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چکيده
مقايسه و تحليل دو داستان شمس و قمر و خسرو و شيرين از منظر ساختاري ،نشان دهنده ي اوج
هنر و بالغت نظامي در نظم داستانهاي عاشقانه است.خواجه مسعود قمي را بايد يکي از مقلدان نه
چندان موفق نظامي دانست که اگرچه اثر او ،به شکلي ساده و ابتدايي ،همه عناصر سازنده داستان،
از جمله :طرح ،شخصيت ،زاويه ديد ،صحنه پردازي و غيره را دارد ،اما فاقد کيفيتي است که معموالً
داستانهاي موفق از آن برخوردارند .اين جستار ،به شيوه اسنادي و کتابخانه اي ،به تحليل و مقايسه
ساختاري داستان شمس و قمر که از روي منظومه عاشقانه خسرو و شيرين و در همان وزن سروده
شده است ،مي پردازد و با بيان خصايص داستان شمس و قمر ،داليل تفوّق نظامي را در پردازش اثر
هنرمندانه ي وي،آشکار مي سازد.
ج

واژگان کليدی :نظامي،خسرووشيرين،قمي،شمسوقمر،ساختارداستان ،عناصر داستاني.
.1مقدمه
اشعار غنايي وعاشقانه که از اواسط قرن سوم هجري ،درشعرفارسي آغاز شده بود ،در قرن
مربی زبان و ادبيات فارسی مؤسسه آموزش عالی امين فوالدشهر


Email: Parisa_Orak @amin.ac,ir



 تاريخ دريافت99/2/9:

تاريخ پذيرش99/9/61:

84

پژوهشنامهي ادب غنايي -پايیز و زمستان9313
مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

هفتم به کمال و اعتالي خود رسيد و موضوع داستان سرايي در شعر ،در دو حوزه ي
ششم
تابستانو 3131
اشعارداستاني عاشقانه و شعرهاي داستاني حماسي به کار خود ادامه داد .عنصري با سرودن

7
منظومه هاي وامق و عذرا،خنگ بت و سرخ بت و شادبهر و عين الحيات،گام نخست را

در زمينه نظم منظومه هاي غنايي برداشت و پس از او،اسعدگرگاني و رشيدي سمرقندي و
عيوقي اين راه را ادامه دادند .اين شيوه ادامه داشت تا اينکه در پايان قرن ششم ،نظامي ،نظم
داستانهاي عاشقانه را به اوج کمال خود رسانيد(باباصفري .)6-1 :9311،به گونه اي که در
سده هاي بعد ،شاهکارهاي او ،سرمشق صدها تن از شاعران قرار گرفت .مناظره شمس و قمر
قمي يکي از آثاري است که در قرن نهم هجري به تقليد از منظومه خسرو و شيرين منظوم
شد .در اين دوره که شعر و شاعري در اوج انتشار و عموميت آن است ،شعر فارسي ،محلي
براي ابداع و مجالي براي اصالت انديشه شاعر ندارد ،لذا مبناي کار هنري بر تقليد از
شاعران سده هاي پنجم تا هشتم هجري استوار است و با آنکه «از لحاظ وفور شعرا ،با
درخشان ترين دوره هاي ادبي ايران برابري مي نمايد ،اما از نظر کيفيت ،بايد اين دوره را از
ادوار انحطاط و تنزل شعر فارسي محسوب داشت»(يارشاطر.)12 :9337،
در اين جستار ،داستان خسرو و شيرين از نظر ساختاري با منظومه شمس و قمر مقايسه
مي شود .براي نيل به اين هدف ،ابتدا بايد بامفهوم ساختار وعناصر سازنده آن آشنا شويم.تحليل
ساختاري داستانها ،يکي ازمهمترين دستاوردهاي نقد ادبي معاصر است ،که به «بررسي روابط
متقابلمياناجزايسازاييکشي يا موضوع»(پراپ )4 :9362،مي پردازد.ساختارگرايي به عنوان
مفهومي بسيار پيچيده« ،جمع عناصري است که ما را قادر مي سازد تا در کلّ اثر ،انگاره اي
معنادار را ببينيم»(اسکولز .)32 :9344،ساختار در مفهومي که امروزه از آن در نظر داريم ،در
داستانهاي قديم که حوادث در آنها براساس سير طبيعي زمان است ،چندان رعايت نمي
شود .در قديم ،به عناصر داستاني توجه بيشتري مي شده است ،اما داستان نويسي امروز،
تأکيدي بر استفاده از همه عناصر داستاني ندارد و ممکن است جزئي ساقط و عنصر ديگر
پررنگ تر جلوه کند .ساختار اصلي در تمامي داستانهاي عاشقانه ،تقريباً يکي است .نقد
ساختاري دو منظومه خسرو و شيرين و شمس و قمر نشان مي دهد که هر دو اثر ،داراي
ژرف ساختي عاشقانه هستند و عليرغم شکل متفاوت ،شيوه روايتمندي و ساختارکلي آن-
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ها،خطي(مستقيم) و سه قسمتي(شروع ،ميانه ،پايان) و ساده است و براين اساس مي توان
گفت که اين دو منظومه ،پيرنگي نسبتاً بسته دارند و ارتباطي زماني سببي ،اجزاي هر دو


داستان را به هم پيوند مي دهد تا در يک پيوستگي ارگانيک ،ساختار داستانها را به صورت
کلي واحد نشان دهد.
.2پيشينه و ضرورت تحقيق:
در باب نقد ساختاري داستان خسرو و شيرين ،تاکنون تحقيقاتي انجام شده است که از
آن جمله مي توان به اين موارد اشاره کرد:تقي وحيديان کاميار(«)9341خسرو و شيرين
نظامي از ديد هنر داستان پردازي» ،مجموعه مقاالت بزرگداشت نهمين سده تولد نظامي.هدي
عرب زاده(« ،)9322بررسي شيوه هاي داستان پردازي نظامي در مثنويهاي خسرو و شيرين
و ليلي و مجنون» ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان .زينب نوروزي(«)9322نقد
ساختاري مناظره خسرو و فرهاد در منظومه خسرو و شيرين نظامي» ،پژوهشنامه ادب غنايي.
اميربانو کريمي و مسعود مهديان(« )9319بررسي عناصر داستاني عاميانه در منظومه هاي
نظامي» ،فصلنامه دانشگاه آزاد مشهد و غيره .در باب داستان شمس و قمر نيز مقاله اي تحت
عنوان«خواجه مسعود قمي،مقلدي کم نام و نشان»،محسن ذوالفقاري و محمدرضا
عباسي( )9322درکتاب ماه ادبيات ،به چاپ رسيده است و پژوهش حاضر ،نخستين تحقيق
در باب مقايسه ساختاري اين اثر با شاهکار نظامي است.
 .3داستان شمس و قمر
قمي(متوفي 218ه.ق) از شاعران متوسط الحال قرن نهم هجري است .کهن ترين منبع
درباره او ،مجالس النفائس ميرعليشير نوايي است که شش سال پس از مرگ خواجه مسعود و
در اواخر عهد تيموري ،نگاشته شده است ،ولي از اين اثر نيز احوال زيادي درباره اين شاعر
به دست نمي آيد ،زيرا اقوال تذکره نويسان درباره او ،اغلب تکراري و بازنويسي آثار پيشين
است .قمي،مثنوي عاشقانه شمس و قمر را به شيوه ي مناظره و در 1846بيت ،به تقليد از
خسرو و شيرين و در همان وزن،سروده است.اگرچه داستان شمس و قمر ،جذّابيت
ديداستان هاي بزمي را ندارد،اما موضوع آن تازه است و معلوم نيست مأخذ نويسنده در
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 3131اثر چيست« .از همان زمان،اين مثنوي جزء آثاري بوده که نسخ آن کم ،و لذا به
سرودن اين
تابستان
دست اکثر تذکره نويسان نرسيده است .علت اين عدم اقبال ،شايد اين بوده که آثار شعراي
7

مستقر در هرات،بيشتر در افغانستان و شبه قاره هند ،رواج يافته و بعد از افول زبان فارسي
در آن پهنه ،نتوانسته در مقابل آثار درجه اول زبان فارسي ،مقاومت نمايد و به تدريج ،از
هند خارج شده است»(آل داوود .)12 :9361،منظومه شمس و قمر با اندکي تفاوت ،بر
ترتيب مقدمات خسرو و شيرين ،تطبيق مي کند.پس از آن ،شاعر به مدح سلطان حسين
بايقرا مي پردازد و ضمن شرح چگونگي سرودن منظومه ،به نظامي نيز اشاره مي کند:

خوش آن گوينده گنجينه پرداز

که بودش ز آشيان گنجه پـــرواز

نظامي ملک معني را ز نامش

تمــامش

نظم

خرد آشفته

(قمي)177:9361 ،
پس از آن ،به داستان شمس و قمر مي پردازد و در پايان ،موضوع،جنبه ديگري به خود مي
گيرد و روح حماسه بر آن ،سايه مي افکند .شاعر در ضمن داستان سرايي ،چند جا دنباله
موضوع را رها کرده است و سخناني در پند و اندرز و شکايت از سرنوشت خود مي گويد.
در اين منظومه،عالوه بر اندرزگوييهاي بسيار،توصيفات شاعر از آالت و اسباب طرب و
غذاها و خوراکيها نيز ،يکي ديگر از داليل سستي اثر ،به شمار مي آيد اما با وجود اين ،در
شعر قمي نيز همچون«شعر اين دوره کيفيات تازه اي پديد آمد که مي توان آنها را مقدمه
ظهور«سبک صفوي» يا «هندي» دانست» (يارشاطر .)1 :9337،وي عالوه بر تاريخ منظومي
که به دستور سلطان حسين بايقرا منظوم ساخته ،مثنوي يوسف و زليخا و مناظره تيغ و قلم
را نيز به نظم درآورده است .او يک ديوان شعر نيز داشته که اکنون تعدادي غزل و ابياتي
پراکنده و چند رباعي از آن باقي مانده است»(آل داود.)99-92 :9361 ،
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 .4خالصه داستان

با توجه به شهرت داستان خسرو و شيرين و براي پرهيز از اطاله کالم ،تنها خالصه داستان
شمس و قمر را نقل مي کنيم« .پادشاه عادل مشرق ،فرزندي به نام «شمس» داشت.شمس،
پس از آن که در علم و هنر آزموده مي شود ،همراه لشکري براي گذار از عالم ،راهي شام
مي گردد .در شام ،عاشق پيشه اي ماهرو به نام «قمر» چون وصف زيبايي شمس را مي
شنود ،دلداده ي وي مي شود و چون او را در خواب مي بيند ،براي ديدار وي ،راهي خاور
زمين مي گردد .چون قمر به خاور مي رسد ،متوجّه مي شود که شمس به شام سفر کرده
است ،پس با صد محنت و زاري به شام بازمي گردد .دو سال مي گذرد و شمس که اينک
توسط ياران قمراز عشق او آگاه شده ،به ديدار قمر مي رود و با ديدن حال نزار عاشق ،دلش
بر او مهربان مي شود .قمر ،معشوق را به مجلس خود دعوت مي کند و چون مست مي
شود،از او تقاضاي وصال مي کند ،اما حرفهاي او ،شمس را آزرده مي کند و از او دور مي
سازد .با فراق شمس ،قمر نزد «سعد» ،نديم شمس مي رود و از او مي خواهد در کار وي
تدبيري کند .با وساطت سعد ،شمس بر قمر ،مهربان مي شود و دعوت او را مي پذيرد و تا
صبح به ميگساري مي پردازند و اگرچه قمر آنگونه که مي خواهد از محبوب کامياب نمي
شود ،اما به همين ،دل خوش مي دارد .پس از چندي ،شمس ،به فکر اداره يمملکت مي افتد
و به دادخواهي زنگيان ،آمادۀ نبرد با «کيوان» ،شاه زنگبار مي شود .او در راه زنگبار،
به«آهنين دز»مي رسد و با حاکم ستمگر آن« ،البرز»نبرد مي کند و او را مغلوب مي سازد.
سپس به جنگ کيوان مي رود و او را نيز مغلوب مي کند» (قمي.)118-322 :9361،
 .5طرح (پيرنگ)
طرح ،نقشه کار و چارچوب داستان است،و «وابستگي ميان حوادث داستان را به طور
عقالني،تنظيم مي کند» (ميرصادقي .)61 :9318،داستان خسرو و شيرين و شمس و
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3131همه ويژگيهاي يک طرح ،با مختصات ارسطويي(آغاز،وسط،پايان) را دارند.
قمر،تقريباً
تابستان
منظومه شمس و قمر با مقدماتي بسيار مختصرتر(حدود 388بيت)از مقدمات منظومه نظامي
7
آغاز مي شود و پيرنگ پرشتاب داستان،ملک قمر را به سرعت و به طور ناگهاني ،در

وضعيت دشواري قرار مي دهد :قمر دلداده مي شود و اين عشق ،اولين گره و نقطه عطف
رويکرد نخستين داستان است که حوادث آتي را رقم مي زند:
قمر تا يافت از مهرش نشاني

به جاي خويش ننشيند زماني

به جست و جوي او گردد جهان را

به کف آرد زمين و آسمان را!
(قمي)116 :9361،

قمر براي ديدار معشوق ،راهي سرزمين خاور مي شود و داستان در جهت سير صعودي
حوادث ،به پيش مي رود ،اما با بازگشت به شام و ناکامي وي از ديدار محبوب ،داستان،وارد
بحران ديگري شده و بيشتر کنشهاي داستان از اينجا به بعد ،رخ مي دهد.اين ناپايداري و
رکود ،هم چنان ادامه دارد تا اينکه ياران قمر ،نزد شمس مي روند و او را مشتاق ديدارقمر
مي سازند .بدين ترتيب ،با باز شدن اولين گره ،دومين و مهمترين نقطه اوج در داستان اتفاق
مي افتد که اگرچه زمان بيشتري نسبت به اوج نخستين دارد ،اما باز هم به بحران مي انجامد.
دل آزردگي شمس از قمر ،سومين گره در داستان است .قمي از اين عنصر براي اطاله
داستان استفاده کرده است ،چون اگر در همان بزم نخستين ،شمس به درخواست قمر پاسخ
مثبت مي داد ،داستان به سرعت پايان مي پذيرفت .امتناع و سرگراني شمس در مورد
تقاضاي وصال ،خواننده را به ياد غرور و سرسختي شيرين در طلب کام خسرو از او مي
اندازد که اولين کشمکش ميان دو قهرمان داستان است(نظامي .)382 :9322،حالت تعليق
همچنان ادامه دارد تا اينکه با حضور سعد و تحول روحيه شمس ،داستان به نقطه شروع
ذهني و ضمني خود ،براي رسيدن به اوج ،آماده مي گردد:
چنان شد شمس ،ديگر ،با قمر يار

که با او بود دايم ،مست و هشيار

به هم پيوسته در گلــزار و گلشــن

به روي هر دو،چشــــم هر دو روشــن

(قمي)146:9361،
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خواننده به خوبي مي تواند پيشروي سريع ،ساده و به نسبت ،ابتدائي پيرنگ را در اين
داستان مشاهده کند .آشنايي ،شيدايي ،ديدار ،رنجش ،رفع کدورت و وصال ،کنشهاي اندکِ
طرح ساده داستان شمس و قمر است که به سرعت و با کمترين«انتظار» و هيجاني اتفاق مي
افتد .با اتمام بخش بزمي ،خواننده با پيرنگي حماسي و رزمي آشنا مي شود .در اين بخش
نيز رويايي شمس با کيوان شاه و البرز ،کشمکشهايي را در داستان ايجاد

مي کند که گره

گشايي نهايي ،با پيروزي شمس و نمودار شدن چهره قهرماني و حماسي او پايان مي پذيرد.
در رويکرد دوم اين داستان ،اگرچه خواننده شاهد پيرنگ قوي تري است اما در مجموع،
ضعف وحدت هنري و توالي زنجيره اي(کنش و واکنش) حوادث ،سبب شده که اين اثر،
فا قد پيرنگي قوي ،باالخص در بخش نخستين باشد .با اين که حوادث هر دو داستان،
حوادثي استنتاجي هستند ،اما گسترش و حرکت طرح در داستان نظامي ،بيشتر از منظومه
شمس و قمر است .در اين داستان ،ديدار آغازين عاشق و معشوق ،به آساني ميسر نمي شود
و نظامي ،خواننده را براي ديداري عاشقانه در «انتظار» بيشتري مي گذارد .بحرانها يکي پس
از ديگري افزايش مي يابند تا اينکه عاشق و معشوق در شکارگاه موقان ،يکديگر را مي
بينند .اين بار خسرو در طلب کام از معشوق ،بي بهره مي ماند و از او مي رنجد .در داستان
خسرو و شيرين ،رنجش خسرو مستبدانه تر است و او را به عکس العمل سخت تري وامي
دارد که همان ازدواج با مريم است .اين ازدوج ،گره ديگر داستان است و خواننده را در
«حالت تعليق يا هول و وال»مي اندازد تا منتظر و هيجان زده ي عکس العمل شيرين و
مشتاق به ادامه داستان باشد .ورود فرهاد به داستان ،بحراني ترين ماجرا و طاليه اوج داستان
است که کشمکش دو شخصيت مرد را به دنبال دارد .خواننده با آن که از مرگ فرهاد،
غمگين مي شود ،اما با رفع حضور او ،يکي از سهمگين ترين گره هاي داستان را گشوده
مي يابد .مرگ مريم ،گره ديگري را باز مي کند .ورود شکر اصفهاني به داستان ،گرهي ديگر
است ،اما ديري نمي پايد که خسرو از او روي برمي تابد و با باز شدن اين گره ،انتظار و
تعليق خواننده نيز به پايان مي رسد .با وصال دو عاشق ،گره ديگري باز مي شود .ورود
شيرويه ،بار ديگر ،ناپايداري و تعليق داستان را رقم مي زند که سرانجامي جز هالکت دو
قهرمان ،و باز شدن تمامي گره ها و رفع بحرانهاي داستان ندارد .با بررسي و مقايسه پيرنگ
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منظومه درمي يابيم که کنشهاي داستان شمس و قمر ،بسيار سطحي و ساده اند و
اين دو
تابستان 3131
هيچ حادثه اي آنها را به عمق و ژرفا نمي برد .اين داستان عليرغم داشتن دو رويکرد
7
متفاوت در پيرنگ ،طرحي بسيار ساده تر از داستان نظامي دارد و با آن که نحوه روايت و

طرح ،در هر دو داستان ،توصيفي و روايي است ،اما طرح کلي و مدار روايتي داستان خسرو
و شيرين ،بسيار توصيفي تر و مبسوط تر از اثر قمي است .اگرچه پيچهاي داستان خسرو و
شيرين،براي رسيدن به اوجي منطقي ،باورکردني تر به نظر مي آيند ،اما طرح داستان شمس
و قمر ،بسيار روشن تر و ساده تر است .کنش اصلي و اوليه در هر دو داستان ،بسيار ساده
است ،اما آن چه اين سادگي را به سطح باالتري ارتقا مي دهد ،کشمکشها و بحرانهايي
است که به آن ،شور و معنا مي بخشد که اين مهم در داستان نظامي با شرح جزئيات بيشتر،
پيرنگ پيچيده تر ،متنوع تر و قوي تري را ايجاد کرده است.
 .6شخصيت و شخصيت پردازی
شخصيت پردازي ،معرّفِ«فردي است که کيفيت رواني و اخالقي او در عمل وي و
آنچه مي گويد و مي کند وجود داشته باشد»(ميرصادقي .)27 :9318،نظامي در معرّفي
ا وصاف ظاهري و خلقي قهرمانان با تفصيل بيشتري عمل کرده و به صفات خاصي وجود
آنها نظر دارد .او جزئيات چهره و اندام شيرين را با تشبيهات و استعارات زيبا از زبان شاپور
مطرح مي کند تابرصفت«خوبرويي» او تأکيد ورزد (نظامي .)73 -76 :9322،شيرين،
شخصيتي پويا و جامع دارد که خواننده ،او را «در پيوند با صحنه هاي بزرگي که از ميانشان
گذشته و در خاللشان تغيير يافته است به ياد مي آورد» (فورستر )19 :9327،خسرو نيز
شخصيت پويا ،متحول و جامع داستان است« .ماجراي عشق او با شهوت شروع مي شود و
در مسير داستان ،به صورت عشقي منزه ،تحول و تکوين مي يابد» (ثروت .)27 :9348،در دو
داستان مورد بحث ،نمي توان اصول شخصيت پردازي در رمانهاي قرن هجده به بعد را
يافت ،اما نکته مهم در مبحث شخصيت پردازي اين دو اثر ،توجه به شيوه هاي شخصيت
پردازي و معرفي آنهاست .قمي معموالً شخصيتها را مستقيم معرفي مي کند .او با آنکه
الگوي کنشي شخصيتهاي داستان خود را از نظامي گرفته است ،اما شخصيتها را تکامل
نمي دهد و تأکيد او بيشتر بر کنشهاست .داستان او ،شخصيتهاي اندکي دارد که اين
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اشخاص ،صرف نظر از اينکه به تعداد ،اندکند ،از نظر استعداد در گسترش طرح و تهييج
مخاطب نيز محدودند و مي توان آنها را به دو گروه مثبت و منفي تقسيم کرد .شمس ،قمر،
سعد ،دالور و شيران از افراد مثبت داستان و کيوان و البرز ،شخصيتهاي منفي هستند.در يک
تقسيم بندي ديگر مي توان شمس را تنها قهرمان اصلي اين داستان دانست و با کمي
اغماض ،قمر را شخصيت دوم به حساب آورد ،زيرا اين داستان داراي دو کنش متفاوت
عشقي و حماسي است و«شخصيت مرکزي يکي از رگه ها تقريباً در رگه ديگر ،بي اهميت
است» (اسکولز )92: 9344،قمي،شمس را به صورت تلفيقي از توصيفات مستقيم و
غيرمستقيم(کنشهاي قهرمان طي نبرد با البرز و کيوان) معرفي مي کند و بر جنبه هاي
گسترده اي از خصوصيات اخالقي و روحي او اشاره مي کند(.قمي .)172 ،9361،پس از آن،
شاعر فوراً به معرفي قمر مي پردازد و او را نقطه مقابل شخصيت شمس و به عنوان شاهزاده
خانمي عاشق پيشه و جسور معرفي مي کند:
به شام از ملک چين روشن دلي بود

که هر ساعت چو مه در منزلي بود

به خوبي و لطافت در جهان طاق

مشهور آفاق

کشيده

بار کار عشق

بسيار

به

فنّ

عاشقي

خميده پشت او عمري در اين کار
(قمي)171 :9361،

برطبق تقسيم بندي ديگر(اخوت)912 :9349،قمر ،شخصيت پويا و متغير اين منظومه است
که شخصيتي کامالً متفاوت از شيرين دارد .هرچقدر شيرين ،عفيف و مغرور است،
قمر،عاطفي و کامجوست .در داستان قمي ،اين زن(قمر) است که عاشق و نيازمند است و
مرد(شمس) معشوق و داراي غرور و تقوي است و برخالف خسرو که اهل هوا و هوس
است ،شمس به زن ،چنين ديدگاهي ندارد .رفتار شمس در رويکرد عاشقانه داستان ،چندان
انفعالي نيست .او نيز با شنيدن اوصاف قمر ،راغب به ديدار او مي شود و با ديدن حالت
پريشان وي ،بر او دل مي سوزاند و دعوت او را براي ميهماني مي پذيرد و پس از آنکه از
قمر ،آزرده خاطر مي گردد ،با وساطت سعد ،بار ديگر ،بر او مهربان مي شود .در بخش دوم
داستان نيز در جريان نبردهاي او ،شاهد پويايي بيشتري از اين شخصيت هستيم.در اين
داستان ،بحرانها ،زمينه را براي ظهور سومين شخصيت ،يعني سعد فراهم ميسازد که قمي
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3131بيت از او به عنوان«انيس»« ،همدم»« ،همراز»« ،جانباز»« ،پردل» و «سعادتمند» ياد
تابستان 7
تنها در
ميکند (قمي .)162 :9361،در داستان خسرو و شيرين ،اين ويژگي خاصّ شخصيت شاپور
7
است که با اندک تفاوتي ،چنين جلوه مي کند.در نگاهي ديگـــر ،مي توان سعد را با مهين

بانو ،شخصيت «همراز»داستان نظامي مقايسه کرد.فرهاد ،مريم و شکر اصفهاني نيز از
شخصيت هاي فرعي ،قراردادي و نوعي هستند که خصوصيات سنتي و شناخته شده اي
دارند .در بخش دوم داستان شمس و قمر ،کيوان ،شاه بيدادگر زنگبار ،نخستين شخصيتي
اس ت که به شيوه مستقيم و با توصيفات بسيار مفصل معرفي مي شود.طبق تقسيم بندي
پراپ ،او در جايگاه «شرير» قرار مي گيرد .نبرد شمس با کيوان ،شخصيت شريرديگري را
نيز وارد صحنه مي کند«.البرز» ،بدنام ترين و منفي ترين شخصيت اين داستان است که
شاعر باشدت بيشتري از بدبيني،به توصيف او مي پردازد (قمي .)111 :9361،مقايسه شخصيت
پردازي اين دو اثر نشان مي دهد که شخصيتها و نقش قهرمانان اصلي کامالً متفاوت با
يکديگر است .درداستان نظامي ،خواننده ،شاهد رشد و سازمان يابي بيشتري در شخصيت-
هاست که چنين خصيصه اي ،مستلزم توانايي شاعر در پرورش حوادث در يک سير تحولي
پوياست ،اگرچه قمي در پرداخت شخصيتهاي داستان ،موفق عمل کرده است ،اما فضاها و
عملکردهاي داستان ،چندان قابليت ارائه ابعاد وسيع و ممتازي از روحيات و افکار
شخصيتها را ندارد .شخصيت پردازيهاي اين داستان ،کمتر ،ساده تر و بيشتر به صورت
ارائه صريح شخصيتهاست .شخصيتهاي اين اثر ،به گونه اي نيستند که خواننده را با
بينشي متعالي آشنا سازند؛ اين در حالي است که نظامي،شخصيتهاي داستان خود را در
وضعيتهاي دشوارتري قرار مي دهد تا جنبه هاي مختلفي از خلقيات آنها را آشکار سازد.
چنين ظرافت هايي در شخصيت پردازي ،اثر او را از اين منظر نيز ،برجسته تر از منظومه
قمي ساخته است.
 .7درونمايه و موضوع
درونمايه يا « مضمون،فکر اصلي و مسلط اثر است که جهت فکري و ادراکي نويسنده را
نشان مي دهد» (ميرصادقي.)947 :9318،در طرح داستان شمس و قمر ،شاهد نوعي
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گسست(دو رويکرد جداگانه عشقي و حماسي)و عدم هماهنگي در طرح داستان هستيم که
نشانگر درونمايه ضعيف و ضعف روابط علي و معلولي ميان کنشهاي داستان است.
عشق،وجه غالب و مسلط بر هر دو اثر است که در هر دو داستان،سيري صعودي دارد ،اما
در داستان خسرو و شيرين ،نظامي از هما ن ابتدا ،درونمايه داستان را صريحاً بيان

نمي

کند ،بلکه با خوابي که خسرو مي بيند ،زمينه آن را فراهم مي سازد ،سپس توسط شاپور،
مضمون را روشن مي کند ،اين در حالي است که به نظر مي رسد قمي در طرح داستان
خود ،انگيزه اي جز پرداختن به روايتي عاميانه و يک نواخت را نداشته که در پايان ،آن را
نيز به اعمال پهلوانانه شمس پيوند مي زند و خواننده شاهد همان درونمايه و مضمون
قديمي و اساطيري برخورد نيکي با بدي و اهورا با اهريمن است .دوره زندگي قمي که
دوره آشوب تيموري است ،شاعر متأثر از زمانه را بر اين مي دارد که هر کجا فرصتي يابد،
دنباله داستان را رها کند و نکاتي در پند و اندرز آورد و از بخت و روزگار ،شکوه سر دهد.
اين داستان نيز همچون يوسف و زليخاي وي،از جنبه اخالقي و اجتماعي گرانبار است.
 .8زاويه روايت
زاويه روايت«،شيوه ارتباط نويسنده با خواننده و نمايش دهنده رابطه نويسنده با داستان
است» (ميرصادقي .)322 :9318،يکي از متداولترين زاويه هاي ديد ،باالخص در داستان
نويسي قرن نوزدهم ،نويسنده ي «همه چيز دان»است که داستان را به صورت سوم شخص
بيان مي کند و خواننده در درجه اول ،همه چيز را به واسطه گفته هاي او از شخصيتها مي
شناسد .بخش اعظم داستانها به اين شيوه ،نگارش يافته و اين امر ،سبب انسجام عناصر
داستاني شده است .زاويه ديد در داستان شمس و قمر و خسرو و شيرين ،يکسان و به
صورت زاويه ديد شخصي و بيروني و از زبان راوي سوم شخص ،بيان شده است .با اين
تفاوت که نظامي ،اثر خود را از روي سندي مکتوب نگاشته است و اگرچه در آن دخل و
تصرفاتي کرده ،اما سعي در حقيقت مانندي هر چه بيشتر اثرش با اسناد گذشته تاريخ ايران
دارد ،ولي قمي از اقوال شفاهي ،به عنوان مأخذ داستان خود ،سود جسته است .اثر وي از
قصه هاي عاميانه فارسي است که شاعر ،آن را از قول«راوي»« ،حکيم کارديده»« ،سخندان»
و غيره در خاطر دارد ،و گاه در ابتداي هر موضوع به او اشاره مي کند .هر دو شاعر ،با اتخاذ
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3131شخصي و بيروني ،خود را در بهترين موقعيت داستان (نهانگاه) قرار داده اند تا از
تابستانديد
زاويه
اين طريق ،به توضيح و توصيف بيشتري نائل آيند .از آنجا که«زاويه ديد در قصه هاي

7
فارسي روال معيني ندارد و بي نظم و ترتيب و ...است» (ميرصادقي )322 :9318،هر دو

شاعر ،گاه از زاويه ديد خود منحرف مي شوند و از زاويه اول شخص و جريان سيال ذهن
نيز استفاده مي کنند.
.9صحنه و صحنه پردازی
صحنه پردازي«،بيانگرمکان ،زمان و محيطي است که عمل داستاني در آن به وقوع مي پيوندد»
(ميرصادقي .)774 :9318،توصيف صحنه ،در اين دو اثر ،به صورت ابتدايي و کلي بيان شده
است .هر دو داستان ،مولد محيطي شرقي است که در آن ،عشق قهرمانان زن در جامعه اي به
دور از تعصب اتفاق مي افتد .نظامي و قمي ،آن چنان زن را آزاد و مختار آفريده اند که دل
بسته شاهزاده اي در سرزمين ديگر مي شود و در طلب او،راهي آن ديار مي گردد.به
خصوص در داستان قمي که قمر حتي در طلب کام از معشوق نيز ،هراسي به خود راه نمي
دهد .عنصر صحنه در داستان شمس و قمر به صورت صريح و غيرتلويحي آمده است.
خاور ،شام ،آهنين دز و زنگبار ،عرصه کنشهاي داستاني است که شاعر تنها به وصف
آهنين دز مي پردازد .در جاي ديگر نيز ابيات گوناگوني را به توصيف اجزاي صورت و
اندام معشوق اختصاص داده و اغلب توصيفات ،جدا از وضعيت و موقعيتها و شخصيت-
هاي داستان است و نقشي در تکوين حوادث و قهرمانهاي قصه ندارد .در اينجا ،عنصر
صحنه ،غالباً کيفيتي تزييني و کامالً مستقل دارد و به راحتي ،از پيکره اصلي پيرنگ ،قابل
حذف است (قمي166-147 :9361،و  .)124 -111تالش نظامي در بهره جويي از عناصر
زباني و تخيل قوي او در خلق توصيفات دقيق و رنگين و تصاوير زنده ،سبب فضاسازي هر
چه بيشتر و قوي تر روايت او شده است .عنصر صحنه در اين داستان ،ايستا و نامتحرک
است و توصيفهاي طوالني شاعر در وصف مناظر طبيعت و افراد و حاالت دروني آنها،
به خوبي نشان مي دهد که او در استفاده از عنصر صحنه ،مقصود و منظور خاصي را دنبال
مي کند .صحنه پردازي هاي او بيشتر مربوط به مناظر طبيعي ارمنستان و ايران و يادآور
فضايي اجتماعي با آداب و رسوم ويژه و تقيّد به باورهاي مذهبي ،اخالقي و فرهنگي است
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که اين مهم ،بر عمل داستاني و روحيات و خلقيات شخصيتهاي داستان نيز تأثير نيرومندي
دارد .از نظر شکل و فرم ،هر دو داستان ،اثري معناگرا هستند و اشخاص ،توصيفات و
صحنه ها همگي در جهت اين مقصود در حرکتند .داستان شمس و قمر در مسيري هموار و يک
نواخت به پيش مي رود و تنها در چند بخش ،شاهد فضاسازيها و صحنه پردازيهاي بهتري
هستيم.عنصر صحنه در اين مثنوي ،بسيار سا ده و ابتدايي و گاه همراه با توصيف زمان است.
براي مثال ،شاعر شب وصال شمس و قمر را اين گونه توصيف مي کند:
شبي روشن تر از روزي که باشد

به راحت هر دل افروزي که باشد...

شبي روشن چو روز عالم افروز

چه گويم وصف او؟ روشن تر از روز
(قمي)141 :9361 ،

در منظومه خسرو و شيرين نيز نظامي ،ابياتي در وصف شب و روز و طلوع و غروب
خورشيد مي آورد و از آنها براي توصيف صحنه هاي داستان بهره مي جويد .او در بيان
آزردن خسرو از شيرين و رفتن وي به جانب روم مي گويد:
شبي از

جمله شبهاي

بهاري

شده شب ،روشن از مهتاب چون روز

سعادت رخ نمود و بخت ،ياري
قدح برداشته ماه شب افروز
(نظامي)991 :9322،

در داستان شمس و قمر ،با ورود داستان در بحرانها ،منظومه وارد صحنه پردازيهاي
دقيق تر و رنگين تري مي شود .آنجا که ياران قمر ،شمس را از دلدادگي وي آگاه مي کنند،
وصفها بيشتر و صحنه ها جاندارتر مي شود ،تا اينکه داستان ،به وصال عاشق و معشوق
منتهي مي شود و طبيعتاً تالش شاعر براي ايجاد فضاهاي دل انگيز ،بيشتر مي شود.قمي در
بيان وصال شمس و قمر ،با رعايت اصول اخالقي،عفت قلم را حفظ کرده ،اما نظامي اين
موضوع را با ذکر جزئيات دقيق و صحنه پردازيهاي بيشتري بيان کرده است.
 .11مناظرات و گفتگوهای داستان
عنصر گفتگو از عناصر نمايشي و پويايي داستان و تهييج مخاطب است .منظومه شمس
و قمر،يک مناظره ي داستاني است که در آن ،گفتگوها جزء پيکره اصلي داستان است.
مقصود کلي اين گفتگوها ،ايجاد فضاسازي بيشتر و معرفي شخصيتها و توجه هر چه
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مخاطب ،به انديشه آنهاست .مناظرات اين داستان« ،دو طرفه و به نوعي ديالوگ است.
بيشتر
تابستان 3131
اين گفتگوها گاهي بين دو شخصيت اصلي مثل شمس و قمر است و گاهي بين يک
7
شخصيت اصلي يا فرعي است مثل گفتگوي قمر و سعد» (ذوالفقاري .)11 :9322،در هر دو

منظومه ،طريق عاشق شدن قهرمانان نيز از طريق گفتگو صورت مي گيرد .خسرو در پي
خوابي که مي بيند ،مژده معشوق را دريافت مي کند و سرانجام ،با سخنان شاپور با شيرين
آشنا مي شود.عشق شيرين نيز ،ناشي از توصيفات شاپور است .قمر نيز،با شنيدن وصف
زيبايي شمس ،دلباخته او مي شود.از سوي ديگر ،تمايل شمس بر قمر هم ،زاده سخنان
ياران قمر از حال پريشان اوست .عنصر گفتگو در داستان خسرو و شيرين ،تنوع بيشتري
دارد .گفتگوهاي شفاهي ،مکاتبات ،پرسش و پاسخ و حديث نفس را مي توان از جمله
اشکال مختلف گفتگو در اين داستان دانست (عرب زاده .)24-19 :9322،نظامي با ابعاد
گسترده اي که به مناظرات داستاني داده ،بيشتر از قمي از آنها در راه پروراندن معني و
جلب توجه مخاطب بهره برده است و در راه نيل به اين هدف،گاه آن چنان دچار اطناب و
تکلف مي شود که از اعتدال و تناسبي که خاصّ منظومه هاي غنايي است ،فاصله مي
گيرد.يکي از نمونه هاي اين بي اعتدالي را مي توان در گفتگوي خسرو و شيرين و غزل
گفتن باربد و نکيسا از زبان آن دو ديد (نظامي.)117 -384 : 9322،
 .11لحن
لحن ،آهنگ بيان نويسنده است که در قصه ها و داستانهاي کهن،صورت ثابتي دارد .از آن-
جا که عشق ،محور اصلي اين دو منظومه است و عاشق و معشوق ،غالباً دستخوش عشقي با
ناماليمات و فراز و نشيب هاي فراوان هستند ،فضاي هر دو داستان نيز همواره با حزن و
شادي همراه است .برابري وزن و محتوا نيز از نکات بسيار مهم ،در القاي فضا و رنگ
داستان است .بحر هزج مسدس محذوف ،از اوزان مشهور و رايج ،براي سرودن منظومه هاي
عاشقانه است که بيش از ساير اوزان ،مورد طبع آزمايي شاعران قرار گرفته است .اين وزن،
يکياز لطيف ترين و غني ترين اوزان ،براي بيان معاشقه و مغازله و وزني متناسب براي اندوه
عاشق است .تناسب لحن با موضوع و حوادث ،از جمله خصايص کالمي هر دو شاعر است.
در منظومه شمس و قمر ،هرگاه شاعر مجالي مي يابد نکاتي در پند و اندرز و يا در بيان
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احوال خود مي آورد و اگرچه با تغيير لحن غنايي به تعليمي و پند و اندرز ،پيشروي داستان
در فضايي يک نواخت و با آهنگي طبيعي به پيش مي رود ،اما همگي به اقتضاي کالم و
متناسب با فضاي مسلط بر اثر است.آنجا که قمر در سفر خود به خاور ،موفق به ديدار
شمس نمي شود و با اندوه به شام باز مي گردد ،شاعر مجالي مي يابد تا خواننده را به پرهيز
از عشق دعوت کند و سخناني در «بالي دل» بگويد(قمي .)112-138 :9361،در جاي ديگر
نيز ،رنجيدگي خاطر شمس از قمر و متهم کردن او به عاشقي که «هستي» خود را در ميانه
مي بيند ،خواجه را بر آن مي دارد تا وارد مباحثي عرفاني شود و نکاتي در باب «فنا»ي عاشق
و «نفي خود» ارائه دهد(قمي)132-9361،178،و غيره .درهر دو داستان ،هر يک از شخصيت-
ها داراي لحن و خصيصه گفتاري خاصي هستند که نشان دهنده طرز تفکر آنهاست .لحن
شيرين حکيمانه و عارفانه است .در کالم خسرو نيز شاهد لحني فاخرانه و آمرانه هستيم .او
حتي در طلب کام از شيرين نيز از لحن سودجويانه اي که خاص طبقه اجتماعي اوست بهره
مي جويد .در اين اثر ،به علت موقعيتهاي مختلفي که شخصيتها در آن قرارمي گيرند،
تنوع لحن بيشتر و بارزتر از اثر قمي است .لحن نظامي ،بزمي و غنايي است ،اما لحن قمي،
آميزه اي از لحن غنايي و حماسي است و در کار هر دو شاعر ،مرز دقيقي ميان توصيفات
حماسي و غنايي وجود ندارد و هر دو از به کار بردن کلمات و تعابير خاصّ شعر حماسي پرهيز
نميکنند ،باالخص قميکه در ماجراي نبرد شمس با کيوان و البرز ،داستان را بهسمت حماسه
مي برد و با درگذشتن از حدود و ابعاد توصيفات ،لحن منظومه را به سوي اشعار حماسي سوق
مي دهد و اين مسئله سبب عدم وحدت لحن در کليت اين اثر شده است ،اما در داستان
نظامي،اگرچه گاه شاعر به سمت تصويرسازيهاي حماسي مي رود ،اما در ادامه ،با آوردن
واژه هاي غنايي و بزمي به لحن غالب اثر بازمي گردد و مجالي دوباره براي غلبه تصويرهاي
غنايي مي يابد .عالوه بر اين ،کاربرد گسترده «استعاره» نيز نمودار لحن غالب غنايي اين
داستان است .
 .12حقيقت مانندی
حقيقت مانندي که درجه انطباق اثر با واقعيت و جهان خارج است«،کيفيتي است که در
عمل داستاني و شخصيت هاي اثر وجود دارد و احتمال ساختي قابل قبول از واقعيت را
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3131آورد»(ميرصادقي .)973: 9318،در باب اثر نظامي بايد گفت که اگر چـــه در حوزه
تابستانمي
فراهم
ادبيات غنايي،گاه داستانها از تاريخ ،اخذ مي شوند،اما پردازنده با توسل بر ذوق هنري خود،
در 7آن ،دخل و تصرفاتي مي کند و«عمالً از تاريخ ،تنها به عنوان ظرف و دستمايه اي

نخستينه سود مي جويد» (حميديان .)966 :9343،بايد توجه داشت که در ادبيات ،شگرد
واقع گرايانه وجود ندارد و داستان چيزي کامالً متفاوت با اسناد تاريخي يا داده هاي صِرف
است .عنصر حقيقت مانندي در داستان ها مستقيماً با مسئله پردازش،ارتباط دارد.پرداخت قمي
از اين داستان(به خصوص در بخش عاشقانه اثر) پرداختي ضعيف است.خواننده هنگام
خواندن اين اثر با پرسشهايي مواجه مي شود که پاسخي براي آنها نمي يابد .در جامعه اي
که هيچ کس با عاشق شدن دختري چون قمر،او را نکوهش نمي کند ،چرا شمس که
شاهزاده اي کامروا و شجاع است ،حاضر به پذيرش عشق و کامروايي قمرنيست؟ چرا عشق
سوزناک قمر که با آن همه ناله و زاري همراه بوده ،تا جايي که حتي دل محبوب را نيز به
رحم آورده است ،بدون اينکه پاياني متناسب با خود بگيرد ،بدون کمترين هيجاني تمام مي
شود و داستان وارد رويکرد حماسي مي گردد؟! آن چنان که گويي اين عشق غم انگيز در
فضايي مبهم ،پايان مي پذيرد و تا انتهاي داستان نيز ديگر حرفي از آن و قمر به ميان نمي آيد
و سرنوشت او و دلبستگي اش بر محبوب ،در هاله اي از ابهام فرو مي رود! اين پرسشهاي
بيجواب ،بيانگر واقعيت گريزي اين داستان و عدم انطباق کافي با واقعيات است.با آنکه هر
دو داستان توانسته اند شباهتي از واقعيت را بيافرينند ،اما عمق و معنايي که در داستان نظامي
وجوددارد ،سبب شده اين اثر ،قابل قبول ترو پذيرفتني تر از داستان شمس و قمر جلوه کند.
نتيجه
با آن که مثنوي شمس و قمر نسبت به منظومه خسرو و شيرين از پيرنگ ساده تري
برخوردار است،اما فاقد پردازش ،پيوستگي و انسجام کافي در ساختار داستان ،به خصوص
در رويکرد نخستين است و از آنجا که کشش و جذابيت داستانها ،لزوماً نتيجه طرح پيچيده
آن ها نيست و پرداخت شاعر از داستان است که آن را گيرا و خواننده را به ادامه آن ترغيب
مي کند ،مي توان دريافت که قمي ،در پرداخت اين داستان عاشقانه و گذر از فراز و
فرودها ،براي رسيدن به نتيجه اي مطلوب و متناسب،بسيار قاصر بوده و ضعيف عمل کرده
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است .رويکرد حماسي اين اثر از جهت استفاده از عناصر داستاني همچون طرح ،شخصيت
پردازي ،صحنه پردازي ،لحن و غيره ،مطلوب تر از بخش نخستين است و اين نشان مي دهد
که شاعر در اين بخش ،موفق تر از بخش بزمي بوده است .داستان قمي با آنکه فاقد ژرف
ساختي نيرومند و درخور اعتنا همچون منظومه خسرو و شيرين است ،اما در معناي خود،
تأکيدي بر اراده و آزادي انسان ،مخصوصاً زن و ايستادگي او در راه اعتقاد است .شخصيت
پردازي و گفتگوها ،از ديگر نقاط قوت اين اثر است .داستان خسرو و شيرين ،عالوه بر
محتواي عميق فکري ،از نظر اصول داستان نويسي همچون صحنهپردازي و شخصيت آفريني
نيز ،بسيار قوي تر و متنوع تر از داستان شمس و قمر است.نظامي در پرداخت هنري اثر
خود ،از امکانات و مصالح بيشتري بهره برده است ،بنابراين التذاذ هنري از منظومه او بيش
از اثر قمي است ،اين در حالي است که مسير داستان شمس و قمر با شتاب طي مي شود و
همين شتابکاري ،مانع از انجام ظرافتهاي هنري شاعر شده است .به طور کلي ،هر چند
منظومه هاي بسياري به تقليد از خسروو شيرين نظامي سروده شده است ،اما هيچ يک به
شهرت و مقبوليت و حسن هنري اثر نظامي نيستند .
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