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 چکیده
 

های شود كه با در برگرفتن شاخهشناخته می ترين نوع ادبی زبان فارسیوسیع ،نوع غنايی
ترين سرايی عاشقانه كه از مهممختلف با عواطف و احساسات انسانی رابطه دارد. منظومه

كند، زيرا از های ساختاری فراهم میهای ادب غنايی است، بستری مناسب برای پژوهشبخش
سروكار دارد. عصر صفوی كه  نويسیسو با زبان غنايی و از سوی ديگر با اصول داستان يک

 توجهی دارد.ت قابلسرايی عاشقانه است، از اين حیث اهمیّدوران رشد و شکوفايی منظومه
های نسبتاً طوالنی عصر صفوی است كه پژوهشگران كمتر خورشید و مهپاره از منظومه

ان را بر آن نگارندگ اند. پیرن  كامل اين اثر با داشتن چهار داستان فرعی،بدان توجه داشته
داشت تا الگوی زبان غنايی را با استفاده از اين منظومه استخراج كنند و روابط میان گونة 

های شش گانة زبان، زمانی كه گونة روايی و شتاب منفی را در آن تبیین كنند. با توجه به نقش
توجه  روايی بر راوی متمركز است، )+( عملکرد عاطفی زبان و زمانی كه كنشگران در محور

رسد. از سوی ديگر شتاب منفی معلول گیرند، )+( عملکرد ادبی زبان به اوج میقرار می
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ها، عمل ذهنی و تفسیر است. اوصاف آفاقی و بیرونی با كاركرد زبان ادبی و عمل توصیف
با كاركرد عاطفی زبان غنايی ارتباط مستقیم  ذهنی ــ انواع شکوائیه، نجوی، واگويه و... ــ

های تعلیمی و تفسیری منظومه نمود رن  و در بخشاركرد القايی نیز بسیار كمدارد. ك
 است.يافته

 
زبان،  یكاركرد ادب ،یشتاب منف ،يیو مهپاره، گونة روا دیمنظومة خورش: های کلیدیواژه

 زبان.   یكاركرد عاطف

 مهمقدّ -1

شود. مادة شعر میترين نوع ادبی زبان فارسی شناخته ( وسیعlyric genreنوع غنايی )

دهد. اين نوع شعر غنايی را هرگونه احساس اعم از شادی، غم، نفرت، خشم و... تشکیل می

شد، به همین سبب به آن شعر ( خوانده میLyreدر يونان باستان با نواختن سازی به نام لیر )

حافظ « رهاتروباد»و در اروپا « خنیاگران»گفتند. در ايران باستان می« لیريک»يا « آوازی»

 آمدند.اين سنّت به شمار می

سنّت همراهی شعر و موسیقی رن  باخت و شعر غنايی مفهومی  ،در ايران بعد از اسالم

شعر »ركن اساسی شعر غنايی شد. درنتیجه  ،فراتر يافت. به بیان ديگر عنصر عاطفه و تخیّل

عر به موسیقی گرديد ترين شترين و نزديکترين، خاصيافته تترين و فرديّغنايی، ذهنی

(. شعر غنايی اين 18: 7 ، ج9921)ولک، « كه در ضمن مبیّن احساسات درونی نیز بود

ترين مفهوم خود در برگیرد و فراتر از قابلیّت را دارد كه احساسات شخصی را در وسیع

 ها شود.مرزهای جغرافیايی، زبان مشترک عواطف انسان

سرايی عاشقانه است. در فارسی دری اوّلین اثری های مهم شعر غنايی، منظومه از شاخه

  «كارنامة اردشیر بابکان»صورت مدوّن در آن به داستان عاشقانه اشارت شده كتاب كه به

 (.1: 9917پردازد )رک. باباصفری، است كه به شرح ماجرای عشقی او می

ر صفوی از اند و عصآزمايی كردهدر عرصة منظومه سرايی عاشقانه، شاعران زيادی طبع

ها و رفاه نسبی طلبی انسانتنوّع»های ديگر است. ه ق( سرآمد دوره 9991 -112اين حیث )

تواند از علل اساسی اين امر به شمار آيد، چراكه ادبیات غنايی زايیدة موجود در جامعه می

(. بررسی اجمالی 8)همان: « گیردآرامش است و در فضای اضطراب و ناامنی شکل نمی

دهد كه آثار اين دوره نسبت به آثار ابتدايی از حیث ساختار های عاشقانه نشان میمنظومه
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كیفیّت بهتری پیداكرده است و حتّی شاعران مقلّد به دنبال دستاويزی برای بهبود آثار خود 

 اند.بوده

های متنوّعی در دسترس بود، لکن اگرچه برای گزينش موردی پژوهش، منظومه

نتخاب اين منظومه گرديد: پیچیدگی و كامل بودن طرح داستان، سبب ا ،چندين شاخصه

ايت اصلی و نزديکی به فضای تنوّع كنشگران، وجود چهار داستان فرعی مرتبط در دل رو

 های عامیانه. اين موارد در تحلیل شتاب منفی داستانی و و بعضاً داستان رمانس

 های روايتی تأثیر بسزايی داشته است. وقفه

 های ذيل پاسخ دهیم: به توضیحات مذكور، برآنیم تا به پرسش با توجه

های روايی و شتاب منفی داستانی در منظومة خورشید و مهپاره وضعیت گونه .9

 چگونه است؟

يک قابلیت تعمیم به زبان غنايی از میان كاركردهای شش گانة زبانی كدام .7

 منظومه را داراست؟

های زبان غنايی تبیین مانمندی با نقشهای روايی و زچگونه ارتباط میان گونه .9

 گردد؟می

 

 لهئبیان مس -1-1

مند به متن از اوايل قرن بیستم میالدی رواج پیدا كرد. در اين نگاه ساختاری و نظام

طور جداگانه و مستقل از يکديگر مورد مطالعه های گوناگون را بهپديده ساحت پژوهشگر،

هايی كه پديده را در ارتباط با مجموعه پديدهكوشد تا هر دهد، بلکه همواره میقرار نمی

هاست بررسی كند. بر اساس تعاريف مرتبط با تحلیل ساختار در اين جزئی از آن ،آن پديده

ايم تا ارتباط میان زبان و دو عنصر اصلی ساختار داستانی )زمان و گونة پژوهش كوشیده

 روايی( را در بوتة نقد و بررسی قرار دهیم.
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 حقیقپیشینۀ ت -1-2

گونه و ساختار داستانی و زبان غنايی آن هیچ «خورشید و مهپاره» ةپیرامون منظوم

مايه اثر است كه بیشتر جنبة تاريخ درون دربارةپژوهشی انجام نشده و كارهای موجود، 

 ات دارد و فاقد هرگونه تحلیلی است.ادبیّ

است  منظومه یخطّ ةنسخ انتقادی تصحیح فیمعرّ مربوط به ،يکی از مقاالت موجود

به  (9981در سال ) «پیک نور» ةدر مجلّ اصغريان رضايی حسن بساک و جلیلكه توسط 

 چاپ رسیده است.

توسط  «های داستانی خورشید و مهپارهمايهبررسی و تحلیل بن»مقالة ديگر با عنوان 

به چاپ رسیده كه  «علوم ادبی»صی تخصّ ة( در فصلنام9981در سال ) حسن ذوالفقاری

 را مطرح كرده است. طبیب قمیفی ای از متن منظومه و معرّوارهشتر گزارشبی

های تازه و بکر در سوی رهیافتای است به گونه متون، دريچهلزوم پرداختن به اين 

اند. های كلی كه منظومه سرايان عصر صفوی را مقلّدان صِرف نامیدهمقابل آرا و انديشه

شود ها سبب میگونه پژوهشها در اينسازی آنپايی و بومیاستفاده از نظريات منتقدان ارو

 شده فراهم گردد.ای در شناسايی و فهم بهتر متون ادبیِ كمتر شناختهكه باب تازه

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-9

های مشهور پارسی هايی كه در اين حوزه مجال تحرير يافته است، منظومهبیشتر پژوهش

ر شاهنامه، آثار نظامی و بعضاً خواجوی كرمانی، امیر خسرو های فردوسی دهمچون عاشقانه

گیرد. اين در حالی است كه شاعران سدة يازدهم ــ گر چه ها را در برمیدهلوی و نظاير آن

اند. پردازی عاشقانه پايبند بودهداستان صورت مقلّد ــ بیش از ادوار ديگر به اين سنّتگاه به

تواند بخشی از مبانی ساختاری عنوان آثاری كه میها به منظومهتوان از اين می در اين راستا

و زبانی ادبیات غنايی را رقم بزند، استفاده كرد. اين آثار مغفول مانده در كنار ديگر 

دهد كه خطوط اصلی و مبانی اين شاخه های مشهور پارسی به پژوهشگر فرصت میمنظومه

تحلیل و بررسی قرار دهد. از آنجايی كه شاعران  ت بیشتری موردات غنايی را با دقّاز ادبیّ

اند، آزمايی خويش قرار دادهسرايی عاشقانه را محمل  طبعمختلفی در عصر صفوی، داستان
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های مختلف همراه سازند اند تا آثار خود را با فراز و نشیبافراد در میدان رقابت ، كوشیده

 را از بین ببرند.  دستی آثار عاشقانة قرون پنجم و ششم هجریتا يک

 

 بحث -2

های عاشقانة كهن و تطبیق با نظريات جديد نقد، از لزوم پرداختن به ساختار داستان

شود. در اين های مختلف احساس میجمله مسائلی است كه جای خالی آن  در پژوهش

 له بپردازيم. ئايم تا با نگاهی تحلیلی به اين مسمقاله كوشیده

 

 و مهپاره اثر طبیب قمی نگاهی به منظومۀ خورشید -2-1

بیت در بحر هزج و وزن )مفعول مفاعلن فعولن(  9181در  «خورشید و مهپاره» منظومة

عباس  دسعید طبیب قمی سروده شده است. طبیب از شاعران دربار شاهتوسط میرزا محمّ

های داستانی عاشقانه در عصر صفوی ثانی بود. عمدة اهمیّت اين اثر در نشان دادن سنّت

 ت. گزارش مختصر داستان بدين گونه است:اس

كرد. در همان ديار تاجری نژاده، در سرزمین ری، پادشاهی با جاه و شکوه زندگی می

رخ و شاه گل ،های عاشقانهنگاریدو ديدار و نامه داشت. طیّ «رخگل»دختری به نام 

گذارند. در می «شیدخور»كند كه نام او را ها عنايت میكنند و خدا پسری به آنازدواج می

شاهین و ای قرار داشت كه دو برادر از نژاد پريان به نام جزيره ،سوی ديگر در بحر عمّان

 ،داشت. روزی مادر مهپاره «مهپاره»كردند. شاهین دختری زيبا به نام زندگی می  الچین

بستة ذكر زيبايی خورشید را برای دخترش درانداخت. مهپاره با شنیدن اوصاف خورشید، دل

 او شد و تصمیم گرفت برای ديدار يار به ری سفر كند.

كند بیند و مدّتی بعد به كمک مادرش كاری میخورشید را در شکارگاه می مهپاره،

سوی خودش معطوف كند. خورشید با دنبال كردن غزالی زيبا به كه توجه خورشید را به

اما معشوق زيبارو فوراً  كند،رسد. ناگهان سرو قدی نظرش را جلب میكنار چشمه می

 شود.پنهان می
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رخ تصمیم شوند، گلشود و چون طبیبان از درمانش عاجز میخورشید، بیمار عشق می

گیرد تا كاخی در كنار همان چشمه بنا كند. هر روز در اين كاخ، صالح و صبای دايه به می

عیشی رخ نمود.  لسِپرداختند تا اينکه تالششان ثمر بخشید و مهپاره در مجوردخوانی می

پس از ديدار دوم ياران، مهپاره به سبب مرگ پدر رهسپار ديار خود شد و قول داد تا دو 

 جزيره بیاورد. هفته بعد يا خودش نزد خورشید برگردد يا خورشید را با حیله به

خواست به هر صورت ممکن به مرزبان پسرعموی مهپاره دل در گروی او داشت و می

هم عاشق مرزبان بود. ارغوان  ارغوان از سوی ديگر زنی بدخواه به نام وصال او برسد.

گری خورشید را نزد مرزبان آورد. مرزبان به راز عشق خورشید و مهپاره مخفیانه و با حیله

 پی برد و خورشید را به زندان انداخت.

سو مهپاره نیز بر تخت شاهی نشست و چون امور بسامان شد، پیغامی برای از آن

ورشید فرستاد و متوجه غیبت او شد. مهپاره برای تشفّی خاطر خود صبا را نزد خويش خ

خواند. مرزبان بار ديگر به مهپاره ابراز عالقه كرد و باز هم پاسخ منفی شنید. مهپاره اين بار 

دستی، سپاهی برانگیخت و مرزبان را به درون چاه انداخت. ارغوان بر سر چاه رفت با پیش

از سرزمین گلخن خبر كرد. عین بال و  «عین بال»ايی مرزبان، جادوگری را به نام و با راهنم

ديگر افسونگران مرزبان را نجات دادند و شکست سختی بر مهپاره وارد كردند. مهپاره 

 شد. «گلشن»سوی كوه قاف گريخت و مرزبان پادشاه به

ره نشان داد، امّا با سرباز مرزبان دوباره با فرستادن واسطة ديگری عالقة خود را به مهپا

زدن وی، به ياری عین بال او را به زندان انداخت و صبای دايه را سوار بر كشتی به دريا 

ای برد كه ازقضا خورشید هم در آنجا بود. پس فرستاد. امواج دريا صبا را به سمت جزيره

ان افتاد. از دو هفته يا يکديگر سوار كشتی شدند و اين بار گذرشان به صحرايی سوز

ها را اسیر كردند. صبا در اثر بیماری جان سپرد، اما قضای خوار آنگروهی از زنگیان آدم

، پسر خواندة اشمر، نجات «سعد»ای رقم خورده بود كه خورشید با شفاعت گونهالهی به

يابد. سعد سرگذشت تلخ خود و مادرش زهره را برای خورشید تعريف كرد. سرانجام اين 

 گريختند. «اشمر»ای از دست نی پس از يک سال با طرح چارهسه يار جا
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تنهايی رها كرد و خود  ای بهها را در جزيرهگر بود، آنملّاح كشتی كه مردی حیله

شاد، دختر شاه كابل رقم خورد، گريخت. در آن جزيره نیز ماجرايی عشقی برای سعد و دل

 یان اين دو تن نیز جدايی افتاد.سوی دريا مدّتی ماما با حركت ناگهانی كشتی به 

ای از مردم سرزمین هرمز برخورد كرد. وزير شاه كشتی خورشید و ياران به كشتی عدّه

كه در همان كشتی بود به گرمی آنان را پذيرفت. وزير با شنیدن سرگذشت سعد فهمید كه 

ود به اش هستند. وزير يا همان خواجه فاخر از سفر خشدهآنان همان خانوادة ربوده

ای زيبا سخن گفت و اينکه چگونه با مهرة اسم اعظم جان بهرام شاه را از سحر عین جزيره

 بال نجات داده است.

خورشید به ياری سپاهیان وزير و مهرة اسم اعظم، عین بال را شکست داد و مهپاره را 

انده در شاد جامآزاد كرد. دوباره مهپاره بر تخت شاهی نشست؛ سپس كسی را به دنبال دل

 جزيره فرستاد و طی جشنی به وصال خورشید رسید.

 

 شرح و تبیین چهارچوب نظری پژوهش -2-2

بلکه چیزی است كه به » ،( صرفاً يک روش نیستStructuralismساختارگرايی)

گويند كه تر میشود. برخی ديگر صريحگرايش عمومی انديشه محسوب می كاسیرر قول

اهمیّت  كه هدفش دقیقاً بها دادن به ساختارها و كمبینی است ساختارگرايی نوعی جهان

(. به بیان ديگر بنیان فلسفی ساختارگرايی را 791: 9919)ژنت، « جلوه دادن ذات چیزهاست

دهد و ماهیّت هر چیز در ارتباط با عناصر های جهان شکل میمناسبات میان پديده

كه ساز وكارهايی كه اجزا و قواعد گردد. ساختارگرايان بر اين باورند اش تعیین میسازنده

نظم موجود در »يعنی  ،محصول ذهن انسان است ،كندهای معنادار تبديل میرا به نظام

)كلیگر، « جهان ذاتی خود جهان نیست. بلکه محصول توان ذهن ما در سامان دادن آن است

اجزای اثر و كند؛ نظام، (. بنابراين ساختارگرايی چند واژه خاص را تداعی می171: 9988

 ارتباط.  
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تر از توان نتیجه گرفت افق و منظر ديد ساختارگرايان بسیار بلندپروازانهبه اين ترتیب می

كوشیدند تا مناسبات و اجزای ها عمدتاً می( است. فرمالیستFormalistها )فرمالیست

نوع ادبی  اند تا اجزای ثابت يکدرونی يک اثر را توضیح دهند اما ساختارگرايان كوشیده

تری تعمیم دهند. با اين اوصاف، منتقدان یرا كشف كنند و آرای خود را به موارد كلّ

اند. ها نگريستهای به آناند و هر يک از زاويهمختلف به جوانب گوناگون آثار پرداخته

های پنهان را در پس با كندوكاو در اشکال، داللت انگیزه»وظیفة منتقدان اين است كه 

 (. 918: 9917)لنتريچیا، « ور بديهی آشکار كنندنقاب ام

برای فهم بهتر مطالب در ابتدا به شرح كاركردهای زبان و سپس مباحث مرتبط با 

های پردازيم و پس از هر عنوان، تحلیلساختار داستانی )گونه روايی و شتاب داستانی( می

 كنیم.مرتبط با آن را در منظومه ذكر می

 

 ( و کارکردهای زبانیRoman jakobsonن )رومن یاکوبس -2-2-1

عنوان پدر ها و ساختارگرايی است و او را بهرومن ياكوبسن حلقة واصل فرمالیست

 شناسند.تعمیدی ساختارگرايی می

( برای گیرنده Message( پیامی )Addressorاز ديدگاه ياكوبسن فرستنده )

(Addresseeمی )( فرستد. اين پیام بايد بر زمینهContext( يا مرجعی )Reference )

فهم سازد. درنهايت به تماس ( كه پیام را قابلCodeداللت داشته باشد. سپس رمزی )

(Contactيا فضای مادی ارتباط و بافتی كه پیام در آن منتقل می ) .شود، نیاز است

ط باشد )رک. ايگلتون، تواند در عمل ارتباطی جزء مسلّهركدام از اين شش جزء می

(. بر 921: 9988، مکاريک، 979و  971: 9911، باطنی، 12: 9911، تاديه، 991: 9911

اساس اينکه كدام جزء ارتباطی غلبه داشته باشد، شش نقش برای زبان تعريف شده است: 

تأثیری از احساس خاص  ،سوی گوينده باشد، اين نقش زبانگیری پیام به اگر جهت

يابد. ( نمود میEmotiveحالت نقش عاطفی زبان )در اين  ؛آوردگوينده را به وجود می
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گیرد كه ( شکل میConativeسوی مخاطب باشد، نقش ترغیبی )گیری پیام بهاگر جهت

 های امری يا ندايی مشاهده كرد.توان در ساختمصداق بارز آن را می

سوی موضوع است. گیری پیام به ( جهتReferentialدر نقش ارجاعی زبان )

توان صدق و كذب تعريف كرد. در نقش رد پیشین برای نقش ارجاعی میبرخالف مو

سوی رمز است. در اين شرايط زبان گیری پیام به( جهتMeta linguisticفرازبانی )

سوی خود پیام است. در ( جهت پیام بهPoeticگويد. در نقش ادبی )دربارة خود سخن می

را  (9)( Paradigmatic( و جانشینی )cSyntagmatiنشینی )اين باره ياكوبسن محور هم

ارزشی كاركرد ادبی زبان بازتاب اصل هم»نويسد دهد و میمالک تعريف قرار می

(Equivalenceاز محور انتخاب به محور تركیب است ) .» ،(919: 9921)سخنور 

سوی مجرای ارتباطی است، هدف گیری پیام به( هم جهتPhaticدر نقش همدلی )

و  92 -91 /9 :9911ها قطع يا ادامة ارتباط است مثل )الو( )رک. صفوی، مگونه پیااين

 (.18و  12: 9911تأديه، 

بسیاری از ساختارگرايان با حركت از سمت زبان به پیوند عناصر ساختاری داستان با 

برند. نوع غنايی هم از اين قاعده مستثنا نیست. ياكوبسن پس از برشمردن میيکديگر پی

شخص  كند كه شعر غنايی به لحاظ گرايش به اوّلشش گانة زبان تصريح می كاركردهای

در اين ساحت تمركز بر  .(22: 9981زبان پیوند دارد )رک. ياكوبسن،  «عاطفی»با كاركرد 

است كه  رسد. اين در حالیشاعری به اوج می «من»گیرد و عاطفة فردی و گوينده قرار می

های اند. شاعر تجربهدنی در تعريف شعر غنايی برشمردههای جدانشعاطفه را يکی از ركن

 كند.كند و در ژرفای آن انواع احساسات را دخیل میعاطفی خود را به زبان وارد می

در اين شرايط كاركرد  .تمركز بر خود پیام است ،مشخصة ديگر كاركرد زبان غنايی

ای در اين كنندهاره نقش تعیینويژه استعرسد. صنايع بیانی بهادبی زبان غنايی به اوج می

ويژه شعر عاشقانه است. ترين عناصر شعر غنايی بهزمینه بر عهده دارد. چون استعاره از غنی

های رقیق و نرم را دور از جريانات تواند عواطف و احساساستعاره زبانی است كه می»

 (.982: 9981)شفیعی كدكنی، « عادی گفتار و دور از منطق معمولی سخن بیان كند
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های نقد ادبی تطبیق دهیم بايد حال چنانچه بخواهیم نظرية ارتباط ياكوبسن را با نظريه

رمزگان » ،معطوف كرده باشد «رمزگان»ای كه توجهش را به سمت اذعان كنیم نظريه

ای بیشترين توجه به نوع كاربرد زبان برای القای معنی چنین نظريه»شود. خوانده می «مدار

توان ساختگرايی و مطالعة ساختگرای زبان و ادب ترين نمونة اين نگرش را میاست. بارز

 (. 181: 9919)صفوی، « نامید

 

 های رواییژپ لینت ولت و معرفی گونه -2-2-2

ژپ لینت ولت فرانسوی است كه نظرية  ،های روايیپردازان گونهاز مشهورترين نظريه

( Narrator( و مخاطب )Actorكنشگر ) (،Narratorخود را بر مبنای سه گانة راوی )

ت بررسی در راستای يکديگر را دارد ها، قابلیّقرار داده است. از منظر وی هر يک از بخش

شناسی كه بر ناهمسانی گونهها پرداخت. اين( آنTypologiesشناسی )توان به گونهو می

 دهد:کیل میعملی میان راوی و كنشگر استوار است، دو شکل اصلی روايتی را تش

 (La narration hétérodiégétiqueروايت دنیای داستان ناهمسان ) .9

 (La narration homodiégétiqueروايت دنیای داستان همسان ) .7

عنوان كنشگر در دنیای داستان پديدار نشود: هرگاه راوی به»از ديدگاه لینت ولت 

در دنیای داستان همسان  كنشگر. روايت دنیای داستان ناهمسان است. برخالف آن ≠راوی 

عنوان راوی )من ــ سو بهگیرد، از يکيک شخصیت داستانی دو نقش را بر عهده می

( وظیفة روايت كردن را بر عهده دارد. از سوی ديگر Je - narrantكننده( )روايت

« دار نقش در داستان است( عهدهJe - narreشده( )همچون كنشگر )من ــ روايت

 (.771: 9989ی، دی و عباس)محمّ

های فرعی ديگر را با توجه به توان ذيل هر يک از اين موارد، شکلاز سوی ديگر می

 «ناهمسان»( بررسی كرد. دنیای داستانی La centre d´orientationگیری )مركز جهت

 بندی است:در سه بخش قابل طبقه

 (Type narrative auctorielle)نگار . گونة روايی متن9
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 (Type narrative actorielروايی كنشگر ). گونة 7

 (Type narrative neuterطرف( ). گونة روايی خنثی )بی9

گیری نگاه خواننده بر راوی )+( واقع شود مركز جهت»زمانی كه  نگار:گونة روايی متن

ساز روايت، خواننده را به (. در اين حالت راوی همچون نقش-نه بر يکی از كنشگران )

گیری نگاه خواننده بر (. به بیان ديگر مركز جهت771)همان: « كندان هدايت میجهان داست

گیرد اما راوی با كنشگر يکسان نیست. با توجه به تعريف پرسپکتیو روی راوی قرار می

چیز از همه»در اين گونة روايی  ( راوی دانای كلPerspective narrativeّروايی )

(. 19: 9911)لینت ولت، « یای داستانی خارج آگاه استباشد و از تمامیت دنبااطالع می

 ناپذير است.شناخت راوی از زندگی درونی نیز نامحدود و خدشه

( -گیری خواننده بر راوی )مركز جهت»افتد كه هنگامی اتفاق می :گونة روايی كنشگر

 :9989)محمدی و عباسی،  «واقع نشود. بلکه درست برعکس بر كنشگران )+( واقع شود

شود. به ديگر سخن هر جا كه (. در اين حالت دوربین بر يکی از كنشگران متمركز می771

های داستانی را مشاهده تواند كنشكنشگر موردنظر در مركز توجه قرار گیرد، خواننده می

با اتخاذ پرسپکتیو »نگار وجود دارد. كند. لذا محدوديّت بیشتری نسبت به گونة روايی متن

 (19: 9911)لینت ولت، « شود.وی بر شناخت درونی آن كنشگر محدود میيک كنشگر، را

( -( و نه حتّی كنشگر )-طرف(: زمانی است كه نه راوی )گونة روايی خنثی )بی

گیری فردی هیچ مركز جهت»كدام در مركز توجه خواننده قرار ندارند. درنتیجه هیچ

(Individualismبرای نگاه خواننده وجود ندارد )( »ّدر اين حالت 18: 9989اسی، عب .)

ها قضاوت و تفسیری انجام ها وضعیتی خنثی دارد و پیرامون آنراوی دربارة شخصیت

( يا Objectiveحالتی ابژكتیو )»دهد. در حقیقت راوی همچون دوربینی است كه نمی

 جا(.)همان« كندبیرونی را اتخاذ می

. گونة روايی 9بندی است: قابل طبقه به دو گروه «همسان»داستانی روايت در دنیای 

 . گونة روايی كنشگر. 7 نگارمتن
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ها و شگردهايی كه برای شیوه»بنابراين  ،كندراوی چیستی و هويّت متن را مشخص می

ری و حسینی )مدبّ« شود يکی از عوامل مهم تمايز متون روايی استمتن انتخاب می

های روايی را از زبان لینت ولت یان گونهتوان تفاوت م(. در پايان می1: 9982سروری، 

تنها تفاوت میان گونة روايی همسان كنشگر و گونة روايی ناهمسان »بندی كرد: چنین جمع

شود كه فی میعنوان كنشگر معرّكنشگر در جايگاه راوی است، در نوع همسان، راوی به

ناهمسان، راوی با كه در نوع با همان حالت اصلی در بطن داستان قرار دارد، درحالی

كنشگر داستان بیگانه است و اين دو يکی نیستند؛ راوی در يک محیط است و كنشگر در 

ت زيادی نگار همسان و ناهمسان از اهمیّمحیط ديگر، ... تفاوت میان گونة روايی متن

لة ئنگار همسان راوی همان كنشگر است كه اين مسبرخوردار است. در گونة روايی متن

 نگار كه دانای كلّكند. برخالف گونة روايی متنانی و عمق ديد او را محدود میچیزد همه

 .(Lintvelt, 1981: 9« )تواند درون كنشگران ديگر را به تصوير بکشدمی

 

 تحلیل گونۀ روایی در منظومۀ خورشید و مهپاره -2-2-2-1

خاتمه  9111شود و در بیت آغاز می 119اصل داستان خورشید و مهپاره از بیت 

دهد كه مشتمل بر داستان را تشکیل می بیت كلّ 7899بیت،  9181يعنی از مجموع  يابد؛می

 داستان فرعی در آن داخل شده است. از 1پنج بخش اصلی از جهت روايی است و 

صورت مستقل و چشم بینای داستان كه راوی داستان يکی از كنشگران نیست و بهآنجايی

 شود.می «ناهمسان»ناظر بر وقايع است، گونة روايی 

وجه حالت ايستا ندارد. از كند و به هیچمدام تغییر می ،يا كانون اين چشم تمركزنقطة 

بیند. از حال همة جزئیات را میدهد، اما درعینديگر تغییر جهت می كنشگری به كنشگرِ

 سوی ديگر راوی با برخی اظهارنظرها و سخنان فاضالنه، حضور خود را به خواننده گوشزد

دهد كه به همة مسائل احاطة كامل دارد. به همین سبب تعريف كردن كند و نشان میمی

يک گونة روايی برای اين منظومه درست نیست. هم راوی و هم كنشگران هر دو 

 گیرند.موردتوجه خواننده قرار می
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 كند:در اين منظومه راوی به دو صورت ذهن خواننده را به سمت خود جلب می

باره به داخل داستان يک عنوان و با تغییر موضوع داستان، راوی به در آغاز هر .9

آورد و ذهن مخاطبان را برای ادامة روند داستان شود، بلکه يک يا دو بیت میوارد نمی

خوانی ندارد. كند. اكثر اين ابیات حالت عام دارد و محتوای ابیات بعدی با آن همآماده می

 كند:طور مستقیم القا میراوی را بهحضور  ،بیت 71داستان  در كلّ

 آتـــــــش نفســـــــی فســـــــانه پـــــــرداز 

 

 داننــــــــــدة ايــــــــــن فســــــــــانة راز   

 هنگامـــــــه طـــــــراز عشـــــــق بـــــــازی 

 

ــه   ــن گونــ ــرازی   زيــ ــخن طــ ــد ســ  كنــ

 (992: 9988)خورشید و مهپاره،  

 خواننـــــــــــــــدة درس آشـــــــــــــــنايی

 

ــخن    ــد ســـ ــق كنـــ ــز عشـــ ــرايیكـــ  ســـ

ــويد     ــعله شــ ــه شــ ــان بــ ــغ زبــ ــون تیــ  چــ

 

 (7)ز شــــــهريار گويــــــد  زيـــــن گونــــــه  

 (971)همان:  

زين »عا كرد كه الگوی توان ادّصه را ندارند، لکن میها اين مشخّاگرچه همة نمونه

عنوان يک نشانه، نقش او را كند و بهسوی راوی رهنمون میذهن را به «گونه ... گفت

 سازد.تر میبرجسته

شود و از مجموع كارهای عنوان چشم بینا وارد داستان میگاهی راوی به .7

گیرد. مثالً زمانی كه نجوای مهپاره را در فراق خورشید به تصوير شگران نتیجه میكن

شود و از همة دهد، در بیت پايانی خود وارد داستان میكشد و شرح مبسوطی ارائه میمی

 گیرد:آن احوال نتیجه می

ــت از درد   ــوش گشــ ــت خمــ ــن گفــ  ايــ

 

ــی    ــه مـــ ــه نالـــ ــیم، نهفتـــ ــردوز بـــ  كـــ

 (911: 9988)خورشید و مهپاره،  

 گويد:اش به مهپاره میيا پس از شرح اشتیاق خورشید و عالقه
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ــة زار  ــن ترانــــــــ ــاره از ايــــــــ  مهپــــــــ

 

ــار    ــت در كــ ــادق اســ ــه صــ ــت كــ  دانســ

 

 (928)همان: 

توان گفت؛ بخشی از گونة با اين توضیحات و اثبات حضور راوی در اين منظومه می

 است. نگارناهمسان متنروايی، 

توان عملکرد او را كامالً منفعالنه تحلیل ن از داستان نمیرغم حضور راوی در بیروعلی

ها را در پیشبرد داستان كند و عمل آنكرد. گاهی اين راوی بر روی كنشگران تمركز می

نمايد. مثالً در بخشی كه خورشید به دنبال پیدا كردن شکار مناسب در حال پیگیری می

بیت لنز دوربین  72كند و راوی طی یجوالن است، ناگهان غزالی زيبا توجهش را جلب م

 كند:خود را با خورشید هماهن  می
 كــــردمســــتانه شــــکار دشــــت مــــی   

 

ــی     ــت مـ ــت گشـ ــه دسـ ــه بـ ــردپیمانـ  كـ

 كــــردی چــــو هــــوای تیــــر و شمشــــیر 

 

ــر...   ــاه نخجیـــ ــیر زدی و گـــ ــه شـــ  گـــ

ــوه   ــار جلـــ ــه كنـــ ــه بـــ ــاهشناگـــ  گـــ

 

 افتـــــــاد بـــــــر آهـــــــويی نگـــــــاهش 

ــتابان   ــه ره شـــ ــبا بـــ ــاد صـــ  چـــــون بـــ

 

ــورده  ــان ... رم خـــ ــويش در بیابـــ  ز خـــ

 خورشـــــید چـــــو آن غزالـــــه را ديـــــد 

 

 شـــد گـــرم بـــه صـــید او چـــو خورشـــید  

ــ    ــوخ و نیرنــ ــت شــ ــوی مســ  آن آهــ

 

ــن      ــه فرســ ــیش او بــ ــت ز پــ  بگريخــ

ــد    ــین ديـ ــون كمـ ــد چـ ــه پريـ ــی كـ  گفتـ

 

ــید   ــروغ خورشـ ــل از فـ ــون رنـــ  گـ  چـ

 خورشـــــید ز پـــــی روان و او مســـــت   

 

 جســــتصــــحرا صــــحرا ز پــــیش مــــی 

 (919و  911)همان:  

گیرد، بلکه نمی بر اين تمركز روايی فقط كنشگران اصلی يعنی خورشید و مهپاره را در

شود. يکی از و ... را نیز شامل می های فرعی چون پدر خورشید، طبیبان، سعدشخصیت

 شاد وامانده در جزيره است:الحال دلها وصفبهترين نمونه

 دلشــــــــاد در آن جزيــــــــره وامانــــــــد

 

ــی   ــدم و همنشـــ ــد از همـــ ــدا مانـــ  ن جـــ

 يــــــاران دگــــــر خــــــراب و شــــــیدا    

 

ــا     ــه دريـــ ــوج رو بـــ ــو مـــ ــد چـــ  رفتنـــ
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 دلشـــاد چـــو حـــال ايـــن چنـــین ديـــد     

 

 بــر خــويش چــو زلــف خــويش پیچیــد      

ــانش    ــز جــ ــمع مغــ ــو شــ ــت چــ  افروخــ

 

ــانش   ــاب از فغــــ ــن  كبــــ ــد ســــ  شــــ

 هـــــر لحظـــــه ز درد عمـــــر كـــــاهش    

 

 زد آهــــش آتــــش بــــه جزيــــره مــــی    

 يــــک چنــــد ز اضــــطراب بگريســـــت    

 

 بگريســــــت بــــــر حــــــال دل خــــــراب 

 (777)همان:  

توان بخشی از منظومه را از جهت گونة روايی ناهمسان كنشگر با اين توضیحات می

نگار و كنشگر به شمار گونة روايی منظومه را تلفیقی از ناهمسان متن ی كرد و كلّتلقّ

 آورد.

 

 های زمان داستانی و عملکرد آنهویّت -2-2-9

دهد از عاع قرار میالشّها را تحتزندگی انسان ای كهعنوان مقولهزمان همواره به

دورترين اعصار ذهن فالسفه و ناقدان ادبی را به خود مشغول كرده بود. با ورود نظريات 

التی در صحنة میالدی، تحوّ 9111به فرانسه در سال  لويی استروسساختارگرايانی چون 

مباحث مربوط به گسترة »شناسی وارد شد. از سوی ديگر فکری فرانسه در وادی روايت

و  هنری برگسونتأثیر آرای فیلسوفانی چون زمان و عمل ذهن با آغاز قرن بیستم تحت

 (.991و  911: 9911)رنجبر و ديگران، « وارد جهان داستان شد مارتین هايدگر

پردازان متمايز ( را از ديگر نظريهGérard Genette) ژرار ژنتاما آنچه آرای 

های اصلی خود را در اثری رن  داستان است. او انديشهبر زمانمندی پی كند، تأكید اومی

 Marcelجلدی مارسل پروست )م( و بر مبنای كتاب هفت 9127) «گفتمان روايت»به نام 

Proust پروراند. اين منتقد كار خود را بر « رفتهوجوی زمان ازدستدر جست»( با عنوان

( گفتمان Storyح كرد و بین داستان )مبنای تمايز بین سه سطح از كالم مطر

(Discourseو روايت ).گری تفاوت قائل شد 

اند و ترتیبشان بر است كه هنوز به لفظ يا كالم درنیامده شامل مواردی»داستان  ،از نظر ژنت

امّا گفتمان، همة چیزهايی است كه نويسنده به داستان  ؛شماری استطبق روند گاه

ها و رابطة راوی با داستان و رفت زمانی، ارائة خودآگاه شخصیتر پیويژه تغییافزايد؛ بهمی
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كند كه هركدام از موارد مذكور در (. وی خاطرنشان می22: 9981)واالس، « مخاطب

 كنند.تعامل با يکديگر هستند و جداگانه عمل نمی

است از آرايش رويدادها در روايت از نظر  زمان دستوری عبارت»ژنت معتقد است 

( يا ديرش و بسامد Duration( يا نظم، تداوم )Orderانی، اين آرايش مفاهیم ترتیب )زم

(Frequencyرا شامل می )(.929: 9917)تايسن، « شود 

منظومه مدنظر است، صرفاً به مبحث تداوم  «شتاب»با توجه به اينکه تنها بحث 

 پردازيم.می

در دنیای واقعی به خود ژنت در مبحث تداوم رابطة يک رويداد و زمانی را كه 

كند. مثالً ممکن شود، بررسی میدهد با زمانی كه در دنیای روايی بیان میاختصاص می

ا روايت آن در پنج سطر توصیف شود. نقطة امّ ،است سفر يک فرد پنج سال طول بکشد

های عاطفی عاشق و معشوق است كه گاهی با جزئیات فراوان در پنج مقابلش كشمکش

منطق روايت در اين مورد با صراحت و دقّت بیشتری آشکار »گردد. ف میصفحه توصی

هايی را يافت كه در چه مواردی داستان را با ها و ضابطهتوان قاعدهشود و تا حدودی میمی

)احمدی، « شودگیرد و كجا آرام میسرعت می شرح و دقت بیشتری بايد آورد، كجا قصه

ايی و حركت روايت را در سه نوع شتاب اصلی و دو ژنت انتخاب بین ايست .(991: 9921

 كند:نوع فرعی بررسی می

(: در اين حالت، زمان داستان و زمان بیان آن تقريباً Iso cornyالف( شتاب ثابت )

( دارند، Scenicهايی كه حالت نمايشی )يکسان است. اين شتاب ثابت عموماً در روايت

شود. بیان ( ارائه میDialogueديالوگ ) صورتكند. چون نمايش بهنمود پیدا می

 روايت است. اصلی هاینمايشی يکی از حالت

(: در تسريع يا شتاب مثبت زمان، بیان رخدادها Accelerationب( شتاب مثبت )

)واالس، « دهدها را شرح میراوی به زبان خودش روايت»تر از زمان داستانی است. كوتاه

وار ( برخی از حوادث را فهرستSummaryچکیده ) صورت خالصه وو به .(19: 9981

 آيد.روايت به شمار می اصلیهای كند. بیان خالصه يکی از حالتبه خواننده ارائه می
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(: در شتاب منفی يا كاهش سرعت، زمان بیان Decelerationج( شتاب منفی )

ذهنی و گذر تر از زمان داستانی است. ممکن است اتفاق در جريان عمل رخدادها طوالنی

شماری مطابقت ندارد. شتاب منفی هم يکی از آن دچار چنین تحولی شود، لذا با زمان گاه

 روايت است. اصلی هایاز جريان

 های اصلی جای داد عبارت است از:توان ذيل جريانهای فرعی كه میاما جريان

كه (: در نقل روايت ممکن است برخی از اتفاقات حذف شوند Ellipseد( حذف )

ها دست يابد. با توجه های مفقودشده به آنتواند با كنار هم چیدن حلقهخواننده خود می

و امکانات نويسنده در خلق شتاب  فرعیبه اين توضیحات، حذف را بايد يکی از مقوالت 

 مثبت تلقی كرد.

كه بیان همچنان ف زمان داستان است درحالی(: وقفه يا درن ، توقPauseّه( وقفه )

شود. وقفه ( ايجاد میComment( و تفسیر )Descriptionه دارد. وقفه با توصیف )ادام

های ايجاد شتاب منفی در روايت به شمار آيد. كلیه توضیحات را تواند يکی از حالتمی

 توان در شکل زير خالصه كرد:می

 

    

 
 

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

عنوان يکی از عناصر اصلی هر متن روايی، از سوی منتقدان مختلف مورد توجه ه زمان ب

های قديمی ی داستانطور كلّهای كهن و به در منظومه شماریگاهقرار گرفته است. زمان 

 از لحاظ سنخیّت با دنیای خارج و قیاس با آن جای بررسی چندانی ندارد.

گیرد. ابتدا و پايان زمان آن فرضی شکل می منظومة خورشید و مهپاره نیز در يک بازة

ا امّ ،خوردمعلوم نیست. صرفاً با طلوع و غروب خورشید و شب و روز شدن اتفاقات رقم می

شود ولی شتاب داستانی صورتی متفاوت حال سیر علّی و معلولی در آن حفظ میدرعین

 دارد.

شتاب 

 ثابت

 9بیان نمايشی . 

 7ديالوگ . 
شتاب 

 مثبت

 9بیان خالصه . 

 7. حذف 
شتاب 

 منفی

 9توصیف . 

 7تفسیر . 

 9عمل ذهنی . 
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هايی است كه ر و واگويهتوصیف، تفسی ،های هر منظومهترديد يکی از بهترين بخشبی

دهند. منظومة خورشید و مهپاره به دلیل حجم زياد ابیات به قهرمانان داستان ارائه می

 تر مواجه شود؛حجمهای كمدهد تا با جزئیات بیشتری نسبت به منظومهخواننده فرصت می

فی بیشترين اندازد. شتاب منا همین جزئیات زياد، جريان و زمان داستان را به تعويق میامّ

ها در منظومه به خود اختصاص داده است. شتاب منفی نیز بسامد را نسبت به ساير شتاب

 دهد.نشان می «تفسیر»و  «عمل ذهنی»، «توصیف»عملکرد خود را در 

های طبیعی و البته توصیف صرفاً به كنشگران اصلی اختصاص ندارد و به انواع پديده

های يک يا دوبیتی كه پیش برنده برخی از توصیفتعمیم است. های فرعی قابلشخصیت

شود و نگارنده در شمارش ابیات آن را جريان داستان هستند از مقولة شتاب منفی جدا می

ترين شتاب منفی پیوسته در منظومه مربوط به نجوای خورشید لحاظ نکرده است. طوالنی

 عمل ذهنی است: گیرد و از مقولةرا در برمی 9121تا  9111شود كه ابیات می
ــی كیســـــت جـــــوش آهـــــم؟     از گرمـــ

 

 ســـــنگین دل كیســـــت ســـــن  راهـــــم؟  

ــراغم؟     ــر چـــ ــاند بـــ ــه فشـــ ــن كـــ  دامـــ

 

ــاغم؟    ايــــن شــــور كــــه بیخــــت بــــر دمــ

 ايــن شــعله بــه جــان مــن كــه افروخــت؟       

 

ــینه    ــه سـ ــنج بـ ــن گـ ــدوخت؟ ايـ ــه انـ  ام كـ

ــد؟      ــن شــ ــاه مــ ــه گــ ــه قبلــ ــرویِ كــ  ابــ

 

ــد؟    ــن شـــ ــار راه مـــ ــه خـــ ــان كـــ  مژگـــ

 (911: 9988)خورشید و مهپاره،  

يابد و های روحی عاشق است ادامه میهای طوالنی كه حاكی از كشمکشاين پرسش

 شود.گاهی بوی شکوی از آن احساس می

شاعر برای غنی كردن منظومة خود تا حد امکان از انواع توصیف بهره جسته است. مثالً در 

 سرايد:توصیف ظاهر و سیرت خورشید چنین می

ــی     ــرو نارســ ــه ســ ــید كــ ــودخورشــ  بــ

 

ــاهی افـــــزود   ــه قـــــدر مـــ  هـــــر روز بـــ

ــه   ــه دو هفتـــ ــدی مـــ ــه شـــ ــر هفتـــ  هـــ

ــت آزاد...  ــرو گشـــ ــو ســـ ــاه چـــ  وانگـــ

ــت   ــباحت و مالحـــ ــع صـــ ــد جمـــ  شـــ

 ريخت شکر چو تن  شکرمی

 در حســــــن و جمــــــال رفتــــــه رفتــــــه

 

ــه    ــه دو هفتـــ ــدی مـــ ــه شـــ ــر هفتـــ  هـــ

ــتاد     ــت از اســــ ــر گرفــــ ــیم هنــــ  تعلــــ

 

 وانگـــــاه چـــــو ســـــرو گشـــــت آزاد ... 

 در چهـــــــرة آن گـــــــل از لطافـــــــت   

 

ــت    ــباحت و مالحـــ ــع صـــ ــد جمـــ  شـــ
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ــه رنــــ  شــــکّ     ــیرين دهــــنش بــ  رشــ

 

ــی  ــکّ   مـ ــ  شـ ــو تنـ ــکر چـ ــت شـ  رريخـ

 (991)همان:  

ترين شتاب منفی منظومه پس از عمل ذهنی ذكرشده، توصیف لحظة وصال طوالنی

های توان ادعا كرد كه يکی از نقاط كانونی منظومهخورشید و مهپاره است. به جرأت می

بین تمام هشود، خلوت اولیّة عشاق است كه با ذرّبه وصال منجر میای كه در نهايت عاشقانه

ها را ترين صحنهلیبیت، تغزّ 11شود. طبیب با وقوف بر اين امر طی جزئیات آن درشت می

 آورد:به قلم می

ــر افتـــــاد     ــه پـــــای دلبـــ ــتانه بـــ  مســـ

 

ــاد    ــر افتـــ ــا و ديگـــ ــت ز جـــ  برخاســـ

 هـــــر هفتـــــه شـــــدی مـــــه دو هفتـــــه

 ...وانگـــــاه چـــــو ســـــرو گشـــــت آزاد

ــباحت و مالحـــــت  ــع صـــ  شـــــد جمـــ

 ريخت شکر چو تن  شکرمی

ــد   ــار مالیـــ ــای يـــ ــف پـــ ــر كـــ  رو بـــ

 

ــد     ــويش بالیـ ــه خـ ــل بـ ــو گـ  از ذوق چـ

 هــــای ســــر جــــوشمهپــــاره ز خنــــده 

 

ــوش   ــمة نــ ــو چشــ ــن چــ ــود دهــ  بگشــ

ــل    ــرمن گــ ــو خــ ــرش چــ ــت بــ  بنشســ

 

ــنبل   ــاد عقــــــد ســــ  وز زلــــــف گشــــ

 از چهـــــره نقـــــاب را جـــــدا كـــــرد    

 

 يعنــــــی در بــــــاغ وصــــــل وا كــــــرد 

 (711: )همان 

اما بخش سوم كه كمترين بسامد را نسبت به عمل ذهنی و توصیف دارد به تفسیر 

اعتباری جهان و... پردازد. شاعر در برخی از موضوعات مانند عشق، بدگويی، توكّل، بیمی

گونه اشارات افزايد كه بیشتر جنبة اخالقی و تعلیمی دارد. ايننکاتی را به اصل داستان می

ـ توصیف كند، با اين توضیح كه نسبت به دو مورد قبلی داستان را تشديد مینیز شتاب منف

طور كامل از جريان بیشتری دارد. به بیان ديگر خواننده به «تعلیقی»ـ عملکرد و عمل ذهنی

گیرد و مطالبی برايش شرح داده ا قرار میشود و در يک فضای مجزّداستان جدا می

 روند روايی ندارد:شود كه ارتباط مستقیمی با می

 

ــت   ــرنگون اسـ ــه سـ ــه اگرچـ ــن كاسـ  ايـ

 

 غافـــل نشـــوی كـــه پـــر ز خـــون اســـت  

 هـــــر هفتـــــه شـــــدی مـــــه دو هفتـــــه

 وانگــــاه چــــو ســــرو گشــــت آزاد...   

 شـــــد جمـــــع صـــــباحت و مالحـــــت 

 ريخت شکر چو تن  شکرمی

ــه را داغ   ــت اللـــــ ــدم اســـــ  داغ عـــــ

 

ــاغ     ــن بـــ ــکفته ايـــ ــا شـــ ــاد فنـــ  از بـــ

ــار دارد    ــان مــــــ ــه دهــــــ  در غنچــــــ

 

ــويی ز   ــل بـــ ــر گـــ ــار دارد ... هـــ  خـــ

ــرّ   ــقف زمـــ ــن ســـ ــديشزيـــ  دين بینـــ

 

ــیش كــه افعــی   كــده ايســت ســر بــه ســر ن
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ــوش   ــا كــ ــتمگر جفــ ــرخ ســ ــن چــ  ايــ

 

 دهــد بــه كــس نـــوش   بــی نــیش نمــی    

 (981)همان:  

 های آزاد ذهن شاعر است، اما دراگرچه برخی از اين تفسیرها محصول تداعی 

 .بردكندی پیش میهرصورت روند روايت را برای لحظاتی به

 شود:در جدول زير وضعیّت شتاب منفی در منظومة خورشید و مهپاره ديده می

 شتاب منفی

 تعداد ابیات عملکرد

 111 توصیف

 911 عمل ذهنی

 19 تفسیر

 281 جمع كل

 : عملکرد شتاب منفی در منظومۀ خورشید و مهپاره1جدول شمارۀ 

غنی كردن منظومه خود، هايی است كه شاعر به صورت پیوسته برای توصیف، از بخش

ها از آن استفاده كرده است. برای پرهیز از اطالة كالم و اثبات بسامد بیش از ساير مؤلفه

 شود: ها موجزوار اشاره میباالی توصیف در ايجاد شتاب منفی به تعدادی از اين بخش

 -118الی  121توصیف گلرخ: از بیت  -121الی  112توصیف شاه ری: از بیت 

 -9991الی  9971توصیف چشمه: از بیت  -118الی  111زيرة عمان: از بیت توصیف ج

توصیف  -7177الی  7192توصیف مرزبان: از بیت  -9111الی  9119توصیف قصر: از بیت 

توصیف آيین استقبال از خورشید: از  -9782الی  9711مجلس عیش و شادمانی عشاق: 

 .و ...  9111الی  9178بیت 

های روايی منظومه و شتاب منفی توان بین گونهاست كه آيا می حال اين سؤال مطرح

ايم به تبیین عنوان يکی از اركان اساسی زمان داستانی پیوند برقرار كرد؟ در ادامه كوشیدهبه

 اين نکته بپردازيم.
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 های روایی و شتاب منفی با کارکردهای زبانیارتباط گونه -2-9

وايی منظومة خورشید و مهپاره تلفیقی از در عناوين قبلی اثبات كرديم كه گونة ر

صورت معناداری در خلق الگوی زبان غنايیِ نگار و كنشگر است. اين تلفیق به ناهمسان متن

شود، هايی كه منظومه با نگاه راوی توأمان میكاررفته در منظومه مؤثر است. در بخشبه

گوی متن سخن گیرد، چون عواطف شخصی شاعر و راوینقش عاطفی زبان اوج می

كند. به ديگر شود و گويی با تمام قوا احوال خود را برای خواننده بیان میآمیخته میدرهم

سرايی غزل»های منظومه گیرد. يکی از بهترين بخشسخن تمركز بر گوينده قرار می

سرايند، خواننده تمركزش برای يکديگر است. هرگاه مهپاره يا خورشید، غزلی می «اقعشّ

شود و اين همانندی تجربه شیرين عشاق داستان را با حال شاعر ت گوينده بیشتر میبه سم

شخص نیز در سرايد، زبان اوّل يابد. برای نمونه در غزلی كه مهپاره برای خورشید میدرمی

شود. گويی شاعر از اعماق جان، كالم خود را بر زبان باال بردن وزن عاطفی مؤثر واقع می

 سازد:یقهرمانان جاری م
 ای وای ز دســــــــت رفــــــــت كــــــــارم

 

ــم روزگــــــــــارم    ــادة چشــــــــ  افتــــــــ

 ام مـــــــندل رفـــــــت هنـــــــوز زنـــــــده 

 

ــارم   ــويش شرمســـــــ ــر خـــــــ  از دلبـــــــ

 خورشــــید مــــرا بــــه مــــن نظــــر نیســــت  

 

ــارم    ــره روزگـــ ــه تیـــ ــت كـــ ــن اســـ  ايـــ

 يــــک جرعــــه ز جــــام وصــــل خــــوردم  

 

 ز آن جرعــــــــه هنــــــــوز در خمــــــــارم 

 قــــــراریگــــــل كــــــرد هــــــزار بــــــی 

 

ــینه دار     ــه ســ ــن بــ ــه مــ ــار كــ  مز آن خــ

 ای نیســـــتبـــــا آنکـــــه ز يـــــار وعـــــده م

 

 از ســــــــــاده دلــــــــــی در انتظــــــــــارم 

 زيــــن بــــیش نمانــــد صــــبر و طاقــــت     

 

ــی    ــخت بـــ ــه ســـ ــاب كـــ ــرارمدريـــ  قـــ

 (912و  911)همان:  

اين غزل كه در میانة مثنوی شکل گرفته است از زبان مهپاره اوج عواطف شاعرانه را 

 كند.له كمک میئنیز به اين مس های معمولدهد. زبان ساده و روان فارغ از پیچشنشان می
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گیرد، اين ها قرار میتمركز گونة روايی بر كنشگران و اوصاف ظاهری آن اما زمانی كه

شود. توصیف لحظة وصال عشاق يکی از تر میزبان غنايی است كه سنگین «ادبی»عملکرد 

 هاست:بهترين نمونه

ــت كـــــــارم   ــت رفـــــ  ای وای ز دســـــ

 

ــارم   ــم روزگــــــــ ــادة چشــــــــ  افتــــــــ

 ام مــــــنهنــــــوز زنــــــده  دل رفــــــت 

 

 از دلبـــــــــر خـــــــــويش شرمســـــــــارم 

 خورشــــید مــــرا بــــه مــــن نظــــر نیســــت 

 

ــارم   ــه تیـــــره روزگـــ  ايـــــن اســـــت كـــ

 يــــک جرعــــه ز جــــام وصــــل خــــوردم 

 

 ز آن جرعـــــــه هنـــــــوز در خمـــــــارم   

 قــــــراریگــــــل كــــــرد هــــــزار بــــــی 

 

ــینه دارم     ــه ســ ــن بــ ــه مــ ــار كــ  ز آن خــ

 ای نیســــتبــــا آنکــــه ز يــــار وعــــده    م

 

ــارم    ــی در انتظـــــــ ــاده دلـــــــ  از ســـــــ

ــت     ــبر و طاقــ ــد صــ ــیش نمانــ ــن بــ  زيــ

 

ــی   ــخت بـــ ــه ســـ ــاب كـــ ــرارمدريـــ  قـــ

 (719: 9988)خورشید و مهپاره،  

صورت ديگری در ارتباط با وضعیت زمانی منظومه توان بههمین رابطة معنادار را می

های عینی و آفاقی باشد، تحلیل كرد. هرگاه شتاب منفیِ منظومه، محصول اوصاف پديده

رسد. مثالً در توصیف شب شاعر به كمک صنايعی ی به اوج میزبان غناي «ادبی»كاركرد 

 كند:چون تشخیص، استعاره مکنیه و تشبیه، هنرمندی خود را ظاهر می

 تـــــاريکی شـــــب چـــــو زلـــــف زنگـــــی 

 

ــی   ــنة فرنگـــ ــو دشـــ ــواره چـــ ــون خـــ  خـــ

 اش ســــــــپهر بــــــــدكیش از تیرگــــــــی 

 

ــويش   ــردّد خـــــ ــرده ره تـــــ ــم كـــــ  گـــــ

ــاه    ــعل مــــــ ــور مشــــــ ــاده ز نــــــ  افتــــــ

 

 خرگـــــــــاه دودش زده بـــــــــر زمانـــــــــه 

 ريخـــــــت ز آســـــــمان تیـــــــره  مـــــــی 

 

ــواره     ــم دود خـــ ــک ز چشـــ ــون اشـــ  چـــ

 از تیرگـــــــی آن شـــــــب غلـــــــط بـــــــاز 

 

ــه آواز    ــه ره بــــ ــرمه گرفتــــ ــون ســــ  چــــ

 از تیرگــــــی آن شــــــب عســــــس گیــــــر 

 

ــر   ــس گیــــ ــیاهیش نفــــ ــون دود ســــ  چــــ

 (911)همان:   
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ها ها و شِکوهحال اگر شتاب منفی، معلول توصیف احوال عشاق مانند انواع واگويه

رسد. واگوية مهپاره در غم فراق يار از بهترين زبان به اوج می «عاطفی»اركرد باشد، ك

 دهد:هايی است كه ضمن منفی كردن شتاب داستانی اوج كاركرد عاطفی را نشان میبخش
 زخمــــت بــــه رخــــم چــــو خــــال نیکــــو

 جو به يک دماز غمزة فتنه

ــرو   ــرم بهســـــت از ابـــ ــه ســـ  تیغـــــت بـــ

ــه   ــزة فتنـــ ــک دم از غمـــ ــه يـــ ــو بـــ  جـــ

 

 زخــــم بـــه مــــن زدی بـــه از هــــم  صـــد   

ــت پســــت       ــا فتادمــ ــه بــــه پــ ــا آنکــ  بــ

 

ــت    ــمت دســ ــه بوســ ــت ادب كــ  نگذاشــ

 ات شــــــنیدم ز آن روز كــــــه خــــــوبی   

 

ــدم   ــر نديـــــ ــود اثـــــ ــتی خـــــ  از هســـــ

 ام جمالـــــــتامـــــــروز كـــــــه ديـــــــده 

 

 گــــــل چیــــــده نگــــــاهم از وصــــــالت  

 (919: 9988)خورشید و مهپاره،  

گر شتاب منفی معلول توصیف توان مطالب ذكرشده را چنین خالصه كرد كه اپس می 

های بیرونی مانند توصیف .باشد، زبان غنايی در دو كاركرد زبانی برجستگی بیشتری دارد

زبان  «ادبی»های طبیعی اعم از نوروز، شکارگاه، فضای داخلی قصر و ... بار انواع پديده

های مرتبط ا توصیفامّ است؛ كند كه غالباً با انواع صنايع بیانی همراهتر میغنايی را سنگین

 «عاطفی»كند، نقش پوشانی پیدا میهای ذهنی همعشّاق كه گاهی با كشمکش حاالتبا 

 رساند.زبان را به اوج می

شود كه بیشتر حالت تفسیری و تعلیمی دارد و در میانة داستان گاهی ابیاتی مطرح می 

ود. اين ابیات كه شكند و درنتیجه باعث شتاب منفی میف میحركت روايتی را متوقّ

كند. به بیان ديگر تمركز تر میتعدادشان چندان زياد نیست، كاركرد القايی زبان را برجسته

 گیرد. نصايح پدر خورشید در منع او از عشق چنین وضعیتی دارد:بر مخاطب قرار می

 بايــــد كــــه بــــه عقــــل يــــار باشــــی     

 

ــی    ــیار باشـــــــ ــا دل و هوشـــــــ  دانـــــــ

 ای تــــوای كــــه ديــــده ايــــن شــــعبده  

 

 ظ

 ای تــــــووز صــــــبر و خــــــرد رمیــــــده 

 عاقــــل دانــــد كــــه ســــیمیايی اســــت     

 

ــت   ــايی اســـــ ــنا نمـــــ ــة آشـــــ  بیگانـــــ

ــیار    ــحر بســــ ــی و ســــ ــ  بســــ  نیرنــــ

 

 دارخـــود را تـــو بـــه عقـــل پـــاس مـــی      

 آتـــــش بـــــه درون فـــــزون ز وســـــواس 

 

ــاس   ــد المــــ ــن از گزنــــ ــه كــــ  انديشــــ
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ــرداز  ــب دل بپــــ ــش فريــــ ــن نقــــ  زيــــ

 

ــرداز ...    ــون ز دل بپــــــ ــاد فســــــ  بنیــــــ

ــاز و    ــ  طـــرب بسـ  خـــوش بـــاش  آهنـ

 

 بیهــــوده جگــــر بــــه هــــیچ مخــــراش     

 از بـــــــاده بجـــــــوی رفـــــــع غـــــــم را 

 

 از ســــــینه بشــــــوی ايــــــن رقــــــم را    

 (919)همان:  

های روايی را در ارتباط با طور خالصه جداول زير مصاديق انواع شتاب منفی و گونهبه

 دهد:كاركردهای زبان نشان می

 : ارتباط شتاب منفی داستانی با کارکردهای زبان غنایی2جدول شمارۀ 

 

 

 

 

 

 روایی با کارکردهای زبان غنایی های: ارتباط گونه9جدول شمارۀ 

 کارکرد زبانی  مصادیق شتاب منفی

 انواع توصیف

 هاظاهر و باطن كنشگران و كنشالف( 

های طبیعت مانند شب، باد صبا، ابر های آفاقی و  پديدهب( توصیف

 و ...

 های عاشقانه مانند های غنايی در منظومهج( توصیف

نوشی عشاق، زفاف، شکار، سفرهای طوالنی، از میان برداشتن مِی

 موانع و ...

 ادبی 

)اعم از شادی، غم،  هااوصاف مرتبط با حاالت درونی شخصیت

 شکوه و...(
 عاطفی 

 القايی  های اخالقی و تعلیمیپیام

 کارکردهای زبانی  های رواییگونه

 القايی -عاطفی  نگارناهمسان متن

 ادبی  ناهمسان كنشگر
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جز نقش القايی زبان كه تأثیری در خلق گونة دهد كه بهمقايسة دو جدول نشان می

ادبی و  كند، زبان غنايی در ساحت عملکردف آن كمک میروايی ندارد و صرفاً به توقّ

 كند. سپس عاطفی معنا پیدا می

 خبوشانی و سحر حالل از نوعی مانند سوز و گداز اثر بررسی ديگر آثار عاشقانه

دهد آثار كم شیرازی كه نزديک به زمان سروده شدن اين منظومه است، نشان میاهلی

انعکاس رابطة زبان غنايی  تر مستعدّرنگی هستند، كمهای پیتر كه فاقد فراز و نشیبحجم

 هستند. حتّی برخی از  _شتاب منفی و گونة روايی_با ابعاد ساختاری مذكور 

فة دوره با خورشید و مهپاره در ايجاد شتاب منفی داستانی تنها مؤلّهای عاشقانة هممنظومه

توصیف را در بر دارند. در اين مقام، عمل ذهنی كه انعکاس دهندة اوج عواطف انسانی 

له سبب فقدان برجستگی شتاب منفیِ ناشی از كاركرد ئاست، تقريباً نقشی ندارد و همین مس

 شود.  عاطفی زبان می

كند، زيرا های عاشقانه مصداق پیدا میزيادی برای تمام منظومه شده تا حدّالگوی ارائه

ها وجود داشته است. ( داستانی مشترک همواره میان اين داستانMotiveهای )مايهبن

مندی عناصر رن  قوی توانسته است نظاممنظومة خورشید و مهپاره به لحاظ دارا بودن پی

تنها برای آثار مربوط به عصر خوبی حفظ كند. اين الگو نههم را با زبان غنايی بهداستانی م

تعريف است. بديهی است كه برخی از آثار های عاشقانه قابلصفوی بلکه برای كلیة منظومه

 (9)اند.تر عمل كردهدر زمینة زبانی نسبت به بُعد داستانی موفق

 

 گیرینتیجه -9

ی و ناشناختة ئهای نامره ساختاری به اثر ادبی، يافتن ارتباطهای اساسی در نگااز رسالت

اجزای يک متن است. اصولی كه نويسنده يا شاعر خواسته يا ناخواسته در خلق اثر خود از 

 آن استفاده كرده است.

ای در دهد كه طبیب قمی به شیوة برجستهبررسی منظومة خورشید و مهپاره نشان می

د نائل شده و در كنار سیر روايی داستان، توانسته است تناسب سرودن داستان و روايت خو
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جالبی میان گونة روايی و زمان داستانی با كاركردهای زبان غنايی به وجود آورد. با توجه 

توان شاخصة اصلی آن را به اينکه اثر مورد بررسی در عصر صفوی سروده شده است، می

های عاشقانة یچیدة آن در قیاس با منظومهرن  نسبتاً پگری راوی و پیدر شیوة روايت

قرون پیشین دنبال كرد. به ديگر سخن، كاركردهای زبان غنايی در خدمت روايت قرار 

 دارد و اين دو الزم و ملزوم يکديگر هستند. 

شود، كاركرد زبان هی در سراسر منظومه ديده میتوجّشتاب منفی كه به شکل قابل-9

به اوج رسانده است. اوصاف بیرونی و آفاقی به « و عاطفیادبی »غنايی را در دو سطح 

از اصلی و فرعی( كاركرد ادبی زبان غنايی را  اضافة اوصاف مربوط به ظاهر كنشگران )اعمّ

ها و احساسات درونی كند، زيرا بر خود پیام تأكید دارد. در مقابل، شرح حالتتقويت می

دهد. نجوا، شکوه و  اطفی زبان را شکل میشود، كاركرد عكه بیشتر شامل مسائل ذهنی می

جان  بهترين مصاديق است. به ديگر سخن، شتاب های بیهای يک طرفه با پديدهمناظره

 های مختلف است.در ساحت منفی اين اثردر درجة نخست معلول توصیف

 در گونة روايی اين منظومه با آنکه راوی خود از كنشگران داستان نیست، اما با قرار-7

گرفتن در خارج از اثر گاهی با تمركز بر خويشتن خويش و گاهی با توصیف عملکرد 

ها به ترتیب نقش عاطفی و ادبی زبان غنايی منظومه را تقويت های آنكنشگران و كنش

شوند و با يکديگر راوی يکسان می« من»شاعر و « من»كند. در كاركرد عاطفی زبان، می

 آمیزند. درمی

گیرد و با كاركرد القايی اخالقی نیز در بخش تفسیر شتاب منفی جای می -یابیات تعلیم-9

در حاشیه  _عاطفی و ادبی_سروكار دارد. اين كاركرد زبانی نسبت به دو نقش ديگر زبان 

 گیرد.  قرار می

ات فارسی های عاشقانه در ادوار مختلف تاريخ ادبیّالگوی ارائه شده به اكثر منظومه

 قابل تعمیم است.
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 هایادداشت

است. برای مثال در  ن مربوطبه موقعیت يک نشانه در هر گفتة معیّ»نشینی زبان عنصر هم .9

ها و ن، بخشی از معنای يک واژه واحد را موقعیت آن در جمله و رابطة آن با ساير واژهای معیّجمله

 «شودمی رصورت محور افقی تصوّكند... و اغلب بهواحدهای دستوری آن جمله تعیین می

های غالب تعیین شود، رابطة ای با واژهحال اگر معنای يک واژه در جمله .(98: 9989)اسکولز، 

 گردد.جانشینی تعريف می

، 9929، 111، 272توان در ابیات همین روند حضور راوی و تأكید بر خويشتن را می .7

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

 دنبال كرد.

شاعر در اين اثر از  نظامی مثال مناسبی برای اين نکته است چون خسرو و شیرينمنظومة  .9

 تر از روايت داستان عمل كرده است.حیث زبانی موفق
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 مقاالت:ب(
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