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چکیده
با توجه به اینکاه شاعر غناایی ناوعی شاعر کوتااه و غیار روایای اسات کاه باه بیاان احساساات
میپردازد ،این سؤال مطرح است که چگونه میتوان داستانهای بلند عاشقانة ادبیات فارسی را ذیل
نوع ادبی غنایی جای داد .با بررسی داستانهای عاشقانه از منظر نقد نوع غنایی ،این مطلاب آشاکار
است که در داستانهایی که ماجرای عشقی برای گوینده مهمتار از مااجرای روایای اسات ،وجاوه
مختل ،بیان عاطفه بر اصل روایت سایه افکندهاست .بناابراین ،وجاههاای گونااگون غناایی ،مانناد
تغزّلی ،مرثیهای ،شکوائیهای ،خنیایی و نیایشی همواره روایت را متوقّ ،کرده ،به شعر صبغة غناایی

دادهاست .در این مقاله ،با تحلیل ساختاری این وجهها در داستان خسرو و شیرین و لیلای و مجناون
نظامی ،نشان داده میشود که چگونه وجههای مختل ،احساس شاعر و شخصیتهاای داساتانی در
متن مورد توجه قرار گرفتهاست .از این رو ،خوانندة این متون به جاای مواجهاه باا تعلیاق داساتانی،
بیشتر با توصی ،جنبههای گوناگون عاطفه مواجه میشود .در این داساتانهاا بهتار اسات اصاطالح
«غنایی» با کاربردی وجهی به کار برده شود نه «نوعی».

واژگان کلیدی :ادبیات داستان  ،غنای  ،خساو و شیاین ،لیل و مجنو  ،روایت.
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مقدمه
شعر غنایی در تقسیمبندی انواع ادبی یونان باستان ،نوعی شعر باوده کاه باا شاعر روایای
(حماسه) و دراماتیک (نمایشی) متفاوت بود .افالطون در کتاب سوم جمهور خود ،از زباان
سقراط ادعا میکند که در اثر هنری ،شاعر یا با صدای خود حارف مایزناد (محققاان ایان
نوع را با شعر غنایی برابر دانستهاند) و یا صدای دیگران را تقلید میکند (ایان ناوع باا شاعر
نمایشی منطبق است) و در حالت سوم نیز تلفیقی از این دو به وجود میآوردا یعنای هام باا
صدای خود حرف میزند و هم اجازه میدهد شخصیتها با صدای خود حارف بزنناد کاه
این نوع شعر را هم با شعر حماسی (روایی) برابر دانساتهاناد (ر .ا افالطاون618 :6818 ،ا
ولااک و وارن816 :6878 ،ا کااالر 66 :6838 ،و احماادی .)866 :6878 ،بااا توجااه بااه ای ان
تقسیمبندی ،سرشت شعر غنایی با شاعر روایای اساسااً متفااوت اسات و شاعر روایای بیشاتر
یادآور حماسه است .صفا حماسه را نوعی اشعار وصفی روایی میداند (ر .ا صفا:6818 ،
8ا )3و همایی اصطالح  Epicرا به «شعر قصصای» ترجماه مایکناد (ر .ا هماایی:6811 ،
 .)73محققان غربی نیز شعر غنایی را شعر کوتاهی معرفی میکنند که بیانگر احساسات یک
گویندة تنهاست ( Cudden, 1982: 372و  .)Abrams, 1385:153با توجه باه ایان مقدماه،
مسئلة اصلی این مقاله را چنین میتوان مطرح کرد که «داستانهای عاشاقانة ادبیاات فارسای
که در زمینة روایی سروده شدهاست ،چگونه میتواند یک گونة غنایی به شمار آید؟»

پیشینة پژوهش
در گسترة تحقیقات ادبیاات فارسای ،نخساتین باار صاورتگر (ر .ا صاورتگر)6839 ،
کتابی با عنوان ،منظومههای غنایی در ادبیات فارسی نوشتهاسات و پاس از او ،غالمرضاایی
(ر .ا غالمرضایی )6878 ،داساتانهاای غناایی منظاوم و میرهاشامی (ر .ا میرهاشامی،
 )6868نظیرههای غنایی منظوم را به نگارش درآورد .هرچناد ذوالفقااری در عناوان کتااب
خود (ر .ا ذوالفقااری )6868 ،از صافت غناایی اساتفاده نکارده ،اماا بارهاا داساتانهاای
عاشقانه را غنایی دانستهاست .هی یک از این نویسندگان استدالل نکردهاناد کاه چارا بایاد
این داستانهای روایی را غنایی دانست و به ایان مسائله نپرداختاهاناد کاه یاک ژانار روایای
چگونه میتواند صفت غناایی داشاته باشاد .شمیساا در اناواع ادبای (ر .ا شمیساا:6878 ،
 ،)683نخست به ویژگی غیر روایی بودن شعر غنایی در ادبیاات اروپاایی اشااره مایکناد و
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آنگاه مینویسد« :از آنجا که در ایران ،هنر نمایش رواج نداشتهاسات ،ماا باه شاعرهای بلناد
غنایی ادبیات فارسی ،شعر غنایی داساتانی مایگاوییم» (هماان .)683 :وی باا وجاود اینکاه
استادانه طرح مسئله کرده ،اما برای تطبیق منظومههای عاشقانه با تعری ،شاعر غناایی تاالش
چندانی انجام نمیدهد .ذوالفقاری منظومههای عاشقانه را بسطیافتة شاعر غناایی مایداناد و
استدالل می کند که در غزل مفهوم عشق به اشارتی بیان مایشاود ،اماا در منظوماة عاشاقانه
همان مضمون باز و گساترده شاده ،در قالاب داساتانی کماال ماییاباد (ر .ا ذوالفقااری،
.)73 :6866

 .1مبانی نظری
داستانهای مختلفی در ادبیات فارسی هست که به بیان ماجراهای عاشقانه میپردازد .باا
دقت در این متون به نظر میرسد که در برخی از اینها ،اصل روایت مهامتار از ماجراهاای
عاشقانه استا به عنوان مدال در شاهنامة فردوسی ،در بیان داستان خسارو و شایرین آشاکار
است که شاعر نمیخواهد در روند روایت اصلی کاه بیاان پادشااهی خسارو اسات ،تاوقفی
ایجاد کند و جزئیات روابط عاطفی عاشق و معشوم را بیان نماید .از ایان رو ،ویژگایهاای
دقیق شعر غنایی از منظر محتوایی و زبانی در این داستان دیاده نمایشاود .اماا بارعکس در
خسرو و شیرین نظامی ،ریزهکاریهای روابط عاطفی خسرو و شایرین بسایار پررنا تار از
گزارش تاریخی پادشاهی خسرو است .عوامل مختلفی وجود دارد که میتوان با آن فرضیة
مذکور را اثبات کرد .در این مقاله ،ایان داساتانهاا را از منظار وجاههاای غناایی بررسای و
تحلیل میکنیم .در نظریههای انواع ادبی معاصر ،از اصاطالح «وجاه» بارای بیاان جنباههاای
درونمایگانی گونههای ادبی استفاده میشود (ر .ا قاسمیپاور 13 :6836،باه بعاد) .یاک
روایت میتواند صبغة حماسی و یا میتواند ویژگیهای غنایی یا تعلیمی داشته باشد .از این
رو ،ما میتوانیم از صفات تعلیمی ،حماسی یا غنایی در کنار روایت به عنوان صفت استفاده
کنیم و به عنوان مدال ،روایت خسرو و شیرین نظامی را یک روایت غنایی بنامیم .همچناین،
یک روایت غنایی میتواند تغزّلی ،نیایشی ،مرثیهای و ...باشد .در واقع ،این صفتها بیاانگر
وجه یک گونة ادبی است .این ویژگی با بررسی مقایسهای دو داستان باا موضاوع مشاتر
بهتر تبیین میشود.
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 .2بحث اصلی
داستانهای عاشقانه ،برشی از زندگی دو شخصیت را که عاشق و معشوم هستند ،عرضه
میکند .در این روایاتهاا ،بیاان تجربیاات عااطفی و رواباط احساسای ایان دو فارد بسایار
پررن تر از سایر لحظات زندگی آنها جلوه داده میشاود .از ایان رو ،شاادیهاا ،غامهاا،
زیباییها ،تنهاییها ،دوریها ،نیایشها ،گریهها ،گالیهها و سایر عواط ،آنهاا هماواره در
صحنههای مختل ،داستان وص ،میشود .توصی ،این احساسات ،رن غنایی ایان گوناة
ادبی را بسیار برجسته میسازد.

2ـ .1وجه تغزّلی در داستانهای عاشقانه
میتوان گفت فراگیرترین عاطفهای که باعث پیدایش قِسم اعظمی از شعر غنایی فارسی
شده ،عاطفة عشق و دوستی است .این انگیزه اغلب در قالب شعر نسبتاً کوتااه «غازل» جلاوه
داشته است .در دوران آغازین شعر فارسی ،دالیلی مانند موقعیت اجتماعی شااعر و حضاور
او در کنار یک پادشاه مقتدر باعث شده بود که شاعر اشعاری را که بیانگر عاطفه ،عشاق و
دوستی اوست ،در مقدّمة قصایدی آورد که در ادامه به مدح ممدوح منجر میشد .این قِسم
از اشعار که هم از لحا زباان و هام از لحاا محتاوا باا قسامت مادحی تفااوت آشاکاری
داشت ،به نام «تغزّل»« ،نسیب» یا «تشبیب» شناخته میشد .این اصطالحات تفاوتهای خا
خودشان را دارند (ر .ا هماایی ،67 :6877 ،پااورقی ،و ماؤتمن ،)68 :6876 ،اماا در ایان
مقاله ،همه را با عنوان وجه تغزلی میآوریم و ویژگیهاای وصا ،طبیعات و وصا ،حاال
عاشق ،معشوم و عشق را از این طریق تحلیل میکنیم.
کاربرد این وجه در داستانهای عاشقانة نظامی به شکل گستردهای دیده میشود .شااعر
گاهی از طریق بیان وجاه غزلای خاالص ،تاأمالت عااطفی خاود را بیاان مایکناد ،هرچناد
همچنان در قالب مدنوی است .نمونة آن در خسرو و شیرین نظامی فراوان استا از جمله در
پایان افسانهسرایی دَه دختر ،هنگامی که نظامی عیش خسرو را وص ،مایکناد ،باه یکبااره
روایت را متوق ،و گزارههایی عاطفی بیان میکند که شبیه یک غزل است:
«مااای و معشاااوم و گلااازار و جاااوانی
تماشااااای گاااال و گلاااازار کااااردن

از ایااان خاااوشتااار نباشاااد زنااادگانی
ماای لعاال از کاا ،دلاادار خااوردن»...
(نظامی گنجوی.)636 :6838 ،
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این بیتها توقفی است که احساس شاعر در روایت ایجاد کردهاست و شیوة ارائاة لفا
به مخاطب ،غزلگونه است نه روایی .شاعر با حذف فعل ،احساس مطرح در ابیات را از قید
زمان و مکان بیرون آوردهاست .بنابراین ،غزلگونهای بیزمان فراهم آوردهاست کاه بارای
هر کسی در هر زمان و مکانی میتواند لذّتبخش باشد .ساختار تغزّل باه صاورت وجهای،
در داستانهای عاشقانه زیاد بهکار میرود .از این رو ،به تحلیال شایوههاای وجاه تغزّلای در
داستانهای عاشقانه میپردازیم.

2ـ1ـ .1توصی

طبیعت

توصی ،طبیعت یکی از ویژگیهای مهم و کاربردی داستانهای عاشاقانه اسات .وقتای
پادشاه از نظامی میخواهد که لیلی و مجنون را به نظم درآورد ،نظامی مواناع گونااگونی را
برای سرودن این داستان برمیشماردا از جمله:
«در مرحلااااااهای کااااااه ره ناااااادانم
نااااه باااااگ و نااااه باااازم شااااهریاری

پیداساااات کااااه نکتااااه چنااااد راناااام
ناااه رود و ناااه مااای ،ناااه کامکااااری»
(نظامی گنجوی.)87 :6838 ،

چنان که دیده میشود ،نظامی آشکارا یکی از معیارهای سرودن داستان عاشقانه را وجه
توصی ،طبیعت میداند .از این رو ،شیوههای مختل ،توصای ،طبیعات در منظوماههاای او
دیده میشود.

2ـ1ـ1ـ .1وص

خالص (وص

برای وص )

این ویژگی در داستانهای عاشقانه کمتر باهکاار مایرود .وصا ،طبیعات اغلاب بارای
زمینهچینی و صحنهپردازی معاشقات عاشق و معشوم بهکار میرود .نمونة این ناوع وصا،
در لیلی و مجنون:
«چون پارده کشاید گال باه صاحرا
خندیااااد شااااکوفه باااار درختااااان

شااد خااا بااه روی گاال مطاارّا
چاااون ساااکّة روی نیکبختاااان»...
(همان.)61 :

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938
 

212

پس از این بیت ،توصی ،در ابیات فراوانی اداماه ماییاباد و طایّ آن بااگ ،سابزه ،اللاه،
بنفشه ،غنچة گل ،نیلوفر ،سنبل ،شمشاد ،گلناار ،نارگس ،ارغاوان ،نسارین ،سوسان و اناواع
پرندگان ،مانند هزاردستان ،درّاج ،قمری ،فاخته و ...بهدقت وصا ،مایشاوند .نظاامی ایان
توصی ،تغزّلگونه را بدین گونه به روایت متصل میکند:
«در فصاااال گلاااای چنااااین همااااایون

لیلااااای ز وثاااااام رفااااات بیااااارون»
(همان.)67 :

این وص ،که پیش از رفتن لیلی به تماشای بوستان آورده شده ،فضای غنایی داستان را
تقویت کردهاست.

2ـ1ـ1ـ .2وص

مجالس بزم

مجالس بزم در خسرو و شیرین بهزیبایی توصی ،شادهاساتا باه عناوان مداال ،یکای از
مجالس بزم خسرو با توصی ،شب آغاز میشود که «از شاب ناوروز خاوشتار» اسات و از
«روز عید اندوهکشتر» .پس از آن خرگاه خسرو و ندیمان موزونطباع و دلخاواهی کاه بار
آن ایستادهاند و بسیار شاداب هستند ،وص ،میشود .سپس درون خرگاه که از بوی عود و
عنبر خجسته شدهاست ،وص ،میشود .همچنین ،وص ،کامل و دقیقی از نبید خوشاگوار،
عشرت خوش و منقل آتش انجام میگیرد ،و اینک ادامة وص:،
«صراحی چون خروسی ساز کارده
جهااان را تااازهتاار دادنااد روحاای
ز چناا ابریشاام دسااتان نااوازان
سااارود پهلاااوی در نالاااة چنااا
کمانچااااه آه موساااایوار ماا ایزد

خروسی کاو باه وقات آواز کارده
به سر بردند صابحی در صابوحی...
دریاااده پااااردههااااای عشااااقبازان
فگنااده سااوز آتااش در دل ساان
مغناااایّ راه موساااایقار ماااایزد»...
(همان69 :ا.)63

چنانکه دیده میشود ،وص ،کاملی از مجلس بزم در این ابیات صاورت گرفتاهاسات.
وص ،آنچنان دقیق است که با دقّت در اجزای کلمات آن میتوان یک مجلس بزم شاهانه
را در ذهن مجسّم کرد .حتی صدای حاصل از ابزار موسایقی در مصاوتهاا و صاامتهاای
شعر بهخوبی مانعکس شادهاسات .تکارار «س»« ،ش»« ،ز»« ،ن» و «گ» در ابیاات« ،صادای
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چن » را متبادر میکند ،بهویژه با اساتفاده از حاروف «ااگ نا » در قافیاه ا کاه هنگاام تناد
خواندن به صورت نون غنّه ادا میشود ا هماهنگی و انسجام محتوا و ساختار شعر باهخاوبی
در میشود .همین ویژگی در بیت پایانی نیز شایستة بررسی است .مصوت بلند «آ» که به
«ه» و «ر» ختم میشود ،یادآور صدای کمانچه است .افزون بر این ،هماهنگی لفا و محتاوا
نیز در توصی،های نظامی از مجالس بزم همواره دیده میشودا مدالً در شب جشن خسرو و
شیرین که قرار است این دو به همراه شاپور و دختران به افسانه گفتن بپردازند ،مجلاس بازم
چنین توصی ،میشود:
«شااابی باااود از دَر مقصاااودجویی
جاارسجنبااانی مرغااان شاابخیااز
دد و دام از نشااااط داناااة خاااویش

مراد آن شاب ز ماادر زاد گاویی...
جرسهاا بساته در مارگ شابآویاز
همه مطرب شده در خانة خاویش»
(همان686 :ا.)686

عالوه بر اینکه همة اجزا و کلمات وص ،شاده باا «شاب شااد خسارو دمسااز» هساتند،
مصوتها و صامتها نیز با محتوا دمسازند .استفاده از صامتهاای «ج»« ،س» و «ز» در بیات
دوم صدای جرس (زن ) و سنج را به ذهن متبادر میکند و در بیت آخر نیز تکارار «د» در
«دد»« ،دام» و «دانه» و هماهنگی «ط» در «نشاط» و «مطرب» با آن ،صدای طربنا شب شاد
خسرو را در آواها نشان دادهاست ،به طوری که تند خواندن مصرع اول بیت ساوم ،صادای
دف و سازهای کوبهای را به ذهن متبادر میکند.
یکی از وجوه غنایی که در ادبیات فارسای بسایار کمیااب اسات و در داساتان عاشاقانة
خسرو و شیرین بهکار رفته ،شعر توصیفی زفاف شیرین و خسرو است .انگیزة اصلی ساروده
شدن این نوع شعر ،بیان و توصی ،حس جنسی زن و مرد است .نظامی در خسرو و شایرین
این حس را دقیق وص ،کردهاست .ترتیب اعمال زن و مرد در این توصای ،جالاب توجّاه
است .نظامی این نوع شعر را هم با استعاره همراه ساختهاست و از این طریق ،حس هناری و
زیباییشناختی خواننده را با متن درگیر کردهاست:
«گه از سیب و سامن بُاد نقال ساازیش

گهی با نار و نارگس رفات باازیش»...
(ر .ا همان868 :ا.)868
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2ـ1ـ1ـ .3وص

رمانتیکی

یکی از ویژگیهای وص ،در داستانهای عاشقانة غنایی ،جنبة رمانتیک آن است .روح
شاعر در وص ،حلول میکند و وص ،را با موضوع شعر خود هماهن میسازدا به عنوان
نمونه نظامی پیش از توصی ،مرگ لیلی ،روح خود را در توصی ،طبیعات دمیاده اسات و
یکی از غمگینترین وص،های پاییز را خلق کردهاست:
«شاارط اساات کااه وقاات برگریاازان
خااونی کااه بُااوَد درون هاار شااا
سااایمای سااامن شکسااات گیااارد

خوناباااه شاااود ز بااارگ ریااازان
بیاارون چکااد از مسااام سااورا ...
گاال نامااة غاام بااه دساات گیاارد»...
(همان833 :6838 ،ا.)836

گوینده با مهارت خاصّی حالت غمناکی سوگواران را در چهرة طبیعت نقش بستهاست.
از این رو ،این وص ،رمانتیک ،فضا را برای بیان مرگ لیلی مهیّا کردهاست:
«در معرکاااااة چناااااین خزانااااای
لیلاااااای ز سااااااریر سااااااربلندی

شااااد زخاااامرساااایده گلسااااتانی
افتااااااد باااااه چااااااه دردمنااااادی»
(همان.)836 :

نمونة دیگر این نوع وص ،،توصی ،شب تنهاایی شایرین اسات (ر .ا هماان:6838 ،
.)868
ویژگی رمانتیک دیگر در داستانهای عاشقانه ،استفادة شااعر از تشاخیص در توصای،
طبیعت است .در شعر غنایی ،گوینده برعکس شعر حماسی که بارای شاگفتآورتار جلاوه
دادن و ماورای طبیعی نمایاندن رویدادها و پدیدارها برمیآید ،از طریق تشخیص ،در جهت
واقعی و ملموس فرانمودن پیوند انسان و هر چیاز بادل از انساان باا محایط جانادار خاویش
حرکت میکند (ر.کاغ حمیادیان .)93 :6878 ،نظاامی بهااری را کاه قارار اسات خسارو و
شیرین در آن عیش کنند ،چنین وص ،میکند:
«سهی سرو از چمن قامات کشایده
بنفشه تاب زلا ،افکناده بار دوش

ز عشااااق اللااااه پیااااراهن دریااااده
گشاااده باااد نساارین را بناااگوش»...
(نظامی گنجوی.)681 :6838 ،

درداستانهایعاشقانه /...امید ذاکریکیش
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مهمترین عامل برجستگی زبان در وص ،فوم ،تشخیص است .شاعر اجزای طبیعات را
نه تنها زنده فرانمودهاست ،بلکه انگیزة عشق را به آنها نسبت دادهاستا گویی آنها هم باه
پیااروی از خساارو و شاایرین بااه عشااق مشااغول هسااتند .شاااعر از طریااق تشااخیص ،همااواره
ویژگیهای غنایی مورد نظر خود را باه طبیعات نسابت مایدهاد .در داساتانهاای عاشاقانة
نظامی ،طبیعت همواره زنده است و با فضای عاطفی داستان هماهن است.
نمودِ دیگر تشخیص در داستانهای عاشقانه ،وقتی است که عناصر طبیعت در اثر شدت
هیجان گوینده ،مورد خطاب قرار میگیرند .جاناتان کالر میگوید:
«گاه میگویند وقتی شعر غنایی میتابد و از مدار ارتباط خارج میشود ،یا آن
را بازیچة خود میکند تا چیزی را مخاطب قرار دهد که واقعاً شانوندهاش نیسات ا
باد ،ببر ،یا دل ا در واقع ،این نشاندهندة احساسی قوی است که گوینده را از خود
بیخود ،به سخن گفتن میکشاند .اما این شدت هیجانات بیش از همه دربارة خود
عمل خطاب یا همّت خواستن مصدام مییابد کاه در آن برقاراری وضاعیتی اراده
میشود و برای به وجود آوردن این وضعیت ،غالباً از اشیاء بیجان خواسته میشود
سر در برابر گوینده فرود آورند و مطاع او شوند» (کالر.)683 :6838 ،

نمونة عالی این نوع تشخیص در خسرو و شیرین است .زمانی که شایرین تنهاسات و در
شبی غمگین و طوالنی چنین ناله میکند:
«چااااه افتاااااد ای سااااپهر الجااااوردی
مرا بنگر چاه غمگاین داری ،ای شاب!
شاااابا! امشااااب جااااوانمردی بیاااااموز
بخاااوان ای مااارگ ،اگااار داری زباااانی
اگااار کاااافر ناااهای ،ای مااارگ شااابگیر
وگاار آتااش نااهای ،ای صاابح روشاان

که امشب چون دگر شبها نگردی؟...
ندارم دین ،اگار دیان داری ،ای شاب!
مااارا یاااا زود کشااش یاااا زود شاااو روز
بخناااد ای صااابح ،اگااار داری دهاااانی
چاااااارا برناااااااوری آواز تکبیاااااار؟
چرا نایی بارون بایسان و آهان؟»...
(نظامی گنجوی868 :6838 ،ا.)868

شاعر از طریق خطاب به شب و خروس و صبح ،بهخاوبی تنهاایی شایرین را باه تصاویر
کشیدهاست و انگیزههای عاطفی او را از طریق شبهجملههای بیزمان بیان کردهاست .زماان
موجود در این شعر ،زمان خواندن متن استا یعنی شعر متعلاق باه گذشاته و آیناده نیسات.
شعر همواره در لحظة خواندن آن جاری است .از این رو ،این شعر میتواند صدای هرکسی
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باشد که تنهاست و شبی طوالنی را تحمل میکندا هر کسی در هر زمانی و در هار مکاانی.
این ویژگی شعر غنایی است و همین است که آن را با شعر روایی متفاوت جلاوه مایدهاد.
کالر میگوید:
«این خواستة مبالغهآمیز که جهان صدای آدم را بشنود و بر طبق آن عمل کند،
حرکتی است که گویندگان را به شاعرانی متعالی یا نهانبین بادل مایکناد :کسای
که میتواند طبیعت را مخاطب قرار دهد ،طبیعت ممکن است بادو پاساخ دهاد»...
(کالر.)683 :6838 ،

همچنین ،مخطااب قارار دادن اشایاء ،پیاام شاعری را باه یاک خودگاویی درونای بادل
میسازد که تنهایی گوینده را بیان میکند .این ویژگی در شعر فوم آشکار است .عالوه بار
این ،جهتگیری پیام به سوی گوینده است .این عامل کارکرد عاطفی شعر را بسیار برجسته
ساختهاست .همة اینها در کنار زبان سادة شعر ،یاک شاعر غناایی نااب پدیاد آوردهاسات.
خواننده دربارة شایرین نمایخواناد ،بلکاه او و عاطفاة او را در لحظاة خوانادن ماتن حاس
میکند.

2ـ1ـ .2توصی

معشوق در داستانهای عاشقانه

توصی ،معشوم از مواردی است که وجه تغزلی یاک اثار غناایی را ملماوستار جلاوه
میدهد .توصی ،معشوم در گونة ادبی تغزّل و غزل جایگاه خاصی داشت .در داستانهاای
عاشقانه نیز معشوم همواره اهمیت خاصی دارد .در مهامتارین آثاار داساتانی غناایی ،مانناد
ویس و رامین و خسرو و شیرین ،قهرمان اصلی داستان در واقع ،معشوم است.

2ـ1ـ2ـ .1توصی

اجزای بدن معشوق و مقایسة آن با طبیعت

توصی ،اجزای بدن معشوم و مقایسة آن با اجزای زیباای طبیعات در تغازّلهاا جایگااه
خاصّی داشت .در داستانهای عاشقانه ،این ویژگی همچنان ادامه یافت:
«چه گویم چون شکر! شکّر کدام است
چو ساروی ،گار بُاوَد در دامانش ناوش

طباارزد نااه کااه او نیاازش غااالم اساات
چو ماهی ،گر بُاوَد مااهی قصابپاوش»
(نظامی گنجوی.)868 :6838 ،
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شاعر به صورت ضمنی اعضای بدن معشوم را به اجزای طبیعت تشبیه میکناد و بار آن
برتری میدهد:
«دل شااکّر در آن تااااریخ شاااد تناا
سهیسرو آن زمان شد در چمن سُست

کااه یاااقوت تااو بیاارون آمااد از ساان
که سیمین ناار تاو بار ناارون رُسات»...
(همان863 :ا.)866

همچنین ،توصی ،اعضای بدن شیرین از زبان شاپور از این نموناه اسات (ر .ا هماان:
 .)686اما برخی از ویژگیهایی که در این داساتانهاا باه معشاوم نسابت داده مایشاود ،در
مقایسه با تغزّلها تازگی دارد:
مبالغه :عنصر مبالغه و اغرام ویژگی اصلی حماسه است ،اماا باه هماان میازان کاه ایان
عنصر در حماسه کاربرد دارد ،در شعر غنایی نیز دیده میشود .پورنامداریان مینویسد:
«همچنااان کااه در حماسااه بُعااد خااارمالعاااده و ماااورای طبیعاای حااوادو ،پدیاادههااا و
شخصیتها ،حضور اغرام و مبالغه را مقبول مینماید ،در غزل نیز زیبایی اساطیری معشاوم
از نگاه عاشق و شدت هیجان عاطفی او حضور هر اغرام و مبالغاهای را در وصا ،زیباایی
معشوم ،دلپذیر و مطبوع جلوه میدهد» (پورنامداریان.)11 :6838 ،
حمیدیان نیز مینویسد« :فرم مبالغة غنایی با مبالغة حماسی این اسات کاه مبالغاة غناایی
عرضی است و حال آنکاه مبالغاة حماسای ذاتای و جاوهری» (حمیادیان .)38 :6878 ،ایان
عنصر همواره در غزلهای عاشاقانه دیاده مایشاود (ر .ا پورناماداریان ،)91 :6838 ،اماا
گستردهتارین بهارهگیاری از ایان عنصار در داساتانهاای عاشاقانه اسات .شافیعی کادکنی
تصویرهای اغرامآمیز ویس و رامین را در القای معانی غیرحماسای ،باهویاژه معاانی غناایی
بسیار زیبا میداند و معتقد است که با زیباترین تشبیهات یاا اساتعارات شاعر فارسای براباری
میکند .وی این بیت را برای نمونه ذکر میکند:
«چو راماین گاهگهای بناواختی چنا

ز شااادی باار سَ ار آب آماادی ساان »
(شفیعی کدکنی.)916 :6866 ،

اما عنصر اغرام و مبالغه در داستانهای غنایی ،اغلب در توصی ،زیبایی معشوم باهکاار
میرود .نمونة اغرام در توصی ،شیرین:
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«ز تاارّی خواساات اناادامش چکیاادن
گشااااده طاااام ابااارو تاااا بنااااگوش
گل و شکّر ،کدامین گال ،چاه شاکّر؟

توصی

ز باااازی زلفاااش از دساااتش پریااادن
کشاایده طااوم غبغااب تااا سَ ار دوش...
بااااه او ،او مانااااد و بااااس اهللاکباااار»
(نظامی گنجوی.)866 :6838 ،

ویژگیهای زنانه

ویژگی دیگری که در توصی ،معشوم در این داستانها نسبت به گذشته تاازگی دارد،
توصی ،ویژگیهای زنانه و ساختن تصاویر زنده از این ویژگیهاست .توصی ،نااز و دالل
معشوم زن به طور مشخص ،در ادبیات فارسی بسیار کمیاب است .این ویژگی در خسارو و
شیرین نظامی بارها بهزیبایی وص ،میشودا از جمله توصی ،ناز و دالل شیرین:
«ساارش گاار سرکشاای را رهنمااون بااود
"نمک" در خنده ،کان لب را مکن ریش
بااه چشاامی ناااز باایاناادازه ماایکاارد
چاااه خاااوش نازیسااات نااااز خوبرویاااان
بااه چشاامی طیرگاای کااردن کااه برخیااز
به صاد جاان ارزد آن رغبات کاه جاناان

تقاضای دلاش یاارب کاه چاون باود؟...
به هر لف ِ "مکن" در ،صد "بکن" بیش...
به دیگار چشام عاذری تاازه مای کارد...
ز دیااااده رانااااده را در دیااااده جویااااان
بااه دیگاار چشاام دل دادن کااه :مگریااز
"نخواهم" گوید و خواهد باه صاد جاان»
(همان633 :ا.)631

این خصوصیات زنده در توصی ،زن ،بیانگر آن است که گوینده در روابط عااطفی باا
معشوم زن بسیار صمیمی بودهاست .این ویژگی در مقایسه باا توصای ،معشاوم در تغازّل،
دلنشینتر و همواره زندهتر و سالمتر است (همچنین ،ر .ا همان.)868 :

است ادۀ گسترده از استعاره در توصی

معشوق

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

درداستانهایعاشقانه /...امید ذاکریکیش
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2ـ1ـ .3توصی

213

شااده زو نافااه کاسااد ،نیف اه ارزان...
گهاای خاییااد فناادم را بااه عنّاااب»
(همان.)676 :

عاشق

در این مقاله ،ما لف «عاشق» را با تسامح دربارة «شخصیّت مرد داستان» بهکار مایباریم،
چنانکه «معشوم» را برای «زن» استفاده کردیم ،وگرنه در برخی از این منظومههاا ،جایگااه
عاشق و معشوم مشخص نیستا از جمله در ویس و رامین .محجوب ماینویساد« :عاشاق و
معشوم در این منظومه همسر و همشأنند .هی اثری از نیاز و کوچکی فاومالعاادة عاشاق و
ناز بیپایان معشوم در آن هویدا نیست .ویس و رامین هر دو در آن واحد هم عاشقند و هم
معشوم» (گرگانی38 :6887 ،ا مقدمه) .در توصی ،عاشق (مرد) هم زیبایی او و هم صفات
مردانگی او وص ،میشود .خسرو و شیرین چون داستان غناایی اسات ،در وصا ،زیباایی
عاشق مبالغه مایشاود ،باه گوناهای کاه مایتاوان برخای ابیاات را بارای معشاوم (زن) هام
بهکاربرد .اگر این توصی ،را با توصی ،فردوسای از زال در داساتان زال و روداباه (ر .ا
فردوسی )616 :6878 ،مقایسه کنیم ،خواهیم دید که وص ،فردوسی اغلب با تشابیه هماراه
است ،اما در خسرو و شیرین استعاره غلبه پیدا میکند .همچنین ،وص ،در خسرو و شایرین
برخالف شاهنامه طوالنی استا مدل وص ،خسرو از زبان شاپور برای شیرین:
«جهاااانی بینااای از ناااور آفریاااده
شگرفی ،چاابکی ،چساتی ،دلیاری
گلااای بااایآفااات بااااد خزانااای

جهاااان نادیاااده اماااا ناااور دیاااده
بااه مهاار آهااو ،بااه کینااه تندشاایری
بهاااری تااازه باار شااا جااوانی»...
(نظامی گنجوی16 :6838 ،ا.)78

با توجّه به سرشت عشق در لیلی و مجنون ،صفت عاشق نیز با سایر داستانهاای عاشاقانه
متفاوت است .مجنون هم سلطان ،سرخیل ،اقطاعدِه ،کیخسرو و اورنا نشاین اسات ،ولای
این ویژگیهای او با دیگران متفاوت است:
«ساااالطان سااااریر صاااابحخیاااازان
کیخساارو باایکاااله و باایتخاات
اقطااااااااعدِه ساااااااپاه ماااااااوران

سااارخیل ساااپاه اشاااکریااازان...
دلخوشکن صاد هازار بایرخات
اورناا نشاااین پشااات گاااوران»...
(همان.)11 :6838 ،
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در ایاان توصاای ،،در محااور همنشااینی جمااالت ،از واژههااایی اسااتفاده شااده کااه در
داستانهای عاشقانه تازگی دارد .این ویژگی نوعی پارادوکس را به وجود آورده که بیانگر
عشق متفاوت مجنون با خسرو و رامین است .از این رو ،زبان متن ،به زبان عرفاانی نزدیاک
شدهاست.
ویژگی دیگر عاشق در داستانهای عاشقانة نظامی (قرن ششم) ،اظهار عجاز او در برابار
معشوم است .خسرو با همة غرور و خودخواهی خود گااهی در برابار شایرین اظهاار عجاز
میکند:
«اسیری را باه وعاده شااد مایکان

مباااار ماااردهای آزاد مااایکااان»
(همان.)698 :6838 ،

یا وقتی شیرین در را به روی خسرو بستهاست ،او پاسابانی را نازد خاود مایخواناد و باه
شیرین پیغام میفرستد که:
«درون شو گو نه شاهنشاه ،غالمای

فرسااتاده اساات نزدیکاات پیااامی»
(همان.)888 :

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

2ـ1ـ .4توصی

عشق (روابط عاشق و معشوق)

توصی ،روابط عاشق و معشوم و یا در واقع ،توصی ،عشق ،مهمترین عنصر در ساختار
داستانهای عاشقانه است .همین عنصر است کاه در داساتانهاای عاشاقانة موفّاق ،حتای باه
روایت نیز رن غنایی میدهد .در شاهنامه که روایت حتّی در داستانهای عاشاقانه هام بار
عناصر غنایی چیرگای دارد ،گااهی توصای ،رواباط عاشاق و معشاوم باه آن وجاه غناایی
میدهد .در داستان زال و رودابه ،در خواست عاشق (چارة راه دیدار) ،پاسخ معشوم (دیدار
با معشوم به هار وسایلهای ،حتّای از طریاق گیساوان) ،توصای ،راوی از زلا( ،اساتفاده از
استعاره و توق ،روایت از طریق وص ،)،درخواست معشوم (گرفتن گیسوی او و به باالی
بام آمدن) و پاسخ عاشق (ممانعت از گرفتن گیسوی یار) هماه بیاانگر وجاه غناایی روایات
است .استفاده از فعل دعایی و بهارهگیاری از اساتعارة جاان کاه ژرفسااخت آن عواطا،
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گوینااده اساات ،زبااان غنااایی را باار روایاات حاااکم کااردهاساات (ر .ا فردوساای:6878 ،
676ا.)678
رن غنایی روایت در داستانهای نظامی بسیار برجسته است و نمونههای فراوانی از آن
را در روایت خسرو و شیرین میتوان یافت (ر .ا نظاامی گنجاوی688 :6838 ،اا .)638از
آنجا که در روایتهای داستانی ،گاهی عاشق و معشوم کنار هام هساتند و باه گفاتوگاو
مینشینند ،عکس تغزّل و غزل که شاعر عاشق اغلب در تنهایی و به صورت غیار مساتقیم و
یکطرفه با معشوم سخن میگوید ،غناییترین گزارههای بیانی در روایت شکل مایگیارد
که هم طبیعی مینماید و هم بسیار زنده و جذّاب است .برای نموناه ،گفتگوهاای شایرین و
خسرو سرشار از مفاهیم تغزّلی ،عجز ،ناز و نیاز است (ر .ا همان889 :ا.)838
عالوه بر این ،نحوة شروع رابطة عاشقی و ایجاد عشق همواره باعث غلبة وجه غنایی بار
روایت میشود .نمونة این حالت ،نحوة ایجاد عشق فرهاد است .شاعر از نگاه فرهاد ،شیرین
را دیده و انگیزة عشق فرهاد را توصی ،کردهاست و فرهاد برای شنیدن درخواست شایرین
برای کندن جوی شیر به قصر شیرین آمده ،منتظر است تا شایرین از پارده بیارون بیایاد کاه
ناگهان:
«بااه شاایرینخناادههااای شااکرّینساااز
دو قفااال شا اکّر از یااااقوت برداشااات
رطاابهااایی کااه نخلااش بااار ماایداد
شااانیدم ناااام او شااایرین از آن باااود
ز شااایرینگفاااتن و گفتاااار شااایرین
ساااخنهاااا را شااانیدن مااایتوانسااات

درآمااااد شااااکّر شاااایرین بااااه آواز
وَزو یاااقوت و شااکّر قااوت برداشاات
رطاااب را گوشااامال خاااار مااایداد...
که در گفتن عجب شیرین زباان باود...
شااده هااوش از سَاار فرهاااد مسااکین
ولاایکن فهاام کااردن ماایندانساات»...
(همان863 :ا.)866

بدین ترتیب ،شاعر داستان جدیدی را در روند روایت ایجاد میکند که عامل به وجاود
آمدن و پیشروی آن ،عشق است .اساساً در داستانهای عاشاقانه ،حرکات داساتان باه سابب
وجود عشق است و این عامل است که حوادو داستان را به هام متصّال مایکناد .عشاق در
عصر نظامی ،به طور عمده به دو شکل عاشقانه و عرفاانی در ادبیاات فارسای ظهاور یافات.
ساختار عشق غزل قرن ششم در ساختار عشق داستانهای عاشقانه نیز دیده میشود .سااختار
عشق در ویس و رامین مانند تغزّلهاست و در این کتاب ،عشق جسامانی وصا ،مایشاود
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(ر .ا گرگانی .)688 :6887 ،اما ساختار عشق در لیلی و مجناون شابیه غازلهاای عارفاناه
است و نوعی عشق معنوی توصی ،میشود .در خسرو و شیرین ،عشاق خسارو یاک عشاق
جسمانی است و عشق فرهاد ،عشق عرفانی .از این نظر ،هماان طاور کاه در برخای غزلیاات
عشق جسمانی و روحانی آمیخته میشوند ،در این اثر نظامی هام هار دو ناوع عشاق مطارح
شدهاست .نمونة توصی ،عشق عرفانی در لیلی و مجنون:
«مااااااااییم و ناااااااوای بیناااااااوایی
افااااالسخااااران جااااانفروشاااایم

بسااااماهلل اگاااار حریاااا ،مااااایی
خزپاااارهکااان و پاااالس پوشااایم»...
(نظامی گنجوی868 :6838 ،ا.)863

مهم ترین عامل تمایزدهندة این وص ،در زبان نهفته است .توصی،ناپاذیر باودن عشاق
عرفانی باعث میشد که گوینده در وص ،عشق ،در محور همنشاینی جماالت ،کلمااتی را
به کار بَرگد که قابل جمع نیستند .در جمالت متناقضنمای وص ،فوم ،عشق غیار جسامانی
بهخوبی تصویر شدهاست .انگیزة مطرح در آن ،دوسات داشاتن خاصای اسات کاه ویژگای
ماورایی دارد و وص ،شدنی نیست .وص ،فوم یاک وصا ،ذهنای و نمادگرایاناه اسات.
نمونة توصی ،رابطة عاشقی (عشق) جسمانی در خسرو و شیرین را میتاوان در ابیاات زیار
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!
هر آن از عمر پیشین رفات ،گاو رَو
من و تو جز من و تو کیسات اینجاا؟

گران شد هر سری از خواب دوشین
به رفتن با ملاک همدسات گشاتند...
شاااکار آرزو را تنا ا تااار کااارد...
بااده دانااه کااه ماارگ آمااد بااه داماات
کنااون روز از نوساات و روزی از نااو
حذر کردن نگویی چیست اینجا؟»...
(همان.)638 :6838 ،

چنانکه آشکار است ،مهمترین انگیزة مطرح در این اشعار ،نیاز جسمی و جنسی اسات.
کلمات بهکار رفته در شعر در همان معنای واقعی خاود اساتفاده شادهاناد .هماان گوناه کاه
موضوع مطرح هم زمینی و جسمانی است .نمونة توصی ،عشق عرفانی (غیار جسامانی) در
خسرو و شیرین (توصی ،رابطة عاشقانة غیر جسمانی از زبان فرهاد) را در ابیات زیار شااهد
هستیم:
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دِه آن توست ،در دِه چیساتم مان؟
که آنگاه الزم آیاد خودپرساتی»...
(همان831 :ا.)837

برجستهترین اندیشههای عرفانی در این ابیاات مطارح شادهاسات کاه عبارتناد از« :نفای
خودپرستی»« ،از خود بیخود شدن» و «عالقه به انزوا و گوشهنشینی» .این انگیزهها ،سااختار
عشق مطرح را در مقایسه با عشق جسمانی ،متفااوت جلاوه مایدهاد .چناانکاه گفتایم ،در
خسرو و شیرین نظامی ،هم وص ،عشق جسمانی و هم وص ،عشق عرفانی مطرح میشود.
تقابل این دو نوع عشق در منااظرة خسارو و فرهااد باهخاوبی آشاکار اسات (ر .ا هماان:
888ا.)889

2ـ .2سایر وجههای غنایی در داستانهای عاشقانه
در داستانهای عاشقانه ،از آنجا که با برشی از زندگی عاطفی عاشق و معشوم ساروکار
داریم ،همواره از اقسام احساسات آنها سخن به میان میآید .اصلیترین عاطفاة مطارح در
داستانهای عاشقانه ،همان عاطفة دوست داشتن و عشق است که دربارة آن بحاث کاردیم.
عالوه بر این ،گاهی از عواطا ،دیگار هام در داساتان ساخن باه میاان مایآیاد و یکای از
مهمترین عواط ،مطرحشده ،عاطفة اظهار عجز و راز و نیاز پایش معباود حقیقای اسات .از
این طریق ،وجه نیایشی در روند داستان ایجاد میشود:

2ـ2ـ .1وجه نیایشی
وجه نیایشی از توصی ،نیاز سوزنا بنده و اظهار عجز او پیش خداوند ایجاد میشاود.
وجه نیایشی در داستانهای عاشقانه ،در واقاع ،تاکگاویی درونای شخصایتهاای داساتان
است .شاعر روایت را رها میکند و در ابیاتی طوالنی به شخصیت داستانش اجازه مایدهاد
تا «من» درون خاود را آشاکار ساازد .از ایان رو ،فضاای شاعر نیایشای سرشاار از عاطفاه و
احساس است .جهت گیری پیام در وجه نیایشای باه ساوی گویناده اسات .بناابراین ،کاالم،
سرشار از عاطفه است و روایت ایستا و «رن ر باخته» استا برای نمونه نیایش شیرین باه
درگاه حق را مشاهده میکنیم:
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«خداونااااادا شااااابم را روز گاااااردان
شااابی دارم سااایاه ،از صااابح نومیاااد

چااو روزم باار جهااان پیااروز گااردان
درین شب روسپیدم کن چو خورشید»
(همان.)863 :

در وجه نیایشی ،زبان شعر نسبت به سایر قسمتها بسایار سااده اسات و از اساتعارههاا و
تشبیههای پیچیده خبری نیست .نمونة نیایش مجنون در ابیات زیر آمدهاست:
«گفاااات :ای دَر تااااو پناهگاااااهم
ای زهااااره و مشااااتری غالماااات

در جااز تااو کساای چاارا پناااهم؟
سارنامااااة ناااام جامالااااه نامااات»...
(همان.)676 :6838 ،

در وجه نیایشی ،مصوّتهای بلند ،بهویژه مصوّت بلند «آ» ،بسیار استفاده میشاود و ایان
ویژگی عالوه بر اینکه بیانگر عظمت معبود است ،لحن شعر نیایشی را برجسته میسازد:
«تااویی یاااریرس فریاااد هاار کااس
نااادارم طاقااات تایااامار چانادیااان

باااه فریاااادِ مااان فریاااادخوان رَس
أگغِادااانِی یَااا غِااایَاوگ المُساتگغایاداااین»
(همان.)863 :6838 ،

در اغلب کلمات ابیات فوم ،از مصوت بلند استفاده شدهاست و طناین ایان مصاوت باه
فضای شعر آرامش خاصی دادهاست .از این نظر است که صمیمیت عاطفی گویناده ،حتای
در بهکار بردن صامتها و مصوتها جلوه کردهاست (ر .ا هماان .)638 :6838،اساتفاده
از جمالت بدون فعل که با «ای» ندایی و یا «بای قسم» آغاز مایشاود ،ضامن اینکاه فضاای
عاطفی شعر را تقویت میکند ،شعر را از قید زمان بیرون میآورد و «لحظة غناایی» گویناده
را در لحظة خواندن همة مخاطبان جاری میسازد .از این رو« ،من» گویناده بسایار گساترده
است و عاطفهای جهانشمول را عرضه میدارد (ر .ا همان863 :6838 ،ا.)869
عالوه بر موارد فوم ،تکرار ساخت نحوی همسان در مصراعهای هار بیات و بیاتهاای
شعر و ایجاد توازن نحوی ،باعاث اناساجام شعر و «وحدت تأثیر» آن مایشاود .ایان تکارار
باعث میشود توازن واژگانی و توازن هجایی موجود در ابیات ،در ذهن مخاطب طنین آرام
و همسانی داشته باشد .همة اینها در کنار توازن واجی در مصوتهای بلند ،بهویژه مصوت
بلند «آ» ،صمیمیت عاطفی شعر را آشکار میسازد .این صمیمیت عاطفی تاا بادان جاا پایش
میرود که «من» راوی شعر هم در شاعر دیاده مایشاود .ایان مطلاب باا دقات در محتاوا و
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درونمایة نیایش شیرین ،اثباتشدنی است .راوی جمالتی را از زبان شیرین بیان میکند که
انتساب آن به شیرین ،با توجّه به شخصیت او در داستان بعید به نظر میرساد .از ایان رو ،باه
نظر میرسد «من» راوی شعر« ،خودِ نظامی» باشد:
«باااه ریحاااان و نداااار اشاااکریااازان
به نوری کز خالیاق در حجااب اسات

باااه قااارآن و چاااراگ صااابحخیااازان
به انعامی که بیرون از حساب اسات»...
(همان.)869 :

این اندیشهها و عواط ،بسیار شبیه اندیشهها و عواط ،شاعر در مخزناسسارار اوسات.
با این وص« ،،وجه نیایشی» یکی از عاطفیترین وجوه غنایی در داستانهای عاشقانة نظامی
است.

2ـ2ـ .2وجه شکوائیه
وجه شکوائیه از توصی ،انگیزه و احساس غم گوینده ایجاد میشاود .گویناده ذهنیات
غنایی خود را در برابر یک مخاطب بیان میدارد که تصور میکند تمام ناکامیهاایش از او
ناشی میشود و یا او در پاسخ خوبیهاای وی ،باه او بادی کاردهاساتا بارای نموناه وقتای
مجنون از خیال لیلی گله میکند ،با چنین ساختاری مواجه هستیم:
«ماان بااا تااو بااه کااار جااانفروشاای
مااان مهااار تاااو را باااه جاااان خریاااده
باااا یاااار ناااو آنچناااان شااادی شااااد

کااااار تااااو همااااه زبااااانفروشاااای
تااااو مِهاااار کااااس دگاااار گزیااااده
کااااز یااااار قاااادیم ناااااوری یاااااد»...
(همان.)637 :6838 ،

گوینده (مجنون) ،مخاطب (خیال لیلی) را در برابار خاود قارار داده ،خاود را باه وفاا ،و
مخاطب را به بیوفایی وص ،نمودهاست .این تقابال دوگاناه هماواره در سااختار شاکوائیه
وجود دارد .نظامی در خسارو و شایرین ،در شاکایت از جهاان نیاز از تقابال دوگاانی بهاره
میگیرد (ر .ا همان.)668 :6838 ،
ارتباط کالمی در وجه شکوائیه ،با حضور گویندة ( فرساتندة) پیاام و مخاطاب ایجااد
میشود .مخاطب یا اغلب حضور ندارد (مجنون با خیال لیلی گفتگو میکند «به زبان باد») و
یا شایئی اسات کاه نمای تواناد گفتگاو کنادا مانناد جهاان .از ایان رو ،در وجاه شاکوائیه،
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جهتگیری پیام به سوی گوینده اسات و کاالم کاارکردی عااطفی دارد .سااختار صاوری
دیگری که در شکوائیه وجود دارد ،اساتفاده از جماالت پرسشای اسات .از آنجاا کاه ایان
جمالت در متن بیجواب است ،کارکرد عاطفی فراوانی دارد و به تکگویی درونای شابیه
است:
«جهان خرمن بسی داند چنین ساوخت
کااااادامین سااااارو را داد او بلنااااادی
کاادامین ساار گاال را کااو بپاارورد

مشااااعبد را نبایااااد بااااازی آموخاااات
کااه بااازش خاام نااداد از دردمناادی؟
نااادادش عاقبااات رنا ا گااال زرد؟»
(همان.)613 :

همچنین است در شکوائیة مجنون (ر .ا همان631 :6838،ا.)637

2ـ2ـ .3وجه خنیایی
از جمله شخصیتهاایی کاه در داساتان هاای عاشاقانه باا منشااء ایرانای حضاور دارناد،
نوازندگان و خنیاگرانند .آنها گاهی در حضور عاشق و معشوم به خوانندگی و نوازنادگی
مشغول میشوند .شاعر گاهی از زبان آنها تراناهای را در ماتن مایآورد کاه بسایار جالاب
توجااه اساات .ایاان ترانااه در واقااع ،مااتن شااعری اساات کااه آن نوازنااده بااا موساایقی همااراه
ساختهاست .در این مقاله ،این نوع اشعار را «وجه خنیایی» نامیدهایم .این ساؤال درباارة ایان
قِسم شعرها مطرح است که آیا ساختار این نوع شعرها با ساختار اشعاری که بارای همراهای
موسیقی سروده میشدند و یا به همراهی موسیقی خوانده میشدند ،همخوانی دارد.
در ویس و رامین« ،گوسان نوآیین» سرودی میخواناد کاه حاال ویاس و راماین در آن
پوشیده است .ایان سارود سااختار تمدیلای و اساتعاری دارد (ر .ا گرگاانی.)888 :6887 ،
نمونههای دقیقتر وجه خنیایی در خسرو و شیرین نظامی گنجاوی دیاده مایشاودا مادالً در
مجلس بزم خسرو:
«غااااااازل برداشاااااااته رامشاااااااگر رود
چااه خااوش باااغی اساات باااگ زناادگانی
چاااه خااارّم کاااا شاااد کاااا زماناااه
چو هسات ایان دیار خااکی سُساتبنیااد

کااه :باادرود ،ای نشاااط و عاایش ،باادرود
گاااار ایماااان بااااودی از باااااد خزاناااای
گااااارش باااااودی اسااااااس جاوداناااااه
بااااه بااااادش داد بایااااد زود باااار باااااد
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که رفت آن از میان ،وین در میان نیست»...
(نظامی گنجوی.)63 :6838 ،

از لحا ساختار زبانی ،متن این شعر که نظامی آن را غزل نامیدهاست ،زبانی بسیار ساده
دارد ،به طوری که هی کلمهای نیاز به توضیح ندارد .از استعارههای متعاددی کاه در زباان
آثار نظامی همواره با آن مواجه هستیم ،در اینجا خبری نیسات .ویژگای دوم زباانی ،تاوازن
هجایی شعر است .توازن هجایی «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» برای این وجاه بسایار مناساب باه
نظر می رسد .این توازن در اشعار موسیقایی محلای (فهلویاات) هام کااربرد داشات .اشاعار
موجود در ایران که همواره با موسیقی همراه بودهاست ،بهتدریج باا برخای از اوزان عربای،
بهویژه هزج و متقاارب مطابقات یافات (ر .ا شمیساا .)816 :6873 ،زباان سااده و تاوازن
هجایی مذکور ،این ابیات را شبیه فهلویات و دوبیتیها میگرداند که هم با موسایقی هماراه
بودند و هم عاطفی و عامیانه بودند.
از لحا محتوا ،انگیزة مطرح در این شاعر ،انگیازة «دَم را غنیمات شامردن» اسات .ایان
انگیزه اغلب در اشعار کوتاهی استفاده میشد که معموالً در قالب رباعی است و در ادبیات
فارسی با نام خیّام معروف شدهاست .تکرار این مضامون در بافات محتاوایی اغلاب ابیاات،
انسجام شعر را رقم زدهاست و باعث «وحدت تأثیر» آن شدهاست .نمونههاای وجاه خنیاایی
در خسرو و شیرین فراوان است .به طور کلی ،ایان وجاه هام در ایجااد فضاای غناایی ماتن
خسرو و شیرین بسیار مؤثر افتادهاست (همچنین ،ر .ا نظامی گنجوی896 :6838 ،ا.)876

2ـ2ـ .4وجه مرثیهای
دیگر از وجوه غنایی بهکار رفته در داستانهای عاشقانه ،وجاه مرثیاهای اسات .موضاوع
مرثیه ،تأثر گوینده در مارگ کسای اسات .بناابراین ،انگیازة عااطفی باه وجاود آمادن آن،
احساس غم گوینده اسات .وجاه مرثیاهای باه دو صاورت در داساتانهاای عاشاقانه باهکاار
رفتهاست :یکی وص ،فردی که فوت کردهاست و دیگری وص ،کسی کاه در ساوگ او
نشستهاست .نمونة این نوع مرثیه در لیلی و مجنون ،وص ،مرگ لیلی و سوگ مادر اوسات
(ر ا نظامی گنجوی836 :6838 ،ا .)893در این ناوع مرثیاه ،حالات وصافی و روایای بار
گزارههای عاطفی غلبه دارد .نموناة دوم مرثیاه ،بیاان تاکگاویی درونای فاردی اسات کاه
عزیزی را از دست داده باشد .در این نوع مرثیه ،شاعر عنان روایت را به تکگاویی درونای
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شخصیت صاحب عزا می سپارد .بنابراین ،این نوع مرثیه سرشار از گزارههای عاطفی اسات.
نمونة این نوع ،در لیلی و مجنون است .وقتی که مجنون در مرگ پدر ناله سر میدهد:
«گفت ای پادر ،ای پادر کجاایی؟
ای غمخااور ماان کجااات جااویم؟
تاااو بااایپساااری صاااالح دیااادی
مااان بااایپااادری ندیاااده باااودم
فریااااد کاااه دورم از تاااو فریااااد
یاااارم تاااو بُااادی و یااااورم تاااو

کافسااار باااه پسااار نماااینماااایی؟
تیماااار غااام تاااو باااا کاااه گاااویم؟
زان روی باااه خاااا درکشااایدی
تلااخ اساات کنااون کااه آزمااودم
فریادرساای ناااه جاااز تاااو بااار یااااد
نیااااااااروی دل دالورم تااااااااو»...
(همان618 :ا.)613

از لحا زبانی ،این نوع مرثیه عکس نوع پیشین که سرشار از استعاره است ،زبان بسایار
سادهای دارد .در این نوع مرثیه ،از نظر ارتباط کالمای ،گویناده و مخاطاب هار دو حضاور
دارنااد .امااا در واقااع ،مخاطااب حضااور فیزیکاای ناادارد ،بلکااه گوینااده او را در ذهاان خااود
فراخوانده است .بنابراین ،با جمالت سؤالی مواجه هستیم که در متن شاعر جاوابی بارای آن
نمیآید .ساختار ندایی برخی جمالت که در واقع ،خطاب کسای اسات کاه دیگار نیسات،
عاطفة گوینده را بهخوبی در زبان شعر نشان میدهد .استفاده از شبهجملههایی مانند «وای» و
«فریاد» در کنار حالت ندایی عامل دیگر انعکاس عاطفه در زبان شعر است:
«آه ای پااادر ،آه از آنچاااه کاااردم
آزردمااات ای پااادر ناااه برجاااای
آزار تااااااو راه مااااااا مگیااااااراد

یااااک درد نااااه بااااا هاااازار دردم
وای اگر بحلاااام نماااایکناااای ،وای
ماااا را باااه گنااااه ماااا مگیاااراد»...
(همان613 :ا.)619

در کنار اینها ،در مرثیههای نوع دوم ،جهتگیری پیاام هام باه ساوی گویناده اسات و
حاصل آن گزارههای عاطفی در زبان شعر است:
«جااااندوساااتی تاااو را باااه هااار دم
بااار جاماااه ز دیاااده نیااال پاشااام

یااااد آرم و جاااان بااارآرم از غااام
تااا کااور و کبااود هاار دو باشاام»...
(همان.)613 :
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تکرار فعل «بود» زبان شعر را باا موضاوع مطارح در آن هماهنا مایکناد .گویناده از
طریق تکرار این فعل ،موضوع از دست دادن عزیزی را در زبان نشان دادهاست:
«یاااارم تاااو بُااادی و یااااورم تاااو
اساااااتاد طاااااریقتم تاااااو باااااودی

نیااااااااااروی دل دالورم تااااااااااو
غمخاااوار حقیقاااتم تاااو باااودی»
(همان).

از نظر محتوایی ،انگیزة اصلی مطرح شده ،انگیزة غم شدید است .گویناده در کاالم دو
وضعیت را در برابر هم میگذارد و با نوعی توازن مایگانی کالم را پیش میبرد و وضاعیت
«من» را در برابر وضعیت «تو» قرار میدهد:
«ماان کاارده درشااتی و تااو نرماای
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
ماان رفتااه بااه تگاار خااواب گفتااه
مااان بااار سَااار سااانگی اوفتااااده»...
(همان).

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

نتیجهگیری
مطالب مقالة حاضر بار مبناای ایان پرساش بنیاادین مطارح شاد کاه «چگوناه مایتاوان
داستانهای عاشقانه را که در ساخت روایی ارائه شدهاست ،غنایی نامید؟» .از ایان رو ،ابتادا
با تعری ،شعر غنایی و با مقایسة آن با روایت ،این نتیجه حاصل شد که گونة ادبای داساتان
نمی تواند به طور مستقیم ذیل نوع ادبی غنایی قرار گیرد .با توجه به این مطلب و برای پاسخ
به پرسش فوم ،بحث «وجه» پیش کشیده شد« .وجه» به جنبههاای درونماایگی اناواع ادبای
داللت دارد .شیوة خاصی که شاعر برای ارائة لف به مخاطب در یک گوناة ادبای انتخااب
میکند ،وجه اثر را تعیین میکند .به عنوان مدال ،سعدی در بوساتان در ناوع ادبای روایات،
وجه تعلیمی را استفاده کردهاست و یک روایت تعلیمی فراهم آوردهاست.
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نظامی گنجوی در داستانهای لیلی و مجنون و خسرو و شیرین ،بارها روایت را متوقا،
میکند و حالتهای مختل ،احساس خودش و شخصیتهای داستانش را توصی ،میکند.
عواطفی مانند دوست داشتن و روابطی که این عامل بین عاشاق و معشاوم ایجااد مایکناد،
وجه تغزلی شعر را تقویت میکند .ای ن وجاه در ماتن باه صاورت وصا ،طبیعات ،وصا،
معشوم ،عاشق و عشق جلوهگر است .همچنین ،بیان عواط ،اظهار عجز پیش معبود ،غام و
اندوه از دست دادن کسی و زمزمههای خوشباشی به ترتیب منجر به وجوه شاعری نیایشای،
مرثیهای و خنیایی می شاود .ایان وجاوه شاعری کاه فضاای روایات دو داساتان فاوم را پُار
کردهاست ،باعث میشود صبغة عاطفی و غنایی بر زمینة روایی متن سایه افکند .از این نظر،
صفت و وجه «غنایی» در داستانهای غنایی نظامی از موصوف «داستان» برجستهتار اسات و
اهمیت بیشتری یافتهاست.
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شفیعیکدکنی ،محمدرضا .)6866( .صور خیال در شعر فارسي .چ .69تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس .)6878( .انواع ادبي .چ .8تهران :فردوس.
اااااااااااااااااا  .)6873( .سیر رباعي در شعر فارسي .چ .8تهران :فردوس.
صفا ،ذبیحاهلل .)6818( .تاریخ ادبیات در ایران .ج .8چ .8تهران :فردوسی.
صورتگر ،لطفعلی .)6839( .منظومههای غنایي ایران .چ .8تهران :انتشارات ابنسینا.
غالمرضایی ،محمد .)6878( .داستانهای غنایي منظوم .تهران :فردابه.
فردوسی ،ابوالقاسم )6878( .شاهنامه .بهکوشش سعید حمیدیان .ج .6تهران :قطره.

درداستانهایعاشقانه /...امید ذاکریکیش

وجههایغنایی
تحلیل 

287

قاسمیپور ،قدرت« )6836( .وجه در برابر گونه :بحدی در قلمارو نظریاة اناواع ادبای» .نقـد

ادبي .س .8ش .68صص18ا .36
کالر ،جاناتان .)6838( .نظریة ادبي .ترجمة فرزانة طاهری .تهران :مرکز.
گرگانی ،فخرالدّین اسعد .)6887( .ویس و رامین .بهاهتمام محمادجعفر محجاوب .تهاران:
بنگاه نشر اندیشه.
مؤتمن ،زینالعابدین .)6876( .تحوّل شعر فارسي .چ .3تهران :کتابخانة طهوری.
نظامیگنجوی ،الیاسبن یوس .)6838( .،لیلي و مجنون .تصحیح حسان وحیددساتگردی.
بهکوشش سعید حمیدیان .چ .3تهران :قطره.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .)6838( .خسرو و شیرین .تصحیح حسن وحیددستگردی.
بهکوشش سعید حمیدیان .چ .3تهران :قطره.
میرهاشمی ،سیدمرتضی .)6868( .نظیرههای غنایي منظوم .تهران :چشمه.
ولک ،رنه و آوستین وارن .)6878( .نظریة ادبیـات .ترجماة ضایاء موحّاد و پرویاز مهااجر.
تهران :علمی و فرهنگی.
همایی ،جاللالدّین .)6811( .تاریخ ادبیات ایران .چ .3تهران :کتابفروشی فروغی.
ااااااااااااااااااااااااا  .)6877( .فنون بالغت و صناعات ادبي .چ .69تهران :نشر هما.
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