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 چکیده
ترین درخشانو عمق مفاهیم ادبیات غنایی در کنار تنوع مصادیق این نوع ادبی، از  گستردگی

هایی در دوره ه آفرینش سایر انواع ادبیک. درحالیرودادبیات فارسی به شمار می هایویژگی

و تکاملی دهد، ادب غنایی، با اقبالی رو به رشد هایی از خود نشان میضعف از تاریخ،

صورت لیکن آنچه در شناخت جوانب گوناگون این نوع ادبی به است. مواجه بوده روزافزون

 ، آثار منثورچه موانعی تأثیراست که تحت  اینو پیگیری دارد  قابلیت طرح ،یک نقطه ابهام

 شماری چشمگیریکم ، ازبه اشکال و انواع منظوم آن بتنس محض غنایی مستقل و

ای مشخص و مطرح در باب اسلوب نثر فارسی، یافتن پاسخی برای برخوردارند. فقدان نظریه

مراجعه با  نخستدر درجه  دشدر این پژوهش تالش بنابراین  ؛کندپرسش فوق را دشوار می

تا  های نثر فارسی احصا شودآثار منثور و کتب ترسلی، برخی از تعاریف و مالک به دیباچۀ

نثر فارسی، موانع  یهای انشاچهارچوب کالم غنایی با ۀهای ارائدن بایستهبرابر نهااز رهگذر 

رو که پژوهش حاضر ازآننظری رشد و گسترش آثار غنایی منثور، وضوح بیشتری پیدا کند. 
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 مقدمه

های نقد و تحقیقات ادبی، تقسیمات متعددی وجود دارد که هر یک به فراخور در مجموعه بحث

های متفاوتی پاسخ ، به پرسشموردبحثگستره بازه زمانی، دامنه واحد تحقیق و نیز زمینه علمی 

شوند های کالن تحقیقات ادبی هستند که محدود به زمان نمیبرخی از حوزه حالدرعیندهند. می

بسا بتوان مبحث گیرند. چهها قرار میو آثار ادوار مختلف، با شدت و ضعف، تحت مبانی این حوزه

از ». کرد تعریفجهت تحقیقات ادبی  های کالنیترین مصداق چنین حوزهرا اصلی« انواع ادبی»

. بخش اعظم ادبیات بوده استاز مفاهیم عمده نظریه ادبی  نون، نگرش نوعی، یکیکزمان ارسطو تا

و ارزش هر اثر ادبی را درجه سازگاری آن  بوده استبندی نوعی پایه اعمال طبقه جهان و نقد آن بر

انواع »ذاتی  هایمؤلفه(. 76: 1381)دارم،  «است کردهشده، تعیین میررمقهای نوعیِ ازپیشویژگیبا 

تا در ساختار و  شود گرفتهکند که دایره شمول این مبحث بسیار گسترده در نظر نیز حکم می« ادبی

بنیادین یک نوع از انواع  هایمؤلفهمحتوای هر متنی، بتوان وجه غالبی را بر اساس میزان همخوانی با 

که با عواطف و  به سبب ارتباطی« غنایی»قرار داد. در میان انواع ادبی، نوع  تأکیدادبی، مورد 

های پرشُماری ظاهر احوال گوناگون بشری، در اشکال و گونه مقتضایبهاحساسات انسانی دارد، 

ترین و منفعالنهکه ادب غنایی،  گردیده موجبجا که احساسات متضاد انسانی تا آن شده است

 (.28: 1396راشد محصل، ) دهدترین حاالت انسانی را در خود بازتاب خروشناک

است که شاعر یا نویسنده از مناسبات مادی و معنوی جهان  تأثیریغنایی، محصول مستقیم ادب 

متنی مکتوب با مختصاتی هنری، ارائه  صورتبهخویش را  تأثّر، درنهایتکند و بیرون اخذ می

دهد. هر آنچه در جهان بیرون، انگیزه و باعث تحریک طبع هنری شاعر یا نویسنده بوده باشد، می

، تحلیل شده و متناسب متأثرطی فرآیندی درونی و عاطفی، از زاویه احساس شخصی و فردی انسان 

ح، فخر، رثا، تغزل، شکایت، وصف و با تحلیل عاطفی صورت گرفته، در ذیل موضوعاتی چون مد

که یکی از مبانی اولیه  روستازاینگردد. هم ... در قالب کلماتی دارای انتظام، به جهان بیرون بازمی

یک اگر رویداد و یا تصویری از منظر  چراکهدانند، ادب غنایی را فردیّت شاعر یا نویسنده می

ست شخص دیگر در همان زمان و مکان ، انگیزه تولید یک متن غنایی باشد، ممکن اشخص

سابقه دیرپای  (.19: 1383پارساپور، ) باشدبه آن توجهی نداشته  اصالًدیگر بدان بنگرد یا  ایگونهبه

ادبیات فارسی از سویی و مبانی محتوایی ادب غنایی از سوی دیگر، ذهن آشنا به هر دو حوزه را بر 

و چنین نیز هست.  کند تلقیتاریخ ادبیات فارسی ناگزیر  نهدارد تا اشتمال آثار غنایی را در پهآن می
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(، در تاریخ ادبیات 26: 1396راشد محصل، ) داردگرا نگر و آرماندرون ایادب غنایی که جنبه

و  ت مخصوصزیربنای نوع ادبی مجزایی با کیفیکه از درون آن،  ظاهر شد پرقدرتن فارسی چنا

از  نظرصرف (.131 :الف ،1394 شمیسا،) یافتاستحکام « فانیادبیات عر»به خود، با عنوان  منحصر

ترین گستره ادبی را به خود مبنای مشترک، بدون احتساب آثار عرفانی، ادب غنایی همچنان وسیع

گی مصادیق ادب غنایی در حوزه نظم فارسی دشفیعی کدکنی در باب گستر دهد.اختصاص می

ین افق معنوی، افق شعرهای غنایی است ... موضوعاتی تردر شعر فارسی، وسیع»چنین نظری دارد: 

جز بهتمام موضوعات رایج است  تقریباًدهند، که در ادب فارسی حوزه شعر غنایی را تشکیل می

... در یک نگاه اجمالی: شعرهای عاشقانه، فلسفی، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح حماسه و شعر تعلیمی

(، هم او، نظریه انواع 27: 1386)شفیعی کدکنی،  «ستندو وصف طبیعت همگی مصادیق شعر غنایی ه

اگر مصادیق محض و مستقل ادب غنایی را پیگیری  (، اما15 همان:) داندادبی را بر نثر نیز صادق می

های متمادی در تاریخ ادبیات فارسی حضوری سخت کمرنگ دارد، آثار آنچه در این قرن کنیم،

شود تر میادبی برجسته-یک ابهام تاریخی صورتبهغنایی منثور است. این حضور کمرنگ زمانی 

. چگونه و به چه علت است که آثار غنایی گیرد قرار مدنظرق نوع ادب غنایی نیز که فراوانی شقو

منظوم  بندی نیز نیستند و در مقابل، آثار غنایی غیرو دسته احصاقابلفرط کثرت، گاه حتی  منظوم از

اند که برای یافتن نخستین نمونه مستقل و مدون نثر غنایی، با لحاظ تمام تقسیمات این چنان اندک

 تا اواسط قرن ششم هجری در خط تاریخ ادبیات پیش آمد؟ بایستمینوع ادبی، 

غنایی، علت کمبود  پرشمارهای م مشخص این پژوهش آن است که در برابر منظومهدر واقع ابها

این کتاب را مصداقی کافی برای نثر غنایی بدانیم( چیست؟  کهآن)به فرض  سمک عیاراثری چون 

در نظایر  کهچنانچرا هیچ اثر مستقلی در زمینه مبانی عشق زمینی، تغزل و وصف معشوق،  کهاینو یا 

هایی را درباره آید؟ مشابه چنین پرسشمین مفاهیم هست، در حوزه نثر فارسی به چشم نمیعرفانی ه

 توان مطرح کرد.سایر شقوق ادب غنایی از مدح، فخر، هجو، حبسیه و مرثیه نیز می

اهلل صفا در حدر میان تعاریفی که از ادبیات غنایی در منابع گوناگون وجود دارد، تعریف ذبی

هاست. وی غرض و غایت شعر غنایی را توصیف ترین آنجامع ،ی در ایرانسرایحماسهکتاب 

مراد از عواطف انسانی، تمام تجلیات »نویسد: داند و در شرح آن مینفسانیات و عواطف فرد می

پرستی گرفته تا حیرت و عشق و کینه شری است، از احساسات دینی و میهنعواطف و احساسات ب

های منتهای جهان و شگفتیال عظمت بیدرونی و حتی احساساتی که در قبهای و تحسر و بیان غم
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(. 3: 1333)صفا،  «شودمیخلقت و سرگشتگی در برابر اسرار سَرگمشده طبیعت بر آدمی طاری 

فقط در شکل ، چرا خود غیرعرفانیدر بُعد  این احوالترجمان اکنون جای این پرسش است که 

مراجعه به نثر، برای نگارش مکنونات  کهآن؟ حال دهدشان میمنظوم خود چنین وسعتی از خود ن

با  نوعیبهای که نثر برای بیان هرگونه فکر و اندیشه ازآنجاکه». باید باشدتر سهل مراتببهقلبی 

کاربرد عمومی و اجتماعی روزمره نثر، بسیار  طبعاًرود، زندگی روزمره مربوط است، به کار می

(. لیکن، تاریخ ادبیات فارسی که در حوزه آثار تاریخی و 5: 1380فسایی،  )رستگار «تر استوسیع

کم از ، در زمینه نثر غنایی، دستیافتهدست نقاط درخشانی عرفانی منثور، از منظر کمّی و کیفی، به

تردید این مسئله، علل در مقایسه با آثار منظوم غنایی، نمود چشمگیری ندارد. بی ویژهبهمنظر کمّی، 

عواملی نظری و عملی خواهد داشت. پژوهش حاضر، بر علل و عوامل نظری متمرکز خواهد بود و 

یا اشارت، در منابع  صراحتبههایی که و جهت یافتن توضیحی برای این امر، به ناگزیر به تعریف

رسد در مورد شناخت مختلف ارائه شده است، مراجعه مجدد و تدقیق بیشتر خواهد داشت. به نظر می

و وارن ابهامی وجود نداشته باشد. ما در این زمینه، قائل به تعریف ولک « انواع ادبی»وانب مبحث ج

 ازلحاظبندی آثار ادبی که نوع ادبی عبارت است از گروه»هستیم:  نظریه ادبیاتدر کتاب معتبر 

و با  نظری مبتنی بر شکل بیرونی )بحر و ساختمان خاص( و نیز شکل درونی )نگرش، لحن، مقصود،

(. تعریف نوع ادبی غنایی نیز در سطور 266: 1382)ولک و وارن،  «تسامح موضوع و مخاطب( است

منابع مربوط به حوزه ادبیات منثور، تعریف و  اساس بربنابراین، تالش خواهد شد،  ؛فوق ارائه شد

شناختی از مختصات فنی نثر فارسی به دست آید تا از رهگذر برابر نهادن نقاط ناهمخوان بین شکل 

موانع  ،های فنی آن(های فنی آن( و شکل بیرون )نثر فارسی و بایستهدرونی )محتوای غنایی و بایسته

 برجسته گردد. نظری رشد و گسترش آثار غنایی منثور

 پیشینه پژوهش

خاص، چندان مورد  طوربهتحقیق در زمینه نثر فارسی در وجه عام و تحقیق در نثر غنایی  متأسفانه

که اسامی منابع  شده استهای نثر غنایی برخی از جنبه توجه نبوده و تنها اشاراتی در این زمینه به

 نثر فارسیانواع (، 251-276: 1366، )خطیبی فن نثر در ادب فارسیرت است از: عبا موردنظر

اع ادبی و آثار آن انو(، 322-323: 1393)شمیسا،  شناسی نثرسبک(، 16-32: 1380)رستگار فسایی، 
: 1391، شفیعی کدکنی) موسیقی شعر( و 247-248و  277-280: 1390)رزمجو،  در زبان فارسی

 موردنظر کهچناناز منابع فوق، مبانی نظری و ساختاری نثر غنایی،  یکهیچ(. لیکن در 293-237
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 ای با عنوانمقاله در . در میان مقاالت مربوط به حوزه ادب غنایی نیز، تنهانشده استماست، بررسی 

در باب کیفیت محتوایی و ساختاری ( 1394کیش، ی)ذاکر المصدورنفثهتحلیل محتوای غنایی »

 .شده استادب غنایی بحث  هایمؤلفهظر انطباق با از من المصدورنفثه

 بحث و بررسی
که  بساایدارد، گاه آشکار بودن یک مفهوم، حتی اذهان حساس را از پرداختن به تعریف آن باز می

. اگر چنین تعریفی ای جدی برای ارائه تعریف از نثر داشته استاز همین جهت، کمتر کسی دغدغه

شد. نویسندگان هایی برای پرسش اصلی پژوهش حاضر بیشتر میدر دست بود، احتمال یافتن پاسخ

« نثر»اند، اما تعریف و موضوعات آن اهتمام داشته« علم انشا»به تعریف  عموماًهای ترسلی کتاب

ندارد. برای  ن محل طرحیکی از اقسام دوگانه کالم، برای ایشان چندا در مقاممستقل و  صورتبه

و  االنشاریاض، مناظراالنشاگانه های سهنمونه، محمود گاوان از مترسلین بزرگ قرن نهم که کتاب

است، در ابتدای ( را در حوزه ترسل و انشا به یادگار گذاشته142: 1370)صفا،  نشااالقواعد

 مَحاسِنُ التراکیب المنثوره من الخُطب و علم یُعرفُ بِهِ»کند: میعلم انشا را چنین تعریف مناظراالنشا

( و سپس شرح مشروحی از جز 39: 1381)گاوان،  «الرّسل و معایِبُها، من حیث انّها خُطب و رسائل

ها، حتی توجهی گذرا به ، اما در میان تمام این تفصیلکندارائه می جز لوازم تفهیم تعریف فوق

نیز همین سیاق  مناظراالنشا(. کتب ترسلی مقدم بر 39-45نک، همان: ) ندارد« المنثوره»ح کلمه ایضا

شود، تعریفی است که از رهگذر می یافت را دارند. عموما آنچه به عنوان تعریف نثر در منابع مختلف

گردد. چکیده این تعاریف سلبی را سلب برخی از مختصات منحصر در شعر، برای نثر حاصل می

شود، سخنی است که در قید آنچه در زبان اهل ادب نثر خوانده می»کند: کوب چنین بیان میزرین

گونه، نثر در مفهوم شایع در نزد اهل عمول در شعر محدود نیست... بدینوزن و آهنگ قراردادی م

اما برخالف  رسطویی لفظ است،ادب، مثل شعر و سایر هنرهای کالسیک، نوعی تقلید در تعبیر ا

 .(27: 1383کوب، )زرین «و ایقاعشعر، فارغ از قید وزن 

دنبال بیان این است که کالم در صورت فقدان چه کوب، در تعریف فوق بیشتر به زرین

 داشته مدنظرمنحصر و مشخص نثر و تعریف آن را  طوربه کهآننه  ،آیدشعر به شمار نمی هاییمؤلفه

شود تا به دنبال کشف ب میموج ناچاربه. عدم اجماع بر یک نظریه مشخص در باب نثر، باشد

کم های منثور و یا حتی منظوم، وجود دارد، باشیم. دستهایی پراکنده که در اثنای عموم کتابنشانه
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شود. در مورد موضوع بنیادی پژوهش حاضر، اشارتی کارگشا در دو اثر منثور برجسته مشاهده می

دایی کتاب خود، نثر را به دو گونه در صفحات ابت ،التوسل الی الترسلمؤلف کتاب نخست آنجا که 

مطبوع یا کالم جزل و محکم »نویسد: کند و سپس در باب نثر مطبوع میتقسیم می« مصنوع و مطبوع»

آویز که دالیل لطف طبع از شود یا سخن رقیق و دلباشد که آثار قوت خاطر از اثناء آن معاینه می

داعیه تکلف ، و سخن عذب فصیح بیگذارندمیواافتد و قومی عنان طبیعت مضمون آن مشاهده می

گوید آنچه بغدادی به آن نثر مطبوع می (.9-10: 1385لدین بغدادی، بهاءا) «رانندبه تعسف میئو شا

پیداست به فعلیت درآمدن  کهچنانای از نثر غنایی باشد. لیکن تواند نمونهاگر به فعلیت درآید، می

پیشینی و نظری در دیدگاه  طوربه تر، این موانع،این تعریف با موانعی مواجه بوده و یا به تعبیر دقیق

تا آنجا که موجب شده است، نثر فارسی نتواند همپای  داشتهآفرینی ادبی نویسندگان نثر فارسی نقش

این نوع ادبی، پیش آید. از معدود افرادی که  نظم در حوزه ادب غنایی، با تمام اهمیت و گستردگی

 ، سعدالدین وراوینی است:داردصریحی  اظهارنظردر این زمینه 

پوشیده نیست بر ارباب قرایح سلیم و طبایع مستقیم که جمع بین صِنَاعَتَیِ النَّظمِ وَ »

روی این مطلوب از بیشتر طالبان در پرده امتناع است و  کهچنانالنَّثرِ، تعذّر دارد، 

 .(6: 1394)وراوینی،  «طبایع از ایفای حق هر دو قاصر

مشخص از واژه نظم، شعر و شعریت  طوربهآید که وراوینی در بیان دیدگاه خود، چنین به نظر می

نثر، آشکار است و  دارد، زیرا عدم تجمیع نظم به معنای کالمی دارای وزن عروضی با مدنظررا 

رغم دهد که بهمی مغتنم فوق نشان اظهارنظرها نیست. بر این اساس میان آن« تعذر» تأکیدنیازی به 

االجرا برای ایفای حق این دو گونه از کالم در عدم ارائه تعریفی مشخص از نظم و نثر، اصولی الزم

بروز محتوای شاعرانه در ع در اثر شماری آثار غنایی منثور که در واقاذهان وجود داشت که کم

تواند بود. به مناسبت ذکر اصول  فهمقابلهگذر تقابل همان اصول آید، از ربه وجود می ساختار نثر

بینم که گفته شود؛ در میان از فایده نمی االجرای نظم و نثر، اشاره به این مطلب را خالیالزم

، نظم و نثر، دیدگاه شمس قیس رازیجوه تمایز شمار موجود در باب شناخت واندک اظهارنظرهای

 :هاستآناستنادترین ترین و قابلعلمی

... مچنانک نحو میزان کالم منثور استبدان که عروض میزان کالم منظوم است ه»

بناء کالم منثور بر ادراج و اتصال بوذ، بناء کالم منظوم بر مقادیری منفصل متکرّر 

 .(27و  23تا: )الرّازی، بی «االواخر نهاذندمسجع
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اگرچه اشاره شمس قیس بسیار گذراست، لیکن در عین اختصار، بیانگر آن است که در نظریه 

و ما نیز در  بوده استای جدی و بنیادین بین اصول و اساس نظم و نثر برقرار ادبی متقدمان، فاصله

 االجرا هستیم.الزم پی ردیابی همین اصول

 و گسترش آثار غنایی منثورموانع نظری رشد  -1

کلیت تر، این ناهمگامی ، در تصویری گستردهنثر و نظم در حوزه ادب غنایی همگامیناعالوه بر 

 ظاهربهآید. گرچه می وجود بهدیرتر از شعر  طورکلیبهنثر ». شودآثار منثور و منظوم را شامل می

شود که دانسته می خوبیبهنثر بیندیشیم نماید ولی اگر به خاستگاه روحی و معنوی شعر و دشوار می

های اصلی شعرند( زودتر از منطق و اندیشه )که خاستگاه طبیعی نثر عواطف و احساسات )که پایه

زمانی  تأخیر(. گذشته از واقعیت 18: 1386، شفیعی کدکنی) «شودادبی هستند( در انسان بیدار می

ی از نظم به حرکت تابع صورتبهنثر نسبت به نظم، امر واقع دیگر آن است که نثر در اغلب ادوار، 

در سیر حرکت تاریخی نثر پدید  مرورزمانبهو در واقع تطور و تحولی که  است دادهخود ادامه 

، سابقه این رابطه میان . بهاراست بررسیقابلو حتی تقلید نثر از نظم  تأثیرپذیری، در اثر میزان آیدمی

بهار، ) یابدداند که در دوره تاریخ نیز، تداوم میمی« دوره تاریخ»نثر و نظم را مسبوق به ادوار پیش از 

اما آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که عالوه بر این ناهمگامی زمانی و حرکت  ؛(230: 2، ج1384

ادیبان حوزه ادبیات فارسی(  م )حداقل در ذهنز میان نثر و نظوابسته، نوعی نابرابری ارزشی نی

دارد و « برتری سخن منظوم از منثور»، فصلی در االسرارمخزنکند. نظامی گنجوی در خودنمایی می

نام « نکته سنجیده موزون»و « نسخته سخن سرسری»در ابتدای فصل، از نثر و نظم به ترتیب با تعابیر 

ترین تمثیلی قابوس بن وشمگیر در مقام خالق یکی از عالیاما موضع  ؛(40: 1395نظامی، ) بردمی

که نثر چون  آن سخن که در نثر بگویند در نظم مگوی»های نثر فارسی، حتی تندتر است: نمونه

(. 173: 1335)عنصرالمعالی،  «رعیت و نظم چون پادشاه، آن چیز که پادشاه را شاید، رعیت را نشاید

، پیداست که چه در حوزه است داشته عام نیز مقبولیت و پذیرشبر اساس چنین دیدگاهی که گویی 

. حتی رود پیشوزن با نظم همگام و همن حوزه، ممکن نبود که نثر ادب غنایی و چه در بیرون از ای

منثور  شکلنسبت به  مراتببه ،اگر محتوایی مشخص، در قالب یک اثر منظوم قابلیت بیان داشت

دارای  ذوقیصاحببنابراین اگر  ؛بودهمان محتوا، از درجه اعتبار هنری و ادبی واالتری برخوردار می

 ترجیحاً چون مباحث عاطفی و عاشقانه را  پرظرفیتینظم و نثر بود، محتوای ارزشمند و  توأمانطبع 
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کسره برخاسته از اتفاق و یا تواند یداد. رواج این ذهنیت ادبی، نمیدر قالب یک اثر منظوم ارائه می

ها بسا ادیبان ایرانی، با ذوق سلیم خویش، قرنچه های عملی بوده باشد.فاقد مبانی نظری و انگیزه

شعر واژگان را همچنان »نویس فرانسوی، دریافته بودند که پیش از ژان پل سارتر، فیلسوف و رمان

، 1370)احمدی،  «رسانداستفاده می هاآند بلکه به کناستفاده نمی هاآنیعنی از  ؛گیردنثر به کار نمی

گیرد تا قدم به عرصه این دیدگاه، نثر تمام امکانات و ابزار زبان را به کار می (. متناسب با75: 1ج

تر کند. نهد تا امکانات و ابزارهای زبان را گستردهوجود بگذارد، اما شعر قدم به عرصه وجود می

ری صورت بگیرد، وجوه امتیاز دیگری نیز بتوان برای نظم در مقایسه با نثر بیشت کندوکاوبسا، اگر چه

تا به گفته  شده استموجب  دستازاینهایی یافت. لیکن این اندازه باید دانست که وجود دیدگاه

شعر درآمده باشد و  صورتبهادیبان، زیبایی بیان را زمانی کامل تلقی کنند که کالم  ،یان ریپکا

به (. 437-438: 1381ریپکا، ) داشته باشندخاص به نظم و شعر نسبت به نثر  خاطریعلقت، روازاین

مناسبت ذکر ارتباط میان بیان زیبا و نثر، ناگزیر از طرح این نکته هستیم که مبنای ما، وجود جمالت 

ر اگن با وجه غالب غیر غنایی نیست. های گوناگوهای غنایی پراکنده در اثنای سطور کتابیا بند

باشد. کتابی  بهرهبیمطلق  طوربههای غنایی چنین باشد، شاید کمتر اثر منثوری بتوان یافت که از جنبه

از بندها،  ، بنیانی غیر غنایی دارد، در برخیکه بر اساس ذات تاریخی خود بیهقی تاریخچون 

 دهد:نظیر از نثر غنایی را ارائه میهایی بینمونه

کس  کهچناندر بیابانی،  نگرم که ما را هزیمتی افتددان میترسم و گویی بمی»     

به کس نرسد و آنجا بی غالم و بی یار مانم و جان بر خیره بشود و چیزی باید دید 

 .(922: 3ج  ،1388 )بیهقی، «امهرگز ندیده که

 نظامی عروضی نیز نمود دارد: چهارمقالهبیان ساده و زیبا در قالب نثر، حتی در اثری چون 

جهان تاریک شد و ایشان راه گم کردند، و باد طریق را محو کرد، و چون باد »     

 .(124: 1386نظامی، ) «تر شده بودبیارمید، دلیل از ایشان گمراه

هایی از نثر غنایی در سطح شاهد نمونه وضوحبهامر مبهمی که پیشروی ماست، این است که 

یابیم. قل در قالب نثر غنایی محض را چندان چشمگیر نمیجمله و بند هستیم، اما پردازش کتابی مست

های ده است، زیرا نمونههای مبنایی در باب نثر پدید آمبه گمان ما این کمبود، از برخی دیدگاه

 توان یافت که نشان از ظرفیت باالی نثر برای بازتاب محتوای غنایی دارند.را می ایفراوان و پراکنده
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وجود تقابل در کارکرد زبان  ،شناسی جدیدمعیارهای نقد ادبی و زبان ، بر اساسشفیعی کدکنی

که  شده استدر طول زمان، این عادت فکری برای ما پیدا »نویسد: کند و مینظم و نثر را رد می

ای بین کاربرد عاطفی/ هنری زبان و نظم )اشتمال بر وزن و قافیه( و کاربرد خبری آن و نثر مالزمه

شفیعی ) «ای وجود نداردچنین مالزمه کهآنن به وزن عروضی( قائل شویم، حال )صورت غیر موزو

اند و ما، به وجود چنین تقابلی قائل بوده تماماً، رسد پیشینیاناما به نظر می ؛(367: 1392، کدکنی

 کنیم:شماری آثار غنایی منثور را چنین احصا میمتکی به همین دیدگاه تاریخی، علل و عوامل کم

-عاطفی»هویت  تخصیصبرای نثر و « منطقی-علمی»تعریف هویت  -1-1

 برای نظم« احساسی

دهد که مراجع تولید اثر ادبی، در حوزه آثار منظوم و منثور، نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی، نشان می

از منظر خاستگاه اجتماعی، تفاوتی ملموس دارد، بدین معنا که شاعران ما، برخاسته از طبقات  غالباً

ه نیست. در مقابل، بندی اجتماعی شاعران، چندان موج، دستهدرنتیجهاند و مختلفی از جامعه بوده

اند. مسکوب این سه دسته را اهل دیوان، اهل دین ندگان آثار منثور، در سه دسته قابل معرفیتولیدکن

اهل دیوان فقط کسانی نیستند که در دربار »نویسد: نامد و در توضیح اهل دیوان میو اهل عرفان می

نوعی ای داشتند. بلکه همچنین کسانی است که از راه یا دستگاه حکومت مقامی، شغلی یا وظیفه

توانستند بنویسند، و پیوند، مستقیم و نامستقیم، مدام یا موقت، با دستگاه دولت سروکار داشتند؛ می

(. وی در ادامه نثر اهل 48: 1379)مسکوب،  «بود هاآناین دستگاه خریدار محصول کار و حرفه 

اروشناسی ، علم )نجوم، پزشکی، دآموزشی-دیوان را به مقوالتی چون تاریخ، رساالت اجتماعی

کند )همان: نگاری دیوانی، فلسفه و اخالق و سیاست مُدُن و اخوانیات تقسیم می...(، جغرافیا، نامهو

48.) 

از کالم ادبی، از  گونهایننظری نثر، در طی تاریخ حیات  اکنون جای این پرسش است که مبانی

گانه مسکوب؛ تنها اهل سهبندی ؟ منطبق بر دستهاست شدهمیای، تبیین و تشریح مجموعهسوی چه 

 مستقیماً توانستند چنین دغدغه و اشتغالی داشته باشند و در میان اهل دیوان نیز، این وظیفه دیوان می

مقصود از دبیری »که  با حرفه دبیران مرتبط بود. مراجعه به کتب ترسلی و منشآت حاکی از آن است

های اصد و مطالب مختلف، از نامهنویسی است و دبیر کسی است که بتواند مقآموختن درست

ها و مطالب علمی و ادبی گوناگون را به ها و خطبههای اداری و فرمانخصوصی گرفته تا مراسله
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(، بنابراین قوانین 3، 1350 )محجوب، «آوردترین شکل به رشته تحریر دربهترین صورت و مناسب

لکه اگر نثر فارسی، محملی برای تحکیم دبیری را نباید تنها در مراسالت سلطانی منحصر دانست. ب

وجو کرد که در یافته باشد، این مبانی را شاید بتوان در کتب ترسل و انشا جست خود مبانی نظری

نظامی عروضی اولین منبع مهم در حوزه مبانی نظری نثر  چهارمقالهاین مجموعه، باب دبیری از 

دبیری صناعتی است مشتمل بر »نویسد: میدر تعریف دبیری  چهارمقاله مؤلففارسی تواند بود. 

قیاسات خطابی و بالغی، منتفع در مخاطباتی که در میان مردم است بر سبیل محاورت، مشاورت و 

دهد می یفی که نویسنده برای شاعری ارائه(. اگر این تعریف را، با تعر19: 1386)نظامی،  «مخاصمت

، نویسندگان، نسبت به نثر غنایی )با توجه به محتوای ورازچهیابیم که میدر درستیبهمقایسه کنیم، 

وقتی نظامی (. »44 نک. همان:) اندانگیز و وصفی نوع ادب غنایی( توجه چندانی نداشتهعاطفی، خیال

گوید، منظورش این است که سخن ادبی دبیر در شکل عروضی از ضرورت قیاس منطقی سخن می

 اگرچه(. 258: 1390 )شریف، «گرایانه یا تعقلی داردجنبه عقلتر است و این سخن بیان منطقی اولی

توان در قالب تعاریفی صریح و مشخص در سایر آثار ترسلی نمی های دیگر این دیدگاه رانمونه

ادبیات فارسی و نثرشناس برجسته، یعنی  استادانترین نشان داد، اما تداوم آن در بیان یکی از پرمایه

فرق نثر و نظم در اصل طبیعت آن است که نثر عبارتی است که »: شوداهده میمشالشعراء بهار، ملک

بیانی ساده و ادای قصدی خالی از احساسات و هیجانات  جزبهگوینده را در آن مقصد و مرادی 

درونی نبوده باشد، مانند قوانین کشوری و دستورالعمل بزرگان به زیردستان و قصه نوشتن فرودستان 

ای یا پیغامی که کسی به کسی شرح دهد یا گزارش حادثه و شغلی، یا سرگذشت و هو ماجرای واقع

 (.229: 2، ج1384)بهار،  «ها از سادگی بیرون نباشدها یا نوشتهحالی که مجموع این گفتهحسب

تعریف فوق، نثر  برحسبکند؛ ، اساس دیدگاهی پژوهش حاضر را تصدیق میتمامیبهبهار  تعریف

بارز ادب غنایی است، همخوان  هایمؤلفههای زبانی که از وتابده دارد که با پیچزبانی سا اوالً

نثر باید از احساسات و هیجانات درونی خالی باشد، این خصیصه نثر نیز با بنیان ادب  ثانیاًنیست. 

است، « فرودستان نوشتن قصه»نثر درخور  کهآنبهار بر  تأکید درنهایتغنایی در تعارض است و 

های عامیانه پهلوانی با صبغه عاشقانه، ، علت این امر را که چرا نثر غنایی، جز در شکل داستانوشنیربه

کند. تردیدی نیست نتوانسته است نمودی مستقل )در سطح یک کتاب( داشته باشد را، آشکار می

ی است یک منبعث از اغراض گویندگان نیست، بلکه بیشتر برخاسته از کیفیاتکه این تعاریف، هیچ

و  در مخاطب، نشان داده تأثیر هنگام و یا نگارشیا در تجربه  ،که در ذات نثر بوده و خود را
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این کیفیات، اصل روشنی و  ترینِیاصل .است درآمدهمقبول یک اصل  صورتبه، مرورزمانبه

ها در نثر بیشتر متمایل به این هستند که هم صراحت معینی داشته واژه»وضوح واژگان در نثر است. 

نی معنایی که ماحصل خود را توان آن را سودمندی نامید، یعای که میباشند و هم معنایی با ویژگی

این  (.27: 1395وب، ابومحب) «مفید باشد و بتواند مقصودی را برساند و برای غرض نثر باشد داشته

 درنتیجهمیزان از صراحت و معین بودن معنی، با محتوای غنایی که اساس آن بر کاربرد عاطفی )و 

فصلی را به تبیین  ،فن نثر در ادب پارسیسازگار نیست. خطیبی در کتاب  ،ارجاعی زبان( استغیر

: 1366در مورد رجحان نظم و نثر به یکدیگر اختصاص داده )نک، خطیبی،  عربنظران آراء صاحب

پرداختن به مضامینی چون  اساساًآورد که ( و در میان این آرا، نظر ابوهالل عسگری را می50-31

کاهش مقام و منزلت فخر، وصف وجد، عشق، ندبه و زاری در فراق را در نثر، ناپسند و موجب 

نثر برای معانی »که  آورددیبان عرب را می( و در پایان، چکیده نظر ا38 ان:)هم است دانستهگوینده 

بنابراین تعریف هویتی  ؛(41 )همان: «منطقی و علمی و شعر برای بیان احساسات و عواطف است

نظران زبان برای نثر، مختص صاحب« احساسی-عاطفی»هویت  تخصیصبرای نثر و « منطقی-علمی»

کوب در تحلیل تا زرین شده استموجب « منطقی-علمی»همین هویت و ادبیات فارسی نیست. 

را فقط با آنچه ترین صورت خویش ادب نثر فارسی، در قدیم»رکرد محتوایی نثر فارسی بگوید: کا

آمیزد و حکمت و معرفت از مقوله تاریخ و اخالق و عرفان و مذهب است به هم می متضمن فایده

، درنتیجه(. 20: 1383، کوبزرین) «نهدمیر امر جدی نیست کنار از سایر مطالب آنچه را مشتمل ب

است که تعریفی  یادار مقوله نثر، در دیدگاه ثابت و پایدار ادیبان حوزه ادبیات فارسی، همواره

 کند.دور میاز وجاهت ادبی کافی  ارچوب ساختاری آن راوای غنایی در چگنجایش مقتضیات محت

 انشا در عین مهار هیجانات عاطفی و احساسی زودگذرلزوم رعایت قواعد  -2-1

های بیش و پیش از همه، خود را در دیباچه جریان نقد ادبی در پیشینه ادبیات فارسی های وجودنشانه

 گرفت ونای اصول و قواعدی صورت میبایست بر مبمی منطقاًدهد. این نقدها، آثار منثور نشان می

. دبیران بود در اختیار، ن و تشریح قواعد انشا و اصول نثرد، تبییدر بخش پیشین اشاره ش کهچنان

داشتند. برای نمونه، یکی از اصول و قواعد  آوریالزامهای ، سختگیریدبیران در تبیین قواعد انشا

 ،المراتبدستورالکاتب فی تعیین مؤلفحتمی نگارش نثر فارسی، رعایت القاب و عناوین است که 

 است دادهاتین و اوالد سالطین اختصاص صفحات معتنابهی را تنها به ذکر اصول القاب سالطین، خو
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مراتب القاب در انشای نثر را آنجا الزام رعایت سلسله (.125-140: 1، ج1964نک. نخجوانی، )

با رعایت شکل غنایی واالیی نیز دارند را  اتفاقاًهای اخوانی خود که خاقانی نامه توان دید کهمی

( و سعدی با تمام اجتنابی که از مدح 37 و 19 و 1: 1362،خاقانی نک.) کندهمین اصل آغاز می

را به تنسیق القاب حاکمان محلی  توجهیقابلسطور  گلستاننامعقول صاحبان قدرت دارد، در دیباچه 

 نیز به همینتردید رعایت سایر قواعد انشا (. بی18: 1382، سعدی نک.) دهدشیراز اختصاص می

هایی از نگرانی نویسندگان سرشناس نثر فارسی، نشانه. است گرفتهمیو نقد قرار  موردبررسیاهمیت 

مقامات قاضی حمیدالدین بلخی در دیباچه  اند.، ثبت کردهگیرانهسختخود را در برابر نقدهای ادبی 
... شهر خود ده بگویندوده بجویند و غیب ناشنوعیب ناب»کند که از ناقدانی شکوه می ،حمیدی

طلبند. به شب تاریک، خس جویند و جو خود نایافته ارزن دیگران میکرده و برزن دیگران میگم

( هستند و 5: 1362)بلخی،  «باریک در دیده یاران دیده و به روز روشن، کوه معایب خود ندیده

از پیشانی خود هدفی از »م را آغاز کرد نامهمرزباننوشتن  کههنگامیگوید سعدالدین وراوینی می

، به اعتماد گلستان(. سعدی نیز در دیباچه 22: 1394)وراوینی،  «بهر سهام اعتراضات پیش آوردم

چشم از عوایب زیردستان بپوشند و در افشای جرائم کهتران »سعت اخالق بزرگان امیدوار است تا 

چنین دغدغه و اضطرابی در اشعار شاعران، حتی در  کهآن(، حال 20: 1382)سعدی،  «نکوشند

 شود.دیباچه آثار منظوم مشاهده نمی

الزام رعایت قواعد دقیق، گسترده و گاه دشوار انشا که از جانب منتقدان به نویسندگان تحمیل 

شد و حالت هیجانی و زودگذر احساسات آدمی، نقطه تقابل دیگری است که بین تولید محتوای می

، حتی امکان «حس» است. در نوع ادب غنایی که نقش محوریِ ذکرقابلو ساختار اثر منثور، غنایی 

(، دیگر 143: 1392کوب، زرین) کندمیرا محدود « تخیل»آفرینی برای عنصر مهمی چون نقش

برداری شی و وزنهفرودانش»جایی برای رعایت اصول نگارش و قواعد انشا که آشوری آن را 

شعر نیز در  سرودنکه  است درستگذارد. این نمی باقی (،16: 1394آشوری، ) امدنمی« منشیانه

تواند دو قید مهم جای خود، قوانینی دارد و حتی رعایت شکل ظاهری )قالب( و وزن عروضی را می

در شاعری دانست که نثر البته از این قیود آزاد است، اما نباید فراموش کرد که وزن شعر و حتی 

شود و حتی ، ملکه ذهن شاعر میمرورزمانبهاست که  ایتکرارشوندهمتکی بر الگوهای قالب شعر، 

هرگز در یک نثر، جمله یا » کهآنتر شدن جریان تولید اثر ادبی یاری برساند، حال تواند به روانمی

محبوب، )ابو «یابیم که همواره از آهنگ و وزن ثابتی از آغاز تا پایان پیروی کندهایی را نمیعبارت
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ای منظوم به شمار قطعه عنوانبه عمالً ای در متن منثور ظاهر شود، ( که اگر چنین خصیصه26: 1395

آید. حتی اگر سبک سخن در استفاده از کلمات چندان متفاوت نباشد، باز هم شعر از نثر می

ونده ( و این ویژگی شعر با مبانی هیجانی و سرازیر ش238: 1390شریف، ) استتر هنجارشکن

 محتوای غنایی سازگاری بیشتری دارد.

اثر  المصدورنفثهنماید؛ اثر منثور مهم، ضروری میبحث حاضر، توجه به یک  تناسببه

شاهی. این کتاب در نوع خود اثر تاریخی مهمی دوران خوارزم الدین زیدری نسوی از منشیانشهاب

رنی، به رسم بثّ الدین منکباز عاقبت دردناک جالل بعد از اطالع»رود و زیدری آن را به شمار می

آمد و  هایی که برای سلطان در اواخر عهد او، و خود نویسنده، پیششَکوی، و در شرح دشواری

(. هم انگیزه 1188: 2ب 3، ج1369)صفا،  «بیشتر در شرح مصائبی که خود تحمل کرده بود، نوشت

ت و هم محتوای آن که بثّ شکوی باشد در یکی از اولیه نویسنده برخاسته از حالتی عاطفی اس

نگاری تاریخ کهآنبیش از  نگاه اولهای ادب غنایی قرار دارد. غرض نویسنده نیز، در زیرمجموعه

 روحی خویش است: تأثربوده باشد، شرح 

، که هرگز کام مراد شیرین نکرد، تا هزار وخیزانافتانخواستم که از شکایت بخت »

اق در پی نداد، و سهمی از اقسام آرزو نصیب دل نگردانید، که مذشربت ناخوش

 .(4: 1394)نسوی،  «هزار تیر مصائب به جگر نرسانید، فصلی چند بنویسم

را به سبب ذکر مطالب تاریخی، خارج از دایره آثار منثور  المصدورنفثه کهآنبنابراین، دلیلی بر 

تحلیل محتوای غنایی »ای با عنوان کیش در مقالهیذاکر ،غنایی بدانیم، نیست. بر همین اساس

و به  کرده بررسیمحتوایی با نوع ادب غنایی  ، این اثر تاریخی مهم را از منظر انطباق«المصدورنفثه

با توجه به »که  شده استتا جایی به شعر نزدیک  المصدورنفثهکه نثر  است رسیدهاین نتیجه 

(. امروز، 114: 1394کیش، یذاکر«)و بررسی قرار داد موردنقد توان این متن راهای شعری، مینظریه

در روزگاری  المصدورنفثهاما  ؛شودهای ادبی نوین تعارضی بین شعر و نثر دیده نمیبر اساس نظریه

، در قالب کتاب تاریخی که المصدورنفثهشد. که این تعارض به جدیت شناخته می شده استنوشته 

نمونه مشابهی بر آن رود و استثنا به شمار می نوعیبه دث آن غلبه دارد،وجه غنایی بر سراسر حوا

وانی مشخص ای شاخص از نثر غنایی مستقلی است که با عنکرد. لیکن به هر جهت نمونهتوان یادنمی

 ، از رهگذر چشمفردمنحصربهاما باید توجه داشت که این اثر مغتنم و  ؛است آمدهبه رشته تحریر در

نثر این . است یافته ه بازتاب محتوای غنایی دستاز برخی مبانی نظری نثر و قواعد انشا، بپوشیدن 
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اهلل صفا معتقد است صعوبت درک آن استعارات است و ذبیحکتاب، سرشار از انواع تشبیهات و 

-1182: 1369صفا، ) عربیبیشتر از همین باب است و نه از جهت مبالغه در استفاده از زبان و ادب 

نثر آن را از رسالت اولیه  عمالًاین کتاب، از ابهام و دشواری در ارائه معنای (. وجود این میزان 1181

، فاقد یکی از المصدورنفثه، کهآن. دیگر کندمیصراحت و منطقی بودن است، دور داشتن  نثر که 

آغاز  بارهیکبه»ر ترین قواعد انشا نثر فارسی است؛ این کتاب به خالف روال عمومی آثار منثومهم

صورت بگیرد،  یبیشتر دقتاگر (. 102: 1394کیش، ی)ذاکر «رسدبه انتها می بارهیکبهشود و می

چه اصول و قواعدی دیگری را از نظر دور داشته است تا  المصدورنفثه مؤلفآشکار خواهد شد که 

 بتواند جریان عاطفی و هیجانی خود را در ساختار یک اثر منثور بنشاند.

 بودن محتوای غنایی گراگی اصل ایجاز در نثر و اطناببایست -3-1

انست در تواز قواعد و اصول انشا و نگارش فارسی است، بنابراین مطالب این بخش می، اصل ایجاز

ذیل مطالب بخش پیشین مطرح گردد. لیکن نظر به اهمیت این اصل در ساختار آثار منثور و تقابل 

 پیگیریقابلنظری، میان لوازم  ساختاری محتوای غنایی و کالم موجز،  صورتبهنسبی مهمی که 

 دهیم. را جداگانه مورد مداقه قرار می« ایجاز»است، مسئله 

این  ،الفاظ، حداکثر معنی را بیان کردن و شرط بالغت آنایجاز یعنی با حداقل »

ب: 1394)شمیسا،  «جویی در لفظ به انتقال پیام، خللی وارد نکنداست که صرفه

های ادبی، در کنار کارکردهای بالغی خود، نقش مهمی در (. برخی از آرایه165

هاست، ترین آنمهم« تلمیح»کنند و در این میان، آرایه موجزتر ساختن کالم ایفا می

)همان: ع واالیی از ایجاز هنری غافل بود در ایجاد نو« استعاره» تأثیراگرچه نباید از 

166). 

دشاهان ایرانی به دبیران اصل ایجاز در نوشتار، در اعصار پیش از ورود اسالم از طرف پا رعایت

 استرفته شده و در عصر اسالمی نیز تا قرن پنجم، همچنان بنیاد کالم فارسی به شمار میتوصیه 

انی (. ایجاز اگرچه در کالم منظوم نیز جایگاه مهم خود را دارد، اما در مب133: 3، ج1384بهار، )

توان جست برخوردار است. نشانه این اهمیت را در اشاراتی می ایکنندهتعییننظری نثر، از محوریت 

های های موضوعی مختلف و نویسندگانی از خاستگاهکه در دیباچه عموم آثار منثور، با صبغه

وسی، ، غزالی ط4: 1391، عطار نیشابوری، 186: 1335. )نک. عنصرالمعالی، وجود داردمختلف، 

ترین نشانه اهمیت محوری اما اصلی ؛(20: 1382، سعدی شیرازی، 14: 1394، وراوینی، 106تا: بی
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نظامی عروضی جستجو کرد. شیوه  چهارمقالهمنثور را باید در باب دبیری از  ایجاز در ساختار کالم

ارائه  موردبحثموجز در باب کلیات موضوع  هاییچنین است که نخست تعریف چهارمقاله مؤلف

است که از ده حکایت موجود در  توجهجالبآورد. کند، سپس حکایاتی مرتبط با موضوع میمی

 کاررفتهبهانگیز بودن ایجاز از این کتاب، در هر ده حکایت، فقط و فقط به اعجاب« دبیری»باب 

 (.22-42: 1386)نظامی،  است رفتهها اشارت سط نویسندگان نامهتو

از نثر پهلوی، ایجاز به حدی است که اگر  تأسیبهار معتقد است که در متون اولیه نثر دری به 

اما این  ؛شودیک کلمه از عبارت حذف شود، موجب اخالل در فهم معنی و حتی فساد جمله می

تر شدن جمالت نخست خود را در طوالنی ،کند و اطناببه نفع اطناب تغییر می مرورزمانبهروند 

، اطناب جدید جانشین ودمنهکلیلهدر  درنهایتدهد و ر ابونصر مشکان و ابوالفضل بیهقی نشان مینث

نثر فنی )با تغییر نظریه نثر( امکانی  درنهایت( و 54و  67و  278: 2، ج1384 شود )بهار،ایجاز قدیم می

را به قلم آورند. تر از گذشته هایی طوالنیآورد تا بتوانند وصفبرای نویسندگان خود فراهم می

است با ظهور و بروز  زمانهمورود نثر فارسی )در قرن ششم و هفتم( به دوران مُجاز شمردن اطناب، 

ه محتوای غنایی، نثر غنایی در قالب قطعات کوتاه در اثنای کتب منثور. اینک باید توجه داشت ک

های عاشقانه، ای عموم غزلتکراری است. مضمون و محتو ،و حتی به تعبیر بهتر گرااطناب عموماً

 عموماً  های عاشقانه نیزشود. منظومهتکرار می مکرراًم درجات، چند موضوع بیشتر نیست که در اقسا

ها اطناب، آن های درست اده از شیوههایی بسیار ساده و چندخطی دارند که شاعران با استفداستان

دهند. این حکم در مورد اغلب اشعار با محتوای غنایی صادق را در حد چند هزار بیت وسعت می

ها تکرار حاالت درون محبس و سایر یافته مرگ یک فردند و حبسیهها بازتاب گسترشاست؛ مرثیه

ی برای اطناب اقسام نیز از همین دست. اگر شعر فارسی به دالیل ساختاری، ظرفیت پذیرش باالی

بهره است. در واقع، اطناب با ذات نثر فارسی و سابقه تاریخی آن دارد، نثر فارسی از این کیفیت بی

در دوره سعدی به رسوایی »، به تعبیر بهار درنهایتافراط در اطناب،  کهچناندر تعارض است، 

دن الفاظ و عبارات در آور مؤلف، با آن فضل و استادی تاریخ وصافانجامیده بود و دیدیم که 

 ؛(133: 3، ج1384)بهار،  «سخته و جزیل، باز از بالی اطناب، در ورطه تعسف و امالل درافتاد

خود، در قرون اولیه با  گرایغنایی، بنا به اقتضای اطناب توان حدس زد که محتوایبنابراین، می

اطناب تا  کهآن رغمبه، یو در قرون بعد شده استصل ایجاز در نثر فارسی مقابل بایستگی رعایت ا

باالی شعر  پذیریاطناب ، هرگز در این زمینه از ظرفیتیابدمیحدی در ساختار نظری نثر، مقبولیت 
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بتواند در سطح یک کتاب مستقل )با  نیز نثر غنایی از رهگذر این تغییر نگرش، ، تانداردبرخورداری 

 عنوان مشخص( ظاهر گردد.

 

 در کنار محتوای غنایی و فقدان آن در آثار منثورمالزمه تاریخی موسیقی  -4-1

کند، آن را می سؤال ،ویس و رامینکه سلطان از وی در مورد هنگامیفخرالدین اسعد گرگانی، 

وی نوشته شده و این امر به زبان پهل کهآنخواند که دو ایراد عمده دارد؛ نخست زشمند میکتابی ار

وی و از س باشد داشتهیادگیری زبان پهلوی کاربرد برای  صرفاًتا این داستان زیبا،  شده استموجب 

به وزن و قافیه و در واقع قرار نگرفتن آن در ساختاری  ،ویس و رامیندیگر معتقد است آراسته نبودن 

(. نظر فخرالدین اسعد 25-26: 1395اسعد گرگانی، ) است آوردهپایین منظوم ارزش داستانی آن را 

 ،خسرو و شیریناز سخن نظامی در مقدمه  ست. همچنیناز دیدگاه رایج پیشینیان نی نیز دور چنانآن

اشتغال  کههنگامی. ، برای اقناع افکار عمومی بسنده بودکه منظوم بودن یک اثر آیدبرمینیز چنین 

شود، دوستداران او زبان به مالمت در افواه رایج می خسرو و شیرینحکیم گنجه به سرایش 

توصیه و الزام هیچ حاکم  کهدرحالیمجرد اشتغال شاعر را به نظم یک هوسنامه، »زیرا  ،گشایندمی

ر مایه اتالف عم االسرارمخزنی نخواسته بود، برای گوینده و صاحب قدرتی هم، هنوز آن را از و

لق عت پرستانآتشای هم که او به نظم آن اشتغال جسته بود به دنیای هوسنامه کهایندانستند و از می

با این کار رسم مغان را تازه  به اعتقاد ایشان وی چراکهیافتند داشت، شاعر را درخور مالمت می

ویس و اساس شناخت خود از  بر ،بسا مالمتگران نظامی(. چه78-79: 1389، کوبزرین) «کردمی
قد مالمتگران ن هرحالبهعاشقانه نیز داشتند، اما  سراییداستانمنفی نسبت به  ایزمینهپس ،رامین

نهی  خسرو و شیرینسرودن یکی از دوستان نظامی او را با خشم از ادامه  درنهایت. بوده استاساسی 

 هایکاریشیرینمربوط به  هایبخشم از کند، نظامی در مقابل، ابیاتی از سروده خود و آن همی

کند، روایت کننده را مجاب میآنچه مالمت .(35-39: 1391 )نظامی،ند خواشیرین را برای او می

آن به کار  کردن منظومظامی در هنری است که ن هایکاریشیرینظوم داستان با تمام شگرد و من

ای و مغانه داستان به جای خود باقی بود. بر این اساس، ما واپسین نه محتوای هوسنامهاست، اگر بسته

به نظم در حوزه ادب غنایی را، بایستگی فرهنگی  دادن یتارجحو عامل نپرداختن نویسندگان به نثر 

دانیم. لزوم همراهی موسیقی با محتوای غنایی در کنار محتوای غنایی می« موسیقی»و تاریخی حضور 
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شعر  گونهغنایی را به بندی خود، نوع که ارسطو در تقسیم بوده استر ذهنیت باستانی تا به جایی د

معلوم نیست که »برد. او اعتقاد داشت ر کنار حماسه و تراژدی نام نمید پذیرد و از آنمستقل نمی

بریم تا چه اندازه مربوط به شعر و چقدر مربوط به هنرمندی لذتی که ما از آن )شعر غنایی( می

(. 72تا، )صورتگر، بی «است خوانندهیی و فریبایی و لطف جمال نوازنده و چه اندازه در اثر زیبا

هایی از وجود همین رویکرد )آمیختگی کالم با موسیقی در حوزه ادب غنایی( در ادبیات ایران نشانه

شاعران عصر ساسانی، چون باربد و نکیسا و سرکش همان خنیاگرانی »پیش از اسالم نیز مشهود است. 

چنین  خسرو و شیرینو  شاهنامهوای از فح کهچنانآمیختند. بودند که کالم و موسیقی را به هم می

کردند و این همان سنتی شود که امثال باربد غزل و سرود و موسیقی را با هم ارائه میاستنباط می

 .(15: 1386)شمیسا،  «است که به امثال رودکی هم رسیده بود

نام (، lyricکه معادل غربی واژه غنایی ) است جاییوسیقی و محتوای غنایی تا به همخوانی م

شمیسا، ) است( اخذ کرده lyreو در انگلیسی و فرانسه  luraخود را از نام غربی ساز بربط )در یونانی 

گرفته از عواطف و احساسات بشری هم ادب غنایی و هم موسیقی نشئت ازآنجاکه(. 127الف،  1394

شده انگی خاصی میان این دو ایجاد ، اتحاد و یگدرنتیجهواحدی دارند و  تأثیرگذاری زمینههستند، 

 پذیر از یکدیگر نبود.برای باستانیان این دو مفهوم، تفکیک کهچنان(، 41: 1381)پیروز،  است

و ادب غنایی از  بنددبرمیاز فضای زیست اجتماعی رخت  ورود اسالم به ایران موسیقی در پی

فرهنگی -طبیعی است که در ذهنیت هنری جهدرنتیماند، می بهرهبیهای خود ترین پایهیکی از بنیادی

افراد جامعه، حفظ وزن عروضی به سبب موسیقی ذاتی موجود در کالم، از اهمیت کالنی برخوردار 

زمینه وجود داشته ر قرون اولیه پس از اسالم این پسد ویژهبهبوده باشد، گویی در دیدگاه ایرانیان 

هجایی و عروضی وزن متر از آنچه از رعایت قواعد ای کاست که در تولید آثار غنایی به موسیقی

نثر، به سبب فقدان عنصر آهنگین بودن، فاقد  درنتیجه. داد رضایت تواننمیآید، شعر به دست می

 .است رفتهمیید محتوای غنایی به شمار کفایت هنری الزم برای تول

 گیریتیجهن

بتوان روند کلی تطور تا  است نداشتهی، حرکتی مستقل و یکنواخت نثر غنایی در تاریخ ادبیات فارس

توان گفت این است که نثر غنایی در تمام ادوار خود تا پیش از تحوالت . آنچه میکرد بررسیآن را 
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 شده استتئوریکی مواجه بوده که موجب  هایفکری منتهی به انقالب مشروطه، همواره با گره

 هایی مواجه باشد.قطع و وصل تاریخ آثار غنایی منثور با

تنوع نسبی، چه در دایره نثر فارسی و چه در دایره ادب غنایی فارسی،  رغمبهآثار منثور غنایی، 

اند. بر مبنای این پژوهش موانع نظری رشد و گسترش آثار کمیّت اندکی را به خود اختصاص داده

 از: اندعبارتغنایی منثور 

برای نثر فارسی در دیدگاه ادبی نویسندگان حوزه زبان و  «منطقی-علمی»تعریف هویتی   (1

گونه به بازتاب ای گزارشادبیات فارسی: بر وفق این تعریف، رسالت نثر آن است که به شیوه

 تری را به کار گیرد. حالمطالب بپردازد و در این راستا، صراحت و عدم ابهام هرچه بیش

شخصی یا « من»عاطفی و احساسی و نیز محوریت  هایدر آثار غنایی، به سبب انگیزه کهآن

تا  شودمی گرفتهو غیر ارجاعی زبان به کار  های هنریاجتماعی آفریننده اثر، انواع کاربرد

 افتد. مؤثرترین شکل خود ارائه شود و کالم به ادبی

ایی ( لزوم رعایت قواعد انشا در عین مهار کردن احساسات هیجانی و زودگذر انسانی: ادب غن2

گری که در اوج خشم، . آفرینشسانی استدر تمام مراتب خود، محصول جوشش عاطفه ان

ترین شکل ممکن د را به رواندهد عاطفه خووجد، عشق یا هر حال دیگری است، ترجیح می

روند نگارش نثر فارسی، رعایت  اما ؛ترین اثر را در مخاطب بگذاردتا عمیق سازیجاری

موانعی ساختاری در برابر جریان عادی محتوای غنایی قرار  صورتبهقواعدی الزم بود که 

 گرفت.می

یی نشان ی محتوای غنایی: بررسی متون منظوم ادب غناگراییجازگرایی نثر فارسی و اطناب( ا3

اند. این امر اگرچه در شعر، شاعران به تکرار مفاهیم و مضامین ثابتی پرداخته دهد کهمی

ترین هنر دبیر در ، در نثر که مبنای آن بر ایجاز بوده و اصلیرودیک امتیاز به شمار می

گان نثر فارسی اجازه شده است، به نویسندآوردن بیشترین معنا در کمترین لفظ تعریف می

 .داشته باشندبال که در نگارش نثر غنایی، فراغ دادنمی

ی مسیر تاریخی خود، همگامی ( مالزمه تاریخی موسیقی با محتوای غنایی: ادب غنایی از ابتدا4

. این خصیصه که در ایران باستان نیز سابقه داشته و در است داشتهبا موسیقی  تام و تمامی

تمال محتوای غنایی بر که اش شده استاسالم نیز تداوم یافته، موجب قرون اولیه بعد از 
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سیقی که وزن بهره بودن از حداقل مونثر به سبب بی درنتیجهیر تلقی شود. موسیقی ناگز

 .است نیامدهحتوای غنایی به شمار عروضی باشد، ساختار مناسبی برای تولید م

 

 

 

 

 منابع
 .، چاپ هفتم، تهران: مرکزبازاندیشی زبان فارسی(، 1394آشوری، داریوش ) -

 .، چاپ اول، تهران: میتراکالبدشکافی نثر(، 1395وب، احمد )ابومحب -

  .جلدی، چاپ اول، تهران: مرکز، دوره دومتن تأویلساختار و (، 1370احمدی، بابک ) -

 .، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ سوم، تهران: هیرمندویس و رامین(، 1395اسعد گرگانی، فخرالدین ) -

 .الملل، چاپ اول، تهران: شرکت تعاونی و نشر بینمقامات حمیدی(، 1362بلخی، عمر بن محمود ) -

، مقابله و تصحیح احمد بهمنیار، چاپ اول، الترسل یالتوسل ال(، 1385) مؤیدلدین بغدادی، محمد بن بهاءا -

 .تهران: اساطیر

 .جلدی، تهران: امیرکبیر، دوره سهشناسیسبک(، 1384بهار، محمدتقی ) -

، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، چاپ سیزدهم، تهران: تاریخ بیهقی(، 1388بیهقی، محمد بن حسین ) -

 .آبفام –مهتاب 

، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه مقایسه زبان حماسی و غنایی(، 1383پارساپور، زهرا ) -

 .تهران

پژوهشنامه علوم انسانی و ، «های آن در ایران پیش از اسالمادبیات غنایی و جلوه»(، 1381پیروز، غالمرضا ) -
 .35-66، سال دوم، شماره ششم و هفتم: اجتماعی

، تصحیح و تحشیه محمد روشن، چاپ دوم، منشآت خاقانی(، 1362الدین بدیل بن علی )افضلخاقانی،  -

 .تهران: کتاب فرزان

 .، چاپ اول، تهران: زوارفن نثر در ادب فارسی(، 1366خطیبی، حسین ) -

 .75-95: 33، شماره پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، «انواع ادبی»(، 1381دارم، محمود ) -

، سال سیزدهم، پژوهشنامه ادب غنایی، «المصدورنفثهتحلیل محتوای غنایی »، (1394ذاکری کیش، امید ) -

 .97-116، وچهاربیستشماره 



 160 161-141 ص، 99، بهار و تابستان 241، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

، تصحیح محمد قزوینی، تهران: المعجم فی معاییر االشعار العجمتا(، الدین محمد بن قیس )بیالرّازی، شمس -

 .انتشارت دانشگاه تهران

 .، چاپ اول، مشهد: طنین قلمسخن عشق(، 1396راشد محصل، محمدرضا ) -

، چاپ اول؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انواع نثر فارسی(، 1380رستگار فسایی، منصور ) -

 .ها )سمت(انسانی دانشگاه

سی شهابی، چاپ اول، تهران: ، ترجمه عیتاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه(، 1381ریپکا، یان ) -

 .علمی و فرهنگی

 .، تهران: سخن، چاپ دومز گذشته ادبی ایرانا(، 1383، عبدالحسین )کوبزرین -

: انتشارات ، چاپ هشتم، تهرانپیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد(، 1389) ............................................ -

 .سخن

 .، چاپ یازدهم، تهران: علمینقابدروغ، شعر بیشعر بی(، 1392......... )................................. -

، تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ هشتم، تهران: کلیات سعدی(، 1382الدین )سعدی شیرازی، شیخ مصلح -

 .ققنوس

آرا، چاپ اول، شیراز: انتشارات م، برگردان مرتضی رزنثر در ادب فارسی ۀنظری، (1390شریف، خدایی ) -

 .سراداستان

 .، چاپ اول، تهران: اختران و زمانههای اجتماعی شعر فارسیزمینه(، 1386شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 .، تهران: انتشارات سخن، چاپ اولزبان شعر در نثر صوفیه، (1392........................ )........................ -

 .، چاپ سوم از ویراست دوم، تهران: میتراشناسی شعرسبک(، 1386سیروس ) شمیسا، -

 .، چاپ پنجم از ویراست چهارم، تهران: میتراانواع ادبیالف(،  1394............................. ) -

 .، چاپ چهارم از ویراست دوم، تهران: میترامعانیب(،  1394............................. ) -

 .، چاپ اول، تهران: چاپ پیروزسرایی در ایرانحماسه(، 1333) اهللذبیحصفا،  -

 .جلدی، چاپ هفتم، تهران: فردوس و چشمه، دوره هشتتاریخ ادبیات در ایران(، 1369........................... ) -

 .ان: امیرکبیرجلدی، چاپ پنجم، تهر، دوره ششگنجینه سخن(، 1370... )........................ -

 .سینا، تهران: ابنهای غنایی ایرانمنظومهتا(، صورتگر، لطفعلی )بی -

، چاپ بیست و سوم، استعالمی، تصحیح محمد االولیاتذکره(، 1391الدین محمد )عطار نیشابوری، فرید -

 .تهران: زوار

، با تصحیح و مقدمه و نامهسقابو(، 1335بن ایاز )بن وشمگیربن اسکندربن قابوسعنصرالمعالی، کیکاوس -

 .سینافروشی ابنحواشی دکتر امین عبدالمجید بدوی، چاپ اول، تهران: کتاب
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همایی،  ، مقدمه تصحیح و حاشیه جاللالملوکنصیحهتا(، االسالم )بیغزالی طوسی، امام ابوحامد حجه -

 .تهران: کتابخانه طهران

کن، چاپ اول، تهران: ، تصحیح دکتر معصومه معدنمناظراالنشا(، 1381گاوان، خواجه عمادالدین محمود ) -

 .آثار

 .، چاپ ششم، تهران: اندیشهفن نگارش(، 1350پور )اکبر فرزاممحجوب، محمدجعفر و علی -

 .زان روز، چاپ اول، تهران: فرزبان فارسیهویت ایرانی و (، 1379مسکوب، شاهرخ ) -

و اهتمام و  سعی بهجلدی، ه دو، دورالمراتبالکاتب فی تعییندستور(، 1964نخجوانی، محمد هندوشاه ) -

 .تیسزاده، مسکو: فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیاوغلی علییح عبدالکریم علیتصح

 .، تصحیح امیرحسین یزدگردی، چاپ چهارم، تهران: توسالمصدورنفثه(، 1394نسوی، محمد بن احمد ) -

 .، تصحیح محمد قزوینی، چاپ سیزدهم، تهران: صدای معاصرچهارمقاله(، 1386نظامی، احمد بن عمر ) -

، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، چاپ خسرو و شیرین(، 1391نظامی، الیاس بن یوسف ) -

 .سیزدهم، تهران: نشر قطره

، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، چاپ سراراالمخزن(، 1395) ............................................ -

 .هفدهم، تهران: نشر قطره

رهبر، چاپ بیست و سوم، تهران: دکتر خلیل خطیب کوشش به، نامهمرزبان(، 1394عدالدین )وراوینی، س -

 .علیشاهصفی

دوم، تهران: ر، چاپ ، مترجمان ضیا موحد و پرویز مهاجنظریه ادبیات(، 1382ولک، رنه و آوستن وارن ) -

 .علمی و فرهنگی


