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چکیده
نوع غنايی ،وسیعترين نوع ادبی زبان فارسی شناخته میشود كه با در برگرفتن شاخههای
مختلف با عواطف و احساسات انسانی رابطه دارد .منظومهسرايی عاشقانه كه از مهمترين
بخشهای ادب غنايی است ،بستری مناسب برای پژوهشهای ساختاری فراهم میكند ،زيرا از
يک سو با زبان غنايی و از سوی ديگر با اصول داستاننويسی سروكار دارد .عصر صفوی كه
دوران رشد و شکوفايی منظومهسرايی عاشقانه است ،از اين حیث اهمیّت قابلتوجهی دارد.
خورشید و مهپاره از منظومههای نسبتاً طوالنی عصر صفوی است كه پژوهشگران كمتر
بدان توجه داشتهاند .پیرن كامل اين اثر با داشتن چهار داستان فرعی ،نگارندگان را بر آن
داشت تا الگوی زبان غنايی را با استفاده از اين منظومه استخراج كنند و روابط میان گونة
روايی و شتاب منفی را در آن تبیین كنند .با توجه به نقشهای شش گانة زبان ،زمانی كه گونة
روايی بر راوی متمركز است )+( ،عملکرد عاطفی زبان و زمانی كه كنشگران در محور توجه
قرار میگیرند )+( ،عملکرد ادبی زبان به اوج میرسد .از سوی ديگر شتاب منفی معلول
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توصیف ها ،عمل ذهنی و تفسیر است .اوصاف آفاقی و بیرونی با كاركرد زبان ادبی و عمل
ذهنی ــ انواع شکوائیه ،نجوی ،واگويه و ...ــ با كاركرد عاطفی زبان غنايی ارتباط مستقیم
دارد .كاركرد القايی نیز بسیار كمرن و در بخشهای تعلیمی و تفسیری منظومه نمود
يافتهاست.
واژههای کلیدی :منظومة خورشید و مهپاره ،گونة روايی ،شتاب منفی ،كاركرد ادبی زبان،
كاركرد عاطفی زبان.

 -1مقدّمه
نوع غنايی ( )lyric genreوسیعترين نوع ادبی زبان فارسی شناخته میشود .مادة شعر
غنايی را هرگونه احساس اعم از شادی ،غم ،نفرت ،خشم و ...تشکیل میدهد .اين نوع شعر
در يونان باستان با نواختن سازی به نام لیر ( )Lyreخوانده میشد ،به همین سبب به آن شعر
«آوازی» يا «لیريک» میگفتند .در ايران باستان «خنیاگران» و در اروپا «تروبادرها» حافظ
اين سنّت به شمار میآمدند.
در ايران بعد از اسالم ،سنّت همراهی شعر و موسیقی رن

باخت و شعر غنايی مفهومی

فراتر يافت .به بیان ديگر عنصر عاطفه و تخیّل ،ركن اساسی شعر غنايی شد .درنتیجه «شعر
غنايی ،ذهنیترين و فرديّت يافتهترين ،خاصترين و نزديکترين شعر به موسیقی گرديد
كه در ضمن مبیّن احساسات درونی نیز بود» (ولک ،9921 ،ج  .)18 :7شعر غنايی اين
قابلیّت را دارد كه احساسات شخصی را در وسیعترين مفهوم خود در برگیرد و فراتر از
مرزهای جغرافیايی ،زبان مشترک عواطف انسانها شود.
از شاخههای مهم شعر غنايی ،منظومه سرايی عاشقانه است .در فارسی دری اوّلین اثری
كه بهصورت مدوّن در آن به داستان عاشقانه اشارت شده كتاب «كارنامة اردشیر بابکان»
است كه به شرح ماجرای عشقی او میپردازد (رک .باباصفری.)1 :9917 ،
در عرصة منظومه سرايی عاشقانه ،شاعران زيادی طبعآزمايی كردهاند و عصر صفوی از
اين حیث ( 9991 -112ه ق) سرآمد دورههای ديگر است« .تنوّعطلبی انسانها و رفاه نسبی
موجود در جامعه می تواند از علل اساسی اين امر به شمار آيد ،چراكه ادبیات غنايی زايیدة
آرامش است و در فضای اضطراب و ناامنی شکل نمیگیرد» (همان .)8 :بررسی اجمالی
منظومههای عاشقانه نشان میدهد كه آثار اين دوره نسبت به آثار ابتدايی از حیث ساختار
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كیفیّت بهتری پیداكرده است و حتّی شاعران مقلّد به دنبال دستاويزی برای بهبود آثار خود
بودهاند.
اگرچه برای گزينش موردی پژوهش ،منظومههای متنوّعی در دسترس بود ،لکن
چندين شاخصه ،سبب ا نتخاب اين منظومه گرديد :پیچیدگی و كامل بودن طرح داستان،
تنوّع كنشگران ،وجود چهار داستان فرعی مرتبط در دل روايت اصلی و نزديکی به فضای
رمانس و بعضاً داستانهای عامیانه .اين موارد در تحلیل شتاب منفی داستانی و
وقفههای روايتی تأثیر بسزايی داشته است.
با توجه به توضیحات مذكور ،برآنیم تا به پرسشهای ذيل پاسخ دهیم:
.9

وضعیت گونه های روايی و شتاب منفی داستانی در منظومة خورشید و مهپاره

چگونه است؟
.7

از میان كاركردهای شش گانة زبانی كداميک قابلیت تعمیم به زبان غنايی

منظومه را داراست؟
.9

چگونه ارتباط میان گونههای روايی و زمانمندی با نقشهای زبان غنايی تبیین

میگردد؟
 -1-1بیان مسئله
نگاه ساختاری و نظاممند به متن از اوايل قرن بیستم میالدی رواج پیدا كرد .در اين
ساحت پژوهشگر ،پديدههای گوناگون را بهطور جداگانه و مستقل از يکديگر مورد مطالعه
قرار نمیدهد ،بلکه همواره میكوشد تا هر پديده را در ارتباط با مجموعه پديدههايی كه
آن پديده ،جزئی از آنهاست بررسی كند .بر اساس تعاريف مرتبط با تحلیل ساختار در اين
پژوهش كوشیده ايم تا ارتباط میان زبان و دو عنصر اصلی ساختار داستانی (زمان و گونة
روايی) را در بوتة نقد و بررسی قرار دهیم.
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 -2-1پیشینۀ تحقیق
پیرامون منظومة «خورشید و مهپاره» و ساختار داستانی و زبان غنايی آن هیچگونه
پژوهشی انجام نشده و كارهای موجود ،دربارة درونمايه اثر است كه بیشتر جنبة تاريخ
ادبیّات دارد و فاقد هرگونه تحلیلی است.
يکی از مقاالت موجود ،مربوط به معرّفی تصحیح انتقادی نسخة خطّی منظومه است
كه توسط حسن بساک و جلیل اصغريان رضايی در مجلّة «پیک نور» در سال ( )9981به
چاپ رسیده است.
مقالة ديگر با عنوان «بررسی و تحلیل بنمايههای داستانی خورشید و مهپاره» توسط
حسن ذوالفقاری در سال ( )9981در فصلنامة تخصّصی «علوم ادبی» به چاپ رسیده كه
بیشتر گزارشوارهای از متن منظومه و معرّفی طبیب قمی را مطرح كرده است.
لزوم پرداختن به اينگونه متون ،دريچهای است به سوی رهیافتهای تازه و بکر در
مقابل آرا و انديشه های كلی كه منظومه سرايان عصر صفوی را مقلّدان صِرف نامیدهاند.
استفاده از نظريات منتقدان اروپايی و بومیسازی آنها در اينگونه پژوهشها سبب میشود
كه باب تازهای در شناسايی و فهم بهتر متون ادبیِ كمتر شناختهشده فراهم گردد.
 -9-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
بیشتر پژوهشهايی كه در اين حوزه مجال تحرير يافته است ،منظومههای مشهور پارسی
همچون عاشقانههای فردوسی در شاهنامه ،آثار نظامی و بعضاً خواجوی كرمانی ،امیر خسرو
دهلوی و نظاير آنها را در برمی گیرد .اين در حالی است كه شاعران سدة يازدهم ــ گر چه
گاه بهصورت مقلّد ــ بیش از ادوار ديگر به اين سنّت داستانپردازی عاشقانه پايبند بودهاند.
در اين راستا میتوان از اين منظومهها به عنوان آثاری كه میتواند بخشی از مبانی ساختاری
و زبانی ادبیات غنايی را رقم بزند ،استفاده كرد .اين آثار مغفول مانده در كنار ديگر
منظومههای مشهور پارسی به پژوهشگر فرصت میدهد كه خطوط اصلی و مبانی اين شاخه
از ادبیّات غنايی را با دقّت بیشتری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد .از آنجايی كه شاعران
مختلفی در عصر صفوی ،داستانسرايی عاشقانه را محمل طبعآزمايی خويش قرار دادهاند،
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افراد در میدان رقابت  ،كوشیدهاند تا آثار خود را با فراز و نشیبهای مختلف همراه سازند
تا يکدستی آثار عاشقانة قرون پنجم و ششم هجری را از بین ببرند.
 -2بحث
لزوم پرداختن به ساختار داستانهای عاشقانة كهن و تطبیق با نظريات جديد نقد ،از
جمله مسائلی است كه جای خالی آن در پژوهشهای مختلف احساس میشود .در اين
مقاله كوشیدهايم تا با نگاهی تحلیلی به اين مسئله بپردازيم.
 -1-2نگاهی به منظومۀ خورشید و مهپاره اثر طبیب قمی
منظومة «خورشید و مهپاره» در  9181بیت در بحر هزج و وزن (مفعول مفاعلن فعولن)
توسط میرزا محمّ دسعید طبیب قمی سروده شده است .طبیب از شاعران دربار شاه عباس
ثانی بود .عمدة اهمیّت اين اثر در نشان دادن سنّتهای داستانی عاشقانه در عصر صفوی
است .گزارش مختصر داستان بدين گونه است:
در سرزمین ری ،پادشاهی با جاه و شکوه زندگی میكرد .در همان ديار تاجری نژاده،
دختری به نام «گلرخ» داشت .طیّ دو ديدار و نامهنگاریهای عاشقانه ،گلرخ و شاه
ازدواج میكنند و خدا پسری به آنها عنايت میكند كه نام او را «خورشید» میگذارند .در
سوی ديگر در بحر عمّان ،جزيرهای قرار داشت كه دو برادر از نژاد پريان به نام شاهین و
الچین زندگی میكردند .شاهین دختری زيبا به نام «مهپاره» داشت .روزی مادر مهپاره،
ذكر زيبايی خورشید را برای دخترش درانداخت .مهپاره با شنیدن اوصاف خورشید ،دلبستة
او شد و تصمیم گرفت برای ديدار يار به ری سفر كند.
مهپاره ،خورشید را در شکارگاه میبیند و مدّتی بعد به كمک مادرش كاری میكند
كه توجه خورشید را به سوی خودش معطوف كند .خورشید با دنبال كردن غزالی زيبا به
كنار چشمه میرسد .ناگهان سرو قدی نظرش را جلب میكند ،اما معشوق زيبارو فوراً
پنهان میشود.
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خورشید ،بیمار عشق میشود و چون طبیبان از درمانش عاجز میشوند ،گلرخ تصمیم
می گیرد تا كاخی در كنار همان چشمه بنا كند .هر روز در اين كاخ ،صالح و صبای دايه به
وردخوانی میپرداختند تا اينکه تالششان ثمر بخشید و مهپاره در مجلسِ عیشی رخ نمود.
پس از ديدار دوم ياران ،مهپاره به سبب مرگ پدر رهسپار ديار خود شد و قول داد تا دو
هفته بعد يا خودش نزد خورشید برگردد يا خورشید را با حیله به جزيره بیاورد.
مرزبان پسرعموی مهپاره دل در گروی او داشت و میخواست به هر صورت ممکن به
وصال او برسد .از سوی ديگر زنی بدخواه به نام ارغوان هم عاشق مرزبان بود .ارغوان
مخفیانه و با حیله گری خورشید را نزد مرزبان آورد .مرزبان به راز عشق خورشید و مهپاره
پی برد و خورشید را به زندان انداخت.
از آن سو مهپاره نیز بر تخت شاهی نشست و چون امور بسامان شد ،پیغامی برای
خ ورشید فرستاد و متوجه غیبت او شد .مهپاره برای تشفّی خاطر خود صبا را نزد خويش
خواند .مرزبان بار ديگر به مهپاره ابراز عالقه كرد و باز هم پاسخ منفی شنید .مهپاره اين بار
با پیش دستی ،سپاهی برانگیخت و مرزبان را به درون چاه انداخت .ارغوان بر سر چاه رفت
و با راهنمايی مرزبان ،جادوگری را به نام «عین بال» از سرزمین گلخن خبر كرد .عین بال و
ديگر افسونگران مرزبان را نجات دادند و شکست سختی بر مهپاره وارد كردند .مهپاره
بهسوی كوه قاف گريخت و مرزبان پادشاه «گلشن» شد.
مرزبان دوباره با فرستادن واسطة ديگری عالقة خود را به مهپاره نشان داد ،امّا با سرباز
زدن وی ،به ياری عین بال او را به زندان انداخت و صبای دايه را سوار بر كشتی به دريا
فرستاد .امواج دريا صبا را به سمت جزيرهای برد كه ازقضا خورشید هم در آنجا بود .پس
از دو هفته يا يکديگر سوار كشتی شدند و اين بار گذرشان به صحرايی سوزان افتاد.
گروهی از زنگیان آدمخوار آنها را اسیر كردند .صبا در اثر بیماری جان سپرد ،اما قضای
الهی بهگونهای رقم خورده بود كه خورشید با شفاعت «سعد» ،پسر خواندة اشمر ،نجات
يابد .سعد سرگذشت تلخ خود و مادرش زهره را برای خورشید تعريف كرد .سرانجام اين
سه يار جانی پس از يک سال با طرح چارهای از دست «اشمر» گريختند.
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ملّاح كشتی كه مردی حیلهگر بود ،آنها را در جزيرهای به تنهايی رها كرد و خود
گريخت .در آن جزيره نیز ماجرايی عشقی برای سعد و دلشاد ،دختر شاه كابل رقم خورد،
اما با حركت ناگهانی كشتی به سوی دريا مدّتی میان اين دو تن نیز جدايی افتاد.
كشتی خورشید و ياران به كشتی عدّهای از مردم سرزمین هرمز برخورد كرد .وزير شاه
كه در همان كشتی بود به گرمی آنان را پذيرفت .وزير با شنیدن سرگذشت سعد فهمید كه
آنان همان خانوادة ربودهشده اش هستند .وزير يا همان خواجه فاخر از سفر خود به
جزيره ای زيبا سخن گفت و اينکه چگونه با مهرة اسم اعظم جان بهرام شاه را از سحر عین
بال نجات داده است.
خورشید به ياری سپاهیان وزير و مهرة اسم اعظم ،عین بال را شکست داد و مهپاره را
آزاد كرد .دوباره مهپاره بر تخت شاهی نشست؛ سپس كسی را به دنبال دلشاد جامانده در
جزيره فرستاد و طی جشنی به وصال خورشید رسید.
 -2-2شرح و تبیین چهارچوب نظری پژوهش
ساختارگرايی( )Structuralismصرفاً يک روش نیست« ،بلکه چیزی است كه به
قول كاسیرر گرايش عمومی انديشه محسوب میشود .برخی ديگر صريحتر میگويند كه
ساختارگرايی نوعی جهانبینی است كه هدفش دقیقاً بها دادن به ساختارها و كم اهمیّت
جلوه دادن ذات چیزهاست» (ژنت .)791 :9919 ،به بیان ديگر بنیان فلسفی ساختارگرايی را
مناسبات میان پديدههای جهان شکل میدهد و ماهیّت هر چیز در ارتباط با عناصر
سازندهاش تعیین میگردد .ساختارگرايان بر اين باورند كه ساز وكارهايی كه اجزا و قواعد
را به نظامهای معنادار تبديل میكند ،محصول ذهن انسان است ،يعنی «نظم موجود در
جهان ذاتی خود جهان نیست .بلکه محصول توان ذهن ما در سامان دادن آن است» (كلیگر،
 .)171 :9988بنابراين ساختارگرايی چند واژه خاص را تداعی میكند؛ نظام ،اجزای اثر و
ارتباط.
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به اين ترتیب می توان نتیجه گرفت افق و منظر ديد ساختارگرايان بسیار بلندپروازانهتر از
فرمالیستها ( )Formalistاست .فرمالیستها عمدتاً میكوشیدند تا مناسبات و اجزای
درونی يک اثر را توضیح دهند اما ساختارگرايان كوشیدهاند تا اجزای ثابت يک نوع ادبی
را كشف كنند و آرای خود را به موارد كلّیتری تعمیم دهند .با اين اوصاف ،منتقدان
مختلف به جوانب گوناگون آثار پرداختهاند و هر يک از زاويهای به آنها نگريستهاند.
وظیفة منتقدان اين است كه «با كندوكاو در اشکال ،داللت انگیزههای پنهان را در پس
نقاب امور بديهی آشکار كنند» (لنتريچیا.)918 :9917 ،
برای فهم بهتر مطالب در ابتدا به شرح كاركردهای زبان و سپس مباحث مرتبط با
ساختار داستانی (گونه روايی و شتاب داستانی) میپردازيم و پس از هر عنوان ،تحلیلهای
مرتبط با آن را در منظومه ذكر میكنیم.
 -1-2-2رومن یاکوبسن ( )Roman jakobsonو کارکردهای زبانی
رومن ياكوبسن حلقة واصل فرمالیستها و ساختارگرايی است و او را بهعنوان پدر
تعمیدی ساختارگرايی میشناسند.
از ديدگاه ياكوبسن فرستنده ( )Addressorپیامی ( )Messageبرای گیرنده
( )Addresseeمیفرستد .اين پیام بايد بر زمینه ( )Contextيا مرجعی ()Reference
داللت داشته باشد .سپس رمزی ( )Codeكه پیام را قابلفهم سازد .درنهايت به تماس
( )Contactيا فضای مادی ارتباط و بافتی كه پیام در آن منتقل میشود ،نیاز است.
هركدام از اين شش جزء میتواند در عمل ارتباطی جزء مسلّط باشد (رک .ايگلتون،
 ،991 :9911تاديه ،12 :9911 ،باطنی 971 :9911 ،و  ،979مکاريک .)921 :9988 ،بر
اساس اينکه كدام جزء ارتباطی غلبه داشته باشد ،شش نقش برای زبان تعريف شده است:
اگر جهتگیری پیام به سوی گوينده باشد ،اين نقش زبان ،تأثیری از احساس خاص
گوينده را به وجود میآورد؛ در اين حالت نقش عاطفی زبان ( )Emotiveنمود میيابد.
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اگر جهتگیری پیام بهسوی مخاطب باشد ،نقش ترغیبی ( )Conativeشکل میگیرد كه
مصداق بارز آن را میتوان در ساختهای امری يا ندايی مشاهده كرد.
در نقش ارجاعی زبان ( )Referentialجهتگیری پیام به سوی موضوع است.
برخالف مورد پیشین برای نقش ارجاعی میتوان صدق و كذب تعريف كرد .در نقش
فرازبانی ( )Meta linguisticجهتگیری پیام بهسوی رمز است .در اين شرايط زبان
دربارة خود سخن میگويد .در نقش ادبی ( )Poeticجهت پیام بهسوی خود پیام است .در
اين باره ياكوبسن محور همنشینی ( )Syntagmaticو جانشینی ( )9( )Paradigmaticرا
مالک تعريف قرار میدهد و مینويسد «كاركرد ادبی زبان بازتاب اصل همارزشی
( )Equivalenceاز محور انتخاب به محور تركیب است»( .سخنور)919 :9921 ،
در نقش همدلی ( )Phaticهم جهتگیری پیام بهسوی مجرای ارتباطی است ،هدف
اينگونه پیامها قطع يا ادامة ارتباط است مثل (الو) (رک .صفوی 92 -91 /9 :9911 ،و
تأديه 12 :9911 ،و .)18
بسیاری از ساختارگرايان با حركت از سمت زبان به پیوند عناصر ساختاری داستان با
يکديگر پیمی برند .نوع غنايی هم از اين قاعده مستثنا نیست .ياكوبسن پس از برشمردن
كاركردهای شش گانة زبان تصريح میكند كه شعر غنايی به لحاظ گرايش به اوّل شخص
با كاركرد «عاطفی» زبان پیوند دارد (رک .ياكوبسن .)22 :9981 ،در اين ساحت تمركز بر
گوينده قرار میگیرد و عاطفة فردی و «من» شاعری به اوج میرسد .اين در حالی است كه
عاطفه را يکی از ركنهای جدانشدنی در تعريف شعر غنايی برشمردهاند .شاعر تجربههای
عاطفی خود را به زبان وارد میكند و در ژرفای آن انواع احساسات را دخیل میكند.
مشخصة ديگر كاركرد زبان غنايی ،تمركز بر خود پیام است .در اين شرايط كاركرد
ادبی زبان غنايی به اوج میرسد .صنايع بیانی بهويژه استعاره نقش تعیینكنندهای در اين
زمینه بر عهده دارد .چون استعاره از غنیترين عناصر شعر غنايی بهويژه شعر عاشقانه است.
«استعاره زبانی است كه میتواند عواطف و احساسهای رقیق و نرم را دور از جريانات
عادی گفتار و دور از منطق معمولی سخن بیان كند» (شفیعی كدكنی.)982 :9981 ،
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حال چنانچه بخواهیم نظرية ارتباط ياكوبسن را با نظريههای نقد ادبی تطبیق دهیم بايد
اذعان كنیم نظريهای كه توجهش را به سمت «رمزگان» معطوف كرده باشد« ،رمزگان
مدار» خوانده میشود« .چنین نظريهای بیشترين توجه به نوع كاربرد زبان برای القای معنی
است .بارزترين نمونة اين نگرش را میتوان ساختگرايی و مطالعة ساختگرای زبان و ادب
نامید» (صفوی.)181 :9919 ،
 -2-2-2ژپ لینت ولت و معرفی گونههای روایی
از مشهورترين نظريهپردازان گونههای روايی ،ژپ لینت ولت فرانسوی است كه نظرية
خود را بر مبنای سه گانة راوی ( ،)Narratorكنشگر ( )Actorو مخاطب ()Narrator
قرار داده است .از منظر وی هر يک از بخشها ،قابلیّت بررسی در راستای يکديگر را دارد
و میتوان به گونهشناسی ( )Typologiesآنها پرداخت .اينگونهشناسی كه بر ناهمسانی
عملی میان راوی و كنشگر استوار است ،دو شکل اصلی روايتی را تشکیل میدهد:
 .9روايت دنیای داستان ناهمسان ()La narration hétérodiégétique
 .7روايت دنیای داستان همسان ()La narration homodiégétique
از ديدگاه لینت ولت «هرگاه راوی بهعنوان كنشگر در دنیای داستان پديدار نشود:
راوی ≠ كنشگر .روايت دنیای داستان ناهمسان است .برخالف آن در دنیای داستان همسان
يک شخصیت داستانی دو نقش را بر عهده میگیرد ،از يکسو بهعنوان راوی (من ــ
روايتكننده) ( )Je - narrantوظیفة روايت كردن را بر عهده دارد .از سوی ديگر
همچون كنشگر (من ــ روايتشده) ( )Je - narreعهدهدار نقش در داستان است»
(محمّدی و عباسی.)771 :9989 ،
از سوی ديگر میتوان ذيل هر يک از اين موارد ،شکلهای فرعی ديگر را با توجه به
مركز جهتگیری ( )La centre d´orientationبررسی كرد .دنیای داستانی «ناهمسان»
در سه بخش قابل طبقهبندی است:
 .9گونة روايی متننگار ()Type narrative auctorielle
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 .7گونة روايی كنشگر ()Type narrative actoriel
 .9گونة روايی خنثی (بیطرف) ()Type narrative neuter
گونة روايی متننگار :زمانی كه «مركز جهتگیری نگاه خواننده بر راوی ( )+واقع شود
نه بر يکی از كنشگران ( .)-در اين حالت راوی همچون نقشساز روايت ،خواننده را به
جهان داستان هدايت میكند» (همان .)771 :به بیان ديگر مركز جهتگیری نگاه خواننده بر
روی راوی قرار می گیرد اما راوی با كنشگر يکسان نیست .با توجه به تعريف پرسپکتیو
روايی ( )Perspective narrativeراوی دانای كلّ در اين گونة روايی «از همهچیز
بااطالع میباشد و از تمامیت دنیای داستانی خارج آگاه است» (لینت ولت.)19 :9911 ،
شناخت راوی از زندگی درونی نیز نامحدود و خدشهناپذير است.
گونة روايی كنشگر :هنگامی اتفاق میافتد كه «مركز جهتگیری خواننده بر راوی ()-
واقع نشود .بلکه درست برعکس بر كنشگران ( )+واقع شود» (محمدی و عباسی:9989 ،
 .)771در اين حالت دوربین بر يکی از كنشگران متمركز میشود .به ديگر سخن هر جا كه
كنشگر موردنظر در مركز توجه قرار گیرد ،خواننده میتواند كنشهای داستانی را مشاهده
كند .لذا محدوديّت بیشتری نسبت به گونة روايی متننگار وجود دارد« .با اتخاذ پرسپکتیو
يک كنشگر ،راوی بر شناخت درونی آن كنشگر محدود میشود( ».لینت ولت)19 :9911 ،
گونة روايی خنثی (بیطرف) :زمانی است كه نه راوی ( )-و نه حتّی كنشگر ()-
هیچكدام در مركز توجه خواننده قرار ندارند .درنتیجه «هیچ مركز جهتگیری فردی
( )Individualismبرای نگاه خواننده وجود ندارد» (عبّاسی .)18 :9989 ،در اين حالت
راوی دربارة شخصیتها وضعیتی خنثی دارد و پیرامون آنها قضاوت و تفسیری انجام
نمیدهد .در حقیقت راوی همچون دوربینی است كه «حالتی ابژكتیو ( )Objectiveيا
بیرونی را اتخاذ میكند» (همانجا).
روايت در دنیای داستانی «همسان» به دو گروه قابل طبقهبندی است .9 :گونة روايی
متننگار  .7گونة روايی كنشگر.
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راوی چیستی و هويّت متن را مشخص میكند ،بنابراين «شیوهها و شگردهايی كه برای
متن انتخاب میشود يکی از عوامل مهم تمايز متون روايی است» (مدبّری و حسینی
سروری .)1 :9982 ،در پايان میتوان تفاوت میان گونههای روايی را از زبان لینت ولت
چنین جمعبندی كرد« :تنها تفاوت میان گونة روايی همسان كنشگر و گونة روايی ناهمسان
كنشگر در جايگاه راوی است ،در نوع همسان ،راوی بهعنوان كنشگر معرّفی میشود كه
با همان حالت اصلی در بطن داستان قرار دارد ،درحالیكه در نوع ناهمسان ،راوی با
كنشگر داستان بیگانه است و اين دو يکی نیستند؛ راوی در يک محیط است و كنشگر در
محیط ديگر ... ،تفاوت میان گونة روايی متننگار همسان و ناهمسان از اهمیّت زيادی
برخوردار است .در گونة روايی متننگار همسان راوی همان كنشگر است كه اين مسئلة
همه چیزدانی و عمق ديد او را محدود میكند .برخالف گونة روايی متننگار كه دانای كلّ
میتواند درون كنشگران ديگر را به تصوير بکشد» (.)Lintvelt, 1981: 9
 -1-2-2-2تحلیل گونۀ روایی در منظومۀ خورشید و مهپاره
اصل داستان خورشید و مهپاره از بیت  119آغاز میشود و در بیت  9111خاتمه
میيابد؛ يعنی از مجموع  9181بیت 7899 ،بیت كلّ داستان را تشکیل میدهد كه مشتمل بر
پنج بخش اصلی از جهت روايی است و  1داستان فرعی در آن داخل شده است .از
آنجايیكه راوی داستان يکی از كنشگران نیست و بهصورت مستقل و چشم بینای داستان
ناظر بر وقايع است ،گونة روايی «ناهمسان» میشود.
نقطة تمركز يا كانون اين چشم ،مدام تغییر میكند و به هیچوجه حالت ايستا ندارد .از
كنشگری به كنشگرِ ديگر تغییر جهت میدهد ،اما درعینحال همة جزئیات را میبیند .از
سوی ديگر راوی با برخی اظهارنظرها و سخنان فاضالنه ،حضور خود را به خواننده گوشزد
میكند و نشان می دهد كه به همة مسائل احاطة كامل دارد .به همین سبب تعريف كردن
يک گونة روايی برای اين منظومه درست نیست .هم راوی و هم كنشگران هر دو
موردتوجه خواننده قرار میگیرند.
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در اين منظومه راوی به دو صورت ذهن خواننده را به سمت خود جلب میكند:
.9

در آغاز هر عنوان و با تغییر موضوع داستان ،راوی به يکباره به داخل داستان

وارد نمیشود ،بلکه يک يا دو بیت میآورد و ذهن مخاطبان را برای ادامة روند داستان
آماده میكند .اكثر اين ابیات حالت عام دارد و محتوای ابیات بعدی با آن همخوانی ندارد.
در كلّ داستان  71بیت ،حضور راوی را بهطور مستقیم القا میكند:
آتـــــــش نفســـــــی فســـــــانه پـــــــرداز

داننــــــــــدة ايــــــــــن فســــــــــانة راز

هنگامـــــــه طـــــــراز عشـــــــق بـــــــازی

زيــــن گونــــه كنــــد ســــخن طــــرازی
(خورشید و مهپاره)992 :9988 ،

خواننـــــــــــــــدة درس آشـــــــــــــــنايی

كـــــز عشـــــق كنـــــد ســـــخنســـــرايی

چــــون تیــــغ زبــــان بــــه شــــعله شــــويد

شــــــهريار گويــــــد ()7

زيـــــن گونــــــه ز

(همان)971 :

اگرچه همة نمونهها اين مشخّصه را ندارند ،لکن میتوان ادّعا كرد كه الگوی «زين
گونه  ...گفت» ذهن را بهسوی راوی رهنمون میكند و بهعنوان يک نشانه ،نقش او را
برجستهتر میسازد.
.7

گاهی راوی بهعنوان چشم بینا وارد داستان میشود و از مجموع كارهای

كنشگران نتیجه می گیرد .مثالً زمانی كه نجوای مهپاره را در فراق خورشید به تصوير
میكشد و شرح مبسوطی ارائه میدهد ،در بیت پايانی خود وارد داستان میشود و از همة
آن احوال نتیجه میگیرد:
ايــــن گفــــت خمــــوش گشــــت از درد

وز بـــــیم ،نهفتـــــه نالـــــه مـــــیكـــــرد
(خورشید و مهپاره)911 :9988 ،

يا پس از شرح اشتیاق خورشید و عالقهاش به مهپاره میگويد:
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دانســــت كــــه صــــادق اســــت در كــــار
(همان)928 :

با اين توضیحات و اثبات حضور راوی در اين منظومه میتوان گفت؛ بخشی از گونة
روايی ،ناهمسان متننگار است.
علیرغم حضور راوی در بیرون از داستان نمیتوان عملکرد او را كامالً منفعالنه تحلیل
كرد .گاهی اين راوی بر روی كنشگران تمركز میكند و عمل آنها را در پیشبرد داستان
پیگیری می نمايد .مثالً در بخشی كه خورشید به دنبال پیدا كردن شکار مناسب در حال
جوالن است ،ناگهان غزالی زيبا توجهش را جلب میكند و راوی طی  72بیت لنز دوربین
خود را با خورشید هماهن

میكند:

مســــتانه شــــکار دشــــت مــــیكــــرد

پیمانـــه بـــه دســـت گشـــت مـــیكـــرد

كــــردی چــــو هــــوای تیــــر و شمشــــیر

گـــــه شـــــیر زدی و گـــــاه نخجیـــــر...

ناگـــــه بـــــه كنـــــار جلـــــوهگـــــاهش

افتـــــــاد بـــــــر آهـــــــويی نگـــــــاهش

چـــــون بـــــاد صـــــبا بـــــه ره شـــــتابان

رم خـــــورده ز خـــــويش در بیابـــــان ...

خورشـــــید چـــــو آن غزالـــــه را ديـــــد

شـــد گـــرم بـــه صـــید او چـــو خورشـــید

آن آهــــوی مســــت شــــوخ و نیرنــ ـ

بگريخــــت ز پــــیش او بــــه فرســــن
گـــل از فـــروغ خورشـــید

گفتـــی كـــه پريـــد چـــون كمـــین ديـــد

چـــون رنـ ـ

خورشـــــید ز پـــــی روان و او مســـــت

صــــحرا صــــحرا ز پــــیش مــــیجســــت
(همان 911 :و )919

اين تمركز روايی فقط كنشگران اصلی يعنی خورشید و مهپاره را در بر نمیگیرد ،بلکه
شخصیتهای فرعی چون پدر خورشید ،طبیبان ،سعد و  ...را نیز شامل میشود .يکی از
بهترين نمونهها وصفالحال دلشاد وامانده در جزيره است:
دلشــــــــاد در آن جزيــــــــره وامانــــــــد

از همـــــدم و همنشـــــین جـــــدا مانـــــد

يــــــاران دگــــــر خــــــراب و شــــــیدا

رفتنـــــد چـــــو مـــــوج رو بـــــه دريـــــا
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دلشـــاد چـــو حـــال ايـــن چنـــین ديـــد

بــر خــويش چــو زلــف خــويش پیچیــد

افروخــــت چــــو شــــمع مغــــز جــــانش

شــــــد ســــــن

كبــــــاب از فغــــــانش

هـــــر لحظـــــه ز درد عمـــــر كـــــاهش

آتــــش بــــه جزيــــره مــــیزد آهــــش

يــــک چنــــد ز اضــــطراب بگريســـــت

بــــــر حــــــال دل خــــــراب بگريســــــت
(همان)777 :

با اين توضیحات می توان بخشی از منظومه را از جهت گونة روايی ناهمسان كنشگر
تلقّی كرد و كلّ گونة روايی منظومه را تلفیقی از ناهمسان متننگار و كنشگر به شمار
آورد.
 -9-2-2هویّتهای زمان داستانی و عملکرد آن
زمان همواره بهعنوان مقولهای كه زندگی انسانها را تحتالشّعاع قرار میدهد از
دورترين اعصار ذهن فالسفه و ناقدان ادبی را به خود مشغول كرده بود .با ورود نظريات
ساختارگرايانی چون لويی استروس به فرانسه در سال  9111میالدی ،تحوّالتی در صحنة
فکری فرانسه در وادی روايتشناسی وارد شد .از سوی ديگر «مباحث مربوط به گسترة
زمان و عمل ذهن با آغاز قرن بیستم تحتتأثیر آرای فیلسوفانی چون هنری برگسون و
مارتین هايدگر وارد جهان داستان شد» (رنجبر و ديگران 911 :9911 ،و .)991
اما آنچه آرای ژرار ژنت ( )Gérard Genetteرا از ديگر نظريهپردازان متمايز
میكند ،تأكید او بر زمانمندی پیرن

داستان است .او انديشههای اصلی خود را در اثری

به نام «گفتمان روايت» ( 9127م) و بر مبنای كتاب هفتجلدی مارسل پروست ( Marcel
 )Proustبا عنوان «در جستوجوی زمان ازدسترفته» پروراند .اين منتقد كار خود را بر
مبنای تمايز بین سه سطح از كالم مطرح كرد و بین داستان ( )Storyگفتمان
( )Discourseو روايتگری تفاوت قائل شد.
از نظر ژنت ،داستان «شامل مواردی است كه هنوز به لفظ يا كالم درنیامدهاند و ترتیبشان بر
طبق روند گاهشماری است؛ امّا گفتمان ،همة چیزهايی است كه نويسنده به داستان
میافزايد؛ بهويژه تغییر پیرفت زمانی ،ارائة خودآگاه شخصیتها و رابطة راوی با داستان و
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مخاطب» (واالس .)22 :9981 ،وی خاطرنشان میكند كه هركدام از موارد مذكور در
تعامل با يکديگر هستند و جداگانه عمل نمیكنند.
ژنت معتقد است «زمان دستوری عبارت است از آرايش رويدادها در روايت از نظر
زمانی ،اين آرايش مفاهیم ترتیب ( )Orderيا نظم ،تداوم ( )Durationيا ديرش و بسامد
( )Frequencyرا شامل میشود» (تايسن.)929 :9917 ،
با توجه به اينکه تنها بحث «شتاب» منظومه مدنظر است ،صرفاً به مبحث تداوم
میپردازيم.
ژنت در مبحث تداوم رابطة يک رويداد و زمانی را كه در دنیای واقعی به خود
اختصاص میدهد با زمانی كه در دنیای روايی بیان میشود ،بررسی میكند .مثالً ممکن
است سفر يک فرد پنج سال طول بکشد ،امّا روايت آن در پنج سطر توصیف شود .نقطة
مقابلش كشمکش های عاطفی عاشق و معشوق است كه گاهی با جزئیات فراوان در پنج
صفحه توصیف میگردد« .منطق روايت در اين مورد با صراحت و دقّت بیشتری آشکار
میشود و تا حدودی میتوان قاعدهها و ضابطههايی را يافت كه در چه مواردی داستان را با
شرح و دقت بیشتری بايد آورد ،كجا قصه سرعت میگیرد و كجا آرام میشود» (احمدی،
 .)991 :9921ژنت انتخاب بین ايستايی و حركت روايت را در سه نوع شتاب اصلی و دو
نوع فرعی بررسی میكند:
الف) شتاب ثابت ( :) Iso cornyدر اين حالت ،زمان داستان و زمان بیان آن تقريباً
يکسان است .اين شتاب ثابت عموماً در روايتهايی كه حالت نمايشی ( )Scenicدارند،
نمود پیدا میكند .چون نمايش بهصورت ديالوگ ( )Dialogueارائه میشود .بیان
نمايشی يکی از حالتهای اصلی روايت است.
ب) شتاب مثبت ( :)Accelerationدر تسريع يا شتاب مثبت زمان ،بیان رخدادها
كوتاهتر از زمان داستانی است« .راوی به زبان خودش روايتها را شرح میدهد» (واالس،
 .)19 :9981و بهصورت خالصه و چکیده ( )Summaryبرخی از حوادث را فهرستوار
به خواننده ارائه میكند .بیان خالصه يکی از حالتهای اصلی روايت به شمار میآيد.
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ج) شتاب منفی ( :)Decelerationدر شتاب منفی يا كاهش سرعت ،زمان بیان
رخدادها طوالنی تر از زمان داستانی است .ممکن است اتفاق در جريان عمل ذهنی و گذر
از آن دچار چنین تحولی شود ،لذا با زمان گاهشماری مطابقت ندارد .شتاب منفی هم يکی
از جريانهای اصلی روايت است.
اما جريانهای فرعی كه میتوان ذيل جريانهای اصلی جای داد عبارت است از:
د) حذف ( :) Ellipseدر نقل روايت ممکن است برخی از اتفاقات حذف شوند كه
خواننده خود میتواند با كنار هم چیدن حلقههای مفقودشده به آنها دست يابد .با توجه
به اين توضیحات ،حذف را بايد يکی از مقوالت فرعی و امکانات نويسنده در خلق شتاب
مثبت تلقی كرد.
ه) وقفه ( :)Pauseوقفه يا درن

 ،توقّف زمان داستان است درحالیكه بیان همچنان

ادامه دارد .وقفه با توصیف ( )Descriptionو تفسیر ( )Commentايجاد میشود .وقفه
میتواند يکی از حالتهای ايجاد شتاب منفی در روايت به شمار آيد .كلیه توضیحات را
میتوان در شکل زير خالصه كرد:
شتاب
ثابت

 .9 بیان نمايشی
 .7 ديالوگ

شتاب
مثبت

 .9 بیان خالصه
 .7 حذف

 .9 توصیف

شتاب

 .7 تفسیر

منفی

 .9 عمل ذهنی

 -1-9-2-2تحلیل شتاب منفی زمانی در منظومۀ خورشید و مهپاره



زمان به عنوان يکی از عناصر اصلی هر متن روايی ،از سوی منتقدان مختلف مورد توجه
قرار گرفته است .زمان گاهشماری در منظومههای كهن و به طور كلّی داستانهای قديمی
از لحاظ سنخیّت با دنیای خارج و قیاس با آن جای بررسی چندانی ندارد.
منظومة خورشید و مهپاره نیز در يک بازة فرضی شکل میگیرد .ابتدا و پايان زمان آن
معلوم نیست .صرفاً با طلوع و غروب خورشید و شب و روز شدن اتفاقات رقم میخورد ،امّا
درعینحال سیر علّی و معلولی در آن حفظ میشود ولی شتاب داستانی صورتی متفاوت
دارد.
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بیترديد يکی از بهترين بخشهای هر منظومه ،توصیف ،تفسیر و واگويههايی است كه
قهرمانان داستان ارائه می دهند .منظومة خورشید و مهپاره به دلیل حجم زياد ابیات به
خواننده فرصت می دهد تا با جزئیات بیشتری نسبت به منظومههای كمحجمتر مواجه شود؛
امّا همین جزئیات زياد ،جريان و زمان داستان را به تعويق میاندازد .شتاب منفی بیشترين
بسامد را نسبت به ساير شتابها در منظومه به خود اختصاص داده است .شتاب منفی نیز
عملکرد خود را در «توصیف»« ،عمل ذهنی» و «تفسیر» نشان میدهد.
البته توصیف صرفاً به كنشگران اصلی اختصاص ندارد و به انواع پديدههای طبیعی و
شخصیتهای فرعی قابلتعمیم است .برخی از توصیفهای يک يا دوبیتی كه پیش برنده
جريان داستان هستند از مقولة شتاب منفی جدا میشود و نگارنده در شمارش ابیات آن را
لحاظ نکرده است .طوالنیترين شتاب منفی پیوسته در منظومه مربوط به نجوای خورشید
میشود كه ابیات  9111تا  9121را در برمیگیرد و از مقولة عمل ذهنی است:
راهـــــم؟

از گرمـــــی كیســـــت جـــــوش آهـــــم؟

ســـــنگین دل كیســـــت ســـــن

دامـــــن كـــــه فشـــــاند بـــــر چـــــراغم؟

ايــــن شــــور كــــه بیخــــت بــــر دمــــاغم؟

ايــن شــعله بــه جــان مــن كــه افروخــت؟

ايـــن گـــنج بـــه ســـینهام كـــه انـــدوخت؟

ابــــرویِ كــــه قبلــــه گــــاه مــــن شــــد؟

مژگـــــان كـــــه خـــــار راه مـــــن شـــــد؟
(خورشید و مهپاره)911 :9988 ،

اين پرسشهای طوالنی كه حاكی از كشمکشهای روحی عاشق است ادامه میيابد و
گاهی بوی شکوی از آن احساس میشود.
شاعر برای غنی كردن منظومة خود تا حد امکان از انواع توصیف بهره جسته است .مثالً در
توصیف ظاهر و سیرت خورشید چنین میسرايد:
خورشــــید كــــه ســــرو نارســــی بــــود

هـــــر روز بـــــه قـــــدر مـــــاهی افـــــزود

در حســــــن و جمــــــال رفتــــــه رفتــــــه

هفتـــــه
دو هفتـــــه
مـــــه دو
شـــــدی مـــــه
هفتـــــه شـــــدی
هـــــر هفتـــــه
هـــــر
وانگـــــاه چـــــو ســـــرو گشـــــت آزاد...
وانگـــــاه چـــــو ســـــرو گشـــــت آزاد ...
شـــــد جمـــــع صـــــباحت و مالحـــــت
شـــــد جمـــــع صـــــباحت و مالحـــــت
میريخت شکر چو تن شکر

تعلــــــیم هنــــــر گرفــــــت از اســــــتاد
در چهـــــــرة آن گـــــــل از لطافـــــــت
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شــــیرين دهــــنش بــــه رنــــ

شــــکّر

مـــیريخـــت شـــکر چـــو تنـــ

شـــکّر

(همان)991 :

طوالنی ترين شتاب منفی منظومه پس از عمل ذهنی ذكرشده ،توصیف لحظة وصال
خورشید و مهپاره است .به جرأت می توان ادعا كرد كه يکی از نقاط كانونی منظومههای
عاشقانهای كه در نهايت به وصال منجر میشود ،خلوت اولیّة عشاق است كه با ذرّهبین تمام
جزئیات آن درشت میشود .طبیب با وقوف بر اين امر طی  11بیت ،تغزّلیترين صحنهها را
به قلم میآورد:
مســـــتانه بـــــه پـــــای دلبـــــر افتـــــاد

برخاســـــت ز جـــــا و ديگـــــر افتـــــاد

رو بـــــر كـــــف پـــــای يـــــار مالیـــــد

ـه
خـــويشهفتــــ
بـــهمـــــه دو
گـــلــدی
چـــوـه شـــ
ذوقهفتــــ
هـــــر
بالیـــد
از

مهپــــاره ز خنــــدههــــای ســــر جــــوش

...
ـتنـــآزاد
گشــــ
ـنســـ
دهــــو
ـود چـــ
وانگـــــاه
ـوش
ـمة
ـروچشـــ
چــــو
بگشـــ
ـت
ـباحت
جمـــــع
شـــــد
مالحــــــنبل
عقـــــوـد ســــ
صـــــاد
گشـــــ
زلــــــف
وز

از چهـــــره نقـــــاب را جـــــدا كـــــرد

بـــــچو
ريختدرشکر
می
شکر وا كــــــرد
ـاغتنوصــــــل
يعنــــــی

بنشســــت بــــرش چــــو خــــرمن گــــل

(همان)711 :

اما بخش سوم كه كمترين بسامد را نسبت به عمل ذهنی و توصیف دارد به تفسیر
میپردازد .شاعر در برخی از موضوعات مانند عشق ،بدگويی ،توكّل ،بیاعتباری جهان و...
نکاتی را به اصل داستان میافزايد كه بیشتر جنبة اخالقی و تعلیمی دارد .اينگونه اشارات
نیز شتاب منفی داستان را تشديد میكند ،با اين توضیح كه نسبت به دو مورد قبلـ توصیف
و عمل ذهنیـ عملکرد «تعلیقی» بیشتری دارد .به بیان ديگر خواننده بهطور كامل از جريان
داستان جدا میشود و در يک فضای مجزّا قرار میگیرد و مطالبی برايش شرح داده
میشود كه ارتباط مستقیمی با روند روايی ندارد:
ايـــن كاســـه اگرچـــه ســـرنگون اســـت

غافـــل نشـــوی كـــه پـــر ز خـــون اســـت

داغ عـــــــدم اســـــــت اللـــــــه را داغ

ايـــــنهفتـــــه
مـــــه دو
فنـــــاشـــــدی
هفتـــــه
هـــــر
بـــــاغ
شـــــکفته
بـــــاد
از

در غنچــــــــه دهــــــــان مــــــــار دارد

آزاد...
وانگــــاه
گشــــتدارد ...
ســــروز خـــــار
چــــوبـــــويی
گـــــل
هـــــر
ـت
مالحــــ
صــــ
جمــــ
شـــــد
ـیش
ـباحت بـوـه ســر نـ
ـت ســر
ـع ايسـ
ـده
افعــیكـ
كــه

زيـــــن ســـــقف زمـــــرّدين بینـــــديش

میريخت شکر چو تن

شکر
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ايــــن چــــرخ ســــتمگر جفــــا كــــوش

شماره93

بــی نــیش نمــیدهــد بــه كــس نـــوش
(همان)981 :

اگرچه برخی از اين تفسیرها محصول تداعیهای آزاد ذهن شاعر است ،اما در
هرصورت روند روايت را برای لحظاتی بهكندی پیش میبرد.
در جدول زير وضعیّت شتاب منفی در منظومة خورشید و مهپاره ديده میشود:
شتاب منفی
عملکرد

تعداد ابیات

توصیف

111

عمل ذهنی

911

تفسیر

19

جمع كل

281

جدول شمارۀ  :1عملکرد شتاب منفی در منظومۀ خورشید و مهپاره

توصیف ،از بخشهايی است كه شاعر به صورت پیوسته برای غنی كردن منظومه خود،
بیش از ساير مؤلفهها از آن استفاده كرده است .برای پرهیز از اطالة كالم و اثبات بسامد
باالی توصیف در ايجاد شتاب منفی به تعدادی از اين بخشها موجزوار اشاره میشود:
توصیف شاه ری :از بیت  112الی  -121توصیف گلرخ :از بیت  121الی -118
توصیف جزيرة عمان :از بیت  111الی  -118توصیف چشمه :از بیت  9971الی -9991
توصیف قصر :از بیت  9119الی  -9111توصیف مرزبان :از بیت  7192الی  -7177توصیف
مجلس عیش و شادمانی عشاق 9711 :الی  -9782توصیف آيین استقبال از خورشید :از
بیت  9178الی  9111و . ...
حال اين سؤال مطرح است كه آيا میتوان بین گونههای روايی منظومه و شتاب منفی
بهعنوان يکی از اركان اساسی زمان داستانی پیوند برقرار كرد؟ در ادامه كوشیدهايم به تبیین
اين نکته بپردازيم.
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 -9-2ارتباط گونههای روایی و شتاب منفی با کارکردهای زبانی
در عناوين قبلی اثبات كرديم كه گونة روايی منظومة خورشید و مهپاره تلفیقی از
ناهمسان متننگار و كنشگر است .اين تلفیق به صورت معناداری در خلق الگوی زبان غنايیِ
بهكاررفته در منظومه مؤثر است .در بخشهايی كه منظومه با نگاه راوی توأمان میشود،
نقش عاطفی زبان اوج میگیرد ،چون عواطف شخصی شاعر و راوی سخنگوی متن
درهمآمیخته می شود و گويی با تمام قوا احوال خود را برای خواننده بیان میكند .به ديگر
سخن تمركز بر گوينده قرار میگیرد .يکی از بهترين بخشهای منظومه «غزلسرايی
عشّاق» برای يکديگر است .هرگاه مهپاره يا خورشید ،غزلی میسرايند ،خواننده تمركزش
به سمت گوينده بیشتر می شود و اين همانندی تجربه شیرين عشاق داستان را با حال شاعر
درمیيابد .برای نمونه در غزلی كه مهپاره برای خورشید میسرايد ،زبان اوّل شخص نیز در
باال بردن وزن عاطفی مؤثر واقع میشود .گويی شاعر از اعماق جان ،كالم خود را بر زبان
قهرمانان جاری میسازد:
ای وای ز دســــــــت رفــــــــت كــــــــارم

افتــــــــــادة چشــــــــــم روزگــــــــــارم

دل رفـــــــت هنـــــــوز زنـــــــدهام مـــــــن

از دلبـــــــــر خـــــــــويش شرمســـــــــارم

خورشــــید مــــرا بــــه مــــن نظــــر نیســــت

ايـــــن اســـــت كـــــه تیـــــره روزگـــــارم

يــــک جرعــــه ز جــــام وصــــل خــــوردم

ز آن جرعــــــــه هنــــــــوز در خمــــــــارم

گــــــل كــــــرد هــــــزار بــــــیقــــــراری

ز آن خــــار كــــه مــــن بــــه ســــینه دارم

بـــــا آنکـــــه ز يـــــار وعـــــدهای نیســـــت

ماز ســــــــــاده دلــــــــــی در انتظــــــــــارم

زيــــن بــــیش نمانــــد صــــبر و طاقــــت

دريـــــاب كـــــه ســـــخت بـــــیقـــــرارم
(همان 911 :و )912

اين غزل كه در میانة مثنوی شکل گرفته است از زبان مهپاره اوج عواطف شاعرانه را
نشان میدهد .زبان ساده و روان فارغ از پیچشهای معمول نیز به اين مسئله كمک میكند.
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اما زمانی كه تمركز گونة روايی بر كنشگران و اوصاف ظاهری آنها قرار میگیرد ،اين
عملکرد «ادبی» زبان غنايی است كه سنگینتر میشود .توصیف لحظة وصال عشاق يکی از
بهترين نمونههاست:
ای وای ز دســـــــت رفـــــــت كـــــــارم

افتــــــــــادة چشــــــــــم روزگــــــــــارم

دل رفــــــت هنــــــوز زنــــــدهام مــــــن

از دلبـــــــــر خـــــــــويش شرمســـــــــارم

خورشــــید مــــرا بــــه مــــن نظــــر نیســــت

ايـــــن اســـــت كـــــه تیـــــره روزگـــــارم

يــــک جرعــــه ز جــــام وصــــل خــــوردم

ز آن جرعـــــــه هنـــــــوز در خمـــــــارم

گــــــل كــــــرد هــــــزار بــــــیقــــــراری

ز آن خــــار كــــه مــــن بــــه ســــینه دارم

بــــا آنکــــه ز يــــار وعــــدهای نیســــت

ماز ســـــــــاده دلـــــــــی در انتظـــــــــارم

زيــــن بــــیش نمانــــد صــــبر و طاقــــت

دريـــــاب كـــــه ســـــخت بـــــیقـــــرارم
(خورشید و مهپاره)719 :9988 ،

همین رابطة معنادار را میتوان بهصورت ديگری در ارتباط با وضعیت زمانی منظومه
تحلیل كرد .هرگاه شتاب منفیِ منظومه ،محصول اوصاف پديدههای عینی و آفاقی باشد،
كاركرد «ادبی» زبان غنايی به اوج میرسد .مثالً در توصیف شب شاعر به كمک صنايعی
چون تشخیص ،استعاره مکنیه و تشبیه ،هنرمندی خود را ظاهر میكند:
تـــــاريکی شـــــب چـــــو زلـــــف زنگـــــی

خـــــون خـــــواره چـــــو دشـــــنة فرنگـــــی

از تیرگــــــــیاش ســــــــپهر بــــــــدكیش

گـــــــم كـــــــرده ره تـــــــردّد خـــــــويش

افتــــــــاده ز نــــــــور مشــــــــعل مــــــــاه

دودش زده بـــــــــر زمانـــــــــه خرگـــــــــاه

مـــــــیريخـــــــت ز آســـــــمان تیـــــــره

چـــــون اشـــــک ز چشـــــم دود خـــــواره

از تیرگـــــــی آن شـــــــب غلـــــــط بـــــــاز

چــــــون ســــــرمه گرفتــــــه ره بــــــه آواز

از تیرگــــــی آن شــــــب عســــــس گیــــــر

چــــــون دود ســــــیاهیش نفــــــس گیــــــر
(همان)911 :
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حال اگر شتاب منفی ،معلول توصیف احوال عشاق مانند انواع واگويهها و شِکوهها
باشد ،كاركرد «عاطفی» زبان به اوج میرسد .واگوية مهپاره در غم فراق يار از بهترين
بخشهايی است كه ضمن منفی كردن شتاب داستانی اوج كاركرد عاطفی را نشان میدهد:
زخمــــت بــــه رخــــم چــــو خــــال نیکــــو

تیغـــــت بـــــه ســـــرم بهســـــت از ابـــــرو

فتنـــــهيک دم
فتنهجو به
از غمزة
از
جـــــو بـــــه يـــــک دم
غمـــــزة

صـــد زخــــم بـــه مــــن زدی بـــه از هــــم

بــــا آنکــــه بــــه پــــا فتادمــــت پســــت

نگذاشــــت ادب كــــه بوســــمت دســــت

ز آن روز كــــــه خــــــوبیات شــــــنیدم

از هســـــــتی خـــــــود اثـــــــر نديـــــــدم

امـــــــروز كـــــــه ديـــــــدهام جمالـــــــت

گــــــل چیــــــده نگــــــاهم از وصــــــالت
(خورشید و مهپاره)919 :9988 ،

پس میتوان مطالب ذكرشده را چنین خالصه كرد كه اگر شتاب منفی معلول توصیف
باشد ،زبان غنايی در دو كاركرد زبانی برجستگی بیشتری دارد .توصیفهای بیرونی مانند
انواع پديدههای طبیعی اعم از نوروز ،شکارگاه ،فضای داخلی قصر و  ...بار «ادبی» زبان
غنايی را سنگینتر میكند كه غالباً با انواع صنايع بیانی همراه است؛ امّا توصیفهای مرتبط
با حاالت عشّاق كه گاهی با كشمکشهای ذهنی همپوشانی پیدا میكند ،نقش «عاطفی»
زبان را به اوج میرساند.
در میانة داستان گاهی ابیاتی مطرح میشود كه بیشتر حالت تفسیری و تعلیمی دارد و
حركت روايتی را متوقّف میكند و درنتیجه باعث شتاب منفی میشود .اين ابیات كه
تعدادشان چندان زياد نیست ،كاركرد القايی زبان را برجستهتر میكند .به بیان ديگر تمركز
بر مخاطب قرار می گیرد .نصايح پدر خورشید در منع او از عشق چنین وضعیتی دارد:
بايــــد كــــه بــــه عقــــل يــــار باشــــی

دانـــــــــا دل و هوشـــــــــیار باشـــــــــی

ايــــن شــــعبدهای كــــه ديــــدهای تــــو

وز صــــــبر و خــــــرد رمیــــــدهای تــــــو

عاقــــل دانــــد كــــه ســــیمیايی اســــت

بیگانـــــــة آشـــــــنا نمـــــــايی اســـــــت

بســــــی و ســــــحر بســــــیار

خـــود را تـــو بـــه عقـــل پـــاس مـــیدار

آتـــــش بـــــه درون فـــــزون ز وســـــواس

انديشــــــه كــــــن از گزنــــــد المــــــاس

ظ
نیرنــــــ
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زيــــــن نقــــــش فريــــــب دل بپــــــرداز

بنیــــــــاد فســــــــون ز دل بپــــــــرداز ...

طـــرب بســـاز و خـــوش بـــاش

بیهــــوده جگــــر بــــه هــــیچ مخــــراش

از بـــــــاده بجـــــــوی رفـــــــع غـــــــم را

از ســــــینه بشــــــوی ايــــــن رقــــــم را

آهنـــ

(همان)919 :

بهطور خالصه جداول زير مصاديق انواع شتاب منفی و گونههای روايی را در ارتباط با
كاركردهای زبان نشان میدهد:
کارکرد زبانی

مصادیق شتاب منفی
انواع توصیف
الف) ظاهر و باطن كنشگران و كنشها
ب) توصیفهای آفاقی و پديدههای طبیعت مانند شب ،باد صبا ،ابر

ادبی

و ...
ج) توصیفهای غنايی در منظومههای عاشقانه مانند
مِینوشی عشاق ،زفاف ،شکار ،سفرهای طوالنی ،از میان برداشتن
موانع و ...
اوصاف مرتبط با حاالت درونی شخصیتها (اعم از شادی ،غم،

عاطفی

شکوه و)...

القايی

پیامهای اخالقی و تعلیمی

جدول شمارۀ  :2ارتباط شتاب منفی داستانی با کارکردهای زبان غنایی

گونههای روایی

کارکردهای زبانی

ناهمسان متننگار

عاطفی -القايی

ناهمسان كنشگر

ادبی

جدول شمارۀ  :9ارتباط گونههای روایی با کارکردهای زبان غنایی
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مقايسة دو جدول نشان میدهد كه بهجز نقش القايی زبان كه تأثیری در خلق گونة
روايی ندارد و صرفاً به توقّف آن كمک میكند ،زبان غنايی در ساحت عملکرد ادبی و
سپس عاطفی معنا پیدا میكند.
بررسی ديگر آثار عاشقانه مانند سوز و گداز اثر نوعیخبوشانی و سحر حالل از
اهلیشیرازی كه نزديک به زمان سروده شدن اين منظومه است ،نشان میدهد آثار كم
حجمتر كه فاقد فراز و نشیبهای پیرنگی هستند ،كمتر مستعدّ انعکاس رابطة زبان غنايی
با ابعاد ساختاری مذكور _شتاب منفی و گونة روايی_ هستند .حتّی برخی از
منظومههای عاشقانة هم دوره با خورشید و مهپاره در ايجاد شتاب منفی داستانی تنها مؤلّفة
توصیف را در بر دارند .در اين مقام ،عمل ذهنی كه انعکاس دهندة اوج عواطف انسانی
است ،تقريباً نقشی ندارد و همین مسئله سبب فقدان برجستگی شتاب منفیِ ناشی از كاركرد
عاطفی زبان میشود.
الگوی ارائهشده تا حدّ زيادی برای تمام منظومههای عاشقانه مصداق پیدا میكند ،زيرا
بنمايههای ( )Motiveداستانی مشترک همواره میان اين داستانها وجود داشته است.
منظومة خورشید و مهپاره به لحاظ دارا بودن پیرن

قوی توانسته است نظاممندی عناصر

داستانی مهم را با زبان غنايی بهخوبی حفظ كند .اين الگو نهتنها برای آثار مربوط به عصر
صفوی بلکه برای كلیة منظومههای عاشقانه قابلتعريف است .بديهی است كه برخی از آثار
()9

در زمینة زبانی نسبت به بُعد داستانی موفقتر عمل كردهاند.
 -9نتیجهگیری

از رسالتهای اساسی در نگاه ساختاری به اثر ادبی ،يافتن ارتباطهای نامرئی و ناشناختة
اجزای يک متن است .اصولی كه نويسنده يا شاعر خواسته يا ناخواسته در خلق اثر خود از
آن استفاده كرده است.
بررسی منظومة خورشید و مهپاره نشان میدهد كه طبیب قمی به شیوة برجستهای در
سرودن داستان و روايت خو د نائل شده و در كنار سیر روايی داستان ،توانسته است تناسب
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جالبی میان گونة روايی و زمان داستانی با كاركردهای زبان غنايی به وجود آورد .با توجه
به اينکه اثر مورد بررسی در عصر صفوی سروده شده است ،میتوان شاخصة اصلی آن را
در شیوة روايتگری راوی و پیرن

نسبتاً پیچیدة آن در قیاس با منظومههای عاشقانة

قرون پیشین دنبال كرد .به ديگر سخن ،كاركردهای زبان غنايی در خدمت روايت قرار
دارد و اين دو الزم و ملزوم يکديگر هستند.
-9شتاب منفی كه به شکل قابلتوجّهی در سراسر منظومه ديده میشود ،كاركرد زبان
غنايی را در دو سطح «ادبی و عاطفی» به اوج رسانده است .اوصاف بیرونی و آفاقی به
اضافة اوصاف مربوط به ظاهر كنشگران (اعمّ از اصلی و فرعی) كاركرد ادبی زبان غنايی را
تقويت می كند ،زيرا بر خود پیام تأكید دارد .در مقابل ،شرح حالتها و احساسات درونی
كه بیشتر شامل مسائل ذهنی میشود ،كاركرد عاطفی زبان را شکل میدهد .نجوا ،شکوه و
مناظرههای يک طرفه با پديدههای بیجان بهترين مصاديق است .به ديگر سخن ،شتاب
منفی اين اثردر درجة نخست معلول توصیف در ساحتهای مختلف است.
-7در گونة روايی اين منظومه با آنکه راوی خود از كنشگران داستان نیست ،اما با قرار
گرفتن در خارج از اثر گاهی با تمركز بر خويشتن خويش و گاهی با توصیف عملکرد
كنشگران و كنشهای آنها به ترتیب نقش عاطفی و ادبی زبان غنايی منظومه را تقويت
میكند .در كاركرد عاطفی زبان« ،من» شاعر و «من» راوی يکسان میشوند و با يکديگر
درمیآمیزند.
-9ابیات تعلیمی -اخالقی نیز در بخش تفسیر شتاب منفی جای میگیرد و با كاركرد القايی
سروكار دارد .اين كاركرد زبانی نسبت به دو نقش ديگر زبان _عاطفی و ادبی_ در حاشیه
قرار میگیرد.
الگوی ارائه شده به اكثر منظومههای عاشقانه در ادوار مختلف تاريخ ادبیّات فارسی
قابل تعمیم است.
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یادداشتها
.9

عنصر همنشینی زبان «به موقعیت يک نشانه در هر گفتة معیّن مربوط است .برای مثال در

جملهای معیّ ن ،بخشی از معنای يک واژه واحد را موقعیت آن در جمله و رابطة آن با ساير واژهها و
واحدهای دستوری آن جمله تعیین میكند ...و اغلب بهصورت محور افقی تصوّر میشود»
(اسکولز .)98 :9989 ،حال اگر معنای يک واژه در جملهای با واژههای غالب تعیین شود ،رابطة
جانشینی تعريف میگردد.
.7

همین روند حضور راوی و تأكید بر خويشتن را میتوان در ابیات ،9929 ،111 ،272

 9799 ،9197 ،7111 ،7211 ،7181 ،7928 ،7999 ،7199 ،9192 ،9199 ،9911 ،9781و  9918نیز
دنبال كرد.
.9

منظومة خسرو و شیرين نظامی مثال مناسبی برای اين نکته است چون شاعر در اين اثر از

حیث زبانی موفقتر از روايت داستان عمل كرده است.
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