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  چکیده
همترین مدا کرد. یکی از رواج پی به سبب گسترش مکتب ساختارگرایی شناسی در قرن بیستمروایت
ساس ااست. در این پژوهش تالش شده است بر  «ژرار ژنت»زمان و روایت مربوط به ی هانظریه

سه  که این هاییبه بررسی سه سطح روایی )داستان، روایت، روایتگری( و مؤلفه« ژرار ژنت»دیدگاه 
صیدۀ ایوان قدر « صدا»و « وجه» ،«زمان دستوری» دارند؛ یعنیسطح را در تعامل با همدیگر نگه می

نش ه گزیط زمانی را در طول اثر خویش برهم زده و بمدائن بحتری پرداخته شود. بحتری توالی خ
ع ری از نووایت بحتمهمترین عنصر زمان در ر .پردازدوار آنها میتر و یا نقل اشارهرویدادهای برجسته

ا مقدمه ب بحتریداستانی است.  بروننگری های وی از نوع گذشتهنگرینگری است و گذشتهگذشته
و در باقی  بیت آغازین قصیده را با شتاب منفی، درنگ و حذف 13ر چینی و  برای جذب و تأمل بیشت

یان این م است و در روی خود را با شتاب مثبت و حذف روایت کرده زۀ زمانی گستردۀ پیشابیات با
ه ا پرداختن آنهرویدادها و تصاویر را گزینش کرده و برجستگی بخشیده و با درنگ بیشتری به بیا بعضی
امد دوستی اوست. بساین امر متأثر از ایدئولوژی، گفتمان شاعر، عواطف و احساسات ایران .است

فر( به صکانون )های بحتری از نوع بسامد مکرر و بسامد بازگو است. بحتری از دیدگاه برتر یا روایت
ی اوان رفاصلۀ می. توصیفات او زنده و جاندار است. راوی اول شخص است. روایتگری پرداخته است

ن ه است. ایدهد، فاصله را بیشتر کرددست میه ها و ذکر جزئیاتی که بو وصف زیاد استو داستان 
 تن موردممحدودۀ زمان روایت نیز پسازمانی است. . گویی بیرونی استقصیده در حقیقت یک نوع تک

وی ای راهنگریبررسی مربوط به دوران انحطاط و فروپاشی بقایای کاخ ساسانیان بوده اما گذشته
کستن کنیک شکند که مربوط به پیش از آغاز زمان اصلی داستان است و ترخدادهایی را بازنمایی می

 .ه استرفتعظمت روزگار ساسانیان به کار  چخط سیر زمان در جهت بازنگری و یادآوری او
-یز اصلاست و یکی ا تأثیر بسزایی داشتهکاربردهای مختلف عنصر زمان در محتوای روایت بحتری 

 .است اسنادی–ای روش تحقیق کتابخانه در روایتگری اوست.درنگ جذابیت و ترین عوامل ایجاد 

 .بحتری، ایوان مدائن، ژرار ژنت، روایت ها:لیدواژهک

                                                                                                                                        
 hrezwan@uok.ac.ir مسئولنویسنده *
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 مقدمه

نه ن زمیروایت توجه زیادی شده است و مطالعات بسیاری در ای ۀهای اخیر به مقولدر دهه

اختار یافته در بررسی سمند و سازمانشناسی یک رویکرد نظامروایتصورت گرفته است. 

وسور، سشناسی به عنوان علمی نوین مورد توجه ساختارگرایانی همچون روایتروایت است. 

ر ک اثیپراپ، بارت، گریماس و تودوروف قرار گرفته است. این دانش ادبی با بررسی فرم 

 ند.پذیر کا فهممتن دست یابد و گفتار روایی یا متن ر کوشد به نظام معنایی فراتر ازادبی می

وان ان به عنآورد. زمبه دست می« زبان»و « زمان»روایت همواره پویایی و تحرک خود را درون 

در  ؤلفۀ زمانم .(62: 1387)ریمون کنان،  ای داردمؤلفۀ اصلی ابزار بازنمایی روایت اهمیت ویژه

 تنی براه مباثرگذارترین مؤلفۀ ساختاری روایت، از دو دیدگبررسی زمان به عنوان نخستین و 

ان در . زمپدیدارشناسی و هرمنوتیک قابل بحث است: دیدگاه ادموند هوسرل و دیدگاه هایدگر

 ان ابژهو زم مند از سوژه و ابژه است. از نگاه هوسرل، ساعت سوژهنگاه هوسرل بنیانی داللت

ستی هدن یا بیان کرد که هستی انسان همان در جهان بو« دازاین»است. هایدگر با مطرح کردن 

ای از الیه های چندگانه انگاشته است که در هر لحظهدر جهان است. او زمان را جزء واقعیت

یسر م بان ران و زشود. او در گامی فراتر با تکیه بر هستی ارتباط زماآن به هستی فراخوانده می

سخن  دن وشهود انسان از جهان را نوعی به زبان آم ، ادراک ودانست و در نگرشی هرمنوتیک

دهد، نوان قالب و ظرفی که داستان در آن روی میع(. 546-556: 1380)احمدی،  گفتن تعبیر کرد

د، به کنیماز جمله مسائلی است که در پرداخت نهایی در قالب متن، نقش حائز اهمیتی ایفا 

: 2009لقاضی، ا)زکریا باشد زمان غیر محتمل می گیری هر روایتی بدونای که تقریبا شکلگونه

106.) 

ز اکول ا 1955میالدی در پاریس فرانسه متولد شد. او در سال  1930در سال  «ژرار ژنت»

مدرس  پیش از دریافت سمت 1963تا  1958نرمال سوپریور فارغ التحصیل گردید و از سال 

ر سال ت. دراهنمایی به تدریس پرداخ در رشتۀ ادبیات فرانسوی در دانشگاه سوربون در دورۀ

وازۀ آاستادیار و سپس مدیر مطالعات در مدرسۀ تحصیالت عالی علوم اجتماعی شد.  1967

نت و ژاک دریدا هر دو در ژ 1959-1960های ژنت پس از دو اثر اول او جهانی شد. در سال

  (.87: 1396)صدیقی لیقوان، علوی مقدم،  کردندتدریس می  "Lycee"مدرسۀ
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در منبج، میان حلب و فرات متولد شد. ه  206م/821به سال  ابوعباده ولیدبن عبید البحتری

م( ماجراهای 833-842م( متولد شد ولی در عهد معتصم ) 813-833در زمان مأمون ) بحتری

زندگی او رخ داد. وی در مدت عمر خویش ده تن از خلفای عباسی را دید. در اواخر خالفت 

معتصم به دلیل آوازۀ تمدن و فرهنگ عراق، عازم آنجا شد. وی در وفات ابوتمام و دعبل 

و خالی یافت بالمنازع به هنرنمایی که عرصۀ شعر و شاعری را خزاعی مرثیه سرود و آنگاه 

ۀ ابوتمام سروده بود، خود را که به تقلید از حماس "الحماسه"سرودن اشعار پرداخت و کتاب 

آزمایی خاقان، وزیر متوکل درآورد. وی در همۀ ابواب شناخته شدۀ شعر عرب طبعبنبه نام فتح

به زیبایی به وصف بناهای باشکوه بغداد پرداخت. کرد. در وصف سرآمد شاعران بود و 

اوصاف بحتری دو شاخۀ بارز دارد از جمله وصف طبیعت و وصف بناها. وی در عهد معتضد 

-11: 1384)رفیعی، به زادگاه خویش منبج برگشت و در هشتاد سالگی دیده از جهان فرو بست 

عواطف و از ایوان مدائن دیدن کرد و  سالگی 65در سن  بحتری در قرن سوم هجری (.12

 احساسات درونی خود را با دیدن این بنا در این قصیدۀ جاندار و بلیغ بیان کرد. 

 

 سرودن قصیده:سبب 
های خود به بیند، در گذشته و تجربهشود و خود را به مرگ نزدیک میبحتری آنگاه که پیر می

ودن قصیده به نزاع بحتری با پسرعمویش پردازد؛ هر چند که به ظاهر مناسبت سرتأمل می

در سرودن سینیۀ بحتری کمترین اهمیت را دارد؛ زیرا  مسئلهمربوط است اما در واقع این 

تواند ناامیدی و احساس شقاوت پسر عمویش هراندازه که عمیق هم باشد، نمیبا اختالف او 

یک انگیزۀ شخصی به وصف شاعر را در مقابل سرنوشت انسان در هستی بپوشاند. او تنها با 

پردازد نه برای کسب رضایت خلیفه یا امیری یا به تقلید از شاعران پیشین. این مدائن می

: 1969)الحاوی، قصیده تأمل و اعتراف بحتری است با آنچه که در درون خود با آن مواجه است 

که بحتری اند: ترور متوکل موجب شد ؛ همچنین در مناسبت سرودن این قصیده گفته(513

اعتماد خود را به مردم جامعه از دست دهد و واپسین روزهای عمر خود را در مسافرت به سر 

ای جز آن ندید که با روشی بدیع که تنها با دقت گیری ترکان چارهبرد. وی در واکنش به قدر

پس از نظر قابل درک است، تمدن فارس را بستاید تا از ترکان انتقام بگیرد. او برای این کار 

در بیان  (.508: 1438حسنعلیان،  )کمالی، به وصف آن بپردازدرگ متوکل به ایوان مدائن رفت تا م
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برای »معتز در مورد آن گفته است:  اهمیت و جایگاه این قصیده همین کافی است که ابن

ثعالبی . «بحتری تنها همین قصیدۀ سینیه کافی بود زیرا عرب سینیۀ دیگری مانند آن سراغ ندارد

 هم در مورد این بیت از سینیه: 

 َو ََتاَسککککککککککککککککککلّد َرککککککککککککککککککّ  َ  َ  کککککککککککککککککک    کککککککککککککککککک    ّ 
 

 عِسکککککککککککککککککک  َو ّ لسکککککککککککککککککک   تماسکککککککککککککککککا   ککککککککککککککککککّ   تَ  
 

 (1152:  1119)  بحرتی،  
این زیباترین بیت از شاعران جدید است که در استواری و فصاحت به شعر قدما »گوید: می

  (1: 2015)رضوان،  «.شبیه است

وایی و به بررسی سه سطح ر« ژرار ژنت»تالش شده است که بر اساس دیدگاه در این پژوهش 

ئن ان مدادر قصیدۀ ایو، دارندهایی که این سه سطح را در تعامل با همدیگر نگه میمؤلفه

-یشفاسنادی است و با بررسی موضوع و –ای روش تحقیق کتابخانهبحتری پرداخته شود. 

ر دحتری بابیات از شرح قصیدۀ  در ترجمۀ تحلیل شده است.برداری از منابع موجود، مطالب 

 وصف ایوان کسری از یداهلل رفیعی استفاده شده است.

 

 سؤاالت تحقیق

 گری در اثر خویش پرداخته است؟ بحتری چگونه به روایت -

 ویمیبحتری چگونه سیر خطی زمان را در اثر خویش برهم زده و در صدد تغییر زمان تق-

 داستان برآمده است؟ 

 اند؟ های وجه و زمان و صدا چگونههای وی با توجه به مؤلفهروایت-

 

 های تحقیقفرضیه
 رد. را دا« گریروایت»و « روایت»، «داستان»قصیدۀ بحتری قابلیت پژوهش در سه سطح -

حرف حتری در نظم و ارائۀ اثر خویش و ترتیب وقوع عینی رخدادها از سیر خطی زمان منب-

 زند. های زمانی دست میشده است و به پرش

ود بحتری در در راستای مضمون و مقص« صدا»و « وجه»، «زمان دستوری»هایی چون مؤلفه-

 اند.سرودن قصیده به کار رفته
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 اهداف و ضرورت تحقیق

جام انه روایی شعر یکی از مهمترین موضوعاتی است که در ادبیات هر کشوری بررسی وجو

 بهتر . شناخت ساختار روایی قصیدۀ ایوان مدائن بحتری نقش زیادی در درکشودداده می

 زیبایی متن و مهارت سخنوری بحتری دارد.

 

 تحقیق ۀپیشین

یغمایی برای اولین بار در سال مهدوی دامغانی قصیدۀ ایوان مدائن بحتری را به درخواست حبیب 

های بسیاری ترجمه کرد  و در مجلۀ یغما به چاپ رسید. دربارۀ این قصیده پژوهش 1341

ایوان مدائن از دیدگاه دو شاعر »ای با عنوان صورت گرفته است؛ از جمله امیرمحمود انوار مقاله

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی که در مجلۀ نوشته است « نامی تازی و پارسی بحتری و خاقانی

ایوان مدائن در شعر »رسیده است، چاپ به  1353ال بیست و یکم، تیرماه دانشکدۀ تهران، س

فصل که ایوان مدائن را در شعر  4، در 1385ای است تألیف احمد محمدی، نامهپایان« فارسی

ای تحلیل مقایسه»عنوان  ای بانامهفاطمه شرفی پایان ران پارسی و تازی بررسی کرده است،شاع

المللی امام در دانشگاه بین« شناسی ساختاریسینیۀ بحتری و سینیۀ احمدشوقی از منظر سبک

قصیدۀ بحتری به نگارش درآمده  های دیگری هم دربارۀنگاشته است. مقاله 1395خمینی، بهمن 

یداهلل  واحد خوی،، مجلۀ زبان و ادبیات فارسی «شرح قصیدۀ بحتری در وصف ایوان کسری»است 

ای از نشانهای و درونقصیدۀ ایوان مدائن خاقانی با رویکرد بینامتنیت بینانشانه، 1384رفیعی، 

ف   ةتلق    صور » ،1393شناسی، زمستاننامۀ نقدادبی و سبکپژوهش ،انصاری و دیگران حمیدرضا
و آد هبا،  ة  ع بی ةجمل  در سات ف    لغ ، ف       ری  ی ،«(ة  فل ی ةإ      ؤی ة  بص ی ةإیو ن کس ی  لبحرتی ) ن    ؤی ةقصی 
تعلیم   عا   و    هو  ر  ف حی ،  لیل  کس ی،  إیو ن ۀ  تشلیل  ألسلوب  ف  قصی ، 1389، 1،   ع د ةحملم ةفصلی

، 2016/2015و آد هبا،  ة  ع بی   لغة قسم   ف ون و  آلد ب ی س، کلابدی  ب  حلمی بن عة  بحث   علم  جا 
و  ة  ع بی ة  لغل  جم ، رؤای کما  ، مسی  رس علیان،«(ة و    یةأسلوب ة  بحرتی و   ش یف  مل تض  )در س شع  یو ن کس ی ف  »

 .2015 ة  علوم   قا    ، د رر ان رضو ن ی  ن    ق ،  ف    بحرتی ی سی  ،1438  ، خ یفةحملم ة ا  لمیآد ب
 ۀ بحتری از منظر زمان و روایتقصیدهای ذکر شده در هیچکدام از پژوهشالزم به ذکر است که 

کاربردهای مختلف عنصر زمان در  بررسی نشده است و از آنجایی کهیه ژرار ژنت براساس نظر
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ترین عوامل ایجاد جذابیت و درنگ در محتوای روایت بحتری تأثیر بسزایی داشته است و یکی از اصلی

 ضروری است.راهگشا و ، پژوهش حاضر روایتگری اوست

 

 مبانی نظری

نه ن زمیهای اخیر به مقولۀ روایت توجه زیادی شده است و تحقیقات بسیاری در ایدر دهه

مچون شناسی به عنوان علمی نوین مورد توجه ساختارگرایانی هصورت گرفته است. روایت

ی شناسی ساختارهاگرفته است. روایتسوسور، پراپ، بارت، گریماس و تودوروف قرار 

شکاری ه از آدهد. عوامل اساسی در متن گاها را نشان میمشابه، یکسان و گاه تکراری روایت

ین د؛ همچنکوشد تا آنها را در برابر مخاطب قرار دهشناسی میاست و روایت  ناپیدا بسیار

هایی یل متنکند و به تحلمیعناصر تکرار شنوندۀ روایت را در آثار مختلف به مخاطب معرفی 

گری از یتروایت و روا (.214: 1381)ایبرمز، شود پردازد که روایت از طریق آنها بیان میمی

 دیدترینله جگذشته و از زمان ارسطو مورد توجه قرار گرفته اما مسالۀ زمان در روایت از جم

رار نان، ژکریکور، ریمون پردازانی چون توماشفسکی، پل مباحثی است که در حوزۀ کار نظریه

 ی ابزارۀ اصلروایت کالمی به این است که در آن زمان مؤلف ویژگی»ژنت و...قرار گرفته است. 

پرتو  ان درشود؛ بنابراین زمبازنمایی )زبان( و شیء بازنموده )حوادث داستانی( محسوب می

شناسی روایت در رویکرد (62: 1387ریمون کنان، )« یابد.گاهشمارانۀ میان داستان و متن معنا می

کی از ان یچگونگی و شیوۀ پرداخت نهایی داستان در قالب متن اهمیت شایانی دارد. عنصر زم

 ایابطهستان ررابطۀ زمان و دا»ترین مسائلی است که ذهن بشر با آن روبرو بوده است: پیچیده

ستان ن دامان نیز دروگیرد، زدو سویه است؛ زیرا همان گونه که داستان درون زمان شکل می

(. 24: 2008)الحاج علی، « کند و در ساخت و ارائۀ روایت داستانی سهیم استنمود پیدا می

ئه ارا مقصود از زمان روایی ترتیب زمانی بر اساس آن چیزی است که راوی در روایت خود

ا ق بطابو خطی، رویدادها بر اساس ترتیب و نظم طبیعی و مدهد؛ اما در زمان تقویمی می

لفصیل، ا)رک: روحی شود روند و خللی در ترتیب زمانی وارد نمیهای ساعت پیش میعقربه

یت مربوط به ها در زمینۀ زمان و روایکی از مهمترین نظریه .(103: 2009 ؛ زکریا قاضی،102: 2002

ین ایان ژرار ژنت است. وی با تقسیم روایت به سه سطح داستان، روایت و راوی و تعامل م

 وجه و لحن روایی بررسی کرده است.سطوح را با استفاده از سه مقولۀ زمان، 
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ای بقای ربحتری حاصل سفر و مشاهدات شاعر در براب« ایوان مدائن»مشهور و جاودان  قصیدۀ

اهمیت  است. های کالمیهای غیرکالمی و تبدیل هنرمندانۀ آن به نشانهبنایی معروف با نشانه

رد. در بگی این قصیده موجب شد که مورد توجه و پیروی بسیاری از شاعران و نویسندگان قرار

و  ودهب ازی دربیان اهمیت آن باید گفت که بنای دیرپای مرکز فرمانروایی ساسانیان در روزگار

هتر از ایوان ببنایی  (.158: 1374)یوسفی،  ای را به خود جلب کرده استتوجه هر بیننده و گذرنده

 هایکسری در مدائن ساخته نشده و همچنین بخشی از شهرت آن مربوط به فرویختن کنگره

صیده از نوادر این ق .(20: 1393، ؛ انصاری و دیگران119: 1391 )پیرنیا،آن در زمان والدت پیامبر است 

یت ب 56ر رود که بحتری آن را سه قرن بعد از فروپاشی ساسانیان داشعار عرب به شمار می

 سروده است.

 

 شناسی ژنتروایت

 ووایت رشناس ساختارگرا روایت را به سه سطح مختلف داستان، ژرار ژنت به عنوان روایت

بی که واقعا رویدادهای روایت شده به ترتیدر این بخش  «داستان».1 کند:روایتگری تقسیم می

تیب رویدادها در متن همان گفتمان متن یا تر: «روایت»یا « نقل».2 شود.اند، بیان میاتفاق افتاده

ان گویی عمل روایت کردن و داست «گریروایت».3 است نه ترتیب و توالی واقعی رویدادها.

 ه عنصررا از طریق س« روایتگری»و « روایت»، «داستان»برای مخاطبان است. ژنت سه سطح 

 داند.با یکدیگر در ارتباط می« صدا»و « وجه»، «زمان دستوری»

 و« داومت»، «نظم»ترتیب رویدادها در روایت از نظر زمانی است که شامل  «زمان دستوری»

 شود.یمها به طور تفصیلی بحث و بررسی هریک از این مؤلفه ،شود. در ادامهمی« بسامد»

بر روابط میان توالی مورد نظر رخدادها در داستان و ترتیب بازگویی آنها در متن، : «نظم»

 ۀنماید. ژنت هر گونه انحراف از توالی زمان مستقیم و انحراف در ترتیب اولیاشاره می

-51: 1997)جینت،  نامدمی« پریشیزمان»ه ترتیب وقوعشان در داستان رویدادهای متن را نسبت ب

ای زودتر یا دیرتر از موقعیت ای از متن که در نقطهپریشی، عبارت است از هر پارهزمان .(47

ها به دو نوع بازگشت پریشیزمان (.192:1383)توالن،شود طبیعی یا منطقی توالی رخداد نقل می

و « هانگرگذشته»یا به اصطالح ژنت (Flash Forward) و پرش به آینده  (Flash back)به عقب 

گاهشارانه به عقب غیرحرکتی « نگرگذشته» (.47-51: 1997)جینت،  شوندتقسیم می« نگرهاآینده»
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ای که به لحاظ زمانی زودتر به وقوع پیوسته، بعداً در متن نقل ای که حادثهاست، به گونه

که روایتی را  ۀکند. ژنت این گونتر در داستان پرش میای قبلشود. در واقع روایت به نقطهمی

-گذشته الف.: نگر. گذشته1سه نوع تقسیم کرده است: به  ،تر استبسیار معمول« نگرآینده»از 

به خارج و مقدم بر زمان روایت اصلی قرار دارد.  نگردر این گذشتهنگر خارجی: زمان داستان 

نگر گذشتهب. ای در داستان پیش از آغاز روایت اصلی پرش دارد.که روایت به نقطه این معنا

اما این نقطه در درون داستان اصلی  ؛گرددتر در داستان بر میای قبلداخلی: روایت به نقطه

نگر پیش از زمانی گذشته ۀآید که دورنگر مختلط: وقتی به وجود می. گذشتهج قرار دارد.

 1386)لوته،  رسد یا به درون آن پرش دارداما بعداً به این رخداد می ؛شودرخداد اصلی آغاز می

نگری دربارۀ شخصیت، رخداد یا خط داستانی که در متن نقل از نظر ژنت اگر گذشته .(78-72:

نگری است و اگر گذشته« نگری همانند داستانیگذشته»شود، اطالعاتی به خواننده بدهد، می

نگری گذشته» ،اطالعاتی به خواننده بدهد ،دربارۀ شخصیت، رخداد یا خط داستانی دیگر

تصویر روایتی است شامل اشاره به  نگر:آینده.2 (.134: 1387کنان، )است « متفاوت داستانی

نگر نادرتر است و اغلب در روایت اول نگر از گذشتهرُخ خواهد داد. آینده ارخدادی که بعد

زمانی پیش از  نگر عبارت است از یادآوری رخدادی داستانی درآینده .شودشخص دیده می

 روایی ممکن است بسیار فشرده باشداین شکل از اطالعات  .بازگویی رخدادهای پیش از آن

های اول شخص، حرف آخر را نگر در روایتتصور بر این است که آینده .(102: 1997)ژنت،

هر از چندگاهی به  به طور طبیعیها، زند، شاید بدین دلیل که برای راوی این گونه روایتمی

ز تر است، پروامتعاقب که به رخدادهای زمان حال شخص راوی نزدیکسمت رخدادهای 

توانند درونی یا بسته به این که بر یک شخصیت، نگرها، مینگرها به سان گذشتهکند. آینده

نگرها همچنین آینده ؛نگر برونی باشندرخداد یا خطای انسانی متفاوت تمرکز کنند، آینده

پایانی روایت اصلی، داخلی، خارجی یا مرکب  ۀآنها با نقط ۀارانمگاهش ۀتوانند بسته به رابطمی

 .(76:1386)لوته، باشند

از نظر ژنت تداوم به معنای نسبت بین زمان متن و حجم متن است. وی در بررسی : «تداوم»

دهد. اگر هر صفحه از متن روایت معادل یک ماه شتاب و ضرباهنگ روایت آن را مبنا قرار می

از زندگی شخصیت داستان باشد، شتاب ثابت است و اگر بخش بزرگی از متن به زمانی کوتاه 

اختصاص یافته باشد، شتاب منفی و اگر دورۀ زمانی وسیعی در بخش کوتاهی از متن گنجانده 
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و رجبی و همکاران،  315-317: 1380)احمدی، و سرعت رویداد زیاد است  شود، شتاب مثبت است

1388 :80-77.)  
 دادهایتوالن بسامد را بررسی تعداد وقوع رخ»مین نمونۀ عمدۀ زمانی است. سو: «بسامد»

امد فرد، بسامد مداند. بسامد در این نظریه به سه نوع بسداستان یا تعداد نقل آنها در متن می

به یکی از  بسامد عمدتا. (31: 1388پیغمبرزاده: )طاهری و « مکرر و بسامد بازگو تقسیم شده است.

-2 ر رخ داده است.بااست که یک بارۀ رویدادینقل یک بسامد مفرد-1آید: سه شکل زیر می

نقل یکبارۀ  مد بازگوبسا-3 بار رخ داده است.نقل چندبارۀ رویدادی است که یک بسامد مکرر

 رخ داده است. باررویدادی است که چند

 «فاصله»الف(  شود:از طریق فاصله و دیدگاه خلق می (mood)« حال و هوا»یا « وجه»

(distance)  .کمترین فاصله یا بیشترین تقلید از زندگی با  فاصلۀ بین داستان و روایتگری است

« دیدگاه»ب(  آید و بالعکس.دست میه ب استفاده از حداکثر اطالعات و حداقل حضور راوی 

-زاویۀ دید یا چشمانی است که ما از منظر آن هر بخش معین از روایت را می« اندازچشم»یا 

تواند به بینیم؛ اگر چه راوی ممکن است در حال گفتن داستان باشد؛ اما زاویۀ دید می

شد که در آن راوی، با «کانون فاقد»تواند روایت می های دیگری تعلق داشته باشد.شخصیت

های باشد که شخصیتی از یک جایگاه ثابت یا جایگاه «درونی-کانونی »دانای کل است؛ یا 

 گوید؛ یا از دیدگاه چندین شخصیت بیان شود. متغیر آن را بازمی

گری( تهمان صدای راوی است. هنگام تحلیل صدا رابطۀ راوی )عمل روای«: لحن»یا « صدا»

-سی می( بررشودداستان گفته می شود و با روایت )روشی که با آنرا با داستانی که گفته می

راوی  کند.کنیم. صدا در تعیین موضع راوی نسبت به داستان و اعتبار وی به ما کمک می

شوند، یهایی که از زبان اول شخص بیان میا مانند روایت ممکن است خارج از روایت خود

  ایت، بلکه شخصیت اول آن نیز باشد.یا نه تنها داخل رو داخل روایت خود

 

 «ژرار ژنت»روایت  بررسی قصیدۀ بحتری براساس نظریۀ زمان در
ساسانیان عظمت و شکوه عصر هخامنشی را تجدید کردند.  سطح اول روایت است. «داستان»

در دورۀ قدرت این سلسله اقتدار و حیثیت سیاسی ایران عمال دنیای متمدن آن روز را به دو 

خود سبب آغاز فصل جدیدی در  مسئلهقطب قدرت یعنی ایران و روم تقسیم نمود و این 
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روان صورت کیه در زمان خسرو انوشیارتباط بین این دو امپراطوری بزرگ گردید. فتح انطا

های پیوستۀ او در امور ارمنستان و گرجستان اطور بیزانس و دخالتگرفت. گسترش قدرت امپر

و فرات گذشت و این کار با لشکری گران از دجله  العمل بهسبب شد که خسرو در عکس

م( و برخی از شهرها را با صلح و برخی را از جمله انطاکیه به جنگ  539) وارد شام شد

اند، مورد پسند انوشیروان م( انطاکیه که آن را عروس شهرهای آسیای غربی نامیده 540گشود )

افتاد. فتح انطاکیه چنان برای انوشیروان و به طور کلی برای دولت ساسانی اهمیت داشت که 

تصویر این « وه انتیوخسرو»شیرین این پیروزی عالوه بر ساختن شهر برای ماندگاری خاطرۀ 

حادثه را بر دیوارهای طاق کسری در تیسفون ترسیم کردند. فرمانروایی ساسانیان بعد از 

هایی از روم های پیاپی و شکستآخرین شاهنشاه مقتدر ساسانی خسرو پرویز با وجود جنگ

میالدی موجب افزایش هرج و مرج در  628 دچار ضعف گردید. کشته شدن خسرو در سال

داوم جانشینان خسرو ضعیف کشور شد و قدرت دودمان پادشاهی به علت فرمانروایی بی

 16تیسفون در سال  ی نهادند.میالدی لشکریان اعراب به ایران رو 634در سال گشت تا اینکه 

 هجری به دست مسلمانان افتاد. 

ان گفتم»ان یت همترتیب رویدادها در متن است نه توالی و ترتیب واقعی آنها. در واقع روا« روایت»

یان سطح تفاوتی است که م« روایت»و « داستان»است. در قصیدۀ بحتری تفاوت میان سطح « متن

توری ن دسدر زماداستان که در قسمت قبل گفته شد و تفاوتی در متن قصیدۀ بحتری وجود دارد. 

 شود و شامل سه مفهوم زیر است:یدادها در روایت از نظر زمانی بررسی میترتیب رو

در روایت  هایی کهنگریگذشتهاند. در هم تنیده در قصیدۀ بحتری زمان حال و گذشته ظمن

از  وو سبب سفر او و سرایش قصیده است  همسو با غم و اندوه شاعر ،دهدبحتری رخ می

 ونگر هپریشی یعنی گذشتدر روایت بحتری شاهد دو نوع زمان نگر خارجی است.نوع گذشته

 وی تسلی او برا .نگر هستندهای زمانی از نوع گذشتهنگر هستیم؛ ولی اغلب آشفتگیآینده

ال ان حرود و از زمبه دیدن مدائن می ،تقویت روحیۀ خود در برابر مشکالت حال و آینده

 کند:شروع می

   َعکککککککککککککککککیِ ،   کککککککککککککککککِ یبّکلَککککککککککککککککک    کککککککککککککککککن ّ کککککککککککککککککبابَِ  
کککککککککککککککککک ...   َرَضکککککککککککککککککک ت َررلککککککککککککککککککَ    ّّمککککککککککککککککککوّم، فَکَوج 
 

ّم َت فیکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککَف َ کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککس   َطف َفتهکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککا   ای 
ککککککککککککککککککککککککککککک  ِ ِن ّ  ِسککککککککککککککککککککککککککککک 

َ
 ّت   ککککککککککککککککککککککککککککک  أبکککککککککککککککککککککککککککککَیِ   مل

 

 (1153: 1119)  بحرتی، 
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ت به ا نسبرژنت هر گونه انحراف از زمان مستقیم و خطی در ترتیب اولیۀ رویدادهای متن 

ی و وح روایترین کسانی است که به تفاوت سطاز برجسته وی نامد.پریشی میوقوع آنها زمان

 های داستان را برها کار پر کردن خألنگرگذشته همه به متن روایی توجه کرده است. بیشتر از

و ممکن  توانند تمهید و شگرد نویسنده به شمار آیندگر چه این خالءها خود میاعهده دارند؛ 

 :محسوب نشوند به عنوان خالء میان نیامده اصالً نگر بهاست تا آن زمان که پای گذشته

 َو ِإذ   ککککککککککککککککککککا ّجفیککککککککککککککککککککّد، ک ککککککککککککککککککککّد جکککککککککککککککککککک یَک     
 أتَسککککککککککککککککککککککککل   َ ککککککککککککککککککککککککِن حلّ ککککککککککککککککککککککککوِ  و آَسکککککککککککککککککککککککک 

 

 أَن أَری غککککککککککککککککککککککککککرَی ّ صککککککککککککککککککککککککککب   َریککککککککککککککککککککککککککّث أّ ِسکککککککککککککککککککککککککک  
 َ َمَحککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککل   ِ ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککن آِ  ساسککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککاَن، َدر 

 

 (1154)مهان:   
دائن که به م کندمیدهد و نیت رود و ترتیب سفرش را میدر این ابیات بحتری به آینده می

 خ عظیم ساسانیان خود را تسلی دهد:برود و با دیدن آثار بقایای کا

 

 دهد.گزندی به او برسد، تند و سرکش پاسخ میدر آینده دهد که اگر هشدار می و

  ککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  و   ختبکککککککککککککککککککککککککککککککککککککاری تَکّ   ککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  
 َو قَکککککککککککککککککککککککککککککککککککک  ا َ هکککککککککککککککککککککککککککککککککککک تَ   ذ َ  َککککککککککککککککککککککککککککککککککککات  

 

   کککککککککککککککککککککک   کککککککککککککککککککککک ه   بلککککککککککککککککککککککوی، فت لکککککککککککککککککککککک   سکککککککککککککککککککککک  
،  لکککککککککککککککککککککککککککککک    کککککککککککککککککککککککککککککک   یاِت، ّ ککککککککککککککککککککککککککککککس  آبیککککککککککککککککککککککککککککککات 

 

 (1153:)مهان
ککککککککککککککککککککک   َو َ َقککککککککککککککککککککک  رَ بَ ککککککککککککککککککککک   ّکبّکککککککککککککککککککککّو  بکککککککککککککککککککککِن َ م 

 
 بَعککککککککککککککککککککککککک   ککککککککککککککککککککککککک    کککککککککککککککککککککککککن جا َبیکککککککککککککککککککککککککِ  و  ّ کککککککککککککککککککککککککس 

 

 (1153:مهان)
 

  رود:های دورتر میبه گذشته باز همشاعر 

 ظککککککککککککککککککل   ککککککککککککککککککا   َو ّ ککککککککککککککککککّم خافّضککککککککککککککککککوَن فکککککککککککککککککک  
 ّ غلککککککککککککککککککککق  اببّکککککککککککککککککککک   لککککککککککککککککککککک  جبککککککککککککککککککککل   قیکککککککککککککککککککککق

 

، حّیِسکککککککککککککککککککککککککک    ّعیککککککککککککککککککککککککککوَن و ّ ِسکککککککککککککککککککککککککک    ّ شکککککککککککککککککککککککککک   
   ککککککککککککککککککککککککککککککک  د رتککککککککککککککککککککککککککککککک  خککککککککککککککککککککککککککککککک    و  لکککککککککککککککککککککککککککککککسِ 

 

    (1154مهان: )
  َکَقکککککککککککککککککککَل   ککککککککککککککککککک   ّ   هکککککککککککککککککککَ ّ ن  َ کککککککککککککککککککِن   ِککککککککککککککککککک   
 َفَلکککککککککککککککککککککککککألن    ِ َ کککککککککککککککککککککککککاَ   کککککککککککککککککککککککککن َ کککککککککککککککککککککککککَ ِم  أّلن
  ککککککککککککککککککککککککککککو تَکککککککککککککککککککککککککککک  ّه  لمککککککککککککککککککککککککککککد إن    ل یَککککککککککککککککککککککککککککا  

 

 ِه، رت ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  رجعکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککَن أ ضکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککاَ   ّکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککبس 
 ِإخ  ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککِ ، ب یککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککّ  ر ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککسِ  و 

 َجَعلَککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککد  اََتککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککا ، بعکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  ّ کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  ِ 
 

 ( 1155)مهان: 

 َو  شکککککککککککککککککککککککککرتَ     ککککککککککککککککککککککککک َ َ  ِخ َکککککککککککککککککککککککککَ  َغککککککککککککککککککککککککک   
 

 بَعککککککککککککککککککککککککککَ  بَیعکککککککککککککککککککککککککک    شکککککککککککککککککککککککککک َم بَیعککککککککککککککککککککککککککَ  وَکککککککککککککککککککککککککککسِ  
 

  (1153: 1119)  بحرتی، 
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و شود قت روبرخواهد با حقینمی ؛ امابیندهای کاخ را پیش روی خود میبحتری اگر چه ویرانه

ی بینهانجارجاع »برد. های دور و به دوران رونق و شکوفایی آنان پناه میلکن به گذشته

د که کنک میای معناها را ایدئولوژیفرهنگی یا تاریخی به گونهای به سنت و گذشتۀ اسطوره

از  ترمقدس ایهای اسطورهگردد. گذشته در اندیشهگرایی میبینی و گذشتهاین امر سبب عقب

رای احتی بمأمن ر شود و گذشتهزده و بحرانی تصویر میشتاب ،معناحال است. همیشه حال بی

به گذشته  آنگاهآید، باز شاعر به زمان حال خویش می( 28: 1379، دیده)جهان« زیستن معناها.

میان  وه شاعرپردازد. به همین شینوشی ساسانیان میگردد و به ذکر شراب و مجالس بادهبرمی

 ن اوج وهای وی همچنانگریها و گذشتهکند و در تداعیزمان حال و گذشته رفت و آمد می

 عظمت آل ساسان باقیست:

 ا   و مل ّیَصکککککککککککککککککککککککککککک  ِد،  بو  غَککککککککککککککککککککککککککککوقَکککککککککککککککککککککککککککک  َسککککککککککککککککککککککککککککق
  ککککککککککککککککککککککککککککن ّ کککککککککککککککککککککککککککک  م  ت  هککککککککککککککککککککککککککککا  ککککککککککککککککککککککککککککَ  َ ککککککککککککککککککککککککککککم  
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککَد أن کسککککککککککککککککککککککککککککککککککککَ ی أبَکککککککککککککککککککککککککککککککککککک وی  ...َو تَکَومه 

 

 ِث  لککککککککککککککککک    َعسکککککککککککککککککلَ یِن، ّشککککککککککککککککک بَ    َلکککککککککککککککککس 
 أضککککککککککککککککککککککککوأَ   لیککککککککککککککککککککککککَل، أَو جّماجکککککککککککککککککککککککک  َ ککککککککککککککککککککککککس
   ّ عکککککککککککککککککککککککککککککککککککاط   و   َبَلهبَککککککککککککککککککککککککککککککککککک  أّ ِسککککککککککککککککککککککککککککککککککک 

 

 (1158: 1119 )  بحرتی،
 

 تداوم و استمرار
از زندگی و تجارب شخصی  آنکه ابتدا اندکی یکی .شودروایت بحتری به دو بخش تقسیم می

ایست برای ورود به روایت اصلی و دیگری بخش دوم به منزلۀ مقدمه کهکند خود صحبت می

که  13از ابتدا تا آغاز بیت بندی به این شکل است: این تقسیم .که همان روایت اصلی است

تا آخر نیز شتاب مثبت  13و از بیت شتاب منفی و درنگ و ابیاتی نیز در قالب حذف  است 

در بخش اول شاعر به دوره  است. ابیاتی نیز در این میان با درنگ توصیفی روایت شده است.

های فراوان زندگی و زمان خاصی از زندگی خویش اشاره نکرده است و از غم و مصیبت

وم و پس از رسیدن کند. در ابیات آغازین بخش دکند که او را وادار به مهاجرت میشروع می

کند. در این ابیات شاعر زمان و مقطع و دیدار ایوان مدائن ابیاتی در عظمت کاخ بیان می

خاصی از این دوره را در نظر نگرفته است. در همان ابتدای ورود خویش آنچه در برابر 

هر های دور باز گردد. بیش از دهد به گذشتهگیرد و ترجیح میچشمانش آمده را نادیده می

-ها و بزرگیچیز آنچه برای شاعر ارزش داشته است وصف کاخ و بنای ساسانی و ذکر عظمت
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های بقایای پادشاهی ساسانیان تأسف بر اوضاع کنونی و ویرانه اظهار های آنان در گذشته و

 :بوده است. بحتری در حقیقت به گزینش رویدادهای خاصی از ساسانیان پرداخته است

مقدار زمان خوانش متن  ،به اعتقاد وی :انطباق ابیات فوق با نظریۀ ژنت باید گفت دربارۀ

روایی و مقدار زمان رخدادهای داستان دو زمان دال و مدلول هر اثر روایی هستند. وی خلق 

وارۀ وارۀ زمانی بر حسب یک طرحخوانی زمان یا طرح زمان بر مبنای تحریف و دیگرگونه

 (131-36: 1388)ژنت،  داندزمانی دیگر را یکی از مهمترین کارکردهای روایت می

بلی قتر از دو عنصر فهم دیرش زمانی نسبت به زمان روایی متن پیچیده شتاب مثبت

-یمانی روترۀ زاند معیار قطعی برای آن بیابند. ژنت گسهستند که ریمون کنان و ژنت نتوانسته

طعۀ سنجد. توصیف یک قمقدار متن اختصاص یافته برای آن را می دادن حوادث واقعی و

ر زمان تن دن طوالنی از داستان شتاب مثبت و بیان یک قطعۀ بلند از مکوتاه از متن در زما

ه گاهی نویسند به گفتۀ مایکل توالن، .(73: 1391)برتنس،  کوتاهی از داستان شتاب منفی نام دارد

-شارهنقل ا تر و یازند و به گزینش رویدادهای برجستههای زمانی دست میدر داستان به پرش

 ؛یابدازتاب میب« چکیده»و « پرش زمانی»شتاب مثبت در روایت به دو گونۀ  پردازد.وار آنها می

ه شمار بای شتاب روایت توان به درستی گونهرا نمی« حذف»اما وی بر این باور است که 

ه بای روایی است که )بسته کانی شیوهم -های زمانیها یا گسستآورد: حذف در قالب شکاف

یمان هااوتمتغیر دارد؛ اما اگر سرعت روایی را وابسته به قضماند( ارزش آنچه ناگفته می

ت عی سرعواقع اصال نووقایع داستانی در نظر بگیریم، آنگاه حذف در « گفتن»دربارۀ شتاب 

نیم لقی کشود، تتوالن معتقد است که باید سرعت را شتاب گفتن آنچه گفته میروانی نیست. 

حالتی است که در آن زمان »تعلیق زمانی  نگ یاحذف برخالف در  (.90-91: 1383)توالن، 

نی یا ۀ زماای در زمان سخن نداشته باشد و این یعنی کنارگذاشتن یک دورداستان هیچ قرینه

 ونه است:زمانی یا سپیدخوانی  بحتری این گهایی از پرشنمونه (60: 1382)تودوروف، « حذف.

  َکَقککککککککککککککککککَل   کککککککککککککککککک   ّ   هککککککککککککککککککَ ّ ن  َ ککککککککککککککککککِن   ِکککککککککککککککککک   
  ِ َ ککککککککککککککککککککککککاَ   ککککککککککککککککککککککککن َ ککککککککککککککککککککککککَ ِم  أّلنَفَلککککککککککککککککککککککککألن   

 ِه، رت کککککککککککککککککککککککککککککککک  رجعککککککککککککککککککککککککککککککککَن أ ضککککککککککککککککککککککککککککککککاَ   ّککککککککککککککککککککککککککککککککبس 
 ِ  و ِإخ  کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککِ ، ب یکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککّ  ر کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککس

 فکککککککککککککککککککک  ظککککککککککککککککککککل   ککککککککککککککککککککا   َو ّ ککککککککککککککککککککّم خافّضککککککککککککککککککککوَن 
 ّ غلکککککککککککککککککککککککق  اببّککککککککککککککککککککککک   لککککککککککککککککککککککک  جبکککککککککککککککککککککککل   قیکککککککککککککککککککککککق

 

، حّیِسککککککککککککککککککککککککک    ّعیکککککککککککککککککککککککککوَن و ّ ککککککککککککککککککککککککککس   ّ شککککککککککککککککککککککککک   
   ککککککککککککککککککککککککککککک  د رتککککککککککککککککککککککککککککک  خککککککککککککککککککککککککککککک    و  لککککککککککککککککککککککککککککککسِ 

 

 (1155-1154مهان:)
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  کککککککککککککککککککککککککککو تَکککککککککککککککککککککککککککک  ّه  لمککککککککککککککککککککککککککککد إن    ل یَککککککککککککککککککککککککککککا  
 

 جعلکککککککککککککککککککککککککککککککککککککد  اَتککککککککککککککککککککککککککککککککککککککا ، بعککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  ّ کککککککککککککککککککککککککککککککککککککک  ِ 
 

 (1156-1155: 1119)  بحرتی، 
و با  های روایی که صورت داده است قائل به درنگ نیز بوده استبحتری در دل شتاب

 مزمانفکری و ذهنی خویش از تمدن ساسانیان دست به گزینش زده و هتوجه به مسایل مهم 

حسن  با شتاب روایی خویش آنچه را که برگزیده است با مکث و درنگ آمیخته کرده است.

سیر هر وقت راوی در خالل متن داستان به توصیف یا تف»گوید:قصراوی دراین باره می

 (127: 1391)گودرزی لمراسکی، باباپور روشن،  «.ایستدبپردازد، زمان داستان از حرکت باز می

عت( دارندگان کاخ باعث ایجاد سرعت منفی )حداقل سر هایویژگی توصیف مکان، زمان و

ان رۀ آنگردد. درنگ شاعر بیشتر در مواردی است که به عظمت ساسانیان و نابودی یکبامی

کاخ مدائن و وصف مربوط است. ذکر دوران طالیی ساسانیان، وصف شراب، وصف عظمت 

ف وصت در بحتری چند بی. های بحتری هستندهایی از درنگندیمان و خدمتکاران و... نمونه

 :گفته است از جمله ایوان

 َو کککککککککککککککألن    یککککککککککککککو ن  ککککککککککککککن   ککککککککککککککِ    ّصکککککککککککککک ع 
 

 جککککککککککککککککککککککوب  فککککککککککککککککککککککک  ج ککککککککککککککککککککککِ  أر کککککککککککککککککککککککن جلکککککککککککککککککککککککسِ  
 

 (1160-1159: 1119)  بحرتی، 
 :نبرد انطاکیه

 

 :در وصف شراب

دهد چه رخداد و کارکردی از داستان را دهندۀ اهمیت رویدادها است و نشان میتداوم نشان

اغلب برای حضور  هایی که بحتری کرده است،توان گسترش داد یا حذف کرد. درنگمی

فضا و مکان داستان است؛ در حقیقت بحتری با توصیفات طوالنی ادراک و خواننده در صحنه، 

 دهد. احساس خواننده را بیشتر درگیرکرده و پیام هنری خویش را زیباتر به مخاطب انتقال می

ورَهَ ُنطَاااااا  ااوَ إذا مااااااا رَُیااااااتَ صااااااُ

رو   المَنایااااااااا مَوَاثناااااااال  و َُنوشااااااااَ

 

 کیاااااااهَ ارتعاااااااتَ باااااااینَ روم  و فُااااااارسن 

 وانَ یُزجااااای الصااااافوفَ تحاااااتَ الااااادَرَفسن
 

 (1157-1156همان: ) 

 قَکککککککککککککککککککککک  َسککککککککککککککککککککککقا   و مل ّیَصکککککککککککککککککککککک  ِد،  بو  غَککککککککککککککککککککککو
  کککککککککککککککککککککککن ّ ککککککککککککککککککککککک  م  ت  هکککککککککککککککککککککککا  کککککککککککککککککککککککَ  َ کککککککککککککککککککککککم  

 

 ِث  لکککککککککککککککککککککککک    َعسککککککککککککککککککککککککلَ یِن، ّشکککککککککککککککککککککککک بَ    َلککککککککککککککککککککککککس 
 أضکککککککککککککککککککککککککککککککوأَ   لیکککککککککککککککککککککککککککککککَل، أَو جّماجککککککککککککککککککککککککککککککک  َ کککککککککککککککککککککککککککککککس

 

 (1158مهان: )



 *هادی رضوان  داستانی و سطوح روایی در سینیه بحتریگذشته نگری برون

169 

 بسامد 
-تد روایرخدابه تعداد  تحلیل روایت ژنت است که ترین بخش تجزیه وتکرار یا بسامد اصلی

 ه است وافتاد بسامد مفرد یکبار گفتن آنچه یکبار اتفاق پردازد.میها و تعداد دفعات روایت 

رۀ ل یک بانق بسامد بازگوو نقل چندبارۀ رویدادی است که یک بار رخ داده است  بسامد مکرر

م از نوع های بحتری هبسامد روایت .(79: 1387 )کنان، رویدادی است که چند بار رخ داده است

   :استبسامد مکرر و هم از نوع بسامد بازگو 

 بسامد مکررالف:  

 گوید:و در جای دیگر می

 َ َمکککککککککککککککککککککک ت   سککککککککککککککککککککککک وِر َد کککککککککککککککککککککک    فصکککککککککککککککککککککککارت
 

   تعککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ی، رابّ هکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککم و   تألِسککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک    
 

 (1161مهان : )
 بسامد بازگوب: 

 َو بعیکککککککککککککککککککککککککککککککّ   کککککککککککککککککککککککککککککککا بکککککککککککککککککککککککککککککککَ  و رِد رِفککککککککککککککککککککککککککککککک 
 

 َ لکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککل  ّشککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک بّّ  و  و رِد  کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککسِ  
 

 (1153مهان: )

ورزیده اما همیشه بر آن مداومت میگوید عزت نفس خویش می زیردر این بیت یکبار بحتری 

  و پیشۀ وی بوده است:

  تَکّ   ِکککککککککککککککککککککککککککککککککک  ّ کککککککککککککککککککککککککککککککککک  و    خِتبککککککککککککککککککککککککککککککککککارِی
 َو قَککککککککککککککککککککککککککککککک ِ ا  َ ِهککککککککککککککککککککککککککککککک تَ   َذ  َ  کککککککککککککککککککککککککککککککات  

 

کککککککککککککککککک    بَعککککککککککککککککککَ   ککککککککککککککککککِ ی   َبلککککککککککککککککککَوی، فّت َلککککککککککککککککککَ  َ سِ 
، َ لَککککککککککککککککککککککککک    ککککککککککککککککککککککککک   ِی اِت، ّ کککککککککککککککککککککککککس  آبِیَکککککککککککککککککککککککککات 

 

 (1153مهان:)
 همچنین:

، َخلککککککککککککککککَف     ِرککککککککککککککککام و ّخکککککککککککککککک سِ   کأَلن    ّوفوَد َضاِرَ  َرسَ یو     ککککککککککککککککن ّوقّککککککککککککککککو  
 

 (1161مهان: )

  َکَقککککککککککککککککککَل   کککککککککککککککککک   ّ   هککککککککککککککککککَ ّ ن  َ ککککککککککککککککککِن   ِکککککککککککککککککک   
 َفَلککککککککککککککککککککککککألن    ِ َ ککککککککککککککککککککککککاَ   ککککککککککککککککککککککککن َ ککککککککککککککککککککککککَ ِم  أّلن
  کککککککککککککککککککککککککککو تَکککککککککککککککککککککککککککک  ّه  لمککککککککککککککککککککککککککککد إن    ل یَککککککککککککککککککککککککککککا  

 

 ِه، رت ککککککککککککککککککککککککککککک  رجعکککککککککککککککککککککککککککککَن أ ضکککککککککککککککککککککککککککککاَ   ّککککککککککککککککککککککککککککککبس 
 ِ  و ِإخ  کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککِ ، ب یکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککّ  ر کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککس
 جعلککککککککککککککککککککککککککککککککککد  اَتکککککککککککککککککککککککککککککککککککا ، بعککککککککککککککککککککککککککککککککککک  ّ ککککککککککککککککککککککککککککککککککک  ِ 

 

 (1156-1155:  1119)  بحرتی، 

کککککککککککککککا یّکککککککککککککککَ   س  فسککککککککککککککک   ّ ککککککککککککککک ّد  َفِسککککککککککککککک  َ م 
 

 َو تَکَ َفعککککککککککککککککککککککّد  ککککککککککککککککککککککن َجکککککککککککککککککککککک   کککککککککککککککککککککککل  ِجککککککککککککککککککککککبسِ  
 

 (1152مهان:)



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

170 

های گفتاری و همان عمل روایت کردن و ایجاد روایت است. نوع کنش« روایتگری»سطح سوم 

بینی حاکم برتفکرات بحتری دارد. در سبک نحوی جمالت رابطۀ مستقیمی با نوع اندیشه و جهان

بحتری بیان عواطف و احساسات وی نسبت به پادشاهان ساسانی و ابراز حس شعر غنایی 

تر بتواند کند تا بهایراندوستی محور اصلی گفتمان وی است. او بیشتر از جمالت بلند استفاده می

خویش را به مخاطب القا کند. روایت از آغاز با وضعیتی نامتعادل و ناآرام آغاز مقصود و مفهوم 

ین وضعیت نامتعادل را به وسیلۀ مفاهیمی همچون )صیانت نفس از آلودگی، شود. راوی امی

فروشی روزگار و ناقص ماندن پیمانه، تمایل زمانه به فرومایگی و پستی، نابودی زمانه، کم

 ،های پست و ذکر بلوی و مصیبت( با رمزگان و کنایاتی چون خریدن عراق و فروختن شامانسان

در صفحات پیشین این ابیات ذکر  .کنداز و شب و صبح ... بیان میها در باراندحاضر شدن غم

گفتمان راوی از یادکرد دوران درخشش پادشاهی  قصیدۀ بحتری(.11تا  1شده است )ر.ک ابیات 

خواهد پرویز این است که می خسرو زرین بساط و باشکوه دربار تجسم و ساسانیان و بازآفرینی

 روزگار شأن و شکوه آنان را زنده کند.  ،در قالب وصف در چشمان خواننده

آید که فاصلۀ بین داستان و روایتگری است و هنگامی پدید میمنظور  :«فاصله»الف( «: وجه»

های روایت باشد. هر چه میزان مداخلۀ راوی بیشتر باشد فاصلۀ راوی داستان یکی از شخصیت

فاصله بین داستان و روایتگری شود و برعکس کمترین بین روایتگری و داستان بیشتر می

داستان خودش »شود که خواننده حضور راوی را احساس نکند یا گویی که هنگامی ایجاد می

-بازگو می هایش را به زبان خودها و شنیدهبحتری دیده (372: 1387)تایسن، « کند.را تعریف می

و داستان را زیاد شمرد  کند و راوی حضور حداکثری در داستان دارد و باید فاصلۀ میان راوی

دهد، فاصله را بیشتر کرده است. مهمترین ویژگی و ها و ذکر جزئیاتی که بدست میو وصف

مشخصۀ شعر بحتری وصف است که به زیبایی در اشعار او برجستگی یافته است. الفاخوری 

یرگذار این باره گفته است: برای اینکه بحتری در وصف سرآمد شاعران شود، چند عامل تأث در

 بوده است؛ از جملۀ آن عوامل برخورداری او از خیالی صافی و پاک و دیگری پرورش او در

های درخشان شود و در ابداع تصورات لطیف بحتری مفتون رنگ بادیه بود. این امر باعث شد

دست و ماهر شود. دیگر اینکه او در توصیفات احساسی سریع التأثیر داشته و شیفتۀ چیره

های کاخ ساسانی به وصف بحتری در وصف ویرانه .(516: 1390 )الفاخوری،وده است زیبایی ب

حسی اکتفا نکرده؛ بلکه به چیزی ورای وصف حسی دست پیدا کرده و آن هم وصف خیالی و 



 *هادی رضوان  داستانی و سطوح روایی در سینیه بحتریگذشته نگری برون

171 

و وصف خیالی و توصیفات او شامل دو نوع وصف حسی معنوی است؛ به عبارت دیگر 

شود، درونی است. ابطۀ بین راوی و جهانی که روایت میر(. 115: 1389)میرزایی، شود معنوی می

الزم به ذکر است که بحتری در کنار روایتگری اول شخص در بعضی از ابیات مستقیما 

کند و خواننده را وارد دهد و از روایت خطابی استفاده میمخاطبش را مورد خطاب قرار می

 ر حس شود.کند تا بیگانگی از وقایع اتفاق افتاده کمتماجرا می

اخته ایتگری پردبحتری از دیدگاه برتر یا )کانون صفر( به رو«: اندازچشم»یا « دیدگاه»ب( 

 ویدادهارکند و خود در جریان روایت نمی« کانونی درونی»است؛ اگر چه راوی اول شخص از 

یاد ان شیرونبوده اما در جاهایی از قصیدۀ خویش آنجا که از نبرد انطاکیه و بزم شراب انو

صویر ه به تکزیسته است. وقتی کند که خود در دربار و در همان دوران میکند، وانمود میمی

یابد. می ن و رومۀ ایرانگرد؛ ناگاه خود را میان دو سپاه ایستادهای کاخ مینبرد انطاکیه بر دیواره

 و تر گرداندترس و وحشت تمام وجودش را فراگرفته و برای اینکه وصف خود را زنده

 ه میدانود بخواننده را نیز در دیدن این نقش زیبا حاضر گرداند، در عالم خیال او را با خ

 کند.برد و از ضمیر مخاطب استفاده میمی

 

 «صدا یا لحن»

 شود ویایت مپردازد. در اینجا میان زمان داستان و زمانی که روبه خود عمل روایت کردن می

ارد. هایی وجود دشود، امکان وقوع ترکیببازگو میهایی که عمل روایت کردن و روایت

رج از ت خاتوان حوادث را قبل، بعد و یا همزمان با وقوع آنها بیان کرد. راوی ممکن اسمی

نه  د( یاشوهایی که به زبان اول شخص بیان میروایت خود، داخل روایت خود )مانند روایت

روایت درون داستانی (. 145-146: 1380تون، )ایگلخل روایت بلکه شخصیت اول آن باشد تنها دا

ونی گویی بیراست و از زبان اول شخص بیان شده است. این قصیده در حقیقت یک نوع تک

ه و است که بحتری آنچه مکنونات ذهنی و تخیل خویش را از دیدن طاق کسری بازگو کرد

 زمان روایت نیز پسازمانی است.
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 گیرینتیجه
ان، داست ساختارگرایانه از روایت بر اساس الگوی ژرار ژنت در سطحدر این پژوهش خوانشی 

ه و روایت و روایتگری )راوی( صورت گرفته است و تعامل بین سطوح از طریق زمان، وج

. لحن روایی تبیین شده است. عنصر زمان در آفرینش قصیدۀ بحتری نقش بسزایی دارد

-ا میا رهریختن آن از زمان حال خود ر نویسنده از طریق عدول از مسیر خطی زمان و به هم

 یت. رواکندهایی از سرگذشت ساسانیان را در برابر چشمان خواننده ترسیم میکند و صحنه

بل از قمانی زنگری اصلی یا همانند داستانی است و چون مربوط به بحتری بیشتر از نوع گذشته

-ناین زما بیرونی است. شاعر ازپریشی گونۀ زمان شود اززمان شروع روایت اصلی مربوط می

مدلی هیجاد ها در جهت تنبه و تذکار خواننده و آشنایی با شأن و شوکت ساسانیان و اپریشی

شاندن فروناز سیر به گذشتۀ شاهان ساسانی  بحتریهدف اصلی  در مخاطب بهره برده است.

 تری درآنهاست. بحو شوکت ه برتری  صاحبان این تمدن و شأن اذعان بآالم دورنی خویش و 

یت ب 13ی از نظر بحث تداوم و گری خویش آشکارا از شیوۀ تداعی استفاده کرده است.روایت

ازۀ ابر بدر بردر باقی ابیات  و کندمقدمه را در قالب شتاب منفی، درنگ و حذف روایت می

 داخته ورری پای که از تاریخ ساسانیان پیش رو داشته با شتاب مثبت به روایتگزمانی گسترده

ژی و هایی دست زده که متناسب با هدف و ایدئولودر این میان درنگ کرده و به گزینش

ی، برتری پادشاهان ساسانلی همچون وصف ایوان و کاخ کسری، گفتمان شاعر است. مسای

ست که اهایی نبرد انطاکیه از جمله درنگکنیزان رقصنده و به تصویر کشیدن مجلس شراب، 

ز نوع ری اه و در قابل وصف به بیان آنها پرداخته است. بسامد روایی بحتبحتری انجام داد

صر و عنروایی توصیف و نمایش وجود دارد  بسامد مکرر و بازگو است. در این اثر شکل

صف وتاد توصیف در آن غلبه یافته است. به حقیقت باید گفت که بحتری عالوه بر اینکه اس

و اهای شپردازد. گزارزیبایی به ترسیم رخدادها میهست، استاد تصویرگری نیز هست و به 

توان نده میای و زنده هستند. از نظر گزینش انواع گفتار توسط نویسالعاده حسی، لحظهفوق

 در بعد واییگفت گفتار مستقیم غالب است. دیدگاه کلی حاکم بر اثر دیدگاه برتر است. لحن ر

ی گویی بیرونشخص است که به صورت تک راوی اول« روایت درون داستانی»مکان روایت 

 است.« پسازمانی»روایتگری کرده است. از نظر زمان روایت، روایت 
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اخلارجي والسطوح الروائية يف سينية البحرتياالسرتجاع   
  نوع املقالة: أصيلة

*هادي رضوان  2ي جنادفراست بريوز ، 1
 أستاذ  شارك يف قسم   لغة   ع بیة وآد هبا جبا عة ك دستان. 1
 وآد هبا جبا عة ك دستان طا بة دكتور ه يف   لغة   فارسیة. 2
 

 صلخ  امل
     عص .  یة يف  شك شا د    ر سات يف  لم    و یة وخ اب  حلكایة يف   ق ن   عش ین بسب    تشار  كت    

   و یة. حبث ا يف خ اب  يف د" و لبارث  يف       علم   ا ج و   لقات خمتلفة و ن أ م   ه  مل ا ج   هج "جری ر جی
ن  يت یعرب فیها   ة     ن  "جری ر جی د"،  ن  ملقو ت   ث ث:  قو لیلي  لى أسا     یة حت -  ه  ملقا ة مب هج و في

 اب  صیغة أي منط    و قو ة   قصة   ع قة ب    ن   قصة و  ن    اب و قو ة   هة أي   كیفیة   يت ی رك هبا   سارد 
 و  إىل  إلجابة حرتي توخیا   لو    ن  لب مل   يت یستعمل    سارد،  ملقو ت   يت تقو م    و یة و حلكایة و  س د يف قصی ة إیو ن

قیة ة   ر  ث  حلقی ن سلسل حن    ن   ه  ألسئلة:  ا  ي    اقات    و  یة   يت  ستفاد   بحرتي   ها يف قصی ت ؟ كیف 
    صیغة؟  حن  هة و و   ن يف   م قصی ت ؟ كیف  فس   ألر  ث و   و ایت يف قصی ت   لى ضو   ملقو ت   ث ث:   

و أشار اتر یة خا ة أ لى أر  ثو     بحرتي  ن   رتتی      ين  حلقیقي يف قصی ت  و ن ط یق  ملفارقات      یة أ قى   ض
 سعة ي   رلة    یة و ى   بحرت . رو إ یها. و ن أ م   ه  ملفارقات يف رو یة   بحرتي   سرتجا ات  أل لیة  ملوجودة فیها

یق   وره وركاه ب    ا ة يف     حل و    س دیة و ك    ختار بعضا   ن  ألر  ث و ملشا     ا   ن ط یق تس یع  حلكي و 
     ه   قصی ة یع تو ت  يف.   تب ئة  حلكي. ر ث     كل  يف ظل تصور   شا   وخ اب  و و طف  وأراسیس  جتاه "إی  ن"

  و ملشا   ة  ن دون   رتكین    و ییة  ة فتع      و  ن  و ي  حلكي  ألرادي و  تك  ري. أ ا اب  سبة إىل   تبئری يف   قصی 
یكث   مبا أن   بحرتي عة  مل ىو س فیها  شا   ریة  تح كة. و    وي راض  يف رو یة   بحرتي و ملسافة ب      وي و  قصة

 ارجي.   و و وج ن  مل ن ذك      یات و    كان اب ثا   ت ویل  ملسافة. وهنایة تع     ه   قصی ة  و ا   
 

    بحرتي، إیو ن     ن، جری ر ج ید،    و یة. :الرئيسةالكلمات 
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Abstract  
During 20th century narrative  science expanded due to the structuralism 
development. One of the most important theories regarding time and narration is 
that of Gérard Genette. The present paper aims to study three narrative levels 
(hypodiegetic,intradiegetic, metadiegetic story, tale narration) based on Gérard 
Genette 's perspective. It also aims to find factors such as  tense, mood and voice  
responsible  for keeping these three levels in coordination with each other 
throughout Buhturi 's  Eyvan-E Mada'en  ballade. Selecting  only salient events 
or narrative citations of them, Buhturi  did not follow a chronological order of 
events in his work. the main tense element is homodigetic analepsis Bahtari has 
narrated the first 13 verses of the poem with negative acceleration, delay and 
omission with introduction and for further absorption and reflection, and in the 
rest of the verses he has narrated his long period of time with positive 
acceleration and omissionAnd in the meantime 
With selecting certain events and perspectives, he narrated these events and  
made them highlighted with more pauses. This is due to the poet s ideology, 
discourse, and also his love for Iran. Frequency used in his narrations is  that 
of Repetitive and iterative frequency. Buhturi 's narration view is an 
omniscient narrator (zero focalization). His descriptions are alive. The narrator 
is the first person and his distance with the story is great which is intensified 
with the detailed descriptions the poet makes. This  ballade is in fact a sort of 
external monologue in a past tense. The scope of the text is related to the 
period of decline and collapse of the remains of the Sassanid palace, but the 
narrator's retrospectives represent events that are related to before the 
beginning of the main time of the story and the technique of breaking the 
trajectory of time to reconsider and recall the peak of greatness Sassanid times 
have been used. In this research, we have tried to analyze the role and position 
of the element of time in a Buhturi's ballade based on Genet's theory, the most 
prominent theorist of narrative time. Different uses of the element of time have 
had a great impact on the content of the narration and is one of the main 
factors in creating attractiveness and delay in his narration.This study has been 
conducted with a library research method. 
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