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چکيده
نظامی در نعت اول مخزناالسرار ،ضمن بهكارگيري قابليتهاي ذاتی زبان در تأثيرگذاري بر مخاطب ،واقعهاي تاريخی را به شييوه
آشنايیزدايی ،بازآفرينی كرده است .چينش كلمات به گونهاي است كه واژهبهواژه ابييات در محيور افييی و عميودي ،بيا يديدي ر
تناسب آوايی و معنايی دارند تا نمودار انسجام متن باشند .نظامی در پی ساختاري است كه با ش ردهاي بالغيی ،بير بدعيد ادبيی و
عاطفی كالم بيافزايد و به شيواترين وجه ،حضرت رسول  -صلیاهلل عليه و آله  -و سلم را وصف نمايد .روايت اين اثر ،با داشيتن
تم جذّاب ،شخصيتپردازي محدود كه بر يک حادثة اصلی تمركز دارد؛ شبيه داستانهاي مينیمال امروزي است؛ وليی بيا حضيور
پررنگ راوي ،براعت استهالل و نتيجهگيري پايانی آن ،ساختار روايی كهن را به ياد ميیآورد .ايين رواييت ،از پيرن يی مسيتحدم
برخوردار است .بر خالف موضوع تلخ آن ،لحن كالم ،نرم و شيرين است ،علل اين ناهمخوانی بيدين شيرا اسيت )1 :وزن شيعر
(بحر سريع) كه شاد و پرتحرک و پوياست؛  )2درونمايه اين اثر كه بر تسليم و شدرگزاري است.
کليد واژه ها :ساختار روايت ،حضرت رسول  -صلیاهلل عليه و آله  -و سلم ،آشنايیزدايی ،نظامی
مقدمه و ضرورت بحث
نظامی از سخنورانی است كه در گسترة ادب پارسی جاي اه ويژه و ميامی برجسته دارد« .زبان نظامی ،زبانی اسيت پرماييه ،خيو
آهنگ و سرشار از تصويرهاي خيالان يز تشبيه ،مجاز و به خصوص استعاره» (زرينكوب )221 :1131 ،و هر جا كه بيا انديشيه و
بينش شاعر و حالتهاي روحی او گرهخوردگی داشته باشد ،پيچيده است (يوسفی)111 :1131 ،؛ اما واژهها و تركيبات شيعري او
به قدري روان ،پويا و پرتحرکاند كه خواننده ،بیآنده به دشواريهاي سخن بينديشد ،آن را زمزمه میكند.
استادي نظامی بيشتر در بزمسرايیهاي اوست؛ اما در نعت و مناجات و معراجنامه نيز هنري تمام دارد .از معراج سيرودههيايش
چنان تازگی میتراود كه پنداري همين لحظة پيش ،نبی اكرم  -صلیاهلل عليه و آله  -و سلم:
زان سيييييفر عشييييي نيييييياز آمييييييده

در سيييييفري رفتيييييه و بييييياز آميييييده
(نظامی )9 :1133
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عش نظامی به حضرت رسول  --صلیاهلل عليه و آله  -و سلم -جانماية اصلی نعتهاي او و غزلی است در قالب مثنوي.
اين مياله نعتی از مخزناالسرار را پيش چشم دارد تا با تحليل ساختمان اين اثر و بررسی ساختار روايی متن ،بازخوان چند بيتيی از
سرودههاي نظامی باشد .شعر نظامی از چنان ظرفيتی برخوردار است كه هر روز میتوان با بيانی متفاوت آن را مرور كرد.

خو

ما در اين اثر با يک شعر اصيل مواجهيم؛ شعري كه متضمن تخيل و تصاويري است كه پييشتير احسياو و ادراک نشيدهانيد؛
«تصاويري كه زندگی رقم نزده ،بلده خود شاعر خل كرده است .كالم شاعرانه ،روشن ر وجودي است كه همزمان با بيان شاعرانه
آفريده میشود؛ با تخيل كه آفرينش واقعيتی نو از راه كالم و در جان كالم است (عباسيی .)12 :1198 ،نظيامی در نعيت حضيرت
رسول  -صلیاهلل عليه و آله  -و سلم ،وقتی به واژة گوهر میرسد ،از گوهر وجود به ياد گوهر دنيدان ،يياقوت ليب ،مفيرا ،زادن
گوهر ز سنگ و  ...میافتد .اين تداعی معنا كه ذهن شاعر را به واقعة احد كشانده است ،سبب میشود خاطرهاي كهن با احساسيی
نو درقالب واژه تصوير شود.
عالوه بر روا حاكم بر شعر نظامی كه آن را از آثار مشابه خود ممتاز میسيازد ،يديی از راههياي شيناخت اثير ادبيی ،شيناخت
اجزاي همان اثر است؛ زيرا «متن ادبی يک ساختار است و تمام عناصر موجود در آن با يددي ر رابطهاي متيابيل دارنيد و بيه هيم
وابستهاند .در يک اثر ادبی چيزي وجود ندارد كه مجزا و به تنهايی قابل مشاهده و مطالعه باشد .هر عنصر منفرد ،كاركردي خياص
دارد و به واسطة آن كاركرد ،به كليت اثر پيوند میخورد» (برتنس.)13 :1131 ،
واجها ،واژهها ،جملهها و شيوة پيوند آنهاست كه چ ون ی يک اثر را نشان میدهد .تحدييم كيالم ،انتييال احسياو ،تيأثير بير
خاطب ،كاركرد عاطفی زبان ،در اين اثر است .نعت اول مخزناالسرار كه  21بيت دارد ،با نعتهاي دي ر نظامی به لحيا انتخياب
موضوع متفاوت است .نظامی كه در شعر قبل ،از معراج بازگشته ،به ناگاه در صحنة نبرد احد حاضر میشود و با «آشنايیزدايی» از
يک واقعة تاريخی ،بازآفرين و تصويرساز اثري روايی ،در دل شعر است .روايتی كه در چينش طولی شعر با هيدف اصيلی او كيه
نعت پيامبر  -صلیاهلل عليه و آله  -است؛ هماهن ی دارد.
پيشينة پژوهش
مخزناالسرار نظامی ،به عنوان اثري ادبی و عرفانی ،از ديرباز مورد اهتمام ادبپژوهان و محييان بوده است .دشواريهاي ايين اثير
كه حاصل آميختن زبان شعر با حدمت و اصطالحات علمی و آفرينش تركيبات جديد استعاري است؛ دانشوران را بير آن داشيت
كه به شرا اين اثر ماندگار بپردازند .شرا محمد بن قوام بلخی (معروف به كرّي) در سده هشتم هجري از قديمیترين شراها بر
مخزناالسرار است (قوجهزاده .)19 :1131 ،جديدترين شيراهيا را ادب پژوهيانی چيون بهيروز ثروتييان ،بيرات زنجيانی ،وحييد
دست ردي و حسينعلی يوسفی ،پديد آوردهاند .آنچه در تمام شراها مد نظر بوده است ،معانی لغيوي واژههيا و تركيبيات ،صينايع
ادبی و تفسير ابيات با توجه به آيات قرآنی و احاديث نبوي است و مخزناالسرار از جنبههاي گوناگون سيبدی ،بالغيی ،محتيوايی
بررسی شده است.
برخالف چهار گنج دي ر نظامی ،مجموعه مخزناالسرار بناي داستانی ندارد؛ بنابراين ،در ميالههاي اميروزي ،حتيی بخيشهياي
روايی اين اثر به طور جداگانه تحليل ساختارگرايانه نشدهاند؛ اما گستر

نظريههاي ادبی ،اين فرصيت را فيراهم كيرده اسيت تيا

خوانشی دوباره از متون كهن داشته باشيم.
 -1تحليل ساختار کلي شعر
ساختار طولی نعت اول مخزناالسرار را به چهار بخش میتوان تيسيم كرد:
-1

از بيت  1تا  1كه وصف حضرت رسول اكرم  -صلیاهلل عليه و آله  -است.

 -2بيت  1كه به منزلة براعت استهاللی است براي شروع روايت.
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از بيت  1تا  28كه تنة اصلی روايت است.

 -1بيت  21به بعد بيان نتيجه و بازگشت به نعت است.
1

1

شمسييية نيييهمسيييند هفيييت اختيييران

ختييييم رسييييل خاتييييم پيغييمبييييران

احمييد مرسييل كييه خييرد خيياک اوسييت

هيير دو جهييان بسييتة فتييراک اوسييت

تييازهتييييرين سنبيييل صحييييراي نيييياز

خاصييييهترييييين گوهييييير درييييياي راز

سنبييييييل او سيينبيييييلة روزتيييييياب

گوهيييييير او ليييييعلگيير آفيييييييتاب

خنيييدة خيييو

زان نيييزدي شيييدر

تيييا نبيييرد آب صيييييييدف گوهييييير

گوهييير او چييون دل سيين ی نخسييت

سنييييگ چيييرا گوهيييير او را شدسيييت

كييرد جييييدا سييينگ مالميييتگييير

گوهيييييري از رهييييي ذر گوهيييير

يافيييت فراخييييی گييييهر از ددرج تنيييگ

نيسيييت عجيييب زادن گيييوهر ز سييينگ

آري از آنجييييا كيييه دل سييييينگ بيييود

در آهيييينگ بيييود

خشييييدی سيييودا

 18كييی شييدي اييين سييينگ مفييراگييزاي

گييير نشيييدي ددرشيييدن و لييييعلسييياي

هيير گهييري كييز دهيين سيينگ خاسييت

بييا ليييبش از جمليية دنييدان بهاسيييت

سيييييم ديييت بيييود مييي ر سيييينگ را

كاميييد و خسييييت آن دهييين تنيييگ را

گييوهر سيين ين كييه زمييين كييان اوسييت

كييی دييييت گوهيييير دنييدان اوسييت

فتيييب بييه دنييدان ديييتش جييانكنيييان

از بيييين دنيييدان شيييده دنييييدانكنييييان

 11چون دهين از سينگ بيه خونابيه شسيت

نييام كيييرم كييرد بييه خييود بيير درسييت

از بيييين دنيييدان سييير دنيييدان گييييرفت

داد بشيييييدرانه كييييييم آن گيرفيييييت

زآرزوي داشيييييته دنييييدان گذاشيييييت

كييز دو جهييان هييين بييه دنييدان نداشييت

خنجيييير او ساخيييييته دنييييدان نثيييييار

خيييو

نبيييود خييييينجر دندانيييه دار

در صيييييف ناوردگيييييه لشيييييدر

دسيييت عليييم بيييود و زبيييان خنجييير

 28اييينهمييه چيييه تييا كييرمش بن رنييد

خيييار نيييييهند از گييييل او برخورنيييد

بيياپ پيير از گييل سييخن خييار چيسييت

رشيييته پييير از مهيييره دم ميييار چيسيييت

بيييا دم طيييياوو كييييم زاپ گييييييير

بييييا دم بلبيييييل طيييرف بييياپ گييييييير

طبييع نظييامی كييه بييدو چييون گييل اسييت

بييير گييييل او نغيييييزنوا بلبيييييل اسيييت
(نظامی )18-9 :1133

 -2موسيقي شعر
وزن گو نواز بحر سريع به اين ابيات شدوه خاصی بخشيده است .بحري با وزن تند و طربان يز كه بيشتر مناسب منظوميههياي
بزمی است .تأثير اين وزن را در لحن كالم خواهيم ديد .يدی از عوامل برجستهسيازي كيه تلخيی موضيوع را در ايين اثير رواييی
كمرنگ میكند ،وزن شعر است« .برجستهسازي زبان و غرابت بخشيدن به آن از طريي سيازماندهی عروضيی و تديرار اصيوات،
شالودة شعر را میسازند» (كالر.)183 :1132 ،
«وزن در سرعت انتيال مضامين كامالً مؤثر است» (ذوالفياري .)91 :1138 ،خو آهن ی اثر ،خواننده را چنيان مجيذوب خيود
میكند كه پيچيدگی كالم را از ياد برده ،راه دشوار را آسان میيابد.
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اصوات و افدار بين خود و آنچه در پی نمود آناند ،پيوندهايی دارند و همواره معلوم شده است كيه درک نظيم آن پيونيدها بيا
درک نظم پيوندهاي افدار مرتبط است .بنابراين ،زبان شاعران هميشه نوعی تدرار يدسان و هماهنگ اصوات را ايجاب كرده است
كه بدون آن شعر ،شعر نيست (ديچز.)139 :1139 ،
موسييی شعر ،قابلترجمه نيست؛ براي مثال ،همآوايی و همخوانی واکهاي مصرع «شمسة نهمسند هفتاختران» كه آغاز زيباي
اين اثر است ،قابلانتيال به زبان ترجمه نخواهد بود .اولين هنجارشدنی و آشنايیزدايی اين شعر آن است كه نظامی روايتی غمناک
را با وزنی شاد تنظيم كرده است كه با درونماية آن بیارتباط نيست.
 -1-3بخش اول :وصف پيامبر  -صلیاهلل عليه و آله
نظامی شعر

را از اوج آسمان ،از «شمسة نهمسند هفتاختران» آغاز میكند؛ از جايی كه متناسب با ميام مورد سيتايش باشيد.

«شمسه» در اصطالحات نجومی ،باالترين جاي اه فلک است (غزنی .)119:1111،پيامبر اكرم  -صلیاهلل عليه و آله  -نيز در چيينش
نظام هستی ،باالترين جاي اه را دارد .از طرفی ،شمسه ،فلزي خورشيدشدل بود كه باالي قبهها نصب میكردند؛ هم بيراي زيبيايی،
هم براي محفو ماندن از بالها .در تصوير خيالان يز نظامی ،تمام عالم ،قبهاي است كه پيامبر خاتم ،خورشيدي فروزان بر سير آن
و حافظ اين نظام است .كاركرد ادبی زبان در اين مصرع و درن ی كه براي دريافت معنا نياز دارد بيشتر از مصرع دوم است.
بيت دوم كه با نام منعوت آغاز میشود ،به گونهاي ادامه مصرع دوم است :ن ين حلية پيغمبران ،احمد مرسلی  -صلیاهلل عليه و
آله  -است كه خرد خاک اوست؛ كه هر دو جهان بستة فتراک اوست ،كه...
در بين چهار بيت اول ،تنها بيت سوم ،فعلی از نوع اسناد دارد و در سه بيت دي ر هين نوع فعلی نمیبينييم؛ زييرا جمليههيا بيه
قصد ارجاع بيان نمیشوند و در كاركرد عاطفی زبان ،هدف بيان احساو و ايجاد تأثير است و جميالت عياطفی معميوالً صيورت
مشخصی ندارند .شعر از افالک آغاز میشود و در بيت دوم با خاک پيوند ميیخيورد (خيرد خياک اوسيت) و بيه درييا و صيحرا
گستر

میيابد و در بيت چهارم با سنبله ،دوباره به آسمان باز میگردد تا لعلگر آفتاب شود.

سنبل زلف معشوق ،به لحا لفظ و معنا ،سنبله را در ذهن شاعر ،تداعی كرده است .سنبله (عذرا يا سماک اعزل) نيام ششيمين
برج سال است؛ طب افسانهها ،سنبله ،خوشه گندمی را نشان میدهد كه در دست دوشيزهاي است و فرارسيدن زميان كشيت را بيه
ياد دهيان میآورد .در روزگار گذشته ،آن را ستاره نيکبختی میدانسيتند (دگيانی .)11-11 :1191 ،اگير سينبله ،آسيمان شيب را
میآرايد ،گيسوي دلدار ،فراتر از سنبله ،چهرة روز (يا معشوق) را آراسته.
 -2-3بخش دوم :براعت استهالل
بيت پنجم به منزلة براعت استهاللی است ،براي ورود به صحنة روايت .نظامی با حسن تعليلی دلنشين ،بيه سييرة نبيوي اشياره
میكند كه آن حضرت هرگز به صداي بلند ،خنده نفرمودهاند و همواره لبخندي مليب آن چهرة دالرام را آراسته بود.
خنييييدة خييييو

زان نييييزدي شيي يدّر

تيييييا نبيييييرد آب صيييييدف گيييييوهر

امروزه «خو خنده» به كسی میگويند كه بسيار بخندد؛ ولی در اين بيت منظور خندهاي است كه دندانهياي شيخن نميودار
شود .تصوير اين بيت بر پاية دو استعاره و يک مجاز است .شدر كه تصويري از لبهاي پيامبر اكرم  -صلواتاهلل عليه  -است ،بيا
خنده ،پيوند معنايی دارند و گوهر كه تصويري از دندان پيامبر  -صلیاهلل عليه و آله  -است ،با صدف كه مجازي از مرواريد است،
هماهنگ است .البته بناي اين حسن تعليل بر تفضيل مشبه است.
در بيت چهارم ،سخن از گوهر وجود پيامبر  -صلیاهلل عليه و آله  -است كه با توجه به ابيات بعد ،میتوان گوهر بييت چهيارم
را هم گوهر دندان تصوركرد ،با وجه شبه درخشش و زيبايی .اما بيت پنجم به صراحت گوهر دندان را مطرا میكند .دنيدانی كيه
حادثة روايت بر محور او میچرخد.
 -3-3بخش سوم :آشناييزدايي درتنة اصلي روايت
روايت اين شعر برگرفته از غزوة احد است« .در سال سوم هجري مشركان قريش به تالفی شدست جنگ بدر و خونخواهی از
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كشت ان خود راهی مدينه شدند و در چهار كيلومتري شهر مدينه ،در دامنة كوه احد با مسلمانان وارد جنيگ شيدند .مشيركان سيه
هزار نفر بودند .با سازوبرگ پيشرفته و مسلمانان هزار تن بيش نبودند .ابتدا مسلمانان بر قريش پيروز شدند .وليی تيرانيدازانی كيه
مأمور محافظت از جناا لش ر مسلمانان بودند به طلب غنايم مير خود را ترک كردند .خالدبن وليد از فرصيت اسيتفاده كيرد و بيا
سواران خود به قلب لش ر اسالم زد .در گرماگرم نبرد ،چند تن از مشركان قصد جان پييامبر كردنيد كيه در اثير آن دنيدان ايشيان
شدست و صورتشان شداف برداشت .همچنين  31نفر از مسلمانان به همراه حمزه عموي پيامبر در اين جنگ به شهادت رسييدند
(جوادي ،فانی ،خرمشاهی.)191 :1131 ،
نظامی تمام اين واقعه را در شعر خود نيل نمیكند؛ بلده تنها بر

كوتاهی از آن را در نظر دارد .تنها ايين قسيمت را كيه ابين

هشام روايت كرده است :در جنگ احد «عتبة بن ابی وقّاص دندان رسول خدا را شدست و لب پايين ايشيان را مجيروا سياخت»
(آيتی.)113 :1139 ،
نظامی به شيوة آشنايیزدايی ،اين صحنه را از نو میآفريند؛ زيرا شاعر «چيزي را كه قيبالً بيوده تيلييد نميیكنيد ،بلديه نميايش
میدهد» (ديچز .)183 :1139 ،گاهی تدراري شدن يک موضوع از اثر عاطفی و احساسی آن میكاهد .آشنايیزداييی يعنيی ناآشينا
ساختن همين مفاهيم تدراري ،با استفاده از واژههاي متفاوت ،ن اه جديد ،وزن كه با هنجارهاي هميش ی برابر نيست و . ...
اينده ساحلنشينان صداي امواج را نمیشنوند ،جملة معروفی است كه شدلوفسدی و دوسيتانش را وارد ميولية آشينايیزداييی
نمود .آنان در صدد راهی بودند كه ساحلنشينان بار دي ر صداي امواج را بشنوند (مهدي پيورعمرانی .)211 :1131 ،آنهيا در پيی
اثبات اين سخن بودند كه هنرمند بايد به گونهاي به آفرينش ادبی روي آورد كه حتی تدراريترين موضوعات هم جدييد بيه نظير
برسد .شدلوفسدی «شعر را تازه كردن و عجبيب كردن میدانست» (ولک.)239 :1132 ،
شاعر گنجه با استفاده از ش ردهاي خاص زبانی و ادبی ،چون تدرار ،تناسب آوايی و معنايی در محور عمودي و افيی بيتهيا.
حسن انتخاب واژهها در محور جانشينی و تركيب ادبی آنها در محور همنشينی و  ...از اين واقعة تاريخی آشنايیزدايی میكند؛ به
گونهاي كه گيرندة پيام او با احساسی تازهتر اين متن ادبی را مرور كند.
به گفتة لوتمان ،هر متن ادبی از چندين نظيام سياخته ميیشيود (واژگيانی ،نوشيتاري ،وزنيی ،واجيی و نظياير آن) و از طريي
برخوردها و تنشهاي مداوم ميان اين نظامهاست كه مفهوم پيدا میكند .هر كيدام از ايين نظيامهيا نمايشي ر هنجياري اسيت كيه
نظامهاي دي ر از آن منحرف میشود؛ به عنوان مثال ،وزن ان ارة خاصی را به وجود میآورد كه ممدن است نحو در تيابل آن قرار
گيرد .به اين ترتيب ،هر يک از نظامهاي متن ،نظامهاي دي ر را آشنايیزدايی میكنيد و بيه آنهيا برجسيت ی وييژهاي ميیبخشيد
(اي لتون.)118 :1138 ،
زبان نظامی در اين روايت كه از بيت  1تا  13بدان پرداخته ،بر محور آشنايیزدايی است؛ چنان كه گذشت زميان از طيراوت آن
نداسته است.
 -1-3-3تحليل ساختار روايي شعر
 -2-3-3روايت؛ يعنی ماجراهايی كه در زمان رخ میدهند و از تسلسل برخوردارند و به واسطة كينش شخصييتهيا و ييا از
طري صداي راوي و يا تلفييی از اين دو نيل میشود (اي لتون.)11 :1131 ،
در اين داستان ،ترتيب و توالی منطيی روايت كه در روايات معمول سنتی آغاز و ميانه و پايان مشخصی دارنيد ،رعاييت نشيده
است .بلده نظامی همچون داستانهاي مدرن امروزي ،روايت را از ميانة داستان ،از خود حادثه با گره و تعلي آغاز میكند .با ييک
سؤالِ «سنگ چرا گوهر او را شدست » مجرم در صحنه حضور دارد و بايد به سؤاالت راوي پاسيخ دهيد؛ بيدين ترتييب عناصير
داستان در اين روايت به شرا زير است:
 -3-3-3موضوع داستان :شدسته شدن دندان حضرت رسول  -صلیاهلل عليه و آله  -و مجروا شدن لب ايشان است.
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 -4-3-3طرح داستان :در طب قديم ،مفرا دارويی شاديآور بود كه از ياقوت و مواد كانی دي ير تركييب ميیيافيت و بيراي
درمان بيماريهايی چون سودا ،خفيان و غش به كار میرفت (مهري .)233:1191 ،در اين روايت ،سن ی كه از بيماري سودا رنيج
میبَرد ،به دنبال مفرّحی براي درمان خويش است .به محض اينده چشمش به لعل لب و گوهر دندان پيامبر  -صلیاهلل عليه و آليه
 میافتد ،ديوانهوار اين لعل و گوهر را میسايد .بدين ترتيب ،بيماري او بهبود ميی يابيد؛ وليی حياال او مجرميی اسيت كيه تيوانپرداخت دية اين جرا را ندارد .حتی اگر تمام جواهرات زمين را هم استخراج كنند ،برابر دية لب و دنيدان ايشيان نخواهيد شيد.
بنابراين ،فتب (شخصيت سوم داستان) وارد صحنه میشود .او با جان و دل ،در ميدان نبرد ،دست و پايی میزند .شايد بيا شدسيت
دشمن بتواند دية اين جراحت را بپردازد؛ اما حضرت نبی  -صلیاهلل عليه و آله  -شيدرگزارانه از سير دنيدان گذشيته و بيی هيين
چشمداشتی ،همه را بخشيده است .در ميدان نبردي كه علم و خنجر لش ر  ،دست و زبان حضرت رسول باشد ،دي ر نييازي بيه
اين دندان شدسته نيست.
 -5-3-3زاوية ديد در اين اثر داناي كل است كه سررشتة سخن را به دست دارد .ن اه بيرونی كه روايت را پيش ميیبيرد؛ در
داستان مداخله میكند و از ابتدا تا انتها حضور مؤثر دارد.
 -9-3-3شخصيتها :شخن اولی و اصلی داستان حضرت نبی  -صلیاهلل عليه و آله  -اسيت و شخصييت ضيدقهرمان ايين
روايت «سنگ» است كه شخصيتی «ايستا» دارد .در اول داسيتان بيميار اسيت و سيودايی ،در انتهيا نييز نياتوان و درمانيده« .فيتب»
شخصيت سوم داستان است كه با اخالص و فداكارانه در پی رضايت محبوب است.
 -7-3-3صحنهپردازي :فعلهايی كه نشاندهندة ظرف زمانی اين روايتاند« ،گذشته» است و ظرف مديانی آن ،مييدان جنيگ
است .ناوردگه ،صف ،لش ر ،علم ،خنجر ،واژههايی است كه نظامی در صحنهپردازي استفاده میكنيد .در نياوردگهی كيه لشي رها
آراستهاند ،بيرق افراشتة اين صحنه ،دست پيامبر  -صلیاهلل عليه و آله  -است .وسيلة نبرد او نيز سخنان الهی است.
 -9-3-3پيرنگ داستان قوي است .روابط علی و معلولی آن را اين ونه میتوان شرا كرد :سنگ چيون بيميار اسيت؛ مفرحيی
میخواهد .آن مفرا كجاست در وجود نازنين گوهرآفرينش .به چنين شخصی نمیتوان دست سود و حيريم او را شدسيت؛ اميا
سنگ سودايی است و اين توجيه دوم عمل نابخردانة اوست .حال بايد در پی ديه و جبران خسارت بود؛ پس الزم است ،فيتب هيم
به ميدان بيايد ،اما از دست او هم كاري ساخته نيست؛ زيرا حضرت نبی هم از دندان ،هم از ديه چشم پوشيده است .چرا تا زمينة
هدايت براي خل خدا فراهم شود . ...
عجيب نيست اگر اين اثر ادبی پيرن ی مستحدم داشته باشد؛ زيرا نظامی دستی تمام در آفريدن علت دارد .چنانكه دييدهاييم او
در حسن تعليلهايش هم ش فتیآفرين است؛ بهخصوص ،حسن تعليلهايی كه دربارة اوصاف حضرت نبی دارد؛ براي مثال ،خيط
ننوشتن حضرت را چنين بيان میكند:
زان بييزد ان شييت تييو بيير حييرف پيياي

تيييا نشيييود حيييرف تيييو ان شيييتسييياي
(نظامی)11:1133 ،

پاي زدن بر حرف و ان شت زدن بر حرف هر دو نشانة تحيير كردن امر نوشتن است ،اميا در مصيرع بعيد ميیگوييد :اگير تيو
مینوشتی ،آن وقت اين نوشته آنقدر عظمت پيدا میكرد كه كسی الي لمس كردن نوشتة تو نبود .پس تيو بيه ايين دلييل كتابيت
ننمودي كه كسی به خط تو ان شت نسايد و خردهگيري هم نتواند .بررسی اين حسن تعليلها ميال دي ري میطلبد؛ اميا نمونيهاي
ذكر شد تا شاهدي باشد بر اينكه نظامی توانايی ژرفی در به هم پيوستن حوادث و ايجاد رابطة علت و معلولی بين آنها دارد.
 -11-3-3جريان سيال ذهن :مانالوگ يا تکگويی درونی از مهمترين عناصر جريان سيال ذهين ،يعنيی تيداعی احساسيات و
معانی ،ضمن روايت است .مانالوگ صحبت يکنفره اي كه ممدين اسيت مخاطيب داشيته باشيد ييا نداشيته باشيد (ميير صيادقی،
 .)11:1131واگويههاي نظامی را بارها در اين روايت میبينيم ،پرسش و پاسخهاي متن ،نمونهاي از جريان سيال ذهن نظامی است.
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نظامی دائم از خود

میپرسد :سنگ چرا گوهر او را شدست اگر اين مصراع را با تديه بر واژة «او» بخوانيم ،چنيين معنيايی بيه

ذهن تداعی شود .چرا او او كه حتی دل سن ی را هم نيازرده چرا او اين ونه سؤالها را در كالم عاميانه هيم شينيدهاييم .وقتيی
مصيبتی به كسی میرسد میگويد :چرا من من كه آزارم به يک مورچه هم نمیرسد جمله استفهامی نظامی ،عالوه بر تعجيب و
اظهار اندوه با توبيخ و مالمت سنگ نيز همراه است .در جاي دي ر باز میپرسد :سيم ديت بود م ر سنگ را يا گيوهر سين ين ...
كی ديت گوهر دندان اوست اين سؤالهاي بالغی كه داستان را پيش میبرد ،درگيري ذهن شاعر است كه مفهيومی از حسيرت و
مالمت را تدرار میكند.
 -11-3-3درونماية اين روايت آشدار شدن كرم پيامبر  -صلیاهلل عليه و آله  -بر جهانيان است تا زمينة هدايت خلي فيراهم
شود و نمايشی باشد از رضا و تسليم و رقت قلب ايشان كه حتی دل سن ی را نيازرده؛
اينهمييييه چييييه تييييا كييييرمش بن رنييييد

خيييييار نهنيييييد از گيييييل او برخورنيييييد

اين بيت ،بخش پايانی روايت است كه پيام نهايی داستان را بازگو میكند ،به همان شيوة روايات تعليمی؛ زيرا هدف شاعر تنهيا
بيان داستان نيست بلده پروردن مطلب براي او مهمترين هدف است.
 -12-3-3ارتباط لحن داستان با درونمايه
موضوع اين روايت ،به ظاهر تلخ است و برخی از واژههايی كه در ساختمان اثر به كار رفته چون سنگ ،گوهر سين ين دنيدان،
صدف ،علم ،خنجر ،ناوردگه ،لش ر ،خشدی سودا ،خستن ،سيم ديت  ...به نظر سيخت و بيیرواانيد .سينگ نمياد بيیرحميی و
سختی؛ علم و خنجر نماد جنگاند .با اين همه ،چينش اين كلمات در محور همنشينی به گونهاي است كه در لطافت كالم نظيامی،
محو میشوند و از ضخامت واژگانی آنها كاسته میشود .وقتی كه در كنار واژههايی چون شدرانه ،فتب ،دهن تنگ ،دست و زبيان
قرار میگيرند ،در موسييی شعر ،نرم و سبک و جاري میگردند .بنابراين ،گيرندة اين پيام يا مخاطب بيا لحنيی خشين و انيدوهبار
مواجه نيست .دو عامل مهمی كه بر خالف موضوع ،لحن كالم را آرام و عاطفی جلوه میدهد -1 :وزن و موسييی شعر اسيت كيه
در ابتداي اين جستار به آن اشاره كرديم -2 .درونماية اثر كه بر پاية تسليم و رضاست .ما در اين روايت با نوع ن اه خيود نظيامی
مواجهيم .بينشی كه حاصل تربيت عرفانی اوست .مجرم اصلی صحنه روايت او سن ی است بیرحم و سودايی .او به سينگ جيان
بخشيده تا از قضا و قدر شدايتی ندند؛ تا تيدير الهی را زير سؤال نبرد؛ زيرا خداي رحمان ،هميشه راقم خير است.
پييير مييا گفييت خطييا بيير قلييم صيينع نرفييت

آفييرين بيير نظيير پيياک خطاپوشييش بيياد
(حافظ)32 :1131 ،

و در همه حال بر قضاي الهی ،رضاي بايد داد.
چييو حدمييی رانييد خواهيييی يييا قضاييييی

بيييه تسلييييييم آفيييرين در مييين رضايييييی
(نظامی)231 :1133 ،

چون فدر حاكم بر اثر ،شدر و تسليم است ،لحن داستان ،از تلخی به شيرينی میگرايد و ن اه جميل حضرت رسول  -صلیاهلل
عليه و آله  -سخن را از خار به گل میرساند.
بييياپ پييير از گيييل سيييخن خيييار چيسيييت

رشيييته پييير از مهيييره دم ميييار چيسيييت

اين روايت از آنجا كه بر روي يک حادثة اصلی تمركز دارد ،شخصيتپردازيش محدود و تم جذّابی دارد ،شيبيه داسيتانهياي
مينیمال است ،ولی از آن جهت كه در داستانهاي مينیمال حضور راوي كمرنگ است ،با آن تفاوت پييدا ميیكنيد؛ زييرا حضيور
راوي يا داناي كل را در اين اثر نمیتوان ناديده گرفت.
 -4-3بخش چهارم :بازگشت به نعت
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سه بيت پايانی شعر در حالی كه همخوانی خود را با ابيات پيشين حفظ میكند ،بازگشتی به نعت است ،گرچه در بيان عاطفيه،
قدرت ابيات آغازين را ندارد .میتوان گفت اين چند بيت هم بيان نتيجة روايت باشد .در هر صيورت ،هيدف كيل شيعر ،وصيف
حضرت رسول است كه نظامی بدان دست يافته .او از خار حادثه به دامن باپ میگريزد تا از گل وجود پييامبر بهيره گييرد و بلبيل
نغمهسراي اين گلستان باشد.
 -5انسجام متن و شيوههاي بالغي
هر اثر ادبی ،مجموعهاي از جملههاست كه بر اساو قواعدي خاص به هم میپيوندند و كليتی منسجم پديد میآورند .عواملی كيه
ميان جملهها ارتباط برقرار میكند و متنی يدپارچه را به وجود میآورد ،عناصر انسجام متن نامييده ميیشيود« .درک ارز

شيعر،

تجربه و تشخين كيفيات ارزشمند زيبايیشناختی و روابط ساختمانی است كه در شعر وجود دارد» (رنيه وليک .)239: 1132 ،در
شعر نظامی ،انسجام را در سطب زبان ،در جنبههاي آواشناختی ،نحوي ،واژگانی و معناشناختی میتيوان دييد .او در پيی سياختاري
است كه بر بدعد ادبی كالم بيفزايد .مخاطب شعر نظامی میداند كه در بسياري از ابيات ،پيام مستييم قابلدريافيت نيسيت و باييد از
پين و خم آرايهها و تصويرهاي هنري ب ذرد و تناسبهاي لفظی و معنايی را دريابد تا پيام شعر را درک كند.
در كاركرد ادبی «جهتگيري پيام» به سوي خود پيام است .از نظر ياكوبسن ،در كاركرد شعري فرايند زبان بر خيود پييام تأكييد
میكند كه اين تأكيد جنبههاي شاعرانه و زيباآفرينی زبان را برجسته میكند (علوي ميدم .)221 :1133 ،همچنين ياكوبسن شيعر را
«كاركرد زيبايیشناسيک زبان و هجوم سازمانيافته و آگاه به زبان هر روزه» میداند (احمدي.)13 :1131 ،
كاركرد ادبی پيام ،آگاهی به همين جنبههاي زيبايیشناسی پيام است .با شناخت اينده چه چيزي پيامی كالمی را به اثري هنيري
تبديل میكند ،ش ردهاي خاص زبانی ،چون تناسب آوايی كه از تدرار واجها و هجاها و واژهها به وجود میآيد .تناسيب معنيايی
در مراعاتالنظيرها و تضادها  ...تصويرسازي با تشبيه و استعاره و  ...از عواملی است كه در ساختار كالم ادبيی ميؤثر اسيت .حيال
برخی از عناصر زيبايی شعر نظامی را كه در انسجام متن و همخوانی ابيات مؤثر است ،مرور میكنيم.
 -1-5تناسب آوايي
عالوه بر وزن كلی شعر كه تمام ابيات را به هم پيوند میدهد ،موسييی شعر بر ضربآهن ی است كه از تدرار واجهيا در مييان
ابيات و هماهن ی واژهها در پايان مصراعها به وجود میآيد؛ براي مثال ،در مصرع اول تدرار واک ( aهفيت بيار) و تديرار واک e
(سه بار) شعر را به تحرک وامیدارد .بيشترين ارتباط آوايی كلمات در محور افيی به شرا زير است:
جناو :تاب ،آفتاب /ختم ،خاتم
سجع متوازي :ناز ،راز /تنگ ،سنگ /لش ر ،خنجر /خار ،مار /زاپ ،باپ
سجع مطرف :خاک ،فتراک /نخست ،شدست /كان ،دندان /سنگ ،آهنگ /گزاي ،ساي /اختران ،پيغمبران
در محور عمودي ،مصوت  eو صامتهاي  n ،g ،sبيشترين تدرار را دارند ،عالوه بر اينده سه واژة سنگ ( 18بار) ،دندان (3
بار) و گوهر ( 12بار) در مجموع  18بار در كل شعر تدرار شدهاند .گويا بناي شعر بر ايين سيه واژه اسيت كيه در ايجياد تناسيب
معنايی هم مؤثر است.
 -2-5تناسب معنايي
چينش كلمات در اثر نظامی به گونهاي است كه مخاطب را به درنگ و تأمل وامیدارد ،بهخصوص ابيات نخسيتين .واژهبيهواژة
ابيات با يددي ر ارتباط معنايی دارند .ارتباطهايی از نوع تناسب ،تضاد ،مراعاتالنظير و تداعی معنا.
در محور افيی شمسه و هفت اختر و نه مسند (استعاره از نه فلک) مراعاتالنظير از اصطالحات نجومیانيد ،رسيل و پيغمبيران
ترادف معنايی دارند و ختم و خاتم (به كسر تا) اگر خوانده شود ،در يک معنا هستند.
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سنبل ،تازه ،صحرا /گوهر ،دريا /روزتاب ،آفتاب /گوهر ،لعل /خنده ،شدر ،خو  /مفرا ،درشدن ،لعلساي /سيمديت ،خستن/
صف ،ناوردگه ،لش ر ،علم ،خنجر /باپ ،گل ،خار /طاووو ،زاپ ،بلبل /مهره ،مار ،نمونههاي دي ري از ارتبياط معنيايی واژگيان در
محور افيی است .اما در محور عمودي واژهها با زنجيرهاي نامرئی به هم پيوند میخورند .گوييا تيداعی معنيا ،واژههيا را در ييک
رشته طولی قرار میدهد .بدين ترتيب كه تدرار واژة گوهر در بيت چهارم او را به ياد گوهر دنيدان ميیانيدازد و بيا لبخنيدي كيه
نمادي از لطافت باطن است ،ارتباط پيدا میكند و اين دو واژه (لب و دندان) حادثة روايت را براي او تيداعی ميیكنيد .واژههيايی
چون گوهر ،صدف ،لعل ،درج تنگ ،مفرا ،ددر ،عناصر دي ري هستند كه با هم تناسيب معنيايی دارنيد؛ هميانگونيه كيه سينگ و
خشدی سودا ،مفرا ،در ساختار معنايی شعر تأثير میگذارند و آن را گستر

میدهند.

 -3-5تصويرسازي
زبان ادبی ،زبانی است مخيل و تصويري ،يعنی مركب از تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه و سيمبل و اسيطوره (شميسيا:1131 ،
 .)11خواجهنصير نيز جوهر شعر را تخيل میداند و كالم مخيل به كالمی میگوينيد كيه در خواننيده انفعيال نفسيانی ايجياد كنيد
(طوسی .)133 :1121 ،بیگمان يدی از زيبايیهاي اين اثر نظامی استفادة گسيتردة او از خييالهياي مبتنيی بير تشيخين ،تشيبيه،
استعاره و كنايه است .سنگ و فتب ،شخصيت اصلی و فرعی اين روايتاند.
در تشبيه نيز نظامی از ابزار توصيف بهره میگيرد؛ يعنی تشبيه او تشبيه واژه به واژه نيست ،بلديه نيوعی تشيبيه تفصييل اسيت كيه
موجب بسط بالغی كالم میشود .او نمی گويد شخن مورد ستايش من چون شمسيه ،گيوهر ،خياتم ،سينبل اسيت بلديه در تصيوير
شعري او حضرت رسول  -صلیاهلل عليه و آله  ،-شمسهاي است باالي نه مسند و هفت اختر كه بر تمام عالم اشيراف دارد .ييا اينديه
دي ر پيامبران چون حلية ان شترياند كه حضرت رسول ن ين آن است (كه بر دي ر پيامبران تفضيل دارد) .او تازهترين سينبلی اسيت
كه در صحراي ناز میرويد ،خاصترين گوهري كه از درياي راز میتوان به دست آورد  . ...غير از يک بيت آخير ،تميام تصيويرهاي
تشبيهی در اين شعر از نوع بليغ مؤكد است؛ يعنی هينگونه ادات تشبيهی به كار نرفته است ،تا همانندي بيشتر باشد.
بيشتر تشبيهها در اين شعر از نوع محسوو به محسوو است تا تصاوير ملمووتر باشد .البته از تشبيه معيول به محسوو هم
براي عمي بخشيدن به پيام خود استفاده كرده است .خرد با تمام عظمتی كه دارد خاک اوست ،تشبيه ناز به صحرا ،راز بيه درييا و
طبع به گل نمونههاي دي ر تشبيه معيول به محسوو است.
دي ر شاخصة زبانی در اين شعر ،استعارة مصرحه است كه موجب برجستهسازي كالم اوست« .كلمات غريب تنها ماية سيردرگمی
ما هستند و كلمات متعارف هم فيط آنچه را از پيش میدانيم به ما منتيل میكند ،تنها با استعاره میتوان به بهتيرين وجيه چييزي تيازه
حاصل كرد .استعاره صورت كوتاهشدة تشبيه است كه در يک كلمه فشرده شده است .كلمه در جاي اهی كه بيه آن تعلي نيدارد قيرار
میگيرد كه گويا بهراستی جاي خود اوست و دريافت اين شباهت است كه ماية التذاذ میشود (ماوكس.)21 :1138 ،
استعارة مصرحه :نه مسند :نه فلک /سنبل :زلف /گوهر :دندان و در بيت سوم استعاره از وجيود ،درج تنيگ :دهيان /دٌر :دنيدان/
لعل :لب /باپ :كالم يا معنا /خار :دشمن يا حادثية تليخ /ددم طياووو ،گيل :معيانی دلپيذير /رشيته :سيخن /زاپ و دم ميار :معيانی
ناخو آيند.
مفاهيم كنايی نيز در اين شعر بسامد بااليی دارند :دو عبارت خاک كسی شدن و بسته فتراک بودن ،خرد را بيه شخصيی تشيبيه
میكند كه خاک اوست و در مصرع دوم هر دو جهان را چون شداري میداند كه بسته فتراک اوست .در نتيجه ،میشود گفت ايين
دو عبارت كنايی در استعارة مركب به كار رفتهاند .البته در مصرع اول همانطور كه قبالً هم اشاره شد ،میشود خرد را مسيتييماً بيه
خاک تشبيه كرد.
ندته قابلتوجه آن است كه نظامی از عبارات كنايی كه با واژة «دندان» مرتبط است در اين اثر بسيار بهره برده است :دندانكنان/
سر دندان گرفتن /از بن دندان /چيزي به دندان نداشتن /خنجر دندانهدار /دندان بها.
 -6کارکرد عاطفي زبان

 / 33فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره ( ،1پياپی  )13زمستان 1191

در كاركرد عاطفی جهتگيري پيام به سوي خود گوينده است .زبان حال گوينده در كاركرد عاطفی نميود ميیيابيد .ايين كياركرد،
تأثري از احساو و عاطفة گوينده است (علويميدم.)212 :1133 ،
بيشترين نمود عاطفی نظامی در جمالت پرسشی است كه در جريان سيال ذهن اشاره شيد .از طرفيی ،جمالتيی كيه بيا افعيال
پرسشی به پايان میرسند درگيري ذهن مخاطب را در پی دارند و گيرنده بايد پويا باشد تا زيبايی پييام را دريابيد و معيانی ثيانوي
جمالت را دنبال كند .جمالتی چون «سنگ چرا گوهر او را شدست  ،سيم ديت بود م ر سنگ را  ،يا گوهر سين ين زميين ،كيی
ديت گوهر دندان اوست » ،عالوه بر توبيخ و مالمت سنگ ،با اظهار تأسف و تأثر نظامی همراه است.
در پايان شعر نيز وقتی میخواهد فضاي شعر را شيرينتر كند ،به كلی خار را كنار میگذارد و میگويد باپ پر از گل سخن خار
چيست كه دعوت به شادباشی است و رشته پر از مهره ،دم مار چيست گريزي است به مهرورزي و دوستی .سپس بيا دو جملية
ترغيبی كم زاپ گير و طرف باپ گير ،پيام خويش را مؤكد میسازد و شعري را كه از آسمان آغاز كرده ،در گلستان بيه نيواي بلبيل
ختم میكند.
 -7نتيجه
شاعر گنجه با استفاده از ش ردهاي خاص زبانی و ادبی ،چون تدرار ،تناسب آوايی و معنايی در محور عميودي و افييی بييتهيا،
حسن انتخاب واژهها در محور جانشينی و تركيب ادبی آنها در محور همنشينی و  ...به شيوة آشنايیزدايی ،واقعهاي تاريخی را به
شدل روايتی در دل نعت بازآفرينی میكند؛ به گونهاي كه گيرندة پيام او ،با احساسی تازهتر ،اين متن ادبی را مرور كند.
بررسی و تحليل ساختاري اين سروده نشان میدهد كه افزون بر نعت كه هدف اصلی است ،اجزا و واژگان اثر دريافتی منسجم
و نظاممند در خدمت بازآفرينی موضوع مطرا شده است .شيوههاي بالغی كالم نيز در خدمت موضوع است تيا تيأثيري واحيد را
اليا كند .سه واژة دندان ،سنگ ،گوهر در ايجاد تناسب آوايی و معنايی شعر ،بيشترين تأثير را دارند.
بعد از حضرت رسول  -صلیاهلل عليه وآله  -كه قهرمان داستان است ،سنگ و فتب ،شخصيت اصلی و فرعيی ايين رواييتانيد.
اين اثر ،با داشتن تم جذّاب ،شخصيتپردازي محدود كه بر يک حادثة اصلی تمركز دارد؛ شبيه داستانهاي مينیمال امروزي است؛
ولی با حضور پررنگ راوي ،براعت استهالل و نتيجهگيري پايانی آن ،به ساختار روايی كهن میماند.
پيرنگ استوار اين روايت را نمیتوان ناديده گرفت ،همچنين نمود عاطفی شعر نظامی را كه با جمالت پرسشی در جريان سيال
ذهن نيشآفرينی میكند.
بر خالف موضوع كه به واقعه اي غمناک اشاره دارد؛ لحن اين رواييت ،نيرم و شييرين اسيت ،دو عاميل مهيم ايين نياهم ونی
عبارتاند از :الف -وزن (بحر سريع) كه كالم را پرتحرک و پويا ادا میكند .ب -درونمايه اين اثر كه بر پاية تسليم و شيدرگزاري
نبی اكرم است.
اينهمييييه چييييه تييييا كييييرمش بن رنييييد

خيييييار نهنيييييد از گيييييل او برخورنيييييد
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گوهر درياي راز (تحليل ساختار روايی و بالغی نعتی از مخزن االسرار نظامی) 39 /

 .3دگانی ،ماير اچ .)1191( .نجوم به زبان ساده ،مترجم محمدرضا خواجهپور ،ويراست سوم ،تهران :گيتاشناسی.
 .3ديچز ،ديويد .)1139( .شيوههاي نيد ادبی ،ترجميه محميدتيی صيدييانی و غالمحسيين يوسيفی ،چ ،1تهيران :علميی ي
فرهن ی.
 .9ذوالفياري ،محسن .)1138( .فرهنگ موسييی شعر ،قم :نجبا.
 .18زرينكوب ،عبدالحسين .)1131( .پير گنجه در جستجوي ناكجاآباد ،چ ،1تهران :سخن.
 .11شميسا ،سيروو .)1131( .بيان ،چ ،9تهران :فردوو.
 .12طوسی ،خواجه نصيرالدين .)1121( .اساواالقتباو ،تصحيب مدرو رضوي ،تهران :دانش اه تهران.
 .11عباسی ،علی .)1198( .ساختارهاي نظام تخيل از منظر ژيلبردوران ،تهران :علمی ي فرهن ی.
 .11غزنی ،سرفراز .)1111( .سير اختران در ديوان حافظ ،تهران :اميركبير.
 .11قوجه زاده ،عليرضا« .)1131( .شروا مخزن االسرار» ،مجلة آينة ميراث ،دورة جديد تابستان ،شمارة ،21ص(.)183-98
 .11كالر ،جاناتان .)1132( .نظريه ادبی ،ترجمه فرزانه طاهري ،تهران :مركز.
 .13ماوكس ،ترنس .)1138( .استعاره ،ترجمه فرزانه طاهري ،تهران :مركز.

 .13مهدي پورعمرانی ،روا اهلل .)1131( .آموز

داستاننويسی ،تهران :تيرگان.

 .19مهري ،عفت .)1192( .فرهنگ واژگان پزشدی در شعر فارسی ،تهران :زوار.
 .28مير صادقی ،جمال .)1131( .عناصر داستان ،چ ،1تهران :سخن.
 .21نظامی گنجوي ،الياو بن يوسف .)1133( .كليات خمسه نظامی ،تصحيب وحيد دست ردي ،چ ،1تهران :ن ين.
 .22ولک ،رنه؛ وران اوستين .)1132( .نظرية ادبيات ،ترجمه ضيا موحد ،پرويز مهاجر ،تهران :علمی و فرهن ی.
 .21يوسفی ،حسينعلی .)1131( .كعبة جان ،چ ،1مشهد :آستان قدو رضوي.
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