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چکیده
کنشــگر و مخاطب  گونه های مختلف ادبی و هنری؛ دربرگیرنده ســه موقعیت: راوی،  ولــت، روایــت را ابزار مشــترک بیــان در 
گونــه روایت همســان و غیرهمســان با زیــر مجموعه هــا و الگوهای  کنشــگر، دو  می دانــد. بــه زعــم او، از تقابــل میــان راوی و 
گونه هــای روایی و  کنــون ایــن نظریه تنهــا در آثار ادبی بررســی شــده، پس مقالــه حاضر،  روایتــی ویــژه ای شــکل می گیــرد. تا
ح ســاختاری نظریــه ولــت را هم زمــان در اشــعار و نگاره هــای داســتان بعثت پیامبــر مدنظر قــرار می دهــد. روش تحقیق  طــر
کتابخانه ای اســت و اشــعار عطار، ژولیــده، ریلکه و نگاره هــای جامع  التواریخ ،  گــردآوری مطالب  توصیفــی- تحلیلــی و نحــوه 
که روایــت را مختص متون ادبی  گفته ولت اســت  مجمــع التواریــخ و ســیره النبی ، انتخاب شــد. فرضیــه پژوهش تاییدی بر 
گــون چون نگارگــری را امکان  پذیر می  ســازد. نتیجه آنکه، شــعر ندای محمــد، ریلکه،  گونا ندانســته، بلکــه تحلیــل هنرهــای 
گونــه متــن نگار و زاویه دید صفر اســت. در اشــعار عطــار و ژولیده نیشــابوری، زاویــه دید صفر و  از نــوع روایــت ناهمســان، بــا 
کنشــگر تغییر می کند. تمامــی تصاویر از نوع  که در ادامه به روایت همســان  ابیــات ابتــدا از نــوع ناهمســان و متن نگار اســت 

کنشــگر با زاویه دید بیرونی است.   گونه روایتی از نوع  ناهمســان، 

کلیدی واژههای
گونه های روایی، نگارگری روایی.  داستان بعثت پیامبر )ص(، روایت شناسی، ژپ لینت ولت، 
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کرده انــد از جمله آن را،  روایت هــا را به شــکل های مختلفی تعریف 
اصطالحی عام برای هر آنچه قصه، داستان یا حکایتی را نقل می کند، 
کار می برنــد. در زبــان انگلیســی، اصطــالح Narrative بــه هر قســم  بــه 
گفتار و اعمال شخصیت ها  که دارای حادثه، شخصیت، نقل،  روایتی 
باشــد، خواه نظم یا نثر اطالق می شــود )داد، ۱۳8۳، ۵۳( و در فارسی 
کاربــرد دارد  کــردن ســخن  کلمــه بــه معنــی حدیــث، خبــر و نقل  ایــن 

)انوشه، ۱۳۷6، 6۹۵(. 
مطالعه نظری روایت را روایت شناســی می نامند. روایت شناســی 
فرانســوی  پژوهشــگران  بــه دســت  میــالدی  در دهــه ۱۹6۰  معاصــر 
پی ریزی شد که همگی دل در گرو صورت  گرایان روسی و زبان شناسی 
سوســوری داشــتند )مکاریک، ۱۳88، ۱۵۱(. چهره هــای مختلفی در 
تکویــن و شــکل گیری نظریه هــای نویــن روایت شناســی نقش آفریــن 
که از جمله آن ژپ لینت ولت، نظریه پرداز و منتقد فرانسوی  بوده اند 
گفتار،  اســت. به اعتقاد او، روایت های جهان بی شــمارند و از طریق 
نوشــتار، تصاویــر ثابــت یا متغیــر، ایما و اشــاره و تلفیق بســامان همه 
ایــن عناصر منتقل می شــوند. روایت در اســطوره، افســانه، حکایت، 
کوتــاه، شــعر حماســی، تاریخ، تــراژدی، نمایش ــنامه  داســتان، رمــان 
کمــدی، نمایــش صامــت، نقاشــی، شیشــه کاری نقــش دار، ســینما، 
گو موجود است )وبستر، ۱۳8۲، 8۱(. در ایران  گفت و  فکاهی، خبر و 
کوتاِه یکی بود  نظریه ولت بیشــتر در حوزه ادبیات، از جمله داســتان 
یکی نبود اثر محمد علی جمالزاده، توســط طالئی در ســال ۱۳۹۲، و 
ســفرنامه ناصر خســرو، به وســیله محمدی فشــارکی و خدادادی در 
گر چه در مقاالت و سخنرانی های  ســال ۱۳۹۲، بررسی شده اســت. ا
گردیده و برای  علی عباسی جنبه های مختلف این نظریه موشکافی 
درک بهتــر مطالــب، نمونه هایی از ادبیات داســتانی ایــران و جهان، 

همچنیــن پالن هایــی از فیلم ها و چند تابلوی نقاشــی ذکر شــده؛ اما 
کاوی نشــده اســت. بر  کنــون دو ژانــر مختلف با موضوع یکســان وا تا
ایــن اســاس نگارنــده بر آن اســت تــا روایت هــای نقل شــده پیرامون 
لحظــه نزول اولین آیات قرآن توســط جبرئیل به پیامبر اســالم)ص(، 
کــه به دلیــل خط ســیر مشــخص دارای قابلیت های روایی اســت، را 
گر چه روایت ها خط ســیر مشــخصی دارند  مــورد بررســی قرار دهــد. ا
کنار هم جمع شــده اند و  که در  و توالــی ملمــوس از حوادثی هســتند 
در نهایت به جایی ختم می شــوند )توالن، ۱۳86، ۱۹(، با این حال، 
لحظــه نــزول اولین آیات الهی بر پیامبر اســالم، در دوره های مختلف 
گونه های متفاوتی ترسیم شده است.  توسط شاعران و نگارگران، به 
جهت یافتن این تفاوت ها این پژوهش بر آن است تا بر اساس نظریه 
ح داســتان  گونه های روایی و ســاختار طر ژپ لینت ولت، به بررســی 
بعثت پیامبر)ص( در اشعار شاعران و آثار نگارگران دوره های مختلف 
بپردازد. در نتیجه این مقاله بر آن است تا به روش توصیفی-تحلیلی 
گونه های روایی  کتابخانه ای، به بررســی انواع  و با اســتفاده از منابع 
و ســاختاری در اشــعار و نگاره های داستان بعثت پیامبر بپردازد و در 

حین پژوهش به این سواالت پاسخ دهد:
۱- بــر چه اســاس ســاختار نگاره ها و اشــعار داســتان بعثــت پیامبر 

)ص( قابلیت روایی دارند؟  
گونــه روایی و زاویــه دید در  ۲- بــا توجــه بــه نظریــه ژپ لینت ولت، 

داستان بعثت پیامبر)ص( کدامند؟
جهــت مشــخص شــدن رویکــرد نگارنــده، پــس از معرفــی اجمالی 
روایت شناســی ژپ لینــت ولــت، طــرح داســتان بعثــت پیامبــر)ص( 
مشــخص، و در ادامه جنبه های مختلف این نظریه در اشــعار و نگاره 

های انتخابی مورد بررسی قرار می گیرد. 

مقدمه

گونهشناسیروایت ژپلینتولتو

در دهه  های اخیر، روایت شناســی به عنوان یك علم سعی داشته 
کمک نظریه هــای مختلف، به الگوهای روایتی روشــنی دســت  تــا بــا 
گونــه روایــی ژپ لینت ولــت، از جمله آن هاســت. او در  یابــد. نظریــه 
گونه شناسی روایت و نقطه دید، به  کتابی با عنوان رساله ای در باب 
تحلیل و تبیین نظرات و اندیشه های خود در باب روایت می پردازد. 
که دنیــای داســتان از ســه موقعیــت: راوی،  ولــت بــر ایــن باور اســت 
کنشــگر و مخاطــب تشــکیل شــده اســت، و اســاس نظریــه خــود را بر 
کنشــگر اســتوار می کنــد. در نتیجه این  پایــه تضــاد عملی بین راوی و 
گونه روایت پدید می آید: روایت دنیای داســتان ناهمســان  تقابل دو 

و روایت دنیای داستان همسان )لینت ولت، ۱۳۹۰، ۳۲(. 

که راوی  روایت، هنگامی »روایت دنیای داســتان ناهمسان« است 
به عنوان کنشگر در دنیای روایت ظاهر نشود )راوی ≠ کنشگر(. برعکس، 
در »روایت دنیای داســتان همسان«، یك شخصیت داستانی دو نقش 
کننده(،  را بــه عهده می گیــرد: از یك طرف، به عنــوان راوی )مِن-روایت 
کــردن روایــت را بــر دوش دارد؛ از طــرف دیگــر، همچون  وظیفــه روایــت 
کنشگر )مِن-روایت شده(، عهده  دار نقشی در روایت است: شخصیت - 

راوی = شخصیت-کنشگر )محمدی و عباسی،  ۱۳8۱، ۲۲4(.
کــه مرکز جهت گیری   همچنیــن ژپ لینــت ولــت، از این نقطه  نظر 
کنشــگر(  یــا  )راوی  موقعیــت  کــدام  بــر  )خواننــده(  مخاطــب  نــگاه 
روایــت،  گونــه  اصلــی  از شــکل های  کــدام  هــر  بــرای  قــرار می گیــرد؛ 



۱۹
گونــه روایــی داســتان بعثــت پیامبــر )ص( در ادبیــات و  بررســی ســاختار و 

نگارگری بر اساس نظریه ژپ لینت ولت

زیر مجموعــه ای تعریــف می کنــد. چنان چــه روایــت دنیــای داســتان 
کنشگر و بی  طرف تقسیم  گونه روایی متن نگار،  ناهمســان را به ســه 
کنشــگر را در دل روایت دنیای داســتان  گونــه روایی متن نگار و  و دو 

همسان جای می دهد. 
گونــه روایی متن نگار، روایت دنیای داســتان همســان، راوی  در 
کنشــگر )من-روایت شــده( با یکدیگر همسان  کننده( و  )من - روایت 
هستند و خواننده به یاری پرسپکتیو روایتی شخصیت- راوی )من -
کنشگر )من- روایت شده(، با دنیای داستان آشنا   روایت کننده( و نه 
می شــود. در حقیقت شــخصیت- راوی با نگاهی به پشــت ســر یا به 
که برایــش پیش آمده اســت را، روایــت می کند  گذشــته خــود آن چــه 
)همــان، ۲۲۵(. در ایــن شــرایط شــخصیت- راوی  می تواند یک بعد 
که در  کند و بدین وســیله زندگی را  مســافت زمانــی یــا روانی را اختیار 
کرده اســت، بازبینی و  کنشــگر تجربه  گذشــته به عنوان شــخصیت- 
گونه روایتی، در نوع های  کند )لینت ولت، ۱۳۹۰، ۹۹(. این  بازنمایی 
ادبــی خود روایتی )اتوبیوگرافی( و اعترافات دیده می شــود )عباســی، 

  .)6۱ ،۱۳8۱
که نه  گونــه روایتــی زمانــی بی طرف یــا خنثی اســت؛  از دیــد ولــت، 
کدام به عنوان مرکز جهت گیری نگاه  راوی و نه حتی یك کنش گر هیچ 
خواننــده قــرار نگیرنــد؛ در نتیجه هیــچ مرکز جهت گیری فــردی برای 
نــگاه خواننــده وجود نــدارد. در این حالــت، از ذهنیــت درونی راوی 
اثــری نیســت و او درباره شــخصیت ها وضعیتی خنثــی دارد و آن ها را 
قضاوت یا تفسیر نمی کند. در حقیقت راوی همچون دوربینی است 

که آن چه را می بیند یا می شنود را بیان می کند )همان، ۵8(. 
عــالوه بر این، ولت اصطالحی به نام دورنمــای روایتی یا زاویه دید را 
گونه روایتی تعریف می کند. به اعتقاد او، دورنمای روایتی به  در راستای 
که همان راوی یا  کننده  ک  ک جهان داســتان از طریق فاعــل- ادرا ادرا
کنشگر است، می پردازد. دورنمای روایتی نیز به سه دسته زاویه دید صفر، 
درونی و بیرونی قابل تقســیم اســت )محمدی و عباســی، ۱۳8۱، ۲۳۰(.

طرحداستانبعثتپیامبر)ص(

بیشــتر علما و مفســرین شیعی و ســنی بر این امر اتفاق نظر دارند 
کوه حرا و توســط  کریم۱، در روز ۲۷ رجب، بر فراز  کــه اولیــن آیات قرآن 

فرشته وحی، جبرئیل، بر محمد)ص( نازل شد. 
گفــت: اى محّمــد بخــوان! پیامبــر)ص( فرمــود:   »جبرئیــل آمــد و 
گرفت و فشــرد، و بار  کننده نیســتم. جبرئیل او را در آغوش  من قرائت 
کرد. بار دوم نیز  گفت: بخوان! پیامبر )ص( همان جواب را تکرار  دیگر 
گفت:  کرد و همان جواب را شــنید و در ســومین بار  کار را  جبرئیل این 
گانه(. این ســخن را  )اقــرأ باســم ربــك الذى خلــق ... تا آخــر آیات پنــج 
که با دریافت  گفت و از دیده پیامبر )ص( پنهان شد. رسول خدا )ص( 
نخستین اشعه وحی سخت خسته شده بود به سراغ خدیجه آمده و 
کنم« )مکارم شــیرازی،  فرمود: »جامه اى بر من بیفکنید تا اســتراحت 

۱۳8۲، ۵۳۹؛ طباطبایی، ۱۳۷4، ۱8۵؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ۲4۱(۲. 
که تودورف در تعریفی ساده  ح همان چارچوب داستان است  طر
که همه چیز عادی اســت(  گــذر از یــک مرحله تعادل )وضعیتی  آن را 

ح بــا وضعیت  بــه مرحلــه دیگــر می دانــد )اخــوت، ۱۳۷۱، ۲۳(. هر طر
آن هــا می پــردازد  و موقعیــت  معرفــی شــخصیت ها  بــه  کــه  آغازیــن 
گزیدن او  )شــناخت وضعیــت محمــد)ص( در چهل ســالگی و مامــن 
در غار حرا طبق روال همیشه( شروع می شود. سپس حادثه ای این 
کردن  تعــادل را بــه هــم می زنــد )ورود جبرئیــل بــه دورن غار و علنــی 
حضــور خــود(. در پــاره میانــی، عمدتــًا از دغدغه هــا ســخن بــه میان 
که بخشــی از آن ناشــی از بی ســوادی  می آید )آشــفتگی درونی محمد 
اوســت( و با ورود نیروی ســامان  دهنده )جبرئیل محمد را به آرامش 
دعوت می کند و خواندن را بر او آســان می سازد(،  مشکالت برطرف و 
وضعیت پایانی )خواندن آیات توســط محمد )ص( و مبعوث شــدن 
او به پیامبری( شکل می گیرد. با این وصف، لحظه نزول اولین آیات 
الهــی بــر پیامبر)ص( بــه دلیل دارا بودن مراحــل مختلف، از وضعیت 

آغازین تا پایانی، داستانی بودن آن را مسجل می سازد.

گونهروایــیمتننگار-روایتدنیایداســتانی
ناهمسان

که مرکــز جهت  گیری نگاه  گونــه روایی زمانی شــکل می گیــرد  ایــن 
کنشــگران)-(. در این  خواننــده بــر راوی)+( واقع شــود و نه بر یکی از 
حالت راوی همچون نقش ساز روایت، خواننده را به جهان داستان 
گونه  هدایت می کند )محمدی و عباسی، ۱۳8۱، ۲۲4(. راوی در این 
کاماًل و  روایی، در تمامی مکان ها و زمان ها حاضر است. او  می تواند 
کنش های داســتان حرکت  بــا اطمینان به عقب بازگردد و یا جلوتر از 
کــه اطالعــات راوی در مورد شــخصیت های داســتانی،  کنــد. از آن جــا 
چــه از لحــاظ عمــق درونــی و چــه از لحــاظ عمــق بیرونــی، بــی حد و 
کنترل خودش  حصــر اســت، او را قادر می ســازد تــا همه چیز را تحــت 
کل معروف اســت )لینت  درآورد. به همین خاطر این راوی به دانای 

ولت،۱۳۹۰، 4۱ و عباسی، ۱۳8۵، 8۳(. 

گونهروایــــــیمتننــــــگار،روایت نمونههــــــای
دنیایداستانیناهمســــــان،ازداستانبعثت

پیامبر)ص(
راینــر ماریــا ریلکــه، شــاعر آلمانــی قــرن بیســتم، در ســال ۱۹۰۷ 
شــعری با عنوان ندای محمد)ص( می ســراید. در این شعر، محمد 
که فرشــته وحــی او را به  ک طینت اســت  یــک امی و بادیه  نشــین پا

شهود ذات احدیت می رساند. 
بر اســاس نظریه ژپ لینت ولت، این شعر از نوع روایت ناهمسان 
کنشــگر )جبرئیــل و پیامبــر)ص(( در  کــه راوی به عنــوان  اســت. چــرا 
کنشــگر(. همچنیــن ایــن  دنیــای داســتان ظاهــر نمی شــود )راوی ≠ 
گونــه روایــت متن نگار اســت، زیــرا مرکز جهت- روایــت ناهمســان از 
گیــری نــگاه خواننــده بــه روی راوی واقــع می شــود،  نــه بــر یکــی از 
کنشــگران. بــه بیان دیگر خواننــده، اطالعات خود را تنهــا از جبرئیل 
ح واقعه را از دید  کنشــگر دریافت نمی کند و در مواردی شــر به عنوان 
گردد و از  پیامبر)ص( می بیند. در جایی از شعر راوی به عقب بازمی 
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گوید:  گذشته پیامبر)ص( سخن می 
که  می تواند در آن جا بماند آن بازرگان در سفرهایش /  در درون 
کــه او بــود؛ / هرگــز نخوانــده بــود  - آن هم به ویــژه چنان  آشــفته ای 
که برای یک فرزانه بسی زیاد بود )ریلکه، ۱۳8۳، ۱۳۰(.   کلمه ای را، 

و در جــای دیگــر از نــگاه جبرئیــل ســخن می گویــد:  امــا فرشــته، 
که بر صفحه  اش نوشته  آمرانه، نشــان داد و نشــان داد/ به او آنچه را 
شده بود، و تسلیم نشد و از او دوباره خواست: بخوان ... )همان(. 

کــه  زاویــه دیــد در ایــن شــعر، از نــوع زاویــه دیــد صفــر اســت. چــرا 
که اطالعاتش بیشتر  کســی روایت می شــود  داســتان از نگاه و دیدگاه 
گونــه از  از دیگــر شــخصیت های داســتان اســت. در حقیقــت او خدا
گاهــی دارد و از بیــرون بــه رویدادهای داســتان  همــه چیــز داســتان آ
کنشــگران )حضــرت محمد)ص( و  نــگاه می کنــد. راوی نه تنها درون 
گذشــته باز  کل، هم به  که چــون دانــای  ح می دهــد  جبرییــل( را شــر

می گردد و هم به جلو نظر دارد )محمدی و عباسی، ۱۳8۱، ۲۳۰(. 

کنشــگر–روایتدنیایداســتانی گونــهروایــی
ناهمسان

که مرکز جهت  گیری نگاه خواننده  کنشــگر اســت  گونه روایی زمانی 
کنشــگران )+( واقع  بــر راوی)-( نبوده، بلکه درســت برعکس بر یکی از 
شــود )همان، ۲۲۵(. به بیان دیگر، حوادث و رویدادها از دیدگاه یکی 
از شخصیت های داستان که همان کنشگر است، شرح داده می شود. 
که بر راوی  این گونه روایی بســیار محدودتر از روایت ناهمســانی اســت 
که شخصیت داستانی  که راوی فقط آن چه را  متمرکز شــده اســت. چرا 
گونه روایی، بازگشــت به عقب  می دانــد، ارایــه می نمایــد. پس در ایــن 
کنش های داســتانی  امــکان دارد، ولــی حرکــت رو بــه جلو یــا جلوتــر از 
کــردن و در همــه جا بــودن، به طــور مطمئن امکان نــدارد. در  حرکــت 

کارکرد راوی هم محدود می شود )عباسی، ۱۳8۱، 8۵(. نتیجه 

کنشــگر،روایتدنیای گونــهروایی نمونههــای
داستانیناهمسان،ازداستانبعثتپیامبر

کتاب ســیرالنبی نوشــته الداریر نســخه های مصور  نمونــهاول: از 
که برخی از آن ها در موزه توپکاپی اســتانبول  متفاوتی بر جای مانده 
نگهــداری می شــوند. دو تصویــر مــورد بحــث در ایــن مقالــه )تصاویــر 
گــر چــه مولــف  ۲-۱(، از دو نســخه متفــاوت اســتخراج شــده اســت. ا
ح و توضیح  کتاب در ســطرهایی واقع در باال و پایین تصاویر، به شــر
کنشگران اصلی  واقعه می پردازد، اما در آن ها اثری از جبرئیل )یکی از 
داســتان بعثت( نیســت. در تصویــر دوم، تعدادی چهــره بدون هیچ 
که بتــوان آن ها را متعلق به عالم ربانی دانســت،   مشــخصه ای )بــال( 
گرفتن این شخصیت ها در افق و باالترین بخش  نقش شده اند. قرار 
که  می توان آن ها را در زمره فرشتگان الهی  تصویر، تنها دلیلی اســت 
بــه شــمار آورد و حضــور آن هــا خبر از وقــوع حادثه ای مهــم می دهد. 
کــه هالــه ای از نــور به  کســی  کشــیدن  همچنیــن بی  شــک بــه تصویر 
دور ســر بــدون چهــره دارد، تقــدس او را نشــان می دهد؛ بــا این حال 

انتســاب او بــه پیامبــر اســالم )ص(، تنهــا از طریق توضیحــات مولف 
امکان  پذیر اســت. از ســوی دیگر در این تصاویر، مکان و زمان لحظه 
کشیدن غار،  نزول قابل شناسایی نیست و نگارگر در عوض به تصویر 
کرده است. به ترسیم تپه های حاوی درختان و درختچه ها بسنده 

نگاشــتن  بــه  را  ابــرو  حافــظ  تیمــور،  پســر  خ  شــاهر نمونــهدوم:
کتــاب تاریــخ جهــان از آدم تــا زمــان پادشــاهی  اش می گمــارد و آن را 
کتاب،  مجمع التواریخ می نامد. تمامی نسخه های باقی مانده از این 
بــا نگاره های ســاده ای مصــور  ند. در تصویــر مورد بحــث )تصویر ۳(، 
کوهی نشســته  شــخصی بــا چهره ای به ســبک تیمــوری، بــر بلندای 
بــه صــورت شــعله ای  نــور مقــدس  اطــراف ســرش هالــه  اســت. در 
خودنمایی می کند. شخصیتی دیگر، ایستاده، با بال های برافراشته 
و سیمای زنانه، دستانش را به نشانه بیان و توضیح مطلبی به سوی 
که فرد نشســته  شــخص نشســته حرکت می دهــد. پی بردن بــه این 
که ســیمایی شبیه به  پیامبر اســالم )ص( بوده و فرشــته نقش شــده 
کتیبه ای متن  زنان دارد، جبرئیل، امری مشــکل اســت. تنها عنوان 
کــه اشــاره بــه اولیــن وحی و آغاز نبــوت پیامبــر)ص( دارد، مــا را در راه 

شناخت شخصیت های نگاره یاری می دهد. 
نمونهســوم: رشید الدین فضل اهلل همدانی، وزیر دولت ایلخانی، 
کتابی به نام جامع التواریخ  کنــار حمایت هــای فراوان از هنر ایران،  در 
کتاب از اســطوره ها، باورها و فرهنگ  از خود برجای می گذارد. در این 
قبایل ترک و مغول، تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان و سایر اقوام، 
همچنین تاریخ پیامبران از آدم تا محمد )ص(، ســخن رفته اســت. از 
که نگاره مربوط بــه آن در تصویر 4  جمله داســتان بعثت پیامبــر)ص( 
آمده است. این تصویر به سبک نقاشی های چینی و به صورت افقی 
کشــیده شــده اســت. از هاله مقدس نور به دور ســر شخصیت نشسته 
خبــری نیســت؛ امــا وجود بال هــای تصویــر شــده در پیکره ایســتاده، 
که شــخص  تقدس او را نشــان می دهد. از این نشــانه  می توان پی برد 
نشسته نیز مقام الوهیت دارد. در این تصویر، خبری از وقوع حادثه در 
زمان و مکان مشــخصی نیســت. نگارگر به جای نشان دادن غار، تنها 
کرده اســت و عدم وجود منبع  کتفا  به نمایش دادن پاره  ســنگ هایی ا

نور مشخص، بی  زمانی در آن را بیشتر می کند. 
کنشــگر با هم  که در تمامی تصاویر مورد بحث، راوی و    نتیجه آن 
گونــه روایتی از نوع  یکی نیســتند؛ در نتیجه روایت از نوع ناهمســان و 
گر چه نســبت صحیح و دقیق دادن به فرد دارای هاله  کنشــگر است. ا
کرم )ص( و همچنین موجود  نور و در برخی مواقع نشسته، به پیامبر ا
بالدار به جبرئیل، از ســوی خواننده مشــکل است، اما او از آغاز به این 
کــه تصاویر، به فــردی مقــدس و پیامی ربانــی و الهی  امــر واقــف اســت 
مربوط می شود. در حقیقت نشانه هایی چون هاله نور دور سر و چهره 
کنشــگران )شــخصیت های نشسته و ایستاده(، مرکز  و یا وجود بال در 
جهت  گیری نگاه خواننده را مشخص می کند، نه نوع نقاشی نگارگر به 
کشــیده، به  که نگاره را  گفته  پردازی  که اندیشــه  عنــوان راوی. از آن جــا 
گونه روایتی  خوبی نمایان است؛ و خواننده اندیشه او را می داند، پس 
که خواننده تنهــا از برون  کنشــگر اســت. از طــرف دیگر از آن جــا  از نــوع 
کمک نشــانه هایی چون هاله نور و  گاه اســت و تنها به  شــخصیت ها آ
بال قادر به درک نگاره است، در نتیجه زاویه دید از نوع بیرونی است.  
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کنشــگر–روایــتدنیایداســتان گونــهروایــی
همسان

که  کنشــگر اســت  گونــه روایــی در روایــت دنیای همســان، زمانی 
)مــن  کنشــگر  شــخصیت  بــا  روایت کننــده(  مــن  شــخصیت-راوی) 
کامــاًل یکــی شــود. بدیــن وســیله او  می توانــد دوبــاره  روایت شــده(، 
کنــد و خواننــده می توانــد  گذشــته اش را در فکــر و حافظــه  اش زنــده 
کند )عباســی، ۱۳8۵،  کنشــگر را درک  دورنمــای روایتی شــخصیت- 
کنشــگران همــراه اســت و  88(. در نتیجــه دوربیــن تنهــا بــا یکــی از 

اتفاقات از دریچه دید او روایت می شود. 

کنشــگر،روایتدنیای گونــهروایی نمونههــای
داستانیهمسان،ازداستانبعثتپیامبر)ص(
نمونهاول: عطار نیشابوری،  شاعر قرن ششم هجری/ دوازدهم 
پیامبــر  نعــت  بــه  دوم  مقالــه  در  و  اســرارنامه  مثنــوی  در  میــالدی، 
کــرم)ص( می پــردازد. بیشــتر ابیات ایــن مقاله از نــوع روایت دنیای  ا
کنشگر همســان نیستند.  که راوی و  داســتان ناهمســان اســت، چرا 
همچنیــن در بخــش آغازیــن ذکــر لحظــه نــزول اولیــن آیــات توســط 
گونه روایی  جبرئیل بر پیامبر نیز  می توان این نوع روایت را به همراه 
گذشــته  که راوی به  کــرد. چرا  متــن نــگار و زاویــه دید صفر اســتخراج 
که ســنتی  گرفتن در غار  بــاز می گــردد و از رســم و عادت معمول جای 

دیرین در میان اعراب بوده؛ یاد می کند )دوانی، ۱۳8۹، ۹۱(. 

تصاویر)2-1(-محمد)ص(درغارحرا،سیرهالنبی،زندگیپیامبر،الدرایر،1595م،استانبول،موزهتوپکاپی.
)http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~history/ottoman33.html(:ماخذ

تصویــر3-محمــد)ص(بــهپیامبــریخوانــدهواولیــنوحینــازلمیشــود،مجمــعالتواریخ،
حافظابرو،هرات،1425م،نیویورک،موزهمتروپلیتن.

https://www.metmuseum.org/learn/educators/lesson-plans/islam-( ماخــذ:
)and-religious-art

گونــه روایــی داســتان بعثــت پیامبــر )ص( در ادبیــات و  بررســی ســاختار و 
نگارگری بر اساس نظریه ژپ لینت ولت
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چو خلوت داشت پیش از وحی چل سال
امین وحی، وحی آورد در حال

درآمد پیش طاوس مالیک
گشته فذلک پی او قدسیان 

فغان دربست جبریل امین زود
که ای مهتر زفان بگشای هین زود

)عطار نیشابوری، ۱۳۷4، ۵۰(
که این  ح واقعه از زبان و دید جبرئیل نقل می شــود  در ادامه شــر
امر تغییر جهت روایت به ســوی دنیای داســتان همسان را به همراه 
کنشــگر در داســتان  کــه راوی )جبرئیــل(، خــود بــه عنوان  دارد. چــرا 
کننده، با من روایت شــده یکســان هســتند.  حضور دارد؛ من روایت 
کنشــگر اســت. زیــرا رویدادهــای  گونــه روایــی در ایــن بخــش از نــوع 
کنشــگران )جبرئیل( دیده می شــود و تمام  داســتان از چشــم یکی از 
اتفاقات از دریچه دید او بیان می شــود. زاویه دید از نوع صفر اســت، 
که جبرئیل نه تنها از عالم ربانی و مقام نبوت محمد )ص( اطالع  چرا 
گاهی تام دارد.  که از حاالت درونی و تشویش و اضطراب او نیز آ دارد 

کن دل پر نور را دریای دین 
کن حدیث وحی رب العالمین 
بموسیقی غیب اهل سپاسی

که این نه پرده را پرده شناسی
تویی مستحضر اسرار مدوک
مشو خاموش اقراء بسم ربک

مه و خورشید چون باشد مدثر
دثار از سر برافکن قم فانذر

تویی شاه و همه آفاق خیل اند
تویی اصل و همه عالم طفیل اند
کن بحق خوان خلق را و رهبری 

کن )همان، ۵۱(.  تویی بر حق بحق پیغمبری 
که ژولیده نیشابوری)شــاعر  نمونــهدوم: در بخــش آغازیــن غزلی 
معاصــر( دربــاره بعثــت پیامبــر)ص( می ســراید؛ روایــت از نــوع دنیای 
که مرکــز جهت  گیری نگاه  داســتان ناهمســان و متن نگار اســت چــرا 

کنشگر. خواننده بر روای واقع است و نه بر 
گرفت گشت و تیرگی همه جا را فرا شب 

گرفت گیتی ضیاء  وز نور ماه دامن 
در هفده ربیع به شوق وصال حق

گرفت جا در درون غار حرا مصطفی 
مهد صفا به غار حرا تا نهاد پاى

گرفت غار حرا ز یمن قدومش صفا 
که از ماوراى عرش گذشت  پاسی ز شب 

گرفت نورى جهید و جلوه اش ارض و سماء 
)ژولیده نیشابوری، ۱۳۷۵، ۱۰۵(. 

کنشگر )جبرئیل( سخن را ادامه می دهد.  اما در ادامه، راوی از نگاه 
در نتیجه خواننده داستان حوادث و نقل روایت را از دیدگاه او می بیند. 

به بیان دیگر، گونه از نوع متن نگار به نوع کنشگر تغییر می یابد. 
روح االمین به غار حرا آمد و بگفت

گرفت که دل از او جال  این آیه را بخوان 
اقرأ باسم ربک یا ایها الرسول

گرفت )همان(.  کز خواندنش سزاست ره هر خطا 

تصویــر4-محمــد)ص(اولینوحیراازجبرئیلدریافتمیکند،جامعالتواریخ،رشــیدالدین
فضلاهلل،1307م،اسکاتلند،کتابخانهدانشگاهادینبورگ.

https://www.muslimworldtoday.org/images_prophet_muhammad_( ماخذ:
)islamic_art_history_clan_ibn_saud_took_muslims_hostage

لحظه نزول اولین آیات الهی توسط جبرئیل بر پیامبر )ص(، به دلیل 
دارا بودن ویژگی هایی چون، موقعیت آغازین و پایانی، طرح داستانی 
گونه های روایی و زاویه های دید، در قالب داستان می گنجد؛  کاربرد  و 
و  می توان آن را بر اساس الگوهای روایت شناسی مورد بررسی و تحلیل 
قرار داد. این لحظه در طول زمان توســط شــاعران و نگارگران مختلف 
گونی ترســیم شــده اســت.  گونا گرفته و به حالت های  مورد توجه قرار 
جهت بررســی هم  زمانی اشعار ســروده و نگاره های ترسیم شده درباره 
این لحظه، نظریه روایت شناســی ژپ لینت ولت راهگشاست. اساس 

که در نتیجه  کنشــگر قــرار دارد  ایــن نظریه بر تضاد عملی میان راوی و 
گونه های روایی مختلف و زاویه های دید متفاوتی شــکل می گیرد.  آن 
در این مقاله، اشــعار مربوط به داستان بعثت پیامبر از شاعرانی چون 
راینــر ماریا ریلکه، عطار نیشــابوری و ژولیده نیشــابوری و نگاره هایی از  
کتاب های جامع  التواریخ رشیدالدین فضل  اهلل، مجمع  التواریخ حافظ 
ابرو و سیره النبی الداریر انتخاب و بر اساس نظریه ژپ لینت ولت مورد 
بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی به قرار زیر است:
۱- در شــعر نــوای محمــد )ص( اثر ریلکه، روایت از نوع ناهمســان 

نتیجه
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سپاسگزاری

که ویراستاری ادبی مقاله را عهده  دار شدند. کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادبیات فارسی،  با تشکر از خانم مهرانگیز مرادی، 

پینوشتها

ِذى 
َ
 ِباْسِم َرّبَِک اّل

ْ
ِحیِم - ِاْقَرأ ْحمِن الّرَ ۱   پنج آیه آغاز سوره علق: »ِبْسِم اهلِل الّرَ

که انســان  که جهان را آفرید، همان خدایی  َخَلَق...؛ بخوان به نام پروردگارت 
کــه پــروردگارت از همه بزرگوارتر اســت،  کــرد، بخوان  را از خــون بســته اى خلــق 
که نمی دانست  که به وسیله قلم تعلیم داد، و به انسان آن چه را  کسی  همان 

که بر پیامبر نازل شده اند. آموخت« اولین آیاتی هستند 
کتاب تاریخ اســالم از آغاز تا  ۲   تفســیر متفاوتــی از داســتان بعثت پیامبــر در 

هجرت اثر علی دوانی وجود دارد )دوانی، ۱۳8۹، ۹۱(.

فهرستمنابع
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گونــه روایــی داســتان بعثــت پیامبــر )ص( در ادبیــات و  بررســی ســاختار و 
نگارگری بر اساس نظریه ژپ لینت ولت

کنشــگر )جبرئیل و پیامبر  اســت. زیرا من روایت  کننده )ریلکه( با من 
گونــه روایت متــن نــگار و زاویه دید صفر اســت؛  )ص(( یکــی نیســت. 
چون مرکز جهت  گیری نگاه خواننده به روی راوی واقع می شود و نه 
کنشــگران. به بیان دیگــر خواننده اطالعات خــود را تنها از  بــر یکی از 
ح واقعه را  کنشگر دریافت نمی کند؛ در مواردی شر جبرئیل به عنوان 
که قادر  کل اســت  از دید پیامبر )ص( می بیند. راوی همچون دانای 

کنشگران را به تصویر بکشد. است درون 
عطــار  ســروده  پیامبــر)ص(،  نعــت  شــعر  ابیــات  بیشــتر  در   -۲
نیشــابوری و غــزل بانــگ یــا ایهــا الرســول ژولیــده نیشــابوری، روایت 
از نــوع ناهمســان اســت. عالوه بر ایــن، بخش آغازین مربــوط به ذکر 
گونه روایی متن نگار و زاویه دید صفر است.  لحظه نزول اولین آیات 
گردد و از رســم و عادت معمول جای  گذشــته باز می  که راوی به  چرا 
که ســنتی دیرین در میان اعراب بوده، یاد می کند. اما  گرفتن در غار 
ح واقعه از زبان و دید جبرئیل به عنوان  در ادامه )در هر دو شــعر( شــر
که ســبب می گردد جهت روایت به  کنشــگران روایت می شــود  یکی از 
کنشگر و زاویه  گونه روایی  کند و  سوی دنیای داستان همسان تغییر 

دید همچنان صفر باقی بماند. 
۳- در تمامــی تصاویــر مورد بحــث در این مقالــه، راوی )نگارگر( و 
کنشگر )جبرئیل و پیامبر )ص(( یکی نیستند. در نتیجه روایت از نوع 
ناهمسان است. در تصویر ۱ از سیره النبی الداریر، جبرئیل به عنوان 
کشیده  کنشــگران حذف می شود و وجود فرشتگان به تصویر  یکی از 
شده در تصویر ۲ و همچنین هاله شعله مانند به دور پیکره ایستاده، 
فضای روحانی تصاویر را نشــان می دهد. در تصاویر ۳ و 4 نیز جدای 
از متن نگاشــته شــده، خود تصاویر و شــخصیت ها به تنهایی هویت 
آن ها را مشــخص ن می کنند و تنها نشــانه هایی چون هاله نور و بال 
که مقــام الوهــی پیکره ها را مشــخص  برافراشــته، عناصــری هســتند 
کلیــه نگاره ها  می ســازند. این امر ســبب می شــود تا در تحلیل خود، 
کنشگران )هاله نور  که نشــانه های  کنشــگر بدانیم. چرا  گونه  را از نوع 
و بال(، مرکز جهت  گیری نگاه خواننده را مشــخص  می کنند. از طرف 
گاه اســت و تنها  که خواننده تنها از برون شــخصیت ها آ دیگر، از آن جا 
کمک نشــانه هایی چون هاله نــور و بال به موقعیــت نگاره ها پی  بــه 

می برد، در نتیجه زاویه دید از نوع بیرونی است. 
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دهنوی، سپیده سحر، تهران. 
http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~history/ottoman33.html
https://www.metmuseum.org/learn/educators/lesson-plans/

islam-and-religious-art
https://www.muslimworldtoday.org/images_prophet_muham-

mad_islamic_art_history_clan_ibn_saud_took_muslims_hostage
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ne of the common elements of textual lan-
guage is the element of “narration”, so that nar-

ration as a means of expression has served differ-
ent literary and artistic forms. The historian uses the 
narrative to express the message in the film and the 
painter in order to express the events of history, the 
views and the hearings. In fact, each of the linguis-
tic types uses the narrative as an adjunct to its own 
purposes. In the English language, the term narra-
tive is used to describe any narrative that has an 
incident, personality, quotes, speech, and actions 
of characters, whether it is a discipline or a prose. 
Jaap Lintvelt is one of the contemporary thinkers 
who takes narrative as a common expressive tool 
in different types of literary and artistic works. The 
important uses of narration is in any literary genres 
and in different kinds of art.  He, in his book, “As-
pects de la narration: thématique, idéologie et iden-
tité”, considers each narrative constituting three 
position-takings; narrator position, actor position 
and audience position. The conflict between narra-
tor and actor shapes two types of narratives: simi-
lar narratives and dissimilar ones that each include 
some subcategories and follow a certain pattern of 
narrative. This theory has only been used in the lit-
erary context; however this article tries to examine 
narrative types and Jaap Lintvelt’s structural proj-
ect at the same time in poetry and illustrated the 
stories of Prophet Muhammad (Peace be upon him 
and his progeny). The method used in this project is 
descriptive- analytical and date-gathering is relied 
on library and poems of famous poets such as, At-
tar Neyshabouri , Zholideh Neyshabouri and Rainer 
Maria Rilke. Also this paper depictions of the books, 
Jami ‘al-tawarikh (The Compendium of chronicles) 

Rashid-al-Din Fazl Allah Ṭabib Hamadāni, vizier 
to the Mongol Il-khans Ḡāzān (r. 1295-1304) and 
Öljeitü (Uljāytu; r. 1304-16), Majma’ al-Tavarikh 
Hafiz-i Abru or ʿ Abd-Allāh Nur- b. Loṭf-Allāh b. ʿ Abd-
al-Rašid Behdādini (also Ḵᵛāfi or Haravi; 833/June 
1430) ,Siyer-i-Nebi al-Darir ,(Ottoman Turkish: 
نبی -is a Turkish epic about the life of Muham ( سیر 
mad, in which the moment of descent of first divine 
verses by Gabriel  to prophet Muhammad(Peace 
be upon him and his progeny),  is described and 
visualized. The hypothesis of this project is a way 
of approving Lintvelt’s theory that does not confine 
narrative to literary texts, but it can be used to ex-
amine various arts including illustration. According 
to the theory, the result obtained from this research 
shows that, The poem “ Call of Muhammad” written 
by Rainer Maria Rilke is the narrator of the story 
world of heterogeneous (narrator ≠ actors), type 
narrative auctorial and narrative perspectives or the 
angle of view is “look-back” or “zero angle”. Nar-
rative perspectives in Attar Neyshabouri and Zholi-
deh Neyshabouri’s poems are zero and at first, the 
lines are heterogeneous and auctorial but in Con-
tinuance it changed to the same story the narrator’s 
world with narrative active type. In all illustrations, 
narratives are heterogeneous with narrative active 
type and narrative perspectives are the “look out” or 
“outside view”.

Keywords
The Story of Prophet Muhammad (p.b.u.h.), Nar-
ratology, Jaap Lintvelt, Typology of Narrative, Nar-
rative Illustration.
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