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چکیده
شاعران منظومههای روايی در آفرينش روايتی جذاب ،از وصف برای شخصيتپردازی و فضاسازی استفاده میکنند .ژنت به بررسی
وصف و ارتباط آن با روايت و روايتگری پرداخته است .وی برای اوصاف ،کارکرد تزيينی ،توضيحی و نمادين قائل میشود .در اين
پژوهش ،کارکردها در سه منظومة غنايی ليلی و مجنون ،يوسف و زليخا و سالمان و ابسال جامی ،به روش توصيفی -تحليلی بررسی
شده است تا ميزان و کيفيت استفاده از اوصاف با کارکردهای گوناگون ،در هر منظومه مشخص گردد و در نهايت به اين پرسش پاسخ
داده شود که اوصاف در منظومههای غنايی غير از کارکرد تزيينی ،چه کارکرد ديگری دارد؟ نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اينست که
علی رغم باور غالب که کارکردِ نمادين ،ويژۀ متون عرفانی و رمزی است ،در سه منظومة غنايی موردنظر ،کارکرد نمادين اوصاف ،مفاهيم
زيادی را در متن گنجانده است ،اما با توجه به تفاوتهای موجود در روايت سه منظومه برای درک مفهوم نمادين اوصاف بايد به حوزۀ
جغرافی ،قبيله ،قوم ،مذهب و تاريخ رجوع شود؛ از اين رو برای درک مفاهيم اوصاف با کارکرد نمادين ،از نشانهشناسی استفاده شده
است .براعت استهالل يکی از انواع کارکرد توضيحی اوصاف است که بيشتر در ليلی و مجنون يافت میشود و برای کارکرد تزيينی
اوصاف در منظومه سالمان و ابسال موردی يافت نشد.
کلیدواژهها :وصف ،کارکرد تزيينی ،کارکرد توضيحی ،کارکرد نمادين ،ژنت.
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 .1مقدمه
در ادبيات ،وصف نوعی تمهيد زبانی از سوی گوينده برای تجسم و عينيت بخشيدن به نوعی تجربه و گاه مکاشفة گوينده
از مواجهه با جهان پيرامون اوست .در واقع میتوان وصف را نوعی رويکرد بالغی در بيان احساس و عواطف گوينده از جهان
درون و بيرون ،تعريف کرد.
از ابتدای شعر فارسی تا دوران معاصر در همة انواع ادبی :حماسی ،غنايی ،تعليمی و نمايشی ،از وصف استفاده شدهاست
که با توجه به نوع اثر و دورههای متفاوت شعری ،شيوههای وصف و ميزان بهکارگيری آن متفاوت است .در منظومهها ،وصف
به شکلی خاص و برای بيان مقاصد ويژه به کار رفتهاست .در منظومههای داستانی که در قالب مثنوی ،با موضوعات حماسی،
غنايی و عرفانی سروده شده اند ،اوصاف به صورت يک قسمت مشخص از متن و در ابيات متوالی ارائه میشود و با اندکی
دقت مشخص می گردد که به واسطة ويژگی روايت و داستان ،وصف با محور عمودی در اين آثار پيوند محکم دارد .برای
مثال اوج انسجام وصف در محور عمودی ،در سراپاهای ضمنی ديده میشود «در ضمن بعضی داستانهای منظوم يا منثور
شاعر يا نويسنده به اقتضای حال و مقام به وصف معشوق میپردازد ،در اين قسمت شاعر سخن را با وصف جمال آغازکرده
و سپس تمام اندام و اعضای معشوق را توصيف میکند» (شفيعيون .)1٥3-1٥٧ :13٨9 ،در واقع ،در اين منظومههاست که
روايت و وصف با يکديگر پيوند میيابد و اوصاف با اهدافی غير از زيبايیبخشيدن به متن ،بازتاب پيدا میکند.
پديدآورندگان آثار ادبی ،عالوه بر روايت اتفاقها و کنشها ،به بيان جزئيات و ويژگیهای شخصيتها ،اشياء ،مکانها و...
پرداختهاند .در اين نوع آثار و در رابطه با داستان ،وصف کارکرد شخصيتپردازی ،صحنهسازی و ايجاد فضا و رنگ
(فضاسازی) پيدا می کند ،با وجود اين ،پيش از اين منتقدان هنگام بررسی آثار روايی ،تنها به جنبة ادبی اوصاف پرداختهاند و
برای کشف زبان اثر تالش کردهاند در حالیکه يک متن روايی غير از زبان ادبی ،جنبة روايتمندی دارد .درست است که
وصف بدون قرار گرفتن در روايت استقالل معنايی ندارد (غير از آنچه آن را شعر توصيفی مینامند) در مقابل هيچ روايتی
بدون وصف متصور نيست .پس روايتگری و وصف دو سازه از متن روايی است که با توجه به ويژگی هرکدام ،نسبت به
ديگری بررسی میش ود .بررسی کارکرد اوصاف در متون مختلف ،در حوزۀ کار نظريهپردازان جديد قرارگرفته و برای آن
کارکردهای گوناگون قائل شدهاند که زيبايی بخشيدن به متن يکی از اين مقاصد است .با اندکی دقت بيشتر به اين نتيجه دست
میيابيم که اوصاف ،در منظومههای غنايی ،عالوه بر کارکرد زيبايیبخشيدن به متن ،کارکردهای ديگری نيز دارد؛ کارکردهايی
که گاه وجودشان در يک متن غنايی ،دور از ذهن به نظر میرسد.
جامی يکی از شاعرانی است که در منظومه سرايی شناخته شده است .هفت اورنگ جامی که تقليدی از خمسة نظامی
است ،از آثار برجسته اين شاعر است که منتقدان هر کدام از منظری به نقد آن پرداختهاند و از جهتی آن را قابل توجه میدانند.
در ميان مثنویهای جامی دو منظومة «ليلی و مجنون»« ،يوسف و زليخا» و بعد از اين دو «سالمان و ابسال» ،از نظر شيوۀ
داستانپردازی برجستهتر هستند .همچنين زبان اين سه اثر تحت تأثير موضوع اصلی آنها ،عشق ،مخيّلتر و در نتيجه در مقايسه
با ديگر منظومهها و اشعار جامی به شعر نزديکتر است« .در سرتاسر متنِ دو داستان عاشقانه (ليلی و مجنون ،يوسف و زليخا)
بُعدِ عمودیِ مرکوز در دل مثنوی کامالً حس میشود .صحنه های وصال و هجران و وصف جمال و زيبايی زنانِ داستانهای
يوسف و زليخا و ليلی و مجنون به قدری هنری و شاعرانه بازسازی میشود که به آسانی میتواند عواطف خواننده را بجنباند»
(مايل هروی .)1٨٨ :13٧٧ ،علی اصغر حکمت از مدخل وصف به هفت اورنگ نگاه میکند و معتقد است از اين منظر به
ترتيب يوسف و زليخا ،ليلی و مجنون و در نهايت سالمان و ابسال حائز اهميت است (ر.ک :حکمت :1363 ،مقدمه) .شفيعی
کدکنی که نوآوری و ابداع را مالک اصلیِ نقد متون قرار میدهد ،معتقد است دو منظومة سالمان و ابسال و يوسف و زليخا از
ميان ديگر منظومهها بهتر است و بهارستان جزو بهترين آثار منثور روزگار جامی است (ر.ک :شفيعی کدکنی.)24-1٨ :1393 ،
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مجمل اينکه ،وصف مورد نظر ما در اين پژوهش گونه نيست ،بلکه اوصافی است که به صورت يک قسمت مشخص از
متن و در ابيات متوالی ،متولد شدهاست .اوصافی که به صورت ترکيب (ترکيب وصفی) ظاهر میشود ،درحوزه اين پژوهش،
جای نمیگيرد.
هدف اين پژوهش اين است که براساس نظرية ژنت کارکرد تزيينی ،توضيحی و نمادين در سه منظومة ليلی و مجنون،
يوسف و زليخا و سالمان و ابسال جامی مشخص گردد و مفاهيمی که از طريق اين کارکردها به متن افزوده میشود ،تعيين
شود .همچنين برای درک معنای نمادين اوصاف ،ناگزير به استفاده از نظرية نشانهشناسی هستيم .قابل ذکر است که در اين
پژوهش برای بررسی ها ،در منظومة سالمان و ابسال ،روايت اصلی مورد نظر بوده است و حکايتهای کوچک و فرعی که در
دل متن گنجانده شده ،جزو آمار به حساب نيامده است.
 .1.1پیشینۀ پژوهش
دربارۀ روايت و نظريه های روايت تحقيقات بسياری به صورت کتاب ،مقاله و پاياننامه وجود دارد .در اين پژوهشها با
توجه به متون مورد تحقيق يکی از نظريههای روايت انتخاب شدهاست که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میکنيم .پاياننامه
و کتاب تحليل ساختاری منطقالطير عطار تأليف اکبر اخالقی که در اين اثر به بررسی روايی حکايات اين اثر پرداختهاست و
مسائلی چون انسجام ،نظم روايی ،عناصر داستان بررسی شدهاست .پاياننامة تحليل ساختاری و محتوايی رمان سووشون اثر
سيمين دانشور نوشتة فهيمه حيدری که در اين پاياننامه نويسنده نظرية روايت روالن بارت را در رمان سووشون بررسیکرده،
به خوبی کارکردهای اصلی ،کاتاليزورها ،آگاهیدهندگان و ...را تبيين و مشخصکردهاست .مقالة «تقابل عنصر روايتگری و
توصيف در هفتپيکر نظامی» از نصراهلل امامی و قدرت قاسمیپور که نويسندگان با استفاده از نظريههای توماشفسکی ،بارت،
ژنت و هامان به بررسی جنبه های ايستا و پويای متن در هفت پيکر نظامی ،تفاوت گزارههای به کار رفته در وصف و ديگر
قسمتهای روايت و ارتباط اين گزارهها با ايستا و پويا بودن وصف پرداختهاند که با به کارگيری اين شيوه ،کارکرد وصف
در هفتپيکر نظامی مشخص میشود .در اين پژوهش به کارکرد تزيينی ،توضيحی و نمادين اوصاف نيز پرداخته شدهاست.
پژوهش حاضر کارکرد تزيينی ،توضيحی و نمادين اوصاف را در منظومه های ليلی و مجنون ،يوسف و زليخا و سالمان و
ابسال جامی بر اساس ديدگاه ژنت در مقالهای از اين منتقد ادبی (ر.ک .ژنت )13-1 :19٧6 ،بررسی کردهاست و از اين جهت
اهميت دارد که نشان میدهد وصف ،در نظريه های مهم روايی چه جايگاهی دارد و چرا و چگونه کارکرد تزيينی ،توضيحی
و نمادين پيدا میکند و به اين نکته مهم اشاره میکند که علیرغم تصور غالب ،اوصاف در منظومههای غنايی تنها جنبه تزيينی
و زيبايیبخشی به متن ندارد و با کارکرد توضيحی و حتی نمادين خود ،مفاهيم زيادی را در قالب شخصيتپردازی و فضاسازی
ايجاد میکند که هرچه بيشتر دنيای متن را برای مخاطب باورپذير میکند .در زمينة نشانهشناسی نيز آثار بسياری به صورت
مقاله و کتاب وجود دارد که در اين پژوهش ،با توجه به آنچه متن در اختيار ما قرار میدهد ،از کتابهای پژوهشگرانی چون
سوسور ( ،)Saussureچندلر ( ،)Chandlerگيرو ( )Guraudو ضيمران بهره برده شده است.
 .2.1روش تحقیق
روش کار در اين پژوهش ،توصيفی -تحليلی است .برای کشف ارتباط وصف با روايتگری و در انتها به دستآوردنِ
کارکرد تزيينی ،توضيحی و نمادين اوصاف در منظومه های ليلی و مجنون ،يوسف و زليخا و سالمان و ابسال جامی ،ابتدا برای
آشنايی با نظريه و فهم جايگاه وصف در ديدگاه منتقد مورد نظر ،آثار ترجمه شده از ژنت مطالعه شدهاست .همچنين به
مقاالتی که نظريهها را در متنی خاص پياده کردهاند رجوع کردهايم .عالوه بر آن از پاياننامههايی که از متن اصلی
استفادهکردهاند ،بهره گرفته شده ،سپس اوصاف به کاررفته در اين منظومه ها استخراج شده و بعد از آن ،براساس نظريه ژنت
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بررسی گرديده است و در نهايت به تبيين کارکرد تزيينی ،توضيحی و نمادين آنها پرداختهايم .در بخش کارکرد نمادين اوصاف،
برای تعيين چگونگی کارکرد نمادين بايد از نشانهشناسی بهره برد .گفتنی است برای دستيابی به کارکرد تزيينی ،توضيحی و
نمادين اوصاف در سه منظومه ،ناگزير از بررسی کارکرد اين اوصاف از نظر ديگر منتقدان ادبی چون توماشفسکی و بارت
بوديم که بر اساس ديدگاه اين دو منتقد ،اوصاف بنماية آزاد و ايستا ( (free and static motifو آگاهیدهنده و نماية خاص

( )special informantاست که در سه متن مذکور ،ابزار شخصيتپردازی و فضاسازی است.
 .2بحث
 .1.2کارکرد تزییني ،توضیحي و نمادین از دیدگاه ژنت
بعضی اوصاف در منظومهها تنها جنبة زيبايی بخشی به متن دارد .اين اوصاف هيچ تأثيری در روند داستان ندارد و بود و
نبودشان تفاوتی ايجاد نمی کند ،بنابراين کارکرد تزيينی دارد .در مقابل اوصافی وجود دارد که جنبة توضيحی پيدا میکند؛ يعنی
نوعی مقدمهچينی است که در منظومه های مورد نظر منجر به فضاسازی در روايت و آمادگی ذهنی مخاطب میشود که در
حوزۀ روايت و عناصر داستان اهميت زياد دارد.
در منظومهها ،اوصافی ديگری وجود دارد که هدف از آنها ،تنها ارائة تصويری بصری از موصوف نيست .اين اوصاف
براساس نظر ژنت ،کارکرد نمادين دارد و نقش مهمی در فضاسازی و شخصيتپردازی ايفا میکند که بررسی آنها جنبههای
پنهان مفاهيم متن را آشکار میسازد و بر اساس نشانهشناسی قابل تحليل و تبيين است .نشانهشناسی« ،مطالعه منظم و سامانمند
همة مجموعه عوامل مؤثر در ظهور و تأويل نشانههاست .در واقع علمی است که از طريق خوانش عالئم و نشانهها ،پديدههای
جهان را درک میکند» (ضيمران .)٨ :13٨3 ،نشانهشناسی در همه شاخهها همچون زبان ،فيلم ،نقاشی کاربرد دارد.
در حوزۀ زبان ،نخستين بار سوسور ،واژۀ نشانه را برای مطالعه واحدهای زبانی به کار برد .در نظريه سوسور ،هر نشانه دو
عنصر تشکيلدهندۀ دال (نمود آوايی واژه) و مدلول (آنچه در ذهن شنونده از نمود آوايی ايجاد میشود) دارد «ر.ک .سوسور،
 ،) 9٥-9٨ :13٨2بنابراين هر نشانه به سه چيز داللت دارد :دال ،مدلول و وحدت ميان دال و مدلول (عامل فرهنگی) .در ادبيات،
نشانه ،همان واژههای زبان است .هر واژه میتواند دو معنای صريح (معنای مستقيم و عامهفهم واژه) و غير صريح (معنايی که
بر جنبه فرهنگی ،اجتماعی و تاريخی يک مدلول تکيه دارد) داشته باشد .رابطه ميان دال و معنای غير صريح ،داللت التزامی و
رابطه بين دال و معنای صريح ،داللت مطابقتی نام دارد (ر.ک .گيرو .)4٧-39 :13٨٧ ،از سوی ديگر ،در نظر سوسور ،هيچ
نشانهای به خودی خود دريافت نمیشود ،بلکه در ارتباط با ديگر نشانهها فهم میشود؛ يعنی معنای يک نشانه با توجه به
رابطة همنشينی آن نشانه در نظامی که نشانه در آن به کار رفته است ،درک میشود .ديدگاه ژنت در تعيين چند نوع کارکرد
برای اوصاف در متن روايی ،ناظر بر همين نظريه است .در ديدگاه ژنت «وصف در متون ،کارکرد -تزيينی (بالغت سنتی)،
نمادين و توضيحی (اين دو در متون جديد برای زمينهچينی استفاده میشوند) -دارد» (ر.ک .ژنت .)6 :19٧6 :در واقع «اولين
کارکرد توصيف ،کارکرد تزيينی است .میتوان بر آن بود که بالغت سنتی ،توصـيف و ديگر ويژگیهای سبکشناختی را زير
عنوان آرايههـای کالمـی ردهبنـدی کـردهاسـت .توصيف مفصل و گسترده ،درنگ يا امری سرگرمکننده در روايت نمايان
میشود و دارای نقشی صرفاً زيباشناختی است ،به ماننـد مجسمههايی در يک عمارت .دومين کارکرد عمدۀ توصيف که در
نگاه منتقدان روزگار ما بر رمان بالزاکی حاکم شده است ،کارکرد توضيحی و نمادين است .در آثار بالزاک و جانشينان او،
چهرههای فيزيکی و توصيفهای مربوط به لباس و اثاثيه هم برای آشکار ساختن روانشناسی شخصيتهاست و هـم نشانة
آنها .در اين دوره توصيف يکی از عناصر زمينهچينی است؛ چيزی که در عصر کالسيک نبـوده است» (امامی و قاسمیپور،
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 .) 1٥4 :13٨٧اين نوع کارکردها در هر سه منظومة جامی يعنی ليلی و مجنون ،يوسف و زليخا و سالمان وابسال قابل تشخيص
است و کاربرد دارد.
 .2.2کارکرد تزییني ،توضیحي و نمادینِ اوصاف در منظومههای جامي
 .1.2.2کارکرد تزییني
در منظومة يوسف وزليخا ،آنجا که شاعر در سی بيت باغ زليخا را توصيف میکند و بعد از گوشهگيری زليخا در نه بيت
به وصف عبادتخانه میپردازد؛ يا در جای ديگر وقتی پنج بيت از متن را به وصف گوسفندان يوسف اختصاص میدهد،
اينگونه اوصاف ،کارکردی کامالً بالغی دارند؛ زيرا زيبايی های باغ ،خلوت و اوصاف عبادتخانه و ويژگیهای جسمانی
گوسفندان نه تنها تأثيری در پيرنگ ندارد ،از جنس ديگر اوصاف با کارکرد شخصيتپردازی و فضاسازی هم نيست .اين
اوصاف مملو از آرايه های ادبی چون تشبيه و استعاره است و برای شناساندن حيوانات ،مکان يا اشياء نيست .اين وصفها به
سطح سخن روايت مربوط می شود و در القای مفهومی خاص هيچ دخالتی ندارد .به عنوان مثال در وصف گوسفندان میخوانيم:
جــدا سازند نــادربرهای چـــند چو گردون چر بره بی مثل و مانند
چــو آهـوی ختن سنبل چريـده

ز گرگان هـــرگز آسيبی نديـــده

زِرِهسانپشمشان چون موی زنگی ز ابريشم فزون در تـــازه رنگــی
ز فربه دنبهها يکسر گـــران بار

به راه از بــس گــرانی نـرم رفتار

به روی موج باد از سر فـــرازی

گـرفته صنــعت زنـــجير سـازی
(جامی)10٨ :13٧٨ ،

يا در منظومه ليلی و مجنون ،جايی از روايت؛ ليلی منتظر نشسته است شايد کسی نامهاش را به مجنون برساند که ناگهان
شتر سواری از گرد راه میرسد .در وصف شتر سوار میخوانيم:
نـــاگاه بديد کز غباری

آمـــد بـيرون شترسواری

نی باد و ز باد گرمروتر

نی سيل و ز سيل تيزدوتر
(همان)34٥ :

اين وصف از شترسوار ،کامالً تزيينی است و هيچ کارکردی غير از تزيين و آرايش کالم ندارد؛ زيرا دانستن يا ندانستن
جزئيات اين شخصيت ،در روند داستان هيچ تغييری ايجاد نمیکند و اهميّت ندارد .در جای ديگر راوی سومشخص
برونداستانی (جامی) به وصف نخل و آهو می پردازد .اين اوصاف نيز در روند روايت تأثير ندارد و کامالً تزيينی است در
وصف آهو از جامی میخوانيم:
آهــو نــه کــه لعبتی مصوّر

زيــبا شــکل و بــديع مــنظر

چشمش برده ز آهـوان دست

بی سرمه سياه و بی قدح مست

مستان همه در خمار چشمش

آهـو چشمان شکار چشــمش

شاخش چو فتيلهای ز عــنبر

بر فــرق فــتيله مــوی دلـبر

شاخی بی برگ کس نديــده

زان گــونه ز مشک تر دمــيده

بر مشک ممرّ ناف شد چست

بر ناصيه زور کــرد و بر رست

هـر بند ازان دو شاخ نــوزاد

قــــالّب دل هــزار صــيّــاد

از بی عِــقدی و بـی وِشاحی

بـــا گردن ساده چون صراحی
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آهــو چشمی به عشوه جسته

پـيوند حـــمايــلش گســسته

سينه چو شکم به رنگ کافور

نافــش مشکين چون نيفة حور

نـسرينِ سرين او درين بــاغ

چــون اللــه نديده محنت داغ

پــشتش نکشيــده هيچ باری

بر وی ننشسته جـــز غــباری

پرورده مـــيان سبــزه و آب

آسوده ز دســت رنــج قصّاب

پــايش قــلمی خـط آزموده

جـز بر خط سبزه سر نــسوده
(همان)31٨ :

اين وصف که در چهارده بيت سروده شدهاست ،صرفاً برای بيان زيبايی آهو و تزيين متن است و در روايت کارکرد ندارد
آخرين نمونه از چنين اوصاف در منظومة ليلی و مجنون وصف درخت از زبان خالق اثر است .مجنون به خانه مردی مهمان
میشود و در آن خانه درخت زيبا و بلندی را میبيند و با ديدن زيبايی و شادابی درخت به ياد زيبايی ليلی میافتد و با مرغی
که روی آن درخت النه کرده و جفتش را از دست داده است ،به گفتگو مشغول میشود و از دوری ليلی شکوه میکند:
در صـــحن ســـراش بـــود نخلـــی

آســـان خرجـــی نفـــيس دخلـــی

خـــرجش ز نـــم ســـحاب توشـــه

دخلش سـر و شـاخ غـرق خوشـه

هــر خوشــه رواجبخــش خوانهــا

شـــيرين کـــن تلخـــی دهانهـــا

خوشه نه کـه شوشـه هـای زر بـود

هــر يــک ســلک عقيــق تــر بــود

رنگش چو عقيـق و چاشـنی شـهد

لب طالـب کـام او بـه صـد جهـد

قـ ـدّی چـــو قـــد شـــکر دهانـــان

مرغــان ز ســرش نشــيد خوانــان
(همان)34٧ :

اين وصفِ شش بيتی از نخل ،مملو از آرايه ادبی است و تنها به خاطر زيبا ساختن متن ،گنجانده شدهاست .همچنين در
منظومة سالمان وابسال ،وصف غالم پادشاه که به تفصيل مطرح شده است کارکرد تزيينی دارد؛ زيرا اين شخصيت نيز هيچ
نقشی در روايت ايفا نمیکند:
طلعتــی چــون قــرص خــور آراســته

نــی ز کــم خــواری مــه آســا کاســته

تــازه روی و خنــده نــاک و شــادکام

هر طرف چـون شـاخ خـرم در خـرام
(همان)394 :

در اين نوع اوصاف رابطه بين دالّ و معنای صريح ،رابطه کامالً مطابقتی است؛ زيرا مدلول دقيقآً همان چيزی است که از
دالّ در ذهن همه خوانندگان وجود دارد .به عنوان مثال در اين اوصاف ،نشانه «آهو» دالّ (صورت آوايی آهو) دقيقاً با مدلول
آن (يک حيوان) برابری میکند.
در منظومه سالمان و ابسال (روايت اصلی سالمان و ابسال) موردی برای کارکرد تزيينی اوصاف ،پيدا نشد.
جدول ( :)1بسامد اوصاف تزيينی در سه منظومه

منظومه

اوصاف تزيينی

ليلی و مجنون

شتر شترسوار ،نخل ،آهو

يوسف وزليخا

باغ زليخا ،عبادتخانه ،گوسفندان

سالمان وابسال

-
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 .2.2.2کارکرد توضیحي
اوصافی که به شکل مقدمهچينی برای بيان يک موضوع ظاهر میشود ،کارکرد توضيحی دارد .اين مقدمهچينیها در
روايت های امروزی جای مشخص ندارد و به فراخور مطلب و صالحديد نويسنده در جای جایِ روايت گنجانده میشود .اين
نوع مقدمه چينی و کارکرد توضيحی ،در ادبيات فارسی سابقه دارد .در منظومهها ،گاه ابتدای يک فصل ،اوصافی گنجانده
میشود که با عنوان براعتاستهالل آنها را میشناسيم.
براعت استهالل شگردی ادبی است که در قديمیترين آثار فارسی وجود دارد .در علم بديع براعتاستهالل آوردن سخنانی
در آغاز کتاب يا ديباچه يا قصيده است که به مضمون اثر اشاره میکند؛ يعنی در نخستين بيت شعر يا ابتدای نثر عباراتی آورده
شود که مناسب حال باشد و اشارهای باشد بر آنچه در آينده بيان خواهد شد؛ يعنی «ابتدای سخن يا نوشته مناسب با مقصود
باشد» (امين شيرازی )2٨ :1369 ،نامهای ديگر اين شگرد « براعت مطلع ،حسن مطلع و حسن ابتداست» (ر.ک .علوی مقدم،
 .)4٨ :1369به نظر می رسد در تعريف اين شگرد ادبی بيشتر به ارتباط معنايی در متن و ابزار اصلی ايجاد اين ارتباط؛ يعنی
وصف توجه شده است ،برای مثال همايی در اولين تعريف از اين آرايه میگويد« :براعت استهالل نوعی از صنعت تناسب و
مراعات النظير است که اختصاص به همان مقدمه و سرآغاز سخن دارد و مقصود اين است که ديباچه کتاب يا تشبيب قصيده
و پيشدرآمد مقاله و خطابه را با کلمات و مضامينی شروع کنند که با اصل مقصود تناسب داشته باشد» (همايی.)303 :13٧9 ،
در اصل ،براعتاستهالل در ادبيات سنتی ،کارکرد توضيحی پيدا میکند که منجر به فضاسازی میشود با اين تفاوت که
براعتاستهاللِ ادبيات سنتی تنها در ابتدای فصول ظاهر میشود ،درحالی که اين شگرد در آثار روايی امروزی جايگاه مشخص
ندارد .پديدآورندگان آثار ادبی در دنيای قديم ،در منظومه های روايی غير از صحنه ،گفتگو ،وصف و لحن ،نوع ديگری از
فضاسازی را که همان براعتاستهالل (خوشآغازی) است به کار بردهاند؛ زيرا «داستاننويس ،اين مسئله را مد نظر قرار میدهد
که چگونه بايد آغاز کند که مخاطب را مجذوب موضوع ،وادار به تفکر و درگير با ماجرا کند و پنجرههای روشنی را به جانب
درونماية داستان بگشايد» (ابراهيمی .) 46 :1396 ،بر اساس تعاريفی که تنها بر مبنای ارتباط معنايی و ابزار آن ،وصف ،شکل
گرفتهاست مشهورترين مثال برای اين شيوه ،پيشدرآمد نبرد رستم و سهراب است که فردوسی در اين بخش از واژه نارسيده
ترنج استفاده میکند که استعاره از سهراب است؛ يعنی شاعر پوشيده خبر از مرگ سهراب میدهد و با اين براعتاستهالل
فضای قضا و قدر و مرگ بر داستان سايه میاندازد .نمونة ديگر وصف شب در مقدمة داستان بيژن و منيژه است که با سياهی
چاه بيژن تناسب دارد .در تقسيمبندی نادر ابراهيمی ،انواع براعتاستهالل به اين صورت ارائه میشود :خوشآغازی موضوعی،
خوشآغازی شخصيتی ،خوشآغازی زبانی و بيانی ،خوش آغازی فضاساز (محور قرار دادن مکان يا زمان خاص و نظاير آن)،
خوشآغازی حرکتی ،خوشآغازی محتوايی ،خوشآغازی تصويری ،خوشآغازی بافتی .خوشآغازی زبانی و بيانی با تکيه بر
تصويرسازی از طريق لفظ صورت میگيرد و خوشآغازی فضاساز بر يک مکان و زمان خاص ،اشاره دارد» (همان49 :و .)٥2
اين نوع براعتاستهالل (خوشآغازی زبانی و بيانی و خوشآغازی فضاساز) در منظومههای روايی سنتی ،براساس محور
افقی و عمودی ،هم در حوزه معنی و هم در حوزه لفظ قابل بررسی است ،همچنين اين نوع کارکرد توضيحی اوصاف در سه
منظومة جامی وجود دارد ،اما ميزان کاربرد و حوزه کاربرد آن در سه منظومه متفاوت است.
 .1.2.2.2کارکرد توضيحی براعتاستهالل در حوزۀ معنی (خوشآغازی زبانی ،بيانی ،فضاساز)
 .1.1.2.2.2ارتباط معنایي واژههای به کاررفته در وصف با مضمون
در منظومة ليلی و مجنون جامی بعد از عنوان هر بخش ،ابتدای هر فصل و در دو بيت آغازين ،تمهيداتی گنجانده شدهاست.
اين گونه تمهيدات که در حوزۀ لفظ يا معنی اتفاق افتاده است در واقع نوعی براعت استهالل برای القای مفهوم مورد نظر
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شاعر ،آمادهسازی ذهن مخاطب برای مطالب آينده و در نتيجه فضاسازی است .همه اين کلمات و مفاهيم در روايت ،مستقيماً
از زبان شاعر بيان میشود .تعاريف صنعت براعت استهالل برمبنای حوزۀ معنی ارائه شدهاست .بر اين اساس ،واژههای به
کاررفته بايد با موضوع قسمت مورد نظر ارتباط معنايی داشته باشد و در واقع اين واژهها يادآور مضمون مورد نظر باشد .در
ليلی و مجنون جامی اين نمونهها ديده میشود:
مجنون برای خواستگاری از ليلی به پدر ليلی پيغام میفرستد:
مشّاطه ايـن عـروس طنّـاز

مشـــّاطگی اين چنين کند ســـاز
(جامی)291 :13٧٨ ،

در جای ديگر زمانیکه ليلی را بدون توجه به خواسته قلبیاش شوهر میدهند ،میخوانيم:
طبّال سـرای ايـن عروسـی

در پــرده آب و آبــنــوســــی

اين طبـل گـراننـوا نـوازد

وين پرده ســـي نه کوب ســـازد
(جامی)339 :13٧٨ ،

در اين ابيات واژههای مشّاطه ،عروس ،طبل ،طبّال يادآور مجلس خواستگاری و عروسی است .اين واژهها با مضمون اين
قسمتها ارتباط معنايی دارد .يا در جای ديگر زمانیکه مجنون از عشق واله و شيدا شده و در دشت آواره گشتهاست ،جامی
میگويد:
ريحان شکن حـريم ايـن بـاغ

اين بو د هد از نســـيم اين باغ

کان اللـة داغـدار هـر دشـت

از نوفل و نوفلی چو برگ شت...
(جامی)30٧: 13٧٨ ،

واژههای الله و باغ با موضوع رفتن مجنون به دشت رابطة معنايی دارد .الله داغدار استعاره از مجنون است.
در منظومه يوسف و زليخا ،ابتدای فصلِ سفر زليخا به مصر با اين وصف آغاز میشود:
ســحرگاهان کــه زد چــرخ مکوکــب

ز زرين کوس کـوس رحلـت شـب

کواکـــب نيـــز محمـــل برشکســـتند

بــه همراهــی شــب محمــل ببســتند

شــد از رخشـــانی آن زرفشـــان کـــوه

بــه رنــگ پــرّ طــوطی دمّ طــاووس
(جامی)٧4 :13٧٨ ،

دراين وصف ،واژه های کوس ،محمل بستن و رحلت يادآور کوچ و رحلت زليخا به مصر است .در جای ديگر ابتدای
فصلی که در آن زنان هوسباز برای ديدار يوسف میشتابند ،اين وصف را میخوانيم:
شـــبانگه کـــز ســـواد شـــعر گلريـــز

فلک شـــد نوعروس عشـــوهانگيز

ز پروين گـوش را عقـد گهـر بسـت

گرفت از مه صقيل آئينه در د ست
(جامی)120 :13٧٨ ،

در اين وصف واژههای عشوهانگيز ،کرشمه زنان و عقد گوهر و آئينه يادآور آرايش اين زنان است که در ادامه متن با آن
روبرو میشويم.
 .2.1.2.2.2تناسب
در اين حوزه جامی در منظومة ليلی و مجنون ،واژههايی را در دو بيت آغازين هر قسمت آوردهاست سپس به فاصله چند
بيت از واژهای استفاده میکند که اين واژه با موارد قبلی که در دو بيت آغازين وجود دارد از نظر معنايی تناسب دارد .در واقع
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واژۀ ابيات آغازين با واژۀ بيتهای بعدی يک شبکة معنايی میسازد و در نتيجه واژههای بيتهای ابتدای فصل نوعی براعت
استهالل میشود .همچنين واژههای بعدی با واژههای آغازين گونهای انسجام متن ايجاد میکند .زيرا مجموعه روابط بين
جملهای که متن را میآفريند انسجام متن ناميده شدهاست .از اين منظر عناصر تشکيلدهندۀ يک متن با توجه به ديگر عناصر
تحليل می شود .ابزارهای آفريننده انسجام متن انسجام دستوری ،واژگانی و پيوندی است (ر.ک :صفوی.)٨2 :1391،
در قسمتی از روايت ،مجنون به مهمانی مردی میرود ،در خانة مرد درختی است که مرغی بر آن نشسته است .در ابتدای
اين فصل میخوانيم:
چــون زردۀ بيضــههــای گــردون

آمـد ســـحر از ســـپيـده بيرون

زيـــر خـــم طـــاق الجـــوردی

زان زرده ز م ين گرفــت زردی
(جامی)13٧٨:346 ،

در ادامه و بعد از چند بند اين بيت گنجانده شدهاست:
او بود دريـن کـه مرغـی از شـاخ

برداشــت نوا به ناله گســتاخ
(جامی)34٨ :13٧٨ ،

واژههای بيضه و زرده با واژۀ مرغ که در ادامة داستان گنجانده شدهاست ،رابطة تناسب دارد .از طرفی با خواندن واژۀ مرغ
واژههای بيضه و زرده که در دو بيت ابتدايی آمدهاند ،تداعی میشود.
در نمونه بعدی ،ليلی برای بيان اينکه علی رغم ميلش تن به ازدواج دادهاست نامهای به مجنون مینويسد .در بيت آغازين
اين فصل میخوانيم:
دردانــه فــروش درج ايــن درج

اين گوهر حرف را کند خرج
(جامی)3٥1: 13٧٨ ،

و در ادامه جامی میگويد:
اين داعيـه چـون بـه خـاطر آورد

آن نا مه ســـي نه ســـوز را کرد
(جامی)3٥2: 13٧٨ ،

واژۀ حرف با نامه نوشتن لي لی ارتباط معنايی دارد و با واژۀ نامه که در ابيات آتی میآيد تناسب میسازد .در واقع اين دو
واژه يکديگر را تداعی میکنند.
 .3.1.2.2.2تکرار
در اين نوع براعت استهالل واژهای که در ابيات آغازين هر فصل آورده شدهاست ،عيناً در ابيات بعدی تکرار میشود و
نوعی انسجام متن ايجاد میشود .مجنون برای ديدن ليلی حرکت میکند که در راه زاغی بانگ میزند و عاشق شيدا اين صدا
را به فال نيک میگيرد .ابتدای فصل میخوانيم:
چون باز سـفيده دم دريـن بـاغ

بنشـــســـت بر آشـــيانة زاغ

زاغــان ســيه ز ســهم آن بــاز

کردنــد ز آشـــي ـانــه پرواز
(جامی)2٧4 :13٧٨ ،

واژه زاغ در اين ابيات عيناً در بيتهای آتی تکرار میشود .جامی میگويد:
رخشـنده بصـر بديـد زاغـی

چون دود چراغی و چراغی
(جامی)2٧4 :13٧٨ ،
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در اين قسمت مجنون با زاغ گفتگو دارد و از فراق سخن میگويد.
در فصل بعدی مجنون برای نزديک شدن به قبيلة ليلی ،پوست گوسفند میپوشد .ابتدای اين فصل میخوانيم:
آن پوســت و مغــز قصّــهاش نغــز

از پوسـت چنينی برون دهد مغز

کــان پوســت شــناس مغــز ديــده

از پوســـت به مغز آن رســـيده
(جامی)3٧2 :13٧٨ ،

واژۀ پوست در اين ابيات دقيقاً در ابيات بعدی تکرار شده است:
سوی رمه ميل دو ست ب شنيد

مسکين مجنـون چـو پوسـت را ديـد

(جامی)3٧4 :13٧٨ ،
گنجاندن پوست در دو بيت آغازين فصل با واقعة پوست گوسفند پوشيدن مجنون رابطة معنايی دارد و گونهای انسجام
متن میسازد.
 .2.2.2.2کارکرد توضيحی براعتاستهالل در حوزۀ لفظ (خوشآغازی زبانی ،بيانی ،فضاساز)
در اين حوزه واژه های متن تنها رابطة لفظی دارند .تکرار يک يا چند واج در يک مصر ع يا بيت ،واجآرايی ناميده شدهاست
همچنين تغيير در مصوتها يا صامتها را در حداقل دو واژه ،جناس میگويند .غالباً هدف از واجآرايی و جناس افزودن
موسيقی بر متن است ،اما به نظر می رسد جامی با استفاده از صنايع ادبی غير از افزودن آهنگ بر کالم خود توانسته است نوعی
براعت استهالل خلق کند و برای روايت فضاسازی کند و از طريق براعت استهالل موسيقی و فضاسازی را توأمان به کار
گيرد .ابتدای فصل آشناشدن مجنون با نوفل اين بيت ديده میشود:
ســوداگر چــين ايــن صــحيفه

ايــن نافــه بــرون دهــد ز نيفــه
(جامی)299 :13٧٨،

در اين بيت دو واژۀ نافه و نيفه با يکديگر و همزمان با واژۀ نوفل که در ابيات بعدی بيان میشود ،واجآرايی و جناس در
مصوت بلند میسازد .بنابراين آهنگ اين دو واژه طنينانداز واجهای(ن ،و ،ف ،ل) در واژه نوفل است که نوعی براعت استهالل
و فضاسازی است .ابتدای فصل «باز خريدن مجنون غزالی را» ابياتی وجود دارد:
چــون صــبحدم از غزالــه خــور

پوشــــيد زمــــين غاللــــه زر

افشـــاند فلـــک ز چشـــمة قيـــر

از مهــر غزالــه قطــرههــا شــير
(جامی)310 :13٧٨،

در اين ابيات واژۀ غزاله ،با غزال که در ابيات بعدی خواهد آمد جناس میسازد و واژه غزال را تداعی میکند .تمهيدات
خاص برای خلق براعت استهال ل در اوصاف (کارکرد توضيحی اوصاف) ،در منظومة ليلی و مجنون در حوزۀ لفظ و معنی
توأمان اتفاق افتادهاست ،اما در منظومه يوسف و زليخا براعت استهالل تنها در حوزۀ معنی وجود دارد و در منظومة سالمان و
ابسال نيز اوصاف توضيحی يافت نشد.
جدول ( :)2بسامد اوصاف توضيحی در سه منظومه

منظومه
ليلی و مجنون

اوصاف توضيحی
خواستگاری از ليلی ،آواره شدن مجنون در دشت ،درخت و مرغ ،نامه نوشتن ليلی،
پوست گوسفند ،زاغ ،آشنايی با نوفل ،غزال

يوسف وزليخا

وصف روز ،وصف شب ،عشوه زنان

سالمان وابسال

-
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 .3.2.2کارکرد نمادین
در سه منظومة جامی ،اوصافی وجود دارد که هدف از آنها ،تنها ارائة يک تصوير بصری از موصوف نيست .در واقع ،گاه
هدف از وصف اشياء يا حيوان غير از جنبة زيبايیشناسی و بالغی ،کارکرد ديگر دارد .در هر سه منظومه ،جامی عالوه بر
وصف شخصيتهای اصلی گاه اشياء يا حيوانات مربوط به اين شخصيتها را وصف کرده و به تصوير میکشد .اين اشياء به
تنهايی در روند داستان و پيرنگ تأثيری ندارند و از طرف ديگر تنها به منظور ايجاد تصوير بصری گنجانده نشدهاست .اين
اوصاف برای ايجاد حس قداست ،بزرگی و عظمت ،ثروت ،شومی و بديمنی يا خوشيمنی شخصيت در ذهن خواننده و در
نهايت شخصيت پردازی يا فضاسازی کاربرد دارد در واقع اين نوع اوصاف در روايت کارکردی نمادين پيدا میکند .به عنوان
مثال جامی روايت میکند که در خانة يعقوب درختی وجود داشت که از آن برای فرزندانش عصا درست میکرد ،اما عصای
يوسف را پيک سرمد بعد از درخواست و دعای يعقوب از عالم ملکوت میآورد:
رســيد از ســدره پيــک مُلــک ســرمد

عصايی سـبز در دسـت از زبرجـد

نــــه زخــــم تيشــــة ايــــام ديــــده

نــــه رنــــج ارّۀ دوران کشــــيده

قوی قـوّت ،گـران قيمـت ،سـبک سـنگ

نيــالوده بــه ننــگ روغــن ورنــگ
(همان)٨1 :

در واقع عصا ابزار کار چوپانها و وسيلهای رايج در دست انسانهای دنيای قديم برای انجام فعاليتهای روزانه است،
ابزاری برای عبور از راههای ناهموار و تکيهگاه پيرمردان و پيرزنان است ،اما از طرف ديگر نشانة بزرگشدن و مردانگی هم
هست ،نشان میدهد صاحب اين شیء ديگر کودک نيست و میتواند وظايف بزرگترها را انجام دهد .پس عصای يوسف
عالوه بر موارد ذکر شده چون از جانب خدا فرستاده میشود عنصری سرمدی است و نشاندهندۀ مقام صاحب عصا است که
بايد در آينده وظيفة خطير رهبری يک جامعه را بر عهده بگيرد و از اين جهت وصف مربوط به عصا کارکرد نمادين پيدا
می کند .در اين وصف نيز شاعر با استفاده از تشبيه و وصف با صفت ،تصويری ماورائی از عصا ارائه میدهد که بلندی مقام
يوسف را نزد خداوند مجسم میکند .به عبارت ديگر ،وصف ارائه شده از عصا (واژهها و طرح) يک نشانه است و عصا معنای
آنهاست .عصا خود معنايی دارد و نشانة م عنويت است پس عصا ،معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانهای است که
معنايی دارد .يعنی وصف عصا يک نشانه (دالّ) است و مدلول آن عصاست که خود؛ برای مدلول (معنويت) يک نشانه (دالّ)
می شود و رابطة بين وصف عصا و عصا ،داللت مطابقتی و رابطة بين وصف عصا با معنويت ،داللت التزامی است .در جای
ديگر بعد از اينکه يوسف به مقام عزيزی مصر میرسد ،شاعردر بيست و پنج بيت به وصف اسب يوسف میپردازد:
بــر آخــر داشــت يوســف ديــوزادی

ســپهر انــدازهای ،گــردون نهــادی

تکــاور ابلقــی چــون چــرخ فيــروز

ز شب بسته هـزاران وصـله بـر روز

ز نــور و ظلمــت انــدر وی نشــانه

برابـــر چـــون شـــب و روز زمانـــه

گــــره برخوشــــة چــــرخ از دُم او

شــکن در کاســة بــدر از سُــم او......
(همان)1٧٥ :

طبق سنت داستانپردازی در داستان های ايرانی داشتن اسب تيزگام ،شجاع و وفادار يکی از ملزومات شاهی و پهلوانی
است .چنانکه در شاهنامه با اوصاف و قهرمانیهای رخش روبرو میشويم ،در خسرو و شيرين وصف شبديز را داريم که
نيای خسرو در خواب به پاس نيکرفتاری وی به او وعده می دهد .در منظومة يوسف و زليخا نيز شاعر با پردازش تصويری
از اسب يوسف ،بلندی مقام و مرتبت وی را در کسوت عزيزی مصر تداعی میکند .در عوض ،با توجه به تغيير جغرافيای
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داستان در منظومة ليلی و مجنون جامی ،به جای اسب ،با وصف خوشرفتاری شتر مجنون روبرو میشويم .شتر در ميان قوم
عرب حيوانی مفيد است که برای تغذيه ،باربری ،سفر در بيابانهای بیآب و علف و ...استفاده میشود ،بنابراين دارندگان شتر
با توجه به تعداد شترهايشان مردمی متموّل و صاحبِ احترام بيشتر هستند در وصف اين حيوان بيابانی میخوانيم:
يـــک ناقـــة رهگـــذار بـــودش

کارنـــده بـــه هـــر ديـــار بـــودش

مويش چو شـفق بـه سـرخ رنگـی

زنجيـــره زده چـــو مـــوی زنگـــی

از گــــردن و مــــوی اومثــــالی

طـــالع شـــده در شـــفق هاللـــی

بــی مانــدگی از روش فلــک ســان

پيشش همه کـوه و دشـت يکسـان

ســــيلی گــــردی ميــــان وادی

بـــر قلـــة کـــوه گـــرد بـــادی

کــردی پــی راه بــين بــه هــر جــای

آيينــه گــری بــه هــر کــف پــای

هـــر روز بـــر او ســـوار گشـــتی

پوينــــدۀ هــــر ديــــار گشــــتی
(همان)243 :

وصف ارائه شده از اسب و شتر (واژهها و طرح) يک نشانه است و اسب و شتر معنای آنهاست .اسب و شتر ،خود معنايی
دارد و نشانة ثروت و عظمت است؛ پس اسب و شتر ،معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانهای است که معنايی دارد؛
يعنی وصف اسب و شتر يک نشانه (دالّ) است و مدلول آن اسب و شتر است که خود؛ برای مدلول (ثروت و عظمت) نشانه
(دالّ) می شود و رابطه بين وصف اسب و شتر و اسب و شتر ،داللت مطابقتی و رابطة بين وصف اسب و شتر با ثروت و
عظمت ،داللت التزامی است .در جای ديگرِ روايت جامی به وصف (کالغ) میپردازد و در ادامه دريافت میشود که اين کالغ
خوشيمن بوده است و بعد ازاينکه مجنون اين پرنده را میبيند ،ديدن ليلی برايش ميسر میگردد:
رخشنده بصر بــديد زاغی

چـون دودِ چراغی و چراغی

در تـــيره شـبی ستارۀ دو

يـــا انِگشتــی شـــرارۀ دو

عباسی خـــلعــتی مـرتّب

کــرده ز پی خــالفت شب
(همان)2٧4 :

وصف ارائه شده از کالغ (واژهها و طرح) يک نشانه است و کالغ معنای آنهاست .کالغ خود معنايی دارد و نشانة
خوش يمنی و خبر خوش است پس کالغ ،معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانهای است که معنايی دارد .يعنی وصف
کالغ يک نشانه (دالّ) است و مدلول آن کالغ است که خود؛ برای مدلول (خوشيمنی و خبر خوش) يک نشانه (دالّ) میشود
و رابطه بين وصف کالغ و کالغ ،مصابقتی و رابطه بين وصف کالغ و خبرخوش؛ التزامی است .در عوض جای ديگر زمانیکه
مجنون قصد میکند تا ليلی را ببيند ،در مسير ،پيرزنی بدچهره را میبيند و در هفت بيت به وصف زشتی او میپردازد .مجنون
اين اتفاق را به فال بد میگيرد و در ادامه هم با ديدن ليلی میفهمد که قبيله ليلی او را از ديدارش منع کردهاند و اگر بار ديگر
ليلی را ببيند به او گزند میرسانند:
چون رو به ديار آن دل افروز شد قيس روان به رسم هر روز
افـــتاد دو چــار او عجوزی همچون خر پير پشت کــوزی
رويی که ز سختی و درشتی

شايد صفتش به سنگپشتی ...
(همان)2٨1 :
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وصف ارائه شده از پيرزن (واژهها و طرح) يک نشانه است و پيرزن معنای آنهاست .پيرزن (خود معنايی دارد و نشانة
بديمنی و خبر بد است پس پيرزن ،معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانهای است که معنايی دارد .يعنی وصف پيرزن
يک نشانه (دالّ) است و مدلول آن پيرزن است که خود؛ برای مدلول (نشانة بديمنی و خبر بد) يک نشانه (دالّ) میشود و
رابطة بين وصف پيرزن و پيرزن ،مطابقتی و رابطة بين وصف پيرزن و بديمنی ،التزامی است .در هر دو مورد کارکرد نمادين
(زاغ ،پيرزن) شاعر بالفاصله بعد از وصف آنها وجه نمادين اين دو را توضيح میدهد و رمزگشايی میکند .بعد از ديدن کالغ
بالفاصله مطرح میکند که بانگ زدن کالغ در بين اعراب فعلی خوشيمن است و مجنون نيز اين اتفاق را به فال نيک میگيرد.
اما در جای ديگر بعد از ديدن پيرزن مجنون فکر میکند که هرکس اين چهره کريه را ببيند بیشک روز خوشی نخواهد داشت
و در ادامه در میيابيم که اين اتفاق سرآغاز اخبار ناخوشايند بعدی است.
در منظومة سالمان و ابسال هم میتوان برای يکی از عناصر در متن ،کارکرد نمادين قائل شد .بعد از اينکه سالمان و ابسال
به وصال میرسند ،تصميم به سفر از ديار خود میگيرند .در ميانة راه به دريايی میرسند که بايد از آن عبور کنند .وسيلة رد
شدن آنها از دريا يک قايق است:
کــرد پيدا زورقی چون ماه نــو

بـــر کـــنار بحر اخضر تــيز دو

هر دو رفتند اندر او آسوده حال

شد مه و خورشيد را مـنزل هالل

شد روان از بادبان پـــر سـاخته

همچو بــط سينه بـر آب انداخته

راه را بر خود به سينه میشکافت روی در مقصد به سينه میشتافت
بود بر شــکل کـمان ليکن ز تير تـــيزپـرتر میگذشت از آبــگير
از پس ماهی که زورق رانــدنـد وز دم دريــا ز رونـــق مــاندند
(همان)432 :
وصف ارائه شده از قايق (واژهها و طرح) يک نشانه است و قايق معنای آنهاست .قايق ،خود معنايی دارد و نشانة چيزی
است که شهوت با آن ميسر میشود .پس قايق ،معنايی است که مدلول واقع شده و هم نشانهای است که معنايی دارد .يعنی
وصف قايق يک نشانه (دالّ) است و مدلول آن ،قايق است که خود؛ برای مدلول (چيزی که شهوت با آن ميسر میگردد) يک
نشانه (دالّ) میشود و رابطة بين وصف قايق و قايق ،مطابقتی و رابطة بين وصف قايق با وسيله بودن ،التزامی است .بنابر گفته
سوسور« ،معنی نشانه با توجه به رابطة آن نشانه با نشانههای ديگر روی محور همنشينی ،دريافت میگردد» (ر.ک :چندلر،
.)44 :1394
منظومه سالمان وابسال به گفته خالق اثر يک داستان رمزی است .شاعر در انتهای روايت در قسمتی با عنوان «در بيان آنکه
مقصود از اينها که مذکور شد چيست» خود به تعريف رمزهای درون متن میپردازد و رمزگشايی میکند .در اين قسمت
میگويد که بحر در روايت ،همان شهوت است «ر.ک :جامی ،)446-44٧ :13٧٨ ،بنابراين میتوان مدعی شد که قايق چيزی
است که به وسيله آن ارضای شهوت ميسّر میشود و در واقع قايق رمزی و وصف مربوط به آن در اين روايت ،نمادين است.
در همين قسمت دربارۀ وصف بيشهای که اين دو دلداده در آن حضور دارند چند بيت گنجانده شده است:
شــــد مــــيان بـــحر پـيدا بيشهای

وصـــف آن بــيرون ز هر انـــديشهای

هـــيچ مــرغ از هــمه عـالم نـــبود

کـــانـــدر آن عـــشرتگه خرّم نـــبود

يک طرف درجلوه با هم جــوق جوق

چون تذرو از تاج و چون قمری ز طوق

يک طرف صف صف همه دستانسرای

ســـاز دســـتان کـرده از منقار و نــای
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نــو درخــتان شــاخ شـاخ انــدر او

در نـــوا مـــرغــان گـــستـاخ اندر او

مـــيوه در پــای درخــتـان ريــخته

خـــشک و تـر با يـــکدگر آمـــيخته

چـــشمه آبـــی بـه زير هر درخــت

آفـــتاب و سـايه گردش لخت لـــخت

شــاخ بــود از باددستی رعـــشه دار

مشـــت پـــر ديـــنار از بــهر شــمار

چـــون نـــبودی نـيک گيرا مشت او

ريـختـــی از فــرجـــه انــگشــت او

گــوييا بــاغ ارم چــون رو نـــهفت

غــنـچه پــيدايــش آنــجــا شکــفت

بــا بــهشت عــدن بی روز حــساب

بر گـــرفت از روی خـويش آنجا نقاب
(همان)432 :

مسلماً مقصود شاعر اين نيست که دو دلداده به بيشه رفتند و آنجا اقامت کردند .با توجه به فضای داستان و جنبه نمادين
قايق و دريا ،بيشه نيز معنايی نمادين دارد .بيشه عالم و حالت بیخبری حاصل از شهوت در دو شخصيت داستان است که در
سطور متوالی روايت گريبانگير هر دو خواهد شد.
در نهايت اين نتيجه به دست میآيد که علیرغم آنچه به نظر میرسد ،اوصاف تنها کارکرد تزيينی ندارد و تعدادی از آنها
در سه منظومة جامی کارکرد نمادين پيدا کردهاست تا به اين طريق مفاهيم بيشتری در رابطه با شخصيتها يا فضای مربوط به
داستان ارائه شود .علت اينکه شاعر در اثر خود وصف تزيينی میگنجاند اين است که اين اثر در درجه اول اثری ادبی است
و هدف اولِ شاعر در اين متن؛ خلق کالم زيبا و آهنگين (کارکرد شعری) است ،بنابراين ناگزير در جاهايی از متن اوصافِ
صرفاً تزيينی نيز يافت میشود .به طور کلی بسامد استفاده از اوصاف نمادين در سه منظومة جامی چنين است:
جدول ( :)3بسامد اوصاف نمادين در سه منظومه

منظومه

اوصاف نمادين

ليلی و مجنون

شترمجنون(ثروت و عظمت) ،عجوزِ همسايه ليلی(بديمنی) ،زاغ(خوشيمنی)

يوسف وزليخا

عصای يوسف(معنويت) ،اسب يوسف(عظمت و بزرگی)

سالمان وابسال

قايق(وسيله شهوت) ،دريا (شهوت) ،وصف بيشه (بیخبری حاصل از شهوت)

استفاده از اوصاف نمادين در سه منظومه مختص به روايت جامی است و در روايتهای نظامی (در جايگاه متنی که مورد
توجه شاعران منظومه سرای غنايی قرار دارد) تنها در يک مورد (وصف شبديز) اين کارکرد وجود دارد .با مقايسه اوصافی که
در سه منظومه کارکرد نشانهشناسی دارد ،اين نکته به دست می آيد که اوصاف با کارکرد نمادين در دو منظومة يوسف و زليخا
و ليلی و مجنون برای وصف يک شیء يا حيوان يا شخصيت ،گنجانده شده است ،اما در منظومة سالمان و ابسال ،اوصاف
نمادين علیرغم اينکه يک شیء يا محل را وصف میکند ،درواقع وصف موردنظر يک صحنه را تداعی میکند؛ مثالً وصف
قايق در ذهن مخاطب ،حرکت و قرارگرفتن قايق را روی آبِ دريا تداعی میکند يا وصف دريا ،صحنة ساحل دريا و امواج
درحال حرکت آب را در ذهن نقش میبندد.
 .3نتیجهگیری
علیرغم تصور غالب بر اينکه اوصاف در منظومههای غنايی تنها جنبة تزيينی و زيبايی بخشيدن به متن دارد ،اين تمهيد
ادبی در داستانپردازی ،نقش بسيار پررنگ و مهم ايفا میکند و کارکردهايی دارد که گاه دور از ذهن است .ژنت برای اوصاف،
کارکرد تزيينی ،توضيحی و نمادين قائل میشود .جامی در منظومه های ليلی و مجنون ،يوسف و زليخا و سالمان و ابسال در
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داستانپردازی ،از وصف به عنوان ابزاری برای شخصيتپردازی و فضاسازی بهرهبردهاست .وصفهای بهکاررفته در
منظومههای جامی ،کارکردی تزيينی ،توضيحی و حتی نمادين میيابد ،اما ميزان و چگونگی استفاده از کارکردها در سه منظومه
متفاوت است.
کارکرد تزيينی ،بر اساس تصور غالب ،اولين و مهمترين کارکرد وصف در منظومههای غنايی است ،اما بررسی در سه متن
حاضر نشان می دهد اين کارکرد کمترين ميزان استفاده را در سه منظومه دارد ،به طوریکه در دو منظومة ليلی و مجنون و
يوسف و زليخا تنها سه مورد کارکرد تزيينی يافت میشود و در منظومه سالمان و ابسال نيز اصالً چنين کارکردی وجود ندارد؛
زيرا متن ،فضايی کامالً انتزاعی و مبهم دارد ،درحالیکه در دو منظومة ديگر فضا و جوامع روايت (مصر ،قصر ،صحرا ،بيابان)
کامالً ملموس و عينی است و در مورد يوسف و زليخا ،روايت در يک فضای درباری اتفاق میافتد ،بنابراين استفاده از اوصاف
تزيينی منطقی و قابل قبول است .در سالمان و ابسال ،اوصاف بيشتر جنبة شخصيتپردازی پيدا میکند که با توجه به تمرکز
روايت بر اعمال شخصيتها ،اين کارکرد برای اوصاف ،کامالً درست و بجاست.
با توجه به تعريف ژنت از کارکرد توضيحی ،به نظر می رسد بايد اين نوع را تنها در متون داستانی نو جستجو کنيم ،اما با
دقت بيشتر در میيابيم که اين کارکرد از ديرباز در متون غنايی فارسی وجود داشتهاست .براعت استهالل يکی از انواع کارکرد
توضيحی در متن غنايی است .در منظومة سالمان و ابسال به دليل وجود فضای مبهم و پيام نهايی روايت (تأکيد بر اينکه اعمال
هرکس ،تعيينکنندۀ سرانجام وی است) ،استفاده از اين نوع کارکرد توضيحی ،ضروری به نظر نمیرسد .در منظومة يوسف و
زليخا از آنجا که وقايع روايت در فضاهای بسته و کامالً درباری اتفاق میافتد ،استفاده از اوصاف روز ،شب و ...برای ايجاد
براعت استهالل مناسب نيست ،در عوض در روايت ليلی و مجنون همة روايت در فضاهای باز چون صحرا ،دشت و کالً
فضای غيرشهری اتفاق میافتد ،بنابراين شاعر از کارکرد توضيحی اوصاف زياد استفاده میکند.
کارکرد نمادين ،بر اساس تصور غالب در ادبيات فارسی مخصوص متون عرفانی و رمزی است ،اما در منظومههای غنايی
حاضر اين کارکرد مفاهيم مهمی را به متن تزريق کردهاست و جالب اينکه برخالف دو کارکرد ديگر ،در هر سه منظومه کاربرد
دارد ،اما حوزه استفاده از اوصاف نمادين در سه منظومه متفاوت است .در سالمان و ابسال از آنجا که متن سويههای عرفان
دارد و فضا کامالً انتزاعی است ،اوصافِ با کارکرد نمادين با وجود اينکه يک شیء يا مکان را وصف میکند اما تداعیکنندۀ
يک صحنه است تا از طريق آن صحنه ،مفهوم مورد نظر (سرانجام اعمال شخصيتها و پرداختن به شهوت به جای پيروی از
عقل) را به ذهن برس اند .در منظومة ليلی و مجنون و يوسف و زليخا اوصاف با کارکرد نمادين ،وصف يک شیء ،حيوان يا
شخصيت است ،اما مفاهيم نمادين اوصاف در منظومة ليلی و مجنون در حوزۀ جغرافی ،قبيله و باورهای قومی قابل درک و
فهم است تا سرگشتگی و شيدايی مجنون (شخصيتی که در جامعة عربی از يک قبيلة مشهور ،متموّل و بانفوذ است ،ولی به
خاطر عشق به همة اينها پشت پا میزند) و اختالفات قبيلهای جامعة عربی به خوبی برای خواننده قابل باور باشد .در منظومة
يوسف و زليخا ،اوصاف نمادين حول محور شخصيت داستان که شخصيتی تاريخی و مذهبی است ،میچرخد و با توجه به
حوزۀ مذهب و باورهای اجتماعی قابل درک است تا مفهوم قداست ،بزرگی و برتری را تداعی کند؛ برای اينکه ذهن خواننده
آمادۀ پذيرش اين نکته باشد که زليخا برای دستيابی به کمال مطلوب خويش بايد خود را تهذيب کند تا شايستگی الزم را
برای بودن در کنار يوسف (ع) داشته باشد و از عشق مجازی پلی به عشق حقيقی بزند.
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