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 چکيده
ت که يک متن روايي بايد چه معيارهايي داشته باشد که آن بناي اين تحقيق بر اين پرسش گذاشته شده اس

تحليلي سعي کرده  –را بتوان نوع ادبي غنايي به شمار آورد. براي پاسخ به اين سؤال، نگارنده با روش توصيفي 

کند، هاي برجستۀ عاشقانه عامل روايي را در برابر عامل غنايي کم رنگ ميهايي را که در داستاناست ويژگي

هاي عاطفي، وجوه شعري و غنايي، استفاده از زبان غنايي، حضور من ن دهد. عواملي مانند توصيف کشمکشنشا

هايي است که فراواني و گسترش آن در يک متن، عنصر روايت را کم رنگ تر از ترين مؤلفهراوي در متن، از مهم

شود که هايي رو به رو مياطب با صحنههاي عاشقانۀ غنايي مخدهد. بنابراين در داستانعنصر غنايي جلوه مي

منشاء آن عواطف و احساسات گوينده يا شخصيت داستان است. در چنين متني کارکرد شعري )ادبي( و عاطفي 

 متن بر کارکرد ارجاعي آن غالب است.

 : روايت، شعر غنايي، زبان غنايي، وجه غنايي، کشمکش عاطفيکليدیواژگان 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 26/7/69تأييد نهايي:                  9/4/59وصول: تاريخ  *
** E-mail: o.zakeri@yahoo.com 

 



 96بهار و تابستان ، 235، شمارة 70زبان و ادب فارسي، سال /  40

 

 مقدمه -1

هاي عاشقانه است. محققان معاصر هاي رايج در ادبيات فارسي کهن، داستانرين گونهتيکي از مهم

رسد برخي ها به نظر مياند؛ اما با دقت در ساختار اين داستانها را ژانر غنايي دانستهاغلب اين داستان

ه در اينجا اند تا غنايي؛ يعني بيشتر به بيان ماجرايي که بين دو شخصيت داستاني )کاز آنها روايي

ها روابط عاطفي عاشق و اند. در برخي ديگر از داستانعاشق و معشوق هستند( اتفاق افتاده، پرداخته

هاي ساختاري يک متن براي معشوق در متن بيشتر بازنموده شده است؛ بنابراين توجه و دقت به ويژگي

شود که چگونه و با چه ل مطرح ميرسد. از اين رو اين سؤاتعيين ژانر )نوع ادبي( آن ضروري به نظر مي

 توان يک داستان عاشقانه را زير ژانر غنايي قرار داد.شرايطي مي

 ضرورت و اهميت تحقيق -1-1

هاي ساختاري آن اين تحقيق بر اين نکته تأکيد دارد که براي تعيين نوع ادبي يک متن بايد مؤلفه

کند و ويي دربارة نوع ادبي يک متن پرهيز ميرا با دقت مّدنظر قرار داد. بدين گونه محقق از کلي گ

دهد. اين تحقيق همچنين بين نوع ادبي روايي گونه شناسي ادبيات فارسي را با دقت بيشتري انجام مي

 دهد.هاي عاشقانه نشان ميو غنايي تفاوت قايل است و اين تفاوت را در داستان

 پيشينۀ تحقيق -1-2

هاي منظومه( کتابي با عنوان، 1345خستين بار صورتگر )در گسترة تحقيقات ادبيات فارسي، ن
هاي عاشقانه را از نظر دور داشته است و در ادبيات فارسي نوشته است. او در اين کتاب داستان غنايي

هاي غنايي نظيره( 1390و ميرهاشمي ) هاي غنايي منظومنداستا( 1370پس از آن غالمرضايي )
( از صفت غنايي استفاده 1392والفقاري هر چند در عنوان کتابش )را به نگارش در آورد. ذ منظوم

هاي عاشقانه را غنايي دانسته است. هيچ کدام از اين نويسندگان استدالل نکرده است اما بارها داستان

اند که يک ژانر هاي روايي را غنايي دانست و به اين مسأله نپرداختهنکرده اند که چرا بايد اين داستان

(، نخست به ويژگي 124: 1373)انواع ادبيتواند صفت غنايي داشته باشد. شميسا در چگونه ميروايي 

از آنجا که در ايران »نويسد: کند و سپس ميغير روايي بودن شعر غنايي در ادبيات اروپايي اشاره مي

-ستاني ميهنر نمايش رواج نداشته است، ما به شعرهاي بلند غنايي در ادبيات فارسي، شعر غنايي دا

هاي عاشقانه )همان(. وي با وجودي که استادانه طرح مسأله کرده، اما در جهت تطبيق منظومه« گوييم

( منظومه هاي عاشقانه را 78: 1391دهد. ذوالفقاري)با تعريف شعر غنايي تالش چنداني انجام نمي

شود اما اشارتي بيان ميکند که در غزل مفهوم عشق به داند و استدالل ميبسط يافتۀ شعر غنايي مي

 يابد.در منظومۀ عاشقانه همان مضمون باز و گسترده شده و در قالب داستاني کمال مي

 بحث اصلي -2

شعر غنايي در تقسيم بندي انواع ادبي يونان باستان، نوعي شعر بوده که با شعر روايي )حماسه( و 

کند جمهور خود، از زبان سقراط ادعا مي دراماتيک )نمايشي( متفاوت بوده است. افالطون در کتاب سوم
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 -اندمحققان اين نوع را با شعر غنايي برابر دانسته -زندکه در اثر هنري، شاعر يا با صداي خود حرف مي

و در حالت سوم تلفيقي از  -اين نوع با شعر نمايشي منطبق است –کند و يا صداي ديگران را تقليد مي

ها با صداي دهد شخصيتزند و هم اجازه ميهم با صداي خود حرف ميآورد؛ يعني اين دو به وجود مي

: 1360)رک: افالطون، -انداين نوع شعر را هم با شعر حماسي )روايي( برابر دانسته–خود حرف بزنند 

(. با توجه به اين تقسيم بندي، 319: 1370و احمدي، 99: 1382؛کالر،261: 1373؛ ولک و وارن،162

شعر روايي اساسا متفاوت است و شعر روايي، بيشتر يادآور حماسه است. صفا  سرشت شعر غنايي با

را به شعر   Epic( و همايي اصطالح 2-4: 1363داند )صفا،حماسه را نوعي اشعار وصفي روايي مي

-(. محققان غربي نيز شعر غنايي را شعر کوتاهي معرفي مي78: 1366کند )همايي،قصصي ترجمه مي

 ,AbramsوCudden, 1982:372 حساسات يک گويندة تنهاست )رک.کنند که بيانگر ا

در شعر غنايي منشاء به وجود آمدن شعر، احساسات و عواطف گوينده است. در انواع  (.1385:153

هاي شاعر يا عمل و رويدادهاي ذهني او عامل به وجود آمدن شعر ديگر شعر ممکن است افکار و انديشه

هاي داستان»توان مطرح کرد که مسألۀ اصلي اين مقاله را اين گونه مي باشد. با توجه به اين مقدمه

تواند يک گونۀ غنايي به شمار عاشقانۀ ادبيات فارسي که با زمينۀ روايي سروده شده است چگونه مي

 «آيد؟

توان مورد بحث قرار داد. در اين مقاله براي پاسخ دادن به پرسش فوق راهکارهاي مختلفي را مي

 هاي عاشقانه مورد بررسي قرار گرفته است:اي ساختاري داستانهمؤلفه

. در واقع شوديروي داستان مباعث رشد و پيش« اي زيبا شناختيتکانه»ها در اين داستان -2-1

داستان است نه افکار و انديشه هاي او و نه اساساً  ةماجراي عاشقانه، احساسات و عواطف گويند منشاء

ماعي. عامل اصلي رشد و گسترش داستان، کشمکش عاطفي است. با نگاهي به عمل و رويدادهاي اجت

تند باد نو »عاشقانۀ معروف اين ويژگي به خوبي آشکار است. در ويس و رامين وقتي  يهاداستان

 :زنديپردة عماري را کنار م« بهاري

 ردهــه پديد آمد ز پـــــــرخ ويس

 مودشــن  چهره  تو گفتي جادوي

 يبود  آلود رــــــــزه  اگر پيکان

 روانش   از  رست  عاشقي درخت 

 

 ن شد از ديدنش بردهــــدل رامي 

 ربودش  تن  از  به يک ديدار جان

 م او بدين سان زود بوديــنه زخ 

 انشـديدگ  روشن  گشت وليکن  

 (.65:1337)گرگاني،                      

. آوردياهاي فراواني را در ادامۀ داستان به وجود ماين تکانۀ زيبا شناختي و جرقۀ عاطفي ماجر

. وقتي زيبايي ليلي هر صبح به شوديهمين ويژگي در ليلي و مجنون نظامي هم به خوبي مشاهده م

 :کرديو مجنون آن را مشاهده م آمديجلوه م
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  ن بر آمدـــچون يک چندي بر اي

 انه خاليـــــعشق آمد و کرد خ 

 کنارشان برد  م داد و دل ازــــغ

 نهادند   دگرـــيک  به  زان دل که

 شد ز هر سوي  دريده  اين پرده

 بود  آيتي محکم  که  زين قصّه 

 دارا ـــــــبه هم م  کردند بسي

         

 ن بر آمدـــــافغان ز دو نازني 

 غ الاباليـــــــــــبرداشته تي

 برد  قرارشان   يشدگدل وز 

 دندرض گفتگو فتاــــــدر مع

 وان راز شنيده شد به هر کوي

 ر دهني حکايتي بودــــدر ه 

 ردد آشکاراـــــــــتا راز نگ 

 (63،1380)نظامي،                        

عشق، که در اثر ديدن، شنيدن و يا وصف اوّل  در اين جرقۀ عاطفي، سه عنصر همواره ثابت است:

و اوصاف و ماجراهاي مربوط به اين سه  هايژگيق. وم عاشم معشوق و سوّدوّ شود؛يزيبايي ايجاد م

 . دهديعاشقانه را شکل م يهاعنصر اغلب ساختار داستان

هاي روايي و وجوه شعري و غنايي بر جنبه ۀعاشقانه، غلب يهامين عامل غنايي در داستاندوّ -2-2

با توجّه به رويکرد آنها به  توانيغنايي را م ۀعاشقان يهااطالع رساني است. ميزان ضعف و قوت داستان

غنايي که قوي  ۀعاشقان يهادر داستان هاي غنايي از سوي ديگر سنجيد.روايت از يک سو و جنبه

از هم  تواني. در آثار داستاني دو نوع مسير را مافکنديهستند وجوه غنايي کامالً بر جنبۀ روايي سايه م

-در آثار داستاني غنايي جنبه؛ ر مسير شعري و غنايييک؛ مسير داستاني و روايي و ديگ متمايز دانست:

. اّما در آثار روايي، خويشکاري هاي پيش رونده سازديهاي شعري و عاطفي همواره روايت را متوقف م

اين دو مسير، خسرو و شيرين نظامي و فردوسي  ۀ. بهترين نمونه براي مقايسشوديبيشتر استفاده م

اي پادشاهي خسرو پرويز، از حادثۀ عشقي او با شيرين نيز ياد است. فردوسي در ضمن روايت ماجر

. هدف فردوسي اين است که خواننده در جريان عمل و رويدادهاي اين حادثۀ تاريخي قرار کنديم

. امّا برنديکه بيشتر اطالع رسان هستند و روايت را پيش م کندياستفاده م ييهابگيرد. بنابراين از گزاره

در بيان ماجراي  ثانياًاواًل، معاشقات خسرو و شيرين را بسيار پر رنگ جلوه داده است و بر عکس، نظامي 

و عواطف را شرح و  هايزهعشقي اين دو، صرفاً به شرح روايت رخداد بسنده نکرده است، بلکه همواره انگ

گاهي  که -ييهاهاي روايي داستان توقفجنبه شوديتوصيف کرده است. همين عامل همواره باعث م

 :گويدمي فردوسي آنِ با خود طرح مقايسۀ در ، نظامي. باشد داشته –بسيار طوالني است 

 حکيمي کاين حکايت شرح کرده ست

 

 حديث عشق از ايشان طرح کرده است 

؛ که فردوسي در شصت سالگي از عشق سخن گفتن را سودمند ندانسته است کندينظامي اشاره م

 :گويديبنابراين م
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 يزوي که ماند از عشق بازدر آن ج

 

    ازيـدم نيت بر مرد غـران سخن          

 (33: 1382)نظامي،                      

. از جمله پل ريکور در شونديبين گزارش تاريخي و گزارش داستاني تفاوت قائل م پردازانيهنظر

ت. زيرا در گزارش داستاني گزارش داستاني از گزارش تاريخي برتر اسکه بحث از زمان، معتقد است 

زند، بل حوادث در تاريخ کسي حرف نمي»تر است. به نظر اميل بنونيست آشکارا ارتباط کالمي کامل

با گزارش دائمي و قطعي از گذشته آشنا  سخن تاريخي خواننده يا شنونده را«. خود راوي هستند

، در بيشتر موارد، تمامي رخدادها و . کته هامبورگر تأکيد کرد که در گزارش داستاني و ادبيکنديم

گذشته و آيندة . دهديمدهند و خواننده خود را در آن زمان قرار يمدر زمان گذشته رخ ها کنش

. کنش خواندن ما را به «لحظۀ خواندن»متن براي خواننده وجود دارند، همه در يک لحظه: رخدادهاي 

. امّا در گزارش تاريخي اين اصل، صادق نيست. کنديزمان متن و زمان متن را به زمان ما منتقل م

. زمان گزارش تاريخي همچنان پيش ما شنويميو م خوانيميگذشته زمان اصلي است. ما دربارة آن م

-بينابين جنبه، گزارش تاريخي داستاني ،(. با اين همه646-647: 1370)رک. احمدي، نمايديگذشته م

عاشقانۀ غنايي  يها(؛ امّا در داستان135: 1383)اسکولز،  گيرديهاي اطالع رساني و عاطفي قرار م

هاي اطالع رساني و روايي غلبه دارد. از اين هاي عاطفي و شعري کاماًل بر جنبهچنان که گفتيم جنبه

عاطفي است. به  يهاآن ارزش منشاءاست که  1«هاييفزون متن» ةها، دربردارندرو ساختار اين داستان

متعدد  هاييها، در يک اثر غنايي مانند خسرو و شيرين، نخست برجسته سازتنخاطر همين فزون م

وجوه مختلف عاطفۀ انساني همواره در اين متن مد نظر قرار  سپسو  شودايجاد ميدر حوزة زبان 

 . گيرديم

هاي گزارش . يعني جنبهشوديشاعر اغلب اسير روايت م، «ورقه و گلشاه» ۀدر داستان عاشقان

: اين نويسدي. به همين جهت صفا مغلبه داردهاي عاطفي و ادبي اع رساني، بر جنبهو اطلّتاريخي 

 که بناي آن بر يک حادثۀ عشقي نهاده شده است مانديداستان بيشتر به يک داستان حماسي م

هاي عاطفي اثر خود را تقويت کند در با اين همه شاعر براي اينکه جنبه. : نه مقدّمه(1343)عيّوقي،

. وي در ضمن مثنوي کوتاه خود، ده غزل مستقل کنديرا در متن خود، اضافه م ييهاحين روايت، غزل

 آورده است؛ از جمله:

 کجا رفتي اي دل گسل يار من

 تو   آزار   هرگز    بتا   نجستم

 تو  کار  چگونه است بي من بتا

 فراق  اندر  گردي زارتر   نم ز

 دلم  و  جان  زنهار  توست بر 

                                       

 دار منـز دي  ير گشتيـمگر س 

 چرا جستي اي دوست آزار من

 که با جان رسيد از عنا کار من

 من   زار   نالۀ    بشنوي    اگر

 من   ارـزنه   ارـزنه   دار   نگه

 (.15: 1343)عيّوقي،                  
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به سوي گوينده است و بسيار لطيف و عاطفي سروده شده  ها اغلب، جهت گيري پيامدر اين غزل

است. زبان اين غزليات بسيار ساده است. صفا ضمن اشاره به اينکه آوردن غزل در ضمن مثنوي در 

ۀ که قصّ-ت از اصل داستان ادبيات فارسي تازگي داشت، معتقد است که عيّوقي اين شيوه را به تبعيّ

آوري از عروه شاعر عرب حزن يهار اصل داستان، ابيات عاشقانه و غزلآورده است. د -عروه و عفرا باشد

به اين دليل  توانديامّا عالوه بر اين موضوع، آوردن غزل همچنين م ؛نه مقدّمه( موجود است )همان:

جنبۀ غنايي مثنوي خود را تقويت کند و از اين طريق تسلّط جنبۀ روايي  کنديباشد که عيّوقي تالش م

عاشقانه، در آثار غنايي سرايان معروف مانند  يها. اين تدبير بعدها، با پيشرفت داستانکاهديمتن را م

با آوردن گفتگوهاي طوالني بين  -و نظامي -با آوردن ده نامه و مفاهيم تغزّلي -الدين اسعد گرگانيرفخ

 مورد استفاده قرار گرفت.  در قالب و متن داستان -عاشق و معشوق

گفت شعرهاي تغزّلي  تواني؛ مکننديشعرهاي روايي رخدادي را نقل م» گويديجاناتان کالر م

(. اين ويژگي در آثار غنايي نظامي به خوبي قابل 105: 1382)کالر « خود رخداد باشند کوشنديم

به همين  ؛بررسي است. نظامي از بين هنر روايت پردازي و هنر شعر غنايي، دومي را برگزيده است

ندان قوي نيست و ايرادات بسياري چر اصول داستان پردازي، ظمعتقدند که نظامي از نمنتقدان جهت 

در جاي جاي خسرو و شيرين و ليلي و  نظامي (.202-208: 1370غالمرضايي،  .)رک گيرنديم اوبر 

: به طور دهدياين کار را به چند شيوه انجام م وي. دهديمجنون روايت را در خدمت زبان غنايي قرار م

رقيب »مثال تکرار يک خويشکاري؛ در ماجراي آگاهي يافتن خسرو از عشق فرهاد، اين خويشکاري که 

 :شوديبدين صورت بيان م« عشقي براي خسرو به نام فرهاد پيدا شده است

 يکي محرم ز نزديکان درگاه

 که فرهاد از غم شيرين چنان شد

 دماغش را چنان سودا گرفته است 

 فروزز سوداي جمال آن دل ا

 دلم گويد به شيرين دردمند است

دلش رهراسي نز جوان دارد نه از پي

 زان ماه بي پيوند بينم

 ز بس کارد به ياد آن سيمتن را

              

 فرو گفت اين حکايت جمله با شاه 

 که در عالم حديثش داستان شد

 کزان سودا ره صحرا گرفته است

 برهنه پا و سر گردد شب و روز

 آوازش بلند است ازهوبدين آ 

 نه از تير ترسدينه از شمشير م 

 به آوازيش از او خرسند بينم

 فرامش کرده خواهد خويشتن را

 .(226-227: 1382)نظامي،    

خويشکاري اصلي در بيت دوم بيان شده است. ابيات ادامه در واقع تکرار همان خويشکاري است. با 

داستان را به  گويندة روايت، ،ش داستاني، عشق استمطرح شده در اين کن ةتوجّه به اينکه انگيز

، يقين داشته بردهيمطرح شده لذّت م ۀکش داده است، گويي عالوه بر اين که خود از عاطف حاصطال

 لذّت خواهد برد.  ،است که خواننده هم از اين عاطفه
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گيرد. در مصرع ر ميعالوه بر اين در بسياري اوقات، منطق روايي داستان تحت تأثير زبان غنايي قرا

اي قرار داده که زبان غنايي متن را بسيار تقويت ، جمله«گفت»دوم بيت زير شاعر به جاي عامل روايي 

 کرده است:

 به گستاخي بر شاپور بنشست 

                       

 در تنگ شکر را مهر بشکست 

 .(68همان: )                     

امّا بودنش هم به نوعي، جنبۀ اطالع  کنديداستان را دچار اختالل منبود اين مصرع، منطق روايي 

.  نمونۀ زير هم از اين دهديو جنبۀ ادبي زبان را برجسته جلوه م اندازديرساني روايت را به تأخير م

 گونه است:

 بر غافل از نّظارة شاهسمن

                    

 که سنبل بسته بود بر نرگسش راه 

 .(82)همان:                            

، منطق روايي داستان را به طور کامل تحت تأثير شوديتکرار م متوالياين ويژگي وقتي در ابيات 

 . (86)رک: همان:  دهديزبان غنايي قرار م

عاشقانۀ غنايي، يک کشمکش عاطفي  يهاعالوه بر اين موارد، از آنجا که کشمکش اصلي در داستان

. به همين جهت روايت سرگذشت گيرديز گفتگوهاي داستاني رنگ عاطفي به خود ماست، بسياري ا

در خانۀ کعبه با خدا گفتگو  هنگامي که . مجنونعاطفي استداستان هم در وهلۀ اول  هاييتشخص

 :شويميدر داستان با اين گزاره هاي عاطفي مواجه م کند،يم

 ييا رب تو مرا به روي ليل  

 بر جاي ز عمر من آنچه هستا

 

 هر لحظه بده زياده ميلي 

 بستان و به عمر ليلي افزاي

       (81: 1380)نظامي،            

به هر حال نظامي براي تقويت زبان و محتواي غنايي، همواره روايت را با توصيف عواطف و بيان 

 ۀر داستان عاشقان. در پايان اين بحث براي تبيين توقف روايت دکنديگفتگوهاي عاشقانه دچار توقف م

غنايي و حالت پيش روندگي روايت در يک داستان عاشقانه که هدف شاعر به طور کامل بيان عواطف 

فردوسي با هم مقايسه  ۀغنايي نيست، دو صحنۀ مشابه را در خسرو و شيرين نظامي و زال و روداب

. فردوسي ماجرا را اين نندکي. هر دو عاشق پيش از ازدواج رسمي، زماني را با معشوق سپري مکنيميم

 که وقتي زال براي مالقات رودابه با کمند به روي بام آمد، پس از آن: کنديگونه بيان م

 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

 آن موي و باال و فر و بر آن روي

 ز دينار و گوهر چو باغ بهار
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دو رخساره چون الله اندر 

 سمن 

 هنشهي شا همان زال با فرّ

 حمايل يکي دشنه اندر برش 

 همي بود بوس و کنار و نبيد

                                                       

 سر جعد زلفش شکن بر شکن

 ماه با فرّهينشسته بر 

 ز ياقوت سرخ افسري بر سرش

 را نشکريد رمگر شير کو گو

 .(172-173: 1373)فردوسي،    

. زال از مخالفت منوچهر و سام سخن به ميان کنديفردوسي ادامۀ روايت را بازگو م ،اين بيت زپس ا

، روابط عاطفي شوديکه به هم وفادار باشند. چنان که ديده م بندنديو عاشق و معشوق عهد م آورديم

عاشق و معشوق در زمان وصال پيش از ازدواج بسيار گذرا و تنها در يک بيت )بيت پاياني( بيان شده 

 کنندياست. امّا در خسرو و شيرين نظامي، اواًل عاشق و معشوق بارها پيش از ازدواج با هم همنشيني م

 :ها؛ در يکي از بزمگاهشوديل وصف مبط عاطفي آنها به طور مفصّادر هر بار رو ثانياً و

 ملک عزم تماشا کرد روزي

 کسي را کانچنان دلخواه باشد

 ز سبزه يافتند آرامگاهي 

 در آن صحن بهشتي جاي کردند

 کنيزان و غالمان گرد خرگاه 

 نشسته خسرو و شيرين به يک جاي

 لعل از دست ساقي هاييصراح

 شراب و عاشقي همدست گشته

            

 و شيرين دلفروزينظرگاهش چ 

 همه جايي تماشاگاه باشد

 که جز سوسن نرست از وي گياهي

 ملک را بارگه بر پاي کردند

 وار گرد خرمن ماهثريا

 ز دور آويخته دوري به يک پاي

 به خنده گفت: باد اين عيش باقي

 شهنشه زين دو مي سرمست گشته

 .(128 :1382)نظامي،                

بسيار شبيه توصيف خانۀ زيباي  ،صحنه هايشخصيتشيرين از نظر فضا و توصيف بزمگاه خسرو و 

رودابه است. امّا در نظامي اوالً توصيف گستردگي بيشتري دارد و ثانياً من شاعر )در بيت دوم( حضور 

از اين رو با توصيفي گسترده تر و زنده تر و  ؛)بيت هفتم( توصيف با تشخيص همراه است ثالثاً دارد و 

در دشنه و تاج دارد  است ومواجهيم. عاشق در توصيف فردوسي در کنار معشوق نشسته  رتيعاطف

ي با خود ندارد. در ادامۀ توصيف نظامي روايت حدر توصيف نظامي، سرمست است و هيچ سال حالي که

ز آن پس او  کشديو خسرو آن را با مشت م شوديور مکه شيري ناگهان حمله رودياين گونه پيش م

که شاهان در بزمگاه تيغ در دست داشته باشند. پس از اين اتفاق شيرين به بهانۀ شير  شودميرسم 

 در پاسخ: زند؛ياي بر دست او مکشتن خسرو، بوسه

 ر مهر بشکستملک بر تنگ شکّ

 لبش بوسيد و گفت: اين انگبين است

 ر در دهان بايد نه در دستکه شکّ 

 ن استنشان دادش که جاي بوسه اي



 47 /های عاشقانه؛ گونه غنايي يا روايي؟داستان 

 

 .(129)همان:                                  

. دهدياين نخستين رابطۀ احساسي است که به اين صورت در داستان، بين عاشق و معشوق رخ م

 پس از آن:

 دو عاشق چون چنان شربت چشيدند 

 چو يک دم جاي خالي يافتندي

 چو دزدي کو به گوهر دست يابد

 به چشمي پاس دشمن داشتندي

 دي خصم را ميلچو فرصت درکشي

 صنم تا شرمگين بودي و هشيار

 در آن ساعت که از مي مست گشتي

 چنان تنگش کشيدي شه در آغوش 

 ز بس کز گاز نيلش درکشيدي

 هاش بر ماهز شرم آن کبودي

 هشيار اگر سرمست بودياگر 

 

 عنان پيوسته از زحمت کشيدند 

 چو شير و مي به هم بشتافتندي

 دپس آنگه پاسبان را مست ياب

 به ديگر چشم ريحان کاشتندي

 ربودندي يکي بوسه به تعجيل

 نبودي بر لبش سيمرغ را بار

 به بوسه با ملک همدست گشتي

 که کردي قاقمش را پرنيان پوش

 ز برگ گل بنفشه بر دميدي

 که مه را خود کبود آمد گذرگاه

 سپيدابش چو گل بر دست بودي

 .(130)همان:                          

 تريعاشق و معشوق در خسرو و شيرين بسيار طوالن يکه آشکار است توصيف رابطۀ احساس چنان

ات توصيف، سعي کرده است خود رخداد را به تصوير از شاهنامه بيان شده است.  شاعر با دقت در جزئيّ

ه به همين دليل هم هست که استعاره در زبان متن بسيار استفاده شد ؛بکشد نه دربارة آن صحبت کند

تا روايت  دهديبسيار بيشتر اهمّيت م هايزهنظامي در خسرو و شيرين، به بيان انگ ،از اين جهت است.

 داستان. 

)شاعر( در ضمن روايت است.  يعاشقانه، حضور من راو يهاويژگي ديگر غنايي در داستان -2-3

، در يک است داده خود را در غزلياتي مستقل در ضمن مثنوي نمايش« من»عيّوقي عالوه بر اينکه 

تر است. او از بي و دردناک تريبۀ ورقه و گلشاه عجۀ زندگي او از قصّکه قصّ  کنديجاي داستان اشاره م

(. فخرالدين اسعد گرگاني نيز پس از توصيف 116: 1343)عيّوقي،  کنديگله م هايو دغل باز هاوفايي

که برعکس ويس و رامين حتي يک  افتديوصال و نشاط ويس و رامين، به ياد دوران عاشقي خودش م

 م نبوده است:روز هم خرّ

 بسا روزا که من عشق آزمودم

 

 م نبودمچنين يک روز از او خرّ 

 (350: 1337)گرگاني،             

. تي. اس. باشدآن نيز  ةبسا بيان داستان انعکاسي از روحيات و عواطف گويند چهبه همين خاطر 

 ياثر هنري، جهان را به کار برد؛ به اين معنا که «معادل عيني»اين ويژگي اصطالح  بيان اليوت براي
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و به آنها عينيت و  داشتهقابل تحليل و داوري دارد که در نظر او با احساسات شاعر پيوستگي  و نمادين

 به منزلۀ معادل عاطفۀ نويسنده و عيني« معادل عيني»از اين رو به نظر وي،  بخشيده است؛شکل 

تعبير : »نويسدي(. ولک م314-316: 1383)رک. ولک،  است يکردن موفقيت آميز عاطفه در اثر هنر

و طرح و  هايتمردود بدانيم زيرا عبارت درخوري است براي ابزارها و موقع توانيميمعادل عيني را نم

(. 315)همان:  «کنديها و اعيان خارجي مناسبي که عاطفۀ آدم نمايشي يا داستاني را منتقل متوطئه

 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؟ 

 بي تلخ بر شيرين فشاندنگال

 چو گل بر باد شد روز جواني

 گمان افتاد خود کآفاق من بود

 (.430: 1382)نظامي،             

. وقتي بهرام از خسرو کنديخود را آشکار م« من»همچنين بارها در ضمن روايت داستان، گوينده 

 :آيدي، نظامي خود به ميان داستان مخورديشکست م

 نان پيچيد بهرام چو از خسرو ع

 جهان خرمن بسي داند چنين سوخت

 کدامين سرخ گل را کو بپرورد

 لقمه شکر نتوان فرو برد ههم

                                                                  

 به کام دشمنان شد کام و ناکام 

 مشعبد را نبايد بازي آموخت

 ندادش عاقبت رنگ گل زرد؟

 وان خوردن، گهي دردگهي صافي ت

 (164)همان:                               

، نظامي خود عاطفۀ برديخبر دروغين مرگ شيرين را براي فرهاد م ،يا در جاي ديگر وقتي قاصد

 :کنديدرونش را بيان م

 چو گفت: آن زلف و آن خال اي دريغا

 کسي را دل دهد کاين راز گويد؟

 

 ريغازبانش چون نشد الل، اي د 

 ؟نبيند ور ببيند باز گويد

 .(256)همان:                              

و عواطف خود را  کنديف مروايت را به طور کامل متوقّ ،مرگ فرهاد  در بيان شاعر« من»ه، در ادام    

 :ردبيو عواطف خود را با اين بيت به پايان م هايشهاند گوينده(؛ 258-262 :)رک: همانکند يبيان م

 ببايد عشق را فرهاد بودن 

                        

                               پس آنگاهي به مردن شاد بودن 

 (.262)همان: 
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« من»نيز صداي گاهي  ؛ملموس است ،گوينده« من» عالوه بر اين موارد که به طور آشکاري حضور

براي مثال وقتي شيرين پس از رسد؛ وش ميها به گها و عواطف شخصيتگوينده، از ميان انديشه

 که بيشتر بيانگر انديشۀ نظامي است: کنديمطالبي را بيان م کنديتنهايي به درگاه خداوند نيايش م

 به ريحان نثار اشک ريزان

 به نوري کز خاليق در حجاب است

 به مقبوالن خلعت برگزيده

                    

 به قرآن و چراغ صبح خيزان 

 انعامي که بيرون از حساب استبه 

 به معصومان آاليش نديده

 .(295)همان:                         

قسم به قرآن مجيد و مطالب ديگري که در اين ابيات از زبان شيرين نقل شده، در واقع معادل 

 . شودياالسرار او فراوان ديده معيني عواطف و عقايد نظامي است که نمونه هاي مشابه آن در مخزن

عاشقانه، استفادة گستردة شاعر از زبان غنايي است. در  يهاويژگي چهارم غنايي در داستان -2-4

از ويژگي اطالع  کنديآثار داستاني که جنبۀ روايي براي گوينده اهمّيت بيشتري دارد، گوينده تالش م

تاني قرار بگيرد. از اين رو رساني زبان بهره گيرد تا مخاطب به راحتي در جريان عمل و رويدادهاي داس

از  کندي؛ اگر هم شاعر به پيام توجّه مدهديبه خود پيام و برجسته سازي زبان چندان توجّهي نشان نم

پيش کند تا داستان براي مخاطب جذاب باشد.  و اين منظر است که شيوة روايت و مواد داستاني را پس

کتاب بسيار ساده و استفاده از  ين. صور خيال در اشودياين ويژگي در روايت شاهنامۀ فردوسي ديده م

زباني در حد بسيار معتدل است به گونه اي که چندان توقفي در مسير خوانش  هاييبرجسته ساز

زباني کيفيت  هاييعاشقانۀ غنايي، برجسته ساز يهاامّا در داستان آورد؛يروايت براي مخاطب پيش نم

ها و تصاوير پيچيده را عامل ضعف . شفيعي کدکني وجود استعارههدديروايي اثر را تحت تأثير قرار م

: نويسديوي م ؛روايت )حماسه( به شمار آورده است و از اين منظر اسدي طوسي را نقد کرده است

افراط اسدي در تصوير، بويژه تصويرهاي تشبيهي و استعاري، فضاي شعر او را از حماسه دور نگه »

: 1391)شفيعي کدکني، « يرها جاي جاي در گرشاسپ نامه محسوس استو اين تزاحم تصو دارديم

 :آوردينبرد است براي نمونه م صحنۀ يکوي صحنۀ زير را که توصيف . (618

 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

 

براي يک داستان  هاي گوناگون()استفاده از استعاره عتقد است اين نوع بيانشفيعي کدکني م

 .(620)رک: همان:  عاشقانه مناسب است نه يک صحنۀ نبرد
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غنايي ن . وي گاهي در توصيف صحنه هاي حماسي از زباشوديدر نظامي هم ديده م ويژگياين 

حنۀ جنگ خسرو و سپاه روم با بهرام را (. توصيف زير که ص95-6: 1373)رک: حميديان، گيرد يبهره م

 :دهدي، ضعف نظامي در صحنه پردازي رزمي را نشان مکنديبيان م

 به زير درع ها تير شديچنان م

 به سوگ نيزه هاي سر فتاده

          

 که زير پردة گل باد شبگير 

 ها گشادهصبا گيسوي پرچم

 . (162: 1382)نظامي،                   

 شاعر در تصوير پردازي از زبان ،اّما در مصرع دوم ؛اول ابيات فوق حماسي است يهارعزبان مص

ي به دو شيوه صورت . استفاده از زبان غنايي در داستان عاشقانه به طور کلّغنايي بهره برده است

 «. لنمفاعيلن مفاعيلن فعو»: يکي بهره گيري از استعاره است و ديگر استفاده از توازن هجايي گيرديم

 استفاده از استعاره-2-4-1

، کنديعاشقانه را به شدت کم رنگ م يهايکي از عناصر غير روايي که کيفيت روايي داستان 

زبان است. شاعر همواره به پيام خود و شيوة بيان آن بيشتر اهمّيت  هايياستفادة شاعر از برجسته ساز

عاشقانۀ  يهاداستان ترينييعاشقانۀ نظامي که غنا يهاتا پيشبرد روايت. اين ويژگي در داستان دهديم

. نمونۀ زير که توصيف اندام شستن شيرين در شوديبه خوبي ديده م رودبه شمار ميادبيات فارسي 

 :بخشديم مچشمۀ آب است، مطالب فوق را به خوبي تجسّ

 چو قصد چشمه کرد آن چشمۀ نور

 رگون برآوردهيل از شعر شکّ س

 ر ميان زد  آسمان گون ب يپرند

 فلک را کرد کحلي پوش پروين 

 حصارش نيل شد، يعني شبانگاه

 تن سيمينش مي غلطيد در آب

 شويد هعجب باشد که گل را چشم

 در آب انداخته از گيسوان شست

 ز مشک آرايش کافور کرده 

 مگر دانسته بود از پيش ديدن 

 در آب چشمه سار آن شکّر ناب

      

 دور فلک را آب در چشم آمد از 

 نفير از شعري گردون برآورد

 شد اندر آب و آتش در جهان زد

 موصّل کرد نيلوفر به نسرين

 ز چرخ نيلگون سر بر زد آن ماه

 چو غلتد قاقمي بر روي سنجاب

 غلط گفتم که گل بر چشمه رويد

 نه ماهي، بلکه ماه آورده در دست

 ز کافورش جهان کافور خورده

 که مهمان نوش خواهد رسيدن

 ابجلّ ساختيميهمان م ز بهر

 (             77-78: 1382، ي)نظام         

کارکرد متن  ينترمهم ،د شعريکرآشکارا جهت گيري پيام به سوي خود پيام است. بنابراين کار

و ...  متعدد )استفاده از تشبيه، استعاره، کنايه، مبالغه، تضاد هاييزيفوق است. شاعر از طريق هنجار گر

ابزار شاعر در توصيف  ينترها، استعاره مهمود را برجسته ساخته است. از بين اين هنجارگريزي( پيام خ



 51 /های عاشقانه؛ گونه غنايي يا روايي؟داستان 

 

هاي و استعاره کنديصحنۀ تن شستن شيرين است. کالم کاماًل بر اساس قطب استعاري حرکت م

 . گيرنديمتعدد پيوسته در محور جانشيني کالم به جاي هم قرار م

يانگر اعجاب گوينده از زيبايي شيرين است. از اين رو عامل گسترش ها، اغلب بژرف ساخت استعاره

محتوايي شعر، انگيزة عاطفي بيان زيبايي است. استفادة فراوان نظامي از استعاره، اين عنصر را به 

او در توصيف  ي کهبا توجّه به ابيات توانيعامل زبان غنايي تبديل کرده است. اين مطلب را م ينترمهم

همواره طلوع و  نظامياست، به اثبات رساند.  بردهوب خورشيد در خسرو و شيرين به کار طلوع و غر

به  گاهيچدر خسرو و شيرين ه صحنهاين  کشد وي به تصوير مياستعاربا بياني  را غروب خورشيد

 شود:يصورت عادي بيان نم

 سحرگه کافتاب عالم افروز

 نهاد از حوصله زاغ سيه پر

 

 از تن روز سر شب را جدا کرد 

 به زير پرّ طوطي خايه زر

 (44)همان:                              

 چو مشکين جعد شب را شانه کردند

 به زير تخته نرد آبنوسي

              

 چراغ روز را پروانه کردند 

 نهان شد کعبتين سندروسي

  .(58)همان:                   

 هزاران نرگس از چرخ جهانگرد

         

 فرو شد تا برآمد يک گل زرد 

 (77)همان:                    

 چو لعل آفتاب از کان برآمد

           

 ز عشق روز شب را جان برآمد 

 (300)همان:                          

مهم، فشرده کردن  ۀعاشقان يهادر داستانغنايي زبان  ويژگي ينترمهم رسدياز اين رو به نظر م

ر شديد مورد استفاده قرار تشبيه در حالت تأثّ: »گويدياز طريق بيان استعاري است. شوقي ضيف م زبان

ولي در شعر غنايي کمتر مورد  ؛ي شيوع دارد، از اين روي در شعر وصفي و در نوع نثر فنّگيردينم

ر آن هنگام به که در اين گونه شعر عاطفۀ شاعر هيجان دارد و د گيرد؛ به اين دليلياستفاده قرار م

مجازها و انواع استعاره شيوع دارد. زيرا اين گونه  ييو در شعر غنا کنديمقارنات و مشابهات توجّه نم

تصويرهاست که با شور عاطفي هماهنگي دارد و به کمک نيروي مجاز و استعاره و ايجازي که در 

)ضيف، به نقل از شفيعي  «يدبيان را نيرو بخش توانيم بخشنديآنهاست و تبلوري که به تعبيرات م

در فردوسي اغلب دارد و  ي(. جالب اينجاست که اين عنصر در شاهنامه کاربرد کم387: 1391کدکني، 

 :کنديغنايي از استعاره استفاده مي هاوصف

 چو رخساره بنمود سهراب را 

 دو گل را به دو نرگس خوابدار

           

 اب راز خوشاب بگشود عنّ 

 شد گالن آبدار همي داشت تا 

 (445)رک: همان:                 
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 بحر هزج يهاو ساير وزن« مفاعيلن مفاعيلن فعولن» ياستفاده از توازن هجاي -2-4-2

موجود در ادبيات فارسي تا پايان قرن ششم به کار گرفته شده  ۀعاشقان يهابحرهايي که در داستان

قان براي بيان به زعم محقّ زجه بحر آنها از بين که سه بحر متقارب، هزج و خفيف :عبارت است از

ماجراهاي عاشقانه مطبوع افتاده است. منظومه هاي معروف ويس و رامين، خسرو و شيرين، ليلي و 

 ؛حافظ و مولوي ،سعدي مانندزيباي غزل سرايان مشهور  يهامجنون و نظيره هاي آنان، تعدادي از غزل

دعلي تربيت (. محم7ّ-9: 1370)رک: غالمرضايي،  اندده شدهبه اين بحر سرو «فهلويات»و همچنين 

اصوات و  چون در اين بحر، دو سبب خفيف پس از يک وتد مجموع قرار گرفته است، مدّ : »نويسديم

و به قول اسحاق موصلي نغمات اهزاج  باشديتر از ساير بحور مگردانيدن آوازها در آن ترکيب مطبوع

(. محققان يکي از عوامل از بين رفتن منظومه هاي حماسي 9ل از همان: )تربيت، به نق «املح غناست

و منظومه هاي غنايي که به بحر  -مانند شاهنامۀ مسعودي مروزي –به نظم آمدهاست  که در بحر هزج

هماهنگ نبودن موضوع بحث با وزن  را -سرخ بت و خنگ بت عنصري مانند -است متقارب سروده شده

مفاعيلن » يهجايي مختلف بحر هزج، توازن هجاي يها(. از بين توازن9-10 :ناند )رک. همادانسته

غنايي  ۀعاشقان يهاتر بوده است. دو شاهکار داستانعاشقانه مطبوع يهادر داستان« مفاعيلن فعولن

اند. نکتۀ جالب توجّه اين است که در اين وزن سروده شده «خسرو و شيرين»و  «ويس و رامين»يعني 

در شعرهاي محلي و کهن ايراني نيز استفاده شده است. اشعار معروف به فهلويات که بعدها  اين وزن

اند. فهلويات چنان که پيشتر گفتيم ادامه يافت به اين وزن سروده شده هايتيآن در دو ب هاييژگيو

 «و رامينويس » يهاکه داستان آيدياز اين رو اين سؤال پيش م ؛ريشه در ايران پيش از اسالم داشت

در بين عامۀ مربوط به ايران پيش از اسالم هستند و از سوي ديگر  از يک سوکه  «خسرو و شيرين»و 

عواطف نيز با توانند از نظر مضموني و بيان يممردم رواج داشتند، و وزن مشترکي با فهلويات دارند 

 فهلويات مقايسه شوند؟ 

عاشقانۀ خود را  هاييتها و بيان تمام ايران ترانهکه روستاي کندياشاره م نيز به اين نکته محجوب

هنگامي اين است که سعدي و حافظ نيز  تريب(. عجسرايندياند )و مبه زبان محلي در اين وزن سروده

 گيردي. وي نتيجه مانديدهاند شعري به لهجۀ محلي قديم شيراز بسرايند همين وزن را برگزخواسته که

 164)محجوب، بي تا،  «محلي با انتخاب اين وزن مالزمه داشته است يهاانگويي شعر گفتن به زب»که 

 اي دارد:مذکور ابيات فراواني وجود دارد که زبان ساده و لحن عاميانه يهاپاورقي(. در داستان
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 دريغا ويس من خاتون توران

 دريغا ويس من مهر خراسان

 يد شاهاندريغا ويس من امّ

 دريغا ويس من ماه سخنگوي

 يغا ويس من خورشيد کشوردر

 نگار من کجايي ايييکجا

                

 دريغا ويس من بانوي ايران 

 دريغا ويس من ماه کهستان

 دريغا ويس من اورنگ ماهان

 دريغا ويس من سرو سمن بوي

 يد مادر دريغا ويس من امّ

 چرا جويي همي از من جدايي

 (201: 1337)گرگاني،          

دريغا »جهت گيري پيام به سوي گوينده است. زبان بسيار ساده است. تکرار عبارت در اين ابيات، 

يادآور زمزمه هاي مادران روستايي ايران است. همچنين انتساب مهر به خراسان و ماه به « ويس من

شعرهاي . همۀ اينها ساختار اين شعر را به استعاميانۀ شعر  بيانگر لحنکوهستان و خطاب اميد مادر 

داستان به اين ساختار  هاييتهاي دروني شخص. در خسرو و شيرين هم زمزمهسازدمينزديک  محلي

 :دهديدر درون خود اين گونه زمزمه سر م بيندي؛ خسرو وقتي شيرين را در چشمه مشودينزديک م

 ر اين بت جان من بودي چه بودي؟گ

 

 ور اين اسب آن من بودي چه بودي؟ 

 (80: 1382ي، )نظام                  

 : گويديو قصد دارد از پيش او برود م يابديدر جاي ديگر خسرو وقتي از شيرين کام نم

 ل بس همايون بخت بودممن اوّ

 به گرد عالم آوارم تو کردي

                    

 که هم با تاج و هم با تخت بودم 

 2چنين بد روز و بيچارم تو کردي

 ( 158)همان:                             

ع ديگري هم عاشقانه جلوه هاي متنوّ يهاعالوه بر اين دو مورد، زبان غنايي در داستان-2-4-3

است. نظامي در  يغناي ييهادارد. از جمله استفاده از توازن واجي )واج آرايي( متناسب در وصف

 :گيرديزياد بهره م)س(، )ش( و )ز(  يهمواره از حروف سايش ،خود از شيرين يهاوصف ترينييغنا

 رخش نسرين و بويش نيز نسرين

 شکر لفظان لبش را نوش خوانند

            

 لبش شيرين و نامش نيز شيرين 

 وليعهد مهين بانوش دانند

 (.52: 1382)نظامي،                     

گير ويژگي ديگر زبان غنايي که در آثار نظامي، بويژه خسرو و شيرين، بسيار چشم-2-4-4   

تکرار يک واژه است. اين ويژگي که در بديع به آن اعنات يا التزام  است، استفاده از توازن واژگانيِ 

(. نمونۀ 84-85: 1373)رک: حميديان،  ويژگي سبکي آثار نظامي است اشاره شد،، چنان که گوينديم

. کنديرا روايت مزيباي آن در داستان خسرو و شيرين، آنجاست که نظامي خواستگاري شکر اصفهاني 

در  و و همبستري خسرو را با او تنها در ده بيت سروده است او، آوردن شکر ماجراي خواستگاري نظامي
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خود، خواننده و خسرو را متوجّه شيرين  ،ادامه بالفاصله با تکرار لفظ شيرين و مقايسۀ آن با شکر

 :آورديبار نام شکر را م 20و  کنديم بار لفظ شيرين را تکرار 21بيت متوالي  17. نظامي در نمايديم

 کرديبه شکّر عشق شيرين خوار م

 چو بگرفت از شکر خوردن دل شاه

 خورديشکر در تنگ شه تيمار م

 شه از سوداي شيرين شور در سر

 چو شمع از دوري شيرين در آتش

 کسي کز جان شيرين باز ماند

 شکر هرگز نگيرد جاي شيرين

 شد؟چمن خاک است چون نسرين نبا

  ر هست يکسانمگو شيرين و شکّ

    

 کرديشکر شيريني در کار م 

 به نوش آباد شيرين شد دگر راه

 خورديز نخلستان شيرين خار م

 گدازان گشته چون در آب شکّر

 که باشد عيش موم از انگبين خوش

 چه سود ار در دهن شکّر فشاند

 يرينبچربد بر شکر حلواي ش

 شکر تلخ است، چون شيرين نباشد؟

 ز ني خيزد شکر، شيريني از جان 

 (285-6: 1382)نظامي،              

لفظ با يکديگر به  دو در ساختار واژگاني شعر و تقابل اين« شکر»و « شيرين»با تکرار گوينده، 

در انسجام و هماهنگي  خوبي دو معشوق خسرو را با هم مقايسه کرده است. از اين رو محتوا و ساختار

در همۀ ابيات بويژه در « س»و « ش». از سوي ديگر، توازن واجي حروف سايشي نمايديکاملي جلوه م

زيبايي شورانگيز شيرين را در واژگان شعر پاشيده است و مزة شيريني را در دهان خوانندة  5و  4ابيات 

 ها ريخته است.ها و مکانشعر در همۀ زمان

 گيریتيجهن -3

توان يک داستان را که بناي آن اين تحقيق بر مبناي پاسخ به اين پرسش انجام شده که چگونه مي

بر روايت نهاده شده است غنايي دانست. با توجه به تعريف شعر غنايي که معموال شعري کوتاه و غير 

ي سازگار روايي است و بيانگر احساسات يک گويندة تنهاست. قاعدتا سرشت نوع غنايي با نوع راوي

رسد به رود؛ پس به نظر ميبه شمار مي« خالف آمد عادت»نيست. از اين رو آميزش اين دو از نوع 

 توان صفت غنايي داد که عامل غنايي بر عامل روايي غلبه داشته باشد.هايي ميداستان

ه، هاي عاشقانه اين است که منشاء ماجراي عاشقانترين عوامل غنايي در داستانيکي از مهم

هاي داستان باشد نه صرفا رويدادها و حوادث. عامل احساسات و عواطف گوينده داستان يا شخصيت

هاي روايي سايه افکنده باشد؛ به طوري که مسير ديگر اين است که وجوه شعري و غنايي بر جنبه

، گوينده به تر از مسير داستاني و روايي باشد. براي رسيدن به اين ويژگيشعري و غنايي بسيار پررنگ

هاي زيبايي شناختي و عاطفي متن کند که روايت را متوقف و جنبههايي اضافه ميداستان خود صحنه

 کند.را تقويت مي
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شود. از اين رو هاي عاشقانۀ غنايي همچنين منِ شاعر )راوي( در ضمن روايت ديده ميدر داستان

دهد. به سوي درونيات عاطفي خود قرار مي ها گاهي اوقات جهت گيري پيام راگوينده در اين داستان

شود، استفادة هاي عاشقانۀ غنايي ميويژگي غنايي مهم ديگر که باعث کم رنگ شدن روايت در داستان

ترين نمودهاي هاي هجايي بحر هزج از مهمگستردة شاعر از زبان غنايي است. وفور استعاره و توازن

 هاست.زبان غنايي در اين داستان

 هاتنوشپي

جنبه هاي همگاني يا »اصطالح فزون متن، توسط ژنت به کار برده شد. مقصود او از فزون متن  -1

: اشکال گوناگون سخن، شيوه هاي گوناگون بيان، ژانر يا شونديمتعالي بود که سازندة متن محسوب م

آثار ديگر  و از دهندياي خاص جاي مآن عناصر ادبي که اثري را در رده هژانرهاي ادبي، خالص

 (.318 :1370)احمدي، «کننديمتمايزش م

به زبان  ايتواند اشارهيکه ماست فخرالدين اسعد در مقدّمۀ داستان ويس و رامين، بيتي آورده  -2

 : گويدي. وي مباشد گرگاني اسعد ينمحلي ويس و رامين پيش از سروده شدن به وسيلۀ فخرالد

 نديدم زان نکوتر داستاني

 باشد زبانش وليکن پهلوي

              

 م بوستانينماند جز به خرّ 

 نداند هر که برخواند بيانش

 (       20: 1337)گرگاني،                    

 18)رک: همان:  در بيت مذکور چيست اختالف نظر است «پهلوي»اينکه منظور از  در قانبين محقّ

که  است منظور از پهلوي، زبان مردم ناحيۀ فهلهها اين است که به بعد مقدّمۀ محجوب(. يکي از حدس

 (. 20-21)رک. همان:  است شدهيدر اصفهان و همدان و ري تکلم م

 منابع

 ، تهران: مرکز.ساختار و تأويل متن( 1370احمدي، بابک. )

(. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات، ترجمۀ فرزانه طاهري، چاپ دوم، تهران: 1383اسکولز، رابرت. )

 اه.آگ

 نشر کتاب.هران: بنياد ترجمه و ت، ترجمۀ فؤاد روحاني، چاپ چهارم. جمهور( 1360افالطون. )

 . تهران: قطره.آرمانشهر نظامي(  1373حميديان، سعيد، )

. 71. شمارةنشريۀ تاريخ ادبيات«. هاي عاشقانۀ فارسيطبقه بندي منظومه( »1391ذوالفقاري. حسن. )

 .77-90صص

 . تهران: چرخ.يکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسي(. 1392)ذوالفقاري. حسن. 
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 . چاپ پانزدهم. تهران: آگاه.صور خيال در شعر فارسي(. 1391شفيعي کدکني، محمد رضا. )

 هران: فردوس.ت اپ دوم.چ .نواع ادبيا (.1373شميسا، سيروس. )

 دوسي.. جلد سوم. چاپ سوم. تهران: فرتاريخ ادبيات در ايران( 1363صفا، ذبيح اهلل. )

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات ابن سينا.هاي غنايي ايرانمنظومه( 1345صورتگر، لطفعلي. )

 ، ورقه و گلشاه، به اهتمام ذبيح اهلل صفا، تهران: دانشگاه تهران.1343عيوقي،

 . تهران: فردابه.هاي غنايي منظومداستان(. 1370غالمرضايي، محمد. )

 قطره. اول. تهران: جلد سعيد حميديان. کوشش . بهمهشاهنا( 1373فردوسي، ابوالقاسم. )

 . ترجمۀ فرزانۀ طاهري. تهران: مرکز.ظريۀ ادبين (.1382کالر. جاناتان. )

. به اهتمام محمد جعفر محجوب. تهران: بنگاه نشر ويس و رامين (1337گرگاني، فخرالدين اسعد. )

 انديشه.

 رسي، تهران: فردوس و جامي.محجوب، محمد جعفر،بي تا، سبک خراساني در شعر فا

. تصحيح حسن وحيد دستگردي، به کوشش ليلي و مجنون(. 1380اي، الياس بن يوسف. )نظامي گنجه

 سعيد حميديان. چاپ چهارم. تهران: قطره.

. تصحيح حسن وحيد دستگردي. به کوشش خسرو و شيرين( 1382)اي، الياس بن يوسف. نظامي گنجه

 تهران: قطره.سعيد حميديان. چاپ چهارم. 

 . تهران: چشمه.هاي غنايي منظومنظيره( 1390ميرهاشمي، مرتضي. )

  ، تاريخ نقد جديد، جلد پنجم، ترجمه سعيد ارباب شيراني، تهران: نيلوفر.1383ولک رنه،

. ترجمۀ ضياء موحّد و پرويز مهاجر. تهران: علمي و نظريۀ ادبيات( 1373ولک، رنه و آوستن وارن. )

 فرهنگي.

 . چاپ چهارم. تهران: کتاب فروشي فروغي.اريخ ادبيات ايرانت (1366ي، جالل الدين. )هماي
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