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Abstract
The narrative system of "Farhad and Shirin" by Vahshi Bafghi's, tells the story of love between
Shirin (lover and wife of Khosro Parviz) and Farhad (artist and idol maker) and is one of the poems
that has a narrative and theatrical structure. The method of narration and storytelling in this system is
such that the poet using the elements of the story; They create a different atmosphere, including
narrative plot, character, dialogue, perspective and description. This research has been done with the
aim of analyzing the elements of the story in this system in a descriptive-analytical manner. This
narrative system expands based on the linear time of the narrative And events occur one after the
other in a chain; In such a way that first a balanced situation is established, Then, with an accident,
this situation changes and an unbalanced situation prevails in the poem. After mentioning the
incidents, the narration reaches a balanced state and ends. In fact, this system consists of a chain and
five narrative elements, which ultimately determine the fate of the main character.
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مقاله پژوهشی

تحلیل روایتشناسی منظومۀ «فرهاد و شیرین» وحشیبافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند
جهانگیر

صفري1

محمود آقاخانی

بیژنی2

چكیده
منظومة روايی «فرهاد و شيرين» وحشی بافقی ،به شرح ماجراي عشق ميان شيرين (معشوق و همسر خسروپرويز) و فرهاد (هنرمند
و بتتراش) می پردازد و از جمله شعرهايی است كه ساختاري روايی و نمايشی دارد .شيوۀ روايت و داستانپردازي در اين منظومه به
گونهاي است كه شاعر با بهرهگيري از عناصر داستانی؛ شامل طرح روايی ،شخصيت ،گفتوگو ،ديدگاه و توصيف ،فضايی متفاوت
میآفريند .اين پژوهش با هدف تحل يل عناصر داستان در اين منظومه و به شيوۀ توصيفی ـ تحليلی انجام شده است .اين منظومة روايی
بر اساس زمان خطی روايی گسترش میيابد و حوادث يكی پس از ديگري و به صورت زنجيروار به وجود میآيند؛ به گونهاي كه ابتدا
وضعيت متعادل برقرار است ،سپس با بروز حادثهاي ،اين وضعيت دچار روند تغيير میشود و وضعيت نامتعادل بر شعر حاكم میگردد.
بعد از ذكر حادثهها ،روايت به وضعيت متعادل سامانيافتهاي میرسد و پايان میيابد .درواقع اين منظومه از يک زنجيره و پنج عنصر
روايی تشكيل شده است كه در نهايت سرنوشت شخصيت اصلی نيز مشخص شده است.
کلیدواژهها :منظومة روايی ،فرهاد و شيرين ،وحشی بافقی ،عناصر داستان ،ساختار زمانمند ،طرح روايی.
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 .1مقدمه
كاربرد روايت در شعر از ديرباز معمول بوده است و در اصل روايت به ادبيات داستانی ) (Fictionاختصاص ندارد؛ همين
مسئله نقد شعر روايی را حائز اهميت میسازد .در شعر فارسی شاعران بزرگی چون فردوسی در «شاهنامه» ،مولوي در «مثنوي
معنوي» ،نظامی در منظومههاي «پنجگنج» ،عبدالرحمن جامی در منظومة «يوسف و زليخا» و وحشیبافقی در منظومههاي «ناظر
و منظور» و «فرهاد و شيرين» و همچنين شاعران معاصري؛ چون نيما يوشيج در منظومههاي «خانة سريويلی»« ،مانلی»،
اخوانثالث در شعرهاي «كتيبه»« ،قصة شهر سنگستان»« ،خوان هشتم» و نيز ديگر شاعران كم و بيش به جنبة روايی شعر توجه
نشان دادهاند و بهرههاي فراوانی بردهاند.
كمالالدين وحشی بافقی در دوران سلطنت شاهطهماسب صفوي زندگی میكرده و يكی از برجستهترين شاعران سدۀ دهم
هجري ايران است .وي در بافق كه آبادي بزرگی در ميان يزد و كرمان بوده ،زاده شد و به سال  991در  52سالگی درگذشته
است (ر.ك :وحشیبافقی :1373 ،مقدمة ديوان) .وحشی در دو منظومة «ناظر و منظور» و «فرهاد و شيرين» به جنبة روايی شعر
نظر داشته و توجه به همين نكته ،اين دو منظومه را نسبت به ديگر اشعار او برتري داده است .شيوۀ داستانپردازي او در
منظومة «فرهاد و شيرين» ـ كه مور د بحث ما در اين پژوهش است ـ نزديک به نظامی ،فردوسی و جامی است و شايد در اين
زمينه بيشتر از نظامی تأثير پذيرفته باشد.
داستان عاشقانة خسرو ،شيرين و فرهاد ،بارها مورد توجه شاعران بزرگی؛ چون فردوسی ،نظامی و وحشیبافقی قرار گرفته
است و هر كدام از اين شاعران ،به شيوهاي متفاوت آن را روايت كردهاند ،اما نكتة قابل بحث اين است كه در هر يک از
روايتهاي شاعران نامبرده ،علی رغم تفاوت آشكار در چگونگی آغاز و پايان داستان ،در همة آنها مثلث عشقی ميان سه
شخصيت شيرين ،خسرو و فرهاد وجود دارد و داستان حول محور موضوع عشق شكل میگيرد.
.1.1هدف پژوهش
هدف اين پژوهش ،تحليل عناصر داستانی در منظومة روايی «فرهاد و شيرين» وحشی بافقی از منظر طرح روايی ،شخصيت،
گفتو گو ،ديدگاه و توصيف است .همچنين در اين پژوهش تالش میشود تا اين شعر روايی را بر اساس ديدگاه «ساختار
زمانی» تحليل و بررسی نمايد .پرسش اصلی اين پژوهش اين است كه :آيا ساختار اين منظومه با نظرية «ساختار زمانی» منطبق
است يا خير؟ واينكه عناصر داستانی در اين شعر روايی چه مشخصاتی دارند؟
 .2.1روش پژوهش
در اين پژوهش ،از روش توصيفی ـ تحليلی براي تبيين موضوع مورد نظر استفاده شده است و نتايج آن بر اساس تحليل
عناصر داستانی و مبتنی بر روش ديدگاه «ساختار زمانی» است .در اين راه از منابع و اسناد كتابخانهاي در جمعآوري اطالعات
مورد نظر استفاده شده ،سپس به تجزيه و تحليل مطالب پرداخته شده است.
 .3.1پیشینۀ پژوهش
در مورد بررسی ساختاري منظومههاي روايی ،پژوهشهايی صورت گرفته كه میتوان به موارد زير اشاره كرد« :بررسی
فرآيند روايت در اشعار اخوانثالث» از سيدجمالالدين مرتضوي ،فصلنامه دانشگاه شهركرد (سال چهارم ،زمستان.)1388
نويسنده در اين پژوهش به تحليل فرآيند روايت و تحليل ساختاري در اشعار روايی اخوانثالث پرداخته است و اشعار روايی
اخوان ثالث ازجمله كتيبه ،قصه شهر سنگستان و ...را از منظر پيرنگ و طرح روايی تحليل كرده است.
«تحليل ريختشناسی روايت اسطورهاي «كتيبه» بر اساس نظريه والديمير پراپ» از عبداهلل حسنزادهميرعلی و رضا قنبري
عبدالملكی ،فصلنامه پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقی دانشگاه تربيتمدرس تهران (دوره سوم ،پاييز .)1391نويسندگان در
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اين پژوهش به تحليل شعر روايی كتيبه اخوانثالث بر اساس نظريه پراپ پرداختهاند و نتيجه گرفتهاند كه ساختار طرح روايی
اين شعر با نظريه پراپ منطبق است« .تحليل ساختاري ش عر عقاب خانلري و خانة سريويلی نيما يوشيج بر اساس نظريههاي
برمون و گريماس» از محمود آقاخانی بيژنی ،اسماعيل صادقی و مسعود فروزنده ،فصلنامه مطالعات داستانی دانشگاه پيامنور
تهران (شماره ،1پاييز .) 1391نويسندگان در اين پژوهش ضمن تحليل دو شعر روايی ذكر شده بر اساس نظريات برمون و
گريماس ،نتيجه گرفته اند كه طرح روايی و ساختار اين دو شعر ذكرشده بر اساس الگوي برمون و گريماس همخوانی دارد.
در اين پژوهش ،ساختار منظومه روايی «فرهاد و شيرين» وحشی بافقی بر اساس ديدگاه «ساختار زمانمند» تجزيه و تحليل
شده است؛ هرچند تاكنون در مورد تحليل عناصر داستانی در منظومة روايی «فرهاد و شيرين» وحشیبافقی نيز پژوهشی
صورت نگرفته است.
 .2تحلیل عناصر داستانی در منظومه روایی «فرهاد و شیرین» وحشیبافقی
 .1.2پیرنگ و طرح
در اين اثر ،هم داستان (يعنی نقل رشتهاي از حوادث كه برحسب توالی زمانی ترتيب يافتهاند) و هم پيرنگ آن (يعنی نقل
حوادث با تكيه بر روابط علت ومعلول) (ر.ك :فورستر ،)118 :1384 ،بر اساس زمان گاهنامهاي تنظيم شده و رخدادها در
داستان و پيرنگ ،در امتداد زمان ،يكی پس از ديگري به وقوع پيوسته است .بنابراين پيرنگ اين شعر روايی از نوع پيرنگ
بسته است .حوادث از كيفيت بااليی برخوردارند و داستان نتيجهاي قطعی و حتمی دارد.
طرح يكی از اساسیترين عناصر روايت و مهمترين جزئی است كه در تحليلهاي ساختارگرايان در زمينة انواع متون روايی
به آن پرداخته میشود .با اين پيشفرض ،طرح اساس و پاية روايت را به وجود میآورد؛ چرا كه سببيت زمانی و روابط علت
و معلول ميان وقايع همچون ريسمانی ناپيدا وقايع داستان را به هم پيوند میزند (مستور14 :1379 ،؛ داد .)274 :1380 ،نكتة
ديگر اين است كه بر اساس رويكرد «ساختار زمانی» ( )temporal structureاين شعر روايی از يک «زنجيره» ()Sequence

تشكيل شده است .تزوتان تودورف ،روايتشناس بلغاري ،در تعريف پیرفت گفته است« :پیرفت (زنجيره يا سلسله) ،ناظر
بر توصيف وضعيت معينی است كه درهم ريخته و دوباره به شكلی تغييريافته ،سامان گرفته است» (سلدن )145 :1378 ،و
بنابر ديدگاه كلود برمون ،منتقد فرانسوي« :در طرح هر داستان ،پیرفتهايی يا به عبارت ديگر روايتهايی فرعی وجود دارد.
هر پیرفت ،داستانی كوچک است و هر داستان ،پیرفتی كلی يا اصلی است» (اسكولز (160 :1383،)1؛ ر.ك :احمدي:1388 ،
166؛ اخوت.)66 :1371 ،

 .1.1.2خالصۀ شعر روایی «فرهاد و شیرین» وحشیبافقی
شيرين زن زيبارويی است كه با خسروپرويز زندگی میكند .خسرو براي مسافرت به اصفهان ،شيرين را رها میكند و بر
شكر اصفهانی عشق می ورزد .شيرين از شنيدن اين خبر ،سخت دلتنگ میشود و پس از وداع با خادمان مشكوي خسرو به
دشت بيستون سفر میكند .شيرين در آنجا تصميم میگيرد قصري زيبا بنا كند و در جستوجوي استادي هنرمند است كه
خادمانش فرهاد را میيابند و به توصيف زيبايی شيرين میپردازند .فرهاد به شيرين دل میبندد و آن دو در سراپرده به
گفتوگو می نشينند .شيرين براي اثبات عشق فرهاد ،او را به كندن كوه بيستون میگمارد .در پی دريافت نامة خسرو ،شيرين
در جواب ،او را سرزنش میكند و به نزد فرهاد میرود و شبی را با او به صبح میرساند .شيرين دوباره خسرو را میبيند و
در گفتو گوي ميان آن دو ،خسرو حكايت عشق فرهاد كوهكن به شيرين را درمیيابد و براي از بين بردن اين عشق،
چارهسازي میكند .با مرگ شيرين ،فرهاد هم در بيستون جان میبازد و خسرو به دست پسرش كشته میشود.
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 .2.1.2تحلیل ساختاري طرح
از آنجا كه گسترۀ روايت از يک سو به اسطوره میرسد كه كوتاه ،ساده ،همگانی و شفاهی است و از سويی ديگر به رمان
كه پيچيده ،طوالنی و مكتوب است ،عرصهاي براي مطالعات ساختارگرايانه به شمار میرود .مطالعات صورتگرايان و
ساختارگرايان در بررسی داستان ،انقالبی پديد آورد و در حقيقت ،دانش ادبی به نام روايتشناسی را بنيان نهاد (ايگلتون:1380،
 .)143در سالهاي اخير ،دانش روايتشناسی دامنة فعاليت خود را گسترش داده و از متون ادبی ـ داستانی فراتر رفته است و
بررسی منظومه هاي روايی ،متون تاريخی ،مذهبی ،فلسفی و فيلم را نيز در حوزۀ مطالعات خود قرار داده و وارد حوزههاي
گستردۀ فرهنگ و مردمشناسی شده است ،اما ساختارگرايان بر اين باورند كه ساختار تمامی داستانها را میتوان به ساختارهاي
روايتی اساسی و مشخصی تقليل داد.
«ساختار زمانی»  ،رويكردي نو در حوزۀ نقد ساختارگرايی كه ابتدا از سوي محمود آقاخانی بيژنی در تحليل انواع متون
روايی (داستان ،رمان ،فيلمنامه ،شعر روايی و )...بر اساس زمان خطی روايی و غيرخطی در مقالهاي با عنوان «بررسی نوستالژي
و ساختار روايی در منظومة "درفش كاويان" حميد مصدق» در هفتمين همايش بينالمللی انجمن زبان و ادبيات فارسی
دانشگاه عالمه طباطبايی تهران مطرح شد كه به چگونگی شكلگيري ساختار داستان و متون روايی در زمان میپردازد .همچنين
تأثيرپذيري ساختار را از زمان نشان می دهد و نقد ساختارگرا نيز با ادبياتی با بعد مسافت زمانی سروكار دارد .هدف اصلی
رويكرد «ساختار زمانی» ،تكميل نظريات ساختار گرايان اروپايی و شناساندن هر چه بيشتر آن به جامعة ادبی و دستيابی به
يک الگوي فراگير و جهانشمول براي تحليل انواع متون روايی است.
 .1.2.1.2ساختار زمانمند و زمان خطی روایی
در زمان خطی روايی ،زمان تأثير زيادي در شكل گيري ساختار داستان دارد؛ زيرا با اتفاق افتادن هر حادثه ،حادثة بعدي بر
اساس روابط علت و معلول به وجود میآيد و داستان بر حسب زمان خطی روايی (گاهنامهاي ـ تقويمی) پيش میرود كه
چگونگی تأثيرپذيري تنش از زمان را نشان میدهد .در اين داستانها ،حادثهاي رخ میدهد و آرامش اوليه دچار روند تغيير
میشود .كنش يا واكنشهايی از طرف شخصيت اصلی و يا ديگر شخصيتها صورت میگيرد و در يک زنجيرۀ علّی و معلولی،
حادثة بعدي را به وجود میآورند .اين درگيريها به نحوي در ادامة جريان داستان ،به گره يا گرههايی تبديل میشوند و به
همين ترتيب در طول محور زمان ،تنشها (يا كنشها و واكنشها) اوج میگيرند و بحران شكل میگيرد .سپس در تداوم
خطی ماجرا (زمان خطی روايی) همة كردارها و انديشههاي شخصيتها (قهرمان و ضدقهرمان) در نقطة اوج داستان با همديگر
برخورد میكنند .اين گرهافكنیها ،همان ميانة داستان را تشكيل میدهند .در پايان ،همة نيروهاي شخصيتی و حادثهاي آزاد
میشوند؛ گويا انفجاري رخ میدهد و سرانجام گرهها گشوده شده ،نتيجة رقابت مشخص میگردد (ر.ك :نايت.)146 :1388 ،
تمام متون روايی منطبق با زمان خطی روايی ،بر اساس اين روند به وجود میآيند كه گاه با مرگ و گاه با پيروزي پايان
میيابند؛ يعنی در انتهاي داستان نتيجه گيري قطعی وجود دارد .البته گاهی در متون روايی كه طرحشان بر اساس زمان خطی
گسترش میيابند ممكن است نتيجهگيري قطعی وجود نداشته باشد.
يكی از مسائل مهمی كه هنري برگسون ) ،(Henry Bergsonفيلسوف فرانسوي ،مطرح میكند تفاوت ميان زمان بيرونی
و زمان درونی است .از نظر وي دو نوع حافظه داريم :يكی تصور متعارف ما از زمان به منزلة سلسله تقسيمات منظم بيرونی
مثل حافظة روزمره كه در جريان عمل زندگی آن را به كار میبريم و ديگري زمان واقعی كه براي انسان اهميت بيشتري دارد؛
يعنی كلّيت ضمير هشيار خود كه از آن آگاهيم و حافظة ناب كه نيرويی است شهودي و به ياري آن قادر به تعمّق میشويم.
وي زمان نخست را زمان مكانيكی و زمان دوم را زمان حقيقی مینامد .زمان مكانيكی از نظر برگسون ،همانند ساعت است
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كه زمان را با نظم مداوم میسنجد و گسترش زندگی بر اساس توالیها امتداد میيابد (برگسون .)179 :1992 ،اين ديدگاه
درست مطابق با زمان خطی روايی است كه متون روايی بر اساس آن گسترش میيابند.
هر متن روايی از چندين «پیرفت» يا «سلسله» تشكيل میشود .هر پیرفتِ برمون از سه «پايه» ،و هر سلسلة تودورف
مشتمل بر پنج «قضيه» است (ر.ك :اسكولز (139 :1383 ،)1؛ سلدن110 :1378 ،؛ احمدي .)166 :1388 ،اين پژوهش واژۀ
«زنجيره» را به جاي پیرفت و سلسله پيشنهاد میكند .بر اين اساس ،هر متن روايی ،متشكل از يک و يا چند زنجيره است كه
از «پنج عنصر» ساخته میشود .تركيب اين عناصر باعث به وجود آمدن ساختار يک متن روايی میشود .بنابراين هر زنجيره
از عناصري ساخته میشود كه به شرح زير است:
« )1وضعيت متعادل اوليه :براي مثال شخصيت عاشق در وضعيت متعادلی به سر میبرد»؛
« )2نقطة عطف اول :او با ديدن معشوق ،عاشق میشود»؛
« )3وضعيت ناپايدار :براي رسيدن به معشوق مجموع حوادثی را پشت سر میگذارد»؛
« )4نقطة عطف دوم :عاشق به معشوق دست میيابد»؛
« )5وضعيت متعادل ثانويه :آن دو با همديگر ازدواج و سپس زندگی مشترك را شروع میكنند».
بر اساس آنچه توضيح داده شد ،میتوان نمودار زير را رسم كرد:

نمودار ( :)1زمان خطی روايی

اينک در ساختار زمان خطی روايی ،به تحليل هر يک از عناصر میپردازيم.
 .1ابتدا وضعيت متعادل حاكم است .منظور از وضعيت متعادل اين نيست كه شخصيتها زندگی و موقعيتی آرام دارند و
به دور از هر نوع نگرانی زندگی میكنند ،بلكه اين است كه زندگی شخصيتها ،صحنة درگيريها و كشمكشهاست؛ يعنی
آبستن حادثههاي گوناگونی است ،اما اين كشمكشها كامالً مخفی هستند و هر لحظه ممكن است با اتفاق افتادن يک حادثه
اين وضعيت كامالً دگرگون شود .اين عنصر ،جزء بسيار مهمی از متن روايی است كه خواننده را از افكار و خياالت عادي
خود خارج می كند (چنگ زدن به ذهن خواننده) و به ميان افكار و احساس داستان میكشاند .بسته بودن اين وضعيت باعث
میشود سؤال هاي متنوعی پيش روي خواننده قرار گيرد .اين عاملی ديگر از موارد جذب مخاطب و درگير كردن او با متن
روايی است.
 .2نقطة عطف اول« ،نخستين حادثهاي است كه در داستان روي میدهد (حادثة محرك) و علت اوليه و اصلی تمام حوادث
بعدي است .تمام حوادث بعدي داستان حول محور نقطة عطف اول شكل میگيرند .اين حادثه (عطف اول) ،داستان را به
جهت ديگر (خط سير صعودي و پيشرفت حوادث) پرتاب میكند؛ يعنی خارج كردن داستان از حالت متعادل اوليه و تبديل
كردن سكون به حركت است و نيز مقدمه را به ميانه ربط میدهد و حادثة بعدي را به وجود میآورد» (صادقی و ديگران،
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98 :1390؛ مکكی .) 19 :1383 ،نقطة عطف اول ،نتيجة كنش و واكنش شخصيت اصلی با ديگر اشخاص داستان است كه
باعث برهم خوردن تعادل اوليه (وضعيت پايدار) میشود و حادثهاي را به وجود میآورد .در ساختار زمان خطی روايی ،دو
عنصر شمارۀ « 1و  »2مقدمة متن روايی را شامل میشوند و مهمترين وظيفة مقدمه ،برانگيختن رغبت و ميل خواننده نسبت
به متن روايی و معرفی و شناساندن شخصيت اصلی به خواننده است .در مقدمه ،هدفی براي شخصيت اصلی مشخص میگردد
و شخصيت براي دستيابی به آن حوادثی را پشت سر میگذارد.
 .3با شروع نقطة عطف اول و وقوع اولين حادثه (حادثة محرك) ،متن روايی وارد ميانه میشود و اولين گرهافكنی داستان
اتفاق می افتد .ميانه ،نقشی مهم و محوري در داستان دارد؛ زيرا اين قسمت داستان ،حاوي كلية نكات اساسی طرح (شامل ذكر
حوادث ،گرهافكنی ،هول و وال ،كشمكشها و تقابلها) و همة آن چيزهايی است كه داستان را میسازند و شكل میدهند
(ر.ك :يونسی .) 151 :1388 ،بعد از وقوع اولين حادثه ،حوادث بعدي يكی پس از ديگري ،به صورت زنجيرهوار به وجود
میآيند و به نقطة بحران و سپس به اوج میرسند و شخصيت ،مورد آزمايش قرار میگيرد .مجموع اين حوادث (گرهافكنیها)،
ميانة داستان را تشكيل می دهند .در زمان خطی روايی ،هر حادثه از حادثة ماقبل خود به وجود میآيد و حادثة مابعد خود را
به وجود می آورد؛ يعنی حادثة اول ،معلول نقطة عطف اول و علت حادثه دوم است و همة حوادث به همين صورت روي
میدهند .پس بر اين اساس حادثة آغازين در گسترش خود ،حادثهاي تازه میآفريند كه خود آغازگاه حادثة ديگر است .اين
«فراشد» ادامه میيابد تا به حادثة آخر میرسد .بنابراين میتوان گفت كه اين حوادث داراي ارتباطی استنتاجی هستند و يكی
از ديگري منتج میشود و منطقاً به هم مربوط میشوند و هر يک نتيجة حادثة ماقبل خود است و اين موجب شكلگيري
روابط علت و معلول در متن روايی میشود .بنابراين براي اثبات روابط علت و معلول ،میتوان بر اساس قانون تفكيک دو
مقدم در استدالل قياسی ،چنين گفت كه نقطة عطف اول ( ،)Aحادثة اول ـ اولين گرهافكنی ـ ( )Bرا به وجود میآورد ،حال
آن كه اشتراك (

) ،كه آن را متغير ) (xدر نظر گرفتهايم؛ يعنی نقاط مشترك دو حادثة قبل كه شخصيت و هدف او

است )C( ،حادثة دوم را به وجود میآورند (ر.ك :لين .)22 :1386 ،پس وجود دو علت (دو حادثه) باعث به وجود آمدن يک
معلول ( )Cشده و به همين صورت ادامه میيابد.
پس هر چه متن روايی پيش میرود ،وجود چند علت (حادثة قبل) باعث به وجود آمدن يک معلول (حادثة جديد) میشود.
اين نشان از مهم بودن حادثة جديد است كه بحران ) (Fو اوج ) (Gداستان را شامل میشود .فصل مشترك تمام متون روايی
عالوه بر ساختار سه قسمتی (مقدمه ،ميانه و پايان) ،وجود يک قهرمان و هدف مشخصة اوست كه به عنوان نقاط مشترك در
اثبات روابط علت و معلول در نظر گرفته میشود .اين نكته قابل يادآوري است كه گاهی ممكن است ) (Fنقطة اوج داستان
و ) (Gفرود داستان باشد و اين بستگی به تعداد حوادث داستان و متن روايی دارد.
 .4نقطة عطف دوم ،ميانه را به پايان ربط میدهد؛ يعنی تغيير حالت از يک مرحله به مرحلة ديگر .شباهتش با نقطة عطف
اول در اين است كه هر دو مسير متن روايی را تغيير می دهند و تفاوتشان اين است كه عطف اول ،داستان را وارد ميانه
(گرهافكنی) میكند ،اما نقطة عطف دوم ،داستان را وارد پايان (گرهگشايی) میكند .دو عنصر شمارۀ ( 3و  )4ميانة متون روايی
را تشكيل میدهند.
 .5در پايان نيز وضعيت كلی (سرنوشت) شخصيت تعيين میشود و داستان به وضعيت پايدار تازهاي میرسد كه محصول
رخداد شخصيتها و حوادث پيشين است .شخصيت يا پيروز میشود و به هدفش دست میيابد و يا شكست میخورد و به
هدفش نمیرسد .عنصر شمارۀ ( )5پايان يک داستان را تشكيل میدهد .در صورت كلی ،آغاز آن است كه ناگزير پس از چيز
ديگر نيايد ،ولی بالطبع پس از آن چيز ديگري باشد .بالعكس پايان آن است كه خود ناگزير ـ يا برحسب معمول ـ پس از چيز
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ديگر بيايد ،ولی پس از آن چيز ديگري نباشد .ميانه آن است كه چيزي قبل از خود داشته باشد؛ يعنی پس از ديگري (چيز
ديگر) بيايد ،اما پس از آن هم چيز ديگري بيايد و در پس خود چيزي داشته باشد .پس داستان خوب آن است كه آغاز و
انجامش نه به دلخواه نويسنده ،بلكه طبق قواعد باشد (ميرصادقی .)63 :1385،در زمان خطی روايی هر حادثه ،حاوي كشمكشی
از جمله؛ كشمكش جسمانی ،عاطفی ،روحی و ذهنی است.
اينک و با توجه به توضيحات قبل به تحليل ساختاري منظومة «فرهاد و شيرين» وحشی بافقی بر اساس زمان خطی
روايی پرداخته میشود .بر اساس رويكرد «ساختار زمانمند (زمان خطی روايی)» ،منظومة «فرهاد و شيرين» از يک «زنجيره»
ساخته شده است كه مشتمل بر پنج «عنصر» زير است:
 )1وضعيت متعادل اوليه:
كنون بشنو در اين ديباچة راز

كه شيرين میرود چون بر سر ناز

تقاضاي جمال اينست و خوبی كـــه شـوقی باشد اندر پاي كوبی
(وحشیبافقی)432 :1373،
در اين وضعيت متعادل ،طرح اين شعر روايی با وضعيتی آغاز شده كه امكان بالقوهاي را در خود میپروراند .شيرين زن
زيبارويی است كه با خسروپرويز (پادشاه ايران زمين) زندگی میكند .خسرو مرد عاشقپيشه است كه میتواند به هر كسی
عشق بورزد .همچنين توصيف زيبايی شيرين بيانگر اين است كه میتواند با يک نگاه و حتی از راه شنواندن ،دل هر انسانی
را بربايد .بنابراين عاشقپيشگی خسرو و زيبايی شيرين عواملیاند كه میتوانند اين وضعيت متعادل را دگرگون كنند.
 )2نقطة عطف اول:
چو خسرو جست از شيرين جدايی

معـــطل مــاند عــشق دلــربـايی

به غايت خاطر شيرين غميــن مـاند از آن بیرونقی اندوهگين ماند []...
خبر دادند شـــيرين را كــه خسرو

به شكر كرده پيمان هـوس نو []...

بـــه بـــازار شكر خود كرده آهنگ مـــرا ايــنجـا نشانده با دل تــنگ
(همان432 :ـ)434
اين حادثه ) ، (Aنقطة عطف اول اين شعر روايی است؛ چرا كه خسرو به اصفهان سفر میكند و بناي عشق و عاشقی را با
شكر اصفهانی میگذارد .اين خبر توسط جاسوسان به شيرين میرسد و او سخت دلتنگ میشود .پس اين حادثة اصلی است
كه باعث شكل گيري حادثة بعدي؛ ترك كردن مشكوي خسرو توسط شيرين ـ شخصيت اصلی ـ و رفتنش به دشت بيستون
میشود و همچنين حوادث بعدي اين شعر روايی را به وجود میآورد.
 )3وضعيت ناپايدار:
اين قسمت داستان ،تمام حوادث اصلی اين شعر روايی را در بر میگيرد؛ زيرا ميانة متن روايی را شكل میدهد.
حادثة)1
بدين هنجار روزي چند گشتند كه تا آخر به دشتی بر گذشتند
يكی صحراست پيش او گشاده فــضاي او صد اندر صد زياده
رسيده سبزههايش تا كمرگاه

درختانش زده بر سبزه خرگاه
(همان435 :ـ)436
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در اين حادثه ،شيرين براي تسكين درد و دوري و بیوفايی خسرو ،به خادمانش میسپارد تا جايی خوش آب و هوا را
بيابند و آنها دشت بيستون را پيشنهاد میكنند .اين حادثه ) ،(Bخود معلول حادثة ماقبل (نقطة عطف اول ،ترك شيرين توسط
خسرو و عشق او به شكراصفهانی) و باعث شكلگيري حادثة بعدي میشود؛ يعنی علت حادثة مابعد است و اينگونه حادثة
ديگر اتفاق میافتد.
حادثة)2
برون آمد ز مشكو دل پر از جوش نهانش صد هزاران زهر در نوش...
مقيمان حرم كاين حــال ديــدند

به يکبار از حرم بيــرون دويدند

كه اي سرخيل ما شيرين بدخوي

متاب از ما چنين يكبارگی روي...

بـه خسرو طعنه بايد زد نه بر من

نمیدانستم اينها مــن در ارمــن...

كه میخواهم دو استاد و چه استاد دو اسـتاد هــنرورز و هــنرزاد
(همان438 :ـ)440
در اين حادثه ،شيرين از قصر مشكوي خسرو راهی بيستون میشود كه مقيمان حرم با او مخالفت میكنند ،اما شيرين
نمیپذيرد .در بيستون از كنيزكانش می خواهد كه هنرمندان را براي ساختن قصري در دشت بيستون جمع كنند .اين حادثه
) ، (Cمعلول حادثة ماقبل (حادثة اول ،پيدا كردن بيستون توسط خادمان شيرين) و باعث شكلگيري حادثه بعدي میشود؛
يعنی علت ح ادثة مابعد است .شيرين حتی با وساطت مقيمان حرم خسرو ،از رفتن به دشت بيستون منصرف نمیشود و به
اين طريق حادثة بعدي شكل میگيرد.
حادثة )3
بگفت اين كارفرما خــود كــدام است

كـــه در هــر نسبتـی كارش تمام است

بگفتـــندش كـــه آن شيرين مـــشهور كـــزو پرويز را شـوريست در شور []...
يـــكی صد گشت شوق و اضطرابــش

ز دل يـــكباره طاقــت رفــت تابــش

هــجــوم آورد رغــبتهاي جــانــی

سراپا ديـــده شـــد در ديـــدهبـــانی

شكرلب گفت كاين ميل از كجا خاست؟ بگفت از يک دو حرف آشنا خاست []...
بـــگفــتش تــا كی است اين مهربانی؟ بــگفتا هــست تــا گــردنــد فــانـی
(همان443 :ـ)451
در اين حادثه ،فرستادگان شيرين نزد فرهاد بتتراش میروند و به او پاداشهاي گران نويد میدهند؛ اما فرهاد كه هنرش
را با زر نمیسنجد ،آشفته میشود و میگويد:
به ذوق كارفرما كار سازيم

ز مـزد كارفرمــا بینيازيم
(همان)443 :

همچنين به توصيف زيبايی و عشقنوازي شيرين میپردازند و فرهاد به شيرين دل میبندد .سپس در سراپرده با شيرين به
گفتوگو میپردازد و به او اظهار عالقه میكند.
آنچه اين ماجرا را زيباتر و شگفتآورتر مینمايد ،اين است كه گويی شيرين هم به فرهاد عالقهمند شده است .اين حادثه
) ،(Dمعلول حادثة ماقبل (حادثة دوم ،جستوجوي هنرمندان براي ساختن قصر) و باعث شكلگيري حادثه بعدي میشود؛
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يعنی علت حادثة مابعد است .فرهاد به شيرين اظهار عالقه میكند و به اين ترتيب حادثة بعدي شكل میگيرد .در اينجا سخن
وحشی پايان میيابد و ادامة داستان را وصال شيرازي میسرايد:
غرض عشق است و اوصاف كمالش اگر وحشی سرايد يا وصالش
(همان)452 :
حادثة )4
مــــگر كـــوه وجـود كوهكن بود كه او را كوه كندن امر فرمود...
ترا كوهی شدهست اين وهم و پندار مرا خواهی ز راه اين كوه بردار
بدو فرهاد گفت اي ســـرو نـوخيز

لبت جانپرور و زلفت دالويز

بــه هـر خدمت كه فرمايی برآنـــم به جان كوشم درين ره تا توانم
(همان458 :ـ)459
در اين حادثه ،شيرين براي اثبات عشق فرهاد ،او را به كندن كوه بيستون میگمارد و فرهاد میپذيرد .همچنين بيانگر
آزمايش فرهاد در عشق خود به شيرين است .اين حادثه ) ،(Eمعلول حادثة ماقبل (حادثة سوم ،عاشق شدن فرهاد به شيرين
و گفتوگوي با او) و باعث شكلگيري حادثة بعدي میشود؛ يعنی علت حادثة مابعد است .بنابراين حادثة بعدي متن روايی
به اين ترتيب شكل میگيرد.
حادثة )5
سواري چون شــرر ز آتش جهيده ز خـــسرو در بر شــيرين رسيـده
بـــه دستـــش نامة سربستة شاه

جگرسوز و درونآشوب و جانكاه...

به يک تلخی كه از شيرين چشيدي به درد خود ز شكر چاره ديــدي...
ز شيــرين كوهكن را جام لــبريز

بهــانهگـو شكرگو باش پرويز...

از آن گفــت و شنود بيچاره فرهاد به جايی شـد كـه چشم كس مبيناد
(همان489 :ـ)498
در اين حادثه ،نامة خسرو توسط پيكی به دست شيرين میرسد و شيرين در جواب نامه ،او را به دليل روي برگرداندن و
عشق به شكراصفهانی سرزنش میكند .شيرين به بيستون ،نزد فرهاد میرود و با او شبی را به صبح میرساند .اين حادثه )،(F
بيانگر بیتوجهی و دل نگرانی شيرين نسبت به خسرو و عالقه به فرهاد كوهكن است و بحران متن روايی را شامل میشود.
شيرين میبايست بين خسرو و فرهاد يكی را انتخاب كند و شعر روايی بايد نتيجهاي داشته باشد و آن انتخاب يكی از اين دو
است .بنابراين حادثة بعدي به اين ترتيب شكل میگيرد.
 )4نقطة عطف دوم:
در اينجا سخن وحشی پايان میيابد و ادامة داستان را صابر شيرازي میسرايد:
حديثی را كه وحشی كرده عنوان وصالش نيز ناورده به پــايان
بــــه تـــوفيق خــداوند يگانه

به پايان آرم اين شيرين بهانه
(همان)505 :
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نقطة عطف دوم ،نقطة اوج داستان را شامل میشود كه قهرمان (شيرين) و ضدقهرمان (خسرو) براي بار ديگر با هم روبهرو
میشوند تا آزمايش خود را پس دهند:
پس از چندي كه شيرين را به خسرو گذر افتاد جست آن شادي نو
حـــديــث كــوهـكن گفتند با هم

دُر ايـــن مـدّعا سفتند با هم

ميان گفتوگو خــسرو ز شيرين

شنيد آن محنت فرهاد مسكين

بــه دفــع كوهكن انديشههــا كرد

بسی تير خطا از كف رها كرد
(همان)516 :

شيرين در رويارويی با خسرو ،بار ديگر او را برمیگزيند و به فرهاد كوهكن ترجيح میدهد .خسرو در گفتوگو با شيرين،
حكايت عشق كوهكن را میفهمد و براي از بين بردن اين رابطه چارهسازي میكند .در نقطة اوج ) ،(Gبحران به نهايت خود
میرسد (و حادثهاي كه در اين لحظه رخ میدهد بايد نتيجه حوادث پيشين باشد) و به گرهگشايی داستان میانجامد .پس به
اين ترتيب ،داستان وارد گرهگشايی ) (Hمیشود و وضعيت پايدار ديگري بر شعر روايی حاكم میشود.
 )5وضعيت متعادل ثانويه:
در آخـــر از حديث مرگ شيــرين به جان كوهكن افكند زوبين []...
به تيشة دست خود سر كوفت فرهاد شــد از كوه دو صد انــدوه آزاد
نــه تـنها كوهكن جــان داد ناشـاد

كه خسرو هم نشد زين غصه آزاد

يكی از تــيشه تاج غم به سر داشت يكی پهلو دريــده از پـسر داشت
(همان516 :ـ)517
با خبر توطئه آميز مرگ شيرين ،فرهاد هم در كوه بيستون جان میسپارد و خسرو نيز به دست پسرش (شيرويه) كشته
میشود و به اين ترتيب اين منظومه پايان میيابد .پس ديديم كه منظومة «فرهاد و شيرين» بر الگوي ساختار خطی روايی
منطبق است و از يک زنجيره تشكيل میشود.
يكی از موضوعاتی كه در مباحث ساختارگرايی مورد بررسی قرار میگيرد ،توجه به چگونگی آغاز شدن قصه؛ وضعيت
متعادل اوليه است .اين عنصر مهم در «فرهاد و شيرين» با توصيف زيبايی شيرين آغاز میشود .بنابراين در طرح اين منظومه
چنين وضعيتی داريم:
تعادل اوليه (توصيف زيبايی شيرين و عشق او به خسرو)⟵ بر هم خوردن تعادل (عشقورزي خسرو به شكر اصفهانی
در مسافرت به اصفهان) = وضعيت ناپايدار (ترك كردن مشكوي خسرو و رفتن به دشت بيستون و عشق فرهاد) ⟵ تعادل
مجدد (وضعيت پايدار تازهاي كه شكل میگيرد ،وصال شير ين با خسرو و مرگ فرهاد در كوه بيستون و خسرو به دست
پسرش) .نكتة مهم ديگر اين است كه در عنصر شمارۀ ()5؛ يعنی وضعيت جديدي ـ كه محصول حوادث پيشين است ،مانند
وضعيت آغازين داستان (شمارۀ  )1نيست؛ بلكه در زندگی و روحيات شخصيت تغييراتی به وجود آمده است.
 .2.2شخصیت و شخصیتپردازي
يكی ديگر از عنا صر مهم در متن روايی ،شخ صيت و شخ صيتپردازي ا ست .وجود اين عن صر و تر سيم آن (يا آنها) به
شيوۀ تركيبی ـ مستقيم (توصيف چهره ،اندام و )...و غيرمستقيم (فردي داراي ويژگیهاي اخالقی و ذاتی كه اين ويژگیها از
طريق رفتار و گفتار او نمود میيابد) ـ پندار حقيقتمانندي و واقعگرايی را در خواننده به وجود میآورد و به درك و تحليل
ساختاري ،محتوايی و همچنين به درك روان شنا سانه و فهم عنا صر دا ستانی متن روايی كمک شايانی میكند .شخ صيت
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حوادث داستان را پيش میبرد و هر داستانی داراي شخصيت يا چندين شخصيت است .شخصيتهاي داستان ،شبيه آدمهاي
واقعیاند؛ در عين حال به آنها شباهتی ندارند؛ چون از صافی ذهن نويسنده عبور میكنند و وجود خاص خود را يافتهاند .از
يک ديدگاه ،شخ صيتهاي دا ستان به دو طيف عمدۀ اي ستا و پويا تق سيم می شوند .شخ صيتهاي اي ستا در طول دا ستان
متحول نمیشـــوند ،حوادث داســـتان بر آنها تأثيري نمیگذارند و در پايان داســـتان همانی هســـتند كه در ابتدا بودهاند ،اما
شخ صيتهاي پويا در اثر رويدادهاي دا ستان متحول می شوند (ر.ك :مير صادقی87-115 :1385 ،؛ ا سكولز (19 :1383 ،)2؛
اخوت.)141 :1371 ،
در اين منظومه روايی ،م ا شاهد مثلث شخ صيتی (خ سرو ،فرهاد و شيرين) ه ستيم كه همه حول محور عن صر ع شق به
وجود می آيد و به فضا و محيط معنوي و اجتماعی ،خصوصيات ذهنی و روانی و دنياي تاثرات درونی اين شخصيتها توجه
نمی شود و بي شتر به شرح كليات میپردازند .همين موجب می شود تا در اين منظومه ،شخ صيتها ا سامی خا صی دا شته
باشند ،اما آن اسامی در پی اين نيست كه شخصيتها را كامالً موجودي فرديتيافته بنماياند ،بلكه اسامی خصيصهنمايیاند
كه صفات خا صی را م شخص میكنند (ر.ك :وات .)36 :1386 ،براي مثال فرهاد ،ا سمی سنخنما ست كه خ صو صيات و
ويژگیهايی چون جوانمردي ،وفاداري و امثال اينها را دارد و نمونهاي از طبقة شــخصــيتهاي وفادار به عشــق مانند مجنون
ا ست .خ سروپرويز (پاد شاه) و شيرين (زن او) نيز داراي ا سامی سنخنما ه ستند .شبيه اين نامها ( شاهزادگان و پهلوانان) را
میتوان در «دارابنامه» طرسوسی « ،سمک عيار» ارجانی « ،شاهنامه» فردوسی و ديگر قصهها و حماسههاي روايی كهن ايران
زمين مشاهده كرد.
همچنين در اين منظومه تمامی شخصيتها از طبقات باالي جامعه انتخاب شدهاند؛ براي مثال خسروپرويز يكی از
شخصيتهايی است كه داراي كيفيتهايی ،نظيرِ اصيلزادگی (شاهزاده) ،دالوري و بینيازي مالومنال است (چيزي كه در
مورد تمام قهرمانان ادبيات روايی منثور كهن به وضوح قابل مشاهده است) و يا فرهاد يكی از هنرمندان مشهور و شيرين ،زن
پادشاه ايران زمين است .نبود حد ميانی از اين شخصيتها ،قهرمان میسازد كه بسيار خوبند و مدافع آرمانهاي بشري (اصول
ا خالقی و اجتماعی) هستند كه همين باعث برانگيختن حس مشترك بين قهرمان و خواننده میشود و يا شخصيتها بد هستند
و خواننده از رفتار آنها بيزار است.
عاشق شدن از راه گوش مورد ديگري است كه دلدادگان را در متون روايی و بهخصوص منظومههاي عاشقانه به هم
میپيوندد و میتوان به مواردي همچون عشق فرهاد به شيرين در منظومة «فرهاد و شيرين» وحشیبافقی و عشق تهمينه به
رستم و زال به رودابه در «شاهنامه» فردوسی اشاره كرد (ر.ك :سرّامی.)508 :1388 ،
شكرلب گفت كاين ميل از كجا خاست بگفت از يک دو حرف آشنا خاست
(وحشی بافقی)451 :1373 ،
در اين منظومه ،تحقير و جنسی ديدن زن و تبديل كردن او به شیء ـ به عنوان انسان درجة دوم ـ شخصيت زن را بيشتر
به صورت تابع (كارپذير) نشان میدهد كه نقشی سنتی و كليشهاي دارد؛ يعنی معشوقة نازنينیست كه در يک نگاه دل از
عاشق میربايد و براي آرايش صحنههاي عشقی مورد استفاده قرار میگيرد .مهمترين شخصيت زن در اين منظومه ،شیرین
است .او شخصيت تاريخی با وجهة داستانی و از معشوقه هاي مشهور و كامرواي ادب فارسی ،سخت زيبا و مورد مهر و
پرستش و معشوق خسروپرويز و معبود فرهاد و سپس زن خسروپرويز به روايت «شاهنامه» ،مادر نستور يا نستود ،شهريار،
فرود و مردانشاه است .به روايت «شاهنامه»  ،وي كه زنی از طبقة پست بود ،به مريم (نخستين همسر خسرو) زهر خورانيد،
اما كسی از اين موضوع آگهی نيافت:
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ز مريم همی بود شيرين به درد

هميشه ز رشكش دو رخساره زرد

بـه فرجام شيرين ورا زهــر داد شــد آن نــامور دخـت قيصرنژاد
از آن چاره آگه نبُد هيچ كــس

كـه او داشت آن راز تــنها و بس

چو سالی برآمد كه مريم بــمرد شبــستان زريــن به شيرين سپرد
(فردوسی1316 :1389،ـ)1317
بر اساس همين مأخذ ،شيرين از خسروپرويز چهار فرزند آورد كه بدخواهان خسرو ،پس از قتل او ،همه را (با يازده فرزند
ديگر خسروپرويز) در زندان كشتند.
شيرويه پس از كشتن پدر ،خواست شيرين را به زنی بگيرد ،اما او نپذيرفت و پنجاهوسه روز پس از مرگ شوهر به بهانة
ديدن ،به دخمهاش رفت و زهري را كه با خود داشت سر كشيد و در كنار او جان سپرد:
چو پنجاهوسه روز بگذشت زين كه شد كشته آن شاه با آفرين
بشد چهر بـــر چهر خسرو نهاد گذشته سخنها بر او كرد ياد
هـــم آنـگاه زهر هالهل بخورد ز شيرين روانش برآورد گرد
(همان)1349 :
به روايت نظامیگنجوي ،شيرين ،بزرگزادهاي از تبار شاهان ارمنستان بود كه بعدها نيز يک چند به جاي عمهاش بر تخت
نشست:
زنی فرمانده است از نسل شاهان شده جوش سپاهش تا سپاهان
شميرا نام دارد آن جـــهانــگير

شميرا را مهينبانوست تفسير
(نظامیگنجوي)20 :1376 ،

بر اساس همين روايت ،او زنی پاكدامن و وف ادار و صبور بود و هيچ نقشی در مرگ مريم نداشت .در منظومة نظامی،
حديث وصال خسرو و شيرين پس از فراز و نشيبها و دوريهاي فراوان روايت شده كه صورتی عاشقانه و سوزناك به خود
گرفته است .همچنين در پايان داستان ،شيرين بالفاصله پس از مرگ خسرو ،به دخمة وي میرود و همانجايی كه شوهرش
زخم خورده بود ،زخمی بر خود میزند و در كنار وي جان میسپارد:
در گنـــبد به روي خلق در بست

سوي مهد ملک شد دشنه در دست

جـــگرگاه مـلک را مُهر بر داشت ببوسيد آن دهن كو بر جگر داشت
بدان آيين كه ديد آن زخم را ريش همانجا دشنهاي زد بر تن خويش
(همان)324 :
اما نكتة مهم اين است كه شيرين شخصيتی دوگانه دارد :از يک سو به خسرو به شدت عالقهمند است و از سوي ديگر
نيز به فرهاد عشق میورزد و در اين ميان ،خسرو را بر فرهاد ارجح میداند ،اما باز شخصيتی ساده دارد.
عنصر مهم ديگري كه در خدمت متن روايی قرار میگيرد« ،توصيف» است .بديهی است كه توصيف يكی از راههاي
پروردن روايت است و بهوسيلة آن میتوان با توجه به محيط مادي و شخصيتها ،اين عمل (گسترش روايت) را به خوبی
انجام داد (ر.ك :سميعی .)110 :1389 ،در شعر روايی «فرهاد و شيرين» ،شاعر با استفاده از توصيف ابعاد بيرونی شخصيت ـ
مانند اندام و حركات ـ زمينه را براي توصيف درونی (آنچه در ذهن شخصيت میگذرد) فراهم میسازد.
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البته كاربرد توصيف شخصيت در شعر محدودتر از توصيف آن در ساختار داستان امروزي است .اين شيوۀ ترسيم ،مشاركت
خواننده را در خوانش متن و دريافت فضاي عينی پر رنگتر میكند .همچنين شاعر با توصيف بهتر میتواند به بيان حالتها
و نمودهاي صوري شخصيت محوري روايت بپردازد و اين توصيفهاي متنوع در ذهن خواننده در كنار هم قرار میگيرند و
سيماي شخصيت ترسيم میشود .توصيفی كه در خدمت روايت قرار میگيرد ،باعث میشود تا شاعر به تأثير محيط شخصيت
توجه بسيار داشته باشد و اين میتواند بر اعتبار و قابل قبول بودن شعر «فرهاد و شيرين» بيفزايد .وجود عناصر توصيف و
همچنين مكالمه در اين شعر ،به واقعنمايی و عينيتبخشی به صحنههاي نمايشی ،بسيار كمک كرده است و بيشتر شعر بر پاية
اين دو عنصر پيش میرود و وجود ساختار روايی به آن نظم خاصی میبخشد.
توصيف شخصيتها در اين منظومه به سه شيوۀ مستقيم:
يكی صحراست پيش او گشاده

فضاي او صد اندر صد زياده

اگر بر سبزهاش پويی به فرسنگ سر برگی نيابی زعفرانرنگ
(وحشی بافقی)436 :1373 ،
غيرمستقيم:
يكی را از پرستاران خود خواند كشيد آهی و اشک از ديده افشاند
ز كنج چشم شيرين اشک غلتيد به بخت خــود ميان گريه خنديد
اگر سوي ارم شيرين نـهد روي ز اللـــه رنگ بگريزد ز گل بوي
(همان)436 :
و تركيبی صورت گرفته است:
ز بیياري دلی بودش چنان تــنگ

كه بـــودي بـــا در و ديـوار در جنگ

دلـــش در تــنگناي سينه خــسته

بــه لـب جان در خـــبرگيري نشسته

از آن بدعهد دمــساز قــدمسست

تراوشهاي اشكش رخ به خون شست

از آن زخمی كه بر دل كارگر داشت گــــذار گــريه بر خون جگر داشت
(همان)432 :
 .3.2تحلیل دیدگاه و گفتوگو در منظومۀ روایی «فرهاد و شیرین»
وحشی در سرودن شعر روايی «فرهاد و شيرين» ،از شيوۀ ساختاري مكالمه و ديدگاه نيز بهره جسته است .او میكوشد تا
با ايجاد گفتوگو بين شخصيتها ،ارائة توصيفهاي زنده ،گويا و كامالً طبيعی ،ايجاد زمينة حسی و برقرار كردن روابط بين
اشياء و اشخاص روايت ،فضايی داستانی را خلق كند تا اين احساس به خواننده دست دهد كه فضاها را میبيند نه اينكه
می خواند .پس نكتة قابل توجه در مورد روايی بودن شعر روايی «فرهاد و شيرين» ،عالوه بر ساختار روايی ،حضور راويان
(راوي سوم شخص و راوي اول شخص) است .مكالمه در اين شعر از عناصر درونی روايت است و خود شاعر نيز به عنوان
داناي كل در روايت حضور دارد .اين شعر ابتدا توسط راوي سوم شخص (داناي كل) روايت میشوند و اين راوي بيرون از
صحنة روايت قرار دارد و وقايع و حوادثی را كه بر اشخاص میگذرد به خواننده باز میگويد (ر.ك :يونسی69 :1388 ،؛
ميرصادقی )391 :1385،
بـــت پرشكوه ماه پرشكايت

گل خوشلهجه سرو خوشعبارت

سر و سركــردۀ ناز مزاجان

رواجآمـــوز كـــار بـــیرواجان
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نمکپاش جراحتهاي ناسور ز سر تا پا نمک شيرين و پــرشور
(وحشیبافقی)437 :1373 ،
اما در ادامه به شخصيتهاي شيرين و فرهاد و شيرين و خسرو اجازه میدهد تا با عنصر گفتوگو ،ذهنيت و افكار درونی
خودشان را نسبت به زندگی و آنچه اتفاق افتاده است ،براي خواننده بازگو كنند و خواننده به اين طريق بهتر میتواند با درون
و روحيات شخصيتها آشنا شود:
شكرلب گفت كاين ميل از كجا خاست بگفت از يک دو حرف آشنا خاست
بــگفـت اين عشقبازان خود كيانــند؟

بگفتا سخت قـــومی مـــهربــانند

بگفتش تــا كــی اسـت اين مهربانی؟

بـــگفــتا هست تا گردند فــانی...

بـــگفــتش نـخل مشتاقی دهــد بار؟ بـــگفــت آري ولـی حرمان بسيار
(همان)451 :
درست همين جا ما شاهد تغيير ديدگاه از راوي سوم شخص به شخصيت هستيم و همين گفتوگو باعث كشش فرم
شعري ـ كه همان بستر روايی متن روايی است ـ میشود و نيز حضور راوي سوم شخص را كمرنگ يا محو میكند .در اين
منظومه وقتی كه شيرين جواب نامة خسرو را مینويسد به شرح حال خود و درد دوري خسرو (فراق) و بیوفايی او در عشق
و محبت نسبت به ديگران میپردازد كه عاملی براي تغيير ديدگاه در اين منظومه است:
كه از ما آفرين بر آن خداونـد كه نـــبود در خــداونـديش مانند
ز بیانصافی شاهم به فرياد

كزين سان بسته شيرين را به فرهاد
(همان)490 :

.4نتیجهگیري
با تجزيه و تحليل عناصري چون ساختار روايی ،توصيف ،شخصيت ،ديدگاه و مكالمه به اين نتيجه میتوان دست يافت
كه شعر «فرهاد و شيرين» وحشی بافقی روايی است و وحشی در سرودن اين شعر از هر پنج شيوه بهره جسته است .همچنين
ساختار روايی اين شعر بر رويكرد ساختار زمانمند و زمان خطی روايی منطبق است .درواقع اين منظومه از يک زنجيره و پنج
عنصر روايی تشكيل شده است كه شامل موارد زير است:
روند داستانی در اين شعر ،حركت از آرامش اوليه ،تعادل اوليه (مقدمه) به ناپايدار ،به هم خوردن تعادل و وضعيت ناپايدار
(ميانه) و سپس بازگشت به آرامش و تعادل مجدد است (پايان ،وضعيت پايدار تازهاي كه شكل میگيرد) .در پايان نيز سرنوشت
شخصيت اصلی نيز مشخص شده است .اين شعر روايی حول محور موضوع عشق خسرو به شكر اصفهانی و فرهاد به شيرين
شكل می گيرد .اين روايت كامالً با روايت فردوسی و نظامی متفاوت است و برخالف آن دو ،مرگ شيرين نامعلوم است و
فقط همانند روايت نظامی و فردوسی ،خسرو از طريق نيرنگی كه به كار میبرد (مرگ شيرين) ،فرهاد را به كشتن میدهد.
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