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بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده ،مقاامی شاامد داردو وجاود ن اودهاای کممای
برجسته در روایتهای جامی ،این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایتهای آن را با آرای ساختارگرایانی چون تزوتان
تودوروف در حوزۀ روایت بررسی کرد تا معلوم شود که آیا حکایتهای بهارستان ساختار روایی مناسبی دارناد و چاه
میزان از حکایتهای آن با آرای تودوروف مطابقت دارد
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به سبب وجود پیرفت سُست و ساختاری ضعیف ،به گونهای است که تطبیق و بررسی سایر تئاوریهاای تحلیال ماتن
ادبی در آنها ،زیاد چش گیر و قابل ممحظه نیستو در حالیکه در حیطۀ ن ود کممی ،خصوصاً چهار مولّفۀ :وجه ،زماان،
دید و لحن ،به شکل معناداری با نظریّۀ تودوروف در حیطۀ روایت قابل تفسیر استو
واژههای کلیدی
روایت ،ساختارگرایی ،بوطیقا ،تزوتان تودوروف ،ن ود کممی
 )1مقدّمه
روایت با تارید بشر آغاز میشودو ما به ندرت به روایتها فکر میکنیم اما زندگی ما به طور ع یقی با آنها مرتبط اساتو
پژوهشگران و نظریه پردازان از زمان ارسطو تاکنون روایت را بنیادیتارین اصال متاون ن ایشای و داساتانی دانساتهاناد
(وبستر)97 :2831 ،و روایت یکی از اشکال چهارگانه خلق نوشتار اسات (مقادادی)199 :2893 ،و تزوتاان تاودوروف از
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسممی واحد آستارا ،ایران (نویسنده مسئول) b.khooshnodi@iau-astara.ac.ir
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسممی واحد آستارا ،ایران a_charvadeh@yahoo.com
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دیدگاه ساختارگرای خود در تعریف روایت عموه بر رخدادهای قصه به ویژگی باز ن وده بودن آن در محادوده زماانی
نیز نظر داردو از نظر او متون روایی هم به چیزی ارجاع می کنند و هم این ارجاع دارای باز ن وده ( )representedزمانی
است (اخوت)3 :2892 ،و تودوروف میگوید« :یک حکایت مطلوب با وضعیتی پایدار آغاز مایشاود کاه باه هار دلیال
نیرویی در آن اخمل میکند و به نوعی حالت عدم تعادل میانجامد :به وسیله کنشی که از نیرویی ناشی میشاود کاه در
جهت عکس هدایت شده ،باز تعادل برقرار میشود؛ تعادل دوم شبیه اولیست اما ایان دو باه هایج وجاه باا هام یکای
نیستندو در نتیجه در یک حکایت دو نوع اپیزود داریم ،یک دسته آنهایی که حالتی را به تصویر میکشند (تعادل یا عادم
تعادل) و دسته دیگر آن اپیزودهایی که گذار از یک حالت به حالت دیگر را ترسایم مایکننادو ناوع اول نسابتاً ایساتا و
ساکن و میشود گفت تکراری است :یعنی اینکه یک گونه از کنش میتواند تا بینهایت تکرار شودو در عوض ناوع دوم
پویاست و اصوالً یک بار بیشتر اتفاق ن یافتد» (تودوروف)89:2833،و
یکی از دانشهای نوظهور که از دل نظریههای شکلگرایانه روس و اندیشههای زبان شناسانه فردینان دوسوسور پا باه
عرصه ظهور گذاشت ساختارگرایی استو رابرت اسکولز ( )Robert Scholesساختارگرایی را پاسخی مایداناد باه نیااز
انسجام ،نظامی که علوم را وحدت میبخشد (خشنودیچروده و ربّاانیخانقااه)98 :2872 ،و سااختگرایی ادبای در دهاۀ
 2781شکوفا شد و در آغاز کوششی بود به منظور به کار بستن روشها و دریافات هاای فردیناان دوسوساور (ایگلتاون،
)288-281 :2831و ساختارگرایی رهیافتی به تحلیل ادبی است که ریشه در زبانشناسای سااختارگرا یاا علام زباان دارد
(برسلر)211 :2838 ،و ساختارگرایان بر این باور بودند که ت امی داستانها را میتوان باه سااختارهای روایتای اساسای و
مشخص تقلیل داد (سلدن)229 :2831 ،و در واقع ،ساختگرایی یک روش است و نه یک آموزه (مکاریاک)298 :2831 ،و
مطالعات روایتشناسانۀ قرن بیستم و به ویژه آن مطالعاتی که در اروپا آغاز شاد ،شاالودۀ سااختگرایی هساتند (وبساتر،
)97 :2831و با توجّه به گفاتۀ تودوروف« :اثر ادبی مانند هر گفتۀ زبانی دیگر ،نه از کل ات بلکه از ج لاههاایی صاورت
بسته است که به سیاقهای گوناگون کمم متعلقاند» (تودوروف)18 :2831 ،و میتوان گفات کاه ایان تحلیال سااختاری
است که برای کشف رابطۀ این ج لهها باا یکادیگر تامش مایکنادو «ویژگای ادبیاات کمسایک فارسای در اساتواری
ساختارهایی است که در طول قرنها از میانۀ گردابهای سیاسی و اجت اعی بسیاری که ایاران در دورانهاای گونااگون
تارید خود با آنها رویارو شده است گذشته و ه چنان پابرجا مانادهاناد» (بااالییوکاوییپارس)9 :2893 ،و آثاار ادبای
کمسیک ما شایستگی این را دارند که با شیوههای جدید بررسی شوند؛ یکی از آثار ارزش ند گنجینۀ ادبیات روایی کهان
پارسی ،بهارستان جامی استکه به دلیل داشتن ظرفیت و بعضاً خمقیتهای روایی ،قابلیّت محکخوردن باا جدیادترین
معیارهای ادبی را داراستو هرچند هدف اصلی حکایتهای بهارستان ،پیش از داستانپردازی ،دادن پند و اندرز و انتقاال
مفاهیم اخمقی است ولی ساختار حکایتها ،در بیشتر حکایتهای بهارستان ،بهعلّت وجود پیرفت سُست ،باهگوناهای
استکه ،تطبیق و بررسی سایر تئوریهای «تحلیل متن ادبی» در آن حکایات ،زیاد چش گیر و قابل ممحظاه نباشاد لاذا
وجود «ن ود کممی» برجسته در این حکایتها( ،بجز روضۀ هشتم) ،تحلیل ساختاری آنها را در سطوح چهارگانه (وجه،
زمان ،دید و لحن) ،معنادار کرده استو
 )1-1پیشینۀ تحقیق
نگاه روایت شناسانه به متون کمسیک زبان فارسی ،شاید ک ای بایش از دو دهاه ساابقه نداشاته باشاد؛ باا ایان حاال
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پژوهشهای معتبری در این مورد انجام شده استو با توجه به بررسیهای انجام شده ،هیج پژوهش سااختاری و روایای
بر اساس الگوهای روایی گوناگون ،با محوریت بهارستان جامی به ع ل نیامده است امّا برخی از مهمترین پژوهشهاایی
که با تکیه بر الگوی روایی و ساختارگرایی تزوتان تودوروف نوشته شدهاند ،عبارت است از2 :و روایتشناسای مقاماات
ح یدی بر اساس نظریه تودوروف از راضیه آزاد؛ که نویسنده نشان میدهد ،مقامهها از ساختار روایای واحادی پیاروی
کرده است 1و بررسی وجوه روایتی در حکایت های مرزباننامه بر اساس نظریه تزوتاان تاودوروف از دکتار سایداح اد
پارسا و یو سف طاهری که بر این اساس ،وجوه اخباری ،خواستی و فرضی و زیر مج وعۀ آنها ،در این اثر بررسی شاده
استو 8و ساختار روایت در هفتپیکر از دکتر اح د امیریخراسانی ،دکتر مح درضا صرفی ،دکتر مح دصادق بصیری و
نسرین فمح؛ این پژوهش ساختار روایی آن را بر اساس نظریه تودوروف ،در دو مقوله صفت و فعل بررسی میکنادو 1و
تحلیل و بررسی ن ود کممی در داستان اول مثنوی ،بر اساس نظریۀ تودوروف از مح د مهدی ابراهی ی فخاری؛ در ایان
مقاله ،داستان اول مثنوی ،مورد بررسی قرار گرفته استو
 )1-2پرسشها و اهداف تحقیق
پرسش های اصلی پژوهش این است که2 :و چه میزان از حکایتهای بهارستان جامی را میتاوان باا آرای تاودوروف
تطبیق داد 1و آیا حکایتهای بهارستان جاامی از سااختار روایای آرای تاودوروف در بوطیقاای سااختارگرا برخاوردار
هستند موارد زیر اهمّ اهداف تحقیق را شامل می شود؛ 2و تبیین میزان تطابق حکایتهاای بهارساتان جاامی باا روایات
شناسی ساختارگرای تودوروف 1و دستیابی به جامعهای آماری از مؤلّفهها و عناصری که در شکلگیاری متاون روایای
نقش دارند 8و اثبات قابلیت تطابق متون کمسیک با روایت شناسی ساختارگرای تودوروفو
 )1-3روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق به شیوۀ اسنادی(کتابخانهای) و بر پایۀ مطالعۀ مستقیم آثاار و ج اعآوری اطمعاات از ناوع
تحلیل محتوایی استو
 )2مبانی
 )1-2تزوتان تودوروف و بوطیقای ساختارگرا
تزوتان تودوروف ،یکی از معتبرترین نظریهپردازان نقد ادبی است که در قل رو ساختارگرایی و ساسس نشاانهشناسای باه
تفکر و نقد پرداخته است (ابومحبوب)13 :2897-31،و تودوروف نقش مه ی در ترج ه و معرفای آثاار فرمالیساتهاای
روسی و به ویژه میخاییل باختین داشت (اح دی)198 :2871 ،و تودوروف اولین بار در کتاب «دساتور زباان دکاامرون»
واژه روایتشناسی را به عنوان علم مطالعۀ قصه بهکار میبرد (اخوت)9 :2892 ،و
بوطیقا در دورههای متأخر بیشتر در مورد آثار داستانی بهکار میرودو مطالعات نوین چندان به صبغۀ شاعرانه و تخیلای
آثار توجه ن یکند بلکه بیشتر میکوشد تا ساختار روایی آنها را تشریح کند (توکلی)12 :2838 ،و از ساال  2791باه بعاد
مفهوم اصطمح «بوطیقا» گسترده شده ،به معنی تئوری در ه ۀ زمینهها کاربرد یافته است (ت ایم داری)7 :2871 ،و آنچاه
بوطیقا مورد بررسی قرار میدهد ،ویژگیهای نوع معینی از ساخن ،یعنای ساخن ادبای اسات (تاودوروف)11 :2831 ،و
تودوروف بوطیقا را دقیقاً در حوزۀ ساختار معنا میکند و معتقد است که «در حال حاضار ،بوطیقاا در آغااز راه خاویش
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استو» (ابومحبوب)13 :2897-31 ،و تودوروف نیز آشکارا از بوطیقا ،بیشتر بررسیهای روایت را در نظار دارد (تاوکلی،
)12 :2838و
بوطیقای ساختارگرای تودوروف ،دربارۀ مباحث نظری ادبیات جهان سخن میگویادو در واقاع « ایان کتااب تحلیال
جامع و فشردهای است از نظریۀ ساختارگرایی؛ به این مفهوم که ساختارگرایی در عین حاال کاه یاک نگارش توصایفی
است و به توصیف و تشریح ساخت ان اثر میپردازد ،اما در ه ین حد متوقف ن ایماناد» (ابومحباوب)13 :2897-31 ،و
فصل اول کتاب به تعریف بوطیقا میپردازد؛ تودوروف در فصل دوم به نام تحلیل متن ادبی« ،ساختارگرایی را باه عناوان
علم ادبیات تحلیل میکند» و «کلیدهای تحلیل ساختارگرا را باه دسات مایدهاد» (ابومحباوب)13 :2897-31 ،و وی در
حقیقت ،نظریّۀ ادبی خود را تشریح کرده استو ن ودهای متن در حیطۀ تحلیل متن ادبی عبارتند از :ن ود معنایی ،نحوی
و کممیو
 )2-2نمود معنایی
تحلیل ن ود معنایی متن ،به مفهوم میپردازد :یکی این که یک متن چگونه معنادار میشود و دیگر اینکاه یاک ماتن
چه معنایی دارد «پرسش نخست در کانون معنیشناسی زبانشناختی قرار داردو اماا ایان رهیافات زباانشاناختی باا دو
محدودیت روبهرو استو از سویی ،فقط به امر داللت میپردازد،ووو و از سوی دیگر ،هرگز از محادودۀ ج لاه کاه واحاد
پایۀ زبانشناسی است فراتر ن یرود» (تودوروف81 :2831 ،ا )88و مورد اول به داللتهاای لفظای واحادهای ج لاههاا
میپردازدو بنابراین در این تحلیل ،معانی ثانوی و سازمانبندی معنیدار سخن اه یت ماییابنادو (ابومحباوب:2897-31،
)13و در مورد پرسش دوم« ،نخست میتوان به طرح این مسئله پرداخت که متن ادبای تاا چاه انادازه جهان(یاا مصاداق
خود) را توصیف میکند به بیان دیگر ،میتوان صدق متن ادبی را به پرسش گذاشات» (تاودوروف)83 :2831 ،و یعنای
این که متن در بیان مصداق خود تا چه حد موفق بوده استو البته این مورد خود به خاود باه بیارون از بوطیقا(باه گفتاۀ
تودوروف) راه میبرد و ما را از گوهر ادبی متن خارج میسازد (ابومحبوب)13 :2897-31 ،و
 )3-2نمود نحوی
در این جا فرض ما این است که هر متنی میتواند به واحدهای ک ینه تجزیه شودو نوع رواباط میاان ایان واحادهای
حاضر در کنار هم ،نخستین معیار ما برای مت ایز کردن ساختارهای متنای متعادد از یکادیگر اسات (تاودوروف:2831 ،
)91و وی[تودوروف] دو گونۀ اصلی سازمانبندی یک متن را به پیروی از توماشفسکی تحلیل میکند2 :ا ترتیاب زماانی
تقوی ی (اصل علیت) 1ا عدم ممحظات زمانی (عدم رعایت علیت) :نوع اول را «نظم منطقی و زمانی» می ناماد و ناوع
دوم را «نظم فضایی»و مورد اول ،دو گونه روایت را در بردارد :روایات اساطورهای و روایات ایادلولوژیک (ابومحباوب،
)17 :2897-31و در نظم فضایی« ،روابط منطقی یا زمانی ،یا باه الیاۀ دوم نیال مایکناد یاا آن کاه ناپدیاد مایگردناد»
(تودوروف)31 :2831 ،و تودوروف اینگونه نظم را ویژه روایت ن ای دانادو ایان نظام ظااهر ًا بیشاتر ویاژۀ شاعر اسات
(ابومحبوب)17 :2897-31 ،و
 )4-2نمود کالمی
«بررسی بوطیقایی هر اثر خاص باید به نتایجی بینجامد که فارضهاای اولیاه بررسای را تک یال یاا جارح و تعادیل
میکنند» (اسکولز)118 :2838 ،و «تودوروف در جستار «چگونه بخوانیم » باه اناواع رویکردهاای م کان بارای بررسای
ادبیات و نوشتن درباره آن پرداخته استو ابتدا به ما یادآور میشود که سه رویکرد سنّتی داریام ،کاه آنهاا را فرافکنای،
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تفسیر و بوطیقا مینامد» (اسکولز )118 :2838 ،و «رویکرد سوم به ادبیات بوطیقاست که به جستوجاوی اصاول عاامی
که در آثار خاص متجلی میشوند بر میآید» (اسکولز)118 :2838 ،و «تودوروف در ایان بخاش چهاار ن اود کممای را
بررسی می کند که عبارتاند از :وجه (میزان حضور وقایع در متن) ،زمان (رابطه میان دو خاط زماانی -2 :خاط زماانی
سخن داستانی  -1خط زمانی دنیای داستانی) ،دید (جایی که می توان موضوع را مشاهده کرد) ،و لحن (حضاور فرایناد
گفتکرد در گفته)و این مقوالت عوامل یا مج وعه اطمعاتی هستند که سخن را به داستان تبدیل می کنند» (ابومحباوب،
)17-13 :2897-31و
 )1-4-2وجه
«ژار ژنت این اندیشه را به ما الهام کرده است که سه سطح گنجاندگی کمم را مایتاوان از یکادیگر مت اایز کارد2 :و
سبک مستقیم؛ در اینجا سخن هیجگونه تغییری به خود ن یبیندو در این مورد گاه میتوان از «ساخن بااز گفتاه» ساخن
گفت؛ 1و سبک غیرمستقیم (سخن انتقالی) که در آن «محتوای» آنچه فرضاً گفته شده حفظ میشود اما این محتوا از نظار
دستوری با کمم راوی در میآمیزدو]ووو[و8و آخرین مرتبۀ تغییر کمم شخصیت داستانی ،چیزی اسات کاه مایتاوان آن را
«سخن روایت شده» نامیدو در اینجا هیج یک از عناصر کنش کممی حذف ن یشوند بلکاه فقاط باه ثبات مضا ون آن
بسنده میشود» (تودوروف)19 :2831 ،و
ژرار ژنت ( )G.Genetteسه سطح گفتار را در سخن معرفی میکند :گفتار مستقیم؛ که در آن «داستان بهطور مستقیم
از زبان شخصیت داستان نقل میشودو در این نوع ،اشخاص در کنترل هستند و خود به جاای خاود صاحبت مایکننادو
ض ایر اصوالً اول شخص یا دوم شخص است» (اکباری بیارق و اسادیان)99 :2837 ،و گفتاار غیرمساتقیم؛ کاه باه نظار
تودوروف« ،دقت در بیان غیرمستقیم از گفتار مستقیم ک تر استووو ایجاد تغییراتی چون خمصه کاردن ،حاذف کاردن و
نیز تغییرات دستوری در کامم مساتقیم از مشخصاههاای گفتاار غیرمساتقیم اسات» (تاودوروف)19 :2831 ،و و گفتاار
غیرمستقیم آزاد که «نوعی از گفتار راوی است که حد فاصل میان نقلقاول مساتقیم و غیرمساتقیم اساتو در ایان شایوه
گرچه راوی به روش غیرمستقیم ج له شخصیت را نقل میکند؛ اما سیاق کامم و لحان او را حفاظ مایکناد» (اخاوت،
)79 :2892و
 )2-4-2زمان
سنت آگوستین ( )Saint Augustineدرباره زمان میگوید« :تا زمانی که از من نسرسند زمان چیست ،میدانام زماان
چیست؛ اما آن گاه که از من بسرسند زمان چیست ،دیگر ن یتوانم پاسخی بدهم» (قاس یپور)211 :2839 ،و
 )1-2-4-2ترتیب زمانی
«سادهترین رابطهای که مشاهده میشود رابطۀ ترتیب است :ترتیب زمان روایت (سخن) هیجگاه کاممً با ترتیاب زماان
روایت شده متوازن نیست ،به ناگزیر در ترتیب وقایع «پیشین» و «پسین» تغییری به وجود میآیدو دلیل این تغییر ترتیاب،
در تفاوت میان این دو نوع زمانمندی نهفته است :زمانمندی سخن تک ساحتی است و زمانمندی داستان چند سااحتیو
در نتیجه نام کن بودگی توازی میان این دو نوع زمانمندی به زمانپریشی میانجامد (تودوروف)17 :2831 ،و ژنت ،نوع
اول را روایت مابعد یا گذشتهنگر و نوع دوم را آیندهنگر مینامد (اخوت)11 :2892 ،و
 )2-2-4-2دیرش زمانی
«از نظر دیرش زمانی ،میتوان زمانی را که گ ان میرود کنش باز ن وده داشته باشد با زمان الزم برای خواندن ساخنی
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که آن کنش را فرا میخواند ،سنجید» (تودوروف)81 :2831 ،و دیرش زمانی ،شامل حالتهای متعدّدی است:
2و تعلیق زمانی یا درنگ« :در این حالت زمان سخن صرف توصیف یا تفسیر میشاودو زماان داساتان از حرکات بااز
میایستد» (قاس یپور)288 :2839 ،و
1و «حالت عکس آن ،حالتی است که در آن زمان داستانی هیج قرینهای در زمان سخن نداشته باشد و این یعنای کناار
گذاشتن کامل یک دوره زمانی یا حذف» (تودوروف)81 :2831 ،و «در چنین حاالتی زماان داساتان بارای خاود حرکات
میکند ولی سخن متوقف میماند» (قاس یپور)288 :2839 ،و
8و «حالت بنیادینِ سوم را قبمً شناختهایم و این ه انا تطابق کامل دو زمان فوق استو این تطابق تنها از رهگذر سبک
مستقیم ،و گنجاندن واقعیت داستانی در سخن تحقق میپذیرد و این یک صحنه ن ایش را بهوجود میآورد» (تودوروف،
)81 :2831و و «ژنت آن را روایت لحظه به لحظه مینامد» (اخوت)18 :2892 ،و «چنین حالتی ،مبتنی بر روایت مفصال و
پر جزلیات رخداد است» (قاس یپور)283 :2839 ،و
1و «در نهایت دو حالت بینابین نیز مشاهده میشوندو اینها حالتهاییاند که طی آنها زمان سخن یاا «طاوالنیتار» از
زمان داستان است یا «کوتاهتر» از آن» (تودوروف)81 :2831 ،و
 )3-2-4-2بسامد
«در اینجا در مقام نظر ،سه امکان پیش روی ماست :روایتِ تکمحور که در آن یک سخن واحد رخاداد واحادی را
بازن ایی میکند؛ روایت چندمحور که در آن چندین سخن یک رخداد واحاد را بازن اایی مایکنناد؛ در نهایات ساخن
تکرارشونده قرار می گیرد که طی آن یک سخن واحد چندین رخداد (مشابه) را بازن اایی مایکناد» (تاودوروف:2831 ،
)82و به دیگر سخن ،روایت تک محور« ،ع ومیترین نوع بسامد روایی ،و مبتنی بر رابطاۀ میاان شا ار زماان داساتان و
ش ار روایت آن در سخن استو در چنین حالتی ،به لحاظ بسامدی ،هر رخدادی مطاابق باا یاک واحاد روایای اسات»
(قاس یپور)287 :2839 ،و و روایت چندمحور؛ «یعنی نقل و گزارش چند بارۀ رخدادی که یک مرتبه اتفاق افتاده است»
(قاس یپور)287 :2839 ،و اینگونه روایت « از فرآیندهای گوناگون نتیجه مایشاود» (تاودوروف)82 :2831 ،و سارانجام
سخن یا روایت تکرار شونده بهعنوان «یکی از شیوههای روایی مهام در ادبیاات مادرن » (لوتاه)31 :2833 ،و « در ت اام
ادبیات کمسیک ،ت هیدی شناخته شده است که البته نقش محدودی در آن ایفا میکند» (تودوروف)81 :2831 ،و
 )3-4-2دید
«سومین مقولۀ بزرگی که به ما امکان میدهد تا ویژگی گذرگاه میان سخن و داستان را تعیین کنیم مقولاۀ دیاد اسات»
(تودوروف)88 :2831 ،و «تودروف ،آن را به مفهوم متعارف «زاویۀ دید» به کار ن ایبارد بلکاه مقصاودش ادراس اسات
(ابومحبوب ) 17 :2897-31 ،که به ت ایز بین دو مفهوم :قل رو دید و ع ق یا میزان نفوذ آن ،اشااره دارد و بارای قل ارو
دید دو قطب انتهایی قالل میشوند :دید درونی و دید بیرونی؛ ه چنین مقوله های فرعی دیاد کاه عباارتاناد از؛ تقابال
میان وحدت و کثرت و تقابل میان ثبات و تغییرو مقولۀ دیگر دیاد ،حضاور یاا غیااب اطمعاات آن مایباشاد؛ چنانکاه
تودوروف میگوید « :هنوز ساحتی هست که ما باید این اطمعاات را از رهگاذر آن توصایف کنایم و آن ایانکاه ایان
اطمعات میتوانند غایب باشند یا حاضر و در صورت حاضر بودنشان میتوانند صادق باشاند یاا کااذب» (تاودوروف،
)87-83 :2831و
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 )4-4-2لحن
لحن آهنگ بیان نویسنده است و میتواند صورتهای گوناگونی به خود بگیرد؛ خندهدار ،گریاهآور ،جلاف ،جادی و
طنزآمیز باشد ،یا هر لحن دیگری که م کن است نویسنده برای نوشتن داستانش بیافریند (میرصادقی)112 :2871 ،و لحن
بیان داستان باید استوار و ثابت ب اندو ه چنین باید با زمان و عصری که نویسانده در آن زنادگی مایکناد ،ه ااهنگی و
ه خوانی داشته باشد (میرصادقی)111 :2871 ،و لحن محصول بینش آگاهانه نویسانده از رخادادها ،موضاوع داساتان و
ترکیب اجزای مختلف قصه است که در نهایت در نوع بیان شخصیتها و حتی راوی تجلی پیدا مایکنادو لحان فضاای
کممی را میسازد و از اینرو مفهومی نزدیک به سبک دارد (بینیاز)17 :2833 ،و
در مقولۀ لحن به بررسی راوی و روایتگیر پرداخته میشودو «بررسی روایتگیر ه ان اندازه بارای شاناخت روایات
ضروری است که بررسی راوی» (تودوروف)91 :2831 ،و «در متن روایی ،راوی «صادایی» اسات کاه ساخن مایگویادو
مسئولیت کنش روایت بر دوش اوست و داستان را بهعنوان «امری واقعای» تعریاف مایکناد» (مکاریاک)288 :2831 ،و
تودوروف معتقد است که «به محض آنکه راوی ( در معنای وسیع کل ه ) یک کتاب را بازشناسیم ،بایاد وجاود «جفات
مک ل» آن را نیز دریابیم و این کسی است که سخنِ گفته شده خطاب به اوست و ما امروزه او را روایتگیار مایناامیم»
(تودوروف)91 :2831 ،و « روایتگیر در برخی از متون روایی به عنوان چارچوبی اساسی باه شا ار مایآیاد و واکانش
روایت بدون وجود آن به پیش ن یرودو مفهوم روایت گیر را نخستین بار ژرار ژنت مطرح کرد و سسس جرالد پرینس آن
را بسط بخشیدو روایتگیر در جهان متن گیرندۀ پیام راوی است و کسی است که راوی ،داستان خاود را خطااب باه او
بیان میکند» (قاس یپور)271 :2833 ،و «روایت گیر فردی است که یا در وقایع داستان درگیر است یا کاممً از آنان فاصله
دارد و مستقی اً مورد خطاب راوی واقع میشود» (توالن)211 :2838 ،و «روایتگیر نوعاً شخصیت داستانی قابال رییتای
است که راوی درجه دوم مرلیتری او را مورد خطاب قرار میدهد» (توالن)211 :2838 ،و
 )3بحث و تحلیل
بخش روایی بهارستان شامل :حکایت ،مطایبه ،لطیفه و حک ت است که در آن جنبۀ حکایت ،اصلیتارین وجاوه روایای
محسوب میشودو حکایتهای هر روضه با محتوای آن مطابقت داردو ه چنین بخش غیر روایی بهارستان ،شامل مقدماه،
فایده و خات ۀ کتاب استو هر چند در بررسی روایتشناسانه توجّهی به این بخش از کتاب ن یشود امّا نباید ارزشهای
ادبی و اخمقی آن را نادیده گرفتو در بین هشت روضۀ بهارستان ،تنهاا روضاههاای اول و هفاتم ،حکایات ندارنادو در
مج وع تعداد حکایتهای بهارستان ،شصت و هفت حکایت است که روضاۀ هشاتم باا بیسات و دو حکایات ( دارای
شخصیت حیوانی که مط ح نظر پژوهش حاضر نبوده) و روضۀ ششم با سه حکایت ،به ترتیب حالز بیشترین و ک تارین
حکایت هستندو با اینکه تنوّع شخصیّتی در حکایتهای بهارستان دیده میشود امّا جاامی از شخصایتهاای انساانی در
شکل گیری حکایات ،بیشترین بهره را برده استو برخمف بسیاری از حکایات متون کمسیک ،هیج یک از حکایتهاای
بهارستان اسمگذاری نشده استو
 )1-3سطح اول :وجه
از دیدگاه ساختارگرایی ،کل روایت را میتوان نقلقولی از راوی بهش ار آورد و ما ایان واقعیات را در حکایاتهاای
بهارستان مشاهده میکنیمو در بررسی حکایتهای مزبور ،از نظر وجه تنها دو سبک سخن وجود دارد2 :و سبک مساتقیم؛
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کاربرد این سبک در روایت های داستانی بهارستان ،بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است و صاور مختلاف ایان
سبک در حکایتهای بهاارستان عبارت است از :در پنج حکایات ( ،)%22/22بسامد نقلقول مستقیم بسیار باالسات کاه
در آنها شخصیت های داستان ،خود به روایت داستان پرداختهاند؛ بهگونهای که حالات «خااطره گاویی» باه داساتان داده
استو مثمً :حکایت-ابراهیمبنسلی انبنعبدال لکبنمروان گویدووو (جامی)19-13 :2872 ،و نیز رجوع شود باه حکایات
صفحات 81 ،81 ،13 :و  83و در بیستوهفت حکایت ( ،)%81در اثنای آن عباراتی به شیوۀ مساتقیم آماده اساتو ماثمً:
حکایت -جوانی را به دزدی گرفتندووو (جامی)12 :2872 ،و ه چنین رجوع شود به عبارات؛ «ص ، 11س « ،»19ص، 12
س 1 ، 1و « ،»21ص ، 18س 1و « ،» 9ص ، 11س 21و « ،»22ص ، 19س« ،» 23ص ، 13س 8و « ،» 18ص ، 17س
 28 ، 21 ، 21 ، 7 ، 3و « ،»29ص ، 11س 8و « ،» 7ص ، 11س 2و « ،» 3ص ، 18س« ،» 22ص ، 11س 21 ، 9و 18
»« ،ص ، 11س 2و « ،» 1ص ، 18س 28 ، 9 ، 1 ، 8 ، 1و « ،» 18ص ، 19س« ،»2ص ، 13س 28و  « ،» 23ص، 82
س« ،» 1ص ، 81س« ،» 7ص ، 81س 21 ، 22و « ،» 21ص ، 83س« ،» 8ص ، 92س« ،» 18ص ، 91س، 22 ، 1 ، 1
 27و « ،» 12ص ، 98س 27 ، 23 ، 8و « ،»12ص ، 99س» 1و و در سیزده حکایت ( ،)%13/33نقلقول مساتقیم وجاود
نداردو مثمً :حکایت -گناهکاری را پیش خلیفه آوردندووو (جامی)12 :2872 ،و و رجوع شود به حکایت صافحات، 12 :
 (11 ، 18 ، 18دو حکایت)  (98 ، 92 ، 88 ، 82 ،دو حکایت)  99 ،و  93و در این حکایات ،توصیفاتی که باا نقالقاول
مستقیم روایت شده ،به گونۀ ن ایشی اراله گردیده است؛ بنابراین نقطۀ دید خواننده ،نزدیک باه کانش داساتانی اسات و
ض ن پیش بردن ع ل داستانی ،نوعی احساس طبیعی و واقعی بودن را باه خوانناده مایدهاد و او را باا رخادادهای داساتانی
ه سو میکندو نیز ویژگی م تاز حکایتهای بهارستان ،برخورداری از عنصر «گفتوگو» در روایت است کاه نقاش مه ای در
اراله تعامل و ارتباط میان اشخاص ایفا میکندو از سوی دیگر ایان عنصار «یکای از عوامال لاذت بخاش کاردن حکایاتهاا»
(پورنامداریان ،)118 :2831 ،به ش ار میرودو 1و گفتار مستقیم آزاد؛ در حکایتهای بهارستان با ناوعی از سابک یاا نقال قاول
مستقیم ،که در طبقهبندی «مک هیل( »)1تحت عنوان «گفتار مستقیم آزاد» مشهور است ،مواجه میشویم کاه در شارح آن چناین
آمده است« :گفتهای است مستقیم و مستقل از نشانههای نوشتاری قراردادیو در واقع گونهای تاکگاویی درونای اول شاخص
است» (بینیاز)212 :2833 ،و در مج وع سه مورد از این ویژگی برخوردار است« :عباداهلل باا خاود گفاتووو » (جاامی:2872 ،
« ،)11با خود گفتمووو » ( ،)17و « با خود گفتمووو » ()88و که عبارات مذکور گفتوگویی است که در ذهان اشاخاص داساتانی،
جریان دارد و ما به ک ک آن ،بهطور غیرمستقیم ،با افکار و احساسات آنها آشنا میشویم و در واقع این نوع گفاتوگاو ،نشاان
دهندۀ مسیر اندیشههای اشخاص داستان استو این نوع سبک سخن در تقسیمبندی تودوروف نیامده استو
 )2-3سطح دوم :زمان
 )1-2-3ترتیب زمانی
شروع روایت ه ه حکایت های بهارستان ،اشاره به زمانی در گذشته داردو ه چنین ،سایر نشانههایی که ما را به وقاوع
داستان در «زمانی در گذشته» رهن ون میسازد؛ دورۀ تاریخی و اشخاص داستانی موجود در اغلب حکایتهاست که باه
روشنی نشان می دهد ،زمان داستان چندین قرن تا زمان روایت داستان فاصله دارد؛ مثمً :با توجّه به شخصیّتهایی چون؛
اسکندر ،مأمون،ووو در حکایات مختلف ،بهروشنی درمییابیم که زمان داستان چندین قرن تا زمان روایت آن ،فاصله داردو
تنها در دو حکایت با توجه به قراین ،به وضوح درمییابیم که فاصلۀ چندانی بین زمان داستان تا زمان روایات آن وجاود
نداردو مثمً« :شنیدم که چون آرزوی او بار آمد» (جامی ،)91 :2872 ،و «با یکی از ایشان گفتم»()92و البته حکایاتهاایی
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نیز وجود دارد که به علّت نبود قرینه ،تشخیص فاصلۀ زمان داستان با زمان روایات آن ع امً امکاانپاذیر نیسات؛ ماثمً
حکایت« :خوبرویی را ک ند ارادت بهووو» (جامی)98 :2872 ،و نیز رجاوع شاود باه صافحات،81 ،88 ،82 ،13 ،18 ،11 :
 98 ،91و 93و نیز به دلیل شکلگیری غالب حکایتهای بهارستان ،بار پایاۀ عنصار «گفاتوگاو» ،امااکان باهکاارگیری
حالتهای سهگانۀ زمان -که منجر به «زماانپااااریشی» در روایات مایشاود  -تحقاق ماییابادو راوی یاا نویسانده از
زمان های حال ،آینده و گذشته در البمی روایت حکایتها استفاده کرده است و این هنر او را در استفاده از فرآیند زمان
در روایت نشان میدهد و جامی با حرکاتی که بین این زمانها انجام داده ،تاوانایی خاااود را در باازی باا زماان ،ثابات
کرده استو مثمً « :چه از آن ناخوشتر که هر لحظه به جایی باید رفت که در او نادیدنی را باید دیاد و ناشانیدنی را بایاد
شنید و نابوییدنی را باید بویید» (جامی)12 :2872 ،و که راوی بهطور غیرمستقیم به اتفاقی که در آیناده باه علّات تکارار
پرخوری م کن است بیفتد ،اشاره کرده استو نهیبزدن از کاربردهای زمان آینده استو
 )2-2-3دیرش زمانی
بهطور کلّی دیرش زمان داستان با دیرش زمان سخن نامتوازن استو حاالت مختلف زماان داساتان و زماان ساخن در
حکایتهای بهارستان عبارت است از:
در میان عباراتی که در آن زمان داستانی ساکن میماند و زمان سخن پیش میرود؛ میتوان به موارد زیار اشااره کارد:
«امّا آن خضابووو و سفیدی آن نور» (جامی« ،)12 :2872 ،درویشی قویه تووو داشت» (جاامی« ،)11 :2872 ،روزی در
راهووو غباری نشست» (جامی« ،)19 :2872 ،ای مطلب اعمیووو بنیهاشام» (« ،)13-19دیاد کاهووو مایچرناد» (« ،)13اماا
هنوزووو (بیش نبود)» (« ،)17اما چندان صولتووو نشسته بود» (« ،)11و وی سارووو دوختاه» (« ،)11ذُلّ فقارووو ظااهر باود»
(« ،)11عبداهلل با خودگفتووو کامل» (« ،)11کنیزکی دیدووو خورشید» (« ،)11زمانی سرووو گفات» (« ،)13باا خاود گفاتمووو
نگذشته است» (« ،)17و من از آن آگاه نی» (« ،)81اعرابی گفتووو چه زیان » (« ،)82ای طلعتووو زباون» (« ،)81کنیازس
مغنّیهایووو بی خلل» ()81و «و در زمینووو میکاشتم» (« ،)81هیج نگفتووو درنهفت» (« ،)88با خود گفتمووو قادرت نادارد»
(« ،)88چون ما راووو گفت» (« ،)88جوانی سلیل نامووو دور» (« ،)89پس بار گلاویی کاهووو مالیاد» (« ،)83خاوبرویی راووو
آرمید» ()98و که در عبارات مذکور ،ویژگی درنگ یا تعلیق زمانی بیشتر از جنبۀ توصیفی نشأت گرفته استو
در بین ت ام حکایات بهارستان ،فقط در یک حکایت ،زمان داستان کُندتر از زمان سخن پیش میرود« :چون شاب در
آمد برخاستم آن غمم را بهووو پی به حیات جاودانی برده» (جامی )89-88 :2872 ،که روایت مفصّل یک اتّفاق است کاه
فقط در یک شب روی داده است و در آن دیرش زمانی -فضایی سخن بزرگتر از زمان داستان استو
برابر شدن دیرش زمانی داستان با دیرش زمانی سخن ،ع دتاً به دلیل گفتوگو و نقلقول اتفاق میافتدو مج وع نقال
قول در حکایتهای مدّ نظر ،در حدود دویستوهشتادوشش مورد است و در آن حکایتها ،این ویژگی از بسامد باالیی
برخوردار است که از ویژگی وجود عنصر گفتوگو در روایت حکایتها نشاأت مای گیارد؛ در نتیجاه ویژگای صاحنۀ
ن ایش(هم دیرش) را برجسته کرده استو
عباراتی که در آنها زمان داستان سریعتر از زمان سخن پیش میرود؛ عبارت است از« :پیش خلیفاه بساای خاساتووو »
(جامی« ،)11 :2872 ،ووو و این خبر به یزدجرد رسید» (« ،)11از وی پرسیدووو گفت :آنچه دیدی» (« ،)11و بنایالعبااسووو
را میگرفتند و میکشتند» (« ،)19سلیل برخاست وووو آغاز کرد» (« ،)83من (دوست اشاتر) زودووو رساانیدم» (« ،)87یاک
روز و یکشب وووو آن دیار رسیدند» ( « ،)87آنووو  :من برخاستم وووو درآمدم» ( )87و «من رویووو شتافتم» ()87و
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سرانجام شواهد مثال برای حکایتهایی که در آنها حذف زمانی داستان صورت گرفته است؛ شامل« :سخن باه اینجاا
رسیدووو چیست » (جامی)12 :2872 ،؛ که با مطرح شدن پرسش مزبور ،احساس مایشاود یاک دورۀ زماانی از داساتان
حذف شده استو «روزی آنووو در آمد» (« ،)18روزی پادشاهووو ممقاات افتااد» (« ،)11اتفاقااً روزی هاارونووو وی باود»
()98؛ بیانگر روزهای پیشینی که روایت نشده استو «در مدت یک ماهووو صرف کرد » ()18؛ که علناً به حذف یک ماه از
زمان داستانی در روایت اشاره شده استو «چند روز آنجا بودمووو» (« ،)19چند روز آنجاا باودووو » (« ،)81برخاساتووو و
چند روز نیامد» () 91؛ که آشکارا به حذف چند روز از زمان داستانی در روایت اشاره شده استو «در آن وقات کاهووو از
بنیاُمیّه به بنیالعباس انتقال یافت» ()19؛ که آشکارا به حذف یک پروسۀ زمانی (معادل چند ساال) از زماان داساتانی در
روایت اشاره شده استو «ن یخواهم که فردا بنایووو خلل گیرد» ()81؛ فردا اشاره به زماان بایآغااز داردو زماان داساتان
جهش پیدا کرده و چون این کل ه معنی ایهامی دارد؛ به حذف زمان داستانی در روایت از مدت کوتاه تاا مادت طاوالنی
اشاره شده استو البتّه این مورد هیج حج ی از روایت داستان را اشغال ن یکندو «در تربیت او بسی رنج کشایدم» ()88؛
حاکی از کوشش و رنج بسیار که م کن است روزها ،ماه ها و سال ها طول بکشادو «ع رهاا رناج طلاب باردووو » ()89؛
منظور از ع رها میتواند زمان طوالنی باشدو «چونووو مت ادی شد» ()87؛ به حذف مدت زمان طوالنی از زماان داساتانی
در روایت اشاره داردو «شنیدم کهووو در آمد» ()91؛ چنین بر می آید که بعد از چندین سال که آرزوی آن عاشق به واقعیت
میپیوندد و او زمان خردسالی را طی کرده و به دورۀ جوانی رسیده ،این زمان داساتانی در روایات حاذف شاده و ایان
مورد ،حج ی از روایت داستان را اشغال نکرده استو
درمج وع ،از نظر دیرش زمانی حاالت مختلف زمان داستان و زمان سخن در حکایتهاایی کاه ماورد بررسای قارار
گرفتهاند؛ عبارت است از :نوع اول 11 :عبارت ( 9/18درصد)  /نوع دوم 2 :عباارت ( 1/17درصاد)  /ناوع ساوم 138 :
عبارت ( 31/89درصد )  /نوع چهارم 7 :عبارت ( 1/83درصد) و نوع پنجم 21 :عبارت ( 1/29درصد )و
نیز در جدول زیر سهم هر روضه به تفکیک حاالت پنجگانه ،رابطۀ بین زمان داستان و زمان سخن ن اایش داده شاده
است:
ناااااام
روضه

نوع اول

نوع دوم

تعداد

در

تعداد

عبارات

صد

عبارات
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عبارات
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تعداد عبارات
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درص
د

دوم

1

1/17

1

1

11
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2

1/17

8

1/37

سوم

8

2/97

1

1

17

29/82

2

1/17

1

1
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3

1/83

1

1

99

11/73

2

1/17

1

2/27
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7

1/83

2

1/17

219

82/71

1

2/17

8

2/97

ششم

1

1

1

1

18

8/38

1

1

2

1/17

ج ع

11

9/18

2

1/17

138

31/89

7

1/83
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جدول ش اره:2درصدفراوانی سهم هرروضه ازحکایات بهارستان ازنظر دیرش زمانی(رابطه بین زمان داستان وزمان سخن)
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در ض ن ابیاتی که راوی در اثنا یا پایان حکایتها ،چه از زبان شخصیّتها ذکر کرده و چه باه منزلاۀ تأییاد محتاوای
حکایتها آورده ،اغلب از ویژگی توصیف برخوردارند که اگر آنها را هم جزء روایت حکایتها بدانیم؛ بایاد گفات کاه
موجب تعلیق زمانی در زمان داستان میگردندو
 )3-2-3بسامد
تودوروف در حیطۀ بسامد از روایت تکمحور ،چندمحور و سخن تکرار شونده سخن میگوید؛ از موارد مذکور تنهاا
روایت تکمحور و روایت چندمحور در حکایات بهارستان جامی دیده میشودو عباراتی که از ویژگی روایت چندمحاور
برخوردار است؛ شامل« :من ترا ازین داناتر گ ان[می]داشتم و زیرستر میپنداشتم» (جامی« ،)12 :2872 ،خضاابی کاهوووو
آن خضاب که گفتی» (« ،)12معجونی کهووو آن معجونی که ذکر کردی» (« ،)12ترکیبای کاهوووو آن ترکیاب کاه فرماودی»
()12و عبارات «رومی گفت:ووو هندی گفتووو بزرج هر گفت:ووو » ()12؛ در حکم چند سخن که در جواب رخاداد واحاد
«سختترین چیزها چیست » آمده استو «ووو خلیفه حکم کرد که دستش ببرندووو فرمود که دستش ببریدووو گفت :دساتش
ببریدووو » ()12و «ووو هر روز قوت تو چیست گفت :آنچه دیدی» (« ،)11هر روز یکبارووو و باز می آمد» (« ،)19وووکه هر
روز ترا میبینم » (« ،)19هر روز میرومووو » ()19؛ «هر روز» نشان است رار میباشد؛ بنابراین یک رویداد چند باار تکارار
شده استو «شاعرووو بر تخته پاره ای نوشتووو چون تخته پاره پیش معن رسیدووو روز دوم آن چوب راووو و در روز سوم به
ه ین دستور ع ل کردووو چون روز چهارم باز (آن چوبپاره را بیرون کرد » (جامی)81-82 :2872 ،؛ این عبارات کاه از
کرم و بخشندگی «معنزالده» سخن میگوید و مکرر به درآوردن چوب یا تخته پاره از زیار بسااط توساط او و طلبیادن
شاعر و دادن صله به او اشاره شده ،داللت بر روایت چندمحور داردو «بار دیگر کنیزس گفتووو جوان گفت :من نیاز ایان
آرزو دارم » ()81؛ این عبارت با توجه به لفظ «بار دیگر» ،بیانگر این است که قبمً چنین گفت ان روایی ماابین دو عاشاق
صورت گرفته و مجدداً تکرار شده ،بنابراین دارای روایت چندمحور استو «اما دایم آه میزد و اشک میریختووو» ()81؛
این عبارت نیز داللت بر روایت چندمحور دارد که مؤیّد آن عبارت «این ه ه گریه من بر یاد آنووو » اسات کاه در اداماه
این روایت نقل شده استو «دست به دست غمم بردووو روز دوم و سوم به ه ین دستور ع ل کرد » (« ،)88ووو دیگر بااره
انگشت بر رخسار من نهادووو » ( « ،)89چون نزدیک آمدندووو به مقابله و مقاتلۀ ایشان مشاغول گشات و بیشاتر ایشاان را
کشتووو بار دیگر روی در آن سیهروزان آورد » (« ،)83-89عاقبت راز ایشانووو به انج ن بروز آمد» (ه ان)83 :و بنابراین
بجز چند مورد مذکور ،ت امی روایتهای این حکایات ،تک محاور اسات چارا کاه بساامد روایات تاکمحاور در ه اۀ
روایتها وجود دارد و بر اساس ن ودار زیر ،کاممً روشان اسات کاه بساامد اساتفادۀ جاامی از روایات تاکمحاور در
حکایتهای بهارستان باالست:

ن ودارش اره:2درصد فراوانی روایت تک محور وچند محور درحکایات بهارستان جامی
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الزم به یادآوری است؛ راوی در پایان ت امی حکایتها که نقطۀ اوج داساتان مایباشاد باهروشانی بارای نشاان دادن
اه یت محتوای آنها و نیز تأثیرگذاری آنها ،مجدداً محتوای حکایتها را با کمم خود (ابیات) بیاان ن اوده و ایان ع ال،
ویژگی روایت چندمحور را به آنها بخشیده استو
 )3-3سطح سوم :دید
 )1-3-3قلمرو (زاویه) دید و عمق آن
عنصر اصلی روایت در اغلب حکایتهای بهارستان ،به شیوۀ گفتوگوست و بهارهمنادی بیشاتر آنهاا از ایان شایوه
موجب بی ثباتی زاویۀ دیدها است که به اقتضای کمم شخصیتها دالم در حال تغییر استو نوع دیدگاه در حکایتهاای
بهارستان ،دیدگاه راوی دانای کل یا برتر استو در یک نگاه کلی گونههای مختلف زاویه دید در حکایتهاای بهارساتان
عبارت است از2 :و برخورداری صارف از زاویاه دیاد ساوم شاخص(1 )%8/88و بااال باودن حضاور زاویاه دیاد ساوم
شخص(8 )%13/33و باال بودن حضور زاویه دید اول شخص(1 )%22/22و بسامد تغییر زاویه دید باا کامم شخصایتهاا
(1 )%18/88و در درون سه حکایت بهارستان ،عباراتی از زبان شخصیتهای داستان روایت شده ،که از لحاظ زاویه دیاد،
در حیطۀ تکگویی(حدیث نفس) قابل بررسی است و در مج وع  %8/88حکایات را در بار مایگیاردو بناابراین شاروع
روایت ه ه حکایت ها ،زاویۀ دید سوم شخص استو در حکایت های بهارستان ،از نظر ع ق دید غلبۀ روایات باا ع اق
دید بیرونی است که مربوط است به توصیف و نقلقول هاو عباراتی کاه از ویژگای ع اق دیاد بیرونای از ناوع توصایف
برخوردارند؛ مانند« :ذلّ فقر و فاقه بر جبین او ظاهر بود» (جامی)11 :2872 ،و یا «و غمم از عقاب آواز درآماد ،لارزان و
گریان» ()88و نیز «به ال اس مژه گوهر عجز و اضطرار سُفتند و به لسان افتقار و زبان اعتاذار گفتناد» ()91و عبااراتی کاه
دارای ویژگی ع ق دید بیرونی از نوع نقلقول هستند؛ مانند« :واهلل که من رفیق و نوکر تو نیساتم» ()13و یاا «اماا ماادری
دارم که جز من کسی ندارد» ()13و و «من زود برگشتم و آن خبر را به اشتر رساانیدم» ()87و پاس باه علات اساتفاده از
عنصر گفتوگو در بیشتر حکایتهای بهارستان ،بسامد حضور ع ق دید بیرونی از نوع نقلقول در مرتباۀ بااالتری قارار
داردو ه چنین برخی از حکایت های بهارستان ،از ویژگی ع ق دیاد بیرونای از ناوع توصایف برخوردارناد و علات آن،
کاربرد آرایههای ادبی از قبیل تشبیه ،استعارهووو می باشد؛ که در این میان سهم روضۀ پنجم کاه درباارۀ موضاوع عشاق و
دلدادگی می باشد ،نسبت به روضه های دیگر ،بیشتر استو بنابراین ،بسامد ع اق دیاد بیرونای از ناوع توصایف در ایان
روضه بسیار باالستو امّا عباراتی که ع ق دید درونی دارند؛ مانند« :کنیزس آه سرد از دل پر درد برآورد» ()81و یا «گفت:
من به وی ای ان ندارم»( )98و و « امّا عفّت و پاکی از آن اج ل است و ثواب موعود برآن از ه ه در ج ال اک ال» ()89و
و عباراتی که از ویژگی ع ق دید بیرونی و ع ق دید درونی برخوردارند؛ مانند« :هندی گفت :تن بی ار با انادوه بسایار»
()12و یا «رومی گفت :پیری و سستی با ناداری و تنگدستی» ()12و و «گفت  :که از این مقام گام بر ندارم تا سارّ دل تارا
بر سر نیارم» ()81و ه چنین ،عباراتی چند در حکایت های بهارستان ،نقل شده ،که در حیطۀ ع ق دیاد بیرونای و ع اق
دید درونی ن یگنجند و اینها جزء روایتهایی هستند که در آنها ،راوی به مسالل ماورالی کاه خاارج از حیطاۀ علّات و
معلولی داستان است ،آگاهی دارد؛ (ع ق دید ماورالی،که در تقسیمبندی تودوروف نیامده) ،ماثمً« :ان شااء اهلل» ( ،)17یاا
«از س اع غنایش رخت هستی به صحرای نیستیووو سسرد » ( ،)11و «اِنّاهللِ و اِنّا الَیهِ راجعُون» ( 88و )89و
 )2-3-3وحدت یا کثرت  /تغییر یا ثبات زاویه و عمق دید
از دیدگاه مایکل توالن؛ «عنصر شخصیت ،عنصری است که در روایت ک تر از ه ه ،تن به تحلیل نظاممند مایدهاد و
در نتیجه در مطالعات روایتشناختی مورد بی مهری قرار گرفته است» (توالن)218 :2838 ،و هر چند پردازش شخصایت
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در حکایتهای بهارستان ،مطابق پرداخت شخصیت در داستانها و رمانهای امروزی نیسات و باه تعبیاری « باه عناوان
بازیگرانی بدون ویژگیهای شخصیت در حکایت ایفای نقش میکنند» (رنجبر )23 :2872،ولی با بررسی شخصیتهاای
این حکایتها میتوان نکات مه ی را از طرز نگاه نویسنده به این عنصر دریافات ن اودو در حکایاتهاای بهارساتان از
شخصیتهای مختلفی بهره گرفته شده که در پردازش حکایتها و بیان مفاهیم ،نقش بسزایی دارندو
بهطور کلّی شخصیتهای حکایتهای بهارستان را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
2و شخصیتهای معلوم 1و شخصیتهای نامعلوم قابلش ارش8و شخصیتهای نامعلوم غیرقابلشا ارش کاه مطاابق
جداول زیر نشان داده شده است:
جدول شماره:2درصد فراوانی و طبقهبندی شخصیتهای قابل شمارش در حکایتهای بهارستان
طبقۀ کلی

نام شخصیتها(خاص و عام)

تعداد

درصد

شخصیتها
پادشاهان

کسری -یزدجرد -هرمزبنشاپور -قباد -سلطان مصر -ملک هند -اسکندر-

9

6/42

بهرام – پادشاهی
بزرجمهر -وزیر هرمزبنشاپور -وزیر

3

2/14

وزرا
اشخاص نامعلوم

یکی -یکی از کاردانان -موبد -اعرابئی -حاجب اول -حاجب دوم-

22

72/75

قابل شمارش

جوانی -مادرآن جوان -گناهکاری -دو خردمند -کودکی از بنیهاشم-
یکی از ارباب مکارم -عم کودک -زنی -یکی از حاضران -صوفیئی -فالن
مغنّیه -کسی -دیوانهای -مردی خوبصورت -آن کس -مادر -سی سوار-
دیگری – شاعری -صاحب خود -نوجوان -پیر -سواری (آن
جوان،آنجوان،آن جوانمرد) – دختر عم -یکی از دوستان – شوهر -خواهر-
خوب رویی -دالرامی -حجّامی -سادهروی -پیرخانقاه – مستی – یهودی
– حاکم بصره – صاحب کنیزک -دربانی – آدمی

خلفا

الف)خلفای راشدین :عمر رضیاهلل عنه – صدّیق اکبر (ابوبکر)

2

1/42

ب) خلفای اموی و عباسی و وابستگان :معاویه –یزید -عبدالملکبنمروان

9

6/42

– هارون (هارونالرشید) خلیفۀ بغداد -خلیفه – ابراهیمبنسلیمان -حجّاج
دانشمندان

فیلسوف روم -حکیم هند -طبیبی فیلسوف -اصمعی -عالمی – یکی از

6

4/22

دانشمندان
صاحبان مشاغل
انبیاء و ائمه
معصومین (س) و

فالن بازرگان

1

0/51

پیامبر خدا (ص) (حضرت رسالت) -علی (ع) -حسن (ع) -حسین (ع)-

6

4/22

عبداهللبنجعفر -عقیلبنابیطالب

وابستگان
غالمان و کنیزان

غالمی -غالمی سیاه -کنیزکی مغنّیه -غالمی یتیم -غالمی صغیر(آن

9

6/42

غالم،غالم،این غالم) -کنیزکی
حاتم -معنزائده -کریمی از رؤسای عرب -کریمی – جوادی

7

3/75

اشتر -جیدا -سلیل -عاشقی -جفاکیشی (معشوق)

7

3/75

درویشی

1

0/51

-

راوی

1

0/51

حیوانات

سگ

1

0/51

140

100

اسخیا و بخشندگان
عشّاق
درویشان و فقیران

جمع
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جدول شماره :3درصد فراوانی و طبقهبندی گروه شخصیتهای نامعلوم غیرقابل شمارش در حکایتهای بهارستان
گروه شخصیتی

طبقه کلی
اشخاص نامعلوم غیرقابل-

جماعتی -سرهنگان -قومی -دوستان -آن جماعت -هرکس -بعضی از گماشتگان-

شمارش

حاضران – قوم سلیل -دیگران -صوفیان -بعضی از ابنای ملوک -اهل سالح

دانشمندان

تعداد

درصد

13

79/09

حکما

2

9/09

صاحبان مشاغل

بازرگانان

1

4/74

غالمان و کنیزان

جمعی از غالمان و خادمان -غالمان و کنیزکان

2

9/09

درویشان و فقیران

محتاجان مدینه -سائالن و فقیران -درویشان – ارباب حاجات

4

12/12

22

100

جمع

البتّه با احتساب ه ۀ طبقات شخصیتی ،از مج وع  211شخصیّت حکایتهای بهارستان ،تعداد  13نفر ( )%11بهعنوان
اشخاص معلوم و مابقی؛ یعنی 221 ،نفر ( )%31بهعنوان اشخاص نامعلوم قابلش ارش آن حکایتها محسوب مایشاوند
و این اشخاص نامعلوم ،طیفهای گوناگونی از افراد جامعه را شامل میشودو بیشتر این افراد تنهاا یاکباار در حکایاات
بهارستان حضور داشته اند امّا تعدادی از آنها نامشان چندبار مطرح شده است که با ذکر بسامد حضورشان ،طباق جادول
زیر نشان داده میشود:
جدول شماره:4بسامد حضور اشخاص نامعلوم با احتساب همه طبقات شخصیتی حکایتهای بهارستان
اشخاص نامعلوم

بسامد حضور در

روضه

صفحه

حکایات
یکی

3

7 ،2

51 ،64 ،43

اعرابئی

4

6 ،4 ،3

56 ،61 ،74 ،42

زنی

2

7 ،3

64 ،72

مادر

2

7 ،4

50 ،72

خوبرویی

2

7

53 ،51

غالمی

3

7 ،4 ،3

51 ،76 ،45

کنیزکی مغنیّه

2

7 ،4

64 ،77

خلیفۀ بغداد

2

4 ،2

76 ،40

خلیفه

3

6 ،3

55 ،71

استفاده از شخصیتهای نامعلوم ( قابلش ارش و غیرقابلش ارش ) در حکایتهای بهارستان از نظر بساامد در مقاام
نخست قرار داردو در ض ن مطابق جدول زیر بسامد حضور برخی از شخصیتهای معلوم این حکایتها در مقایساه باا
سایر شخصیتها باالست:
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جدول شماره:7بسامد حضور اشخاص معلوم در حکایتهای بهارستان
اشخاص معلوم

بسامد حضور در حکایات

روضه

صفحه

حضرت رسالت(ص) ،رسول خدا

2

4 ،3

74 ،42

علی (ع)

2

4 ،3

74 ،42

اسکندر

3

3 ،2

72 ،43

حجّاج

3

3 ،2

72 ،42 ،43

مأمون

2

4 ،3

79 ،45

اصمعی

2

6 ،4

56 ،72

عبداهللبنجعفر

3

4

76 ،77 ،74

هارون (رشید)

1+1

6 ،7

56 ،51

معاویه

2

4 ،3

76 ،45

وحدت یا کثرت
اصوالً شخصیتها در حکایاات بهارساتان ،شخصیتهای ناوعی و کلّی هستندو از دیادگاه راوی باار تربیتای و عااطفی
حاکم بر حکایات مهم است و چون قصد راوی و نویسنده انتقال پیامهای اخمقی است ،غالباً در فضای داساتان فرصاتی
برای توصیف روحیات و اوصاف درونی آنها ایجاد ن یشودو در این حکایات تفنّن جایگاهی نداردو ت اام شخصایتهاا
موظّف هستند ،پیام اخمقی و تربیتی داستان را رقم بزنندو در نتیجه شخصیّتها از ابتدا تا انتهای حکایات باهطاور کامال
در دید راوی هستند و راوی به ض یر و کلّیّت باطن و اع ال آنها آگاه استو
باال بودن ش ار اشخاص نامعلوم در حکایتهای بهارستان حاکی از این استکه گویا ذکر نام آنها از نظر راوی چندان
مهم نبوده ،راوی از عنوان ع ومی استفاده کرده استو از ظاهر این عناوین چنین بر میآید که هر کدام ن اینده گروهی از
افراد جامعه بودهاند ،مانند؛ موبد ،حجّامی و ووو و ه ه اینها شخصیّتهای یکبعدی و مل وسی هستند که خوانناده بادون
دانستن نام آنها میتواند با روحیّات حاکم بر حکایت ،رابطه برقرار سازدو دلیل دیگر برای ذکر نکردن نام ایان اشاخاص،
این استکه جامی پیش از آنکه به فکر داستانپردازی باشد ،در واقاع انگیازۀ اصالیاش انتقاال ارزشهاای اخمقای باه
خوانندگان استو این حکایتها دارای هدف و پیامی مشخص است که شخصیتهاای آنهاا ،باازیگران صاوری جهات
انتقال آن پیامها به خوانندگان هستندو بنابراین حضور این اشاخاص ناامعلوم نشاان دهنادۀ بخشای از واقعیاتهاای آن
روزگاران است و در این حکایتها ،این شخصیت ها به حاواد

داساتان و پیشابرد ع ال داساتانی و اساتنتاج پیامهاای

اخمقی ک ک میکنندو
تغییر یا ثبات و عمق دید
از آنجا که جامی بیشتر نقش راوی حکایتهای بهارستان را دارد و خود در حکایتهاا ،بجاز یاک حکایات ،باهعناوان
شخصیت داستانی حضور ندارد؛ بنابراین زاویۀ دید راوی (جامی) دربارۀ ه ۀ شخصیتهای حکایات بهارستان ،باه غیار
از یک مورد تغییری ن یکند؛ رجوع شود باه حکایات  « -خاوب رویای کاه هازار داناا ووو » (جاامی)92 -91 :2872 ،و
بخشی از ع قدید راوی نسبت به اشخاص داستانی با مض ون و درون ایه حکایتها پیوند خورده است چارا کاه ک تار
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حکایتیست که بر محور یک اندیشه یا پندار اخمقی شکل نگرفته باشدو « بن مایه و زیر بنای ه ه قصهها تارویج اصاول
انسانی و ارزشهای اجت اعی ،قومی ،سنتی ،اقلی ی ،فرهنگی و اجت اعی قصهگو است» (انوشه)2218/1 :2898 ،و در هار
حکایتی ع ق دید راوی ه سو با ردّ یا قبول گفت ان و کردار شخصیتهای داستانی است که با آوردن ابیااتی در اثناا یاا
پایان حکایتها ن ود پیدا میکند و ض ن تأیید مض ون حکایتها ،تقارن یا تباین جهتگیاری فکاری او باا شخصایت
داستانی رقم میخوردو الزم به ذکر است که ابیات منظوم پایان هر حکایت را ،میتوان به منزلۀ بیانیۀ اخمقی راوی نامیدو
نیز در این حکایات ،مفاهیم اخمقی و درون ایههای انسانی ،اجت اعی حضور پر رنگی داردو ع اق دیاد راوی در ماورد
بیشتر اشخاص حکایات بهارستان در ض ن روایت ،تغییری ن ییاباد ولای بعضااً مشااهده مایشاود کاه راوی از زباان
شخصیت داستانی سخن میگوید و با او همآوا میشود که حاکی از ه دردی و همداستان شدن با اوستو
 )3-3-3حضور یا غیاب اطالعات آن
هر چند از آغاز تا پایان روایت حکایتهای بهارستان بسیاری از اطمعات اراله شده توساط راوی حاضار اسات اماا
بیشک باید اذعان کرد که ت امی حکایتهای بهارستان ،به ترتیب بسامد ،دستکم شامل یکی از عناوین اطمعات غایب
است2 :و نام اشخاص :مثمً :گناهکاری را پیش خلیفه آوردند» (جامی)12 :2872 ،و نیز ،ملک هند ،خلیفاۀ بغاداد ،طبیاب
فیلسوف ( ،)11سلطان مصر ،مادر ،آن کس ( ،)13درویشی ،پادشاهی ( ،)11وزیر هرمزبنشاپور ،بازرگانان ،فمن بازرگان
( ،)11وزیر ،غممی (  ،)92جوان ،خلیفه ،مادر جاوان ( ،)12گناهکاار ،خلیفاه ( ،)12فیلساوف روم ،حکایم هناد (،)12
خلیفه ،اعرابی ( ،)99حک ا ( 12و  ،)92عال ی ،کنیزس مغنّیه ،صاحب کنیزس ،فمن مغنّیه ( ،)11یکی از دانشا ندان ،پیار
( ،)81موبد ( ،)18یکی از کاردانان ( ،)18حاجب ( 17و  ،)11یهودی ،حااکم بصاره ( ،)11شااعر ( ،)81کنیازس مغنّیاه،
صاحب خود ،نوجوانی ( ،)81یکی ( ،)18کنیزس ،یکی از جوانان بنایهاشام ،خواجاۀ کنیازس ( ،)81خاوبروی ،یکای
( ،)92دالرام ،حجّام ( ،)91عاشقی ،سادهروی ( ،)91خوبروی ،درویشان ،صوفیان ،پیر خانقاه ( ،)98درویشای ،جفااکیش
(معشوق) ( ،)98جوادی ،صوفیئی ،دیگری ،فمن کس ( ،)18-11کری ی ،دربانی ( ،)13اعرابی ،کری ی از ریساای عارب
( ،)82دختر عمّ سلیل ( ،)89محتاجان مدینه ،کسی ( ،)18خلیفۀ بغداد ،دیوانهای ( ،)18اعرابئی ( 11 ، 13و  ،)98کاودکی
از بنیهاشم ،یکی از ارباب مکارم ،عمّ کودس ( ،)12زنی ،یکی از حاضران ( ،)11مردی خوبصورت ،غممان و خادماان
( ،)19مادر و شوهر و خواهر جیدا ( ،)91دو خردمند ( ،)88سواری (آن جوان ،آنجوان ،آن جوان رد) ،آن غامم (غممای
صغیر ،غمم ،این غمم) ،بعضی از ابنای ملوس ( ،)88یکای از دوساتان ( ،)87غممای ( 19و  ،)18قاومی ،غممای سایاه
( ،)11غممی یتیم ( ،)81کنیزس ( ،)87مستی()93و
1و مشخص نبودن زمان داستان؛ یکی از ویژگیهای حکایاات فارسای ایان اساتکاه « زماان و مکاان رویادادهایش
نامشخص است» (رنجبر)21 :2872 ،و در پارهای از حکایتهای بهارستان ،قرینهای برای تشخیص زماان داساتان وجاود
ندارد؛ مانند« :جوادی را پرسیدندووو» (جامی ،)18 :2872 ،یا حکایاات صافحات ( 12 ، 18 ، 11 ، 11دو حکایات)، 13 ،
( 89 ، 81 ، 81 ، 88 ، 82دو حکایت)( 91 ،دو حکایت)( 98 ،دو حکایت) 99 ،و  93و 8و نوع دیگار اطمعاات غایاب؛
مثمً « :ن ی خواهم که فردا بنای محبّت ما خلل گیرد » ()81؛ «فردا» از زمان داستان خارج اسات و باه ناوعی داساتان را
دارای پایان باز نشان میدهد؛ در نتیجه حاوی اطمعات غایب استو یا  ،صحرای نیستی ( ،)11فردای قیامات ( ،)81روز
ش ار و دار قرار ( ،)81روزی ( 81 ، 11 ، 19 ، 11 ، 18و ) 99؛ این واژه ،هر چند از عمیم زمان تقوی ی روایت داستان
محسوب میشود ولی بار معنایی مبه ی دارد و بر زمان معینی در روایت داللات ن ایکنادو چناد روز ( ،)91شابی کاه
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بامداد آن (  ،)18گذشته و آینده ()87و
 )4-3-3صدق یا کذب بودن اطالعات آن
با عنایت به اینکه حکایات فارسی « مع والً در پی بیان پند و اندرز و نکته خاصی است و ک تر جنبه سارگرمی دارد»
(رنجبر )28 :2872 ،و راوی در جایگاه دانای کل آنها را روایات مایکناد و از طارف دیگار ،حقیقای باودن بسایاری از
اشخاص داستانی بهارستان ه چون؛ بزرج هر ،امام علی(ع)،ووو نیاز بعضااً شانیدههاا ؛ «شانیدم کاه چاون آرزوی اوووو »
(جامی ،)91 :2872 ،و دیدههای راوی؛ «با یکی از ایشان گفتم :این ه ان یار اسات کاهووو » (جاامی)92 :2872 ،؛ امکاان
صادق بودن اطمعات روایت در حکایات مختلف را قوّت میبخشدو بنابراین در مورد صادق یا کااذب باودن اطمعاات
روایت در حکایت های بهارستان باید با احتیاط و تردید گفت که امکان صادق بودن اطّمعات روایات در حکایاتهاای
بهارستان قوّت مییابد و با توجّه به شواهد ،وجود اطمعات نادرست در این حکایتها بعید بهنظر میرسدو
 )4-3سطح چهارم :لحن
 )1-4-3راوی
جامی در حکایتهای بهارستان بیشتر نقش راوی را دارد که مسئولیت کنش روایت بر عهدۀ اوست و در تقسیمبنادی
راویان ،در زمرۀ راوی برون داستانی قرار میگیرد که نسبت به داستان موقعیتی بیرونی دارد ،با رخدادهای داستانی درگیر
نیست و در چهار چوب روایت (سطح داستان) حضور نداردو حکایتهای بهارستان را بر طبق حضور راوی میتوان باه
سه دسته تقسیم کرد2 :و فقط در نقش راوی؛ شامل چهلوسه حکایت (1 ،)%71/11و در نقش راوی و شخصیت داساتان؛
شامل یک حکایت (8 ،)%1/11و در نقش راوی و روایتگایر؛ یک حکایات ()%1/11و راوی در عباارات اصالی روایات
حکایتها  ،بهعنوان یک ناظر بیتأثیر در داستان ع ل میکند و فقط به بیان داستان و شرح آن میپاردازدو تنهاا در پایاان
حکایتها ،شکلی از ه دلی راوی با قصه و شخصیّت که از شگردهای ویژۀ روایتپردازی جامی در حکایات بهارساتان
است ،ن ایان میشود امّا شواهدی که شااالبۀ ورود جامی (راوی) را در روایت داستان قوّت میبخشد عبارت است از:
 .1جنبۀ توصیفی داشتن سرودۀ راوی در میان حکایت ،مثمً:
« ووو جوان بنالید و گفت :ای خلیفه ! بیت:
مرا به [دست] چپ و راست چون خدا آراست

روا مدددار کدده مانددد چددزم جدددا از راسددت»
(جامی.)71 :1391 ،

نیز رجوع شود به صفحات 98 ، 91 ، 92 ، 91 ، 83 ، 81 ، 81 ، 18 ، 11 :و  91و
 .2تأیید بنمایۀ حکایت ،ادراس نوعی همآوایی فکری راوی با یکی از اشخاص داستانی که از نظار بساامد در مقاام
نخست قرار دارد؛ مثمً :
« بدده درویددش گفددت آن تددوانگر چددرا

بدددده پیشددددم پددددس از دیرهددددا آمدددددی

بگفتدددا :چدددرا نامددددی پدددیش مدددن

بسددددی خوشترسددددت از چددددرا آمدددددی»
(جامی.)44 :1391 ،

ه چنین رجوع شود به صافحات99 ، 91 ، 98 ، 91 ، 83 ، 89 ، 81 ، 81 ، 13 ، 19 ، 11 ، 18 ، 11 ، 12 ، 11 ، 18 :
و  93و
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در مج وع باید گفت که اگر تنها به روایت اصلی حکایتهای بهارستان توجه کنیم ،باید راوی را شخصی بایطارف
و بیتأثیر در جریان روایت حکایتها دانست چون قضاوتها و استداللها و موضعگیریهای راوی در خارج از روایت
اصلی حکایتها انجام شده استو
 )2-4-3روایتگیر
به ظاهر روایتگیر اصلی حکایت های بهارستان فرزناد جاامی اسات امّاا در حقیقات هادف اساسای جاامی تربیات
خوانندگان کتاب بوده استو پس میتوان گفت که روایتگیران بهارستان ،متعدّدندو هر چند روایتگیر در حکایاتهاای
بهارستان ،از نوع برون داستانی است و او فقط گیرندۀ پیام راویست و بعضاً از جانب راوی ،ماورد خطااب و ساؤال هام
قرار میگیرد امّا این حکایتها بر طلب و خواست روایتگیر مبتنی استو به عبارت دیگر خواست روایاتگیار ،تعیاین
کنندۀ نوع و محتوای روایتهای معطوف به اوست و وجود روایتگیر سبب بیان برخی دیدگاهها ،مفاهیم و بنمایههاا و
به تبع آن دفاع از بعضی رفتارها میشودو ه چنین در حکایتهای بهارستان ،نقشهای متعددی که روایتگیر دارد ،دقیقاً
منطبق با تفکر« تودوروف» است« :او ک ک میکند تا روایت چارچوب دقیقتری پیدا کند ،ما را در شناختن راوی یااری
می دهد ،برخی از درونمایهها را برجسته میکندووو» (تودوروف)91 :2831 ،و اوج ارتباط راوی با روایاتگیار در ابیاات
پایانی رقم میخوردو
گونههای مختلف خطاب روایتگیر ،از سوی راوی عبارت است از :
2و استفاده از ض یر « تو » در درون داستان؛ مثمً :ووو تو خود بگو که دگر تاجران چه کار کنند (جاامی)11 :2872 ،؛
یا صفحه 11و
1و امر و نهی؛ مثمً:
« بایدت منصددددب بلنددددد ،بکدددددوش

تددا به فضدددل و هندددر کددددنی پیونددد»
(جامی.)43 :1391 ،

نیااز رجااوع شااود بااه؛ « ، 18س« ،» 3ص ، 19س 12 ، 21 ، 21و« ،» 11ص ، 13س 21 ، 21 ، 22و« ،» 28ص، 11
س21و « ،»21ص  ، 13س 9 ، 8و« ،» 3ص ، 81س « ،» 2ص ، 81س« ،» 28ص ، 98س 11 ، 8 ، 1و« ،»18ص، 91
س 1و» 9و
8و

منادا قرار دادن روایتگیر با عناوین مختلف؛ از ج له:
«دال به شاهد ،کامدت کده جفدت داندد سداخت

جددز آنکدده از همدده کددام زماندده فددرد آیددد »
(جامی.)64 :1391 ،

ه چنین رجاوع شاود باه؛ «ص ، 12س« ،» 23ص ، 12س« ،» 21ص ، 11س 28و« ،» 29ص  ، 13س « ،» 8ص، 81
س 7و« ،» 29ص ، 92س 21و« ،»11ص ، 98س« ،» 1ص ، 91س 1و» 9و
1و استفاده از الفاظ سؤالی؛ ه چون:
«کیست اهل کرم آنکدس کده چدو سدائل بده درش

آورد آن قددددر امیدددد کددده در دل گنجدددد»
(جامی.)61 :1391 ،

رجوع شود به؛ «ص ، 11س « ،» 28ص ، 82س 1و« ،» 28ص ، 91س 8و« ،» 9ص ، 99س» 1و
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نتیجه
2و از میان سه ن ودی که تودوروف برای روایت قایل شده ،حکایتهای بهارستان جامی به سبب داشتن پیرفتی سسات
با مؤلّفههای ن ود کممی (وجه،زمان،دید و لحن) تفسیرپذیری بیشتری داردو
1و درسطح وجه به جهت بهرهگیری از نقلقول مستقیم در حکایات ،سبک مستقیم بیشترین بسامد را به خود اختصااص
داده است و تنها در یک حکایت از گفتار مستقیم آزاد استفاده شده استو
8و تحقق حاالت سه گانۀ زبان (ترتیب ،دیرش و بسامد) به جهت استفاده فراوان از عنصر گفتگاو و هام وقاوع داساتان
در"زمانی در گذشته" در غالب حکایتها کاممً مشهود استو
1و در سطح دید نوع دیدگاه در حکایات ،دیدگاه راوی دانای کل است امّا استفاده از شیوۀ گفتگو ،هم موجب عدم ثباات
زاویۀ دید شده است و هم بسامد ع ق دید بیرونی را بیشتر کرده استو
1و در سطح لحن ،جامی در بیش از نود و پنج درصد حکایات ،فقاط نقاش راوی بارون داساتانی دارد و تنهاا در پایاان
حکایتها به شکلی از ه دلی راوی با شخصیت و قصه را میتوان دیدو ض ن اینکه روایت حکایاات ،در پای طلاب و
خواست روایت گیر است و قصد راوی هم تحت تاثیر قراردادن اوستو
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