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 چکيده     

ها، انبیاء و اولیاء و های دینی که قهرمانان آنویژه حماسهها، بهدر بررسی حماسه     

رجال برجستۀ دینی هستند و به منبع وحی و الهام متصلند و از اکثر، اگر نگوییم همه، 

دهند و آینده دیک خبر میهای دور و نزها آگاهند و از گذشتهدادها و فرجام شخصیترخ

های سزا دارد. این مقاله براساس دیدگاهکنند، زمان روایی اهمیتی بهگویی میرا پیش

ویژه ژرار ژنت به بررسی و به پردازانی چون ریمون کنان، جرالد پرین، هایدگرنظریه

ربیع، اولین حماسۀ دینی پس از اسالم  نامۀعلیتطبیقی عنصر زمان در دو منظومۀ 

پردازد و در آن سه مبحث نظم های دینی میصهبا، از آخرین حماسه افتخارنامۀ)شیعه( و 

 هایی که در این جستار بهدهد. بررسیو ترتیب، تداوم و بسامد را مورد تحلیل قرار می

دهد خوبی نشان میایم، بهکرد ادبیات تطبیقی انجام دادهتحلیلی و رویـ روش توصیفی 

نگری های زمانی فراوان و بسامد باالی آیندهکارگیری پرشه دلیل بهکه این دو اثر ب

دهد نگری قابل تحقیق و بررسی هستند. بررسی عنصر تداوم نشان مینسبت به گذشته

مثبت است و عنصر  افتخارنامهویژه در های داستان این دو اثر بهکه شتاب در اکثر بخش
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کارگیری بسامد مکرر شتاب کندتری به دلیل به نامهعلیدهد که سرایندۀ بسامد نشان می

 تر بهره گرفته است.دارد که از بسامد بازگو بیش افتخارنامهنسبت به 

 .نامه، افتخارنامهعلیزمان، سرعت، بسامد، تداوم،  :هاواژهکليد
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 مقدمه

ایجاد اعث فردوسی از طرفی ب شاهنامۀنظیر هرچند که عظمت و شهرت بسیار و بی

یاد کرد؛ « سراییسرایی یا حماسهشاهنامهنهضت »توان از آن به حرکتی شده که می

ما از اهای ملی، تاریخی و دینی را هموار کرد، نهضتی که مسیرهای سرودن انواع حماسه

ثار و آ جلب کند شاهنامهطرف دیگر باعث شد که توجه نویسندگان و محققان را به خود 

 د و از جهاتکه باید و شاید مورد تحقیق و مطالعه قرار نگیرچنان دیگر حماسی آن

های اخیر که در سالمندان ناشناخته بماند. با وجود اینمختلف برای خوانندگان و عالقه

 ت.الزم اس ترشتحقیقاتی در این زمینه انجام شده، اما در این باره، باز هم تحقیقاتی بی

کند تا درک و شناختی بسیار نسبت به این ک مییکی از علوم و ابزارهایی که به ما کم

نیست و  شناسی مبحثی تازهشناسی است. درست است که روایتآثار داشته باشیم، روایت

گردد، اما مطالعات جدی در این زمینه سابقۀ آن در سنت غربی به افالطون و ارسطو برمی

شناسی از رسد. روایتمی 1966نسبتاً تازه است و سابقۀ آن به پنج دهۀ اخیر یعنی سال 

دوران ساختارگرایان مورد توجه و پژوهش قرار گرفت و گروهی از ساختارگرایان موسوم 

های شفاهی شناسانۀ لوی استراوس برای اسطورهشناسان با بسط الگوی زبانبه روایت

ان های مکتوب گوناگون، نوعی دیگر از ساختارگرایی را بنیمنظور تعمیم آن به داستانبه

 .(1390:222،ی)مدرس یا علم روایت 1شناسی ساختارگراشناسی یا روایتگذاشتند: روایت

های ها، ویژگیشناسی علمی است که در آن دستور زبان حاکم بر روایتروایت

شود. از بررسی می کند،ها را از هم متمایز میها، عواملی که آنمشترک و غیرمشترک آن

ها، یا ها، معنای آنها و حکایتچندان در پی تاریخ رمان شناسیدیدگاه پرینس، روایت

ت هایی که روایکه در پی دو چیز است: یکی ویژگیشان نیست، بلارزش زیبایی شناختی

ها ها و خصوصیات این ویژگیسازد  و دیگری حالتهای داللت متمایز میرا از دیگر نظام
 (.10:1395)پرینس،

کنند: دورۀ اول مطالعات روایت شناختی ره تقسیم میتاریخ، این علم را به سه دو

روسی که با تمایز گذاشتن بین مفاهیم داستان با طرح اولیه و پیرنگ با طرح  2فرمالیسم

تر با ساختارگرایی فرانسوی شناختی ساختارگرا که بیشروایی آغاز شد. دورۀ دوم، روایت

 
1 structural 
2 Formalism 



 

 176  1399پایيز و  زمستان ، 30، پياپي شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

گران این دوره که پژوهش 1تارگراشناسی دورۀ پساساخشود. دورۀ سوم روایتشناخته می

 .(87:139)دزفولیان و مولودی، بیش از همه از ژنت و عقاید او متأثر هستند

 بندی روایت براساس دو اثر ایلیاد وپردازی بود که به ارائه و بسط زمانژنت، نظریه

ین شود. بنابراادیسه و هومر پرداخت و متوجه شد گاهی روایت از میانۀ آن آغاز می

ها در ب زمانـرتیـه خود جلب کرد، نحوۀ ارائه تـر ژنت را بـای که نظهـخستین نکتن

وایت ژنت میان زمان متن و زمان ر (.87:1384)برتنس،دادهای یک متن روایی بود روی

 ی ـ متن،شود و مسیر گردش زمان داستان را از زمان تقویمی به زمان روایتفاوت قائل می

 .(230:1390)مدرسی،سازد داوم و بسامد مطرح میتحت سه بحث عمدۀ نظم، ت

ترین شکل آن، متنی است که داستانی را بیان اما روایت چیست؟ روایت در ساده

کرد کرد زمانی، رویکرد اساسی دربارۀ روایت وجود دارد: رویکند. امروزه چهار رویمی

کرد زمانی و عّلی روی کردها،کرد تبادلی. در میان این رویکرد کمینه و رویعلیت، روی

. اگر به برخی از تعاریف و تفاسیر در (12:1393)بامشکی،تر است کردها رایجاز بقیۀ روی

طور تر بتوان تعریفی پیدا کرد که درآن بهزمینۀ روایت و داستان دقت شود شاید کم

روایتی تواند گوید که میمستقیم یا غیر مستقیم به عنصر زمان اشاره نشده باشد. ژنت می

تواند روایتی بگوید که در زمان اتفاق بگوید که در مکان اتفاق نیافتاده باشد، اما نمی

داند. روایت را هم داشتن ارتباط زمانی را برای روایت کافی می 2نیفتاده باشد. ریمون کنان

ت که به اهمیاینتوان درک کرد. برای زمان مفهوم ندارد، نمیبدون زمان مانند بشر که بی

دهیم: زمان: زمان حقیقتی زمان پی ببریم، آن را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می

یابد. است که با وجود انسان پیوند یافته است وانسان همیشه خود را در چنبرۀ آن می

 3گویا انسان اسیر زمان است و راهی برای رهایی از این اسارت ندارد. به قول شکسپیر:

ترین بشر زمان گذرا را رام نشدنی«. اس دروگر زمان در امان  نیستای از دهیچ جنبنده»

داند. زیرا او در طول قرون و اعصار متمادی تا ترین وجه این جهانی میو آزاردهنده

ها و نامالیمات زندگی چیره آید، اما در جلوگیری از حرکت حدودی توانسته بر دشواری

یچ راه گریزی نداشته جز روایت: تنها مسکنی شتابان زمان سرتسلیم فرود آورده است و ه

 کشد.که انسان به وسیلۀ آن ظاهراً بر زمان غلبه کرده و به گذشته و آینده سرک می
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ای دیرینه دارد. شاید دهد که شناخت زمان و تعریف آن سابقهتاریخ تفکر نشان می

اخت ن در شنآیین زروا گردد. از میان پیروان ادیان، پیروانتاریخ آن به تاریخ بشر باز می

زمان گذران  -1اند: اند. آنان به دو قسم زمان اعتقاد داشتهزمان، بر دیگران مقدم بوده

 ست(.اهی های ذات االکه یکی از اقنوم)زمان وجودی  -2)زمانی که ما اسیر آن هستیم(؛ 

مان برپایۀ آیین زروانی، بدون زمان، هیچ کاری شدنی نیست. اساساً با محدود شدن ز

که تاجایی(. 317:1376)دینانی، یابدشود و ظهور میاست که در این آیین، وجود ظاهر می

ازلی و آفریدگار جهان -زروانیان، زروان را خدا و آن را موجود نخستین و امری ابدی

چون خدا، ابدی و ازلی است و نقطۀ آغاز و اند. از دیدگاه افالطون، زمان همدانستهمی

وار و آغاز و پایان جهان یکی است. ارسطو زمان را نتیجۀ حرکت دایره پایان زمان با

شود و وجود آفریدگار را ثابت دانست، حرکتی که از بیرون وارد میمستمر اولین فلک می

شود. وی داند که از نحوۀ وجود مادیات انتزاع میکند. مالصدرا زمان را حقیقتی میمی

جسمانی، از وجود واحدی برخوردارند. او دوگانگی  معتقد است که زمان، حرکت و موجود

کند. زمان از نظر او عبارت است از مقدار طبیعتی که ذات میان حرکت و زمان را نفی می

کند که وجود زمان، امری شود. مالصدرا تأکید میآن از جهت تقدم و تأخر ذاتی، نو می

زمان از وجود حرکت و در که وجود عینی و مستقلی مانند سیاهی و سفیدی نیست، بل

شود و در تحلیل ذهن است که زمان، جوهر و حرکت از نتیجه از وجود جوهر انتزاع می

زمان را تنها افق ممکن برای ظهور وجود  1. هایدگر(1388)فتحی،شوند دیگر تفکیک مییک

از  ناپذیرند. زماندیگر و جداییپندارد و معتقد است که زمان و وجود وابسته به یکمی

که زمانی است که نسبتی اصیل و بنیادین با وجود نظر وی، نه زمان فیزیکی و کیهانی، بل

شرط توان در ابدیت یافت و پیش. از نظر هایدگر مفهوم زمان را می(526-519)هایدگر،دارد 

آن اشراف و درک کامل ابدیت است. برای این منظور باید به ابدیت ایمان آورد. وی در 

که شود، بلگوید که این زمان نیست که براساس هستی درک میمی و زمانهستی کتاب 

کرد غالب در شود و این دقیقاً عکس رویاین هستی است که بر اساس زمان درک می

گوید که ای جان داند و میجان انسان را زمان می 2فلسفه و مابعدالطبیعه است. آگوستین

پردازان علوم انسانی، گیرم ... . از میان نظریهمی کنم و اندازهوجو میدر تو زمان را جست
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ای گانهبه رابطۀ زمان و روایت نپرداخته است. او کتاب سه 1اندازۀ پل ریکورکس بههیچ

که های روایت نیست، بلزمان بخشی از راه»نظر ریکور، . بهزمان و روایتدارد با عنوان 

 «.روایت، رابطۀ انسان با زمان است

 ، ابزاروایترتباط روایت با زمان، دیدگاه ریکور بر این بنا نهاده شده که در باب ار

ای مقارن یابد. این دو در رابطهبندی را درمیگذر آن، زمانبنیادینی است که انسان از ره

ی زمان دهی انگارهتوان به سامانها )تاریخی یا داستانی( میباهم هستند. با تجربۀ روایت

یی جااز آن»نظر او توان توانش روایی را پیش برد. بهبا انگارۀ زمان می چنینبرد و همپی

ی توان گفت انسان، حیوانتواند بیرون از تجربۀ زمان وجود داشته باشد، میکه انسان نمی

 (.125:1387)قاسمی پور،« روایی است

 موضوع مقالۀ حاضر بررسی تطبیقی عنصر زمان:  پژوهشضرورت، اهميت و هدف  

م این جستار را مسل چه ضرورت و اهمیتاست. آنافتخارنامه و  نامهعلیهای نظومهدر م

ستان دارد، اثبات این نکته است که هرچند هر دو منظومه، حماسۀ دینی هستند و دامی

ا هم بهای مشترک، ولی در برخی از جزئیات روایی از جمله زمان روایی و دارای ویژگی

ویژه هنگری در این آثار بکه برخالف سایر روایات، آیندهاختالفاتی دارند، دیگر این

 نگری است.                        بیش از گذشته افتخارنامه

زمان در  ما و ربیع چگونه از عنصرافتخارالعل مصطفاهای پژوهش: پرسش

وه ه وجیی چاند و این دو اثر از لحاظ زمان روابهره برده نامهعلی وافتخارنامه های منظومه

 مشترک و غیر مشترکی دارند؟

علت توجه زیاد نویسندگان و چنان که قباًل ذکر شد بههم ژوهش:ـپيشينة پ

های دینی چندان مورد ویژه حماسه، دیگر آثار حماسی بهشاهنامهگران به پژوهش

های اخیر باز به همین سال نامهعلینحوی که سابقۀ انتشار اند، بهپژوهش واقع نشده

توان به موارد زیر اشاره صورت گرفته می نامهعلیهایی که در زمینۀ گردد. از پژوهشمی

با  1379کرد:   نخستین مقالۀ تحقیقی در این زمینه به دست شفیعی کدکنی در سال

نوشته شده است. مقاالت دیگر عبارت است از « ای شیعی از قرن پنجمحماسه»عنوان

از حسن حیدری و الهام فرمیهنی فراهانی « مهشاهناو  نامهعلیمطالعۀ تطبیقی »

از علی موسوی گرمارودی « نامهعلیو منظومۀ دینی حماسی  شاهنامه»(، مقالۀ 1391)
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از رسول جعفریان و علی گلریز « نامهعلیگفتمان شیعی در منظومۀ »(، مقالۀ 1388)

یری این گ( دربارۀ مفاهیم شیعی و تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی در شکل1393)

نژاد فرهنگ از زهرا فرج« نامهعلیهنر سازۀ تکرار و نقش آن در »منظومه و مقالۀ 

از  افتخارنامهتوان به آثار زیر اشار کرد: معرفی هم می افتخارنامه(. در مورد 1394)

های عامیانۀ فارسی از محمدجعفر محجوب، زبان (، داستان1380نژاد )الزمان دبیریبدیع

نگاهی به زندگی »ثابت و ( از مهدی خدادادی و مهدی ملک1394رهنگی )و ارتباطات ف

المللی جستارهای ادبی. ولی تاکنون تحقیقی ارائه شده در همایش بین «صهبای آشتیانی

نامه و افتخارنامه پرداخته باشد، انجام نشده که به بررسی عنصر زمان در دو منظومۀ علی

                   است.                             

با  عرصۀ ادبیات داستانی معاصر و کالسیک ایران روش پژوهش و چهارچوب نظری:

احی ن در روایت، طرگاه ویژۀ آرو است که براساس عنصر زمان و جایهایی روبهداستان

« روایی»ویژه ادبیات حماسی  که تنها نوع ادبی است که در تعریف آن واژۀ اند، بهشده

های دینی، دارای های داستانی حماسهجایی که شخصیتشود و از آنکر میوضوح ذبه

گویی و تعبیر خواب و... هستند، خط سیر گویی و پیشهایی خاص، از جمله غیبویژگی

ها قوع آنپردازند که زمان ودادهایی میکنند و به رخداستان را از مسیر مستقیم خارج می

 منظومۀ ر دودارد. بنابرین مقالۀ حاضر، عنصر زمان را با زمان متن مورد نظر برابری ند

 یه بر ادبیاتتحلیلی و تک -کردی توصیفی صهبا با روی افتخارنامۀربیع و  نامۀعلی

                                                                                       کند.                                                    تطبیقی بررسی می

سالم نخستین منظومۀ حماسی دینی پس از ا نامهعلیمعرفي اجمالي دو اثر: 

آن  یندۀ)نخستین حماسۀ دینی شیعه( و بازمانده از قرن پنجم است. نام یا تخلص سرا

ودو صتربیع بوده است. احتماالً سرایش این منظومه را در شصت سالگی شروع و در ش

هایی از چه مسلم است این است که قسمتپایان رسانده است. آنهجری( به 482)سالگی 

 شود و در آناول و میانۀ کتاب از بین رفته است. منظومه با دفتر اول جنگ جمل آغاز می

صورت به بیت( 23بیت( و سبب نظم کتاب ) 81بر )دادهای احوال خالفت پس از پیامروی

 از بیعت مردم با علی )ع( تا آخر جنگ صفین درخالصه آورده شده است و سپس 
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، از نامهافتخارافتخار علما )صهبا( بنا به گفتۀ خود شاعر،  از مصطفا حملۀ حیدری

اه مار بیت دارد و در شش ردهم هجری است. این اثر هجده هزهای دینی قرن چهاحماسه

لد کند. دارای دو مجسروده شده است. شاعر خود، در بیتی به این شش ماه اشاره می

های آن حضرت شود و با شجاعتاست که جلد اول آن با تولد علی )ع( در کعبه شروع می

 رسد.پایان میبر )ص( بهدر غزوات معروف پیام

ا ت و ببر اکرم )ص( اسم این منظومه دربارۀ اوضاع علی )ع( بعد از پیامبخش دو

شود و با شرح ماجرای کشته شدن سپاه وگوی اهل مدینه در تعیین امام شروع میگفت

ی آفریده فردوسشاهنامۀ یابد. صهبا اثرش را با تأثیر از خوارج در جنگ نهروان خاتمه می

داد کند و برخالف ربیع از آن شاعر بزرگ استمیاست و از وی با احترام تمام یاد م

 جوید.می

ان سیک نامهلیع نگارنده بخش دوم این اثر را گزیده تا از لحاظ بازۀ زمانی داستانی با 

 باشد و وجوه تشابه و تفارق در آن دو اثر بهتر شناخته شود.

 هاست. درزمان یک ابزار مهم روایی در ساختار روایت: چارچوب نظری زمان روایي

ظم نعنی یهر روایت داستانی دو نوع زمان وجود دارد: زمان داستان )زمان نقل کردن( 

نظم  یعنی دادها، دیگری زمان متن یا زمان روایت )زمان نقل شده(واقعی حوادث و روی

م را شود. مورد دودروغین و ساختگی آن که به نحوۀ روایت راوی یا نویسنده مربوط می

 نامند.می« یمتن روای»اغلب 

خوانی میان زمان یل ناهمترین بحث را ذمندی متن روایی، ژنت جامعدربارۀ زمان

رداخت پمندی روایت داستان و زمان متن مطرح کرده است. وی ابتدا به ارائه و بسط زمان

بندی کرد. سپس زمان شناسی را به سه مقولۀ زمان دستوری، وجه و صدا تقسیمو روایت

ت؟ ه مدمل نظم و ترتیب: پاسخ به پرسش کی؟ و تداوم: پاسخ به پرسش چدستوری را شا

تر صورتی معتدلبار؟ دانست. او ساختارگرایی را بهو بسامد: پاسخ به پرسش چند وقت یک

گیرد و نیز برای بررسی زمان ضمن افزایش مفاهیم بایسته، به آوردۀ کار میبه

بخشد. شیوۀ ساختارگرایی را تکامل می پردازد وهای روس، یعنی تمایز میفرمالیست

 د که بادست ژنت بوتر بهاگرچه این تمایز، مورد پذیرش همۀ ساختارگرایان است، اما بیش

 (.231:1388ران،زاده به نقل از مو)بیگپذیری یافت ظرافت تمام، قابلیت انطباق

نبیا و اولیا و های بزرگان دین و اگوییدلیل پیشهای دینی بهجایی که حماسهاز آن

زدن علت برهمهای دور مانند روز ازل، زندگی و معجزات انبیاء و بهگاه اخبار از گذشته
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های ژنت است، نگارنده در گیری و تداوم نظریهروایت خطی، بستری مناسب برای شکل

این پژوهش با مطالعۀ نظریات ایشان و بزرگانی چون ریمون کنان و هایدگر و.... به بررسی 

طوری که قبال اشاره شد، بیقی عنصر زمان در این دو منظومه پرداخته است. همانتط

 کند، روابط دارای ترتیب، استمرار و تکرار.ژنت سه دسته از روابط را مشخص می

دادها در داستان نظم و ترتیب گفته به چگونگی چیدمان زمان روی نظم و ترتيب:

ها به دادها در داستان و نظم و آرایش آنلی رخنظم عبارت است از توا»عبارتیشود. بهمی

حال اگر (. 1395زاده،)بیگ« ای خاص و بر مبنای پیرنگ ویژه در سخن یا متن رواییشیوه

ها انتخاب دادها را براساس نظم موجود در داستان، یعنی مطابق تقویم زمانی آنراوی روی

ت ـر راوی در روایـد بود، ولی اگخواه« ا جاریـخطّی ی»وع ـد، روایت از نـت کنـو روای

ای زودتر یا دادی را در نقطهدادهای داستان این نظم وترتیب را برهم زند و رویروی

« زمانیناهم»یا  1«پریشیزمان»گاه طبیعی خود بیاورد، روایت از نوع دیرتر از جای

 خواهدبود.

دادهای یروایت خطّی روایتی است که ترتیب زمان روروایت خطّي یا جاری: 

 برپایۀ هنامه و افتخارنامعلیداستان با ترتیب زمان روایت متوازن باشد. زمان اصلی در 

صورت هبها، اتفاقات را داد آنزمان جاری است. راوی با نقل حوادث داستان در زمان رخ

 شمارانۀ خود دورشده،دادها از ترتیب گاهی که رویغیر از مواردبرد، بهزمانی پیش میهم

تواند دور شوند. این گذشته و آینده میصورت پراکنده به گذشته و آینده پرداخته میبه

تقسیم « درنگبی»و« پیشاپیش»و « سپس»باشد یا نزدیک. در تحلیل هایدگر، آینده به 

و « بعد»، «آن موقع»سازند. گذشته هم به را می« بعداً»شود که در مجموع افق می

ها همگی در سازند. این افقرا می« قبالً»که در مجموع افق شودتقسیم می« همین حاال»

اکنون »عنوان همگی به نحو نخستینی به« بعدا»شوند. کل افق نسبت با اکنون طرح می

فهم « اکنون نه دیگر»عنوان و بقیه هم به« آن موقع»شوند و تفسیر می« نه هنوز

 (.1386:832)هایدگر،شوند می

دادهایی از پریشی است که ضمن آن روینوعی زمان نگریگذشتهنگری: گذشته

شود که بخشی از حوادث بعدی نقل شده است ای از روایت بازگو میداستان در نقطه

اتفاق افتاده « حال»ی دادی را که پیش از لحظهعبارتی راوی روییا به( و 1380:25)کادن،
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مند کردن اکنون آورد. زمانتوان باز نظر هایدگر، گذشته را نمیاست، روایت کند. به

تواند به گذشته نزدیک شود، پس گذشته در چنبرۀ اکنون می ماند .... فقط کیفیت و نمی

یابیم که گذشته به کلی نابود نشده و چونی آن تکرارپذیر است. با تأمل در گذشته درمی

نشانی از خود بر جای گذاشته است، در واقع هر موجودی داغ گذشتۀ خویش را بر 

پیشانی دارد. هریک از موجوداتی که در مقطع کنونی حاضر هستند، محصولی از گذشتۀ 

 (.                                                                                                                       1354:100)برگسون،اند ای نشستهخویش هستند و درانتظار آینده
نظر دانند. ولی بهپریشی میترین نوع زماننگری را رایجشناسان گذشتهلب روایتاغ

 وهای دینی که قهرمانان آن اغلب انبیاء و اولیا هستند و به منبع وحی رسد در حماسهمی

نگری بیش از کنند، آیندهگویی میها را پیشدادها و شخصیتالهام متصلند و فرجام روی

هشتادوپنج مورد  نامهعلیعمل آمده در های بهداشته باشد. در بررسی نگری کاربردگذشته

 نگری مشاهده شد.یازده مورد گذشته افتخارنامهو در 

، «داستانینگری همگذشته»کند: نگری را به پنج قسمت تقسیم میژنت گذشته

و « نگری درونیگذشته»، «نگری بیرونیگذشته»، «نگری متفاوت داستانیگذشته»

 «.نگری مرکبذشتهگ»

ها و ارۀ شخصیتـریشی را که اطالعاتی دربـپژنت زمانداستان: نگری همگذشته

داستانی یا نگری همسان فراهم بیاورد، گذشتهدادها و حوادث یک خط داستانی همرخ

 نامهعلی عنوان مثال در مجلس اول حرب صفین دربه(. 76:1386)لوته،نامد گوی میهم

 گوید:   روان میرانی مپوش پس از سخنجلس معاویه، پیری پشمینهآمده که در م
 گاه منبه نزد علــــی رفتم آن

 در این قتـــل دادم و را تعزیت

 

 نشسته بـــد او شــــاد با انجــــــمن 

 بجوشید وی گفت کــــــو تهنیـــت...
 (109:1389)بیات و غالمی،                     

نگری متفاوت داستانی، چند مورد گذشتههای همنگریغیراز گذشتهنامه بهدر علی

لی در ونگری برون داستانی( دیده شد، داستانی )یازدهم مورد تلویحی و یک مورد گذشته

 داستانی هستند.ها همنگریهمۀ گذشته افتخارنامه

ها یا خط دادها، شخصیتاگر بازگشت زمانی به رخ متفاوت داستاني: ةگذشت

یگرگوی دیا  ستانی دیگری اشاره کند، ژنت آن را بازگشت زمانی روایت متفاوت داستانیدا

 .(76:1386)لوته، خواندمی



 
 

  183 یيو افتخارنامه از نظر زمان روا نامهيعل يقيتطب يبررس
 

 

رد ازده موعالوه بر ی نامهعلیاما در  ای یافت نشد،برای این مورد نمونه فتخارنامهدر ا

ی، موسنگری متفاوت داستانی تلویحی که در مورد آفرینش آدم، سامری، فرعون، گذشته

کامل  تانیرستم، ابابیل، قابیل و قارون آمده، فقط یک روایت دیگرگوی یا متفاوت داس

 کار رفته است.به
 بن شبهت آباد ابلیس کرد         

 
 چو با آدم او مکر و تلبیس کرد... 

 (13:1389)بیات وغالمی،                         

داد یا خط دربارۀ شخصیت، روی اگر بازگشت زمانی داستاني:نگری درونگذشته

گویند. هر روایتی از نگری درون داستانی میسیر داستان در حال نقل باشد، به آن گذشته

. نظر (65:1978)چتمن، نامدمی« اکنون»شود. چتمن آن نقطه راای آغاز مییک نقطه

ر حال به ه« اکنون که...»کند. مراد ما ازبا چتمن فرق می« اکنون»هایدگر در مورد 

و « کهوقتی -سپس»، «اکنون که»زمان است. مسلما ما « اکنون»است. « نقطۀ زمانی»

نیز « زمان»فهمیم که با ها را به طریقی میفهمیم و آنرا می« که-آن موقع»

اکنون پدیداری است زمانی که به زمان از آن حیث (. 1386:833)هایدگر،پیوستگی دارند هم

گذرد یا آید، درمیچیزی پدید می« که در آن»دارد. اکنونیکه درون زمانیت است تعلق 

تواند رخ دهد، بل این لحظه هیچ پیشامدی نمی« لحظۀ دیدار»پیش دست حاضر است. 

تواند می« در زمانی»چه گذارد تا برای نخستین بار آنچون حال حاضری اصیل میهم

. منظور ما از (1363:713دگر،)هایدستی باشد در معرض دیدار آید چون تودستی یا پیشهم

 است.  1در این مقاله نظر چتمن« اکنون»

کند. در اشاره می« اکنون»نگری بازگشت زمان به گذشتۀ پس ازدر این نوع گذشته

 تولد علی« وناکن»بر اکرم )ص( است ولی در لحظۀ پس از دفن پیام« اکنون» نامهعلی

مانی زده و از نظر مقایسه کرافتخارنامه با را  نامهعلی)ع( است. چون نگارنده قصد داشت 

ت، (، گذاشی )عتطبیق دهد، بنا را بر آغاز داستان از اول مجلد دوم آن، بیعت مردم با عل

ها در این ها و شباهتسان باشند و تفاوتتا این دو اثر از لحاظ آغاز و پایان داستانی یک

ا مردم ب ا بیعتتکه به تولد علی )ع(  دادهاییچشم آید. با این تفاسیر رویزمینه بهتر به

شود. اما در نگری درون داستانی محسوب میشود، در اصل کتاب گذشتهوی مربوط می

 انند قتل عثمان:منگری برون داستانی این مقاله گذشته
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 به روز نخستین که عثمان پیر

 
  زمین شد ز خونش همه آبگیر....    

                                               (12)صهبا:                                    

دست نگری درون داستانی بهدو مورد گذشته در افتخارنامههفت مورد و  نامهعلیدر 

 آمد.

داد یا خط ویاگر بازگشت زمانی دربارۀ شخصیت، ر داستاني:نگری برونگذشته

نگری برون داستانی ه آن گذشتهبازگردد، ب« اکنون»سیر داستان به زمانی پیش از 

ویک مورد یافتیم سی نامهعلینگری در . برای این نوع گذشته(1395)بیگ زاده،گویند می

 نگری برون داستانی تلویحی است، یعنی راویصورت گذشتهکه از این تعداد یازده مورد به

، ولی در ای و تلویحی یا تلمیحی روایت کرده استشکل اشارهدادها را بهآن روی

 داد از این دست دیده شد. سه روی افتخارنامه
 راینفرمودت آن مهتر نیک

 تن از کار بیهوده معذور دار

 

 که بیرون منه از پس پرده پای 

 به بیگانگان خویش را دور دار...   

                                              (16صهبا:)                                           

گیرد پیش از نقطۀ نگری را در بر میای که گذشتهاگر دوره نگری مرکب:گذشته

ت ین روایاول آغاز اول روایت، اکنون، آغاز شود و در مرحلۀ بعدتر داستان، این دوره به

ز ریمون زاده به نقل ا)بیگهد بود نگری مرکب خوامتصل شود یا ازآن جلوتر برود، گذشته

 (.678:1387کنان،
گونه آمده است که نگری مرکب، بدیندر آثار مورد مطالعه پربسامدترین نوع گذشته

افتد که ایشان امروز و بر اکرم )ص( میهای پیامهای داستان به یاد گفتهیکی از شخصیت

دادها اغلب دوباره از زبان اند. این رویکردهبینی میگویی و پیشحوادث آن را پیش

 افتخارنامهنگری در شود. برای این نوع گذشتهذهنیت وی تکرار میشخصیت و گاهی در 

صورت خالصه و ها بهوهشت مورد یافت شد که برخی از آنچهل نامهعلیسه مورد و در 

سلمه حوادث زیر را که در زمان عنوان مثال امشود. بهصورت کامل روایت میبرخی به

 کند:زد مییرا گوشاست به حم و اتفاق افتاده جاری عملی شده

 
 مگــر کــت فــرامش ببــد آن ســخن      

 
 کــه بــا تــو نبــی گفــت در بوالحســن؟ 

     (1389:26)بیات و غالمی،         

ـــیش  همــــی یــــاد داری در ایــــام پــــیش ـــاک ک ـــه پ ـــد ش ـــزد محم ـــه ن  ب
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ــــودیم شــــاد  نشســــته یکــــی روز ب

 

ــــاد ... ــــرخ نه ــــاه آن شــــاه ف ــــه ناگ  ب
(18)صهبا:                           

اند مدهمتن روایی آهای پیشیندگاه که برای پر کردن شکافها از این دینگریگذشته

و دشد و به ها، جهت تأکید یا هشدار دادن به مخاطب و یا تهدید و... بایا روایت مجدد آن

 شوند:دسته تقسیم می

های پیشین ها پرکردن شکافنگرینقش این نوع گذشته نگری مکمل:الف. گذشته

شود. به این معنا که روایت از نظر زمانی ها حاصل میروایی است که درنتیجۀ حذفمتن 

نگری ها بعداً از طریق گذشتههایی شکل داده شده است و این حذفاز ابتدا با حذف

از نوع  نامهعلیهای نگریاکثر گذشته(. 334:1393)بامشکی، شودجبران و بازسازی می

خره، ، مفاراه کردن، اطالع به مخاطبشدار، تحریک و گممکمل است و برای یادآوری و ه

ای آورده پردازی، تحقیر و تمسخر و آمادگی برای انجام کاری و تدارک حملهشخصیت

داد دست آمد، چهار روینگری که بهاز تعدادی معدود گذشته افتخارنامهاست. در  شده

 ه است.ها تذکار و تنبّنگری مکمل است و نقش آنصورت گذشتهبه

فرمایند:علی )ع( در تحقیر عمروعاص می  
ــطفا ــر مص ــه م ــی ک ــو آن ــی ت  را هج

 
ــــی...  ــــزون هم ــــاد اف ــــردی ز هفت  بک

    ( 448:1389غالمی، )بیات و                   

نگری برای اغوا و تحریک:مثال گذشته         
ــدر آن ــودت پ ــه ب ــویی آن ک ــی ت  کس

 
ــه بــا حمــزه بــودش عــداوت بســی...   ک

 (381:)همان                                    

نظمی زمانی مکرر نام دارد که نگری، بینوع دیگر گذشتهنگری مکرر: ب.گذشته

ترین نقش این نوع همدادهای روایت شدۀ قبلی است. ممعنی فراخواندن رویبه

)بامشکی به نقل از ده است شداد از پیش نقل نگری تأکید بر معنای رویگذشته

ار جرای قتل عثمان که سه بجز ما افتخارنامهنظمی زمانی در برای این بی(. 59:1383ن،توال

ه ببر این ماجرا که نزدیک عالوه  نامهعلیدست نیامد، ولی در ای دیگر بهتکرار شده، نمونه

 عنوان مثال، ماجرای کشته شدندست آمد. بهپنجاه بار تکرار شده، شش مورد دیگر نیز به

 تکرار شده است: 395آمده، دوباره در صفحۀ  375همن که در صفحۀ هرمز و ب
 بکشت آن چنان مهتران را به زار

 
 حرمــــت کردگــــارابــــی جــــرم و بی 

 (395:1389)بیات وغالمی،                        
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ق داستان اتفا دادها و حوادثی که هنوز دردر این نوع پرش زمانی روی: نگریآینده

گویی صورت رؤیا و بیان آرزو و یا پیششود و اغلب بهمتن، روایت می است، در نیفتاده

های کتب مقدس، پریشیی مخصوص روایتنظر ژنت و ریمون کنان، چنین زماناست. به

 گویانه است. به اعتقاد هایدگر، آیندۀ اصیلهای پیشو روایت ایلیاد و اودیسههای حماسه

 ترین امکان یعنی مرگ است.ن در اختصاصیهمان به سوی خود آمدن و نیز پیشی جست

مندی اصیل العین( زمانجویانه، اضطراب، طرفهوی در هر سه پدیدار )مصمم بودن پیشی

مندی اصیل و نیز نخستینی انبرد. یعنی در زمداند که زمان میو نخستینی را آینده می

خویشی حال ایۀ برونمندی غیراصیل برپخویشی آینده است که تقدم دارد، اما زمانبرون

                                                                                            (.                                            1392)دهقانی،برد حاضر زمان می

در دانند. ولی نگری میتر از گذشتهیابنگری را کمشناسان آیندهاکثر روایت

که در قبال طوریاثبات رسید، بهر بهبرعکس این نظ افتخارنامهویژه های دینی بهحماسه

 نامهعلینگری آمده است. در وسه مورد آیندهنگری در این اثر بیستیازده مورد گذشته

نظر نگارنده نگری آمده است. اما بهنگری بیش از آیندهظاهراً و در نگاه اول تعداد گذشته

وده است، بذشته ـنگری درگدهـوعی آینـهای مرکب را که در واقع ننگریگذشتهتعداد 

نگری نیزآورد که نگری آورده شده، باید در شمارش آیندهکه درشمارش گذشتهچنانهم

 نگری هشتادوپنج به صدوچهار خواهد بود.نگری نسبت به آیندهبااین حساب تعدادگذشته

، ترس، ندن، امید )به قول هایدگرلب، تهدید و ترسانگری دراین دو اثر اغنقش آینده

، مداشت خیر عاجل( طرح و نقشه برای شکست دشمنانتظار بالی عاجل و امید چش

و  ضدطرح و نقشه دشمن، تذکار، آمادگی ذهنی برای روز حشر، ترک معاصی، تحقیر

ه تشنه کوبکر عنوان مثال، معاویۀ ملعون قبل از شهادت محمد بن ابتمسخر و ... است. به

 گوید:بود به حالت تمسخر می
 آب گفت فرزند سفیان تو بدو

 دهد را بوتراب آب کوثــــر تو

 

 نیابی مــگر از کف بوتراب 

     دهد... به هدیه تو را تخت و افسر

 (487:1389)بیات،                                

، «داستانیبرون»، «داستانیدرون»نگری بهنگری نیز همانند گذشتهآینده

شود. تعاریف تقسیم می« مکرر»و « مکمل»، «مرکب»، «داستانیمتفاوت»، «داستانیهم»

ی آغاز، اکنون، باید که به جای نقطههاست، جز ایننگریها مانند گذشتهنگریانواع آینده
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نده داستان را آورد. نگارنده برای پرهیز از اطناب، فقط به ذکر چند نمونه بس« پایان»

 کند:می

گوی: نگر درون داستانی وهمآینده  
 گهچو آن دو برفتند از آن جای

 
 به گردان چنین گفت پیروز شاه... 

 (13با:صه)                                        

گراداستانی و متفاوتنگر برونآینده  
ــــدا   شــــود  نشــــان  قیامــــت  هوی

 
ــــم  ــــدعت مســــما شــــود    عل ــــای ب       ه

(1389:97ات و غالمی،)بی   

رزو آنگری طرح و نقشه پانزده مورد، ترس دو مورد، امید و برای آینده نامهعلیدر 

ویی گداستانی چهار مورد، مکرر طرح دو مورد، پیششش مورد، خواب دو مورد، مکرر هم

دست گرا چهار مورد و... نمونه بهالوقوع سیزده مورد، متفاوتشخصیت دو مورد، محقق

 .آمد

درون  مورد، الوقوع با فعل ماضی یکبرای تهدید وطرح نه مورد و محقق افتخارنامهدر 

 دست آمد.داستانی شش مورد و... نمونه به

ریزی طرح و ها پیهایی که نقش آننگریاگر به اعداد و ارقام باال توجه شود، آینده

 ت، بسامدی باالویژه از جانب مشرکان بوده اسنقشه برای کشتن و شکست دشمن، به

 شود.شده، محقق نمی ها به شکست منجردارد. اغلب این طرح

خورد، یک نوع چشم مینگری در این دو اثر بهفردی که در زمینۀ آیندهشیوۀ منحصربه

فات این درآن فرد را هم از مکا داستانی است کهداستانی و بروننگری آمیخته درونآینده

 دهند:ر دو امید میافات آن جهانی و یا به هترسانند و هم از مکجهانی می
 بدو گفت ایا ظــــــــالم بدنژاد

 که روز قضایکی این جهانی 

 

تـــــو خـــــواهیم داد مکافـــــات کـــــار   

ـــــــه جـــــــزا...    ـــــــود دوزخ جاودان            ب

(1389:249)بیات،         

شود، می از طریق آن به آیندۀ داستان اشاره نامهعلیروشی دیگر که در افکني: سایه

یا آماده کردن فضا برای  افکنی عبارت است از اشاره کردن به آیندهافکنی است. سایهسایه

افکنی یا از طریق ارائه سایه(. 354:1393)بامشکی،کنشی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد 

 موردی برای افتخارنامهگیرد یا از طریق گزینش واژگان خاص. در نظر و تفسیر صورت می
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دوبار از این شیوه استفاده شده است. در ماجرای  نامهعلیافکنی یافت نشد، اما در سایه

 کند:شان اشاره میگونه به کشته شدن او و شکستزخمی شدن مروان، حمیرا  این
 همی گاه و جاه نمودی تو ما را

 که را شهد سوداست وی سم خورد
 

 ا ژرف چاهمکندی از بهر همی 

  کران غم خورد   یچو ما جاودان ب 
 

گوید که ما تداوم را مساوی زمان دانسته، می 1برگسون، ي:زمان شیرید ایتداوم 

کنیم. دیرند بنیاد هستی ماست و تواند برگردد درک میعنوان جریانی که نمیدیرند را به

. (1388)فتحی،کنیم کنیم. جوهر جهانی است که در آن زندگی میما آن را احساس می

دادهای روایت شده؛ یا سرعت روایت مساوی است با رابطۀ میان مدت زمان روی تداوم

کنیم طول کشد یا گمان میدادهای نقل شده طول مییعنی مدت زمان )تقریبی( که روی

کشد ... و طول روایت )مثالً بر اساس شمارگان واژگان، سطور یا صفحات(. بنابراین می

ای صفحهتر از روایتی سهکند، سریعسه روز را نقل میدادهای ای که رویصفحهروایت سه

ای که حهـت دوصفـچنین روایمـه (.58:1395س،ـرینـ)پای دو روز را ـدادهه رویـاست ک

دادهای ای است که رویصفحهتر از روایت سهکند، سریعدادهای سه روز را نقل میروی

دادهای سه ای که رویپنجاه صفحه و کند. به همین ترتیب روایت صدسه روز را نقل می

ای است که پنجاه صفحه و تر از روایت دویست( سریعافتخارنامهکند )سال را نقل می

 .(نامهعلی) کنددادهای سه سال را نقل میروی

اشتیم دو راه پیش رو د نامهافتخارنامه و علیسرعت روایت در دو منظومۀ  ۀدر محاسب

آوردیم یا از روی تعداد ابیات. با دست میها را به، سرعت آنیا باید از روی تعداد صفحات

هر صفحۀ  سان نبود، درها یکت این دو اثر در صفحات آنکه تعداد ابیاتوجه به این

 نامهلیع، مجلد دوم نسخۀ منبع ما بین چهل تا پنجاه بیت و در هر صفحۀ افتخارنامه

همین  شود. بهمی افتخارنامهت صفحات سه بیت آمده است که نصف ابیا و تقریبًا بیست

 و ا دویستررا بر دو تقسیم کردیم و به جای پانصد صفحه، آن  نامهعلیعلت صفحات 

اشد. با بسان یکپنجاه صفحه در نظر گرفتیم تا در هر صفحه، تعداد ابیات این دو منظومه 

 نجاه صفحه شد.پ و دویست نامهعلیصدوپنجاه و  افتخارنامهاین احتساب مجلد دوم 

 
1 Bergson 
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ع( تا ه )از بیعت مردم با علی )دادهای سه سالکه هر دو منظومه رویباتوجه به این

ای شتاب کند، مشخص است که روایت صدوپنجاه صفحهپایان جنگ صفین( را روایت می

 ای دارد.وپنجاه صفحهمثبت زیادی نسبت به روایت دویست

ث همان در یازده هزار بیت و صهبا حواد دوداًکه ربیع حوادث سه ساله را حدیگر این

ثبت دهندۀ شتاب مها را تقریباً در هفت هزار بیت روایت کرده است و این نشانسال

کند که روایت یاست. تداوم مشخص م نامهعلینسبت به  افتخارنامهنزدیک به دو برابری 

وتاهی ایجاد ای را حذف کند، بسط دهد، خالصه کند، درنگ یا کتواند قطعهچگونه می

 . (145:1380)ایگلتون،ها کند و نظایر آن

 بر این اساس در ایجاد نوع شتاب چهار شگرد وجود دارد:

شود که پویایی صفر متن نامیده می« حذف»سرعت حداکثر در روایت داستانحذف:  

سرعت  دادهای میانی،های داستان است، در واقع حذف رخدر حذف متناظر با برخی تداوم

ستان دهد و خواننده موجزوار با حوادث داوادث اصلی را در سطح متن افزایش مینقل ح

                                             (.             132:1390)درودگریان و همکاران،شود رو میروبه
 عنواندر ارائۀ حذفی، گاه مشخص است که چه مقدار از داستان حذف شده است. به

 کند:ویسنده با صراحت به حذف اشاره مین -ابیات زیر راوی مثال در 
 تر من کنوننگویم از این بیش

 

 که گفته شده است جای دیگر فزون 
 (136:1389غالمی، )بیات و                    

 نیارم چنین گفت من در کتاب
 

 حساببی که او گفت بر مرتضا 
 (64:مان)ه                                    

ای روشن به چگونگی تغییراتی که در  داستان و زمان آن اتفاق گاهی هیچ اشاره

ا هم و ـها بهای این دو اثر، مقایسۀ آنهترین روش تشخیص حذفـشود. بافتاده، نمی

عنوان مثال در های دینی و کتب تاریخی در این زمینه است. بهچنین مطالعۀ حماسههم

نیامده  افتخارنامهآمده، در  نامهعلی 430که در صفحۀ  هاییماجرای عمروعاص بخش

از  -نشینی علی )ع( وپنج سال خانهچنین بسیاری از حوادثی که در بیستاست. هم

های تاریخی بر تا بیعت مردم با وی، در داستان روی داده است و در کتابرحلت پیام

از رسول جعفریان،  تاریخ خلفا از جعفر شهیدی، تاریخ اسالمبر اسالم، مانند تاریخ پیام

های ما نیامده است؛ مانند شهر آشوب و... نقل شده در روایتمناقب علی )ع( از ابن
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های شهادت حضرت فاطمه )س(، تدفین و اتفاقاتی که بر سر نوادگانِ رسول آمده، گریه

 .دادهای چهار ماهۀ بیعت تا آغاز جنگ جمل و...دردآلود آن امام بر سر چاه، روی

 ها نزد راوی است که از این قبیلند:اهمیت بودن آندادها، بییکی از دالیل حذف روی   

خواب  مت ودر راه سفر بودن، گریه کردن، حیران ماندن، سخنانی که ضروری نیستند، اقا

س از رد و پترین بسامد را دادادهای طول سفر بیششبانه و... . در این بخش، حذف روی

آید و اتفاقاتی که در میان میبه دادهای مقصد سخنکس یا کسانی از رویافتادن راه به

 عنوان مثال:شوند، بهطول راه افتاده است، حذف می
ـــــان ـــــه را در زم ـــــدو داد آن نام  ب

 

 فرســــــتاده در ره روان شــــــد دمــــــان 
ـــــــــــــهبا:                              (55)ص  

            

 شود.وایت میدادهای کوفه ربعد از این بیت، روی

دادها به دلیل روی ها نیست. گاهیاهمیت بودن آندادها همیشه بیعلت حذف روی

ذف ح... عدم تکرار، ترس از دشمن، تابو بودن، سکوت، فاش نکردن اسرار و مکاشفات و

 شود:می
 که می گوش دارد نشیب و فراز

 بکردم جمل را سخن مختصر
 

 کمین برگشاید عدوی غماز 

 فتم بدان ای پسریک از صد بگ
 (130:1389)بیات و غالمی،                   

جای اثر، شاعر به حذف و شتاب مثبت آید در جایطور که از ابیات فوق برمیهمان

-باد و کتاشود که این دو اثر را با اسناشاره کرده است و این مسأله زمانی بهتر درک می

 های تاریخی مقایسه کنیم.

د که یم دیدادها در این دو اثر داشته باشیم، خواهه عناوین رویاگر نگاهی گذرا ب

نامه، که آن هم حتا شامل نیمی از حوادث علی افتخارنامهحوادث روایت شده در 

 دهندۀ شتاب مثبت این اثر نسبت بهشود و این نشانهای زیادی دارد، هم نمیحذف

 است. نامهعلی

صورت خالصه سرعت دادن به روایت به هایی از داستان برایصحنۀ قسمتخالصه: 

تر و روایت دارای شتاب شود. در این حالت زمان روایت از زمان داستان کوتاهآورده می

تر در مورد جنگ جمل و صفین است، ربیع که موضوع آن بیش نامهعلیمثبت است. در 

الصه شروع تر به موضوع اصلی بپردازد، داستان را با حذف و خکه هر چه سریعبرای آن

بر تا خالفت ابوبکر، در دنیا پدید آمده در هفت هایی را که از رحلت پیامکند و فتنهمی
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کند و از آغاز خالفت ابوبکر تا پایان خالفت عمر را در ده بیت، نقل بیت خالصه می

 کند:     می
 ازین درت کوتاه کردم سخن

 

 چو فصلی بگفتم ز کین کهن 
 (2همان:)                                          

است.  دادویبسامدی باال دارد واپسین بارهای تکرار آن ر« خالصه»یکی از مواردی که 

ر ه بود، دبیست و پنج بیت آمد داد مالقات سعید با سراقه که قبالً درعنوان مثال رویبه

 در دو بیت خالصه شده است. 178صفحۀ 

تنی است که اغلب در یکی دو بههای تنر، جنگدیگر از موارد خالصه در این دو اث

ها شویم، برتعداد ابیات آنتر میهرچه به آخر کتاب نزدیکنامه علیشود. در بیت نقل می

ها در تن ده مبارز و کشته شدن نه نفر از آنبهعنوان مثال جنگ تنشود، بهنیز افزوده می

 (.164: افتخارنامه) شودچند بیت توصیف می

 شود و زمان داستان ازدر این حالت، زمان روایت صرف توصیف و تفسیر می: درنگ 

 (.77:1390)ایستد و به قول لوته زمان روایت نامحدود و زمان داستان صفر است حرکت می
توان به باعث شتاب منفی و درنگ شده است، می افتخارنامهاز عواملی که در 

 قدمه، گفتار در نظم کتاب و...(، تکرار افعال)مها، فرا روایت نامهها و مغنینامهساقی

ندرت ه، وصف شب و روز و بپردازیویژه در شخصیتالصفات، بهانشایی، بسامد زیاد تنسیق

 آرایی و میدان جنگ و لشکرکشی اشاره کرد:به وصف صف
 بیا ساقیا گفت من گوش کن

 
 گاه خاموش کن...به جامم پس آن 

 (53صهبا:)                                          

است، عبارت است از وصف  باعث شتاب منفی شده نامهعلیاما عواملی که در 

ها، دخالت راوی ـ نویسنده، بیان احساسات، وصف شب و روز، وصف ها و مکانشخصیت

ای رفًا برهی صبرخی حیوانات، تکرار برخی از ابیات و مصراع ها و ترکیبات و تشبیهات )گا

کار رفته به تخارنامهافتر از به مراتب بیش نامهعلیردن وزن و قافیه(. این عوامل در پُرک

جای عنوان مثال تشبیه سرعت کسی یا چیزی به باد، بیش از هزار بار در جایبه است.

 این کتاب آمده است:
 به مالک علی گفت ایا شیرزاد

 
 تو دریاب این پیر ما را چو باد 

 (228:1389)بیات وغالمی ،                   
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 حتا در برخی صفحات چهار و گاهی پنج بار آمده است. 

 در وصف شتر حمیرا آمده:
 بیاورد پس اشتری زان سپس

 تراشیده باالش از عود خام

 

 چنان کش ندیدست مانند کس... 

 مرصع بدو کرده از لعل فام...
(1389:33)بیات و غالمی،                

ی بان راوها و از زنگ را در این دو اثر باید در آغاز و پایان داستانگاه اصلی درجای

کند، گرایش به خرد و ها جلب توجه میجست. یکی از مضامینی که در این بخش

یام دانیم که مقولۀ خرد و خردورزی در بسیاری از آثار ادبی که پخردورزی است. می

ست. ااشته ددنیا است کاربردی بسیار حکمی و اخالقی داشته یا حاوی عبرت و اعتبار از 

 عنوان نمونه :به
 چنین است کار سرای کهن

 
 گهی برفرازد گه آرد شکن... 

 (  34صهبا:)                                          

 پذیرکنون ای خردمند دانش

 
 ز دانش به فرهنگ رامش پذیر... 

 (  277:1389)بیات و غالمی،                   

 وصال جهان جادوی جافی است

 
  فرامش ولیکن به من ساقی است 

 (170ن :)هما                                      

زو آرایی و... جهای میدان جنگ و صفکه اغلب وصف نامهشاهنامه و خاورانبرخالف 

خصوص در های توصیفی و شتاب منفی است. در این دو اثر، در اغلب موارد بهدرنگ

تنها درنگ است که نه وار آورده شدهچنان فشرده و خالصه، توصیفات آنافتخارنامه

ها را خالصه توان آنطور که قبال گفته شد، میکه، همانشود، بلتوصیفی محسوب نمی

تن سعید و سلیمان فقط در دو بیت آورده شده بهعنوان مثال جنگ تنمحسوب کرد. به

 است:
 چنان یکی نیزه زد بر دهانش

 ز اسب اندر آمد لعین سرنگون

 

 که بگذشت زود از قفایش سنان 

 سرشته شد آن گبر در خاک و خون
                        (295:1389)بیات و غالمی،                    
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ا تر بهره گرفته است. تنهمکهای توصیفی، از درنگ نامهعلینسبت به  افتخارنامه

هاست که نامهها و مغّنینامهچربد، ساقیمی نامهعلیآن اثر بر  موردی که شتاب منفی در

 ده است.ها و بعد از مقدمۀ کتاب آمدر اول جنگ

بر هم  سان وبًا یکدر این حالت زمان داستان و زمان متن روایی تقریزمان: ارائة هم

این  وگو شکل گرفته است.هایی مصداق دارد که براساس گفتمنطبق است و در داستان

به  تر شبیهکنندۀ شیوۀ روایی نمایشی است. یعنی داستان بیشحالت ویژگی تعریف

                                                                                                                                            (.        55-45:1989قل از ریمون کنان،)بامشکی به نشود تا بخشی از روایت صحنۀ نمایش می

صهبا مکالمۀ میان  افتخارنامۀپردازی در ترین محورهای داستانیکی از اساسی

زمانی از نظر زمان، هم هافتخارنامترین ویژگی روایی عبارتی برجستههاست یا بهشخصیت

 زمانی استفادهشیوۀ هم های دینی هیچ اثری به اندازۀ این کتاب ازاست. در میان حماسه

ان صورت دیالوگ و مونولوگ و از زبدادها را بهتنها اغلب روینکرده است. صهبا نه

وگو نیستند مانند صورت گفتدادها را هم که بهیکند، دیگر روها روایت میشخصیت

جرأت که که بهطوریبرد. بهترین کم و بیش پیش میگزارش تاریخی و بدون کوچک

ا قیق ما، تگفت بیش از هشتاد درصد ابیات آغازین مجلد دوم، بخش مورد تح توانمی

نگاری. در صورت مکاتبه و نامهوگوی رو در رو و مناظره است و یا بهیا گفت 24صفحۀ 

ها زمانی بر دیگر شیوهیابد، باز هم همصفحات بعد هرچند که این درصد تقلیل می

نگاری فقط دوازده پس از آن همه دیالوگ و نامه 25عنوان مثال در صفحۀ چربد. بهمی

تن عثمان و زبیر اختصاص داده بهگروه و دوازده بیت هم به جنگ تنبیت به جنگ هم

 هرچند بخش عمدۀ نامهعلیپردازد. اما در یر میوگوی طلحه و زبشود و دوباره به گفتمی

شود که افت میتر داستانی یهاست، کموگو میان شخصیتها برپایۀ گفتبرخی از داستان

 برپایۀ دیالوگ محض باشد.

ان و برد عمل داستتوان به پیشوگو در این دو اثر میهای گفتترین نقشاز مهم

وگوی بین توان به مناظره و گفتپردازی و از اشکال آن میمایه، مفاخره و شخصیتدرون

وگوی انسان با گرگ و دا، گفتد، راز و نیاز با خوگوی انسان با جسدو یا چند نفر،گفت

 گویی درونی و بیرونی و حدیث نفس اشاره کرد :وگو با برخی اشیا، تکشیر و گفت
 به دل گفت مانا که کار سپهر

 
 همان گردش اختر و ماه و مهر ... 

 (  13هبا:)ص                                        
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ر دیگصه، درنگ و صحنه گاهی با یکشگردهای روایی بخش تداوم، اعم از حذف، خال

شود و گاهی در درون ای گنجانده میشود و گاهی در یک توصیف، خالصهادغام می

 شود.دیالوگ توصیف آورده می

ست ابارت عبسامد جزء زمانی مهم از داستان روایی است. از نظر ژنت بسامد، بسامد: 

شدن آن  شود و تعداد روایتکرار میداد چند بار در داستان تکه یک رخاز رابطۀ بین این

 در متن. بنابراین بسامد، به تکرار ربط دارد که مفهومی مهم در روایت است
                                               (.                                                               80:1386،لوته)

 ازگو.بسامد باز: بسامد مفرد یا منفرد، بسامد مکرر، سه شیوۀ عمدۀ بسامد عبارت است 

ست. افتاده دادی که یک بار اتفاق ابه معنای یک بار روایت کردن رویبسامد منفرد: 

 العۀ ماورد مطمدادی که چند بار اتفاق افتاده است. در آثار چنین روایت چندبارۀ رویهم

                                                                          .           شده است های دیگر استفادهش از بسامدویژه از حالت اول این شیوه بیاز بسامد منفرد به
ا ررود و هر سه عمار سه بار به میدان جنگ می نامهعلیمثال برای حالت دوم: در 

 هافتخارنامه سه بار در ( با معاوینگاری علی )عآورد یا سه بار نامهراوی در داستان می
 آورده شده است.

در « هدگربار»یا « بار دیگر»آوردن ترکیب نامهعلیهای بسامد مفرد در یکی از نشانه

 دفعات پسین روایت است:
 دگر باره عمار بستش چو سنگ

 
 درنگ...ببردش به پیش علی بی 

 ( 330:1389)بیات وغالمی ،                     

فاق ار اتبدادی که یک امد مکرر به معنای چند بار روایت کردن رویبس بسامد مکرر: 

یع از رر است. رببسامد مک نامهعلیترین بسامد در افتاده است. پس از بسامد مفرد، بیش

گاهی  کند. ولیتر برای یادآوری و تأکید بر مطالب ذکر شده استفاده میاین بسامد بیش

فیه شود، هدفی جز پرکردن وزن و قامکرر آورده میصورت دادی که در دفعات بعد بهروی

است  نامهعلیتر از مد مکرر به مراتب کم، بساافتخارنامهرسد. در نظر مینداشته و حشو به

دو بار  دادیکار ربیع است. گاهی رویو این یکی از دالیل شتاب بسیار این اثر نسبت به

             داد کشته شدن عثمان(. ار)رویاهی پنجاه بشود و گاهی ده بار... و گتکرار می

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز طرق کاربرد بسامد مکرر در این دو اثر می   
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 .شودیم ترخالصه و خالصه بعد، دفعات در خواننده، یآگاه خاطربه دادهایرو (أ

یت خصش -رخی از زبان راوینویسنده و ب -دادهای مکرر از زبان راویبرخی روی (ب

 شود.بیان می

 دهد.نگری روی میگاهی بسامد مکرر در آینده (ج

 شود.نگری دیده میگاهی بسامد مکرر در گذشته (د

 نسبت داد عیناً تکراری به یک شخصیت و بار دیگر به شخصیت دیگرگاهی یک روی (ه

 شود.داده می

 آید.گاهی بسامد مکرر عینًا با همان ابیات و همان معنی و مفهوم می (و

ی که برای مخاطب جایآید و از آنصورت تلویح و تلمیح میبه قرآنیوایات گاهی ر  (ز

 شود.شود و هم تکراری محسوب میوار آورده میآشنا است، هم اشاره

سامد ب. این چه چند بار اتفاق افتاده استیعنی یک بار روایت کردن آنبسامد بازگو: 

ای با شتاب مثبت سویهرابطۀ یکارتباطی مستقیم با ارائۀ حذفی و خالصه و در نتیجه 

د های این بسامهتر از این نوع بسامد استفاده شده است. از نشانبیش افتخارنامهدارد. در 

، «هر روز»، «همه روزه»، «چند» ،«چندان»، «شب و روز»، «بسی»هایتوان به واژهمی

 ه کرد:و ... اشار« های استمراریفعل»، «بارها»
ـــدگ ـــزان لشـــکر ب ـــا ک ـــین ت  مانچن

 
ـــرآمد زمـــان  ـــت جنگـــی س ـــر هف  اب

(061)صهبا:                                

   گيرینتيجه

بررسی تطبیقی این دو منظومه از منظر زمان روایی، از آن جهت حائز اهمیت است که 

های به عمل هایی مشترک هستند. از بررسیآثار دو شاعر در فرم و محتوا دارای ویژگی

 در که یادب نوع تنها، هاحماسه بودن ییروا مهم علل از یکدست آمد: یآمده نتایج ذیل به

 بیترت و نظم لحاظ از .است اصل نیا بر زمان عنصر ریثأت، آمده «ییروا» ۀواژ آن فیتعر

 از شیب نامهیعل در یشیپرزمان بسامد که هرچند .است یشیپرزمان یدارا منظومه دو هر

 از .است نامهیعل در آن نسبت از شیب افتخارنامه در ینگرندهیآ نسبت ،است افتخارنامه

 دارد، وجود خالصه و یحذف ارائه ،منظومه دو هر در کهنیا باوجود تداوم، و سرعت نظر

 وجود و ییسو از افتخارنامه در درنگ کم کاربرد و یزمانهم یباال بسامد به دلیل یول

 گر،ید یسو از نامهیعل در موردیب یتکرارها و سندهینو -ی راو ۀمداخل ،یوصف یهادرنگ

 ادیز سرعت باعث که یعوامل گرید از .دارد ترشیب یشتاب نامهیعل به نسبت افتخارنامه
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 به نسبت محورعمل یدادهایرو یباال بسامد ،است شده نامهیعل به نسبت افتخارنامه

که از بسامد اینها هم با وجود در باب بسامد .است اثر  نیا در محورحالت یدادهایرو

اند، کاربرد زیاد بسامد مکرر نسبت به بسامد بازگو مفرد بیش از دو نوع دیگر آن بهره برده

 افتخارنامهو بالعکس کاربرد باالی بسامد بازگو نسبت به بسامد مکرر در  نامهعلیدر 

 است. نامهعلیدهندۀ سرعت بسیار و شتاب مثبت این اثر نسبت به نشان
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