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 -1مقدمه
يکي از مهمترين گونههاي رايج در ادبيات فارسي کهن ،داستانهاي عاشقانه است .محققان معاصر
اغلب اين داستانها را ژانر غنايي دانستهاند؛ اما با دقت در ساختار اين داستانها به نظر ميرسد برخي
از آنها روايي اند تا غنايي؛ يعني بيشتر به بيان ماجرايي که بين دو شخصيت داستاني (که در اينجا
عاشق و معشوق هستند) اتفاق افتاده ،پرداختهاند .در برخي ديگر از داستانها روابط عاطفي عاشق و
معشوق در متن بيشتر بازنموده شده است؛ بنابراين توجه و دقت به ويژگيهاي ساختاري يک متن براي
تعيين ژانر (نوع ادبي) آن ضروري به نظر ميرسد .از اين رو اين سؤال مطرح ميشود که چگونه و با چه
شرايطي ميتوان يک داستان عاشقانه را زير ژانر غنايي قرار داد.
 -1-1ضرورت و اهميت تحقيق
اين تحقيق بر اين نکته تأکيد دارد که براي تعيين نوع ادبي يک متن بايد مؤلفههاي ساختاري آن
را با دقت مدّنظر قرار داد .بدين گونه محقق از کلي گويي دربارة نوع ادبي يک متن پرهيز ميکند و
گونه شناسي ادبيات فارسي را با دقت بيشتري انجام ميدهد .اين تحقيق همچنين بين نوع ادبي روايي
و غنايي تفاوت قايل است و اين تفاوت را در داستانهاي عاشقانه نشان ميدهد.
 -2-1پيشينۀ تحقيق

در گسترة تحقيقات ادبيات فارسي ،نخستين بار صورتگر ( )1345کتابي با عنوان ،منظومههاي
غنايي در ادبيات فارسي نوشته است .او در اين کتاب داستانهاي عاشقانه را از نظر دور داشته است و
پس از آن غالمرضايي ( )1370داستانهاي غنايي منظوم و ميرهاشمي ( )1390نظيرههاي غنايي
منظوم را به نگارش در آورد .ذوالفقاري هر چند در عنوان کتابش ( )1392از صفت غنايي استفاده
نکرده است اما بارها داستان هاي عاشقانه را غنايي دانسته است .هيچ کدام از اين نويسندگان استدالل
نکرده اند که چرا بايد اين داستانهاي روايي را غنايي دانست و به اين مسأله نپرداختهاند که يک ژانر
روايي چگونه ميتواند صفت غنايي داشته باشد .شميسا در انواع ادبي( ،)124 :1373نخست به ويژگي
غير روايي بودن شعر غنايي در ادبيات اروپايي اشاره ميکند و سپس مينويسد« :از آنجا که در ايران
هنر نمايش رواج نداشته است ،ما به شعرهاي بلند غنايي در ادبيات فارسي ،شعر غنايي داستاني مي-
گوييم» (همان) .وي با وجودي که استادانه طرح مسأله کرده ،اما در جهت تطبيق منظومههاي عاشقانه
با تعريف شعر غنايي تالش چنداني انجام نميدهد .ذوالفقاري( )78 :1391منظومه هاي عاشقانه را
بسط يافتۀ شعر غنايي ميداند و استدالل ميکند که در غزل مفهوم عشق به اشارتي بيان ميشود اما
در منظومۀ عاشقانه همان مضمون باز و گسترده شده و در قالب داستاني کمال مييابد.
 -2بحث اصلي
شعر غنايي در تقسيم بندي انواع ادبي يونان باستان ،نوعي شعر بوده که با شعر روايي (حماسه) و
دراماتيک (نمايشي) متفاوت بوده است .افالطون در کتاب سوم جمهور خود ،از زبان سقراط ادعا ميکند
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که در اثر هنري ،شاعر يا با صداي خود حرف ميزند -محققان اين نوع را با شعر غنايي برابر دانستهاند-
و يا صداي ديگران را تقليد ميکند – اين نوع با شعر نمايشي منطبق است -و در حالت سوم تلفيقي از
اين دو به وجود ميآورد؛ يعني هم با صداي خود حرف ميزند و هم اجازه ميدهد شخصيتها با صداي
خود حرف بزنند –اين نوع شعر را هم با شعر حماسي (روايي) برابر دانستهاند( -رک :افالطون:1360،
162؛ ولک و وارن261: 1373،؛کالر 99 :1382،و احمدي .)319 :1370،با توجه به اين تقسيم بندي،
سرشت شعر غنايي با شعر روايي اساسا متفاوت است و شعر روايي ،بيشتر يادآور حماسه است .صفا
حماسه را نوعي اشعار وصفي روايي ميداند (صفا )2-4 :1363،و همايي اصطالح  Epicرا به شعر
قصصي ترجمه ميکند (همايي .)78 :1366،محققان غربي نيز شعر غنايي را شعر کوتاهي معرفي مي-
کنند که بيانگر احساسات يک گويندة تنهاست (رکCudden, 1982:372 .و Abrams,
 .)1385:153در شعر غنايي منشاء به وجود آمدن شعر ،احساسات و عواطف گوينده است .در انواع
ديگر شعر ممکن است افکار و انديشههاي شاعر يا عمل و رويدادهاي ذهني او عامل به وجود آمدن شعر
باشد .با توجه به اين مقدمه مسألۀ اصلي اين مقاله را اين گونه ميتوان مطرح کرد که «داستانهاي
عاشقانۀ ادبيات فارسي که با زمينۀ روايي سروده شده است چگونه ميتواند يک گونۀ غنايي به شمار
آيد؟»
براي پاسخ دادن به پرسش فوق راهکارهاي مختلفي را ميتوان مورد بحث قرار داد .در اين مقاله
مؤلفههاي ساختاري داستانهاي عاشقانه مورد بررسي قرار گرفته است:
 -1-2در اين داستانها «تکانهاي زيبا شناختي» باعث رشد و پيشروي داستان ميشود .در واقع
منشاء ماجراي عاشقانه ،احساسات و عواطف گويندة داستان است نه افکار و انديشه هاي او و نه اساساً
عمل و رويدادهاي اجت ماعي .عامل اصلي رشد و گسترش داستان ،کشمکش عاطفي است .با نگاهي به
داستانهاي عاشقانۀ معروف اين ويژگي به خوبي آشکار است .در ويس و رامين وقتي «تند باد نو
بهاري» پردة عماري را کنار ميزند:
دل راميــــن شد از ديدنش برده
رخ ويســـــــه پديد آمد ز پــرده
به يک ديدار جان از تن ربودش
تو گفتي جادوي چهره نــمودش
نه زخــم او بدين سان زود بودي
اگر پيکان زهــــــــر آلود بودي
وليکن گشت روشن ديدگـانش
درخت عاشقي رست از روانش
(گرگاني.)65:1337،
اين تکانۀ زيبا شناختي و جرقۀ عاطفي ماجراهاي فراواني را در ادامۀ داستان به وجود ميآورد.
همين ويژگي در ليلي و مجنون نظامي هم به خوبي مشاهده ميشود .وقتي زيبايي ليلي هر صبح به
جلوه ميآمد و مجنون آن را مشاهده ميکرد:
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افغان ز دو نازنيـــــن بر آمد
چون يک چندي بر ايـــن بر آمد
الابالي
تيـــــــــــغ
برداشته
عشق آمد و کرد خـــــانه خالي
قرارشان برد
وز دلشدگي
غــــم داد و دل از کنارشان برد
در معــــــرض گفتگو فتادند
زان دل که به يکـــدگر نهادند
وان راز شنيده شد به هر کوي
اين پرده دريده شد ز هر سوي
در هــــر دهني حکايتي بود
زين قصّه که محکم آيتي بود
تا راز نگـــــــــردد آشکارا
کردند بسي به هم مـــــــدارا
(نظامي)63،1380 ،
در اين جرقۀ عاطفي ،سه عنصر همواره ثابت است :اوّل عشق ،که در اثر ديدن ،شنيدن و يا وصف
زيبايي ايجاد ميشود؛ دوّم معشوق و سوّم عاشق .ويژگيها و اوصاف و ماجراهاي مربوط به اين سه
عنصر اغلب ساختار داستانهاي عاشقانه را شکل ميدهد.
 -2-2دوّمين عامل غنايي در داستانهاي عاشقانه ،غلبۀ وجوه شعري و غنايي بر جنبههاي روايي و
اطالع رساني است .ميزان ضعف و قوت داستانهاي عاشقانۀ غنايي را ميتوان با توجّه به رويکرد آنها به
روايت از يک سو و جنبههاي غنايي از سوي ديگر سنجيد .در داستانهاي عاشقانۀ غنايي که قوي
هستند وجوه غنايي کامالً بر جنبۀ روايي سايه ميافکند .در آثار داستاني دو نوع مسير را ميتوان از هم
متمايز دانست :يک؛ مسير داستاني و روايي و ديگر مسير شعري و غنايي؛ در آثار داستاني غنايي جنبه-
هاي شعري و عاطفي همواره روايت را متوقف ميسازد .امّا در آثار روايي ،خويشکاري هاي پيش رونده
بيشتر استفاده ميشود .بهترين نمونه براي مقايسۀ اين دو مسير ،خسرو و شيرين نظامي و فردوسي
است .فردوسي در ضمن روايت ماجر اي پادشاهي خسرو پرويز ،از حادثۀ عشقي او با شيرين نيز ياد
ميکند  .هدف فردوسي اين است که خواننده در جريان عمل و رويدادهاي اين حادثۀ تاريخي قرار
بگيرد .بنابراين از گزارههايي استفاده ميکند که بيشتر اطالع رسان هستند و روايت را پيش ميبرند .امّا
بر عکس ،نظامي اوالً ،معاشقات خسرو و شيرين را بسيار پر رنگ جلوه داده است و ثانياً در بيان ماجراي
عشقي اين دو ،صرفاً به شرح روايت رخداد بسنده نکرده است ،بلکه همواره انگيزهها و عواطف را شرح و
توصيف کرده است .همين عامل همواره باعث ميشود جنبههاي روايي داستان توقفهايي -که گاهي
بسيار طوالني است – داشته باشد .نظامي  ،در مقايسۀ طرح خود با آنِ فردوسي ميگويد:
حکيمي کاين حکايت شرح کرده ست

حديث عشق از ايشان طرح کرده است

نظامي اشاره ميکند که فردوسي در شصت سالگي از عشق سخن گفتن را سودمند ندانسته است؛
بنابراين ميگويد:
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سخن رانـدم نيت بر مرد غـازي
در آن جزوي که ماند از عشق بازي
(نظامي)33 :1382،
نظريهپردازان بين گزارش تاريخي و گزارش داستاني تفاوت قائل ميشوند .از جمله پل ريکور در
بحث از زمان ،معتقد است که گزارش داستاني از گزارش تاريخي برتر است .زيرا در گزارش داستاني
آشکارا ارتباط کالمي کاملتر است .به نظر اميل بنونيست «در تاريخ کسي حرف نميزند ،بل حوادث
خود راوي هستند» .سخن تاريخي خواننده يا شنونده را با گزارش دائمي و قطعي از گذشته آشنا
ميکند .کته هامبورگر تأکيد کرد که در گزارش داستاني و ادبي ،در بيشتر موارد ،تمامي رخدادها و
کنشها در زمان گذشته رخ مي دهند و خواننده خود را در آن زمان قرار ميدهد .گذشته و آيندة
رخدادهاي متن براي خواننده وجود دارند ،همه در يک لحظه« :لحظۀ خواندن» .کنش خواندن ما را به
زمان متن و زمان متن را به زمان ما منتقل ميکند  .امّا در گزارش تاريخي اين اصل ،صادق نيست.
گذشته زمان اصلي است .ما دربارة آن ميخوانيم و ميشنويم .زمان گزارش تاريخي همچنان پيش ما
گذشته مينمايد (رک .احمدي .)646-647 :1370،با اين همه ،گزارش تاريخي داستاني ،بينابين جنبه-
هاي اطالع رساني و عاطفي قرار ميگيرد (اسکولز)135 :1383 ،؛ امّا در داستانهاي عاشقانۀ غنايي
ال بر جنبههاي اطالع رساني و روايي غلبه دارد .از اين
چنان که گفتيم جنبههاي عاطفي و شعري کام ً
1
رو ساختار اين داستانها ،دربردارندة «فزون متنهايي» است که منشاء آن ارزشهاي عاطفي است .به
خاطر همين فزون متنها ،در يک اثر غنايي مانند خسرو و شيرين ،نخست برجسته سازيهاي متعدد
در حوزة زبان ايجاد ميشود و سپس وجوه مختلف عاطفۀ انساني همواره در اين متن مد نظر قرار
ميگيرد.
در داستان عاشقانۀ «ورقه و گلشاه» ،شاعر اغلب اسير روايت ميشود .يعني جنبههاي گزارش
تاريخي و اطلّاع رساني ،بر جنبههاي عاطفي و ادبي غلبه دارد .به همين جهت صفا مينويسد :اين
داستان بيشتر به يک داستان حماسي ميماند که بناي آن بر يک حادثۀ عشقي نهاده شده است
(عيّوقي :1343،نه مقدّمه) .با اين همه شاعر براي اينکه جنبههاي عاطفي اثر خود را تقويت کند در
حين روايت ،غزلهايي را در متن خود ،اضافه ميکند  .وي در ضمن مثنوي کوتاه خود ،ده غزل مستقل
آورده است؛ از جمله:
کجا رفتي اي دل گسل يار من
نجستم بتا هرگز آزار تو
چگونه است بي من بتا کار تو
ز من زارتر گردي اندر فراق
بر توست زنهار جان و دلم

مگر سـير گشتي ز ديـدار من
چرا جستي اي دوست آزار من
که با جان رسيد از عنا کار من
اگر بشنوي نالۀ زار من
نگه دار زنهـار زنهـار من
(عيّوقي.)15 :1343،
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در اين غزلها اغلب ،جهت گيري پيام به سوي گوينده است و بسيار لطيف و عاطفي سروده شده
است .زبان اين غزليات بسيار ساده است .صفا ضمن اشاره به اينکه آوردن غزل در ضمن مثنوي در
ادبيات فارسي تازگي داشت ،معتقد است که عيّوقي اين شيوه را به تبعيّت از اصل داستان -که قصّۀ
عروه و عفرا باشد -آورده است .در اصل داستان ،ابيات عاشقانه و غزلهاي حزنآوري از عروه شاعر عرب
موجود است (همان :نه مقدّمه)؛ امّا عالوه بر اين موضوع ،آوردن غزل همچنين ميتواند به اين دليل
باشد که عيّوقي تالش ميکند جنبۀ غنايي مثنوي خود را تقويت کند و از اين طريق تسلّط جنبۀ روايي
متن را ميکاهد .اين تدبير بعدها ،با پيشرفت داستانهاي عاشقانه ،در آثار غنايي سرايان معروف مانند
فخرالدين اسعد گرگاني -با آوردن ده نامه و مفاهيم تغزّلي -و نظامي -با آوردن گفتگوهاي طوالني بين
عاشق و معشوق -در قالب و متن داستان مورد استفاده قرار گرفت.
جاناتان کالر ميگويد «شعرهاي روايي رخدادي را نقل ميکنند؛ ميتوان گفت شعرهاي تغزّلي
ميکوشند خود رخداد باشند» (کالر  .)105 :1382اين ويژگي در آثار غنايي نظامي به خوبي قابل
بررسي است .نظامي از بين هنر روايت پردازي و هنر شعر غنايي ،دومي را برگزيده است؛ به همين
جهت منتقدان معتقدند که نظامي از نظر اصول داستان پردازي ،چندان قوي نيست و ايرادات بسياري
بر او ميگيرند (رک .غالمرضايي .)202-208 :1370 ،نظامي در جاي جاي خسرو و شيرين و ليلي و
مجنون روايت را در خدمت زبان غنايي قرار ميدهد .وي اين کار را به چند شيوه انجام ميدهد :به طور
مثال تکرار يک خويشکاري؛ در ماجراي آگاهي يافتن خسرو از عشق فرهاد ،اين خويشکاري که «رقيب
عشقي براي خسرو به نام فرهاد پيدا شده است» بدين صورت بيان ميشود:
فرو گفت اين حکايت جمله با شاه
يکي محرم ز نزديکان درگاه
که در عالم حديثش داستان شد
که فرهاد از غم شيرين چنان شد
کزان سودا ره صحرا گرفته است
دماغش را چنان سودا گرفته است
برهنه پا و سر گردد شب و روز
ز سوداي جمال آن دل افروز
بدين آوازه آوازش بلند است
دلم گويد به شيرين دردمند است
نه از شمشير ميترسد نه از تير
هراسي نز جوان دارد نه از پيردلش
به آوازيش از او خرسند بينم
زان ماه بي پيوند بينم
فرامش کرده خواهد خويشتن را
ز بس کارد به ياد آن سيمتن را
(نظامي.)226-227 :1382،
خويشکاري اصلي در بيت دوم بيان شده است .ابيات ادامه در واقع تکرار همان خويشکاري است .با
توجّه به اينکه انگيزة مطرح شده در اين کنش داستاني ،عشق است ،گويندة روايت ،داستان را به
اصطالح کش داده است ،گويي عالوه بر اين که خود از عاطفۀ مطرح شده لذّت ميبرده ،يقين داشته
است که خواننده هم از اين عاطفه ،لذّت خواهد برد.

داستانهای عاشقانه؛ گونه غنايي يا روايي؟45 /

عالوه بر اين در بسياري اوقات ،منطق روايي داستان تحت تأثير زبان غنايي قرار ميگيرد .در مصرع
دوم بيت زير شاعر به جاي عامل روايي «گفت» ،جمله اي قرار داده که زبان غنايي متن را بسيار تقويت
کرده است:
در تنگ شکر را مهر بشکست
به گستاخي بر شاپور بنشست
(همان.)68 :
نبود اين مصرع ،منطق روايي داستان را دچار اختالل ميکند امّا بودنش هم به نوعي ،جنبۀ اطالع
رساني روايت را به تأخير مياندازد و جنبۀ ادبي زبان را برجسته جلوه ميدهد .نمونۀ زير هم از اين
گونه است:
که سنبل بسته بود بر نرگسش راه
سمنبر غافل از نظّارة شاه
(همان.)82 :
اين ويژگي وقتي در ابيات متوالي تکرار ميشود  ،منطق روايي داستان را به طور کامل تحت تأثير
زبان غنايي قرار ميدهد (رک :همان.)86 :
عالوه بر اين موارد ،از آنجا که کشمکش اصلي در داستانهاي عاشقانۀ غنايي ،يک کشمکش عاطفي
است ،بسياري از گفتگوهاي داستاني رنگ عاطفي به خود ميگيرد .به همين جهت روايت سرگذشت
شخصيتهاي داستان هم در وهلۀ اول عاطفي است .مجنون هنگامي که در خانۀ کعبه با خدا گفتگو
ميکند ،در داستان با اين گزاره هاي عاطفي مواجه ميشويم:
هر لحظه بده زياده ميلي
يا رب تو مرا به روي ليلي
بستان و به عمر ليلي افزاي
از عمر من آنچه هست بر جاي
(نظامي)81 :1380،
به هر حال نظامي براي تقويت زبان و محتواي غنايي ،همواره روايت را با توصيف عواطف و بيان
گفتگوهاي عاشقانه دچار توقف ميکند .در پايان اين بحث براي تبيين توقف روايت در داستان عاشقانۀ
غنايي و حالت پيش روندگي روايت در يک داستان عاشقانه که هدف شاعر به طور کامل بيان عواطف
غنايي نيست ،دو صحنۀ مشابه را در خسرو و شيرين نظامي و زال و رودابۀ فردوسي با هم مقايسه
ميکنيم  .هر دو عاشق پيش از ازدواج رسمي ،زماني را با معشوق سپري ميکنند .فردوسي ماجرا را اين
گونه بيان ميکند که وقتي زال براي مالقات رودابه با کمند به روي بام آمد ،پس از آن:
سوي خانۀ زرنگار آمدند
بهشتي بد آراسته پر ز نور
شگفت اندرو مانده بد زال زر
ابا ياره و طوق و با گوشوار

به آن مجلس شاهوار آمدند
پرستنده بر پاي و بر پيش حور
بر آن روي و آن موي و باال و فر
ز دينار و گوهر چو باغ بهار
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دو رخساره چون الله اندر
سمن
همان زال با فرّ شاهنشهي
حمايل يکي دشنه اندر برش
همي بود بوس و کنار و نبيد

سر جعد زلفش شکن بر شکن
نشسته بر ماه با فرّهي
ز ياقوت سرخ افسري بر سرش
مگر شير کو گور را نشکريد
(فردوسي.)172-173 :1373 ،

پس از اين بيت ،فردوسي ادامۀ روايت را بازگو ميکند .زال از مخالفت منوچهر و سام سخن به ميان
ميآورد و عاشق و معشوق عهد ميبندند که به هم وفادار باشند .چنان که ديده ميشود ،روابط عاطفي
عاشق و معشوق در زمان وصال پيش از ازدواج بسيار گذرا و تنها در يک بيت (بيت پاياني) بيان شده
است .امّا در خسرو و شيرين نظامي ،او ًال عاشق و معشوق بارها پيش از ازدواج با هم همنشيني ميکنند
و ثانياً در هر بار روابط عاطفي آنها به طور مفصّل وصف ميشود؛ در يکي از بزمگاهها:
نظرگاهش چو شيرين دلفروزي
ملک عزم تماشا کرد روزي
همه جايي تماشاگاه باشد
کسي را کانچنان دلخواه باشد
که جز سوسن نرست از وي گياهي
آرامگاهي
يافتند
سبزه
ز
ملک را بارگه بر پاي کردند
در آن صحن بهشتي جاي کردند
ماه
خرمن
گرد
ثرياوار
کنيزان و غالمان گرد خرگاه
ز دور آويخته دوري به يک پاي
نشسته خسرو و شيرين به يک جاي
به خنده گفت :باد اين عيش باقي
صراحيهاي لعل از دست ساقي
شهنشه زين دو مي سرمست گشته
شراب و عاشقي همدست گشته
(نظامي.)128 :1382 ،
توصيف بزمگاه خسرو و شيرين از نظر فضا و شخصيتهاي صحنه ،بسيار شبيه توصيف خانۀ زيباي
رودابه است .امّا در نظامي اوالً توصيف گستردگي بيشتري دارد و ثانياً من شاعر (در بيت دوم) حضور
دارد و ثالث ًا توصيف با تشخيص همراه است (بيت هفتم)؛ از اين رو با توصيفي گسترده تر و زنده تر و
عاطفيتر مواجهيم .عاشق در توصيف فردوسي در کنار معشوق نشسته است و دشنه و تاج دارد در
حالي که در توصيف نظامي ،سرمست است و هيچ سالحي با خود ندارد .در ادامۀ توصيف نظامي روايت
اين گونه پيش ميرود که شيري ناگهان حملهور ميشود و خسرو آن را با مشت ميکشد و از آن پس
رسم ميشود که شاهان در بزمگاه تيغ در دست داشته باشند .پس از اين اتفاق شيرين به بهانۀ شير
کشتن خسرو ،بوسهاي بر دست او ميزند؛ در پاسخ:
ملک بر تنگ شکّر مهر بشکست
لبش بوسيد و گفت :اين انگبين است

که شکّر در دهان بايد نه در دست
نشان دادش که جاي بوسه اين است
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(همان.)129 :
اين نخستين رابطۀ احساسي است که به اين صورت در داستان ،بين عاشق و معشوق رخ ميدهد.
پس از آن:
عنان پيوسته از زحمت کشيدند
دو عاشق چون چنان شربت چشيدند
چو شير و مي به هم بشتافتندي
چو يک دم جاي خالي يافتندي
پس آنگه پاسبان را مست يابد
چو دزدي کو به گوهر دست يابد
به ديگر چشم ريحان کاشتندي
به چشمي پاس دشمن داشتندي
ربودندي يکي بوسه به تعجيل
چو فرصت درکشيدي خصم را ميل
نبودي بر لبش سيمرغ را بار
صنم تا شرمگين بودي و هشيار
به بوسه با ملک همدست گشتي
در آن ساعت که از مي مست گشتي
که کردي قاقمش را پرنيان پوش
چنان تنگش کشيدي شه در آغوش
ز برگ گل بنفشه بر دميدي
ز بس کز گاز نيلش درکشيدي
که مه را خود کبود آمد گذرگاه
ز شرم آن کبوديهاش بر ماه
سپيدابش چو گل بر دست بودي
اگر هشيار اگر سرمست بودي
(همان.)130 :
چنان که آشکار است توصيف رابطۀ احساسي عاشق و معشوق در خسرو و شيرين بسيار طوالنيتر
از شاهنامه بيان شده است .شاعر با دقت در جزئيّات توصيف ،سعي کرده است خود رخداد را به تصوير
بکشد نه دربارة آن صحبت کند؛ به همين دليل هم هست که استعاره در زبان متن بسيار استفاده شده
است .از اين جهت ،نظامي در خسرو و شيرين ،به بيان انگيزهها بسيار بيشتر اهمّيت ميدهد تا روايت
داستان.
 -3-2ويژگي ديگر غنايي در داستانهاي عاشقانه ،حضور من راوي (شاعر) در ضمن روايت است.
عيّوقي عالوه بر اينکه «من» خود را در غزلياتي مستقل در ضمن مثنوي نمايش داده است ،در يک
صۀ زندگي او از قصّۀ ورقه و گلشاه عجيبتر و دردناکتر است .او از بي
جاي داستان اشاره ميکند که ق ّ
وفاييها و دغل بازيها گله ميکند (عيّوقي .)116 :1343 ،فخرالدين اسعد گرگاني نيز پس از توصيف
وصال و نشاط ويس و رامين ،به ياد دوران عاشقي خودش ميافتد که برعکس ويس و رامين حتي يک
روز هم خرّم نبوده است:
چنين يک روز از او خرّم نبودم
بسا روزا که من عشق آزمودم
(گرگاني)350 :1337 ،
به همين خاطر چه بسا بيان داستان انعکاسي از روحيات و عواطف گويندة آن نيز باشد .تي .اس.
اليوت براي بيان اين ويژگي اصطالح «معادل عيني» را به کار برد؛ به اين معنا که اثر هنري ،جهاني
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نمادين و قابل تحليل و داوري دارد که در نظر او با احساسات شاعر پيوستگي داشته و به آنها عينيت و
شکل بخشيده است؛ از اين رو به نظر وي« ،معادل عيني» به منزلۀ معادل عاطفۀ نويسنده و عيني
کردن موفقيت آميز عاطفه در اثر هنري است (رک .ولک .)314-316 :1383 ،ولک مينويسد« :تعبير
معادل عيني را نميتوانيم مردود بدانيم زيرا عبارت درخوري است براي ابزارها و موقعيتها و طرح و
توطئهها و اعيان خارجي مناسبي که عاطفۀ آدم نمايشي يا داستاني را منتقل ميکند» (همان.)315 :
نظامي در بيان نتيجۀ داستان خسرو و شيرين آشکارا به اين ويژگي اشاره کرده است:
تو کز عبرت بدين افسانه ماني
در اين افسانه شرط است اشک راندن
به حکم آنکه آن کم زندگاني
سبکرو چون بت قبچاق من بود

چه پنداري؟ مگر افسانه خواني؟
گالبي تلخ بر شيرين فشاندن
چو گل بر باد شد روز جواني
گمان افتاد خود کآفاق من بود
(نظامي.)430 :1382 ،

همچنين بارها در ضمن روايت داستان ،گوينده «من» خود را آشکار ميکند .وقتي بهرام از خسرو
شکست ميخورد ،نظامي خود به ميان داستان ميآيد:
به کام دشمنان شد کام و ناکام
چو از خسرو عنان پيچيد بهرام
مشعبد را نبايد بازي آموخت
جهان خرمن بسي داند چنين سوخت
ندادش عاقبت رنگ گل زرد؟
کدامين سرخ گل را کو بپرورد
گهي صافي توان خوردن ،گهي درد
همه لقمه شکر نتوان فرو برد
(همان)164 :
يا در جاي ديگر وقتي قاصد ،خبر دروغين مرگ شيرين را براي فرهاد ميبرد ،نظامي خود عاطفۀ
درونش را بيان ميکند:
زبانش چون نشد الل ،اي دريغا
چو گفت :آن زلف و آن خال اي دريغا
نبيند ور ببيند باز گويد؟
کسي را دل دهد کاين راز گويد؟
(همان.)256 :
در ادامه« ،من» شاعر در بيان مرگ فرهاد  ،روايت را به طور کامل متوقّف ميکند و عواطف خود را
بيان ميکند (رک :همان)258-262 :؛ گوينده انديشهها و عواطف خود را با اين بيت به پايان ميبرد:
پس آنگاهي به مردن شاد بودن
ببايد عشق را فرهاد بودن
(همان.)262 :
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عالوه بر اين موارد که به طور آشکاري حضور «من» گوينده ،ملموس است؛ گاهي نيز صداي «من»
گوينده ،از ميان انديشهها و عواطف شخصيتها به گوش ميرسد؛ براي مثال وقتي شيرين پس از
تنهايي به درگاه خداوند نيايش ميکند مطالبي را بيان ميکند که بيشتر بيانگر انديشۀ نظامي است:
به قرآن و چراغ صبح خيزان
به ريحان نثار اشک ريزان
به انعامي که بيرون از حساب است
به نوري کز خاليق در حجاب است
به معصومان آاليش نديده
به مقبوالن خلعت برگزيده
(همان.)295 :
قسم به قرآن مجيد و مطالب ديگري که در اين ابيات از زبان شيرين نقل شده ،در واقع معادل
عيني عواطف و عقايد نظامي است که نمونه هاي مشابه آن در مخزناالسرار او فراوان ديده ميشود.
 -4-2ويژگي چهارم غنايي در داستانهاي عاشقانه ،استفادة گستردة شاعر از زبان غنايي است .در
آثار داستاني که جنبۀ روايي براي گوينده اهمّيت بيشتري دارد ،گوينده تالش ميکند از ويژگي اطالع
رساني زبان بهره گيرد تا مخاطب به راحتي در جريان عمل و رويدادهاي داستاني قرار بگيرد .از اين رو
به خود پيام و برجسته سازي زبان چندان توجّهي نشان نميدهد؛ اگر هم شاعر به پيام توجّه ميکند از
اين منظر است که شيوة روايت و مواد داستاني را پس و پيش کند تا داستان براي مخاطب جذاب باشد.
اين ويژگي در روايت شاهنامۀ فردوسي ديده ميشود .صور خيال در اين کتاب بسيار ساده و استفاده از
برجسته سازيهاي زباني در حد بسيار معتدل است به گونه اي که چندان توقفي در مسير خوانش
روايت براي مخاطب پيش نميآورد؛ امّا در داستانهاي عاشقانۀ غنايي ،برجسته سازيهاي زباني کيفيت
روايي اثر را تحت تأثير قرار ميدهد .شفيعي کدکني وجود استعارهها و تصاوير پيچيده را عامل ضعف
روايت (حماسه) به شمار آورده است و از اين منظر اسدي طوسي را نقد کرده است؛ وي مينويسد:
« افراط اسدي در تصوير ،بويژه تصويرهاي تشبيهي و استعاري ،فضاي شعر او را از حماسه دور نگه
ميدارد و اين تزاحم تصويرها جاي جاي در گرشاسپ نامه محسوس است» (شفيعي کدکني:1391 ،
 .)618وي صحنۀ زير را که توصيف يک صحنۀ نبرد است براي نمونه ميآورد:
چو خور برد در قبّۀ آبنوس
شب از رشک زد قيرگون جامه چاک

پس پردة زرد ،مه را عروس
ز بر عقد پيرايه بگسست پاک

شفيعي کدکني معتقد است اين نوع بيان (استفاده از استعارههاي گوناگون) براي يک داستان
عاشقانه مناسب است نه يک صحنۀ نبرد (رک :همان.)620 :
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اين ويژگي در نظامي هم ديده ميشود .وي گاهي در توصيف صحنه هاي حماسي از زبان غنايي
بهره ميگيرد (رک :حميديان .)95-6 :1373 ،توصيف زير که صحنۀ جنگ خسرو و سپاه روم با بهرام را
بيان ميکند ،ضعف نظامي در صحنه پردازي رزمي را نشان ميدهد:
که زير پردة گل باد شبگير
چنان ميشد به زير درع ها تير
صبا گيسوي پرچمها گشاده
به سوگ نيزه هاي سر فتاده
(نظامي.)162 :1382 ،
زبان مصرعهاي اول ابيات فوق حماسي است؛ امّا در مصرع دوم ،شاعر در تصوير پردازي از زبان
غنايي بهره برده است .استفاده از زبان غنايي در داستان عاشقانه به طور کلّي به دو شيوه صورت
ميگيرد :يکي بهره گيري از استعاره است و ديگر استفاده از توازن هجايي «مفاعيلن مفاعيلن فعولن».
-1-4-2استفاده از استعاره
يکي از عناصر غير روايي که کيفيت روايي داستانهاي عاشقانه را به شدت کم رنگ ميکند،
استفادة شاعر از برجسته سازيهاي زبان است .شاعر همواره به پيام خود و شيوة بيان آن بيشتر اهمّيت
ميدهد تا پيشبرد روايت .اين ويژگي در داستانهاي عاشقانۀ نظامي که غناييترين داستانهاي عاشقانۀ
ادبيات فارسي به شمار ميرود به خوبي ديده ميشود .نمونۀ زير که توصيف اندام شستن شيرين در
چشمۀ آب است ،مطالب فوق را به خوبي تجسّم ميبخشد:
فلک را آب در چشم آمد از دور
چو قصد چشمه کرد آن چشمۀ نور
نفير از شعري گردون برآورد
سهيل از شعر شکّرگون برآورد
شد اندر آب و آتش در جهان زد
پرندي آسمان گون بر ميان زد
موصّل کرد نيلوفر به نسرين
فلک را کرد کحلي پوش پروين
ز چرخ نيلگون سر بر زد آن ماه
حصارش نيل شد ،يعني شبانگاه
چو غلتد قاقمي بر روي سنجاب
تن سيمينش مي غلطيد در آب
غلط گفتم که گل بر چشمه رويد
عجب باشد که گل را چشمه شويد
نه ماهي ،بلکه ماه آورده در دست
در آب انداخته از گيسوان شست
ز کافورش جهان کافور خورده
ز مشک آرايش کافور کرده
که مهمان نوش خواهد رسيدن
مگر دانسته بود از پيش ديدن
ز بهر ميهمان ميساخت جلّاب
در آب چشمه سار آن شکّر ناب
(نظامي)77-78 :1382 ،
آشکارا جهت گيري پيام به سوي خود پيام است .بنابراين کارکرد شعري ،مهمترين کارکرد متن
فوق است .شاعر از طريق هنجار گريزيهاي متعدد (استفاده از تشبيه ،استعاره ،کنايه ،مبالغه ،تضاد و ...
) پيام خود را برجسته ساخته است .از بين اين هنجارگريزيها ،استعاره مهمترين ابزار شاعر در توصيف
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ال بر اساس قطب استعاري حرکت ميکند و استعارههاي
صحنۀ تن شستن شيرين است .کالم کام ً
متعدد پيوسته در محور جانشيني کالم به جاي هم قرار ميگيرند.
ژرف ساخت استعارهها ،اغلب ب يانگر اعجاب گوينده از زيبايي شيرين است .از اين رو عامل گسترش
محتوايي شعر ،انگيزة عاطفي بيان زيبايي است .استفادة فراوان نظامي از استعاره ،اين عنصر را به
مهمترين عامل زبان غنايي تبديل کرده است .اين مطلب را ميتوان با توجّه به ابياتي که او در توصيف
طلوع و غروب خورشيد در خسرو و شيرين به کار برده است ،به اثبات رساند .نظامي همواره طلوع و
غروب خورشيد را با بياني استعاري به تصوير ميکشد و اين صحنه در خسرو و شيرين هيچگاه به
صورت عادي بيان نميشود:
سر شب را جدا کرد از تن روز
سحرگه کافتاب عالم افروز
به زير پرّ طوطي خايه زر
نهاد از حوصله زاغ سيه پر
(همان)44 :
چراغ روز را پروانه کردند
چو مشکين جعد شب را شانه کردند
نهان شد کعبتين سندروسي
به زير تخته نرد آبنوسي
(همان.)58 :
فرو شد تا برآمد يک گل زرد
هزاران نرگس از چرخ جهانگرد
(همان)77 :
ز عشق روز شب را جان برآمد
چو لعل آفتاب از کان برآمد
(همان)300 :
از اين رو به نظر ميرسد مهمترين ويژگي زبان غنايي در داستانهاي عاشقانۀ مهم ،فشرده کردن
زبان از طريق بيان استعاري است .شوقي ضيف ميگويد« :تشبيه در حالت تأثّر شديد مورد استفاده قرار
نميگيرد ،از اين روي در شعر وصفي و در نوع نثر فنّي شيوع دارد؛ ولي در شعر غنايي کمتر مورد
استفاده قرار ميگيرد؛ به اين دليل که در اين گونه شعر عاطفۀ شاعر هيجان دارد و در آن هنگام به
مقارنات و مشابهات توجّه نميکند و در شعر غنايي مجازها و انواع استعاره شيوع دارد .زيرا اين گونه
تصويرهاست که با شور عاطفي هماهنگي دارد و به کمک نيروي مجاز و استعاره و ايجازي که در
آنهاست و تبلوري که به تعبيرات ميبخشند ميتوان بيان را نيرو بخشيد» (ضيف ،به نقل از شفيعي
کدکني .)387 :1391 ،جالب اينجاست که اين عنصر در شاهنامه کاربرد کمي دارد و فردوسي اغلب در
وصفهاي غنايي از استعاره استفاده ميکند:
چو رخساره بنمود سهراب را
دو گل را به دو نرگس خوابدار

ز خوشاب بگشود عنّاب را
همي داشت تا شد گالن آبدار
(رک :همان)445 :
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 -2-4-2استفاده از توازن هجايي «مفاعيلن مفاعيلن فعولن» و ساير وزنهاي بحر هزج
بحرهايي که در داستانهاي عاشقانۀ موجود در ادبيات فارسي تا پايان قرن ششم به کار گرفته شده
عبارت است از :سه بحر متقارب ،هزج و خفيف که از بين آنها بحر هزج به زعم محقّقان براي بيان
ماجراهاي عاشقانه مطبوع افتاده است .منظومه هاي معروف ويس و رامين ،خسرو و شيرين ،ليلي و
مجنون و نظيره هاي آنان ،تعدادي از غزلهاي زيباي غزل سرايان مشهور مانند سعدي ،حافظ و مولوي؛
و همچنين «فهلويات» به اين بحر سروده شدهاند (رک :غالمرضايي .)7-9 :1370 ،محمّدعلي تربيت
مينويسد « :چون در اين بحر ،دو سبب خفيف پس از يک وتد مجموع قرار گرفته است ،م ّد اصوات و
گردانيدن آوازها در آن ترکيب مطبوعتر از ساير بحور ميباشد و به قول اسحاق موصلي نغمات اهزاج
املح غناست» (تربيت ،به نقل از همان .) 9 :محققان يکي از عوامل از بين رفتن منظومه هاي حماسي
که در بحر هزج به نظم آمدهاست – مانند شاهنامۀ مسعودي مروزي -و منظومه هاي غنايي که به بحر
متقارب سروده شده است -مانند سرخ بت و خنگ بت عنصري -را هماهنگ نبودن موضوع بحث با وزن
دانستهاند (رک .همان .)9-10 :از بين توازنهاي هجايي مختلف بحر هزج ،توازن هجايي «مفاعيلن
مفاعيلن فعولن» در داستانهاي عاشقانه مطبوعتر بوده است .دو شاهکار داستانهاي عاشقانۀ غنايي
يعني «ويس و رامين» و «خسرو و شيرين» در اين وزن سروده شدهاند .نکتۀ جالب توجّه اين است که
اين وزن در شعرهاي محلي و کهن ايراني نيز استفاده شده است .اشعار معروف به فهلويات که بعدها
ويژگيهاي آن در دو بيتيها ادامه يافت به اين وزن سروده شدهاند .فهلويات چنان که پيشتر گفتيم
ريشه در ايران پيش از اسالم داشت؛ از اين رو اين سؤال پيش ميآيد که داستانهاي «ويس و رامين»
و «خسرو و شيرين» که از يک سو مربوط به ايران پيش از اسالم هستند و از سوي ديگر در بين عامۀ
مردم رواج داشتند ،و وزن مشترکي با فهلويات دارند ميتوانند از نظر مضموني و بيان عواطف نيز با
فهلويات مقايسه شوند؟
محجوب نيز به اين نکته اشاره ميکند که روستاييان تمام ايران ترانهها و بيتهاي عاشقانۀ خود را
به زبان محلي در اين وزن سرودهاند (و ميسرايند) .عجيبتر اين است که سعدي و حافظ نيز هنگامي
که خواسته اند شعري به لهجۀ محلي قديم شيراز بسرايند همين وزن را برگزيدهاند .وي نتيجه ميگيرد
که «گويي شعر گفتن به زبانهاي محلي با انتخاب اين وزن مالزمه داشته است» (محجوب ،بي تا164 ،
پاورقي) .در داستانهاي مذکور ابيات فراواني وجود دارد که زبان ساده و لحن عاميانهاي دارد:

داستانهای عاشقانه؛ گونه غنايي يا روايي؟53 /

دريغا ويس من خاتون توران
دريغا ويس من مهر خراسان
دريغا ويس من امّيد شاهان
دريغا ويس من ماه سخنگوي
دريغا ويس من خورشيد کشور
کجايياي نگار من کجايي

دريغا ويس من بانوي ايران
دريغا ويس من ماه کهستان
دريغا ويس من اورنگ ماهان
دريغا ويس من سرو سمن بوي
دريغا ويس من امّيد مادر
چرا جويي همي از من جدايي
(گرگاني)201 :1337 ،

در اين ابيات ،جهت گيري پيام به سوي گوينده است .زبان بسيار ساده است .تکرار عبارت «دريغا
ويس من» يادآور زمزمه هاي مادران روستايي ايران است .همچنين انتساب مهر به خراسان و ماه به
کوهستان و خطاب اميد مادر بيانگر لحن عاميانۀ شعر است .همۀ اينها ساختار اين شعر را به شعرهاي
محلي نزديک ميسازد .در خسرو و شيرين هم زمزمههاي دروني شخصيتهاي داستان به اين ساختار
نزديک ميشود؛ خسرو وقتي شيرين را در چشمه ميبيند در درون خود اين گونه زمزمه سر ميدهد:
ور اين اسب آن من بودي چه بودي؟
گر اين بت جان من بودي چه بودي؟
(نظامي)80 :1382 ،
در جاي ديگر خسرو وقتي از شيرين کام نمييابد و قصد دارد از پيش او برود ميگويد:
که هم با تاج و هم با تخت بودم
من اوّل بس همايون بخت بودم
چنين بد روز و بيچارم تو کردي2
به گرد عالم آوارم تو کردي
(همان)158 :
-3-4-2عالوه بر اين دو مورد ،زبان غنايي در داستانهاي عاشقانه جلوه هاي متنوّع ديگري هم
دارد .از جمله استفاده از توازن واجي (واج آرايي) متناسب در وصفهايي غنايي است .نظامي در
غناييترين وصفهاي خود از شيرين ،همواره از حروف سايشي (س)( ،ش) و (ز) زياد بهره ميگيرد:
رخش نسرين و بويش نيز نسرين
شکر لفظان لبش را نوش خوانند

لبش شيرين و نامش نيز شيرين
وليعهد مهين بانوش دانند
(نظامي.)52 :1382 ،

-4-4-2ويژگي ديگر زبان غنايي که در آثار نظامي ،بويژه خسرو و شيرين ،بسيار چشمگير
ي تکرار يک واژه است .اين ويژگي که در بديع به آن اعنات يا التزام
است ،استفاده از توازن واژگان ِ
ميگويند ،چنان که اشاره شد ،ويژگي سبکي آثار نظامي است (رک :حميديان .)84-85 :1373 ،نمونۀ
زيباي آن در داستان خسرو و شيرين ،آنجاست که نظامي خواستگاري شکر اصفهاني را روايت ميکند.
نظامي ماجراي خواستگاري شکر ،آوردن او و همبستري خسرو را با او تنها در ده بيت سروده است و در
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ادامه بالفاصله با تکرار لفظ شيرين و مقايسۀ آن با شکر ،خود ،خواننده و خسرو را متوجّه شيرين
مينمايد .نظامي در  17بيت متوالي  21بار لفظ شيرين را تکرار ميکند و  20بار نام شکر را ميآورد:
شکر شيريني در کار ميکرد
به شکّر عشق شيرين خوار ميکرد
به نوش آباد شيرين شد دگر راه
چو بگرفت از شکر خوردن دل شاه
ز نخلستان شيرين خار ميخورد
شکر در تنگ شه تيمار ميخورد
گدازان گشته چون در آب شکّر
شه از سوداي شيرين شور در سر
که باشد عيش موم از انگبين خوش
چو شمع از دوري شيرين در آتش
چه سود ار در دهن شکّر فشاند
کسي کز جان شيرين باز ماند
بچربد بر شکر حلواي شيرين
شکر هرگز نگيرد جاي شيرين
شکر تلخ است ،چون شيرين نباشد؟
چمن خاک است چون نسرين نباشد؟
ز ني خيزد شکر ،شيريني از جان
مگو شيرين و شکّر هست يکسان
(نظامي)285-6 :1382 ،
گوينده ،با تکرار «شيرين» و «شکر» در ساختار واژگاني شعر و تقابل اين دو لفظ با يکديگر به
خوبي دو معشوق خسرو را با هم مقايسه کرده است .از اين رو محتوا و ساختار در انسجام و هماهنگي
کاملي جلوه مينمايد .از سوي ديگر ،توازن واجي حروف سايشي «ش» و «س» در همۀ ابيات بويژه در
ابيات  4و  5زيبايي شورانگيز شيرين را در واژگان شعر پاشيده است و مزة شيريني را در دهان خوانندة
شعر در همۀ زمانها و مکانها ريخته است.
 -3نتيجهگيری
اين تحقيق بر مبناي پاسخ به اين پرسش انجام شده که چگونه ميتوان يک داستان را که بناي آن
بر روايت نهاده شده است غنايي دانست .با توجه به تعريف شعر غنايي که معموال شعري کوتاه و غير
روايي است و بيانگر احساسات يک گويندة تنهاست .قاعدتا سرشت نوع غنايي با نوع راويي سازگار
نيست .از اين رو آميزش اين دو از نوع «خالف آمد عادت» به شمار ميرود؛ پس به نظر ميرسد به
داستانهايي ميتوان صفت غنايي داد که عامل غنايي بر عامل روايي غلبه داشته باشد.
يکي از مهمترين عوامل غنايي در داستانهاي عاشقانه اين است که منشاء ماجراي عاشقانه،
احساسات و عواطف گوينده داستان يا شخصيتهاي داستان باشد نه صرفا رويدادها و حوادث .عامل
ديگر اين است که وجوه شعري و غنايي بر جنبههاي روايي سايه افکنده باشد؛ به طوري که مسير
شعري و غنايي بسيار پررنگ تر از مسير داستاني و روايي باشد .براي رسيدن به اين ويژگي ،گوينده به
داستان خود صحنههايي اضافه ميکند که روايت را متوقف و جنبههاي زيبايي شناختي و عاطفي متن
را تقويت ميکند.

داستانهای عاشقانه؛ گونه غنايي يا روايي؟55 /

در داستانهاي عاشقانۀ غنايي همچنين منِ شاعر (راوي) در ضمن روايت ديده ميشود .از اين رو
گوينده در اين داستانها گاهي اوقات جهت گيري پيام را به سوي درونيات عاطفي خود قرار ميدهد.
ويژگي غنايي مهم ديگر که باعث کم رنگ شدن روايت در داستانهاي عاشقانۀ غنايي ميشود ،استفادة
گستردة شاعر از زبان غنايي است .وفور استعاره و توازنهاي هجايي بحر هزج از مهمترين نمودهاي
زبان غنايي در اين داستانهاست.
پينوشتها
 -1اصطالح فزون متن ،توسط ژنت به کار برده شد .مقصود او از فزون متن «جنبه هاي همگاني يا
متعالي بود که سازندة متن محسوب ميشوند  :اشکال گوناگون سخن ،شيوه هاي گوناگون بيان ،ژانر يا
ژانرهاي ادبي ،خالصه آن عناصر ادبي که اثري را در ردهاي خاص جاي ميدهند و از آثار ديگر
متمايزش ميکنند» (احمدي.)318 :1370،
 -2فخرالدين اسعد در مقدّمۀ داستان ويس و رامين ،بيتي آورده است که ميتواند اشارهاي به زبان
محلي ويس و رامين پيش از سروده شدن به وسيلۀ فخرالدين اسعد گرگاني باشد .وي ميگويد:
نماند جز به خرّم بوستاني
نديدم زان نکوتر داستاني
نداند هر که برخواند بيانش
وليکن پهلوي باشد زبانش
(گرگاني)20 :1337 ،
بين محقّقان در اينکه منظور از «پهلوي» در بيت مذکور چيست اختالف نظر است (رک :همان18 :
به بعد مقدّمۀ محجوب) .يکي از حدسها اين است که منظور از پهلوي ،زبان مردم ناحيۀ فهله است که
در اصفهان و همدان و ري تکلم ميشده است (رک .همان.)20-21 :
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