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خسرو بر  هی)با تک عاشقانه یها در داستان یيغنا یها وجه لیتحل
 (ينظام لیلي و مجنونو  و شیرین

*شیکیذاکردیام

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد
 (88/87/6861تاریخ پذیرش: ا 83/88/6861تاریخ دریافت: )

 چکیده

احساساات   انیا اسات کاه باه ب    یای روا ریا شاعر کوتااه و غ   یناوع  ییشاعر غناا   نکاه یتوجه به ا با
 لیرا ذ یفارس اتیادب ةبلند عاشقان یها داستان توان یسؤال مطرح است که چگونه م نیا پردازد، یم

مطلاب آشاکار    نیا ،ییعاشقانه از منظر نقد نوع غنا یها داستان یداد. با بررس یجا ییغنا ینوع ادب
اسات، وجاوه    یای روا یتار از مااجرا   مهم ندهیگو یبرا یعشق یکه ماجرا ییها ست که در داستانا

مانناد   ،ییگونااگون غناا   یهاا  وجاه  ن،یاست. بناابرا  افکنده هیسا تیعاطفه بر اصل روا انیمختل، ب
 ییاغنا  ةرا متوقّ، کرده، به شعر صبغ تیهمواره روا یشیایو ن ییایخن ،یا هیشکوائ ،یا هیمرث ،یتغزّل
 لیلای و مجناون  و  خسرو و شیرینها در داستان  وجه نیا یساختار لیمقاله، با تحل نیاست. در ا داده
در  یداساتان  یهاا  تیمختل، احساس شاعر و شخص یها که چگونه وجه شود ینشان داده م ،ینظام

 ،یداساتان ق یا مواجهاه باا تعل   یمتون به جاا  نیا ةرو، خوانند نیاست. از ا متن مورد توجه قرار گرفته
هاا بهتار اسات اصاطالح      داساتان  نی. در اشود یگوناگون عاطفه مواجه م یها جنبه ،یبا توص شتریب
 .«ینوع»به کار برده شود نه  یوجه یبا کاربرد «ییغنا»

 .تی، روالیل  و مجنو  ،خساو و شیاین ،ی غنا ، داستان اتیادب واژگان کلیدی:

                                                           
* E-mail: o.zakeri@yahoo.com 
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 مقدمه

 یای شعر باوده کاه باا شاعر روا     یباستان، نوع ونانی یبانواع اد یبند میدر تقس ییشعر غنا
خود، از زباان   جمهور( متفاوت بود. افالطون در کتاب سوم یشی)نما کی)حماسه( و درامات
 نیا )محققاان ا  زناد  یخود حارف ما   یبا صدا ایشاعر  ،یکه در اثر هنر کند یسقراط ادعا م
ناوع باا شاعر     نیا )ا کند یم دیرا تقل نگراید یصدا ایاند( و  دانسته رابرب یینوع را با شعر غنا

هام باا    یعنا ی آوردا یدو به وجود م نیاز ا یقیتلف زیمنطبق است( و در حالت سوم ن یشینما
خود حارف بزنناد کاه     یبا صدا ها تیشخص دهد یو هم اجازه م زند یخود حرف م یصدا
ا 618: 6818، اناد )ر. ا افالطاون   ( برابر دانساته یی)روا ینوع شعر را هم با شعر حماس نیا

 نیاا(. بااا توجااه بااه ا 866: 6878 ،یو احمااد 66: 6838ا کااالر، 816: 6878ولااک و وارن، 
 شاتر یب یای اساسااً متفااوت اسات و شاعر روا     یای با شاعر روا  ییسرشت شعر غنا ،یبند میتقس
: 6818)ر. ا صفا،  داند یم ییروا یاشعار وصف یحماسه است. صفا حماسه را نوع ادآوری
: 6811 ،یی)ر. ا هماا  کناد  یترجماه ما   «یشعر قصصا »را به  Epicطالح اص یی( و هما3ا8
 کیاحساسات  انگریکه ب کنند یم یمعرف یرا شعر کوتاه ییشعر غنا زین ی(. محققان غرب73
مقدماه،   نیا (. با توجه باه ا Abrams, 1385:153و  Cudden, 1982: 372تنهاست ) ةندیگو
 یفارسا  اتیا ادب ةعاشاقان  یها داستان»کرد که  مطرح توان یم نیمقاله را چن نیا یاصل ةمسئل

 «د؟یبه شمار آ ییغنا ةگون کی تواند یاست، چگونه م سروده شده ییروا ةنیکه در زم

 یشینة پژوهشپ

( 6839در گسترة تحقیقات ادبیاات فارسای، نخساتین باار صاورتگر )ر. ا صاورتگر،       
ت و پاس از او، غالمرضاایی   اسا  در ادبیات فارسی نوشته ی غناییها منظومهکتابی با عنوان، 

و میرهاشامی )ر. ا میرهاشامی،    ی غناایی منظاوم  هاا  داساتان ( 6878)ر. ا غالمرضایی، 
را به نگارش درآورد. هرچناد ذوالفقااری در عناوان کتااب      های غنایی منظوم یرهنظ( 6868

ی هاا  داساتان ( از صافت غناایی اساتفاده نکارده، اماا بارهاا       6868خود )ر. ا ذوالفقااری،  
کاه چارا بایاد     اناد  نکردهاست. هی  یک از این نویسندگان استدالل  نه را غنایی دانستهعاشقا
کاه یاک ژانار روایای      اناد  نپرداختاه ی روایی را غنایی دانست و به ایان مسائله   ها داستاناین 

: 6878ر. ا شمیساا،  ) اناواع ادبای  تواند صفت غناایی داشاته باشاد. شمیساا در      یمچگونه 
کناد و   یما یر روایی بودن شعر غنایی در ادبیاات اروپاایی اشااره    (، نخست به ویژگی غ683
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اسات، ماا باه شاعرهای بلناد       از آنجا که در ایران، هنر نمایش رواج نداشته»نویسد:  یمآنگاه 
کاه  این (. وی باا وجاود  683)هماان:  « گاوییم  یما غنایی ادبیات فارسی، شعر غنایی داساتانی  
ی عاشقانه با تعری، شاعر غناایی تاالش    ها منظومهق استادانه طرح مسئله کرده، اما برای تطبی

داناد و   یما یافتة شاعر غناایی    ی عاشقانه را بسطها منظومه دهد. ذوالفقاری ینمچندانی انجام 
شاود، اماا در منظوماة عاشاقانه      یما کند که در غزل مفهوم عشق به اشارتی بیان  یماستدالل 

ر. ا ذوالفقااری،  )یاباد   یما ال همان مضمون باز و گساترده شاده، در قالاب داساتانی کما     
6866 :73.) 

 . مبانی نظری1

پردازد. باا   یمی مختلفی در ادبیات فارسی هست که به بیان ماجراهای عاشقانه ها داستان
از ماجراهاای   تار  مهام ها، اصل روایت  ینارسد که در برخی از  یمدقت در این متون به نظر 

آشاکار   خسارو و شایرین  سی، در بیان داستان فردو شاهنامةعاشقانه استا به عنوان مدال در 
خواهد در روند روایت اصلی کاه بیاان پادشااهی خسارو اسات، تاوقفی        ینماست که شاعر 

هاای   یژگای وایجاد کند و جزئیات روابط عاطفی عاشق و معشوم را بیان نماید. از ایان رو،  
. اماا بارعکس در   شاود  ینما دیاده   داستاندقیق شعر غنایی از منظر محتوایی و زبانی در این 

از  تار  پررنا  بسایار   خسرو و شایرین های روابط عاطفی  یکار نظامی، ریزه خسرو و شیرین
توان با آن فرضیة  یمگزارش تاریخی پادشاهی خسرو است. عوامل مختلفی وجود دارد که 

ی غناایی بررسای و   هاا  وجاه را از منظار   هاا  داساتان مذکور را اثبات کرد. در این مقاله، ایان  
ی هاا  جنباه بارای بیاان   « وجاه »های انواع ادبی معاصر، از اصاطالح   یهنظرکنیم. در  یمتحلیل 
بعاد(. یاک    باه  13: 6836پاور،  یقاسمشود )ر. ا  یمی ادبی استفاده ها گونهیگانی ما درون
های غنایی یا تعلیمی داشته باشد. از این  یژگیوتواند  یمتواند صبغة حماسی و یا  یمروایت 
از صفات تعلیمی، حماسی یا غنایی در کنار روایت به عنوان صفت استفاده توانیم  یمرو، ما 

نظامی را یک روایت غنایی بنامیم. همچناین،   خسرو و شیرینکنیم و به عنوان مدال، روایت 
بیاانگر   ها صفتای و... باشد. در واقع، این  یهمرثتواند تغزّلی، نیایشی،  یمیک روایت غنایی 

ای دو داستان باا موضاوع مشاتر      یسهمقااین ویژگی با بررسی وجه یک گونة ادبی است. 
 شود. یمبهتر تبیین 



 7938، زمستان 87شمارة ، 22سال  پژوهیادبی؛متن211

 . بحث اصلی2

عرضه  ،را که عاشق و معشوم هستند شخصیتبرشی از زندگی دو  ،عاشقانه یها داستان
بیاان تجربیاات عااطفی و رواباط احساسای ایان دو فارد بسایار          هاا،  . در این روایات کند یم

هاا،   ، غام هاا  یشااد  ،. از ایان رو شاود  یها جلوه داده م ت زندگی آنتر از سایر لحظا پررن 
هاا هماواره در    و سایر عواط، آن ها یه، گالها یه، گرها یایش، نها ی، دورها یی، تنهاها یباییز

 ة. توصی، این احساسات، رن  غنایی ایان گونا  شود یمختل، داستان وص، م یها صحنه
 .سازد یادبی را بسیار برجسته م

 عاشقانه یها ه تغزّلی در داستانوج .1ـ2

ای که باعث پیدایش قِسم اعظمی از شعر غنایی فارسی  توان گفت فراگیرترین عاطفه می
جلاوه  « غازل »، عاطفة عشق و دوستی است. این انگیزه اغلب در قالب شعر نسبتاً کوتااه   شده
اعر و حضاور  است. در دوران آغازین شعر فارسی، دالیلی مانند موقعیت اجتماعی شا  داشته

او در کنار یک پادشاه مقتدر باعث شده بود که شاعر اشعاری را که بیانگر عاطفه، عشاق و  
شد. این قِسم  دوستی اوست، در مقدّمة قصایدی آورد که در ادامه به مدح ممدوح منجر می

از اشعار که هم از لحا  زباان و هام از لحاا  محتاوا باا قسامت مادحی تفااوت آشاکاری          
ی خا  ها تفاوتشد. این اصطالحات  شناخته می« تشبیب»یا « نسیب»، «تغزّل»م داشت، به نا

(، اماا در ایان   68: 6876، و ماؤتمن ی، پااورق  ،67: 6877خودشان را دارند )ر. ا هماایی،  
هاای وصا، طبیعات و وصا، حاال       یژگیوآوریم و  یممقاله، همه را با عنوان وجه تغزلی 

 کنیم. یمحلیل عاشق، معشوم و عشق را از این طریق ت

 شااعر شود.  یمای دیده  ی عاشقانة نظامی به شکل گستردهها داستانکاربرد این وجه در 
هرچناد   کناد،  یتاأمالت عااطفی خاود را بیاان ما      غزلای خاالص،   وجاه  یانبگاهی از طریق 
از جمله در  انظامی فراوان است خسرو و شیریناست. نمونة آن در  مدنویالب قهمچنان در 
باه یکبااره    کناد،  ینظامی عیش خسرو را وص، ما  ، هنگامی کهه دخترسرایی دَ پایان افسانه

 که شبیه یک غزل است: کند یعاطفی بیان م ییها روایت را متوق، و گزاره

 مااای و معشاااوم و گلااازار و جاااوانی »
 تماشااااای گاااال و گلاااازار کااااردن  

 

 تااار نباشاااد زنااادگانی از ایااان خاااوش 
  ...«ماای لعاال از کاا، دلاادار خااوردن  

 (.636: 6838، نظامی گنجوی)           
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و شیوة ارائاة لفا     است توقفی است که احساس شاعر در روایت ایجاد کرده ها یتاین ب
. شاعر با حذف فعل، احساس مطرح در ابیات را از قید گونه است نه روایی به مخاطب، غزل

کاه بارای    است فراهم آورده زمان یب یا گونه بنابراین، غزل .است زمان و مکان بیرون آورده
بخش باشد. ساختار تغزّل باه صاورت وجهای،     لذّت تواند یکسی در هر زمان و مکانی م هر

وجاه تغزّلای در    هاای  یوهبه تحلیال شا   ،. از این رورود یکار م به زیادعاشقانه  یها در داستان
 پردازیم. یعاشقانه م یها داستان

 توصی  طبیعت .1ـ1ـ2

عاشاقانه اسات. وقتای     یها داستان یکاربردمهم و  های یژگیتوصی، طبیعت یکی از و
را به نظم درآورد، نظامی مواناع گونااگونی را    لیلی و مجنونکه  خواهد یپادشاه از نظامی م

 از جمله: شماردا یبرای سرودن این داستان برم

 کااااااه ره ناااااادانم  یا در مرحلااااااه»
 نااااه باااااگ و نااااه باااازم شااااهریاری   

 

 پیداساااات کااااه نکتااااه چنااااد راناااام 
 «کامکااااری ناااه رود و ناااه مااای، ناااه 

 (.87: 6838نظامی گنجوی، )              

، نظامی آشکارا یکی از معیارهای سرودن داستان عاشقانه را وجه شود یچنان که دیده م
ی او هاا  منظوماه های مختل، توصای، طبیعات در    یوهشاز این رو، . داند یتوصی، طبیعت م

 شود. یمدیده 

  (خالص )وص  برای وص وص  .1ـ1ـ1ـ2

. وصا، طبیعات اغلاب بارای     رود یکاار ما   عاشقانه کمتر باه  یها ژگی در داستاناین وی
. نمونة این ناوع وصا،   رود یکار م پردازی معاشقات عاشق و معشوم به چینی و صحنه زمینه
 :لیلی و مجنوندر 

 چون پارده کشاید گال باه صاحرا     »
 خندیااااد شااااکوفه باااار درختااااان

 

 شااد خااا  بااه روی گاال مطاارّا     
 «...چاااون ساااکّة روی نیکبختاااان  

 (.61 :همان)                                  
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آن بااگ، سابزه، اللاه،     و طایّ  یاباد  یتوصی، در ابیات فراوانی اداماه ما   ،پس از این بیت
بنفشه، غنچة گل، نیلوفر، سنبل، شمشاد، گلناار، نارگس، ارغاوان، نسارین، سوسان و اناواع       

. نظاامی ایان   شاوند  یدقت وصا، ما   به اج، قمری، فاخته و...مانند هزاردستان، درّ ،پرندگان
 :کند یگونه را بدین گونه به روایت متصل م توصی، تغزّل

 در فصاااال گلاااای چنااااین همااااایون»
 

 «نوثاااااام رفااااات بیااااارو  لیلااااای ز  
 .(67: همان)                                       

ن را آورده شده، فضای غنایی داستا بوستاناین وص، که پیش از رفتن لیلی به تماشای 
 است. تقویت کرده

 وص  مجالس بزم. 2ـ1ـ1ـ2

یکای از   ،مداال  عناوان  باه  ااسات  زیبایی توصی، شاده  به خسرو و شیرینمجالس بزم در 
اسات و از   «تار  از شاب ناوروز خاوش   »که  شود یمجالس بزم خسرو با توصی، شب آغاز م

واهی کاه بار   طباع و دلخا   پس از آن خرگاه خسرو و ندیمان موزون «.تر کش روز عید اندوه»
پس درون خرگاه که از بوی عود و س. شود یو بسیار شاداب هستند، وص، م اند یستادهآن ا

 ،وص، کامل و دقیقی از نبید خوشاگوار  ،. همچنینشود یماست، وص،  عنبر خجسته شده
 و اینک ادامة وص،: گیرد، یعشرت خوش و منقل آتش انجام م

 صراحی چون خروسی ساز کارده »
 تاار دادنااد روحاای   جهااان را تااازه 

 نااوازان  چناا  ابریشاام دسااتان   ز 
 سااارود پهلاااوی در نالاااة چنااا   

 زد یوار ماااا کمانچااااه آه موساااای
 

 خروسی کاو باه وقات آواز کارده     
 ...به سر بردند صابحی در صابوحی  

 عشااااقبازان یهااااا دریاااده پاااارده 
 فگنااده سااوز آتااش در دل ساان  

 «د...ز یمغناااایّ راه موساااایقار ماااا 
 (.63ا69: همان)                             

اسات.   وص، کاملی از مجلس بزم در این ابیات صاورت گرفتاه   شود، یکه دیده م چنان
یک مجلس بزم شاهانه  توان یت در اجزای کلمات آن موص، آنچنان دقیق است که با دقّ

 یهاا  هاا و صاامت   م کرد. حتی صدای حاصل از ابزار موسایقی در مصاوت  را در ذهن مجسّ
صادای  »ابیاات،  در  «گ»و  «ن»، «ز»، «ش»، «س»ت. تکارار  اسا  خوبی مانعکس شاده   شعر به
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کاه هنگاام تناد    ا   در قافیاه  «نا  ااگ  »اساتفاده از حاروف    با ویژه هب کند، یرا متبادر م «چن 
خاوبی   انسجام محتوا و ساختار شعر باه ا هماهنگی و    شود یخواندن به صورت نون غنّه ادا م

که به « آ»بررسی است. مصوت بلند  ایستةش. همین ویژگی در بیت پایانی نیز شود می در 
هماهنگی لفا  و محتاوا    . افزون بر این،، یادآور صدای کمانچه استشود یختم م «ر»و  «ه»

خسرو و در شب جشن  شودا مدالً ینظامی از مجالس بزم همواره دیده م های توصی،نیز در 
فتن بپردازند، مجلاس بازم   که قرار است این دو به همراه شاپور و دختران به افسانه گ شیرین
 :شود یتوصی، م چنین

 مقصاااودجویی ر شااابی باااود از دَ»
 خیااز جنبااانی مرغااان شااب  جاارس

 دد و دام از نشااااط داناااة خاااویش 
 

 ...ماادر زاد گاویی   مراد آن شاب ز   
 آویاز  هاا بساته در مارگ شاب     جرس

 «همه مطرب شده در خانة خاویش 
 (.686ا686: همان)                       

هساتند،  « شاب شااد خسارو دمسااز    »اینکه همة اجزا و کلمات وص، شاده باا    عالوه بر
در بیات   «ز»و  «س»، «ج» یهاا  ها نیز با محتوا دمسازند. استفاده از صامت ها و صامت مصوت
در  «د»نیز تکارار   آخرو در بیت  کند یمتبادر م به ذهن صدای جرس )زن ( و سنج را دوم
صدای طربنا  شب شاد  ،با آن «مطرب»و  «نشاط»در  «ط»و هماهنگی  «دانه»و  «دام»، «دد»

صادای   ساوم، به طوری که تند خواندن مصرع اول بیت  ،است خسرو را در آواها نشان داده
 .کند یرا به ذهن متبادر می ا کوبهسازهای دف و 

یکی از وجوه غنایی که در ادبیات فارسای بسایار کمیااب اسات و در داساتان عاشاقانة       
کار رفته، شعر توصیفی زفاف شیرین و خسرو است. انگیزة اصلی ساروده   هب خسرو و شیرین

 خسرو و شایرین بیان و توصی، حس جنسی زن و مرد است. نظامی در  شدن این نوع شعر،
است. ترتیب اعمال زن و مرد در این توصای، جالاب توجّاه     این حس را دقیق وص، کرده

است و از این طریق، حس هناری و   ه ساختهاست. نظامی این نوع شعر را هم با استعاره همرا
 است: شناختی خواننده را با متن درگیر کرده زیبایی

 گه از سیب و سامن بُاد نقال ساازیش    »
 

 «گهی با نار و نارگس رفات باازیش...    
 .(868ا868)ر. ا همان:                    
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 وص  رمانتیکی. 3ـ1ـ1ـ2

غنایی، جنبة رمانتیک آن است. روح  ةعاشقان یها وص، در داستان های یژگییکی از و
سازدا به عنوان  یو وص، را با موضوع شعر خود هماهن  م کند یشاعر در وص، حلول م

روح خود را در توصی، طبیعات دمیاده اسات و     ،نظامی پیش از توصی، مرگ لیلی نمونه
 :است خلق کردهپاییز را  یها وص، ترین ینیکی از غمگ

 شاارط اساات کااه وقاات برگریاازان»
 د درون هاار شااا  وَنی کااه بُاا خااو

 سااایمای سااامن شکسااات گیااارد  
 

 بااارگ ریااازان  خوناباااه شاااود ز   
 سااورا ... بیاارون چکااد از مسااام   

 «گاال نامااة غاام بااه دساات گیاارد... 
 (.836ا833: 6838همان، )             

است.  در چهرة طبیعت نقش بسته راحالت غمناکی سوگواران گوینده با مهارت خاصّی 
 است: فضا را برای بیان مرگ لیلی مهیّا کردهمانتیک، راین وص،  ،از این رو

 در معرکاااااة چناااااین خزانااااای  »
 سااااااریر سااااااربلندی  لیلاااااای ز 

 

 رساااایده گلسااااتانی شااااد زخاااام 
 «افتااااااد باااااه چااااااه دردمنااااادی

 (.836: همان)                               

: 6838، ر. ا هماان نمونة دیگر این نوع وص،، توصی، شب تنهاایی شایرین اسات )   
868.) 

عاشقانه، استفادة شااعر از تشاخیص در توصای،     یها ویژگی رمانتیک دیگر در داستان
آورتار جلاوه    شاگفت  بارای برعکس شعر حماسی که گوینده طبیعت است. در شعر غنایی، 

در جهت  ،، از طریق تشخیصآید یرویدادها و پدیدارها برم نمایاندن طبیعی یدادن و ماورا
بادل از انساان باا محایط جانادار خاویش        نسان و هر چیاز  واقعی و ملموس فرانمودن پیوند ا

خسارو و  نظاامی بهااری را کاه قارار اسات       .(93: 6878حمیادیان،  ر.کاغ  )کند  یحرکت م
 :کند یچنین وص، م ،در آن عیش کنند شیرین

 سهی سرو از چمن قامات کشایده  »
 زلا، افکناده بار دوش    بنفشه تاب 

 

 عشااااق اللااااه پیااااراهن دریااااده ز  
 ...«ن را بناااگوشگشاااده باااد نسااری

 (.681: 6838نظامی گنجوی، )      
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تشخیص است. شاعر اجزای طبیعات را   ،عامل برجستگی زبان در وص، فوم ینتر مهم
ها هم باه   گویی آن ااست ها نسبت داده عشق را به آن ةاست، بلکه انگیز نه تنها زنده فرانموده

همااواره  ،طریااق تشااخیصند. شاااعر از هساات بااه عشااق مشااغول خساارو و شاایرینپیااروی از 
عاشاقانة   یهاا  . در داساتان دهاد  یغنایی مورد نظر خود را باه طبیعات نسابت ما     های یژگیو

 طبیعت همواره زنده است و با فضای عاطفی داستان هماهن  است. ،نظامی

در اثر شدت  طبیعت عاشقانه، وقتی است که عناصر یها دیگر تشخیص در داستان نمودِ
 :گوید ی. جاناتان کالر مگیرند یب قرار مهیجان گوینده، مورد خطا

یا آن  شود، یو از مدار ارتباط خارج م تابد یوقتی شعر غنایی م گویند یگاه م»
 ا  اش نیسات  تا چیزی را مخاطب قرار دهد که واقعاً شانونده  کند یرا بازیچة خود م
از خود  دهندة احساسی قوی است که گوینده را ا در واقع، این نشان  باد، ببر، یا دل

خود  ربارة. اما این شدت هیجانات بیش از همه دکشاند یبه سخن گفتن م خود، یب
کاه در آن برقاراری وضاعیتی اراده     یابد یت خواستن مصدام مخطاب یا همّ عمل 
 شود یجان خواسته م و برای به وجود آوردن این وضعیت، غالباً از اشیاء بی شود یم

 (.683: 6838)کالر، « مطاع او شوندسر در برابر گوینده فرود آورند و 

است. زمانی که شایرین تنهاسات و در    خسرو و شیرینعالی این نوع تشخیص در  ةنمون
 :کند یشبی غمگین و طوالنی چنین ناله م

 یچااااه افتاااااد ای سااااپهر الجااااورد»
 !مرا بنگر چاه غمگاین داری، ای شاب   

 امشااااب جااااوانمردی بیاااااموز !شاااابا
 بخاااوان ای مااارگ، اگااار داری زباااانی 

 ای، ای مااارگ شااابگیر گااار کاااافر ناااها
 ای، ای صاابح روشاان  وگاار آتااش نااه 

 

 ...ها نگردی؟ که امشب چون دگر شب 
 !شاب  ای  ی،ندارم دین، اگار دیان دار  

 ش یاااا زود شاااو روزمااارا یاااا زود کشااا
 بخناااد ای صااابح، اگااار داری دهاااانی
 چاااااارا برناااااااوری آواز تکبیاااااار؟   

 ...«سان  و آهان؟   چرا نایی بارون بای  
 (.868ا868 :6838نظامی گنجوی، )    

را باه تصاویر   شایرین  خاوبی تنهاایی    شاعر از طریق خطاب به شب و خروس و صبح، به
است. زماان   بیان کرده زمان یب یها جمله عاطفی او را از طریق شبه های یزهاست و انگ کشیده

یعنی شعر متعلاق باه گذشاته و آیناده نیسات.       اموجود در این شعر، زمان خواندن متن است
صدای هرکسی  تواند یاین شعر م ،ه در لحظة خواندن آن جاری است. از این روشعر هموار
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 .هر کسی در هر زمانی و در هار مکاانی   کندا یباشد که تنهاست و شبی طوالنی را تحمل م
. دهاد  یاست و همین است که آن را با شعر روایی متفاوت جلاوه ما   ییاین ویژگی شعر غنا

 :گوید یکالر م

آمیز که جهان صدای آدم را بشنود و بر طبق آن عمل کند،  این خواستة مبالغه»
: کسای  کناد  یبادل ما   ینب حرکتی است که گویندگان را به شاعرانی متعالی یا نهان

 «طبیعت را مخاطب قرار دهد، طبیعت ممکن است بادو پاساخ دهاد...    تواند یکه م
 (.683: 6838)کالر، 

درونای بادل    ییباه یاک خودگاو   خطااب قارار دادن اشایاء، پیاام شاعری را      م ،همچنین
. این ویژگی در شعر فوم آشکار است. عالوه بار  کند یکه تنهایی گوینده را بیان م سازد یم
گیری پیام به سوی گوینده است. این عامل کارکرد عاطفی شعر را بسیار برجسته  جهت ،این
اسات.   دهدر کنار زبان سادة شعر، یاک شاعر غناایی نااب پدیاد آور      ها یناست. همة ا ساخته

، بلکاه او و عاطفاة او را در لحظاة خوانادن ماتن حاس       خواناد  یخواننده دربارة شایرین نما  
 .کند یم

 های عاشقانه در داستان توصی  معشوق .2ـ1ـ2

تار جلاوه    که وجه تغزلی یاک اثار غناایی را ملماوس    است توصی، معشوم از مواردی 
 یهاا  صی داشت. در داستانتوصی، معشوم در گونة ادبی تغزّل و غزل جایگاه خا دهد. یم

، مانناد  آثاار داساتانی غناایی    ینتار  . در مهام ردمعشوم همواره اهمیت خاصی دا نیز عاشقانه
 معشوم است. ،، قهرمان اصلی داستان در واقعخسرو و شیرینو  ویس و رامین

 توصی  اجزای بدن معشوق و مقایسة آن با طبیعت. 1ـ2ـ1ـ2

هاا جایگااه    لبا اجزای زیباای طبیعات در تغازّ   توصی، اجزای بدن معشوم و مقایسة آن 
 این ویژگی همچنان ادامه یافت: ،عاشقانه یها ی داشت. در داستانخاصّ

 چه گویم چون شکر! شکّر کدام است»
 د در دامانش ناوش  وَگار بُا   ،چو ساروی 

 

 طباارزد نااه کااه او نیاازش غااالم اساات    
 «پاوش  د مااهی قصاب  وَگر بُا  ،چو ماهی
 (.868: 6838 نظامی گنجوی،)             
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و بار آن   کناد  یشاعر به صورت ضمنی اعضای بدن معشوم را به اجزای طبیعت تشبیه م
 :دهد یبرتری م

 دل شااکّر در آن تااااریخ شاااد تنااا  »
 ستسرو آن زمان شد در چمن سُ سهی
 

 کااه یاااقوت تااو بیاارون آمااد از ساان   
 ...«سات که سیمین ناار تاو بار ناارون رُ    

 .(866ا863: مانه)                             

از این نموناه اسات )ر. ا هماان:     شاپورتوصی، اعضای بدن شیرین از زبان  همچنین،
در ، شاود  یداده ما نسابت  هاا باه معشاوم     داساتان این که در  هایی یژگیاما برخی از و(. 686

 :ها تازگی دارد لتغزّ مقایسه با

هماان میازان کاه ایان     اماا باه    ،عنصر مبالغه و اغرام ویژگی اصلی حماسه است مبالغه:
 :نویسد ی. پورنامداریان مشود یعنصر در حماسه کاربرد دارد، در شعر غنایی نیز دیده م

و  هااا یاادهالعاااده و ماااورای طبیعاای حااوادو، پد  عااد خااارمهمچنااان کااه در حماسااه بُ»
، در غزل نیز زیبایی اساطیری معشاوم  نماید ی، حضور اغرام و مبالغه را مقبول مها یتشخص
را در وصا، زیباایی    ای مبالغاه ام و رعاشق و شدت هیجان عاطفی او حضور هر اغ از نگاه
 (.11: 6838)پورنامداریان، « دهد یدلپذیر و مطبوع جلوه م ،معشوم

فرم مبالغة غنایی با مبالغة حماسی این اسات کاه مبالغاة غناایی     : »نویسد یمنیز حمیدیان 
(. ایان  38: 6878)حمیادیان،   «یعرضی است و حال آنکاه مبالغاة حماسای ذاتای و جاوهر     

اماا   ،(91: 6838)ر. ا پورناماداریان،  شاود   یعاشاقانه دیاده ما    یها عنصر همواره در غزل
عاشاقانه اسات. شافیعی کادکنی      یهاا  از ایان عنصار در داساتان    گیاری  بهاره  ینتار  گسترده

ی ویاژه معاانی غناای    هرا در القای معانی غیرحماسای، با   ویس و رامینآمیز  تصویرهای اغرام
 یبرابار  یو معتقد است که با زیباترین تشبیهات یاا اساتعارات شاعر فارسا     داند یبسیار زیبا م

 :کند ی. وی این بیت را برای نمونه ذکر مکند یم

 گهای بناواختی چنا     چو راماین گاه  »
 

 «آب آماادی ساان  ر شااادی باار سَاا  ز  
 (.916: 6866)شفیعی کدکنی،            

کاار   غنایی، اغلب در توصی، زیبایی معشوم باه  یها استاناما عنصر اغرام و مبالغه در د
 اغرام در توصی، شیرین: ةنمونرود.  یم
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 تاارّی خواساات اناادامش چکیاادن    ز »
 گشااااده طاااام ابااارو تاااا بنااااگوش    
 گل و شکّر، کدامین گال، چاه شاکّر؟   

 

 باااازی زلفاااش از دساااتش پریااادن   ز  
 ...دوش ر کشاایده طااوم غبغااب تااا سَاا 
 «کباااارا بااااه او، او مانااااد و بااااس اهلل 

 .(866: 6838نظامی گنجوی، )           

 زنانه های یژگیتوصی  و

نسبت به گذشته تاازگی دارد،   ها در این داستان ویژگی دیگری که در توصی، معشوم
. توصی، نااز و دالل  هاست یژگیزنانه و ساختن تصاویر زنده از این و های یژگیتوصی، و
خسارو و  است. این ویژگی در  یابیار کمدر ادبیات فارسی بس به طور مشخص، معشوم زن
 ا از جمله توصی، ناز و دالل شیرین:شود یزیبایی وص، م بارها به ینظام شیرین

 ساارش گاار سرکشاای را رهنمااون بااود  »
 لب را مکن ریش کاندر خنده،  "نمک"

 کاارد  یاناادازه ماا  بااه چشاامی ناااز باای   
 چاااه خاااوش نازیسااات نااااز خوبرویاااان 
 بااه چشاامی طیرگاای کااردن کااه برخیااز  

 د جاان ارزد آن رغبات کاه جاناان    به صا 
 

 ...تقاضای دلاش یاارب کاه چاون باود؟      
 ...بیش "بکن"صد  ،در "مکن" به هر لف ِ

 د...کار  یبه دیگار چشام عاذری تاازه ما     
 ز دیااااده رانااااده را در دیااااده جویااااان
 بااه دیگاار چشاام دل دادن کااه: مگریااز   

 «گوید و خواهد باه صاد جاان    "نخواهم"
 (.631ا633: همان)                                

است که گوینده در روابط عااطفی باا    آناین خصوصیات زنده در توصی، زن، بیانگر 
این ویژگی در مقایسه باا توصای، معشاوم در تغازّل،      .است معشوم زن بسیار صمیمی بوده

 (.868ر. ا همان: همچنین، تر است ) و سالم تر زندهو همواره  تر دلنشین

 ه در توصی  معشوقاست ادۀ گسترده از استعار

اساتفاده از   ،عاشقانه تازگی دارد یها دیگری که در توصی، معشوم در داستان ویژگی
در حالی که در تغزّل بیشتر با عنصر تشبیه در توصی، معشوم مواجاه باودیم،    .استعاره است
 :کاربرد استعاره کامالً بر تشبیه برتری داردا نمونة توصی، شیرین ،عاشقانه یها در داستان



 213 کیش امید ذاکری /...عاشقانهیهادرداستانییغنایهاوجهلیتحل

 

 سروش چو برگ بیاد لارزان   یسه»
 گهاای باار شااکّر از بااادام زد آب   

 

 ...ه ارزانفاانی ،شااده زو نافااه کاسااد 
 «گهاای خاییااد فناادم را بااه عنّاااب 

 .(676: همان)                               

 توصی  عاشق .3ـ1ـ2

 باریم،  یکار ما  به «مرد داستان شخصیّت»بارة را با تسامح در «عاشق»ما لف   مقاله،در این 
جایگااه   ،هاا  وگرنه در برخی از این منظومه ،استفاده کردیم «زن»را برای  «معشوم»که  چنان

عاشاق و  : »نویساد  ی. محجوب ما ویس و رامینعاشق و معشوم مشخص نیستا از جمله در 
عاشاق و   ةالعااد  شأنند. هی  اثری از نیاز و کوچکی فاوم  معشوم در این منظومه همسر و هم

دو در آن واحد هم عاشقند و هم  هر ویس و رامینمعشوم در آن هویدا نیست. پایان  ناز بی
هم صفات  و مقدمه(. در توصی، عاشق )مرد( هم زیبایی او ا38: 6887)گرگانی، « معشوم

زیباایی  وصا،  در  ،چون داستان غناایی اسات   خسرو و شیریند. شو یمردانگی او وص، م
بارای معشاوم )زن( هام    ی ابیاات را  برخا  انتاو  یکاه ما   ای گوناه باه   شاود،  یعاشق مبالغه ما 

ر. ا ه )اگر این توصی، را با توصی، فردوسای از زال در داساتان زال و رودابا   کاربرد.  به
هماراه  وص، فردوسی اغلب با تشابیه  ( مقایسه کنیم، خواهیم دید که 616: 6878ردوسی، ف

 خسرو و شایرین در وص،  ،. همچنینکند یاستعاره غلبه پیدا م خسرو و شیریناما در  است،
 وص، خسرو از زبان شاپور برای شیرین: ا مدلطوالنی است شاهنامهبرخالف 

 جهاااانی بینااای از ناااور آفریاااده  »
 شگرفی، چاابکی، چساتی، دلیاری   

 آفااات بااااد خزانااای   گلااای بااای 
 

 جهاااان نادیاااده اماااا ناااور دیاااده   
 بااه مهاار آهااو، بااه کینااه تندشاایری 
 ...«بهاااری تااازه باار شااا  جااوانی   

 .(78ا16: 6838نظامی گنجوی، )

عاشاقانه   یهاا  ، صفت عاشق نیز با سایر داستانلیلی و مجنونبا توجّه به سرشت عشق در 
ولای   ،سات انشاین   کیخسرو و اورنا   ،هدِ اقطاع ،سرخیل ،متفاوت است. مجنون هم سلطان

 ن متفاوت است:دیگرااو با  های یژگیاین و

 خیاااازان ساااالطان سااااریر صاااابح»
 تخاات کاااله و باای  کیخساارو باای 
 ه ساااااااپاه ماااااااوران دِ اقطااااااااع

 

 ریااازان... سااارخیل ساااپاه اشاااک  
 رخات  کن صاد هازار بای    خوش دل

 ...«نشاااین پشااات گاااوران اورنااا 
 (.11: 6838همان، )                      
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اسااتفاده شااده کااه در   هااایی واژهدر ایاان توصاای،، در محااور همنشااینی جمااالت، از  
به وجود آورده که بیانگر  عاشقانه تازگی دارد. این ویژگی نوعی پارادوکس را یها داستان

. از این رو، زبان متن، به زبان عرفاانی نزدیاک   عشق متفاوت مجنون با خسرو و رامین است
 است. شده

عاشقانة نظامی )قرن ششم(، اظهار عجاز او در برابار    یها ویژگی دیگر عاشق در داستان
ظهاار عجاز   گااهی در برابار شایرین ا    خود  یغرور و خودخواه ةخسرو با هم است. معشوم
 :کند یم

 کان  اسیری را باه وعاده شااد مای    »
 

 «کااان مااایآزاد  ای مااارده مباااار  
 .(698: 6838همان، )                    

و باه   خواناد  یپاسابانی را نازد خاود ما     اواست،  بسته خسرویا وقتی شیرین در را به روی 
 که: فرستد یشیرین پیغام م

 غالمای  ،درون شو گو نه شاهنشاه »
 

 «ساات نزدیکاات پیااامی  فرسااتاده ا 
 .(888: همان)                                

قرن ششم اسات   ةاین اظهار عجز خسرو در برابر معشوم، تحت تأثیر فضای شعر عاشقان
 که معشوم بر عاشق برتری دارد و عاشق همواره نیاز است و معشوم ناز.

 عشق )روابط عاشق و معشوق( توصی  .4ـ1ـ2

عنصر در ساختار  ینتر توصی، عشق، مهم ،معشوم و یا در واقع توصی، روابط عاشق و
ق، حتای باه   موفّا  ةعاشاقان  یهاا  ست کاه در داساتان  اعاشقانه است. همین عنصر  یها داستان

عاشاقانه هام بار     یها ی در داستانکه روایت حتّ شاهنامهدر  دهد. یروایت نیز رن  غنایی م
اشاق و معشاوم باه آن وجاه غناایی      گااهی توصای، رواباط ع    ،عناصر غنایی چیرگای دارد 

در خواست عاشق )چارة راه دیدار(، پاسخ معشوم )دیدار ر داستان زال و رودابه، د. دده یم
ی از طریاق گیساوان(، توصای، راوی از زلا، )اساتفاده از      حتّا  ای، وسایله با معشوم به هار  

باالی  استعاره و توق، روایت از طریق وص،(، درخواست معشوم )گرفتن گیسوی او و به
بام آمدن( و پاسخ عاشق )ممانعت از گرفتن گیسوی یار( هماه بیاانگر وجاه غناایی روایات      

سااخت آن عواطا،    گیاری از اساتعارة جاان کاه ژرف     است. استفاده از فعل دعایی و بهاره 
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: 6878فردوساای، ر. ا اساات ) گوینااده اساات، زبااان غنااایی را باار روایاات حاااکم کاارده  
 .(678ا676

فراوانی از آن  های نمونهنظامی بسیار برجسته است و  یها داستانرن  غنایی روایت در 
(. از 638اا 688: 6838توان یافت )ر. ا نظاامی گنجاوی،    می خسرو و شیرین را در روایت

گاو  و داستانی، گاهی عاشق و معشوم کنار هام هساتند و باه گفات     های آنجا که در روایت
در تنهایی و به صورت غیار مساتقیم و    اغلب عکس تغزّل و غزل که شاعر عاشقنشینند،  یم
 گیارد  یبیانی در روایت شکل ما  های گزاره ترین ییغنا گوید، یطرفه با معشوم سخن م یک

گفتگوهاای شایرین و    ،اب است. برای نموناه و هم بسیار زنده و جذّ نماید یکه هم طبیعی م
 (.838ا889همان:  ، ناز و نیاز است )ر. اخسرو سرشار از مفاهیم تغزّلی، عجز

عالوه بر این، نحوة شروع رابطة عاشقی و ایجاد عشق همواره باعث غلبة وجه غنایی بار  
شاعر از نگاه فرهاد، شیرین . شود. نمونة این حالت، نحوة ایجاد عشق فرهاد است روایت می

است و فرهاد برای شنیدن درخواست شایرین   را دیده و انگیزة عشق فرهاد را توصی، کرده
شیر به قصر شیرین آمده، منتظر است تا شایرین از پارده بیارون بیایاد کاه       برای کندن جوی

 ناگهان:

 ساااز هااای شااکرّین  خنااده بااه شاایرین »
 دو قفااال شاااکّر از یااااقوت برداشااات 

 داد هااایی کااه نخلااش بااار ماای   رطااب
 شااانیدم ناااام او شااایرین از آن باااود   

 گفاااتن و گفتاااار شااایرین   ز  شااایرین
 توانسااات هاااا را شااانیدن مااای  ساااخن
 

 شاااایرین بااااه آواز درآمااااد شااااکّر   
 وَزو یاااقوت و شااکّر قااوت برداشاات   
 ...داد رطاااب را گوشااامال خاااار مااای 
 زباان باود...   که در گفتن عجب شیرین

 شااده هااوش از سَاار  فرهاااد مسااکین    
 «...ندانساات ولاایکن فهاام کااردن ماای  
 (.866ا863)همان:                              

کند که عامل به وجاود   یجاد میبدین ترتیب، شاعر داستان جدیدی را در روند روایت ا
های عاشاقانه، حرکات داساتان باه سابب       آمدن و پیشروی آن، عشق است. اساساً در داستان

کناد. عشاق در    وجود عشق است و این عامل است که حوادو داستان را به هام متصّال مای   
به طور عمده به دو شکل عاشقانه و عرفاانی در ادبیاات فارسای ظهاور یافات.       عصر نظامی،

سااختار  . شود های عاشقانه نیز دیده می اختار عشق غزل قرن ششم در ساختار عشق داستانس
 شاود  هاست و در این کتاب، عشق جسامانی وصا، مای    مانند تغزّل ویس و رامینعشق در 
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هاای عارفاناه    شابیه غازل   لیلی و مجناون (. اما ساختار عشق در 688: 6887ر. ا گرگانی، )
، عشاق خسارو یاک عشاق     خسرو و شیریندر . شود می است و نوعی عشق معنوی توصی،

از این نظر، هماان طاور کاه در برخای غزلیاات      . جسمانی است و عشق فرهاد، عشق عرفانی
شوند، در این اثر نظامی هام هار دو ناوع عشاق مطارح       عشق جسمانی و روحانی آمیخته می

 :لیلی و مجنوننمونة توصی، عشق عرفانی در . است شده

 یناااااااواییمااااااااییم و ناااااااوای ب»
 فروشاااایم خااااران جااااان  افااااالس

 

 اهلل اگاااار حریاااا، مااااایی   بساااام 
 «کااان و پاااالس پوشااایم...  خزپااااره

 (.863ا868: 6838)نظامی گنجوی،  

ناپاذیر باودن عشاق     ترین عامل تمایزدهندة این وص، در زبان نهفته است. توصی، مهم
را  کلمااتی  شد که گوینده در وص، عشق، در محور همنشاینی جماالت،   عرفانی باعث می

نمای وص، فوم، عشق غیار جسامانی    در جمالت متناقض. به کار بَرگد که قابل جمع نیستند
است. انگیزة مطرح در آن، دوسات داشاتن خاصای اسات کاه ویژگای        خوبی تصویر شده به

شدنی نیست. وص، فوم یاک وصا، ذهنای و نمادگرایاناه اسات.       ماورایی دارد و وص،
تاوان در ابیاات زیار     را می خسرو و شیریننی در جسما( نمونة توصی، رابطة عاشقی )عشق

 مشاهده کرد:

 چو دوری چند رفت از جام نوشاین »
 حریفااان از نشسااتن مساات گشااتند   
 شاااه از راه شاااکیبایی گاااذر کااارد 
 لبش بوسید و گفت: ای من غالمت!

 گاو رَو  هر آن  از عمر پیشین رفات، 
 من و تو جز من و تو کیسات اینجاا؟  

 

 وشینگران شد هر سری از خواب د 
 ...به رفتن با ملاک همدسات گشاتند   

 تااار کااارد... شاااکار آرزو را تنااا 
 کااه ماارگ آمااد بااه داماات  بااده دانااه

 کنااون روز از نوساات و روزی از نااو
 «حذر کردن نگویی چیست اینجا؟...

 .(638: 6838)همان،                       

و جنسی اسات.   نیاز جسمی ترین انگیزة مطرح در این اشعار، که آشکار است، مهم چنان
اناد. هماان گوناه کاه      خاود اساتفاده شاده     کار رفته در شعر در همان معنای واقعی کلمات به

در ( نمونة توصی، عشق عرفانی )غیار جسامانی  . موضوع مطرح هم زمینی و جسمانی است
را در ابیات زیار شااهد    ()توصی، رابطة عاشقانة غیر جسمانی از زبان فرهاد خسرو و شیرین

 :هستیم
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 و تو هستی، نگاویم کیساتم مان   چ»
 نشاید گفت مان هساتم، تاو هساتی    

 

 دِه آن  توست، در دِه چیساتم مان؟   
 «...که آنگاه الزم آیاد خودپرساتی   

 (.837ا831)همان:                        

نفای  »اسات کاه عبارتناد از:     های عرفانی در این ابیاات مطارح شاده    ترین اندیشه برجسته
ها، سااختار   این انگیزه«. نشینی عالقه به انزوا و گوشه»و « ود شدنخ از خود بی»، «خودپرستی
کاه گفتایم، در    دهاد. چناان   را در مقایسه با عشق جسمانی، متفااوت جلاوه مای     عشق مطرح

. شود نظامی، هم وص، عشق جسمانی و هم وص، عشق عرفانی مطرح می خسرو و شیرین
ر. ا هماان:  ) خاوبی آشاکار اسات    تقابل این دو نوع عشق در منااظرة خسارو و فرهااد باه    

 (.889ا888

 های عاشقانه های غنایی در داستان . سایر وجه2ـ2

از زندگی عاطفی عاشق و معشوم ساروکار   برشی با از آنجا که های عاشقانه، در داستان
ترین عاطفاة مطارح در    اصلی. آید ها سخن به میان می داریم، همواره از اقسام احساسات آن

. قانه، همان عاطفة دوست داشتن و عشق است که دربارة آن بحاث کاردیم  های عاش داستان
آیاد و یکای از    عالوه بر این، گاهی از عواطا، دیگار هام در داساتان ساخن باه میاان مای        

شده، عاطفة اظهار عجز و راز و نیاز پایش معباود حقیقای اسات. از      ترین عواط، مطرح مهم
 شود: میاین طریق، وجه نیایشی در روند داستان ایجاد 

 . وجه نیایشی1ـ2ـ2

. شاود  وجه نیایشی از توصی، نیاز سوزنا  بنده و اظهار عجز او پیش خداوند ایجاد می
هاای داساتان    گاویی درونای شخصایت    های عاشقانه، در واقاع، تاک   وجه نیایشی در داستان

دهاد   کند و در ابیاتی طوالنی به شخصیت داستانش اجازه مای  است. شاعر روایت را رها می
درون خاود را آشاکار ساازد. از ایان رو، فضاای شاعر نیایشای سرشاار از عاطفاه و          « من »تا 

گیری پیام در وجه نیایشای باه ساوی گویناده اسات. بناابراین، کاالم،         جهت. احساس است
استا برای نمونه نیایش شیرین باه  « باخته رن  ر »سرشار از عاطفه است و روایت ایستا و 

 یم:کن درگاه حق را مشاهده می
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 خداونااااادا شااااابم را روز گاااااردان »
 از صااابح نومیاااد  شااابی دارم سااایاه، 

 

 چااو روزم باار جهااان پیااروز گااردان     
 «درین شب روسپیدم کن چو خورشید

 (.863)همان:                                     

هاا و   ها بسایار سااده اسات و از اساتعاره     در وجه نیایشی، زبان شعر نسبت به سایر قسمت
 است: نمونة نیایش مجنون در ابیات زیر آمده. پیچیده خبری نیستهای  تشبیه

 گفاااات: ای دَر  تااااو پناهگاااااهم »
 ای زهااااره و مشااااتری غالماااات  

 

 در جااز تااو کساای چاارا پناااهم؟     
 «ناااام جامالااااه نامااات... سارنامااااة

 (.676: 6838)همان،                    

شاود و ایان    استفاده می بسیار ،«آ»ویژه مصوّت بلند  های بلند، به در وجه نیایشی، مصوّت
 سازد: ویژگی عالوه بر اینکه بیانگر عظمت معبود است، لحن شعر نیایشی را برجسته می

 رس فریاااد هاار کااس تااویی یاااری»
 نااادارم طاقااات تایااامار چانادیااان 

 

 باااه فریاااادِ مااان فریاااادخوان رَس  
 «أگغِادااانِی یَااا غِااایَاوگ المُساتگغایاداااین

 .(863: 6838)همان،  

است و طناین ایان مصاوت باه      اغلب کلمات ابیات فوم، از مصوت بلند استفاده شده در
از این نظر است که صمیمیت عاطفی گویناده، حتای    .است فضای شعر آرامش خاصی داده

اساتفاده   .(638: 6838هماان،  است )ر. ا ها جلوه کرده ها و مصوت کار بردن صامت در به
شاود، ضامن اینکاه فضاای      آغاز مای « بای قسم»و یا  ندایی« ای»از جمالت بدون فعل که با 
گویناده   «لحظة غناایی » آورد و کند، شعر را از قید زمان بیرون می عاطفی شعر را تقویت می

گویناده بسایار گساترده     «من »از این رو، . سازد را در لحظة خواندن همة مخاطبان جاری می
 (.869ا863: 6838ان، دارد )ر. ا هم شمول را عرضه می ای جهان است و عاطفه

هاای   های هار بیات و بیات    تکرار ساخت نحوی همسان در مصراع عالوه بر موارد فوم،
شاود. ایان تکارار     آن مای « وحدت تأثیر»شعر و ایجاد توازن نحوی، باعاث اناساجام شعر و 

شود توازن واژگانی و توازن هجایی موجود در ابیات، در ذهن مخاطب طنین آرام  باعث می
ویژه مصوت  های بلند، به ها در کنار توازن واجی در مصوت نی داشته باشد. همة اینو همسا
سازد. این صمیمیت عاطفی تاا بادان جاا پایش      ، صمیمیت عاطفی شعر را آشکار می«آ»بلند 
شاود. ایان مطلاب باا دقات در محتاوا و        راوی شعر هم در شاعر دیاده مای   « من »رود که  می
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کند که  شدنی است. راوی جمالتی را از زبان شیرین بیان می مایة نیایش شیرین، اثبات درون
رساد. از ایان رو، باه     انتساب آن به شیرین، با توجّه به شخصیت او در داستان بعید به نظر می

 باشد: «خودِ نظامی»راوی شعر،  «من »رسد  نظر می

 ریااازان باااه ریحاااان و نداااار اشاااک  »
 به نوری کز خالیاق در حجااب اسات   

 

 خیااازان اگ صااابحو چااار قااارآنباااه  
 «به انعامی که بیرون از حساب اسات... 

 (.869)همان:                                       

اوسات.   اسسارار  مخزنها و عواط، شاعر در  ها و عواط، بسیار شبیه اندیشه این اندیشه
می های عاشقانة نظا ترین وجوه غنایی در داستان یکی از عاطفی« وجه نیایشی»با این وص،، 

 است.

  . وجه شکوائیه2ـ2ـ2

شاود. گویناده ذهنیات     از توصی، انگیزه و احساس غم گوینده ایجاد می  وجه شکوائیه
 هاایش از او  کند تمام ناکامی دارد که تصور می غنایی خود را در برابر یک مخاطب بیان می

وقتای  اساتا بارای نموناه     هاای وی، باه او بادی کارده     شود و یا او در پاسخ خوبی ناشی می
 کند، با چنین ساختاری مواجه هستیم: مجنون از خیال لیلی گله می

 فروشاای ماان بااا تااو بااه کااار جااان     »
 مااان مهااار تاااو را باااه جاااان خریاااده  
 باااا یاااار ناااو آنچناااان شااادی شااااد    

 

 فروشاااای کااااار تااااو همااااه زبااااان    
 تااااو مِهاااار کااااس دگاااار گزیااااده   
 «...کااااز یااااار قاااادیم ناااااوری یاااااد 

 .(637: 6838)همان،                           

را در برابار خاود قارار داده، خاود را باه وفاا، و       ( گوینده )مجنون(، مخاطب )خیال لیلی
است. این تقابال دوگاناه هماواره در سااختار شاکوائیه       وفایی وص، نموده مخاطب را به بی
، در شاکایت از جهاان نیاز از تقابال دوگاانی بهاره       خسارو و شایرین  نظامی در  .وجود دارد

 (.668: 6838گیرد )ر. ا همان،  می

پیاام و مخاطاب ایجااد    ( ، با حضور گویندة )  فرساتندة  ارتباط کالمی در وجه شکوائیه
و «( به زبان باد»کند  شود. مخاطب یا اغلب حضور ندارد )مجنون با خیال لیلی گفتگو می می

،  تواناد گفتگاو کنادا مانناد جهاان. از ایان رو، در وجاه شاکوائیه         یا شایئی اسات کاه نمای    
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سااختار صاوری   . کاارکردی عااطفی دارد   پیام به سوی گوینده اسات و کاالم  گیری  جهت
دیگری که در شکوائیه وجود دارد، اساتفاده از جماالت پرسشای اسات. از آنجاا کاه ایان        

گویی درونای شابیه    کارکرد عاطفی فراوانی دارد و به تک جواب است، جمالت در متن بی
 است:

 جهان خرمن بسی داند چنین ساوخت »
 و را داد او بلنااااادیکااااادامین سااااار

 کاادامین ساار  گاال را کااو بپاارورد    
 

 مشااااعبد را نبایااااد بااااازی آموخاااات 
 کااه بااازش خاام نااداد از دردمناادی؟   
 «نااادادش عاقبااات رنااا  گااال زرد؟ 

 (.613)همان:                                       

 .(637ا631: 6838ر. ا همان،) همچنین است در شکوائیة مجنون

 . وجه خنیایی3ـ2ـ2

هاای عاشاقانه باا منشااء ایرانای حضاور دارناد،         هاایی کاه در داساتان    ه شخصیتاز جمل
ها گاهی در حضور عاشق و معشوم به خوانندگی و نوازنادگی   نوازندگان و خنیاگرانند. آن

آورد کاه بسایار جالاب     ای را در ماتن مای   ها تراناه  شوند. شاعر گاهی از زبان آن مشغول می
ن شااعری اساات کااه آن نوازنااده بااا موساایقی همااراه  توجااه اساات. ایاان ترانااه در واقااع، ماات

ایم. این ساؤال درباارة ایان     نامیده «وجه خنیایی»است. در این مقاله، این نوع اشعار را  ساخته
قِسم شعرها مطرح است که آیا ساختار این نوع شعرها با ساختار اشعاری که بارای همراهای   

 شدند، همخوانی دارد. ه میشدند و یا به همراهی موسیقی خواند موسیقی سروده می

در آن  ویاس و راماین  خواناد کاه حاال     سرودی می «گوسان نوآیین»، ویس و رامیندر 
(. 888: 6887 است. ایان سارود سااختار تمدیلای و اساتعاری دارد )ر. ا گرگاانی،       پوشیده
شاودا مادالً در    نظامی گنجاوی دیاده مای    خسرو و شیرینتر وجه خنیایی در  های دقیق نمونه
 بزم خسرو:مجلس 

 غااااااازل برداشاااااااته رامشاااااااگر رود»
 چااه خااوش باااغی اساات باااگ زناادگانی  
 چاااه خااارّم کاااا  شاااد کاااا  زماناااه    
 بنیااد  چو هسات ایان دیار خااکی سُسات     

 ای نشاااط و عاایش، باادرود  کااه: باادرود،  
 گاااار ایماااان بااااودی از باااااد خزاناااای   
 گااااارش باااااودی اسااااااس جاوداناااااه   
 بااااادبااااه بااااادش داد بایااااد زود باااار    
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 ز  فاااردا و ز  دی کاااس را نشاااان نیسااات
 

 «که رفت آن از میان، وین در میان نیست...
 .(63: 6838)نظامی گنجوی،                     

زبانی بسیار ساده  است، متن این شعر که نظامی آن را غزل نامیده از لحا  ساختار زبانی،
های متعاددی کاه در زباان     ای نیاز به توضیح ندارد. از استعاره به طوری که هی  کلمه دارد،
تاوازن   ار نظامی همواره با آن مواجه هستیم، در اینجا خبری نیسات. ویژگای دوم زباانی،   آث

برای این وجاه بسایار مناساب باه      «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» هجایی شعر است. توازن هجایی
)فهلویاات( هام کااربرد داشات. اشاعار        رسد. این توازن در اشعار موسیقایی محلای  نظر می

تدریج باا برخای از اوزان عربای،     است، به اره با موسیقی همراه بودهموجود در ایران که همو
(. زباان سااده و تاوازن    816: 6873ویژه هزج و متقاارب مطابقات یافات )ر. ا شمیساا،      به

گرداند که هم با موسایقی هماراه    ها می این ابیات را شبیه فهلویات و دوبیتی هجایی مذکور،
 بودند و هم عاطفی و عامیانه بودند.

اسات. ایان    «دَم را غنیمات شامردن  »انگیازة   انگیزة مطرح در این شاعر،  ز لحا  محتوا،ا
شد که معموالً در قالب رباعی است و در ادبیات  انگیزه اغلب در اشعار کوتاهی استفاده می

 است. تکرار این مضامون در بافات محتاوایی اغلاب ابیاات،      فارسی با نام خیّام معروف شده
هاای وجاه خنیاایی     است. نمونه آن شده «وحدت تأثیر» است و باعث هانسجام شعر را رقم زد

فراوان است. به طور کلی، ایان وجاه هام در ایجااد فضاای غناایی ماتن         خسرو و شیریندر 
 .(876ا896: 6838است )همچنین، ر. ا نظامی گنجوی،  بسیار مؤثر افتاده خسرو و شیرین

 ای . وجه مرثیه4ـ2ـ2

ای اسات. موضاوع    های عاشقانه، وجاه مرثیاه   ر رفته در داستانکا دیگر از وجوه غنایی به
 مرثیه، تأثر گوینده در مارگ کسای اسات. بناابراین، انگیازة عااطفی باه وجاود آمادن آن،         

کاار   هاای عاشاقانه باه    ای باه دو صاورت در داساتان    احساس غم گوینده اسات. وجاه مرثیاه   
ی کاه در ساوگ او   است و دیگری وص، کس یکی وص، فردی که فوت کرده است: رفته
 ، وص، مرگ لیلی و سوگ مادر اوسات لیلی و مجنوناست. نمونة این نوع مرثیه در  نشسته
(. در این ناوع مرثیاه، حالات وصافی و روایای بار       893ا836: 6838ر  ا نظامی گنجوی، )

گاویی درونای فاردی اسات کاه       بیاان تاک   های عاطفی غلبه دارد. نموناة دوم مرثیاه،   گزاره
گاویی درونای    این نوع مرثیه، شاعر عنان روایت را به تک داده باشد. در عزیزی را از دست
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های عاطفی اسات.   سپارد. بنابراین، این نوع مرثیه سرشار از گزاره شخصیت صاحب عزا می
 دهد: است. وقتی که مجنون در مرگ پدر ناله سر می لیلی و مجنوندر  نمونة این نوع،

 ای پادر کجاایی؟   گفت ای پادر، »
 ر ماان کجااات جااویم؟ ای غمخااو
 پساااری صاااالح دیااادی  تاااو بااای
 پااادری ندیاااده باااودم   مااان بااای 

 فریااااد کاااه دورم از تاااو فریااااد   
 یاااارم تاااو بُااادی و یااااورم تاااو    

 

 نماااایی؟ کافسااار باااه پسااار نمااای   
 تیماااار غااام تاااو باااا کاااه گاااویم؟
 زان روی باااه خاااا  درکشااایدی
 تلااخ اساات کنااون کااه آزمااودم    
 یااااد فریادرساای ناااه جاااز تاااو بااار 
 «...نیااااااااروی دل دالورم تااااااااو

 .(613ا618)همان:                        

زبان بسایار   این نوع مرثیه عکس نوع پیشین که سرشار از استعاره است، از لحا  زبانی،
گویناده و مخاطاب هار دو حضاور      ای دارد. در این نوع مرثیه، از نظر ارتباط کالمای،  ساده

را در ذهاان خااود دارنااد. امااا در واقااع، مخاطااب حضااور فیزیکاای ناادارد، بلکااه گوینااده او 
است. بنابراین، با جمالت سؤالی مواجه هستیم که در متن شاعر جاوابی بارای آن     فراخوانده
در واقع، خطاب کسای اسات کاه دیگار نیسات،       ساختار ندایی برخی جمالت که. آید نمی

 و« وای»هایی مانند  جمله دهد. استفاده از شبه خوبی در زبان شعر نشان می عاطفة گوینده را به
 در کنار حالت ندایی عامل دیگر انعکاس عاطفه در زبان شعر است:« ریادف»

 آه از آنچاااه کاااردم  آه ای پااادر،»
 آزردمااات ای پااادر ناااه برجاااای  
 آزار تااااااو راه مااااااا مگیااااااراد  

 

 یااااک درد نااااه بااااا هاااازار دردم  
 کناااای، وای وای اگر بحلاااام نماااای

 «...ماااا را باااه گنااااه ماااا مگیاااراد  
 .(619ا613)همان:                        

گیری پیاام هام باه ساوی گویناده اسات و        های نوع دوم، جهت ها، در مرثیه در کنار این
 های عاطفی در زبان شعر است: حاصل آن گزاره

 دم دوساااتی تاااو را باااه هااار جاااان»
 بااار جاماااه ز  دیاااده نیااال پاشااام   

 

 یااااد آرم و جاااان بااارآرم از غااام  
 «...تااا کااور و کبااود هاار دو باشاام  

 .(613)همان:                                
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کناد. گویناده از    زبان شعر را باا موضاوع مطارح در آن هماهنا  مای      «بود» تکرار فعل
 است: طریق تکرار این فعل، موضوع از دست دادن عزیزی را در زبان نشان داده

 یاااارم تاااو بُااادی و یااااورم تاااو   »
 اساااااتاد طاااااریقتم تاااااو باااااودی

 

 نیااااااااااروی دل دالورم تااااااااااو 
 «غمخاااوار حقیقاااتم تاااو باااودی   

 .)همان(                                       

انگیزة غم شدید است. گویناده در کاالم دو    از نظر محتوایی، انگیزة اصلی مطرح شده،
برد و وضاعیت   گذارد و با نوعی توازن مایگانی کالم را پیش می وضعیت را در برابر هم می

 دهد: قرار می« تو» را در برابر وضعیت« من»

 تااو نرماای ماان کاارده درشااتی و   »
 تااو در غاام جااان ماان بااه صااد درد 
 تااااو بسااااتر ماااان ز  گاااارد رُفتااااه
 تااااو باااازم نشاااااط ماااان نهاااااده  

 

 از ماان همااه سااردی، از تااو گرماای 
 مااان گِااارد جهاااان گرفتاااه نااااورد

 رفتااه بااه تگاار  خااواب گفتااه  ماان
 «...مااان بااار سَااار  سااانگی اوفتااااده

 .)همان(                                       

را از طریاق سااختار و   « وحدت تاأثیر »کنار توازن ساخت نحوی، این توازن مایگانی در 
 کند. سازد و شعر غنایی کاملی را به او معرفی می محتوای شعر برای مخاطب عیان می

 گیری نتیجه

تاوان   چگوناه مای  »مطالب مقالة حاضر بار مبناای ایان پرساش بنیاادین مطارح شاد کاه         
از ایان رو، ابتادا   «. است، غنایی نامید؟ شدههای عاشقانه را که در ساخت روایی ارائه  داستان

با تعری، شعر غنایی و با مقایسة آن با روایت، این نتیجه حاصل شد که گونة ادبای داساتان   
تواند به طور مستقیم ذیل نوع ادبی غنایی قرار گیرد. با توجه به این مطلب و برای پاسخ  نمی

ماایگی اناواع ادبای     هاای درون  نبهبه ج« وجه»پیش کشیده شد. « وجه»به پرسش فوم، بحث 
داللت دارد. شیوة خاصی که شاعر برای ارائة لف  به مخاطب در یک گوناة ادبای انتخااب    

در ناوع ادبای روایات،     بوساتان کند. به عنوان مدال، سعدی در  کند، وجه اثر را تعیین می می
 است. است و یک روایت تعلیمی فراهم آورده وجه تعلیمی را استفاده کرده
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، بارها روایت را متوقا،  خسرو و شیرینو  لیلی و مجنونهای  ظامی گنجوی در داستانن
کند.  های داستانش را توصی، می های مختل، احساس خودش و شخصیت کند و حالت می

کناد،   عواطفی مانند دوست داشتن و روابطی که این عامل بین عاشاق و معشاوم ایجااد مای    
ن وجاه در ماتن باه صاورت وصا، طبیعات، وصا،        کند. ای وجه تغزلی شعر را تقویت می
گر است. همچنین، بیان عواط، اظهار عجز پیش معبود، غام و   معشوم، عاشق و عشق جلوه

های خوشباشی به ترتیب منجر به وجوه شاعری نیایشای،    اندوه از دست دادن کسی و زمزمه
را پُار   شاود. ایان وجاوه شاعری کاه فضاای روایات دو داساتان فاوم          ای و خنیایی می مرثیه
شود صبغة عاطفی و غنایی بر زمینة روایی متن سایه افکند. از این نظر،  است، باعث می کرده

تار اسات و    برجسته« داستان»های غنایی نظامی از موصوف  در داستان« غنایی»صفت و وجه 
 است. اهمیت بیشتری یافته

 منابع و مآخذ

 رکز.. تهران: مساختار و تأویل متن .(6878احمدی، بابک. )
 نشر کتاب.هران: بنیاد ترجمه و . ت3. ترجمة فؤاد روحانی. چجمهور .(6818افالطون. )

 . تهران: سخن.ر سایة آفتابد .(6838پورنامداریان، تقی. )
 . تهران: قطره.آرمانشهر نظامي .(6878حمیدیان، سعید. )
دانشـگاه   ادبیات تاریخ «.ی عاشقانة فارسیها منظومهبندی  طبقه» .(6866ذوالفقاری. حسن. )

 .66ا 77صص. 76ش .شهید بهشتي
 . تهران: چر .منظومة عاشقانة فارسي صد یک(. 6868) ااااااااااااااااااا .

 . تهران: آگاه.69. چصور خیال در شعر فارسي (.6866ا. )رضمدکدکنی، مح شفیعی
 هران: فردوس.ت .8چ .نواع ادبيا (.6878شمیسا، سیروس. )
 . تهران: فردوس.8. چسیر رباعي در شعر فارسي .(6873) اااااااااااااااااا .
 . تهران: فردوسی.8. چ8. جتاریخ ادبیات در ایران .(6818اهلل. ) صفا، ذبیح

 سینا. . تهران: انتشارات ابن8. چی غنایي ایرانها منظومه .(6839صورتگر، لطفعلی. )
 ردابه.. تهران: فی غنایي منظومها داستان (.6878غالمرضایی، محمد. )
 .قطره . تهران:6ن. جید حمیدیاکوشش سع به. هنامهشا (6878فردوسی، ابوالقاسم. )
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نقـد   «.وجه در برابر گونه: بحدی در قلمارو نظریاة اناواع ادبای    ( »6836پور، قدرت. ) قاسمی

 .36ا 18صص. 68ش .8س. ادبي
 . ترجمة فرزانة طاهری. تهران: مرکز.ظریة ادبين (.6838جاناتان. ) کالر،
جعفر محجاوب. تهاران:   اهتمام محماد  . بهویس و رامین .(6887ین اسعد. )رگانی، فخرالدّگ

 بنگاه نشر اندیشه.
 . تهران: کتابخانة طهوری.3. چتحوّل شعر فارسي(. 6876العابدین. ) ینزمؤتمن، 
 .دساتگردی . تصحیح حسان وحید لیلي و مجنون(. 6838بن یوس،. ) ی، الیاسوگنج نظامی
 . تهران: قطره.3یدیان. چکوشش سعید حم به

دستگردی. . تصحیح حسن وحیدخسرو و شیرین .(6838. ) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . تهران: قطره.3کوشش سعید حمیدیان. چ به
 . تهران: چشمه.های غنایي منظوم یرهنظ .(6868مرتضی. )سیدی، هاشمیرم

. ترجماة ضایاء موحّاد و پرویاز مهااجر.      یـات نظریة ادب .(6878ن وارن. )یولک، رنه و آوست
 تهران: علمی و فرهنگی.

 فروشی فروغی.. تهران: کتاب3. چریخ ادبیات ایرانتا .(6811ین. )الدّ جاللهمایی، 
 . تهران: نشر هما.69. چبالغت و صناعات ادبي فنون .(6877).  ااااااااااااااااااااااااا
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