییییییال روحیییانیییی
شییییکییمانییدوه ای بییه شیییییییر و شییییکییر
پشییییتمییالیییییدهای چییو شییییوشییییج زر
خییال بییر خییال از سییییرییین تییا سییییم
خیطّ مشییییکییین كشیییییییده سییییر تییا دم
بیییرقیییعیییی از پیییرنییید دیییلییینیییاری
دركشیییییییییییده بییییجییییای زنییییّاری
بییرده دییوی از هییمییه تیینییش كییفییلییش
دییوی بییرده ز هییمتییکییان طییلییلییش
دیییلیییرخیییی در پیییالس درویشییییییی
آتشیییییی كییرده بییا دیییییاخییویشیییییی
دییوش خیینییجییركشیییییییده چییون الییمییاس
سییییاق چییون تیییییر غییازیییان بییه قیییییاس
دیییردنیییی اییییمییین از كییینیییارۀ دیییوش
سییییییییینیییهای فیییارغ از دیییرییییوۀ دوش
مییانییده زییینكییوهییه را میییییان دو راه
سییییِیییرَمِ پشییییتییش از ادیییم سیییییییاه
یییافییت آنییچ از سییییواد یییابیید سیییییییم
عییطییف كیییییمییخییتییش از سییییواد ادیییم
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پییهییلییو از پیییییه و دییردن از خییون پییر
خییز حییمییری تیینیییییده بییر تیین او
رگ آن خییییییییون بر او دوال انییییییییییییداز

ایییین بی یِرنیییج از عیییقیییییییق و آن دَرّ
خییییون او در دوال دییییردن او
راسیییییت چیییون زنیییگیییی دوالیییکبیییاز
(همان :ص )41-43

بدیهی است كه در میان داستان كشتن بهرام اهدها را و دنج یافتن او ،دنبال كردن دور در یک روز تمام و رسیدن
به غار و اهدها و سرانجام دنج ،این توصیف از این موجود یا شخصیت (دور) ،جنبج آرایشی و تزئینی دارد .این وصف
همراه با تشبیهات زیبا كاركرد زیبایی شناسانه دارد و بودونبود اینگونه توصیفات آسیبی به پیرنگ و خطّ علّی و
م علولی داستان نمیزند و كنش و عملی را نشان نمیدهد ،هرچندكه حال و هوا را مشخص میکند و باعث فضاسازی
و باورپذیری زمان و مکان میگردد .نظامی با اختصاص بخشهای زیادی از هفتپیکر به توصیف ،كه در واقع از موارد
جنبه های ساكن و ایستای روایت است و پیرنگ داستان را پیش نمیبرد ،فضای داستان را در هر بخشی بوجود
آورده و به عبارت دیگر فضاسازی كرده است؛ توصیف در این متن ،عنصر ثانوی روایت است كه نظامی صحنهها،
مناظر ،اشیا ،مکانها و جنبههای ایستای داستان و شخصیتها را ازطریق آن بازنمایی میکند .توصیف در هفت پیکر،
عالوهبر فضاسازی و كاركرد آداهیدهنده ،نقشهای بالغی ،تزئینی و زیباییشناسی ،نمادین و توضیحی دارد و
میتوان دفت توصیفات آوردهشده در هفت پیکر با توجه به تأثیر شاعرانگی كه نظامی در پی آن بوده است ،بیشتر
متمایل به نقش آرایه ای و تزئینی آن است كه مربوط به سطح سخن روایت است تا توصیفات معنادار كه مربوط
به سطح داستان و هرفساخت روایت میشود .حدود  555بیت از  5435بیت هفتپیکر یعنی بیش از  %45به توصیف
اختصاص دارد كه بدیهی است سرعت روایت را كاهش داده است ،هرچندكه شاعر بر شاعرانگی و جنبههای
زیباشناسی اثر افزوده است و یاریگر و تابع عنصر روایتگری شده است.
خودگویی یا حدیث نفس ()soliloquy/ interior monologue
داهی شخصیت داستان ،احساسات و اندیشههای خود را كه با طرح و عمل داستانی ارتباط دارند بصورت سخن
دفتن با خود و نیز داهی با پرسش و پاسخهایی از خود بیان میکند و این حرف زدن با خود برای آن است كه
« خواننده از نیات و مقاصد او باخبر شود .بدین طریق ،اطالعاتی درمورد شخصیت داستان به خواننده داده میشود
 ...در شیوۀ حدیث نفس فرض بر این است كه مخاطب حضور دارد ولی شخصیت با خود سخن میگوید» (داستان-
نویسی جریان سیال ذهن ،بیات :ص  .)99خوددویی از عواملی است كه موجب كندی در سرعت روایت میشود،
چون باعث بازایستادن زمان روایت و شتاب آن میشود .در هفتپیکر در  9مورد ،نظامی با شیوۀ خوددویی (حدیث
نفس) ،احساس و اندیشج شخصیتها داستانهای خود را برمال كرده و از سرعت روایت كاسته است؛ بار اول در داستان
صفت سمنار و ساختن قصر خورنق در دو بیت نعمان در برداشتن و كشتن سمنار با خود سخن میگوید:
بییه ازینییی كنیید بجیای ددر
دفت :ادر مانمش به زور و زر
نییامج خییویش را تبییاه كنیید
نییام و صیییت مییرا تبیاه كند
(هفت پیکر :ص )55
بار دوم در داستان روز دوشنبه ،بشر پرهیزكار پس از دیدن زن ملیخا و شگفتیاش بر او ،خود را از غفلت شهوت
میرهاند و با خود سخن میگوید و قصد خود از ترک دیار خود و سفر به بیتالمقدس در  4بیت بیان میکند:
شرط پرهیزكاری اییین بییاشد
تییرک شهیوت نشان دین بیاشد
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به كیه محمل برون برم زیین كوی

سوی بییتالمقییدس آرم روی
(همان :ص )494

بار سوم در همین داستان و باز هم خوددویی بشر و ناخوشیش از همراهش ،ملیخا ،با  5بیت:
كییرد بییر میین سییییالم خییویییش حییرام
دیییفیییت :بیییاز ایییین حیییرامزادۀ خیییام
آرد آلییییوددییییی بییییه آب زالل
تییرسییییم اییین چییرد ینِ نییمییونییه خصییییال
و آنییگییهییی در سییییفییال دارد سیییینییگ
آب را چیییرک ،او كییینییید بیییدرنیییگ
نیییه ز پیییاكیییان و بیییخیییردان آیییید
ایییین بیییدانیییدیشیییییی از بیییدان آیییید
اییین چیینییییین سییییفلییه جییز غییریییق مییبییاد
هیییییچ كییس را چیینییییین رفیییییق مییبییاد
(همان :ص )499-497
بار چهارم هم حدیث نفس بشر درمورد ملیخا در ادامج داستان با  45بیت:
و آن درفش درهگشایت كو؟
دفت :كان دربزی و رایت كو؟
(همان :ص )445-494
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،
با خود سخن میگوید و  4بیت به این خوددویی اختصاص دارد:
با زر و زینت و عمامج او ...
دفته شرط آن بود كه جامج او
(همان :ص )445
بار ششم ،در داستان روز سهشنبه ،خوددویی جوان در بیان خواستن دختر پادشاه سقالب و اندیشهاش در بدست
آوردن دختر در  47بیت دفته شده است:
چارهای بایدم نه خرد ،بزرگ تا رهد دوسفندم از دم درگ
(همان :ص )653-656
بار هفتم د ر داستان روز چهارشنبه ،ماهان در طوالنی شدن بیش از حد راه با همراهی راهنورد در  1بیت خوددویی
میکند:
دفت ماهان :ز ما به فرضج نیل دوری راه نیست جز یک میل
(همان :ص )645
و باألخره بار هشتم ،در همین داستان ،ماهان در  1بیت ،اندیشهاش در خیالبازی خاطر و عقل و قصد خوابیدن و
راه نرفتنش را با خود میگوید:
تییا نبینم خیال شببازی
خسبم امشب ز راه دمسازی
(همان :ص )663-666
بدیهی است كه در این موارد ،نظامی روایت داستان را متوقف و حدیث نفس قهرمانان را بازدفته و این موجب
كاهش سرعت روایت شده است.
بیان عمل ذهنی ()Mental Action
داهی راوی در بخشهایی از داستان خود ،محور داستان را رها میکند ،به درون ذهن و تفکر شخصیتهای داستان
فرومیرود و به بیان اندیشهها و دغدغه ها و آرزوهای آنان می ردازد .در این بخشها ،هرچند محور سخن در حال
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پیشروی است ،محور داستان و روایت آن بسیار كند میشود و شتاب آن حتی داه از حركت بازمیایستد و «افکاری
كه فقط در ذهن شخصیت داستان میگذرد و در كنش داستانی هیچ ردّ و نشانی ندارد ،سبب كندی زمان روایت و
شتاب منفی میشود» (بررسی تداوم زمان روایت در حکایتهای فرعی كلیله و دمنه ،جاهد و رضایی :ص .)34
تفاوت عمل ذهن ی با خوددویی در این است كه شخصیت داستان ،در ذهن خود اقدامات و اعمالی را كه باید انجام
دهد مرور میکند اما در خوددویی یا حدیث نفس ،بیشتر منفعل است و صرفاً اندیشه و احساس خود را با خود
میگوید .در هفتپیکر در  3مورد از تکنیک عمل ذهنی استفاده شده؛ بار اول در بخش آداهی بهرام از وفات پدر،
بهرام با خود می اندیشد كه خطای ایرانیان در حق خود را با نرمی و خجل كردن ایشان و نیز تدبیر و خردمندی
دربارۀ آنان به سرانجام خوش برساند:
بییه خییردشییان كنم خدیییوپیرست
بیییخییردوار ادییر شییدند ز دست
تییییر او از نیشیییانیییه دور افییتییید
مییرد كییز صیییید نییاصبییور افتیید
(هفت پیکر :ص )73
و این عمل ذهنی بهرام در  4بیت بیان شده است .بار دوم ،در داستان بهرام با كنیزک خویش ،تصمیم بهرام مبنی
بر كشتن فتنه بعلت پاسخ فتنه به سؤال بهرام در مهارت او در تیراندازیش و س ردن این عمل به سرهنگ خود،
در  6بیت بیان شده است.
وركشم ،این حساب از آن بتر است
دفت :ادر مانمش ستیزهدر است
كه زن از جنس همنبردان نیست
زنكشی كار شیر مییردان نیست
(همان :ص )44
و بار سوم در بخش صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفتدنبد ،پس از پاسخ بهرام به شیده در باب ساختن
هفتدنبد ،میل شاه به ساختن هفتدنبد با توجه به دذشته (قصر خورنق و آن هفت نقش در آن) در  1بیت بیان
شده است:
ز آن هوس در دماغش آمد جوش
این سخن دفت شاه و دشت خموش
(همان :ص )464
زمانپریشی ()Anachrony
ترتیب ارائج وقایع داستان در متن ،هرداه با انحراف و ناهماهنگی در چینش و آرایش رخدادها باشد ،نابهنگامی یا
زمانپریشی را بوجود میآورد« .نابهنگامی به هر قطعهای از متن اطالق میشود كه در نقطهای زودتر یا دیر از
جایگاه طبیعی یا منطقی آن در توالی واقعه میآید» (روایتشناسی :درآمدی زبانشناختی-انتقادی ،توالن :ص -95
 .)74زمان پریشی ،ناهماهنگی میان زمان روایت و زمان داستان است .به عقیدۀ هنت ،نابهنگامی به تأخر و تقدم
تقسیم میشود.
ناهماهنگی میان زمان روایت و زمان داستان ،داه چنان است كه حوادث و اتفاقاتی كه در داستان پیش از این
اتفاق افتاده اند دیرتر از زمان منطقی خود بشکل بازدشت به دذشته روایت میشدند« .زمان داستان در این نوع
پس نگاه ،خارج و مقدم بر روایت اصلی كه هنت «روایت نخست» مینامد قرار دارد» (مقدمهای بر روایت در ادبیات
و سینما ،لوته :ص .)73
در زمانپریشی نوع «دذشتهنگر» ،عقبگرد از زمان كنونی روایت داستان به زمانی در دذشته است و این امر هرچند
خواننده را با دذشتج رویدادها و اشخاص داستان بیشتر آشنا میکند امّا از سرعت روایت میکاهد .در منظومج
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هفت پیکر ،در دو جا ،از این عنصر استفاده شده و باعث كاهش سرعت روایت دردیده است .بار اول ،هنگام آداهی
بهرام از وفات پدر خویش ،علت فرستادن پدر بهرام را به یمن و تربیت او در آن سرزمین به دست شاه یمن و دور
ماندنش از ایران در  45بیت بیان شده است:
دییرچییه نییاقییص بییود نییظییر بییی نییور
از نییظییردییاه خییویییش مییانییدش دور
دیییاه بیییر بیییاد و دیییاه بیییادهدسیییییار
بییود بییهییرام روز و شییییب بییه شییییکییار
حییکییم او را روان چییو حییکییم سیییی ییهییر
كییرد شیییییاه یییمیین ز غییایییت مییهییر
جییان ا در خواسییییت ،هم نییداشییییت در یغ
دادش از چیینیید دییونییه دییوهییر و تیییییغ
(هفت پیکر :ص )74
و بار دوم در آداهی از لشگركشی خاقان چین (بار دوم) ،فتنهسازی و مصلحتسوزی راستروشن ،وزیر بیداددر
بهرام و دذشتج او یادآوری میشود و این دذشته در  4بیت بیان میشود:
نیییاخیییداتیییرسییییییی ،از خیییدا دوری
شییییه شییینیییدم كییه داشییییت دسیییتوری
راسییییتروشییین ولی نه روشییین و راسییییت
نییام خود كرده ز آن جریییده كییه خواسییییت
راسیییییتییی كییوه و روشییییینییی تییاریییک
روشیییین و راسییییتیییییش بییس بییاریییک
و او ز تییعییلیییییق نیییییکیینییامییی دور
داده شیییییه را بییه نییام نیییییک غییرور
در وزارت خییییدایتییییرسییییییی بییییود
تییا وزارت بییه حییکییم نییرسیییییی بییود
راسیییییتیییییهییا و روشییییینیییییهییا مییرد
راسیییییتروشییییین چیییو زو وزارت بیییرد
او بیییه بیییییییداد كیییرد دسیییییت دراز
شه چو مشغول شد به نوش و به ناز
(همان :ص )645-694
گفتگو ()dialogue
«دفتگو» به مع نای مکالمه و صحبت كردن و مبادلج افکار و عقاید است و در داستان منظوم ،نمایشنامه و  ...بکار
میرود» (واههنامج هنر داستاننویسی ،میرصادقی :ص  .)644خوانندۀ داستان با استفاده از عنصر «دفتگو» میتواند
به احساسات شخصیتهای داستان دست یابد ،با آنان احساس همدردی كند و اندیشهها و عالیق آنان را دریابد؛
« دفتگو بنیاد نمایشنامه را پی میریزد و در داستان یکی از عناصر مهم و یا به عبارتی همسنگ ارزش توصیف است،
زیرا سبب میشود پیرنگ دسترش یابد ،درونمایه ظاهر شود ،شخصیتها معرفی شوند و عمل داستانی پیش برود»
(فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد :ص  .)154دفتگو میتواند خستگی را از خواننده بگیرد و «دفتگو به شکیبایی بیش
از حد و مهارت فراوان نیاز دارد تا درست از آب درآید ،درستی و اصالت دفتگو در دروِ آمیزۀ ظریفی است از آنچه
واقعی است و آنچه زادۀ سبکپردازی است» (رمان به روایت رماننویسان ،میریام :ص .)557
بهرهدیری از این عنصر كه «جزء الینفک اشخاص است كه خود مهمترین عنصر داستان است» (هنر داستاننویسی،
یونسی :ص  ،)356هرچند برای مخاطب در هر روایتی ،داهی حسن بحساب میآید ،امّا ادر این استفاده بیش از
حد و غیرحرفهای باشد باعث خستگی خواننده و به هر شکل ممکن ،سبب كند شدن شتاب روایت میشود و داهی
مخاطب را از پیگیری داستان بازمیدارد.
در هفتپیکر  43بار از این عنصر استفاده شده است .هنگام ساختن قصر خورنق به دست سمنار ،دفتگویی بین او
و نعمان پیش میآید كه سبب خشم نعمان میشود چراكه سمنار از ساختن قصری باشکوهتر و بهتر از خورنق
سخن میگوید و این دفتگو در  45بیت است:
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دییفییت نییعییمییان :چییو بیییییش یییابییی چیییییز
دییفییت :ادییر بییایییدت بییوقییت بسیییییییج
این سییییه ر نگ اسییییت ،آن بود صییییدر نگ
اییین بییه یییک دیینییبییدی نییمییاییید چییهییر

به
آن
آن
آن

از این ساختن توانی نیز؟
كنم كاین برش نباشد هیچ
ز یاقوت باشد ،این از سنگ
بود هفت دنبدی چو س هر
(هفت پیکر :ص )51

و در ادامج همین بخش ،دفتگوی نعمان و دستور او در  1بیت در برتری خداشناسی آمده است:
خوشتر از هرچه در والیت توست
دفت :كایزد شنییاختن بییدرست
دل از اییین رنییگ و بیوی برداری
دییر تو زان معرفت خبییر داری
(همان :ص )57
در بخش دیگری از داستان بهرام ،هنگام آداهی از وفات پدر و لشگركشی به ایران ،نامهنگاری بین بهرام و پادشاه
پیر ایران ،وقتی كه شاه پیر درصدد پاسخ به بهرام است ،با ناموران كشور دفتگو میکند و شرط برداشتن تاج از
میان دو شیر را با آنان به مشورت و بحث میگذارد و این دفتگو در  47بیت (همان :ص  )94بیان میشود:
نیستم شاه لیک شاهپرست
من از این شغل دركشیدم دست
دفتگویی دیگر میان كنیزک چینی بهرام با اوست در  1بیت و بیان تداوم و تکرار كار و پس از آن مهارت در كار
به زبان كنیزک و ناخشنودی بهرام و دستور دادن به قتل او:
میبینی؟
چگونه
دستبردم
دییفییت شییییه بییا كیینیییییزک چییییینییی:
دشوار؟
بود
كی
پركرده
كارِ
دییفییت :پییر كییرده شییییهییریییار اییین كییار
كرد
بشاید
شد،
دشوار
درچه
هییرچییه تییعییلیییییم كییرده بییاشیییید مییرد
هست از ادمان ،نه از زیادت زور
رفییتیین تیییییر شیییییاه بییر سیییییم دییور
(همان :ص )44
و باز در همین داستان ،دفتگوی بهرام و كنیزک و دوباره شناختن بهرام كنیزک را در  65بیت:
زنده كرده به آشنایی خویش
ای مرا كشته در جدایی خویش
(همان :ص )459-457
در جایی دیگر ،بهرام پس از لشگركشی خاقان چین به ایران ،كوتاهی لشگریان ایران در این نبرد را نکوهش و
عتاب میکند و در دفتگوی خویش با لشگریان ،از جنگاوریش به هنگام خود و نیز میخوردن و بزم در وقت خویش
سخن میگوید و این دفتگو در  36بیت آمده است:
بخت بیدار من به كاری هست
من ادرچند خفته باشم و مست
(همان :ص )447-445
و همانجا سخنان شاه نعمان با بهرام در  46بیت نیز آمده است:
سییرفشیییانم ادییر بفییرمییایی
از عییرب تییا عجیم بیه موالیی
(همان :ص )444
دفتگوی شیده در باب ساختن هفتدنبد و پاسخ بهرام به او در  7بیت بخش دیگر استفاده از عنصر دفتگو در
هفتپیکر است:
خییانج خییانهآفیرین به كجاست؟
این همه خانههای كام و هیواست
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(همان :ص )464-469
دفتگوی بانوی زیبارویان با پادشاه در داستان روز شنبه در دنبد سیاه در  43بیت آمده است:
پییایج بنییددی سییزای تیو نیست
دفت :بیرخیز ،جای جای تیو نیست
(همان :ص )414
و سه با ر دفتگوی شاه با بانو و درخواست و اشتیاق وافرش به كامجویی و سخن بانو با شاه؛ بار اول در  65بیت
(همان :ص  )451-453و بار دوم در  67بیت (همان :ص  )459-457و بار سوم در  49بیت.
یا چو تختم به چار میخ بدوز
یا بر این تخت ،شمع من بفروز
(همان :ص )444-445
در دا ستان روز دوشنبه در دنبد سبز ،بین بشر و ملیخا ،سه بار دفتگو (مناظره) درمیگیرد و در این مناظرهها،
ملیخا بر كامل و مجتهد بودن خود در علوم و فنون غرّه است ،اما بشر دستاخی و بوالفضولی در اسرار آفرینش را
روا نمیدارد:
ره به پنییدار خود نباید رفت
لیک علت به خود نشاید دفت
نقش بیرون پیرده میخوانیم
ما كیه در پییرده ره نمیدانیم
بار اول ،در  3بیت (همان :ص  ،)496بار دوم در  66بیت (همان :ص  )491-493و بار سوم در  34بیت (همان:
ص  )494-491این مناظره دردرفته است .در داستان روز آدینه در دنبد س ید ،دفتگویی همراه با كامجویی و ناز
بین جوان قصه با زیبارویی در  5بیت درمیگیرد.
دفت :چشم بد از تو؟ دفتا :دور
دفت :اصل تو چیست؟ دفتا :نور
(همان :ص )671
هرچند بطور كلی كاربرد عنصر دفتگو از شتاب روایت میکاهد ،اما آنچه در هفت پیکر دیده میشود ،كاربرد بجا و
مناسب و در اندازه و حرفه ای نظامی از این عنصر است .در تمامی مواردی كه از دفتگو استفاده كرده ،در صورت
نبودن و بکار نبردن آنها ،جای خالی دفتگوها بشدت احساس میشد ،چه دفتگوهای بهرام با دیگران و حتی بیان
خودستایی و هنرها و جنگاوریهایش و چه دفتگوهای شخصیتهای اپیزودها ،چه مناظرۀ علمی ،چه دفتگوهای
عاشقانه و شوق به كامجویی .بنابراین میتوان دفت دفتگوها در خدمت پیشبرد داستانها و شناخت شخصیتها است
و به عبارتی دیگر میتوان آنها را در هفتپیکر ،حسن بشمار آورد.
دخالت راوی ()Intrusive Narrator
شاعر منظومج داستانی ،به هنگام روایت ،داهی اندیشهها و دیدداههای خود را اعم از فلسفی ،مذهبی ،اجتماعی یا
غیره در متن داستان می آورد و از زبان شخصیتهای داستان و یا بطور جدادانه در قسمتی از داستان ،حضور خود
را با بیان نظریات و سخنان فاضالنه به خواننده دوشزد میکند .این «اشکالی است كه بسیاری از نویسنددان كه
دارای اندیشه و دیدداه فلسفی یا اجتماعیند ،درفتار آن میشوند» (شخصیت و شخصیتپردازی در داستان معاصر،
عبدالهیان :ص  .) 76این استفادۀ مستقیم و یا غیرمستقیم از این عنصر ،در هر صورتی از كاربرد آن ،از سرعت و
شتاب روایت میکاهد و باعث میشود كه زمان داستان از حركت بازایستد.
نظامی در هفت پیکر ،بجز بخشهای آغازین كتاب كه بیش از روایت داستان زنددی بهرام است و به ستایش و نعت
و معراج و سبب نظم كتاب و ستایش سخن و حکمت و اندرز و در نصیحت فرزند خویش می ردازد و بیان این
مقدمات و مطالب كه به شیوۀ سنت ادبی معمول متون منظوم ،چه داستانی و چه غیرداستانی ،صورت درفته و
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بالطبع شکیبایی خواننده را در ورود به قصه و داستان منظومه میطلبد ،در  33مورد و در البالی داستانهای مختلف
به بیان مستقیم یا غیرمستقیم نظریات و عقاید خود پرداخته و داهی از زبان شخصیتهای داستان كه افکار و
اندیشههای شاعر را به عاریه درفته اند و داهی مستقیماً نظریات خود را در هر موضوعی به خواننده منتقل نموده
است .در واقع میتوان دفت نتیجهدیریهای پایان داستانها و داهی جمالت فاضالنه و قصار بکاررفته در بین داستانها،
نظریات و عقاید نظامی هستند كه اینگونه به نظم درآمده و بیان شدهاند.
در زیر به چند مورد از نظریهپردازیهای نظامی در هفتپیکر اشاره میشود:
در نکوهش از ستمکاریهای عصر خویش و دعوت به احتیاط و هوشیاری در پایان داستان شکار كردن بهرام و داغ
كردن دردن دوران.
كه برو داغ دست زوری نیست
در چنین دورخانه موری نیست
(هفت پیکر :ص )46
و تقدیردرایی:
آنچه اختر نمود بنوشتیم
ما نه این دانه را به خود كشتیم
(همان :ص )75
و در بیان میل زن و مرد جوان به یکدیگر (همانجا) یا شکر بر نعمت (همان :ص  )46یا اخالق پادشاهان در
كینهورزی و ریختن خون دیگران (همان :ص  )41و باز هم تقدیردرایی (همان :ص  )436یا دوری از دنیا و مقام
دنیا:
كه دلش خار دشت و خارش تیز
ای نظامی ز دلشنی بگریز
(همانجا)
و قناعتورزی:
تا بود ،محتشمنهاد بود
به قناعت كسی كه شاد بود
(همان :ص )456
در بیان محاسن و ویژدیهای رنگ سیاه (همان :ص  ،)441-443بوالفضولی و كبر (همان :ص  ،)444راستگویی و
رستگاری (همان :ص  ،)476در بیان محاسن رنگ زرد (همان :ص  ،)474-479در بیان محاسن رنگ سرخ (همان:
ص  ،)646در نکوهش دنیا و فلک (همان :ص  )665یا مردمان فریبدهنده و دروغگوی جهان از زبان یکی از
شخصیتهای داستان (همان :ص  ،)669در بیان محاسن رنگ ازرق (همان :ص  ،)614در بیان محاسن صندل
(همان :ص  ،)643در بیان محاسن س یدی (همان :ص  ،)696تعالیم راستروشن به نایب شاه (همان :ص،)645 :
كفر نعمت بدتر از كفر ملت و مذهب (همان :ص  ،)649سالکان دنیاپرست زمان ما (همان :ص  )344در عدل و
داددری از زبان بهرام (همان :ص  )346و سرانجام نظریهپردازی شاعر در بازجستن زنددی بهرام كه او نه برجاست
و نه دورش پیداست و بیان حکمت و اندرز و آفرینش و خالق آن و رسالت انسان و وظیفج او در این جهان با 46
بیت:
در دُم و در دَم یییکییی مگس است
نیش و نوش جهان كه پیش و پس است
(همان :ص )361-349
كاربرد بسامد مکرر و متشابه ()Repeating Frequency
بسامد مکرر یا تکرار ،روایت دوباره یا چندبارۀ رخدادی است كه در داستان ،فقط یک بار اتفاق افتاده است« .یک
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رویداد واحد ممکن است توسط شخصیتهای متفاوت و از چشماندازهای متفاوت دفته شود ،یا ممکن است توسط
یک شخصیت و در مقاطع مختلف زنددیش تعریف شود كه در آن صورت هم با چشماندازهای متفاوت روبرو
خواهیم بود» (نظریج ادبی ،برتنز :ص .)454
راوی برای توجه بیشتر مخاطب به آنچه مدنظر وی است و با هدف تأكید بر اهمیت موضوعی در داستان ،آن را
تکرار میکند تا هرچه بیشتر مخاطب با هدف نویسنده یا راوی نزدیکتر و همسوتر شود .بسامد متشابه كه به آن
تکرار متشابه یا بسامد شباهت نیز دفته میشود ،شیوهای است كه در آن «رخدادی با دیرش داستانی یا دیرش
سخنی ویژۀ خود ،روایت میشود و س س رخدادی مشابه و همانند آن ،با دیرش زمان داستان و زمان سخن
مخصوص به خود ،در همان خط داستانی اصلی روایت میشود» (هنت )4495 ،و این بسامد نیز باعث كاهش شتاب
روایت میشود .بدیهی است این دوباره یا چندباره دفتن رویدادهای واحد از پیش رفتن داستان جلودیری میکند و
سبب كند شدن سرعت روایت میگردد .در داستانهای هفت پیکر  45مورد پیش میآید كه چگونگی كاربرد بسامد
مکرر با بسامد متشابه تلفیق و یکی شده است و به همین علت این موارد ذیل هر دو بسامد میگنجد .در داستان
دنبد سیاه ،آمدن زیبارویان در باغ و خوان دستردن و خوراكیهای دونادون بر سر آن نهادن در  63بیت بیان شده:
مِی نهادند و چنگ نواخته شد از زدن رودها نواخته شد
(هفت پیکر :ص )456-454
و باز در  7بیت ،مجلس بزم و دلداددی راوی (پادشاه) به سرور و بانوی زیبارویان با شباهت با بخشهای قبلی تکرار
شده است:
باز تب كرده را درآمد تاب رغبتم تازه شد به بوس و شراب
(همان :ص )455
و در همین اپیزود موارد دیگری از بسامد تکرار و متشابه بکار درفته شده است .همچنین در داستان دنبد س ید
 7بار از بسامد مکرر و بسامد متشابه بگونهای تلفیقی استفاده دردیده است ،نغمهسرایی كنیزک در  45بیت (همان:
ص  ،)675در اختیار نهادن كنیزک به جوان داستان در  4بیت (همان :ص  ،)674شرح ابتدای كامروایی كنیزک
جوان با زبان و بیانی تازه در  9بیت (همان :ص  )674و استفادۀ مکرر از تلفیق این دو بسامد به مقتضای داستان
در  1بار دیگر با  15بیت دیگر در همین اپیزود (همان :ص .)694-674
با وجود شیوۀ بیان نظامی كه موضوعات تکراری را بصورت شاعرانه و با جامهای نو و طرزی تازه عرضه میکند ،این
تکرارها ،شتاب روایت را كاهش میدهند و زمان را از پیش رفتن بازمیدارند و این حکم در تمامی موارد در هفتپیکر
صادق است.
افزودن اپیزود ()Episode
اپیزود كه به آن حادثج مستقل ،داستان فرعی ،داستان ضمنی ،داستانهای پیوستی ،درونهای و ضمیمهای ،واقعه
فرعی یا واقعه ضمنی دفتهاند« ،حادثه یا رویدادی مستقل است كه در متن روایت بلند جای دارد .داه این حادثه
مستقل به روند پیرنگ در داستان مربوط میشود و داه ربطی به پیرنگ داستان ندارد .این حادثه میتواند بتنهایی
داستان كاملی باشد و بی آنکه لطمهای به كل داستان وارد كند میتوان آن را حذف كرد» (فرهنگ اصطالحات
ادبی ،داد :ص .)441
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نویسنده برای تنوع بخشیدن به پیرنگ داستان و تفهیم بهتر مطلب به مخاطب و رساندن مفهوم پیرنگ ،از اپیزود
بهره میبرد .به عبارت دیگر ،اپیزود ،چند مفهوم با شکل مستقل است كه در قالب قصهای فرعی به قصج اصلی
افزوده میشود تا نویسنده را برای رسیدن به هدفش هرچه بیشتر یاری كند« .اپیزود بعنوان جزئی از یک كل ،درک
میشود كه آغاز و پایانی دارد ،بنابراین در قالب زمان و مکان تعریف میشود .دیگر اینکه اپیزود بطور عمده دربردیرندۀ
رشته های متوالی وقایع یا اعمال است .اپیزود به نحوی دارای استقالل نسبی و وحدت درونمایهای است كه میتوانیم
آن را از سایر اپیزودها متمایز كنیم» (تحلیل اپیزودی فعالیت هستهای ایران در مطبوعات غرب ،غیاثیان و همکاران:
ص .)493
افزودن اپیزود و آوردن داستانهای ضمن ی و فرعی باعث كاهش چشمگیر سرعت روایت میشود .البته این شگرد
داهی یکنواختی موضوع اصلی داستان را تنوع میبخشد و از خستگی خواننده جلودیری میکند اما از شتاب روایت
میکاهد .نظامی در هفتپیکر از این شگرد روایتپردازی بخوبی بهره برده است« .شاعر با وام درفتن شیوهای ادبی،
كه ریشههای دور و درازش به هند میرسد ،شیوۀ روایت در روایت افسانههای هفت شاهدختش را در چارچوب
افسانهای یگانه جای میدهد» (تفسیر مایکل بری بر هفتپیکر نظامی ،بری :ص  .)55در واقع جلوهداه اوج هنر
نظامی و هستج مركزی قصههای هفت پیکر« ،هفت داستانی است كه در هفتدنبد از زبان شاهدختها ،برای بهرام
نقل میشود» (نگاهی به عناصر داستانی در هفتپیکر نظامی محمدی :ص .)473
نظامی این اپیزودها را بمنظور تفهیم مضامین متنوع در هر دنبد و در قالب قصه در قصه آورده است ،اما این
منظومه «از یک انسجام و وحدت و ارتباط معنایی خاصی برخوردار است .چنانکه سراینده بارها اذعان میدارد كه:
خاصه ز اندازه بردهام دهرش»
رشته یکتاست ترسم از خطرش
(مشک بر حریر ،تحلیل و نمادشناسی هفتپیکر نظامی دنجوی ،محرابزاده :ص )39
و این ارتباط معنایی و «فصل مشترک در این قصهها ،مبارزۀ دائم خیر و شر ،عشقبازی و كامجویی و دستیابی به
مقصود بعد از تحمل سختیهاست» (اسلوب داستانپردازی نظامی در هفت پیکر ،جعفری قریه علی :ص .)54
اپیزودهای هفتپیکر ،عالوهبر هفت داستان شاهدختها در هفتدنبد ،شامل دو داستان فرعی دیگر نیز میشود كه
یکی «داستان بهرام با كنیزک خویش» است و دیگری داستان «اندرز درفتن بهرام از شبان» .در نگاهی آماری،
تعداد ابیات اپیزودها از مجموع ابیات هفت پیکر ( 5435بیت) ،به شرح زیر است:
داستان بهرام با كنیزک خویش ( 665بیت) ،دنبد اول ( 566بیت) ،دنبد دوم ( 634بیت) ،دنبد سوم ( 615بیت)،
دنبد چهارم ( 354بیت) ،دنبد پنجم ( 117بیت) ،دنبد ششم ( 354بیت) ،دنبد هفتم ( 363بیت) ،داستان اندرز
درفتن بهرام از شبان ( 95بیت) و در مجموع میتوان دفت نظامی  6765بیت از هفت پیکر را به شرح هفت داستان
و دو داستان فرعی دیگر اختصاص داده است .اسلوب قصه در قصه روایت نظامی «داستان سلوک بهرام است برای
یافتن خود ،قصج سفر اوست به دنیای درون .هر دنبد نمادی از درون بهرام است و هر شاهزاده خانم یک چهره از
آنیما یا حوّای درون او» (روانکاوی و ادبیات ،یاوری :ص  )467و در واقع حکیم دنجه ،شرح درون و مصائب و
شادیهای برون را به هم دره زده است و خو اننده را با خود همراه و یکدل كرده است و هرچندكه افزودن اپیزودها،
در نظر كلی ،سرعت روایت را كاهش داده و در ضمن داستان كلی زنددی بهرام (از تولد تا ناپدیدشدن او) آمدهاند
امّا این تنوع در هفتپیکر ،پراكنددی در قصهدویی او نیست ،بلکه «یادآور اسلوب عمومی فرهنگ خاورزمین است؛
یعنی وحدت در كثرت و كثرت در وحدت و یا به تعبیر هرفساخت دوری و روساخت دسستهها» (از اشارتهای
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دریا ،توكلی :ص  )195و نمایش انسانهای واقعی با خلقوخوهای دونادون است و هنر نظامی در هفت پیکر ،افزودن
اپیزودها به زنددی بهرام و سلوک اوست و اینگونه روایت امتیاز اساسی و شاخص شاعر داستانسرای دنجه است.
شتاب منفی ()Deceleration
داهی در روایت داستان ،زمان متوقف میشود ،درحالیکه بیان همچنان ادامه دارد و توصیف و تفسیر و عمل ذهنی
پیش میآید و یا در منظومه های داستانی ،مدح و قدح یکی از شخصیتهای داستان و از جمله رجزخوانیها و بیان
ویژدیهای فردی قهرمان از زبان خودش یا دیگری كه كاهش روایت را سبب میشود و «شتاب منفی» است؛ یعنی
«اختصاص یک تکه بلند از متن به مدت زمان كوتاهی از داستان» (روایت داستانی ،بوطیقای معاصر ،ریمون كنان:
ص .)471
در هفت پیکر ،جز قسمتهای توصیفی و بیان عمل ذهنی ،در چهار مورد شتاب منفی صورت درفته است .بار اول
بهرام در بیان ویژدیهای فردی خود و با بیان دالیل ،مردم را از منش خود باخبر میکند و نیز مردم را از بددویی
پدرش برحذر میدارد و در  69بیت آمده است (هفت پیکر :ص  )94-74و باز در  49بیت دیگر (همان :ص -93
 ) 91رجزخوانی و خودستایی میکند و طرف مقابل خود را خوار میدارد؛ بار دوم در خطبج عدل بهرام دور در 65
بیت (خودستایی  ،)45-94عدالت دستری بهرام و ملک و نعمت از خدای دانستن او بیان میشود .بار سوم در بیان
سرهنگ در مدح و بزردداشت بهرام در  49بیت (همان :ص  )453و باألخره بار چهارم ،سخنوری در مدح بهرام و
پادشاهی او و فراخی نعمت در دوران او در  43بیت (همان :ص  )467-464داد سخن داده شده است .روایت در
همج این موارد دارای شتاب منفی است و از سرعت آن كاسته شده است.
نتیجهگیری
بررسی سرعت روایت در یک اثر داستانی برای آن است كه نشان داده شود كه در آن اثر ،رویدادها و كنشهای
داستانی در طول چه مدتی از زمان رخ دادهاند و در سنجش هریک از برهههای زمانی ،چه حجمی از كتاب به آنها
اختصاص یافته است .در این مقاله كه به بررسی سرعت روایت در داستانهای هفتپیکر پرداخته شده است ،نتایج
زیر حاصل این پژوهش است:
-4در داستانهای هفتپیکر از عوامل افزایش سرعت روایت چون دزینش و حذف (بیست و چهار مورد) ،زمانپریشی
(از نوع آینده نگری) ،بسامد مفرد و بسامد بازدو (سه بار در روایت سه شاهدخت) استفاده شده است ،هرچند این
عناصر ،در بخشهایی كه مورد استفاده واقع شدهاند ،كاربرد زیادی ندارند اما باعث شتاب در سرعت روایت دردیدهاند.
-6در داستانهای هفتپیکر از عناصر توصیف (با بیشترین بسامد نسبتبه دیگر عوامل كاهندۀ سرعت یعنی كمی
بیش از ده درصد روایت هفتپیکر) ،افزودن اپیزود (هفت داستان شاهدختها در هفتدنبد و دو داستان فرعی دیگر
یعنی داستان كنیزک و داستان شبان) ،خوددویی (حدیث نفس) (با هشت مورد) ،بیان عمل ذهنی (با سه بار
استفاده از این تکنیک) ،زمانپریشی (از نوع دذشتهنگری) (با دو بار استفاده از این عنصر) ،دفتگو (با سیزده بار
استفاده از این نوع بیان) ،دخالت راوی (با سی و سه بار نظریه پردازی و دخالت راوی یا شاعر) ،كاربرد بسامد مکرر
و متشابه (و تلفیق این دو در پانزده مورد) و شتاب منفی (در چهار مورد) استفاده شده است و این عوامل از شتاب
روایت كاسته است و نسبتبه عوامل افزایش سرعت روایت بسامد باالتری دارد .در مجموع ،هفت پیکر را میتوان
اثری روایی دانست كه سرعت روایت در آن «كند» است ،امّا با توجه به غنایی بودن این منظومه و سنت ادبی
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حاكم بر دوران سروده شدن آن كه در اینجا همان بخش اول كتاب شامل ستایش خداوند ،نعت پیامبر و معراج
او ،سبب نظم كتاب ،دعای پادشاه ،ستایش سخن و سرانجام نصیحت فرزند خویش است و در  454بیت آمده و
نیز بیان نظریات شاعر در پایان برخی از داستانها میباشد و افزون بر اینها ،هنر بیبدیل داستانسرای دنجه ،حکیم
نظامی ،در بکار بردن زبان هنری و شاعرانه با استفاده از عناصر زیبایی سخن –چه عناصر هرفساختی و معنایی
(زیبایی درونی یا محتوا) و چه عناصر روساختی سخن (زیبایی برونی) و در پی آن لذت خواننده از خواندن منظومه،
عوامل مذكور نه تنها عیب محسوب نمیشود ،بلکه جذابیت بیشتر و شهرت داستانها را موجب شده است و اقبال
همگان برای خواندن و لذت هرچه بیشتر از داستانهای هفتپیکر و چاپهای متعدد و مکرر این اثر در دورانهای
مختلف ،دواه این ادعاست.
پینوشت:
-4در این مقاله ،از كتاب هفتپیکر به تصحیح حسن وحید دستگردی (تهران :زوار) استفاده شده است و شمارۀ
ابیات بر اساس این نسخه تنظیم شده است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه خوارزمی تهران استخراج شده است .آقای
دكتر سیدمرتضی میرهاشمی راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای علیرضا
پیمان به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر حسین
بیات نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در
نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
بر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه خوارزمی تهران كه در سالهای تحصیل از محضرشان
بهره بردم و ماحصل دانش و اندیشج من ،در نتیجج آموختن از آنهاست ،قدردانی نمایم.
تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست .م سئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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