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تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهالل در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

عبداهلل واثق عباسی ،محمدامیر مشهدی  و مهدی رستمی



چکیده
اصطالح نمایه را نخستین بار روالن بارت فرانسوی در نیمۀ دوم سدۀ بیستم میالدی وارد حوزۀ روایتشناسی کرد .از نگاه
بارت ساختارگرا ،نمایه یکی از انواع کارکردها در متن روایی است .این گونه ،هرچند از نظر کنشی ضعیف است ،برای تقویت
فضا و رنگ و روانشناسی شخصیتها ،واحد بسیار ضروری و تکمیلی روایت است .نمایه با اینکه از دل ادبیات داستانی
مدرن غرب باز نموده شده ،در ادبیات کالسی

فارسی نیز وجود داشته است .نمایه گاه با صنعت بدیعی براعت استهالل

مطابقت دارد که نمونههای فراوانی از آن را میتوان در متون داستانی کالسی

فارسی مشاهده کرد .نظامی نیز در منظومههای

خسرو و شیرین و لیلی و مجنون از نمایه چه در قالب براعت استهالل و چه غیر از آن ،هوشمندانه استفاده کرده است .در این
دو منظومه ،عناصر براعت استهالل و نمایه با موضوع و فضای داستان کامالً همخوانی دارد.
کلیدواژهها :بارت ،نمایه ،براعت استهالل ،نظامی ،خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون
مقدمه
نمایه واژهای فارسی است به معنای «مانند ،نمونه /شکل ،تصویر ،نقشه ،نمایش» (دهخددا .)33172 :7711 ،ایدن واژه در اصدطالح
علم کتابشناسی معادل واژه انگلیسی « »indexاست و این گونه تعریف شده است« :فهرسدتی از آگداهیهدای کتدابشناسدی یدا
مرجعها و مأخذها که بر اساس نظام ویژهای مثالً الفبایی ،مرتب شده باشد» (صدری افشار.)139 :7731 ،
در حوزۀ نشانهشناسی ،اصطالح نمایه یکی از انواع نشدانههدای چدارلز پیدرس ( )7271-7179بده شدمار مدیآیدد .پیدرس در
دسته بندی مشهور خود نشانهها را به سه دسته تقسیم کرده است :نشانههای شمائلی ،نشانههدای نمایدهای ،نشدانههدای نمدادین .در
نشانۀ نمایهای« ،مناسبت میان دال و مدلول رابطهای است علت و معلولی» (احمدی .)32: 7722 ،برای نمونه تب ی
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ای است که از وجود بیماری خبر میدهد .یا رد پا نشانگر عبور رهگذر است .در حوزۀ مطالعات روایدتشناسدی  ،نخسدتین بدار
روالن بارت ( )7175-7121اصطالح نمایه را به کار برد .از نظر وی ،نمایه گونهای از کارکردهدای تکمیلدی روایدی اسدت کده بده
شخصیتپردازی و فضاسازی داستان کم

میکند .نمایه از دیدگاه پیرس ،از آنجا که نشانهای است که پیامی ضمنی را در بدردارد

با مفهوم نمایه از دیدگاه بارت ،پیوند نزدیکی دارد و دور نیست که بارت با آگاهی از اندیشۀ پیرس ،اصطالح نمایه را وارد حدوزه
روایتشناسی کرده باشد .اما نباید نشانۀ نمایهای را با نمایه اشتباه گرفت .در نشانه پیوند میان دال و مدلول ،پیوندی علی و معلولی
است ولی در نمایه لزومی بر وجود پیوند نیست .در واقع ،نمایه «رابطهای مستقیم و آشکار با معنایی خاص نددارد امدا حضدورش
ضروری است؛ مثالً برای شناخت منش روانی شخصیت یا فهم روابط افراد ،یا توصیف مکان کارآست» (احمدی.)377: 7722 ،
باید توجه داشت که پیرس درباره نشانهشناسی هنر چیزی ننوشته است (احمدی .)37: 7722 ،در حالی کده نمایده ،گوندهای از
نشانههای هنری و ادبی است .نشانههای ادبی عالوه بر داللتهای آشنا و قراردادیشان ،معنایی دیگر نیز در خود نهفته دارند و هر
اثر ادبی مجموعه ای از این نشانهها را در بر میگیرد« .هر اثر ،دنیای نشانههای ویژۀ خود را میآفریند .شناخت این نشدانههدا از راه
ژانر خاصی است که اثر در آن جای گرفته است» (احمدی .)1: 7722 ،دود ،از نگاه پیرس نشانۀ آتش است ،اما در نگاه بارت ،ی
کارکرد نمایهای است که بسته به فضای داستان ،پیامی ضمنی مثالً ابهام را به مخاطدب انتقدال مدیدهدد .دود در داللدت آشدنایش،
همیشه نشانۀ آتش بوده است ،اما در اثر ادبی میتواند داللت تازهای بگیرد و نمایهای متفاوت شدکل دهدد؛ گداهی نمایدۀ ابهدام در
سرنوشت شخصیت میشود .گاهی تداعی گر خفگی و اختناق زمان وقوع روایت در داستان و داللت های دیگر ،یا مثالً جعبدههدای
مقوایی تلنبارشده در خانه ،در سطح اول نشانهای است از بی نظمی .اما در سطحی عمیقتر و نگداهی هندریتدر ،نمایدهای اسدت از
آشفتگی درونی صاحبخانه .بارت ،در تنها اثر روایتشناسی

خود ،درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها ( ،)7133بدرای تعیدین

الگوی ساختارمند روایت کوشیده است .به این منظور وی هر اثر روایی را متشکل از سه الیه معرفی میکند:
 -7کارکرد
 -3کنش

7

3

 -7روایت

7

روایت الیۀ باالیی ،کنش ،الیۀ میانی و کارکرد ،ژرفترین الیه در ساختار ی

اثر روایی است .در الیۀ کارکرد میتوان جزئیتدر

نگریست و برای آن انواعی برشمرد.
 -1کارکرد
کارکرد اصطالحی است که نخستین بار والدیمیر پراپ ( )7215-7111آن را برای نامگذاری کوچ ترین سازههای تشدکیلدهندده
قصه به کار برد (پراپ .)57 :7723 ،بارت در کنار کارکردهای پراپی ،که آنها را هسته 9مینامد ،از سه کارکرد دیگر نام میبرد:
کاتالیزور ، 5نمایه 3و آگاهاننده 1و آنها را به طور کلی در دو دسته جای میدهد:
 .1کارکردهای محض« :توزیعی و متوالی هستند و با پیشدروی داسدتان کامدل مدیشدوند .بندابراین در محدور همنشدینی تأییدد
میشوند» (توالن )95 :7723 ،که دو گونه دارد:

1

Function
Action
3
Narration
4
Nuclei
5
Catalyzer
6
Indice
7
Informant
2
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الف) هستهها :نقاط محوری و اصلی روایت و تقریبا معادل کارکردهای پراپیاند« .چیزی که به لحاظ منطقی از کدنش روایدی
جداییناپذیر است؛ مثل فقیر بودن سیندرال» (مکوئیلیان.)912 :7722 ،
ب) کاتالیزورها :این واحدها وظیفۀ تکمیلکنندگی دارند و فضای خالی میان کارکردهای اصلی را پر میکنند و حذف آنها بده
انسجام علّی و گاهشمارانۀ روایت ،هیچ آسیبی نمیرساند .برای نمونه« :فضای «تلفن زندگ زد» و «باندد جدواب داد» مدیتواندد بدا
گروهی از حوادث ناچیز یا توصیفات پر شود« :باند به طرف میز حرکت کدرد»« ،یکدی از گوشدی هدا را برداشدت»« ،سدیگارش را
خاموش کرد» و( » ...بارت.)95 :7721 ،
 .2نمایهها :واحدهای تکمیلی روایت که اگرچه از نظر کنشی ضعیف اندد ،وجودشدان بدرای شخصدیتپدردازی و فضاسدازی در
داستان بسیار ضروری است .این نوع از کارکردها «الحاقی و سلسله مراتبی هستند و در محور جانشینی تأییدد مدیشدوند» (تدوالن،
 )95 :7723و به دو گونه تقسیم میشوند:
الف) نمایههای محض :نوعی از واحدهای تکمیلی روایت اند که نه بر کنشی خاص بلکه بر یکی از ویژگیهدای شخصدیت
داللت میکنند .این نوع نمایهها «به شخصیت ی

عامل روایی ،ی

احساس ،ی

فضا (برای مثال :بدگمانی) یا ی

فلسفه ارجداع

میدهند» (بارت.)91 :7721 ،
ب) آگاهانندهها :این گونههای ضعیف نمایهای «به تعیین هویت و مکانیابی در زمان و فضا خددمت مدیکنندد ...حدداقل در
سطح داستان مدلول ندارند .آنها دادههای خالصی با داللت بالفصل هستند؛ مثالً سن دقیق ی

شخصیت» (بارت .)91 :7721 ،در

این جستار ،از الیهها ،الیۀ کارکرد و از کارکردها ،تنها نمایههای محض مورد نظر نگارندگان است .دیگر الیهها (کنش ،روایدت) و
دیگر کارکردها (هسته ،کاتالیزور ،آگاهاننده) از حوزۀ بررسی کنار زده میشوند .همچنین در سطور آینده ،به پیروی از خود بدارت،
«نمایه» به جای «نمایۀ محض» به کار برده میشود؛ چراکه آگاهانندهها از نظر داللتهای ضمنی ،نسبت بده نمایدههدای محدض در
درجۀ پایینتری هستند و اساساً هیچ معنی ضمنی و پیام نهفتهای دربرندارند و تازه اگر قرار باشد که معنی ضدمنی بپذیرندد ،دیگدر
آگاهاننده محسوب نمیشوند بلکه به ی

نمایۀ محض بدل میگردند .به زبانی دیگر ،این نمایههای محض است که مخاطب را به

رمزگشایی وادار میکند .در حالی که آگاهانندهها فقط اطالعاتی سطحی و شفاف را منتقل میکنند .نکتۀ دیگر اینکه گاه ی
روایی در جایی از داستان ،در حد ی
برای مثال« ،در ی

آگاهاننده عمل میکند و در جایی دیگر بسته به فضای روایت به ی

داستان توصیفی از آسمان تاری

واحد

نمایه تبدیل میشدود؛

و هوای طوفانی ارائده مدیشدود؛ ایدن مطلدب بده همدین صدورت در حکدم

آگاهاننده است .اما اگر این فضای تیره ،حوادث سیاه داستان را تداعی کند ،آنگاه با ی

نمایه روبه رو هستیم» (بدارت-71 :7721 ،

.)72
 -2نمایه
پیش از بارت ،در ساختارشناسی داستان عموماً بر کارکردهای محض و کنشمند تأکید میشد؛ چنانکه پراپ ،ریختشناسی قصه-
های پریان را بر اساس اهمیت کارکردها سازمان داده بود .حتی نویسندهای چون آنتوان چخوف باور داشت« :اگر در داستان
طپانچهای هست باید تا آخر داستان باالخره شلی

کند» (اخوت .)31 :7717،اما در نگاه بارت« ،هیچ چیزی وجود ندارد که معنایی

در ی

متن روایی نداشته باشد» (آلن .)13 :7725 ،از نظر او ی

شلی

نشود ،نه تنها نقطه ضعفی برای داستان نیست ،بلکه برای ساختار داستان مفید و معنابخش است« :حتی ی

و خالی (طپانچهای که شلی

تفنگ آویزان به دیوار حتی اگر تا پایان داستان ،گلولهای از آن
طپانچۀ خش

نمیشود) هم میتواند به خواننده اطالعات زیاد و مفیدی دربارۀ شخصیتها و فضای داستان بدهد.

این طپانچه بسته به فضای داستان ،داللت بر معنای ویژهای میکند نه بر کنشی خاص» (اخوت .)31 :7717،بارت این طپانچههای
بدون شلی

()7

را نمایه

مینامد .این نوع از کارکردها در محور جانشینی تأیید میشوند؛ یعنی برای دریافت پیام آنها باید به
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سطوح دیگر اثر مراجعه کرد .نمایهها عالوه بر معنای ظاهری دارای مدلولهای ضمنی هستند و به طور کل در یکی از موارد زیر
تفسیرپذیرند.
الف -تداعی احوال درون شخصیت
نمایه تداعیگر اندیشهها و عواطف درونی شخصیت داستان است؛ برای نمونه ،اگر شخصیت داستان در مواجهه با حوادث بر سدر
دو راهی انتخاب قرار گرفته باشد ،آنگاه ایستادن او در میان جمعیت انبوهی که پیوسته در حال رفت و آمد هستند ،نمایهای اسدت
که آشفتگی درونی و عدم قطعیت او را برای خواننده تداعی میکند« :او در ایستگاه نورت وال در میان جمعیتی که به این طرف و
آن طرف می رفتند ایستاد .توقف اِولین( )3در میان جمعیتی که به این طرف و آن طرف میروند ،نمایهای است که عددم قطعیدت و
تردید اِولین را نشان میدهد» (توالن.)92 :7723 ،
ب -تقویت فضا و رنگ
گاه از نمایه در فضاسازی داستان استفاده میشود و راوی با کاربرد ی

یا چند نمایه فضا و رنگ مدورد نظدر را تقویدت مدیکندد:

«گفتن اینکه ماه در سراسر پنجرۀ ادارهای که باند در آن کار میکرد ،نیمه پنهان ،میان انبوه ابرهای مواج دیده میشدود نمایدۀ ید
شب توفانی تابستان است .این استنتاج به ترتیب ،ی

نمایۀ فضا را با ارجاع به شرایط سخت و پردلهرۀ ی

کنش که هندوز بدرای

خواننده ناشناخته است ،شکل میدهد» (بارت.)91 :7721،
تقسیمبندی بارت از کارکرد ،یادآور دستهبندی بنمایه 7توسط بوریس توماشفسکی ( )7232-7171اسدت .از نظدر او ،بدنمایده
«درونمایۀ کوچکترین واحد روایی در سطح نحوی است» ( تقوی )31: 7722 ،و به دو دسته تقسیم میشود:
 .7پویا

3

 .3ایستا

مسبب تغییر وضعیت هستند.
7

وضعیت را تغییر نمیدهند.

ویژگیهایی که توماشفسکی برای بنمایههای ایستا برمیشمارد به خصوصیات نمایهها بسیار نزدی

است« :توصیفات مربدوط

به طبیعت ،رنگ اقلیمی ،اسباب و اثاثیۀ منزل ،ویژگیهای ساکن شخصیتها و مواردی از این دست عموما بدنمایدههدای ایسدتا را
تشکیل میدهند» (امامی.)792 :7721 ،
بارت نمایهها را در رمانهای مدرن روانشناسی

غربی بازجسدته اسدت (آلدن ) 12-11 :7725 ،و در نظدر وی در قصدههدای

عامیانه ،کارکردها و خویشکاریها نسبت به نمایهها برجستگی و اهمیت بیشتری دارند .بدا ایدن حدال ،در متدون روایدی کالسدی
فارسی از جمله آثار نظامی ،انبوهی از نمایهها مشاهده میشود .این واحدهای تکمیلی روایت ،آنجا که به توصیف مکان و تقویدت
فضا برای تداعی درونمایه و احوال درونی شخصیت به کار گرفته میشوند با صنعت بدیعی براعت استهالل ،مطابقت دارند.
 -3براعت استهالل
براعت در لغت به معنای «فضیلت ،برتری ،فصاحت» (دهخدا )9515 :7711 ،و استهالل یعندی «جسدتوجدوی مداه کدردن /باندگ
کردن کودک به وقت تولد /بلند کردن متکلم آواز را» (دهخدا.)3712 :7711 ،
در اصطالح ادبی ،نام یکی از صنایع بدیع معنوی در علم بالغت است به این معنا که« :دیباچۀ کتاب یا تشبیب قصیده یا پیش-
درآمد مقاله و خطابه را با کلمات و مضامینی شروع کنند که با اصل مقصود تناسب داشته باشد .نظیر آنچه دربدارۀ قضدای الهدی و
اجل محتوم و ناپایداری دنیا و مراسم ماتم و عزاداری میگویند در مقدمۀ تعزیتنامهها و برعکس آنچه در پیرامن جشدن و بدزم و
سور و سرور و شادمانی میآورند در پیشدرآمد تهنیتنامهها» (همایی.)717 :7737،

1

Motif
Dynamic
3
Static
2
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گویندگان در متون روایی منظوم کالسی

آن ،ابیدات آغدازین

فارسی دری ،از براعت استهالل بهره گرفتهاند .نموندۀ کالسدی

داستان بیژن و منیژه در شاهنامه است؛ ابیاتی که در آن راوی با توصیف تاریکی دهشدتناک شدب و عناصدر آن ،فضدایی دلهدرهآور
ترسیم کرده است؛ فضایی مخوف که وقوع حادثهای ناگوار را هشدار میدهد:
شددبی چددون شددبه روی شسددته بدده قیددر

ندده بددددهرام پیدددا نددده کیددوان نددده تیدددر

دگرگونددددده آرایشددد دی کدددددرد مددددداه

بسددددیچ گددددذر کددددرد بددددر پیشددددگاه

شدددده تیدددره انددددر سدددرای درندددگ

میدددان کدددرده باریددد

و دل کدددرده تندددگ

سدددپاه شدددب تیدددره بدددر دشدددت و راغ

یکددد دی فدددددرش گسدددددترده از پددد درّ زاغ

فروماندددده گدددردون گدددردان بددده جدددای

شددده سُسددت خورشددید را دسددت و پددای

سددددپهر اندددددر آن چددددادر قیرگددددون

تددو گفتددی شدددهسددتی بدده خددواب اندددرون

ندددده آوای مددددرغ و ندددده هددددرّای دد

زماندددده زبددددان بسددددته از نیدد د

و بددددد

نبدددد هدددیچ پیددددا نشدددیب از فدددراز

دلددددم تنددددگ شددددد زان شددددب دیریدد داز
(فردوسی)317 :7723 ،

براعت استهالل آنجا با نمایه همانندی دارد که مبتنی بر وصف محیط باشد؛ یعنی نویسنده یا شاعر برای اشاره به مقصود و
موضوع اصلی داستان به وصف عناصر طبیعت بپردازد .در این صورت ،براعت استهالل همانند نمایه ،از طرفی تقویتکنندۀ فضا و
رنگ داستان و از سویی دیگر تداعیکنندۀ احوال درونی شخصیت است .در براعت استهالل فوق ،شب سیاهِ دلتنگ ،نمایهای
است که عالوه بر معنای ظاهری خود دستکم ی

معنی ضمنی دیگر در بردارد که با پیشروی داستان در ذهن مخاطب تداعی

میشود :گرفتاری بیژن (پهلوان ایرانی) در چاه تنگ و تاری

افراسیاب.

الیاسبن یوسف نظامی ،استاد سرودن منظومههای داستانی است .وی در بهکارگیری فنون شعری و آرایههای ادبی ،مهارت و
دلبستگی بسیار دارد و به خاطر همین صنعتپردازیها صاحب سب

شده است .یکی از فنون مورد عالقه وی ،فن براعت

استهالل است که در دو منظومۀ مورد بررسی ما یعنی منظومههای خسرو و شیرین و لیلی و مجنون ،فراوان دیده میشود .هرچند
این واحدها به عنوان براعت استهالل داستان برشمرده میشده است،امروزه میتوان آنها را در ردیف نمایههایی قرار داد که فضا و
رنگ را تقویت میکنند.

 -7-7نمونههای نمایه در قالب براعت استهالل در خسرو و شیرین
الف) صفت بهار و عیش خسرو و شیرین
زمینۀ عیش و نوش خسرو و شیرین ،همواره نزهتگاهی سبز و دلکش است .جایی است که بده قدول خواجدۀ شدیراز «بده جدز دل
خوش هیچ درنمیباید» .روز آن بهاری و شب آن مهتابی است؛ برای نمونه نخستین عشقبازی خسرو و شیرین در باغی زیبدا و آن
هم در فصل بهار صورت میگیرد .راوی در براعت استهاللی بیست بیتی به توصیف زیبایی گلها و پرندگان میپردازد:
گدددل از شدددادی علدددم در بددداغ مدددیزد

سپددددداه فاخدتدددده بددددر زاغ مددددیزد

عروسدددان ریددداحین دسدددت بدددر روی

شگددددرفان شکوفدددده شدددانه در مدددوی

هدددوا بدددر سدددبزه گدوهددددرها گسسدددته

زمددددرّد را بدددده مدرواریددددد بدسدتدددده
(نظامی)733 :7729 ،

نکتهسنجی هنرمندانۀ راوی در کاربرد این نمایه آن جاست که با توجه به فضای عاشقانۀ داستان ،به عناصدر آن حدالتی عاشدقانه
بخشیده است :ساقی شدن سمن ،میگساری نرگس ،خماری بنفشه ،مستی گل سرخ ،طنازی سرو ،دلبری الله و : ....
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سددمن سدداقی و نددرگس جددام در دسددت

بنفشدده در خمددار و سددرخ گددل مسددت

سددهی سددرو از چمددن قامددت کشددیده

ز عشددددق اللدددده پیدراهددددن دریددددده

بنفشدده تدداب زلددف افکنددده بددر دوش

گشددداده بدددداد نسریددددن را بنددداگدددوش
(نظامی)733 :7729 ،

در کنار توصیف گلها ،تصویر حاالت طربانگیز پرندگان نیز بخش دیگری از این نمایۀ بهاری است؛ تدذرو در عرصدۀ
وصال ریاحین پر گشوده است و بلبل و دُرّاج ،با الحان پرسوز خود پردۀ صبر عاشقان را دریدهاند:
تدددذروان بددر ریاحیدددن پددر فشددانده

ریاحدددددین در تدددددذروان پددددر نشددددانده

نددددددددوای بددلبددددددددل و آوای درّاج

شکدددددیب عاشدددددقان را داده تددددداراج
(نظامی)731 :7729 ،

هر چند میتوان گفت ت ت
را به صورت کلی ی

ابیات و حتی مصاریع این براعت ،به صورت جداگانه نمایه هستند ،میتوان تمامی ابیدات

نمایه در نظر گرفت :بهاری بودن طبیعت؛ راوی خود به پیام ضمنی براعت اسدتهالل و نمایدۀ خدویش

وقوف دارد و این همه توصیف را زمینهای برای آمادهسازی امری دلپسند بیان میکند:
چنین فدصلی بدددین عاشددق ندوازی

خدددطا باشدددد خدددطا بددی عشدددقبددازی
(نظامی)731 :7729،

ب) نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم
یکی از هنرمندیهای نظامی در به کارگیری نمایه ،رعایت مناسبت حال است؛ چنانکه راوی فراخور فضای روایدت از نمایده
بهره می گیرد .این ظرافت در ابتدای داستان و در ماجرای دل باختن شیرین به چهرۀ خسرو دیدده مدیشدود .شداپور– وزیدر
چهرهگر خسرو – به منظور شیفته ساختن شیرین ،تمثال خسرو را سه بار در معرض دید وی قرار میدهد .در دفعات اول و
دوم ،که شیرین در برابر عالقۀ قلبی خویش مقاومت میکند ،از نمایه نیز خبری نیست .اما در بار سوم ،که قرار است شیرین
دوست داشتن را به بانگ بلند آشکار کند ،راوی با به کارگیری نمایهای بهاری فضدا را بدرای وقدوع چندین حادثدهای زیبدا و
رمانتی

آماده میسازد:
بسددداطی سدددبز چدددون جدددان خردمندددد

هدددوایی معتددددل چدددون مهدددر فرزندددد

نسیمددددی خددددوشتدددر از بددداد بهشدددتی

زمددین را دُر بدده دریددا گُددل بدده کشددتی

شددددقایق سدددنگ را بدددتخانددده کددددرده

صبددددا جعد دد چمدددن را شددددانه کدددرده

مسلسدددل گشدددته بدددر گدددلهدددای حمدددری

نددددددوای بددلبدددددل و آواز قمددددددری

پدددددرنده مدددددرغکان گسددددتاخ گسددددتاخ

شددمایل بددر شددمایل شدداخ بددر شدداخ

گددوش برگددوش

زده بددر گددل صددالی نددوش بددر نددوش

بدده هرگوشدده دو مرغدد

(نظامی)33،37 :7729 ،
ج) شب مهتابی
در منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون حاالت طبیعت با موضوع داستان ،هماهنگی و همگونی دارد؛ برای نمونه زمیندۀ
عشقبازیهای شبانۀ خسرو و شیرین همیشه با نور ماه روشن است .ستارههای تابندده و پرندور بدر صدفحه صداف و بدیابدر
آسمان متبلور شدهاند .در این شب روشن ،نرمه نسیمی دل انگیز همواره در حال وزیدن است .این شبهای مهتابی ،در بیدت
یا ابیات آغازین وصف میگردد .بنابراین ،آنها هم براعت استهالل و هم نمایهاند .نمونهها:
الف) شبِ مجلسِ بزم خسرو و باز آمدن شاپور
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چددده شددب از روز عدددید انددددوهکُددشتدددر

یکی شب از شدب ندوروز خدوشتددر

(نظامی)15 :7729،
ب) شبِ افسانهگویی خسرو و شیرین و شاپور و دختران
جدددهان روشددن بدده مدددهتاب شددبافددروز

فدددروزنده شبدددی روشددنتدددر از روز

(نظامی)777 :7729،
این بیت آغاز نمایهای پانزده بیتی است .شبی نورانی و بهاری .که عناصر آن (باد ،هوا ،خاک ،ستاره ،مداه ،زهدره ،ثریدا ،عطدارد،
مرغان شبخیز ،دد و دام) همه طربناک اند و این طربناکی تنها نمایۀ ی

چیز است :حال خوش خسرو و شیرین از شدنیدن افسدانه-

های عاشقانه
ج) شبِ بزم خسرو و شیرین
شدددبی از جملددده شدددبهدددای بهددداری

سدددعادت رخ نمدددود و بخدددت یددداری

شده شدب روشدن از مهتداب چدون روز

قدددددح برداشدددته مددداه شدددبافدددددروز
(نظامی)797 :7729،

د) شبِ نیایش شیرین
در این بخش از داستان ،شب تاری ِ غمگنانه ،بر جای شب روشن عاشدقانه نشسدته اسدت .راوی نیدایش شدیرین را بدا توصدیف
تاریکی دهشتناک و دیرپای شب آغاز میکند:
شبی تیره چو کدوهی زاغ بدر سدر

گدددرانجندددبش چدددو زاغدددی کدددوه بدددر پدددر
(نظامی)311 :7729 ،

سکوت نوبتیان دهلزن و خاموشی پاسبانان ،روزنۀ امید و شادی را بر شیرین میبندند .شب در سکوتِ جاوید مانده اسدت؛ نده
نالهای از مرغ شب و نه بانگ اهللاکبری از خروس .تاریکی دیرپاست و زمان بر شیرین به کندی میگذرد:
گرفتدددده آسددددمان را شددددب در آغددددوش

شدددده خورشدددید را مشدددرق فرامدددوش

زمدددین در سدددر کشدددیده چتدددر شددداهی

فدددرو آسدددوده یدد سددر مددرغ و مدداهی

نددددده موبددددد را زبدددددان زندددددخددددوانی

نده مدرغدان را ندشاط پرفشدانی خددروس

چددددددراغ بددددددیوهزن را نددددددور مددددددرده

پدددددددددیرزن را غدددددددددول بدددددددددرده

شدددنیدم گدددر بددده شدددب دیدددوی زندددد راه

خدددددروس خدددددانه بددددردارد علددددی اهلل

چه شب بدود آنکده بدا صدد دیدو چدون قیدر

خروسدددددی را نبددددددود آواز تکبیددددددر

ز تدددداریدکی جدهدددان را بدندد بدددر پددای

چددون قطددب حیددران مانددده برجددای

فل د

(نظامی)311-313 :7729،
این براعت استهالل اندوهبار ،نمایۀ روزگار تیره و بخت فروبستۀ شیرین است و دلتنگی قهرمان داستان را تداعی میکند.
ه) دمیدن صبح
شب ظلمانی شیرین ،با دمیدن صبح ،پایانی خوش مییابد .نمایۀ برآمدن صبح ،تداعی طلوع امیدد در دل تندگِ شدیرین و فرصدتی
برای دفع غم اوست .شیرین در صبحگاه به نیایش خداوند میپردازد و به آرزوی خویش نیز میرسد؛ بیتابی دوبارۀ خسرو:
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جددوان شددد گلددبن دولددت دگددر بددار

ز تلخدددی رسدددت شدددیرین شدددکربار

نیددددایش در دل خسددددرو اثددددر کددددرد

زیددر و زبددر کددرد

دلددش را چددون فل د

(نظامی)313 :7729 ،
و) شبِ کشته شدن خسرو به دست شیرویه
همان گونه که گفته شد یکی از کاربردهای نمایه در فضاسازی داستان است؛ برای نمونه راوی از دریچه اتاق به وصدف مداه نیمده
پنهان در میان ابرهای مواج می پردازد .این وصف از سویی نمایۀ ی

شب توفدانی و از سدویی دیگدر ،نمایدۀ فضدایی دلهدرهآور و

مخوف است .در پایان داستان خسرو و شیرین نیز این نوع نمایه وجود دارد .آنجا که راوی ،وصفی دلهرهآور از شب و زمانه دارد:
شددددبی تاریدد د

فلدددددد

نددددور از مدددداه بددددرده

فلدد

زمانددده بدددا هدددزاران دسدددت بدددیزور

را غددددددولوار از راه بددددددرده

بددا صددد هددزاران دیددده شددبکددور
(نظامی)971 :7729،

این نمایه ،وقوع حادثهای شوم را خبر میدهد که در ابیات بعد رخ خواهد داد :خنجر خوردن خسرو.

 -2-3نمونههای نمایه در قالب براعت استهالل در لیلی و مجنون
الف) رفتن لیلی به تماشای بوستان
نظامی براعت استهالل و نمایۀ باغ بهاری را در منظومۀ لیلی و مجنون نیز به کار برده است؛ آنجا که لیلدی دل از دسدت داده،
در هوای مجنون روانۀ بوستان میشود .این براعت از معدود زمینههای بهاری داستان است که در آن بوستانی بهاری و نشاط-
آور و مناسب عشقبازی وصف شده است .این در حالی است که در منظومۀ خسرو و شیرین از این دست زمیندههدا فدراوان
است:
چددون پددرده کشددید گددل بدده صددحرا

شدددد خدداک بددده روی گدددل مطدددرّا

خندیددددد شددددکوفه بددددر درختددددان

چدددددون سدددددکه روی نیکبختدددددان

از اللددددده سدددددرخ و از گدددددل زرد

گیتدددی علَدددم دورندددگ بدددر کدددرد

و ندددوا بددده بددداغ و بسدددتان

و نددددوا هزاردسددددتان

از بدددر

بددددا بددددر

(نظامی)13 :7721 ،
راوی برای هر کدام از عناصر باغ ،صفت عاشقانهای در نظر گرفته است؛ مثالً بنفشه زلف دارد .بداد گوشدوارهگیدر اسدت.
شمشاد جعد خود را شانه میکند .این توصیفها بنمایۀ عاشقی را در متن روایت برجسته مدیسدازد .همپدای گدلهدا (نمداد
لیلی) ،مرغان (نماد مجنون) نیز از بادۀ بهاری عشق ،به وجد آمدهاند .این تصدویرهای نمایدهای ،در تقویدت فضدای عاشدقانه
داستان ،نقشی چشمگیر ایفا کرده است .در پایان ،راوی با استفاده از مشبهبه قرار دادن مجنون و لیلدی بدرای بلبدل و گدل ،در
تفسیر عاشقانۀ این نمایه به مخاطب کم

کرده است:

بلبددددل ز درخددددت سرکشددددیده

مجنددددددونصددددددفت آه برکشددددددیده

گددل چددون رخ لیلددی از عمدداری

بیددددرون زده سددددر بدددده تاجددددداری
(نظامی)13،11 :7721 ،

هدف لیلی از رفتن به بوستان رسیدن به درنگی آرامبخش و گشایش دل هجران رسدیدۀ اوسدت؛ یدافتن رد و نشدانهای از
مجنون پریشانحال است .این امر خوشایند ،در زمینۀ طربانگیز بوستان ،اتفاق میافتد .بدین صدورت کده در جدواب غدزل-
خوانی لیلی ناگاه از گوشهای:
شخصدددی غزلدددی چدددو دُرّ مکندددون

مدددیخددددواند ز گفتددددههدددای مجندددون
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(نظامی)11 :7721 ،
و این گونه لیلی از یار غریب خویش نشانی مییابد و بار غم از دلش برداشته میشود.
ب) شبِ نیایش مجنون
در لیلی و مجنون نیز نمایه و براعت استهالل شب وجود دارد .در یکی از این شبها ،مجنون در تنهایی عاشقانۀ خدود بده نیدایش
خداوند میپردازد .اما برخالف شب نیایش شیرین ،که شبی تاری

و دیرپاست و شیرین آن را بالیدی جاودانده مدیخواندد ،شدب

نیایش مجنون ،به آذین ستارگان و چراغ ماه آراسته است:
چدددو سدددبز گلشدددن

رخشدددندهشددددبی چددددو روز روشددددن

رو تدددازه فلددد

از مرسددددددلههددددددای زر حمایددددددل

زریددددن شددددده چددددرخ را شددددمایل

از نافدددده شددددب هدددددوا مدعندبدددددر

وز گددددوهر مددددده زمدددددین مدددددنوّر

زان گددوهر و نافدده چددرخ شددش طدداق

پددددر زیددددور و عطددددر کددددرده آفدددداق
(نظامی)713 :7721،

در این براعت استهالل ،راوی در حدود  92بیت (نظامی )713-712 :7721،به وصف ستارگان و سدیارگان و بدروج و مندازل
فلکی میپردازد .البته در میانۀ وصف ،گریزی به مدح ممدوح میزند ،اما دوباره به وصف ادامه میدهد .گردش افدالک و حداالت
اجرام و صور همگی بشگون و امیدبخش است :چرخ با گردنبند ستارگان تزیین شده است .سیاره به پای کوبی میپردازد .شهاب با
سالح زرین خود به جان دیو افتاده است .از گوهر ماه و نافۀ شب ،زمین و آسمان ،منور و معطر گشته ،جبهه در پدیش خدود صدد
چراغ افروخته است .خندۀ حمل ،گوهرآگینی گاو فلکی ،کمر بستن و برنشستن جوزا ،دوش بر دوشی هقعه و هنعه ،گوهرافشدانی
نثره ،زرافشانی طرفه ،روشنایی قلب االسد ،دلباختگی سنبلۀ عذرا رخ به صرفه ،بخشندگی غفر ،سخنرانی میزان با زباندا ،تداجدهدی
اکلیل به قلب ،خراج دهی عقرب به کمان ،شطرنجبازی نعایم و بلده ،در عماری نشستن خداتون رشدا بدا بطدنالحدوت ،زورمنددی
عیّوق ،خودنمایی دیگپایه ،پرگشایی نسر طایر ،دستافشانی شعری ،جلوهگری فرد الشجاع ،توقیع سماکها ،نقادی سدها ،چدرخش
بنات نعش پیرامون ستارگان ،سواری قاری در کنار نعش و ...هر کدام در ایجاد طالع مسعود نقشی ایفا میکنندد .مجندون در شدبی
چنین دلخواه به نیایش میپردازد .جالب اینکه فردای این شب دلنشین نیز روزی روشن و زیباست:
روزی و چدددده روز عددالم افدددروز

روشددن همدده چشددمی از چنددان روز

صبحددش ز بهددشت بددر دمدددیده

بددددادش نفددددس مدسددددیح دیدددددده
(نظامی)721 :7721 ،

این وصف دلنشین از شب و روز ،نمایۀ وقوع پیشامدی خوشایند است که در آیندهای نزدی

(صبح همدان روز) رخ خواهدد

داد :رسیدن نامۀ لیلی به مجنون.
 -9دیگر نمونههای نمایه
در منظومههای خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نمایههایی به چشم میخورد کده از مقولدۀ براعدت اسدتهالل خدارج اسدت .ایدن
نمایهها روایت را از قصههای کالسی

به مرز رمان مدرن ،نزدی

میکند:

الف) سفیدپوش شدن خسرو و شبدیز در زیر بارش تند برف
بعد از جداییهای خواسته و ناخواسته میان خسرو و شیرین ،با نیایش شیرین به درگاه خداوند ،دوباره مهر او در دل خسرو جوانه
میزند .آنگاه که داعیۀ دیدار ،خسرو را به جانب قصر شیرین میکشاند ،شیرین از تن دادن یکبارگی و خارج از عرفِ خویش بده
خسرو ،سر باز میزند .خسرو در اوج ناکامی از قصر شیرین بازمیگردد .بازگشت خسرو در شبی سرد و برفی تصویر شده اسدت.
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بارش مداوم برف بر پیکر خسرو و شبدیز ،نمایهای است که عالوه بر تقویت فضای سرد و ناامید داستان ،میتواند تداعیگر غم و
ناکامی بیش از پیش خسرو باشد:
ز هددر سددو قطددرههددای بددرف و بدداران

شدددده بارندددده چدددون ابدددر بهددداران

ز هیبددت کددوه چددون گددل مددیگدازیددد

ز بددرف ارزیددز بدددر دل مددیگدازیدددد

بددده زیدددر خسدددرو از بدددرف درمریدددز

نقددداب نقدددره بسدددته خندددگ شدددبدیز
(نظامی)799 :7729 ،

ب) نظارۀ ماه
اما در کوران برف و باران ،ناگهان خسرو در آسمان ماه را نظاره میکند .دیدن ماه نمایهای اسدت کده روزندۀ امیدد در دل خوانندده
ایجاد میکند:
دریددددد ابددددر سدددیاه از سددددبز گلشددددن

بدددر آمدددد مددداهتابی سدددخت روشدددن
(نظامی)795 :7729 ،

شیرین در نهایتِ بیتابی خود را به خیمهگاه خسرو میرساند و به مدد شاپور و همراهی باربد و نکیسا دل خسرو را دوباره به
دست میآورد.
ج) سیل و باد
پس از خودزنی شیرین و جان دادن او در آغوش جسد خسرو حوادثی طبیعی رخ میدهد که بسیار غریب و در عین حال نمایهای
برای نمودِ حزن طبیعت در برابر مر

خسرو و شیرین است:

غبدددددداری بردمیددددددد از راه بیددددددداد

شددبیخون کددرد بددر نسددرین و شمشدداد

برآمددددد آبددددی از دریددددای اندددددوه

فدددرو باریدددد سدددیلی کدددوه تدددا کدددوه

ز روی دشدددت بدددادی تندددد برخاسدددت

هددوا را کددرد بددا خدداک زمددین راسددت
(نظامی)939 :7729 ،

نمایهها گاه از حوزۀ وصف طبیعت به توصیف صفات ظاهری اشخاص وارد میشود .از نظر «مایکل جی .تدوالن» صدفتهدا و
قیدها نیز میتواند نمایه باشد .به زعم وی در عبارت «در میان هزارتوی اضطراب از خدا خواست تا او را هدایت کند و به او نشان
بدهد وظیفهاش چیست» قید هزارتو نمایهای است از آشفتگی درونی اِولین (توالن .)92 :7723 ،نظامی نیز در روایت داسدتانهدای
خود از این نوع نمایه بهره برده است .برای نمونه در منظومدۀ خسدرو و شدیرین در یکدی از ابیدات ،راوی بچده آهدوی شیرمسدت
بازیگوش را همراه مادرش تصویر کرده است .نکته در واژۀ «غزال» نهفته است .از آنجا که معشوقه در ادب کالسی

به غزال تشبیه

میشود ،راوی با بهرهگیری از واژۀ غزال چهرۀ معشوق را نیز در ذهن مخاطب روشن میکند ،که با فضدای عاشدقانۀ روایدت هدم-
خوانی دارد:
غددددزال شیددددرمددددست از دلندددوازی

بددده گدددرد سبدددزه بددا مددادر بدده بددازی
(نظامی)731 :7729 ،

در منظومۀ لیلی و مجنون ،راوی در دو بخش جداگانه برای قاصدان صفاتی به کار میبرد که میتواند نمایه بده شدمار آیدد .در
بخش نخست ،به این دلیل که قاصد ،خبر خوبی برای مجنون دارد و حامل نامۀ لیلی است ،لذا از دور همانند «پارۀ نور» میدرخشد
و کاربرد این صفت مخاطب را به بهبودی حال مجنون امیدوار میکند:
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شخصددی و چدده شددخ

پدددیش آمددددد و شددددد پیددداده از دور

پددارۀ نددور

(نظامی)727 :7729 ،
اما در بخش دیگر ،چون قاصد ،خبررسان عروسی لیلی با ابن سالم است و این خبر طبیعتاً مجنون را خواهدد آزرد ،پدس راوی
برای او صفت «سیاه» میآورد و او را به «گرزه مار» و «نره دیو» تشبیه میکند تا این گونه پیش از افشای خبدر قاصدد ،بده مخاطدب
خویش دلهره دهد:
نداگده سیدهی شدتر سدواری غدرّید بده

بگذشدت بدرو چدو گرزه ماری بدرداشددت چددو

شدددددددددکل ندددددددددرهدیدددددددددوی

غدددددددددددددددددافالن غددددددددددددددددددریوی
(نظامی)797 :7721 ،

نتیجه
با اینکه نمایه از اصطالحات به کارگرفته شده توسط بارت ،برای روایت شناسی ادبیدات داسدتانی مددرن اسدت ،ادر متدون روایدی
کالسی

ما قابل بازیابی است .نمایه گاه با براعت استهالل همپوشانی دارد .براعت استهالل آن جا که مبتنی بر وصف طبیعت باشدد

و آنگاه که فضا و رنگ داستان را تقویت کند و احوال درونی شخصیت را تداعی نماید ،می تواند نمایه قلمداد شود؛ با این تفاوت
که براعت استهالل تنها میتواند در آغاز اثر روایی آورده شود اما نمایه در هر قسدمتی از داسدتان قابدل اسدتفاده اسدت .نظدامی در
منظومههای روایی خود ،نمایههای فراوان به کار برده است .تفاوتی که نظامی با داستاننویسان مدرن در بهکدارگیری نمایده دارد در
این است که گهگاه از نمایهها رمزگشایی میکند .این در حالی است که نویسندگان امروز غالباً دریافت معانی ضمنی نمایهها را بده
عهدۀ مخاطب میگذارند .نمایه در خسرو و شیرین بیشتر از لیلی و مجنون دیده میشود و ایدن مدیتواندد یکدی از دالیدل برتدری
هنری خسرو و شیرین بر لیلی و مجنون باشد
پی نوشت ها
 indice-7در لغت فرانسه به معنای« :عالمت /نشانه /نشان /اثر» (نفیسی)7172 :7729 ،
 -3اِولین :نام شخصیت اصلی داستان کوتاه" اِولین" اثر جیمز جویس
منابع
 .7آلن ،گراهام .)7725( .روالن بارت .ترجمه پیام یزدانجو ،تهران :نشر مرکز.
 .3احمدی ،باب  .)7723( .از نشانههای تصویری تا متن ،چ ،1تهران :نشر مرکز.
 .7ددددددددددددد  .)7722( .ساختار و تأویل متن ،چ ،71تهران :نشر مرکز.
 .9اخوت ،احمد .)7717( .دستور زبان داستان ،چ ،7اصفهان :نشر فردا.
 .5امامی ،نصراهلل و قدرت قاسمی پور .)7721( .تقابل عناصر روایتگری و توصیف در هفتپیکر نظامی ،فصلنامه نقد ادبی ،دوره
 .7ش  ، 7ص

 795-737تهران :مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.

 .3بارت ،روالن .)7721( .درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها .چ ،7ترجمه محمد راغب ،تهران :انتشارات فرهنگ صبا.
 .1پراپ ،والدیمیر .)7723( .ریختشناسی قصههای پریان .چ ،3ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :انتشارات توس.
 .2تقوی ،محمد و الهام دهقان .)7722( .موتیف چیست و چگونه شکل میگیرد؟ فصلنامه نقد ادبی ،دوره  ،3ش  ،2ص
 1تهران :مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
 .1جعفریپارسا ،عبدالعظیم -جعفریپارسا ،مژگان .)7721( .فرهنگ واژگان ادبی انگلیسی فارسی ،چ ،7تهران :نشر رهنما.
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 .71جی توالن ،مایکل .)7723( .روایت شناسی :درآمدی زبانشناختی -انتقدادی ،چ ،7ترجمده سدیده فاطمده علدوی و فاطمده
نعمتی ،تهران :انتشارات سمت.
 .77دهخدا ،علیاکبر .)7711( .لغت نامه جلد (دوم ،سوم ،چهاردهم) ،چ ،3از دورۀ جدید ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .73شمیسا ،سیروس .)7727( .نگاهی تازه به بدیع ،چ ،79تهران :فردوس.
 .77صدریافشار ،غالمحسین؛ نسرین حکمی و نسترن حکمی .)7731( .فرهنگ زبان فارسی امروز ،چ ،7تهران :نشر کلمه.
 .79صفیئی ،کامران .)7722( .کاربرد تحلیل ساختار روایت :تحلیل روایی نمایشنامه مالقدات بدانوی سدالخورده اثدر فریددریش
دورنمات با تکیه بر دیدگاه روالن بارت ،مطالعات ادبیات تطبیقدی ،شدماره  ،77صد

 ،735-795جیرفدت :دانشدگاه آزاد

واحد جیرفت.
 .75علویمقدم ،مهیار .)7727( .نظریههای نقد ادبی معاصر (صورتگرایی و ساختارگرایی) ،چ ،3تهران :سمت.
 .73فردوسی ،ابوالقاسم .)7723( .شاهنامه ،بر اساس نسخه چاپ مسکو ،چ ،7تهران :هرمس.
 .71مکوئیلیان ،مارتین .)7722( .گزیده مقاالت روایت ،چ ،7ترجمه مفتاح محمدی ،تهران :مینوی خرد.
 .72نظامی گنجهای ،الیاس بن یوسف .)7729( .خسرو و شیرین .چ ،3با حواشی و تصحیح حسن وحید دستگردی به کوشدش
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