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  چكيده
دومـين  درواقـع  سـروده شـده و    االسرار  مخزننظامي پس از  خسرو و شيرينمنظومة 

فاخر ادب فارسي است كه بعد از هاي   اين منظومه يكي از منظومه. منظومة نظامي است
بررسي عنصـر زمـان   . گويي و استقبال آن روي آوردند  به نظيرهبسياري نظامي شاعران 

روشـنگر   روايي در اين اثر و نشان دادن چگونگي بهرة نظامي از آن در خلـق داسـتان  
را در چگونگي روايت داستان با شاعران پس از نظامي و تفاوت است فراواني مباحث 

هاي زمـان روايـي يعنـي      در اين پژوهش به بررسي يكي از شاخصه. كند مي نماياناو 
هـاي ايـن     بـر اسـاس داده  . است نظامي پرداخته شده خسرو و شيرينپريشي در   زمان

نظـام  ) نگـر   ر و آيندهنگ  گذشته(پريشي   شود كه نظامي با انواع زمان  پژوهش، آشكار مي
اي اسـت بـراي     مـه دخطي روايت را شكسته و هر تمهيد زماني بـراي او در حكـم مق  

ر بسيار زياد است و همين يكـي از  رنگرهاي مك  بسامد گذشته. دارتر كردن روايت  كش
پذيرفتـه، تعليـل    انجـام داليل اطناب اين منظومه است و اغراضي مانند تأكيد بر كنش 

بسامد . گيرند  بر مي را در...  وقايع داستان، هنرنمايي نظامي در بيان چندبارة موضوع و
  .زنند  نگرها نيز تعليق خواننده در داستان را رقم مي  نسبت آينده  بهنگرها   گذشته فراوان

  .، روايت، زمان، ژنتخسرو و شيريننظامي،  :ها  كليدواژه
  

  مهدمق. 1
...  داننـد   گو هستند يك متن روايي مي  متوني را كه داراي قصه و قصه«ر خشناسان متأ  روايت
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هـاي قصـه، بـه      داد در تعريف روايت عـالوه بـر رخ  ) Tzvetan Todorov(بعدها تودوروف 
متون روايـي هـم بـه     ،از نظر او. ويژگي بازنموده بودن آن در محدودة زماني نيز اشاره كرد

مايكل ...  زماني است )represented( و هم اين ارجاع داراي بازنمودة كنند  چيزي ارجاع مي
تصـادفي   غيـر صورت  بهروايت را توالي ملموسي از حوادثي كه )  .oolanTMichal J(توالن 

تودوروف نيز معتقد است كه تغيير از وضعيتي بـه وضـعيت   ...  داند مياند،  در كنار هم آمده
روايت است و هر نوع تعريف دربارة روايت با توجه به اين هاي  ويژگيترين  ديگر از اصلي

  ).11- 8: 1371اخوت، (» ويژگي بايد صورت پذيرد
. هاي روايي بررسي و تحليل عنصـر زمـان در آثـار روايـي اسـت       يكي از وجوه بررسي

چراكـه رابـط ميـان     ؛عنصر زمان در متن، مفهومي سـاختاردهنده اسـت  « :توالن عقيده دارد
ژرار ژنـت  ). 54: 1383 توالن،(» دهد  خاص يا تغييرات يك حالت را نشان مي هاي  موقعيت

 يفـة زمـان براسـاس آرا   لبحث اصلي مؤ. پردازان برجسته در اين زمينه است  يكي از نظريه
زمان . شمارانه در سطح داستان و زمان سطح متن مربوط است ژنت به ارتباط ميان زمان گاه

اي كه در اصل رخ داده و زمـان  گونه  به ؛ميان حوادث داستان استشمارانة  داستان رابطة گاه
  ).97: 1387ي، رح(كردن اين حوادث در متن ارتباط دارد                    ِ        متن به چـگـونـگي  جايگزين

كنـد و    تقسيم مـي ) و بسامد ،نظم، تداوم(ي لزمان روايي را به سه مقولة ك نخستژنت 
شـود در نظـر     هـا مـي    باعـث تفكيـك آن  ها و خصوصياتي كـه    يك ويژگي سپس براي هر

نظمـي زمـاني،     كار داريم و بي و در اين پژوهش فقط با بخش اول نظرية ژنت سر. گيرد  مي
و سپس هريـك از   كنيم مي بررسي خسرو و شيرينو دليل يا داليل آن را در منظومة  ،انواع
نظمـي زمـاني در     بررسي بي. كنيم  ها را براي درك هرچه بهتر در قالب نمودار ترسيم مي  آن

ي زمـان  طبر مشخص كردن تمهيدات نظامي براي خروج از نظام خ افزون خسرو و شيرين
نظامي يكـي   ؛ زيرادكن   ميهاي كالسيك را نيز تا حدودي روشن                    ِ      ساختار زمان روايي  روايت

  ِ        ان  بعد از سراي  سرايان ادب فارسي است و ديگر داستان  ترين و سرآمدترين داستان  از برجسته
ريـزي   پـي سرايي او   هاي داستان  ه به شيوهجهاي خود را با تو  ساختار روايت كوشيدند مياو 
  .عاستداز نظامي گواه اين م شاستقبال و پيروي اميرخسرو دهلوي در آثار. كنند

  
  پيشينة پژوهش. 2
اي از تحقيقات   شناختي در ايران، امروزه حجم عمده  هاي روايت  سابقة اندك پژوهشرغم   به

تـوان بـه     هاي روايي اختصاص يافته است كه از اين ميان مي  هاي ادبي به بررسي  و پژوهش
از جملة . ها روشن و باز كردند  را براي ديگر پژوهشقي اشاره كرد كه راه فهاي مو  پژوهش
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امشـكي،  از سـميرا ب  هاي مثنـوي   شناسي داستان  روايتهاي   توان به كتاب  ها مي  اين پژوهش
از ريمـون   بوطيقاي معاصر: روايت داستانيلي، كاز حميدرضا تو بوطيقاي روايت در مثنوي

انـد،    كه در اين زمينه نوشـته شـده   بسياريمقاالت  چنين همي و رترجمة ابوالفضل ح ،كنان
ي كه بخشـي از مقالـه   راز ح »...شناختي به داستان روايي   درآمدي بر رويكرد روايت«مانند 

 »شب هولزمان و روايت در رمان «به زمان و كاركرد آن در متن اختصاص داده شده است؛ 
زمان و ارتباط آن با رمـان نـو پرداختـه     از حسين بيات و عسگر عسگري كه به كاركردهاي

از محمـد   »تحليل عنصر زمان در حكايتي از مثنوي محيط اعظم بيدل دهلـوي «؛ شده است
تاريخ بيهقي پژوهشي در «مانند هايي   ها و رساله  نامه  نيا و پايان  يرزايي و مريم صالحيسعيد م

اصلي رساله بررسي عنصر زمـان  كه موضوع  ،از محمد راغب »شناسي  بر بنياد دانش روايت
  .اشاره كرد است تاريخ بيهقيدر 

ارتبـاط  بـا پـژوهش حاضـر     چـه  آن ،جوي نگارنـدگان و ه به جستجبا تو ،در اين ميان
. نظامي بررسي كـرده باشـد يافـت نشـد    خسرو و شيرين داشته باشد و زمان را در مستقيم 

تـوان ذكـر     مـي  شده انجامهاي   پژوهش حاضر و وجه تمايز آن با پژوهش بارةاي كه در  نكته
 انجـام هـا  نگر  نگرها و آينـده   پاية بسامد گذشته ها بر  كرد آن است كه در اين پژوهش تحليل
هـا    دهندة وضعيت تقريبـي آن   ها نموداري كه نشان  شده است و براي فهم دامنه و گسترة آن

هـا و    نگـري   نكتـة ديگـر نيـز توجـه بـه داليـل و اهـداف گذشـته        . باشد ترسيم شده است
هي جهـا تـو    هاست كه جز در پژوهش بامشكي و راغب تقريباً در ديگر پژوهش  نگري  آينده
شده هسـتند بـدون    بندي  هايي قالب  هاي زماني پژوهش  ده است و امروزه پژوهشها نش  بدان

  .كارگيري زمان در اثر مورد بررسي  رسيدن به بوطيقاي به
  

 لهئبيان مس. 3

  )توالي(و ترتيب  )order(نظم  1.3
هاي مثالً   دادها و كنش شيوة ارائة ترتيب زماني رخ«ژنت در روايت  مد نظرنخستين موضوع 

ــان  ــطــرح (يــك رم ــزد فرماليســت» fibula« ةاولي ــا  ن ــتان) ه ــاي در داس ــي  ه طــرح (عين
ژنت ناهماهنگي در ترتيب و نظم رويـدادها  ). 87: 1383برتنس، (» است) »syuzhet«روايي

 )anachronies(پريشي   دادها در داستان را زمان در گفتمان روايي با ترتيب و نظم همان روي
در  هرگونه انحراف در ترتيب ارائة وقايع«به ديگر سخن، وي ). Genette, 1980: 23( نامد  مي

  ).79: 1383توالن، (» داند  متن را نسبت به ترتيب آشكار وقوعشان در داستان نابهنگامي مي
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  )نگاه پسنما،   پس( )analepsis(نگر   پريشي گذشته  زمان 1.1.3
كننـد، نـوعي نگـاه بـه       نگري نيز تعبير مي  و پس ،نگاه پسنما،   كه از آن به پس ،نگري  گذشته

، امـا بعـداً در   اسـت  يعني رويداد داستاني كه از لحاظ زماني زودتر اتفاق افتاده ؛عقب است
  ).مركب(و مختلط  ،نماي بيروني، دروني  پس: بر سه نوع استنما  پس. شود  متن نقل مي

اي خارج از زمان اصـلي پيرنـگ     به محدودهشود كه  نمايي گفته مي نماي بيروني به پس  پس
اي در زمـان   شود كه به محدوده نمايي گفته مي نماي دروني به پس  پس. شود ارجاع داده مي

  ).161، 1 ج: 1385، بردول(شود   اصلي پيرنگ ارجاع داده مي
 ،دگيرد پيش از نقطة آغاز اولين روايت آغاز شو  بر مي نگر در  اي را كه گذشته  اگر دوره

شـود يـا از آن جلـوتر بـرود،     صل تماما در مرحلة بعدتر داستان اين دوره به اولين روايت 
  ).67: 1387ريمون كنان، (خواهد بود » بكمر«نگر   گاه گذشته آن

  )نگاه  نما، پيش  پيش( )prolepsis( نگر  آيندهپريشي   زمان 2.1.3
و رويـدادهايي از   دارد )flash forward(و جلـ پريشي روايـت نگرشـي بـه      در اين نوع زمان

نگـاه از    پـيش «. شـوند   افتند، قبل از زمان وقوع خود نقـل مـي    كه در آينده اتفاق مي ،داستان
زيرا ؛ )75: 1386لوته، (» شود  نگاه نادرتر است و اغلب در روايت اول شخص ديده مي  پس

كه به زمان حال  ،قايع بعديرسد كه راوي هر از گاهي به و  نظر مي در اين روايات طبيعي به«
  ).86: 1383توالن، (» جهشي داشته باشد ،ترند  خود آن راوي نزديك

شود؛ به اين علت كه   پريشي باعث كم شدن يا از بين رفتن ميزان تعليق مي  اين نوع زمان
كه هرگونه ضرورت زماني گفـتن آن   هاي آينده را خيلي پيش از آن  م شرايط و موقعيتدتق«

نگر نيـز    آينده از نوع پريشي  زمان). 85: همان(» نمايد  ايجاب كند، براي خواننده آشكار ميرا 
نقطة پاياني روايـت اصـلي،    در برابربسته به روابط زماني آن  ممكن استنگر،   گذشته مانند

  .ب باشدكو مر ،دروني، بيروني
ذكر است بحث انطبـاق و   ايانشنگرها   نگرها و آينده  گذشته بارةاي كه در  در پايان، نكته

شـوند بـه     مي انجامهايي كه در اين حيطه   امروزه پژوهش. ها در متون ادبي است  بررسي آن
و درنهايت ذكر يك يـا دو مثـال    شده نگرها در متن پژوهش  نگرها و آينده  نشان دادن گذشته

داد و  انجامتوان اين كار را   متون مي دربارة همةاين در حالي است كه تقريباً . كنند  بسنده مي
. مهم است معنادار شدن اثر ادبي در ارتباط با نظريه است چه آن. اي واحد نيز رسيد  به نتيجه

پايـة آن   و تحليـل بـر   شـده  ها بسامدي كردن مـوارد بررسـي    رسد يكي از راه حل  نظر مي به
نگرهـا    در ارتباط با آينده نگرها  تر گذشته براي نمونه، در اين مقاله بسامد بيش. بسامدهاست
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در مقايسـه بـا   ر رنگرهـاي مكـ    بسامد زياد گذشـته  چنين هم. دليل بر تعليق در داستان است
، شـده   انجـام دليل بر توجه نظامي به اطناب در داستان، تأكيد بر كنش  لممكنگرهاي   گذشته

نكتـة ديگـر   . تعليل وقايع داستان و شايد هنرنمايي او در بيان چندبارة يك موضـوع اسـت  
نگرهاسـت كـه بامشـكي در پـژوهش خـود        نگرها و آينـده   بحث اهداف و اغراض گذشته

دسـت   ها به  هاي جالب و مبسوطي نيز از آن  بندي  و تقسيم است ها اشاره كرده  خوبي به آن به
هم و داراي نتايج  به ها شبيه  پژوهش همةرسد   نظر مي بهبدون ذكر اين دو مورد . داده است

  .شوند  ساني مي يك
  

  خسرو و شيريننگرهاي   گذشته. 4
  .شود  نگري ديده مي  مورد گذشته 21 خسرو و شيريندر منظومة 

  :برند  مي) هرمز(رسمي و ظلم و ستم خسرو را براي پدرش   كه افرادي خبر بي جا آن. 1
 ...چه سود است؟ ترسد،   ز شاهنشه نمي   رسمي نموده اسـتكه خسرو دوش بي

 كـــردغالمـــش غـــورة دهقـــان تبـــه    خـــوردســـمندش كشـــتزار ســـبز را
ــامحرم     جــاي تــنگشبســتدشــب از درويــش ــه نـ ــيدبـ ــنگش رسـ  آواز چـ

  )45: همان(

  .نگري همراه با بازگويي واقعه است  اين گذشته
دسـت آوردن بهتـر از    بينـد و بشـارت بـه     كه خسرو نياي خود را به خواب مي جا آن .2
نگري نيز بـه همـراه     نگري، گذشته  دهد، عالوه بر آينده  كه از دست داده است بدو مي چه آن

دهد و از طرف ديگـر، بـا     اي چيزها را در آينده مي  دست آوردن پاره از طرفي، مژدة به. دارد
  :شود  اشاره به گذشته و چيزهايي كه از دست داده است، روايت پي گرفته مي

 دهــم بــر چــار چيــزت  بشــارت مــي   چــار مــوالي عزيــزتشــداگــر
 ...نكـردي  چو غـوره زان ترشـرويي      خـوردييكي چون ترشـي آن غـوره
ــي ــت را پ ــون مركب ــددوم چ  ...نديدنــد وزان بــر خــاطرت گــردي    بريدن
 ...شـوريده بختـت    نشـد وزان تندي    تختـتدادسيم چون شه بـه دهقـان
 ...ساز بي گشتدر آن پرده كه مطرب    آغــازكــرديچهــارم چــون صــبوري

  )48- 47: همان(
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  :اند  اي نزديك رخ داده  هر چهار مورد در گذشتهگفتني است 
 ...تكاور مركبش را پـي بريدنـد  ملك فرمود تـا خنجـر كشـيدند

  )45: همان(
  :گويد  كند مي  في ميركه شاپور خسرو را به شيرين مع جا آن .3

ــده اســتخيالــت را  از آن شب عقل و هوش از وي رميده است  شــبي در خــواب دي
ــرد ــا كــس جــام گي ــه ب ــه مــي نوشــد ن  نـــه شـــب خســـبد نـــه روز آرام گيـــرد  ن

ــيرين نخواهـــد هـــم ــيش كـــس را   نفـــس رابجـــز شـ ــادا عـ ــي مبـ ــدين تلخـ  بـ
ــدمت ــدين خـ ــد بـ ــرا قاصـ ــتادمـ ــاد      فرسـ ــرا ي ــردم ت ــد ك ــك و ب ــي ني ــو دان  ت

  )70: همان(

دسـت آوردن   كه خسرو شاپور را بـراي بـه   جا آن ؛لية داستان استواشاره به رخداد اكه 
  :فرستد  شيرين به ملك ارمن مي

ــت ــون ب ــدن چ ــد ش ــرا باي ــتانت  ...دسـتان  دست آوردن آن بت را بـه  به  پرس
  )55: همان(

 كـه شـاپور   ايـن . نگري حائز اهميت است نيرنگ شاپور است  اي كه در اين گذشته  نكته
ام   فـي كـرده  رگويد كه من تو را بـه او مع   خسرو تو را به خواب ديده است و نمي: گويد  مي

چراكـه كسـي از آن    ؛فريب است و اين خواب آن خواب ديدن خسرو نياي خود را نيست
به هر روي، ايـن سـخنان   . الع ندارد و خسرو آن را براي كسي بازگو نكرده استطخواب ا

و (هرچند كه پارة ابتدايي سـخنان حقيقـت نـدارد     ؛دارد اشاره صخاي مش  شاپور به گذشته
به همين دليل است كه نظـامي پايـان سـخنان شـاپور را     ). اين به دليل خواستة خسرو است

  :كند  گونه توصيف مي بدين
 دمش در مه گرفت و حيله در حور   چو از گفتن فراغت يافـت شـاپور

  )72: همان(
دهد به دنبال شيرين و شبديز بگردنـد،    لشكريان خود اجازه نميبانو به  مهينكه  جا آن .4

  :بانو ديده است  كند كه پيش از اين مهين  في ميردليل اين كار را خوابي معنظامي 
 كه بـودي بـازي از دسـتش پريـده      بـود ديـدهچو در خواب اين بال را

 همان باز آمـدي بـر دسـت او بـاز      چو حسرت خورد از پرواز آن بـاز
  )75: همان(
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داسـتاني   نگرهاي برون  اين خواب پيش از اين در داستان بيان نشده است و جزو گذشته
به باز آمدن شيرين به ملك ارمـن نيـز اشـاره     زيرا است؛نگر نيز   نگر آينده  اين گذشته. است

  .آميزد  بيني آينده در هم مي  دارد و به نوعي بازنگري گذشته با پيش
  :گويد  مي شنظامي در وصف ،كند  في ميررسد و خود را مع  كه شيرين به مداين مي جا آن .5

ــكفت ــده بش ــاغ وع ــه ب ــل وصــلش ب  ...فرو آسود و ايمن گشت و خوش خفت    گ
  )89: همان(

هـا    هاي شاپور دارد و شيرين به خاطر همان وعـده   كه وعده در اين بيت اشاره به وعده
  :سوي مداين حركت كرد به

ــو ــداينچ ــاي م ــه اقص ــابي ب  روان بينـــي خـــزاين بـــر خـــزاين   ره ي
 ...در آن مشـــكو كنيزاننـــد بســـيار    ملك را هست مشكويي چو فرخـار

 بـاش چو شـاخ ميـوة تـر شـاد مـي   بـاشدر آن گلشن چو سرو آزاد مي
  )72: همان(

سار و   ياد چشمه ،فهمد  رسد و ماجراي خسرو را مي  ن مييكه شيرين به مدا بعد از آن .6
  :فهمد كه او خسرو بوده است  افتد و مي  گر مي  ارهظجوان ن

 انـدرو چنـدان نظـاره    كـرد مـيكه   سـوارهحقيقت شـد ورا كـان يـك
ــان ــروجه ــودآراي خس ــز راهب  چون خورشـيد در مـاه   كردمينظر   ك

  )90: همان(
  :است وقايعسخنان شاپور براي خسرو در ملك ارمن همراه با بازگويي . 7

ــر آن ــه آخ ــا ب ــتوز اول ت ــه دانس  توانسـت چه خوانـدن مـي فرو خواند آن   چ
 ...وزان پيدا شدن چون چشـمه در كـوه      از آن پنهــان شــدن چــون مــرغ از انبــوه

  )100: همان(
كـه   ،اين وقايع همةكه    در حالي ؛گيرد  بر مي بيت را در بيستنگري بيش از   اين گذشته

و  اسـت شود، قبالً رخ داده است و خواننده كامالً در جريان داسـتان    براي خسرو بازگو مي
نظامي با اين كار جدا از نشان دادن هنرنمايي خود در بيان چندبارة يك موضوع، داسـتان را  

  .كشد  نيز به درازا مي
شود كسي را كه   افتد و مطمئن مي  سار مي  نيز ياد چشمهبعد از سخنان شاپور، خسرو . 8

  :در دو بيت بيان شده است فقطنگري   اين گذشته. ديده شيرين بوده است
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 درســتي داد قــولش را بــر شــاه      حــديث چشــمه و سرشســتن مــاه
 يكايك بازگفـت از خيـر و از شـر      يكسـرديـدچـه در رهملك نيز آن

  )106: همان(

بانو براي بازگردانـدن شـيرين بـه مـداين       كه شاپور از جانب خسرو و مهين بعد از آن. 9
  :كند كه  يابد و شيرين قضيه را براي او بازگو مي  آيد، شيرين را در جايي دلگير مي  مي

ــودي ــه فرمـ ــكو كـ ــدان مشـ ــيدمبـ  ديــــدمدر او مشــــتي مالمــــت ديــــده    رسـ
 ... خواجه، خوش باشغالم وقت خود كاي    بــه هــم كــرده كنيــزي چنــد جمــاش

  )106: همان(

 يكـه تمـام     در حـالي  ؛نگري حدود ده بيت را به خود اختصاص داده اسـت   اين گذشته
  .كامالً آشكار است شاندليل وقوع وقايع براي خواننده و مخاطب منظومه به

  :نگري است  سخنان شيرين همراه با گذشته» افسانه گفتن شيرين«در بخش . 10
 جفـت  عشق بود و يار بيكه دل بي   گفتديد و ميزمين ميز شرم اندر

ــار      چــو شــاپور آمــد انــدر چــارة كــار ــارة ك ــرد آن پ ــاره ك ــم را پ  دل
  )136: همان(

  .كه اشاره به آمدن شاپور به ملك ارمن و كشيدن تمثال خسرو و عاشق كردن شيرين دارد
او . نگـري اسـت    گذشـته سخنان خسرو همـراه بـا   » افسانه گفتن خسرو«در بخش  .11

كند كه قبل از آشنا شدنش با   صورت استعاره به خوي و خصلت خود در گذشته اشاره مي به
  :شيرين همانند شيري سركش بوده است

ــزاري    بـاري:چو دور آمد به خسرو گفت ــدر مرغ ــد ان ــيه شــيري ب  س
ــرد ــيان ك ــير آش ــر ره ش ــوزني ب  رســن در گــردن شــير ژيــان كــرد    گ

 به گردن بـر نهـاد از زلـف زنجيـر       شيرم كه شيرينم بـه نخجيـرمن آن
  )137: همان(

نشـيند بـه يـاد      شود و دوباره بر تخت مي  كه خسرو بر بهرام چوبين پيروز مي جا آن .12
  :كند  افتد و از آن با حسرت ياد مي  اش در باغ با شيرين مي  گساري عيش و نوش و مي

 به باليــن برنشسـته بخـت بيـــدار      خفتـه بـا يــاربـودمشبي در بـاغ
 يـار گشـتم   دل و بـي  سان بـي بدين   چو بختم خفت و من بيدار گشـتم



 9   پور تقي پورنامداريان و هيوا حسن

 ... بهشــت عاشــقان را در گشــادن؟   كجا آن نو بـه نـو مجلـس نهـادن؟
  )167: همان(

  .بر گرفته است بيت را در 35تر از  نگري بيش  اين گذشته
شود   جدايي خسرو و رفتن او به جانب روم از كردة خود پشيمان ميشيرين بعد از  .13

  :كند  و با حسرت به گذشته نگاه مي
 تـر كـار    نكردي تا تـويي زيـن زشـت      گهي بـا بخـت گفتـي كـاي سـتمكار
ــه   مــرادي را كــه دل بــر وي نهــادي ــت دادي ب ــت آوردي و از دس  دس
 ... پاي رنجـي  اش بي افشانديز دست   فــرو شــد ناگهــان پــايش بــه گنجــي

  )172: همان(

  .بيت را به خود اختصاص داده است 50تر از  نگري بيش  اين گذشته
شنود از ازدواج خسرو با مـريم    كه شيرين خبر بر تخت نشستن خسرو را مي جا آن. 14
  :زيرا ؛شود  دل مي تنگ

 پيونـد كه با كـس درنسـازد مهـر و       ملــك را داده بــود در روم ســوگند
  )182: همان(

كه خسـرو بـراي يـاري     جا آن ؛و اين واقعه به شرط و شروط مريم با خسرو اشاره دارد
  :برد  گرفتن در جنگ با بهرام چوبين به قيصر روم پناه مي

ــرط    دو شـــه را در زفـــاف خســـروانه ــراوان ش ــه   ف ــد در ميان ــا ش  ه
  )160: همان(

  :گويد  خسرو مي» طلب شيرين فرستادن خسرو، شاپور را براي«در بخش  .15
ــيش     من از بهر صـالح دولـت خـويش ــدو ب ــردن ب ــي ك ــارم رغبت  ني
 چو عيسي بركشد خـود را صـليبي     كه ترسـم مـريم از بـس ناشـكيبي

  )198: همان(

كه اين ابيات به سوگند خوردن مريم پيش خسرو اشاره دارد كه چنـدي پـيش روي   
  :داده است

 به هـوش زيـرك و جـان خردمنـد       سـوگندگـه بـر زبـان آوردپس آن
 كه گر شيرين بدين كشور كنـد راه    بــه تــاج قيصــر و تخــت شهنشــاه
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 ...برآويزم ز جـورت خويشـتن را      به گردن بر نهـم مشـكين رسـن را
  )197: همان(

  :گويد  برد مي  كه شاپور پيام خسرو را براي شيرين مي جا آن. 16
 كه از پيمـان قيصـر شـرم دارد   از آن او را چنـــــين آزرم دارد

  )198: همان(

  :كه اين سخنان به پيمان ابتدايي خسرو در هنگام كمك گرفتن از قيصر روم اشاره دارد
 هــا شــد در ميانــه  فــــراوان شــرط   دو شه را در زفـــاف خســـروانه

  )160: همان(

كنـد    فـي مـي  ركه شـاپور فرهـاد را بـراي كنـدن جـوي شـير بـه شـيرين مع         جا آن .17
  :گويد  شاپور مي. نگري وجود دارد  گذشته

ــتاد      بـوديمزادكه ما هر دو به چـين هـم ــي اس ــاگرد از يك ــوديمدو ش  ب
 قلم بر مـن فگنـد او تيشـه برداشـت       چو هر مايه كه بود از پيشه برداشـت

  )217: همان(

نگري به مناسبت ورود فرهاد به داستان اسـت و در حكـم فضاسـازي      اين گذشته
هـاي    نگـري   نگـري جـزو گذشـته     ايـن گذشـته  . ت فرهـاد يفـي شخصـ  راست براي مع

  .داستاني است برون
  :نگري همراه است  آگاهي خسرو از رفتن شيرين نزد فرهاد با گذشته .18

ــد     در آن مدت كه شد فرهـاد را ديـد ــوالد را دي ــة پ ــوه آن قلع ــه ك  ن
ــان را ــاالر جهـ ــد سـ ــر دادنـ  ...دلستان را كه چون فرهاد ديد آن    خبـ

  )254-253: همان(

شـيرين   ،پردازنـد   گـو مـي  و بار با هم به گفت كه خسرو و شيرين براي آخرين جا آن. 19
  :گويد  خطاب به خسرو مي

ــرده ــن پ ــاهانمك ــد ش  ترا آن بس كـه كـردي در سـپاهان      دري در مه
 نه با شيرين كه بـر شـكر كنـد زور      تو با شـكر تـواني كـرد ايـن شـور

  )308: همان(
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كه اين سخنان اشاره به ماجراي رفتن خسرو به سپاهان و به مي نشستن با شكر دارد كه 
  :پيش از اين در داستان بدان اشاره شده است
 دهاني پرشكر، چشمي پر از خواب   برون آمـد شـكر بـا جـام جـالب
 ...نباتي كز سـپاهان خيـزد او بـود       شكر نامي كـه شـكر ريـزد او بـود

  )280: همان(
پردازنـد شـيرين     گـو مـي  و بار با هم به گفت كه خسرو و شيرين براي آخرين جا آن .20

  :گويد  خطاب به خسرو مي
ــدرود ــرد ب ــادي ك ــرا آن روز ش  كه شيرين را رها كردي به شـهرود    م

 )335: همان(

داسـتان  كه اشاره به رفتن خسرو از نزد شيرين به جانب روم دارد كـه پـيش از ايـن در    
  :بدان اشاره شده است

 چنانك از خشم شد بر پشت شـبديز    ملك را گــرم كـــرد آن آتـش تيـز
 ...گرم دريا به پـيش آيـد گـر آتـش        من رفتم شبت خوش:به تندي گفت

نگري روايت   در پايان داستان و به مناسبت ورود شيرويه به داستان نظامي با گذشته .21
  :گيرد  را پي مي

 در آن طفلي كه بودش قرب نه سال   من كـــه آن فـــرزند قتّـالشنيدم
 كه شيرين كاشكي بودي مرا جفـت    گفتچو شيرين را عروسي بود مي

  )412: همان(
نگرهـاي    نگـري در داسـتان پـيش از ايـن بيـان نشـده و جـزو گذشـته          اين گذشـته 

  .داستاني است برون
صـورت   بـه نگرها را   دامنه و گسترة آن گذشته و نگري  در ادامه براي فهم بهتر گذشته

نگر از عالمـت اختصـاري     براي هر گذشته. دهيم  عالئم اختصاري روي نمودار نشان مي
an، ف فمخanalepsis، نگر   گذشتهو به تناسب هر است نگر استفاده شده   به معني گذشته

. ديگر و ارتباطشان با زمان ارجاع قيد شـده اسـت   ها از يك  اي براي متمايز شدن آن  شماره
هـا    نگرهـا و شـمارة آن    ص شده است و به تناسب گذشتهخمش nزمان ارجاع نيز با حرف 

 n1بـا   an1نگـر    براي نمونه زمان ارجاع گذشـته . كند  ها نيز تغيير مي  ها و شمارة آنnتعداد 
  .و الي آخر n2با  an2ص شده است و خمش
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  رهانگ  گذشته 1.4
An1 :رسمي خسروپرويز به پدرش هرمز  رساندن خبر بي. 
An2 :بيند  خسرو نياي خود را به خواب مي. 
An3 :كند  في ميركه شاپور خسرو را به شيرين مع جا آن. 
An4 :دليل خوابي كه ديده است اجازة گشتن به دنبال شيرين را بـه لشـكريانش    بهبانو   مهين

 .دهد  نمي
An5 : آورد  هاي شاپور را به ياد مي  رسيدن به مداين وعدهشيرين هنگام. 
An6 :افتد  سار مي  گر در چشمه  شيرين در مداين ياد جوان نظاره. 
An7 :بازگويي ماوقع براي خسرو در ملك ارمن توسط شاپور. 
An8 :افتد  سار مي  خسرو در ملك ارمن ياد چشمه. 
An9 : شيرينبازگويي ماوقع براي شاپور در مداين توسط. 

An10 : نگري است  سخنان شيرين همراه با گذشته» افسانه گفتن شيرين«در بخش. 
An11 : نگري است  سخنان خسرو همراه با گذشته» افسانه گفتن خسرو«در بخش. 
An12 :         خسرو بعد از بر تخـت نشسـتن دوبـاره عـيش و نـوش در ملـك ارمـن را بـه
  .آورد  مي ياد
An13 :شـود    و رفتن او به جانب روم از كردة خود پشيمان مي شيرين بعد از جدايي خسرو

 .كند  و با حسرت گذشته را ياد مي
An14 :شنود  شيرين شرط و شروط ازدواج خسرو با مريم را مي. 
An15 :چراكه مريم پيش از اين سـوگند   ؛فرستد  خسرو شاپور را پنهاني به طلب شيرين مي

 .ياد كرده است
An16 : نگري است  شيرين همراه با گذشتهپيام شاپور براي. 
An17 :نگري است  شاپور همراه با گذشته واسطة بهفرهاد به شيرين في رمع. 
An18 :نگري است  آگاهي خسرو از رفتن شيرين نزد فرهاد همراه با گذشته. 
An19 :كشد  شيرين جريان شكر اصفهاني را به رخ خسرو مي. 
An20 :نگري است  ه با گذشتهگوي آخر شيرين و خسرو همراو گفت. 
An21 :نگري روايـت    در پايان داستان و به مناسبت ورود شيرويه به داستان نظامي با گذشته

  .گيرد  را پي مي



 13   پور تقي پورنامداريان و هيوا حسن

  نگرها  گذشته   زمان ارجاع 2.4
N1 :رسمي و ظلم و ستم خسروپرويز  بي. 
N2 :گيرد  كند و اسباب برتري و بزرگي او را مي  هرمز خسرو را تنبيه مي. 
N3 :سخن گفتن شاپور از شيرين براي خسرو. 
N4 :صخنامش(بيند   بانو خواب مي مهين.( 
N5 :دهد  شاپور به شيرين وعده مي. 
N6 :كند  سار نظاره مي  شيرين را در چشمه خسرو. 
N7 :رسيدن شاپور به ملك ارمن و ماجراي او با شيرين در راه عاشق كردن شيرين بر خسرو. 
N8 :كند  سار نظاره مي  ر چشمهخسرو شيرين را د. 
N9 :رسيدن شيرين به مداين و ماجراي برخورد كنيزان دربار خسرو با او. 

N10 :قبل از ورود شاپور به ملك ارمن و عيش و نوش با شيرين و دختران. 
N11 : شاپور واسطة بهقبل از آشنا كردن خسرو با شيرين. 
N12 : شيرين و دخترانرسيدن خسرو به ملك ارمن و عيش و نوش با. 
N13 :زماني كه خسرو در ملك ارمن نزد شيرين بود. 
N14 :رفتن خسرو به ملك روم براي كمك گرفتن در جنگ با بهرام چوبين. 
N15 :سوگند ياد كردن مريم نزد خسرو. 
N16 :كند  هاي خسرو به مريم هنگامي كه با او ازدواج مي  وعده. 
N17 :صخنامش(م در چين شاگردي كردن شاپور و فرهاد با ه.( 
N18 :رفتن شيرين به كوه بيستون و ديدن هنرنمايي فرهاد. 
N19 :رفتن خسرو به سپاهان و به مي نشستن با شكر اصفهاني. 
N20 :رود  كند و به جانب روم مي  خسرو شيرين را ترك مي. 
N21 :ازدواج خسرو با شيرين.  

  
  خسرو و شيرين نگرها در منظومة  گذشتهدامنه و گسترة . 1نمودار 
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بـا هـم      نگرها تـا چـه انـدازه     گذشته )reach( شود دامنة  ص ميخه به نمودار مشجبا تو
 گسـترة  ).Prince, 2003: 81( »دورة زماني درون يك نابهنگامي اسـت «دامنه . اختالف دارند

)extent( فاصـلة  «گسـتره  . شـود   ص ميخنگرها هم با زمان ارجاعشان كامالً مش  اين گذشته
  ).ibid: 29(» زماني ميان يك نابهنگامي و لحظة حال داستان است

، ذكـر  ايـن  با وجود. ص و روشن استخنگرها مش  ها دامنة گذشتهnها و anه به جبا تو
  :رسد  نظر مي به ينگرها ضرور  زمان ارجاع گذشتهدربارة نكاتي 
 ؛گيـرد   بـر مـي   درصـي را  خمش »تقريباً«نگرها محدودة زماني   گسترة برخي از گذشته .1

افسـانه  ( an11بـراي نمونـه،   . ها روي نمودار تقريبي اسـت   بنابراين نقطة شروع و ارجاع آن
قبـل از آشـنايي بـا    (توان مثال آورد كه در آن خسرو به گذشـتة خـود     را مي) گفتن خسرو

بـاً  صي ندارد و محدودة زماني تقريخنگر زمان دقيق و مش  اين گذشته. كند  اشاره مي) شيرين
. گيـرد   بـر مـي   در) گي تا شنيدن اوصاف شيرينچاز زمان ب(اي از زندگي خسرو را   گسترده
كه زمان ارجاع آن از وارد شدن شاپور به ملك ارمن تا عاشـق كـردن    an9طور است   همين

  ؛گيرد  بر مي شيرين بر خسرو را در
 زيـرا  اسـت؛ داستاني  نگرهاي برون  گذشته an21و  ،an4 ،an10 ،an17نگرهاي   گذشته .2

العـاتي كـه راوي در   طه بـه ا جدر منظومه ذكر نشده است و خواننده با تو شانزمان ارجاع
ايـن  . قوع پيوسته است نظر به مدداد  دادهايي پيش از رخ فهمد كه رخ  گذارد مي  اختيارش مي

العـي نـدارد   طا هـا   اند و خواننده از آن  پيش از اين در داستان رخ نداده جا كه از آندادها  رخ
 ؛شوند  بيان مي ،هرچند اندك ،اصوالً همراه با توضيحي

نگرهــاي   ه نظــامي بــه گذشــتهجــداســتاني و تو نگرهــاي بــرون  بســامد كــم گذشــته .3
به ديگـر  . است خسرو و شيرينداستاني يكي از داليل اطناب و طوالني شدن منظومة  درون

ل بـدان  صـ و پـيش از ايـن نيـز مف    اسـت    افتادهسخن، نظامي در بازگويي وقايعي كه اتفاق 
 ؛پرداخته شده است ابايي ندارد

تري را بـه خـود    نگرها گسترة بيش  نسبت ساير گذشتهبه  an11و  an10نگرهاي   گذشته .4
دو شخصيت . كردبيان دليل اين امر را شايد بتوان حس نوستالژيك گذشته . اند  اختصاص داده

كه اين رجوع به گذشته بـار   جا آناصلي داستان در اين بخش به گذشتة خود اشاره دارند و از 
  .طبيعي است كه به دوران دوري در گذشته اشاره داشته باشد ،عاطفي و نوستالژيكي دارد

  
  ها  نگري و اهداف آن  انواع گذشته 3.4

ي بـه دو شـاخه   لـ صورت ك نگرها را به  گذشته هاي مثنوي  شناسي داستان  روايتبامشكي در 
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 :نويسد  هريك ميدربارة ل و در ادامه منگري مك  ر و گذشتهرنگري مك  گذشته: كند  تقسيم مي
هاي پيشين متن   ، پر كردن شكاف]داستاني ي برون[ها   ل يا بازگشتمنگري مك  نقش گذشته«

نگـر    و گذشـته ) 334: 1391شـكي،  بام(» شود  ها حاصل مي  روايي است كه در نتيجة حذف
د رويدادهاي گذشته كـه تـاكنون ذكـر شـده     دعبارت است از گفتن دوباره و مج«ر نيز رمك

خسرو در . كنند  نگرهاي مذكور نيز اهدافي را دنبال مي  هريك از گذشته). 342: همان(» است
به عبـارت  . اند لممورد مك سه فقطر و رها مك  نگري  مورد از گذشته هجدهنظامي،  و شيرين

. اسـت داسـتاني   مـورد بـرون   سـه داسـتاني و   هـا درون   نگـري   مورد از گذشـته  هجدهديگر، 
، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1 :نـد از ا ر به ترتيب عبارترنگرهاي مك  گذشته

  .21و  17، 4 :ازاند  ل عبارتمنگرهاي مك  و گذشته 20، 19، 18، 16، 15
  
  نگرها  شتهاهداف گذ 4.4
هاي   نگري  توان اهدافي را براي گذشته  هاي متني، مي  داده چنين همدادها و  ه به سير رخجبا تو
داد يـا واقعـه    ر بـه بـازگويي و يـادآوري رخ   رنگرهاي مك  كه گذشته جا آناز . ر قائل شدرمك
ر بـا  رنگرهاي مكـ   برخي از گذشته. هاست  اهداف آن ملزومبنابراين تأكيد الزم و  ؛پردازند  مي

نمونـه  بـراي  . انـد   در داسـتان گنجانـده شـده   » پذيرفتـه  انجـام كـنش  « انجـام هدف تأكيد بـر  
تر براي برجسته كـردن   بيش) اطالع دادن ظلم و ستم خسرو به هرمز( 1نگري شمارة   گذشته

در داسـتان  ) محور بودن حاكم و حكومـت وقـت    و نيز تأكيد بر عدالت(ظلم و ستم خسرو 
اسـت   چنـين  هـم . بـر آن تأكيـد شـده كـنش خسـرو اسـت       چه آنپس . گنجانده شده است

دليل  دادها را به كه شاپور رخ) بازگويي ماوقع براي خسرو توسط شاپور( 7نگر شمارة   گذشته
در ايـن دسـته از    چـه  آن ،بـه همـين دليـل   . كنـد   بـازگو مـي   شـده  انجـام هاي   تأكيد بر كنش

نگرهاي   گروهي ديگر از گذشته. شود تأكيد بر كنش است  ر برجسته ميرهاي مك  نگري  گذشته
داده است و  انجامبه بيان ديگر، شخصيتي كنشي را . اند  كار رفته ر با هدف تعليل كنش بهرمك

. شـود   تعليل مـي يابي و   ريشه   نگري  ه به گذشتهجموقعيتي كه شخصيت در آن قرار دارد با تو
كـه   جـا  آنبازگويي واقعه توسط شيرين براي شـاپور،  ( 9نگري شمارة   گذشتهدر براي نمونه 

بـا   ،كه جـايي بـد آب و هواسـت    ،موقعيت شيرين) شود  شاپور مأمور بازگرداندن شيرين مي
كه حسادت كنيزان و درباريان علت ايـن   شود و اين  نگري تعليل و توجيه مي  ه به گذشتهجتو

ت را بايـد در  لـ كـه دليـل و ع   16و  15نگـر شـمارة     اسـت گذشـته   چنين هم. امر بوده است
دليـل حسـرت    ر نيز بهرهاي مك  نگري  برخي ديگر از گذشته. جو كردو ها جست  نگري  گذشته

بعد از پيروزي  تخت نشستن خسرو بر« 12نگري شمارة   براي نمونه گذشته .بر گذشته است
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كه نگـاه خسـرو بـه گذشـته     » بر بهرام چوبين و يادآوري عيش و نوش او با شيرين در ارمن
كـه شـيرين بعـد از     جا آنخورد يا   آلود است و بر گذشته حسرت و دريغ مي نگاهي حسرت

حسرت بر گذشته است كـه عامـل   فقط ) 13شمارة (افتد   جدايي از خسرو به ياد گذشته مي
رابطـة  ر نيز بـا هـم   رهاي مك  نگري  گروهي از گذشته. نگري شده است  مدن گذشتهبه وجود آ

كه در گذشته بـوده و   ،ها به دال  يعني شخصيت براساس مدلول و نشانه ؛دارنددال و مدلولي 
تـوان در ايـن     را مي 8و  6نگرهاي شمارة   گذشته. رسد  شخصيت نيز شاهد آن بوده است، مي

شيرين بعد از فهـم مـاجراي خسـرو و     6نگري شمارة   نمونه در گذشتهبراي . دسته جاي داد
در  چنـين  هـم  .افتـد   سـار و ديـدن خسـرو مـي      به جانب ارمن است كه به ياد چشمه شفرار

شـود تـا خسـرو يـاد       اي مـي   سخنان شاپور براي خسرو است كه نشـانه  8نگر شمارة   گذشته
شايد بتوان اساس اين . شيرين بوده است، بيفتد گر  كه او نظاره ،سار و فهم اين حقيقت  چشمه
بيننـد يـا     هـايي كـه مـي     هـا براسـاس نشـانه     شخصيتزيرا  ؛ها را تداعي دانست  نگري  گذشته

كه بخشـي از سـخنان    جا آننيز از  3نگري شمارة   در گذشته. افتند  شنوند به ياد گذشته مي  مي
. ان فريب و اغوا را هدف اصلي آن دانسـت تو  نوعي فريب و اغواي شيرين است مي شاپور به
هـا    توان عامل اصلي بـه وجـود آمـدن آن     ل نيز دو هدف عمده را ميمنگرهاي مك  در گذشته
بانو خواب  كه مهين جا آن( 4نگري شمارة   در گذشته. پردازي  تعليل كنش و شخصيت: دانست

ممكـن اسـت   اجازه ندادن به لشكريانش كه به دنبال شيرين برونـد،  ) آورد  خود را به ياد مي
داسـتاني تعليـل و    نگـر بـرون    به عبارت ديگر، اين گذشته. نگري باشد  دليل اصلي اين گذشته

نيـز هـدف    21و  17هـاي شـمارة     نگـري   در گذشته. بانو  توجيهي است براي اين كنش مهين
دربـارة  في شخصيت فرهاد كه پيش از اين رمع يكي براي. پردازي بوده است  اصلي شخصيت

  .في كردن و شناساندن شخصيت شيرويهراو حرفي زده نشده بود و ديگري براي مع
  

  نگري  آينده. 5
  :شود  ديده مي خسرو و شيريننگري در منظومة   در شش مورد آينده

دست آوردن بهتر از  بيند و به او بشارت به  كه خسرو نياي خود را در خواب مي جا آن. 1
  :دهد  را از دست داده است مي چه آن

ــد در خــواب ــاي خويشــتن را دي  اي تازه خورشيد جهانتـاب :كه گفت  ني
ــزت ــوالي عزي ــار م ــد چ ــر ش  دهــم بــر چــار چيــزت  بشــارت مــي  اگ
 ...چو غـوره زان ترشـرويي نكـردي      يكي چون ترشي آن غـوره خـوردي

  )48- 47: همان(
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و هريـك در طــول داسـتان و بـا فاصـله از هـم        اند الوقوع  محققها   نگري  اين آينده
  ؛شوند  ميمحقـق 

بانو به لشـكريان   مهينرود،   سوي مداين مي شبديز از ملك ارمن بهكه شيرين با  جا آن. 2
  :زيرا ؛دهد كه به دنبال شيرين و شبديز بگردند  اجازه نمي

 بـودي بـازي از دسـتش پريـده    كه   چو در خواب اين بال را بـود ديـده
 همان باز آمـدي بـر دسـت او بـاز       چو حسرت خورد از پرواز آن بـاز

  )75: همان(

نگري به بازگشتن شيرين به ملـك ارمـن نيـز در آينـده       اين پارة روايت در عين گذشته
  ؛است) داستاني درون(آميز   و روايتالوقوع   ققمحنگري   اشاره دارد و اين آينده

شـوند نظـامي بـا براعـت       سار از هـم جـدا مـي     كه خسرو و شيرين در چشمه جا آن. 3
  :دهد  استهاللي پايان داستان را نشان مي
ــازي ــون كارس ــك چ ــدفل ــا نماي  هـــا نمايــد  نخســت از پـــرده بـــازي   ه

 نخست از رنـج بـردش يـاد خواهـد       به دهقـاني چـو گنجـي داد خواهـد
ــد ــك در ره نمان ــار و خس ــر خ  گـل و شمشـاد را قيمـت كـه دانــد؟       اگ
ـــد ــي چن ـــد داغ دوري روزك  پس از دوري خوش آيد مهر و پيوند   ببـاي

  )88: همان(

  ؛م داستان يعني وصال خسرو و شيرين داردنجااكه اشاره به عاقبت و سر
نظامي در وصف بهرام چـوبين دو  » جنگ خسرو با بهرام و گريختن بهرام«در بخش . 4

  :آورد  بيت مي
 به جنگ آمد چو شير آيد به نخجير   چــو آگــه گشــت بهــرام جهــانگير
 ز شيري و جهانگيري چه سودش؟   ولي چون بخت روبـاهي نمـودش

  )161: همان(

نگـاه    ايـن پـيش  . كه شكسـت اسـت، اشـاره دارد    ،بهرام سرانجامكه بيت واپسين آن به 
سختي  قدر متراكم باشد كه به آننگاه ممكن است   پيش« .نوعي خيلي فشرده بيان شده است به

ممكن است يك يا چند كلمه كه بعـداً معنـايي ويـژه    . نگاه روايت است  بتوانيم بگوييم پيش
در ايـن بيـت نيـز تركيـب     ). 75: 1386لوته، (» نگاهانه پيدا كنند  خواهند يافت، كيفيتي پيش
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آلـود را    نايي حسرتكه مع ،عالمت سؤال پايان بيت چنين همروباهي نمودن بخت و  كناييِ
گيرنـد و    را مـي  نظـر  مـد دهند كه در آينده دامن شخصيت   تي را ارائه مييدارد، كيف  بيان مي

  .اند  نوعي غيرمستقيم پردازند و به  تقريباً سربسته و فشرده به بيان آن نيز مي
 سوي بهرام شد جوشنده چون نيـل    ملك در جنبش آمـد بـر سـر پيـل

ــتن را      خويشــــتن رابــــرو زد پيلپــــاي ــرد آن پيل ــل ب ــاي پي ــه پ  ب
  )163: همان(

گمارد، نظامي دو   ت بر كندن جوي شير ميمشود و ه  كه فرهاد وارد داستان مي جا آن .5
ت بر هر چيزي مصروف كند مكه آدمي ه تالش و كوشش انسان و ايندربارة آورد   بيت مي

  :فردوسيجز مرگ كه به قول ه شود ب  به چارة كار نايل مي
 جز مرگ كاو را در ديگـر اسـت  به   همــه كارهــاي جهــان را در اســت

  )746، 1234ب : 1388فردوسي، (

  :آورد به قرار زير است  ابياتي كه نظامي مي
 كــه بنّـا را نيــامد دسـت بـر كـار        بنا چنــدان توانــد بـــود دشــوار
ــوالد ــد پ ــد كن ــوه باي ــر صــد ك  آدميـزاد دسـت   زبــون باشد بــــه    اگ
 چـاره مانـد   جز مردن، كــزان بيبه   چه چــاره كــان بنـي آدم ندانـد؟

  )221: همان(

ت ياشاره به مرگ در اين ابيات در حكم براعت استهالل و فضاسازي است براي شخص
  .فرهاد كه عاقبت او نيز مرگ است

خـود پشـيمان   آورنـد خسـرو از كـردة      كه خبر مرگ فرهاد را براي خسرو مي جا آن. 6
داند كـه در    نظامي با پيشواز زماني فرجام ناگوار خسرو را حاصل ظلم و ستمي مي. شود  مي
  :فرهاد روا داشت قح

 بدو روزي همـــان بـد بـــاز گـردد       كسي كاو بـا كسـي بـد سـاز گـردد
 وزين انديشه هـم روزي قفـا خـورد      كرددر اين غم روز و شب انديشه مي

  )263: همان(

صـورت عالئـم    نگرها را به  نگري و دامنه و گسترة آن آينده  ادامه براي فهم بهتر آيندهدر 
كـه   ،prنگـر از عالمـت اختصـاري      براي هـر آينـده  . دهيم  اختصاري روي نمودار نشان مي



 19   پور تقي پورنامداريان و هيوا حسن

اي   نگر شـماره   نگر است، استفاده شده و به تناسب هر آينده  به معني آينده prolepsisف فمخ
زمان . ها با زمان ارجاع قيد شده است  ديگر و ارتباط آن نگرها از يك  شدن آيندهبراي متمايز 

نگرها و   ص شده است و به تناسب آيندهخمش nنگرها با   ارجاع نيز مانند زمان ارجاع گذشته
 pr1نگر   براي نمونه زمان ارجاع آينده. كند  ها نيز تغيير مي  ها و شمارة آنnها تعداد   شمارة آن

  .و الي آخر n2با  pr2ص شده است و خمش n1 با
  
  نگرها  آينده 1.5
Pr1 :بيند  خسرو نياي خود را به خواب مي. 
Pr2 :دليل خوابي كه ديده است اجازة گشتن به دنبال شـيرين را بـه لشـكريانش     بانو به  مهين

 .دهد  نمي
Pr3 :سار و سرنوشت آنان  جدا شدن شيرين و خسرو از هم در چشمه. 
Pr4 :جنگ خسرو با بهرام چوبين و سرنوشت بهرام چوبين. 
Pr5 :ت بستن او به كندن جوي و سرنوشت اوموارد شدن فرهاد به داستان و ه. 
Pr6 :آورند و سرنوشت خسرو  كه خبر مرگ فرهاد را براي خسرو مي جا آن.  

 
 نگرها  آينده    زمان ارجاع 2.5

N1 :گيرد  بر مي اجش با شيرين را دردست آوردن شبديز تا زمان ازدو از زمان به. 
N2 :بازگشت شيرين به ارمن. 
N3 :وصال خسرو و شيرين. 
N4 :مرگ بهرام چوبين. 
N5 :مرگ فرهاد. 
N6 :دست پسرش شيرويه قتل خسرو به.  

  
  نگرها در منظومة خسرو و شيرين  دامنه و گسترة آينده. 2نمودار 
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  :نگرها  آينده )extent( و گسترة) reach(دامنه دربارة نكاتي 
1 .Pr1 به همـين دليـل زمـان     ،شود  نگري است كه خود به چند قسمت تقسيم مي  آينده

كه از چهار جـزء   ،نگر  اين آينده. گيرد  بر مي ارجاع آن نيز محدودة زماني تقريباً زيادي را در
 ؛گيرد  بر مي دست آوردن شبديز تا وصال با شيرين را در بهتشكيل شده است، از زمان 

اند   بر گرفته تري را در نگرها گسترة بيش  نسبت ديگر آيندهبه  pr3و  pr1نگرهاي   آينده .2
طبيعـي   ،شـود   خود به چند قسمت تشـكيل مـي   pr1 كه جا از آن ،طور كه اشاره شد  و همان

رسيدن (ماية اصلي داستان   حول بن pr3اما چون  ،تري را شامل شود است گسترة زماني بيش
يعني به پايـان رسـيدن    ،اين امرق قتحشكل گرفته طبيعي است كه ) خسرو به همشيرين و 

 ؛بر گرفته است تري را در داستان، گسترة زماني بيش
اين امر از دو جنبه . اند داستاني نگرهاي درون  نگرهاي اين منظومه جزو آينده  آينده همة. 3

هنرنمـايي خـود در بيـان     چنـين  همه نظامي به اطناب سخن و جت است يكي تويحائز اهم
 چنـين  هـم دادهاي داستان و  بودن، پذيرفتن رخ پذير چندبارة موضوع و ديگري منطقي، فهم

نگـري    كـه آينـده   تـر آن  توضيح بيش. مدرنيستي است پستشبيه روايتي كه دوري از روايتي 
د نشـود و  نگري بعدها در روايت وار  اگر اين آينده .خود بر وقوع امري در آينده اشاره دارد

شـمار آينـد،    هاي اصلي داستان بـه   مايه  از بن) نگرهاي اين داستان  مانند آينده(نگرها نيز   آينده
 نمايند و همين امر نظام روايت داسـتان را بـر    و مبهم مي نپذيرفتنيوقايع داستان تا حدودي 

هاي   و ويژگيكه يكي از خصوصيات  ،از طرف ديگر، از بين رفتن تعليق داستان. زند  هم مي
 ؛شود  نميق قمحدر داستان  ،نگري است  آينده
نگري اين منظومه است   ترين آينده بزرگ pr1توان اذعان كرد كه   ه به نمودار ميجبا تو .4

نگري است كه شخصـيت اصـلي     پاية آن بنا شده است و همين آينده كه در اصل روايت بر
) شـود   كم روشـن مـي   كه در طول روايت كم نيازي مبهم(سوي نياز  داستان را به حركت به

هـاي اصـلي داسـتان      كه به سرنوشـت شخصـيت   جا آننيز از  pr2نگري   آينده. انگيزاند  برمي
هـا دامنـة     نگـري   ديگر آينده. نگري منظومه است  ترين آينده  گسترده pr1بعد از  ،مرتبط است

گيرند و نقش چنداني در تعليـق    ميبر  در pr2و  pr1نگري   نسبت آيندهبه زماني كوتاهي را 
  .روايت ندارند

  
  ها  نگري و اهداف آن  انواع آينده 3.5
نگـري بـه نـوعي      كه آينده جا آناز . ر استراز نوع مك خسرو و شيريننگرهاي   آينده يتمام

بنابراين جهشي داسـتاني اسـت بـا هـدف      ؛است...  داد و زودتر بيان كردن كنش، رفتار، رخ
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. كنند  ها اهدافي را دنبال مي  نگري  نيز آينده خسرو و شيريندر منظومة . رساني  عآگاهي و اطال
خواب ديدن خسرو ( 1نگري شمارة   آينده. نوعي براعت استهالل است نگرها به  آينده يتمام

خواب ديـدن  ( 2نگري شمارة   آينده و براعت استهاللي است با هدف بشارت )نياي خود را
نگرهـا نيـز براعـت      ديگـر آينـده  . براعت استهاللي است با هدف تعليل كـنش  )... بانو  مهين

ها اصـوالً قبـل از سرنوشـت      نگري  اين آينده. با هدف بيان ايدئولوژي و انديشه اند استهاللي
شـنو    بيني خـود بـراي روايـت     ها و جهان  شوند و هدف راوي بيان انديشه  شخصيتي بيان مي

گمارد   ت بر كندن جوي شير ميمشود و ه  فرهاد وارد داستان مي كه جا آنبراي نمونه . است
در اين ابيـات  . كند  تالش آدمي ابياتي را ذكر ميدربارة شمارد و   راوي فرصت را غنيمت مي

جز كوشش در مقابله با مـرگ كـه    هب ،تالش انسان مفيد و داراي نتيجه ذكر شده است همة
لـي اسـت بـه سرنوشـت     پانديشي و دورانديشي انسان در برابر آن ناتوان است و اين   چاره

كه خبر مرگ فرهـاد را     خسرو هنگاميدربارة همين گونه است سخنان نظامي . ناگوار فرهاد
هـر ظلـم و سـتمي عاقبـت بـه خـود شـخص         سـرانجام كـه   بر اين  آورند مبني  براي او مي

  .دست شيرويه سرنوشت ناگوار خسرو و مرگ او به اي است به  گردد و اشاره  بازمي
  

  گيري  نتيجه. 6
هـاي    هاي اين پژوهش آشكار شد كه نظامي در روايت داستان خود به شيوه  ه به دادهجبا تو

پريشـي در ايـن منظومـه      زمـان . هم شـكند  است نظام خطي روايت را دركوشيده مختلف 
ـ  ) مـورد  21(نگـر    تر به شيوة گذشته بيش بنـدي    در تقسـيم ). مـورد  6(نگـر    ه آينـده اسـت ن

). 3بـه   18نسـبت  (ر اسـت  رنگرهـاي مكـ    بسامد با گذشته ،لمر و مكرنگرها به مك  گذشته
كه  ،نگرها  نگرها و آينده  ت در گذشتهقد. ندررنگرهاي اين منظومه نيز از نوع مك  آينده يتمام
شود كه نظامي عالوه بر نشان دادن هنر   ما را به اين نكته رهنمون مي ند،ررتر از نوع مك بيش

ها روايتي خلق كند كه   بدين شيوهكه است  كوشيدهتر  خود در بيان دوبارة يك موضوع بيش
نگرها در اين منظومه خالي از اغراض و   نگرها و آينده  گذشته. اطناب شاخصة اصلي آن باشد

تـوان    مـي . كننـد   را دنبـال مـي   اند و هدفي  وجود آمده بهبر غرضي  هريك بنا. اهداف نيستند
هاي فرعي و اصلي بـا هـم بـراي      نگرها را پيوند روايت  نگرها و آينده  كاركرد بنيادين گذشته

نگرها در ايـن    نگرها و آينده  گذشتهباالي بسامد . گشايي اصلي داستان دانست  رسيدن به گره
ي نبودن روايـت  طخ. شود  ميمنظومه باعث درگير شدن ذهن خواننده با داستان و وقايع آن 

هـاي    هاي روايتي در دنياي روايت  دليلي بر وجود چنين شيوهممكن است خسرو و شيرين 
  .ادبيات فارسي باشدسنتي 
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