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چکیده
یکی از شیوههای تحلیل ساختاری داستان ،روش ریختشناسی والدیمیـر پـراا اسـت کـپ رپایـ
کنش شخصیتها نا شده است .در این پژوهش کپ پ شـیو توصـیفی  -تحلیلـی نوشـتپ شـده ،مطـا ق
نظری ریختشناسی پراا ،پ تحلیل و مقایس ساختار روایی منظومپهای عاشقان حسن و دل اثر موالنا
محمّد ن یحیی سیبک نیشا وری و جمال و جالل اثر محمّد نزلآ ادی کپ هر دو زیر ساختی رمـزی و
عرفانی دارند ،پرداختپ شده است تا میزان کارایی و مطا قـت سـاختاری آنهـا ـا اویـوی پـراا مـورد
ارزیا ی و سنجش قرار گیرد .نتایج حاصل از پژوهش یانیر این است کپ منظومپهای مـورد مطاوهـپ از
وحاظ ساختار ،کارکرد ،شخصیت و صفات اشخاص ،مشا پ و نزدیک پ هم هستند و ا نظری پراا تـا
حدّ زیادی مطا قت دارند؛ ا این تفاوت کپ در حرکتهای دو داستان ،ا عدم تواوی و حذف و اضـاف
رخی از خویشکاریها رو پرو هستیم .از میان شخصیتهای هفتگان پراا ،رخی از شخصـیتهای
دو منظومپ پدویل شباهت کارکرد و پ اقتضای داستان ،حذف یا ا هم ادغام شدهاند.
کلیدواژه :ریختشناسی ،تحلیل ساختاری ،داستان رمزی عاشقانپ ،منظومـ حسـن و دل ،منظومـ
جمال و جالل.
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 استادیار ز ان و اد یات فارسی دانشیاه ایالم (نویسند مسئول)
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 .1مقدّمه
مطاوهات صورتگرایان و ساختارگرایان عالوه ر تحوّل در ررسی شهر ،در
ررسی داستان نیز انقال ی پدید آورد و شاخپای از دانش اد ی را پ نام روایتشناسی

1

نیان نهاد (اییلتون .)143 :1368 ،2روایتشناسی ،شاخپای از نقد اد ی مهاصر در
تحلیل متون روایی است کپ رویکردی ساختارگرا دارد و هدفش یافتن نظام حاکم ر
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

ساختار روایت است .ساختارگرایان تالش میکردند از هر قصّپ ،اویویی استخراج
کنند و سپس از این اویوها یک کالنساختار روایی سازند کپ در ار هر متن روایی
اد ی کار رد داشتپ اشد .ررسی ساختاری داستان ،پرغم میراثی کپ از ارسطو تا امروز
پ جا مانده ،تقریب ًا از کاری کپ والدیمیر پراا 3روی قصّپهای پریان 4روسی انجام داد،
شروع شده است (اسکووز .)91 :1383 ،5پراا ا تجزیپ و تحلیل افسانپهای پریان
روسی ،تحوّ وی شیرف در ساختار متن پ وجود آورد تاجایی کپ آثار روایی دییری
اعم از رمان ،داستان و انواع افسانپها نیز مطا ق روش او قا ل ررسی شدند.
در ررسی و تحلیل ساختاری قصّپهای ایرانی ،پ اویوی ریختشناسی 6پراا نیز
توجّپ شده است و رخی از داستانهای کهن و روایتهای شفاهی راساس این اویو
ررسی شدهاند .سیاری از محقّقان نظریپهای اد ی متوجّپ شدند طرح و روش پراا،
یشترین کارایی را در رده ندی و تحلیل ساختاری اد یات روایی فارسی دارد و رای
شناخت خش عظیمی از اد یات روایی کالسیک ما سیار کارآمد است (زرقانی و
قر ان صبّاغ .)349 :1395 ،در این پژوهش ،دو منظوم رمزی و عاشقان حسن و دل و
جمال و جالل کپ از شاهکارهای ادب غنایی فارسی پ حساب میآیند ،راساس
اویوی ریختشناسی پراا ررسی میشوند .منظومپهای مز ور ورای ظاهر عاشقانپ و
1. Narratology
2. Eagleton
3. Vladimir Propp
4. Fairy tales
5. Scholes
6. morphology
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روایی ،سرشار از نمایپهای رمزی و عرفانی هستند؛ پ همین دویل ،در میان
منظومپهای عاشقان اد یات فارسی ،ساختاری متمایز و ینظیر دارند .هدف اصلی این
مقاوپ ،شناخت ساختار روایی این دو اثر اد ی و دستیا ی پ اویوی روایی حاکم ر آنها
پ شیو پراا است تا میزان کارایی و مطا قت ساختاری آنها ا اویوی پراا مورد
ارزیا ی قرار گیرد.
روش تحقیق در این پژوهش ،کتا خانپای و پ شیو توصیفی-تحلیلی و راساس

نظری ریختشناسی پراا است تا مشخّص شود منظومپهای حسن و دل و جمال و
جالل تا چپ اندازه ا اویوی ریختشناسی پراا انطباق دارند ،ساختار منظومپها از چپ
اویویی پیروی میکنند و وجوه تشا پ و افتراق ساختاری دو منظومپ چیست.

 .2پیشینة تحقیق
در زمین موضوع مقاوپ تاکنون مقاوپ یا کتاب مستقلّی نوشتپ نشده است .هرچپ در
این اره موجود است ،مر وط پ مهرّفی و تحلیل غیرریختشناسان دو منظومپ می اشد.
نصراهلل پورجوادی ( )1383در مقاو «مثنوی جمال و جالل و سرایند آن» ،ضمن
مهرفی شاعر ،منظوم جمال و جالل را اثری عرفانی و فلسفی دانستپ کپ قهرمانان و
شخصیتهای آن همیی خیاوی و رمزی هستند .زهرا پارساپور و آزاده موالیی ()1391
در مقاو «تأمّلی ر داستان حسن و دل سیبک نیشا وری» ،ضمن مهرّفی جنبپهای اد ی و
عرفانی منظومپ ،پ ررسی دیدگاه سراینده درخصوص عشق و را طپ میان عشق و عقل
پرداختپاند .سوسن جبری ( )1391در مقاو «حسن و دل ،خوانش صوفیان خسرو و
شیرین» ،پ ررسی اشتراکهای دو منظوم خسرو و شیرین و حسن و دل پرداختپ
است .نویسنده در این مقاوپ ،منظوم حسن و دل را تقلیدی از خسرو و شیرین میداند
کپ از نظر موضوع ،طرح ،شخصیت ،مکان و گفتوگو مشا پ خسرو و شیرین نظامی
است .آسیپ ذ یحنیا عمران ( )1391در مقاو « ررسی و تحلیل داستان غنایی حسن و دل
سیبک نیشا وری و رمان گل سرخ» میکوشد ا ررسی و تطبیق ساختار ،مضامین و
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عناصر داستانی دو اثر ،میزان همانندی این دو داستان را کپ یکی در ایران و دییری در

اروپا تدوین شده ،تبیین کند .حسن ذواوفقاری ( )1394در کتاب یکصد منظوم
عاشقان فارسی و همچنین در دو مقاو «تأمّلی در منظوم جمال و جالل» و «منظوم
حسن و دل» کپ رگرفتپ از کتاب مز ور است ،این دو منظوم غنایی را از داستانهای
رمزی و عرفانی ادب فارسی دانستپ است .نویسنده در این آثار ،ضمن ارائ گزارشی از
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

دو داستان و احوال زندگی شاعران ،پ ررسی و تحلیل عناصر داستانی ،نمایپها،
رمزها و شخصیتهای دو منظومپ پرداختپ است.

 .3والدیمیر پراپ و نظریة ریختشناسی او
ریختشناسی یهنی ررسی و شناخت ریختها (پراا .)53 :1396 ،والدیمیر پراا
(1970-1895م) نخستین ار در تجزیپ و تحلیل قصّپهای پریان روسی از این اصطالح
هره گرفت .پراا ا استفاده از این عنوان ،ریختشناسی قصّپ را ررسی قصّپها
راساس واحدهای کوچک ،ارتباط واحدها ا یکدییر و ا کلّ قصّپ مهنا کرد .پراا ا
ررسیهایی کپ در یکصد قص روسی انجام داد نتیجپ گرفت کپ مبنای قصّپها راساس
کارکردهای شخصیتهاست کپ از نظر تهداد ،محدود ،از وحاظ ترتیب و تواوی،
یکنواخت و از جنب ساختاری ،همپ از یک نوع و تیپ هستند کپ از تمام قصّپهای
پریان روسی دریافتنی است (احمدی.)145 :1384 ،
پراا در این نظریپ ،کاری پ ویژگیهای شخصیتی ،روانشناختی ،موقهیت و
جنسیت کاراکترها ندارد و تنها پ کارکردهایشان میپردازد؛ چون شخصیتها و دییر
چیزهای موجود در قصّپها تنها رای ا راز کارکردی ویژه حضور پیدا کردهاند (قنبری
عبداوملکی و فیروزیان پور اصفهانی.)311 :1399 ،
نکت مهمی کپ اید در ار نظری پراا در نظر گرفت ،این است کپ اویوی
پیشنهادی او فقط رای قصّپهای روسی است و ممکن است این اویو رای قصّپهای
پریان سایر ملل از نظر ترتیب ،تواوی و تهداد کارکردها و شخصیتها چندان صادق
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نباشد؛ چنانکپ پیاه خدیش از وزوم کاستن خویشکاریهای 1سیویکگانپ و
شخصیتهای هفتگان پیشنهادی پراا نزد منتقدان جهانی نظری او صحبت میکند
(خدیش.)116-81 :1391 ،
راساس اویوی پراا ،قصّپها سپ خش دارند :یکی ،وضهیت آغازین کپ
پصورت وصفی است و در آن پ مهرّفی اشخاص یا محیط پیرامون و سایر اجزا و
عناصر قصّپ پرداختپ میشود .دوم ،حادثپ یا حوادث اصلی کپ شاوود قصّپ ر آن
استوار است .سوم ،نتیجپ یا پیامد قصّپ است.
از نظر پراا ،در تحلیل هر داستان یا قصّپ ،تشخیص حرکت و تهداد آنها و نحو
ترکیب آنها ا هم سیار مهم است .نا ر نظری پراا ،هر شرارت یا کمبود و نیاز،
موجب حرکت تازهای در داستان میشود و یک قصّپ ممکن است از یک یا چند قصّپ
تشکیل شده اشد« .از وحاظ ریختشناسی میتوان قصّپ را اصطالحاً آن سط و
تطوّری دانست کپ از شرارت ( )Aیا کمبود و نیاز ( )aشروع میشود و ا گذشت از
خویشکاریهای میانجی پ ازدواج

( )W

یا پ خویشکاریهای دییری کپ پعنوان

سرانجام و خاتم قصّپ پ کار گرفتپ شده است ،میانجامد .این گونپ سط و تحوّل در
قصّپ را حرکت ( )xodنامیدهایم» (پراا.)183 :1396 ،
ترکیب حرکتها از نظر پراا پ صورتهای زیر است:
 .1یک حرکت مستقیماً حرکت دییری را دنبال میکند .2 .حرکت جدید پیش از
قصـپ ـا حرکتـی کـپ داسـتانی در ـر دارد قطـ
پایان حرکت اوّل آغاز میشود .جریان ّ
میشود .پس از خاتم داستان ،حرکت اول ادامپ مییا د .3 .ممکن اسـت داسـتانی کـپ
موجب قط حرکت اوّل شده ود نیز قط شود .4 .قصّپ ممکن است ا دو شرارت آغاز
شود و یکی از آنها قبل از دییری پایان یا د .5 .گـاه ممکـن اسـت دو حرکـت پایـان
مشــترکی داشــتپ اشــند .6 .گــاه داســتانی دو جســتوجوگر دارد .قهرمانــان در وســط

1. Function
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حرکت اوّل از هم جدا میشوند و هرکدام پ حرکت خـویش ادامـپ میدهنـد (همـان:
.)186-184
پراا پس از تقسیم ندی حرکتهای قصّپ ر اساس ترکیب ،تقسیم ندی دییری از
نظر موضوع و محتوا ارائپ میکند .1 :سط از طریق خویشکاری جنگ و کشمکش
()H-I؛  .2سط از طریق خویشکاری انجام کار دشوار ()M-N؛  .3سط از طریق دو
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

خویشکاری کشمکش و کار دشوار ( H-Iو )M-N؛  .4سط دون هیچیک از اینها
(همان.)202 -200 :
پراا رای هرکدام از خویشکاریهای اصلی قصّپ کپ  31مورد است ،نمادی تهیین
کرده است .او رای نشان دادن هفت خویشکاری اوّویپ از حروف اوفبای یونانی و ـرای
قیـــپ از اوفبـــای انیلیســـی اســـتفاده کـــرده اســـت .هرکـــدام از ایـــن خویشـــکاریها
زیرمجموعپهایی دارند کپ ا اعداد شمارشی یا عالمتی خاص تهریف شدهاند:
عنوان

شماره

عنوان

نماد

شماره

1

غیبت

β

13

واکنش قهرمان

2

قدغن

γ

14

دستیا ی پ وسیل

3

سرپیچی

δ

15

نماد

شماره

عنوان

نماد

E

26

کار سخت

N

F

27

شناسایی

Q

سحرآمیز
انتقال پ

G

28

افشاگری

Ex

سرزمینی دییر
4

خبرگیری

ε

16

مبارزه

H

29

تغییرشکل

T

5

دریافت خبر

ζ

17

عالمتگذاری

J

30

مجازات

U

6

نیرنگ

η

18

پیروزی

I

31

عروسی

W

7

همکاری

θ

19

رف شر

K

32

عناصر

§

پیونددهنده

ناخواستپ
8اوف

شر

A

20

ازگشت

↓

33

انییزه

mot

8ب

کمبود

a

21

تهقیب

Pr

34

سپگان شده

⁝

9

میانجیگری

B

22

نجات

Rs

خویشکاریهای اصلی31:

10

تصمیمگیری

C

23

رسیدن پ

O

خویشکاریهای فرعی3 :

قهرمان

صورت ناشناس
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11

عزیمت

↑

24

دعوی دروغ

L

12

کار خشنده

D

25

کار سخت

M

 .4معرفی منظومههای حسن و دل و جمال و جالل
 .1-4معرفی منظومة حسن و دل
حسن و دل ،اثر موالنا محمّد ن یحیی سیبک نیشا وری ( 850 -789هــ.ق ) اسـت.
شاعر این مثنوی  5000یتی را در سال  840هجری در حـر هـزج مسـدس سـرود .ایـن
منظوم سمبلیک و رمزی ،شرح داستان عاشقی شاهزاده دل ،فرزنـد عقـل ،ـپ شـاهزاده
حسن ،فرزند عشق ،است .شخصیتهای داستان اغلب اعضـای ـدن و مفـاهیم انتزاعـی
هســتند .در ایــن داســتان« ،تجر ــپهای عرفــانی از خــالل حــوادث و شخصــیتها و
گفتوگوها یان شده است» (پورنامداریان .)174 :1383 ،مضـمون و درونمایـ اصـلی
داســتان ،عشــق و زیــر و ــم آن و ارتبــاط و تقا ــل دیرین ـ میــان عقــل و عشــق اســت.
نمایپهای داستان عبارتاند از « :ی فرزندی ،جستوجوی آب حیات ،خـرق عـادت،
دیدار پنهانی حسن و دل ،تحت فرمان درآوردن جنّیان ،دیـدار ـا پیـر و مرشـد ،عاشـق
شدن ا شنیدن توصیف و دیدن تصویر ،نجات عاشق ،طلسمها و شکسـتن آنهـا ،گـذر
از سرزمین دیوان ،شکار ،گم شدن ،آتش زدن موی گیسو ،دیدن عجایب ،پیـدا شـدن،
تصادف ،شناختن دو رادر ا مهر ازو ،تغییـر وبـاس ،شکسـت رقیـب ،فریـب ،زنـدانی
شدن ،جنگ و وشکرکشی ،دفاع ،رقیب عاشق ،جشن ازدواج ،آتش زدن حبّپ و حاضـر
شدن سیمرغ ،نامپنیاری میان عاشق و مهشوق و رنجش عاشـق و مهشـوق از همـدییر»
(ذواوفقاری.)29 :1384 ،
حسن و دل از وحاظ داستانپردازی عاوی و فاخر است .ترتیـب و تـواوی حـوادث و
وقای  ،هدفمند ،منطقی و درهم تنیده اسـت کـپ اعـ

اسـتحکام و اسـتواری اثـر شـده

است .زاوی دید در سراسر منظوم حسن و دل سوم شخص مفرد یـا دانـای کـل اسـت؛
امّـا هنیــام منــاظره و نامــپنیاری میــان شخصــیتها راوی ــپ اوّلشــخص مفــرد تبــدیل
میشود .در این داستان ،مکانهای فراوانی وجود دارد کپ محلّ وقـوع حـوادث اسـت.
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مکانهای داستان مبهم و نامشخّص و خیاوی است .گستر مکانی منظومپ هماننـد اغلـب
داستانهای عرفانی ،از مشرق تا مغرب دنیا را در ـر میگیـرد .نـام ایـن مکانهـا هماننـد
شخصیتها رمزی و نمادین است و ر مهـانی و مفـاهیم انتزاعـی دالوـت دارد؛ ـپعنوان
مثال« :مغرب نماد عاوم ملک و این جهان است کپ در تسخیر عقل است و مشـرق رمـز
عاوم ملکوت و جهان روحانی است کپ از نظرعرفا ا عشق میتوان پ آن دست یافت و
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

پادشاه آن عشق است .کوه قاف عاویترین نقطـ عـاوم ملکـوت اسـت» (پورنامـداریان،
 .)174: 1383در این منظومپ ،زمان نیز همانند مکان ،خیاوی ،نامشخّص و دون قطهیـت
و حقیقتمانندی است .زمان چندان توصیف نمیشود .هرجـا کـپ شـاعر میخواهـد ـپ
توصیفی از زمان پردازد ،ا اشاره پ کلمات کلیشپای و کلّی چون سحر ،صـبح و شـب
سنده میکند.
 .2-4معرّفی منظومة جمال و جالل
مثنوی جمال و جالل ،سرود محمّد نزلآ ادی ،شاعر قرن نهم هـ.ق ،است .از زمان
والدت و وفات شاعر ،اطالعات دقیقی در دسترس نیست .تاریخ سرودن این اثر نا ر
یکی از ا یات مثنوی ( یت  ،)4718سال  808هجری است .این مثنوی شامل  4735یت
است کپ در حر خفیف سروده شده است .مثنوی رمزی جمال و جالل ،روایتی از
عشق میان آدمیزاد و پری و داستان عشق شاهزاده جالل پ جمال است .این منظوم
عرفانی و حکمی جنب رمزی و تمثیلی دارد .شخصیتهای قصّپ کامالً خیاوی هستند و
هریک نمودگار مهنایی ما هد طبیهی است (پورجوادی.)88 :1383 ،
درونمای کلّی داستان ا توجّپ پ ماهیت رمزی و عرفانی آن عبارت است از
خودشناسی و مهرفت نفس کپ درنهایت پ مهرفت حق منجر میشود .داستان
شخصیتهای خیاوی و افسانپای زیادی دارد .موضوع و صورت ظاهری داستان ،عشق
مجازی است؛ امّا درونمای آن حکمی و عرفانی است و در عین حال سرشار از
قهرمانی و صحنپهای نبرد و دالوری .داستان از وحاظ محتوا « پدویل درونمای اصلی
آن ،یهنی عشق جزو داستانهای عاشقانپ محسوب میشود؛ ووی خصایص و
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خصلتهای داستانهای عامیانپ ،افسانپهای پریان ،داستانهای رمزی و عرفانی،
داستانهای عیّاری و داستانهای تهلیمی را نیز در خود یکجا جم آورده است»
(ذواوفقاری .)101 :1382 ،زاوی دید در این منظومپ ،سوممشخّص مفرد یا دانای کل
است؛ امّا هنیام مناظره و نامپنیاری میان شخصیتها ،راوی پ اوّلشخص مفرد تبدیل
میشود .در این منظومپ ،مکانهای فراوانی وجود دارد کپ محلّ وقوع حوادث داستان
است .مکانهای داستان همانند منظوم حسن و دل مبهم ،خیاوی و نمادین هستند .زمان
نیز چندان توصیف نمیشود؛ شاعر ا کلمات کلیشپای و کلّی پ زمان اشاره میکند.

 .5تحلیل ریختشناسی منظومة حسن و دل و جمال و جالل
براساس نظریة پراپ
حرکتهای منظومپهای حسن و دل و جمال و جالل ،ا احساس نیاز و کمبود
قهرمان آغاز میشود کپ در ادامپ ا اضافپ شدن نیازها و فقدانهای دییر و همچنین
شرارتهای شریر ،شاهد حرکتهای متهدّدی هستیم کپ اع

سط و گسترش پیرنگ

قصّپ میگردد .در این خش از مقاوپ ،پ ررسی حرکتهای دو داستان راساس نظری
ریختشناسی پراا پرداختپ میشود.
 .1-5گزارش داستان های حسن و دل و جمال و جالل براساس الگـوی
حرکت و خویشکاریهای پراپ
منظومة حسن و دل
در یونان ،پادشاهی پ نـام عقـل حکومـت میکـرد ( .)ɑتنهـا آرزوی عقـل ،داشـتن فرزنـدی ـرای
حرکت
اوّل

جانشینی ود ( .)a6سرانجام ا مناجات سیار صاحب فرزندی پ نام دل شد ( .)k6دل پتـدریج اویـد
و رموز پادشاهی را آموخت (§) .شبی در حضور دل ،سخن از آب حیـوان شـد ( .)ɑدل آرزومنـد
آب حیات شد ( .)a2دوستی پ نام نظر را مأمور یافتن آب حیوان کرد .نظر سفر خود را آغـاز کـرد
(↑.)C

حرکت

نظر پ شهر عافیت رسـید کـپ نـاموس در آنجـا حکومـت میکـرد ( .)G2نشـان آب حیـات را از او

دوم

پرسید (  .)εناموس گفت :آب حیات همان آ ـرو ،سـالمت و اعتبـار اسـت (  .)ζنظـر سـخنان او را
3

3
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نپذیرفت ( .) Eپ قله هدایت رسید ( .)G2در آنجا همّت در ـار حسـن و محـلّ او در قـاف و آب
حیات و دشواریهای مسیر ،اطالعاتی پ وی داد ( .)F96نظر پ قله رقیب رسید ( .)G2خـدمتکاران
رقیب دستییرش کردند ( .)A15رقیـب پرسـید :کـپ هسـتی نظـر گفـت :راه گـم کـردهام و شـغلم
زرگری است (§) .رقیب زر از او طلب کرد ( .)η1نظر گفت :مهدن زر ،گیـاهی در گلشـن رخسـار
است .نظر رخالف میل ا او عازم گلشن رخسار شد ( )↑- θپ قله قامت رسـیدند ( .)G2قامـت از
رقیب ،نام و نشان نظر را پرسید ( .)ε3رقیب پ دروغ گفت :حکیمی است کپ ا گیاه گلشـن رخسـار
قادر است یماری مرا درمان کند ( .)η1قامت دروغ رقیب را دریافت؛ امّا خود را پ نـادانی زد (.)θ
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

شب کپ رقیب مست شد ،نظر قضیپ را رای قامت گفت .قامت نظر را مخفی کرد ( .)F96سـحر کـپ
رقیب رخاست ،نظر را نیافت و رگشت و نظر آزاد شد (.)K10
صبح نظر در حال گشت و گذار در اغ ـود (§) .در تنینـا و عقبـ مـوی میـان عـاجز مانـد ( )Mو
حرکت
سوم

کمک طلبید ( .)B1زوف کپ امیر سپاه حسن ـود ( )F96از آنجـا گذشـت .کمنـدی یفکنـد و او را
1

گرفت (  .)N- Kیک تار موی خود را پ او داد تا هنیام خطـر آن را آتـش زنـد کـپ ـپ مـددش
1

5

یاید (  .)Fشب مارپایان پ او حملپور شدند ( .)Hنظر آنها را شکست داد ( .)I
در گلشن رخسار ،غمزه نظر را دستییر کرد و نزد حسن ـرد ( .)A15حسـن گفـت :اگـر درسـتکار
حرکت

است ،او را رها کن وگرنپ او را کش (§) .غمزه پ قصد کشتن ،او را رهنپ کرد ( .)pr6مهـرهای را

چهارم

دید کپ مادرشان پمنظور دف چشمزخم ـپ ـازوی آن دو سـتپ ـود ( .)J1-F6فهمیدکـپ ـرادرش
است ( .)Qاو را آزاد کرد (.)K10
حسن نظر را پ ایوان خـود دعـوت کـرد (§) .از احـوال دل پرسـید ( .)ε3توصـیفهای نظـر اعـ
دل اختیی حسن شد ( .) θحسن صورتی را کپ پ شکل دل ود ،پ نظر نشـان داد .نظـر گفـت :ایـن
تصویر دل است ( .)ζ2حسن عاشق دل شد ( .)a1نظر گفت :دل زندانی اسـت و در پـی آب حیـوان

حرکت

است .اگر یکی از افراد خود را همراه من فرستی ،میتوان پ وصال امیدوار ـود (§) .حسـن خیـال

پنجم

را همراه نظر فرستاد ( )B2و انیشتری را پ خیال داد ( .)J2خیـال فـوراً نظـر را ـپ کشـورش رسـاند

ناتمام

1

2

(  .)Gنظر تصویر حسن را کشید .دل عاشق او شد (  .)aدل همراه خیال ،قصد سفر ـپ شـهر دیـدار
کرد (↑ .)motcوهم ،وزیر عقل ،از تصمیم او آگاه شد (§) .نزد عقل رفت و او را از عشق رحـذر
داشت ( .)γعقل ،دل ،نظر و خیال را زندانی کرد ( .)A15نظر در زندان آنقدر گریست کپ عقـل او
را آزاد کرد ( .)E4- B7نظر انیشتر را در دهان گذاشت و پ شهر دیدار رفت (↑.)c

حرکت
ششم
ادامپ
حرکت

نظر پ شهر دیدار رسید ( .)G2در آنجا چشم حیات ـر او آشـکار شـد ( .)F6همـین کـپ خواسـت
جرعپ ای از آن را نوشد ،نیین از دهانش یرون افتاد و چشمپ ناپدید شد ( .)F8رقیـب او را زنـدانی
کرد ( .)A15نظر تار گیسوی زوف را آتش زد ( .)F9زوف آمد و او را رهانید (.)E4-K5
نظر نزد حسن از گرفتاری دل گفت (§) .حسن غمزه را پسوی عقل فرسـتاد ( .)B2غمـزه ـپ سـپاه
1

1

2

تو پ حملپ کرد (  )Hو آنها را درهم شکست (  .)Iپ شهر عافیت تاخت (  )Gو خیل او در وباس
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پنجم

قلندران وارد مسجد شدند ( .)T3ناموس از مرشدشان پرسید .غمزه گفت :مرشـدمان پیـر آهوپـوش
است (§) .ناموس را پ ترک نام و عافیت دعوت کـرد و او را قلنـدر سـاخت (  .)Tعقـل وقتـی از
1

هجوم سپاه حسن مطّل شد (§) ،پ دل گفت :سپاه عشق در پـی تصـرّف کشـور اسـت .از فرزنـدش
خواست کپ در حفظ شهر دن کوشد ( .)η1دل درنهایت از عشق تو پ کرد ( .)θپ صبر فرمان داد
کپ ر کوه قاف تازد ( .)B2ناموس پ شـکل آهـویی ـپ سـرزمین دل رفـت ( .)T1غمـزه ـپ شـکل
آهویی خود را پ دید دل آورد ،دل تهقیبش کرد ( .)Prعقل دل را نسبت پ حیلپهای غمزه هشـدار
داد ( .)γحسن نامپای پ پدرش نوشت و او را از عقل آگـاه کـرد (§) .عشـق مهـر را همـراه حسـن
رای نا ودی عقل روانپ کرد ( .)B2حسن از مقبل راه چاره خواست (§) .مقبل ا سـوزاندن حبّـپای
از عنبر تر ،مرغ قاف را حاضر کرد ( .) F1مرغ قاف کمانی را پ دل داد کپ ا آن میتوانسـت دل را
شکار کند ( .)F9غمزه ا تیری دل را ر زمین انداخت ( .)pr6مهر و زوف ر سپاه عقل تاختنـد ()H
و آنها را شکست دادند ( .)I1حسن دل را در چاه زندانی کرد ( .)A15پس از آن ،از وفا خواسـت
ا گیسو ،دل را از چاه رآورد و پ اغ آشنایی آورد (.)E4
در قصر حسن ،غیر در غیاب حسن فرصت را غنیمـت شـمرد و خـود را در وبـاس حسـن درآورد و
کنار او نشست ( .)A -T3خیال دل را دید و پ حسن خبر داد ( .)ε3حسن فرمان داد تا دل را تبهیـد
کنند ( .)A15خادمان خود را مجازات کرد ( .)Uغیر نزد پدرش ،رقیب ،فرار کرد ( .)Prرقیب ،دل
و نظر را در قله هجران زندانی کرد ( .)A15غیر نامپای شکایتآمیز پ حسن نوشـت (§) .حسـن از
محتوای نامپ دریافت کپ غیر عامل فتنپ وده است ( .)Exحسن پشیمان شد ( .)Eنامپای نوشت و ـپ
حرکت
هفتم

خیال داد (.)B2خیال پ قله هجران رفت ( .)G2دل ضمن نامپای اظهـار وفـاداری کـرد ( .)Eصـبر
نزد همّت رفت و ماجرای دل را ازگفت (§) .همّت عازم شهر دن شد تا رای عقـل و دل از عشـق
طلب خشش کند ( )D5و از او خواست تا دخترش را پ عقـد دل درآورد .سـرانجام وی را متقاعـد
کرد ( .)E5عشق ،مهر و همّت را مأمور سیسار کرد تا دل را نجـات دهـد ( .)B2همّـت ـپ سیسـار
حملــپ کــرد ( )H1و رقیــب را شکســت داد و دل را آزاد کــرد ( .)K10-I1رقیــب خشــیده شــد
( .) Unegحسن و دل پ عقد هم درآمدند و پس از آن دل پ مقام پادشـاهی رسـید ( .)Wروزی
در گلشن رخسار ،دل خضر را دیـد ( .)F69خضـر مهـارفی را ـپ دل گفـت و او را از اسـرار هسـتی
واقف ساخت (.)Z

منظومة جمال و جالل
حرکت

در شهر فرد پادشاهی پ نام وهراس فرمـانروایی میکـرد ( .)ɑوهـراس فرزنـدی نداشـت ( .)a6شـبی

اوّل

وهراس خواب دید کپ غنچپای در دست دارد ( .)qخـواب را ـرای وزیـرانش تهریـف کـرد (.)B1
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همیی خواب را پ تووّد فرزندی تهبیر کردند .فرزندی متووّد شد و نـامش را جـالل گذاشـتند (.)K
مهرآرای در قاف دختری پ نام جمال داشت ( .)ɑجمال پنهـانی تصـویری از خـود را ـرای جـالل
فرستاد و جـالل عاشـقش شـد ( .)a1جـالل درد عشـق را ـا پـدر در میـان گذاشـت ( )B4و هـد از
مخاوفتهای زیاد ( )γا اجاز او پ شهر پریان سفر کرد (↑).
جالل ا تـدا ـپ قلهـ «غزنـگ زنیـی» رسـید ( .)G2غزنـگ اجـاز عبـور نمـیداد ( .)A-Mجـالل
فیلسوف را پ قلهپ فرستاد تا راه ورود را یا د ( .)ε3فهمید کـپ مشـکل اصـلی ،مـرغ آتش ـار اسـت
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

حرکت
دوم

( .)ζ2جمال پصورت پای در زنجیر ( )T1عیار را از طریق فتح قلهپ آگاهکرد ( .)F96عیار رگشـت
(↓) و ماجرا را رای جالل گفت (§) .جالل پ جنگ ا آنها رفت ( )H1و ا سـنگ صـدمنی مـرغ
آتش ار را نا ود کرد و قلهپ فتح شد ( )I2و مشـکل حـل گردیـد ( .)Nجـالل پـس از اطـل کـردن
طلسمها ( )K8پ ووحی دست یافت کپ خطرهای مسـیر را ـپ او یـادآوری میکـرد ( .)F5جـالل ـا
انییز یشتر ( )motر اسب غزنگ سوار شد و حرکت کرد (↑).
جالل در ادام سفر شهری را دید کپ ساکنانش همیی چـو ین و متحـرّک ودنـد (§) .سـپ دیـو ـپ
نامهای شمطون ،مشخاشید و خطوم ،مردم شهر را جادو کرده ودند ( .)A11وهبتی وی را پ گنبـدی

حرکت
سوم

رد کپ در آنجا ووحهایی رنیـین ـود ( .)F96روی ووحهـا مطـاوبی نوشـتپ شـده ـود ( .)G3جـالل،
اختیار و فیلسوف ،توسط دیوها در چاهی زندانی شدند ( .)A15مـردی ـپ نـام ختـال هـر روز ـرای
آنان غذا می رد ( .)F96جمال از غیب خبردار شد ( )ε3و روی پارچپای دعـایی نوشـت و از جـالل
خواست کپ ـرای شکسـت دیـوان آن را خوانـد ( .)F2اژدهـایی کـپ درجـی از آتـش در دهـانش
داشت ،ظاهر شد .آتش را خاموش کرد و جادوی دیوان اطل گردید ( )K8و آزاد شدند (.)K10
جالل ا زنی پ نام سـهیقد رو ـپرو شـد (§) .او از جمـال و خطرهـای مسـیر ـرایش گفـت (.)F96
جالل حرکت کرد (↑) .جمال هر ار پ شکل پرندهای درمیآمد و ا او منـاظره میکـرد ( )T1و او
را از ادام سفر ازمیداشت ( .)γجالل ـپ راه خـود ادامـپ داد ( .)motـپ کـوهی سـفید رسـید کـپ
قلهپای سیاه ر سر داشت ( .)G2زنی پ نام یمنپ آنجا ود .جالل گرفتار او شـد ( .)A15یمنـپ عاشـق

حرکت

جالل شد ( .)A16جالل پ توصی اختیار ا زن جادوگر همنشین شد ( .)W1جمال چون جـالل را ـا

چهارم

یمنپ دید ،پ کمکش شتافت و در خواب نامپای را در دستان جالل گذاشت ( .)D-qدر نامپ ،شیو
2

کشتن یمنپ را نوشتپ ود (  .)Fفیلسوف پ دستور جالل یمنپ را کشت و از خون او نوشـید و قـدرت
جادو پیدا کرد ( .)I-F7چهار دیو پ نامهای مشهاشنگ ،شـمخاص ،طمـوج و مشـتانید را از زنـدان
زن جادوگر آزاد کرد ( .)K10مشهاشنگ یک تار موی خود را پ جالل داد تا هنیام خطـر و نیـاز،
آن را آتش زند تا حاضر شوند (.)F1
حرکت
پنجم

جالل در گلزاری زیبا ا دلفروز آشنا شد (§) .او دوبست جـالل شـد .او را ـپ قصـر کشـاند (.)A16
جالل را در قله دلگـداز زنـدانیکرد (* .)Aشـهبازی محـل اسـارت جـالل را ـپ فیلسـوف گفـت
( .)F96فیلسوف پ شکل کبوتری درآمد و ر سر چاه رفت ( .)G1-T1فیلسوف هد از کشتن دیوان
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جالل را آزاد کرد ( .)K10دلفروز دیوی پ نام طامند را پ جنگ ا جـالل فرسـتاد ( .)Hـپ نیـروی
سحر فیلسوف قلهپای پدیدار شد کپ یرونش آتش و درونش گلستان ـود ( .)F5دیـوان از ورود ـپ
آن عاجز شدند .جالل موی دیوان را آتش زد (.)F9دیوان آمدند و دلفروز را شکست دادنـد (I1 -
.)F5
جالل در ادامپ ا تی زمرّدین آشنا شد (§) .ت پ جالل آیینپای مشا پ جام گیتینمـا داد (.)F1-B1
جالل پ یشپای رسید (↑ .)G2-صغال خود را پ هیئت وهراس و پنج تن از دیوان دییر را پ شـکل
پنج وزیر وی درآورد ( .)A12فیلسوف خـود را ـپ شـکل کبـوتری درآورد و در یشـپ جسـتوجو
کرد ( .)ε3-T1فهمید کپ آنها دیو هستند .فوراً جالل را خبر کرد ( .)ζ2جالل پ جنگ آنها رفـت
( )H1نامپای پ دستش رسید .در آن نوشتپ ـود کـپ ایـد دیـو را ـپ کمـک شمشـیری کـپ از یمنـ
حرکت

جادوگر گرفتپای ،کشی و دلشاد را نجـات دهـی ( .)F96جـالل دیـو را شکسـت داد و دلشـاد را

ششم

آزاد کرد (  .)K -Iصبح دلشاد او را از دیو هفتسری کپ نامش شمطال ـود ،آگـاهی داد (§).
1

10

جالل و فیلسوف رای نبرد ا شمطال پسمت قله او رفتند (↑ .)Cعیـار خـود را ـپ شـکل کبـوتری
درآورد ( )T1و ر سر قلهپ رفت .افسونی خواند و از نظر پنهـان شـد ( )Fو سـر جـادوی شـمطال را
رید و نزد جالل ازگشت ( .)↓-I5سپس جالل پ نبرد رخاست و شـش سـر دییـر دیـو را ریـد و
سپاه دیوان را نا ود کرد ( .)I2-Hسپس پ قصر شمطال رفـت و چهـار صـندوق را یافـت کـپ چهـار
شیء جادویی در آنها قرار داشت (.)F1
جالل چهار کوه آهن ،مس ،تال و روی را دید کپ ر االی هر کوه افرادی تنشان در کوه و سرشان
یرون ود (§) .فهمید آنها نیز در پی جمال ودند ( .)ζ3جـالل ـپ زاری پرداخـت ( .)B7جمـال ـپ
شـکل کبــوتری درآمـد ( )T1و او را از ادامـ سـفر رحــذر داشـت ( .)γانییــز دیـدار مهشــوق در
وجودش یشتر شد ( .)motجالل در گنبد دوّار ،دلر ا را دید کپ هـر وحظـپ کـودکی میزاییـد .ـا
یک دست پ کودکانش شکر میداد و ا دست دییر آنها را ـا شمشـیر میکشـت (§) .دلر ـا ـپ
جالل گفت کپ دیدار جمال محال است و پ او پیشنهاد ازدواج داد ( .)A16-η1جالل نام جمـال را
ر ز ان آورد ( .)F5خود را یرون از قصر یافت ( .)K10پ دریـای سـیما ی رسـید ( .)G2ـپ خـواب
حرکت
هفتم

رفت و در خواب ،دلشاد شارت داد کپ از دریا عبور خواهی کرد ( .)qجمال در نامـپای از جـالل
6

خواست ر کشتیای کپ پسمت او خواهد آمد ،نشیند و از دریا عبور کند (  .)F9پـس از سـپ روز
2

پ کوه یاقوت رسید (  .)Gهیچ راهی رای صـهود وجـود نداشـت ( .)Mفرّخ خـت دوـش ـپ حـال
جالل سـوخت و از جمـال خواسـت کـپ ـپ او کمـک کنـد ( .)F96-E2دلشـاد و فرّخ خـت از او
دوجوییکردند ()E2؛ جالل از فراق میناویـد ( .)B7عمـ جمـال ،منشـوره ،پسـری ـپ نـام پیـرافکن
داشت کپ او هم عاشق جمال ود (§).منشوره از آمدن جالل و نیّـت او آگـاه شـد ( ،)ε1نامـپای ـپ
فرزندش نوشت تا پ مبارزه ا جالل رود ( .)ζ1پیرافکن ا کمک شـاه جنّیـان جـالل را ر ـود (.)A1
جمال از حال جالل آگاه شد (§) .دلشاد نزد فیلسوف رفت و از او خواست کپ پ در غار پیـرافکن
رود ( .)B2جمال نیکعطاف را پ جنگ پیرافکن فرستاد ( .)Hدر جنگ ،منشـوره کشـتپ شـد (.)I
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پیرافکن نزد مهرآرا رفت و درخواست خشش کرد ( .)D5مهرآرا از جمـال خواسـت کـپ از خـون
پیرافکن یذرد ،جمـال پـذیرفت ( .)Unegجمـال از پـدر خواسـت جـالل و پیـرافکن را یازمایـد
( .)D1جــالل در مســا قپ و آزمــون ســخن ســر لند یــرون آمــد ( .)I2جــالل پســمت قله ـ قمطــار
وشکرکشی کرد ( )Hو آنجا را فتح کـرد و قمطـار را کشـت ( .)I1مجلـس عروسـی مهیّـا شـد و ـپ
وصال هم رسیدند (.)W
روزی جالل از فیلسوف شنید حکیمی چهارصد ساوپ پ نام دینپرور در غـاری سـاکن اسـت کـپ از
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

حرکت
هشتم

حقایق اطّالع دارد (§) .جالل رای رمزگشایی از اسرار هستی نیازمند دیدار او شد ( .)a6جـالل نـزد
حکیم رفت (↑) و در پنج روز حقایق و نصایحی را پ او گفت و قهرمان پ درج عرفان رسـید (Z-
 .)K2درنهایت جالل پ یاد وطن افتاد و همراه جمال پ شـهر فـرد رگشـت (↓) .پـس از آن جـالل
مرُد (.)X

 .2-5خویشکاری های اشخاص قصّه در منظومه های حسن و دل و جمال
و جالل
قصـپ کـپ از نظـر اهمیتـی
کارکرد یا خویشکاری ،یهنی عمل شخصیتی از اشخاص ّ
کپ در جریان عملیات قصّپ دارد ،تهریف میشود .خویشکاریها سازههای نیادین قصّپ
هستند کپ قبل از هر چیزی اید هم آنها را جـدا سـازیم (پـراا .)82 :1396 ،شـمار
قصــپهای پریــان 31 ،خویشــکاری اصــلی و 3
خویشــکاریهای پــراا در ررســی ّ

خویشکاری فرعی (پیونددهنده ،انییزش و رویدادهای سپگانی) است .از نظر پـراا،
قص ـپ هســتند و اگرچــپ تکامــل و پیشــرفت
خویشــکاریهای فرعــی از اجــزای ســازای ّ

عملیات قصّپ را تهیین نمیکنند ،اهمیت فراوانی دارند (همان .)153 :در داستان حسن و
دل 28 ،خویشکاری وجود دارد کپ  2مورد فرعی و پیوندهدهنده ـپ شـمار مـیرود .در
منظوم جمال و جالل نیز  31خویشکاری وجود دارد کپ  2کارکرد آن فرعی است.
خویشکاریهای اشخاص قصّه
منظومه

خویشکاریهای اصلی

خویشکاریهای فرعی

حسن و دل

–A-a-B-c-↑-E-F-G-H-θ-η-ζ-ε-γ
U-)I-J-k-pr-M-N-Q-Ex-T-

§-mot

-W-Z(Uneg
جمال و جالل

-q-A-a-B-c-↑-E-F-G-θ-η-ζ-ε-γ

§-mot
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U-)H-I-J-k-pr-M-N-Q-Ex-TX↓--W-Z-(Uneg

 .3-5تجزیه و تحلیل حرکتهای منظومة حسن و دل و جمال و جالل
 .5-3-1حرکتهای منظومة حسن و دل
منظوم حسن و دل  7حرکت دارد کپ حرکتهای  1تا  4ا نمودار شمار یک
پراا مطا قت دارد« .یک حرکت مستقیماً حرکت دییری را دنبال میکند» (پراا،
)184 :1396؛ امّا حرکت  5پیش از آنکپ پ پایان رسد ،حرکتی جدید آغاز میشود
کپ جریان قصّپ را قط میکند .پس از پایان حرکت  ،6دنباو حرکت  5از سر گرفتپ
میشود .این عدم هماهنیی میان ترتیب حرکتهای  5و  6ر پیچیدگی داستان افزوده
است .این دو حرکت ا نمودار شمار دو پراا مطا قت دارد« :حرکت جدیدی پیش
از پایان حرکت اوّل آغاز میشود و جریان عملیات قصّپ قط میشود .پس از خاتم
داستان ،حرکت اوّل ادامپ مییا د» (همان:)184 :
a6___________________↑-1
G2_________________________K10-2
M____________________________I1 -3
A15_______________K10-4
B2__________________E4 ...............................ε3___________________↑-5
G2___________E4-6
A__________________Z-7

ماجراها و فراز و نشیبهای زیاد منظومپ ،اع

پیچیدگی پیرنگ داستان شده

است .تهادل حرکتهای داستان مطا ق نظری پراا ،پس از تهادل اووی داستان پدویل
کمبودها و نیازهایی چون داشتن فرزند ،آب حیات و داشتن همسر و همچنین
شرارتهای پیدرپی شریر و قهرمان دروغین ،پ هم میریزد و درنهایت ا کمک
یارییران پ تهادل نهایی میرسد .حرکتهای داستان ،از نظر موضوع و محتوا یشتر از
نوع چهارم حرکتهای پراا ،یهنی سط حرکت دون هیچیک ازخویشکارهای
 M-Nو  H-Iاست ،چنانکپ حرکتهای  4 ،2 ،1و  6از این نوع است .در حرکتهای
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 5و  ،7داستان ا خویشکاری  H-Iسط و حرکت سوم هم ا جفت خویشکاریهای
 M-Nو  H-Iسط یافتپ است.
 .2-3-5حرکتهای منظومة جمال و جالل
داستان جمال و جالل از  8حرکت تشکیل شده است کپ ا نمودار شمار یک
پراا مطا قت دارد« .یک حرکت مستقیماً حرکت دییری را دنبال میکند» (پراا،
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

:)184 :1396
a6__________________↑-1
G2_______________↑-2
A11________________K10-3
F96______________________F1-4
A16__________________________F5-5
B1______________________F1-6
ζ3__________________W-7
a6______________________X-8

ا ررسی حرکتها و خویشکاریهای منظوم جمال و جالل مشخّص شد کپ
حرکتهای داستان ،ا کمبود (حرکت  1و  )8و شرارت شریر و قهرمان دروغین
(حرکت  2تا  )7شروع میشود و تهادل اووی قصّپ پ هم میخورد .درنهایت ا گذشت
از خویشکاریهای میانجی ،داستان دو اره پ تهادل میرسد .حرکتهای داستان از نظر
موضوع و محتوا ا توجّپ پ عیّاری ودن منظومپ ،یشتر از نوع ا ّول حرکتهای پراا،
یهنی سط از طریق خویشکاری  H-Iیا جنگ و کشمکش هستند .در حرکت دوم
داستان جفت خویشکاری  M-Nو  H-Iا هم آمده است .حرکتهای ا تدا و انتهای
داستان هم دون هیچکدام از جفتهای  M-Nو  H-Iسط یافتپ است.
 . 4-5الگوی ساختاری دو منظومة حسن و دل و جمال و جالل
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ا مقایس حرکتها و خویشکاریهای این دو منظومـ عاشـقانپ کـپ ماهیـت رمـزی
قصـپ،
دارند ،میتوان پ شباهتهای هر دو اثر پی رد .هر دو منظومپ از وحـاظ سـاختار ّ
خویشکاری ،حرکت ،تواوی کارکردها و تنوّع شخصیتها تا حدّ زیادی مشا پ هستند.
ماجراهای دو منظومپ ،شبیپ هم و پوسیل اشخاص متفاوتی انجـام گرفتـپ اسـت .در
هر دو اثر ،قصّپ ا احساس نیاز پ فرزند شروع شـده اسـت .ایـن نیـاز در حسـن و دل ـا
مناجات و راز و نیاز و در جمال و جالل ا دیدن خـواب و تهبیـر آن رطـرف میشـود.
پس از آن ،در هر دو داستان ،ـا شـکلگیری یـک نیـاز جدیـد (آب حیـات و نیـاز ـپ
همسر) داستان اصلی آغاز میشود .در ادامپ ،دو عامل شرارت شریر Aو کمبود و نیـاز

a

قصـپ شــده اســت .در هــر دو منظومــپ ــا رخــورد قهرمــان ــپ
اعـ حرکتســازی دو ّ
یارییر Dو دریافت عوامل جادویی Fمثل تار زوف ،مهر چشمزخم ،انیشتری ،سوختن
حبّپ ،ووح زرّین ،آیین گیتینما و ...مشـکل و مصـیبت کارسـازی میشـود K.در هـر دو
منظومـپ کســانی کــپ ــا شــرارت مــان حرکــت قهرمــان میشــوند ،اغلـب اژدهــا ،دیــو،
موجودات خیاوی و رقیب هستند .قهرمان در جنگ ،Hآنان را شکست Iمیدهد .قهرمان
مشکلهای Mخود را ا کمک یارییران و عامل جادو حل میکنـد .Nرقیـب و قهرمـان
Uneg

دروغین توسـط شـاهزاده خـانم خشـیده میشـود.

موقهیـت پایـانی دو داسـتان ـپ

ازدواج و نشستن قهرمان ر تخت پادشاهیWختم میشود .هر دو اثـر ـرخالف سـایر
منظومپهای عاشقانپ ،پایانی متفاوت دارند .قهرمان پس از وصال جسمانی ،ا آشنایی ـا
پیری یارییر (خضر -پیر غارنشین) پ شناخت و عرفـان میرسـد .Zدر جمـال و جـالل،
قهرمان پس از آشنایی ا پیری روحـانی میمیـرد کـپ ـا تفسـیری عرفـانی ،از ایـن نـوع
مرگ پ فنای فیاهلل یاد میشود .Xـا توجّـپ ـپ مطاوـب یادشـده ،اویـوی سـاختاری دو
منظومپ مطا ق و مشا پ هم هستند و تنها در موقهیت پایانی تفاوتی جزئی دارند:
حسن و دل:
جمال و جالل:

)(aA)-(DF)- K-(H I)-(MN)-Uneg -(W Z
)(aA)-(DF)- K-(H I)-(MN)-Uneg -(WZX

 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول خویشکاریهای حسن و دل
a k a c↑G ε ζ EG F9 G A15η1θ↑G2η1θF96K10MB1F96K10NF5HI1A15pr6 F6 J1Q
K10ε3θζ2a1B2j2G2a1c↑γA15B7 E4c↑-G2F6F8A15F9K5E4- B2H1I1G2
T3T1η1θ B2T1PrγB2F1F9pr6HI1A15E4T3Aε3A15UPrA15ExEB2G2ED5E5B2
H1I1K10UnegWF69Z
2

6

2

2 3 3

6 6 2

جدول خویشکاریهای جمال و جالل
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

a6qB1Ka1B4γ↑G2MAε3ζ2T1F96↓H1I2NK8F5↑A11F96G3A15F96ε3F2K8K10
F96↑T1γG2A15A16w1qDF2F7IK10F1A16AF96T1G1K10HF5F9I1B1F1G2A12 T1ε3ζ2
H1F96I1K10C↑T1FI5↓HI2F1ζ3B7T1γ η1A16 F5K10G2qF96G2 ME2
E2B7ε1 ζ1A1B2HIUD5UnegD1I2HI1Wa6↑K2↓X

 .5-5بوطیقای شخصیت در منظومههای حسن و دل و جمال و جالل
 .1-5-5منظومة حسن و دل
در منظوم حسن و دل ،شخصیتها اغلب اعضای دن و مفاهیم انتزاعی هسـتند کـپ
ا اعمال و کنشهای خود در پیشبرد داستان ایفـای نقـش میکننـد .دل نقـش محـوری
دارد و پس از او حسن پعنوان شخصیت مکمّل نقشآفرینـی میکنـد .جـدا از ایـن دو
شخصیت کلیدی ،یارییران و شخصیتهای شریری هم وارد صـحن داسـتان میشـوند
کپ در میان رخدادها و حوادث ا رفتـار مثبـت و منفـی خـود سـیر داسـتان را مشـخّص
میکنند .در داستان حسن و دل« ،اهمیت شخصیت در حدّ پیشبرد داستان و ایجاد تمایز
میــان شخصیتهاســت .ــپ عبــارت دییــر ،منظوم ـ حســن و دل حادثــپمحور اســت و
رخدادها و حوادث ،قهرمان و سـایر شخصـیتها را تحتاوشـهاع خـود قـرار میدهنـد»
(جبری.)84 :1391 ،
در منظوم حسن و دل ،ا چهار نوع شخصیت سروکار داریـم کـپ عبارتانـد از.1 :
شخصیتهایی کپ از اعضا و جوارح دن هستند .این دستپ از شخصیتها جزء واژگـان
کلیــدی اد یــات عاشــقانپ ــپ حســاب میآینــد ،از قبیــل نظــر ،زوــف ،خــال و قامــت.2 .
شخصیتهایی کپ مختصّ عشق مجازی هستند؛ امّا رای تبیین عرفان و عشق اوهی تغییـر
کــار رد پیــدا کردهانــد؛ مثــل حســن ،رقیــب ،ناموس ـو مهــر .3 .شخصــیتهایی کــپ از
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اصطالحات رسمی تصوّف و اد یات عرفانی هستند؛ مثل عقل ،دل ،خضر ،همّت و غیر.
 .4شخصیتهای دیو و دد و مارپایان کپ ا نقشهای منفی خود همـواره اعـ

دردسـر

قهرمانان داستان میشوند.
در منظوم غنایی -عرفانی حسن و دل ،همـ شخصـیتها رمـزی هسـتند .شـاعر در
پایان منظومپ پ رمزگشایی از شخصـیتها پرداختـپ اسـت و از الیـپهای پنهـان داسـتان
گرهگشـــایی میکنـــد .شخصـــیتهای رمـــزی داســـتان عبارتانـــد از :عقـــل :عقـــل
مهاشاندیش ،وهم :نفس ،دل :روح ،حسـن :حـق تهـاوی ،نظـر :فکـر صـواب ،نـاموس:
ترک عافیت و نیکنامی ،همّت :پیر راهنما ،عشق :حق تهاوی ،مهر :موافقت و همراهـی
حق تهاوی ،ناز :استغنای حق تهاوی ،وفا :تد یر ،غمزه :مرتب فنـا ،قامـت :اعتـدال ،رقیـب:
نفس امّاره ،زوف :استهانت حق تهاوی ،خیال :مشاهد تجلیّات جماوی حق تهـاوی ،خـال:
فقر و فنای ساوک ،غیر :شیطان ،دیو و ددان و سیان :شهوات ،مارپایان :عالیق نفسـانی،
خضر :پیر راهنما (فالحی.)160-122 :1388 ،
 .2-5-5منظومة جالل و جمال
منظوم جمال و جالل ،شخصیتهای فراوانی دارد .جالل و جمال شخصیتهای
اصلی منظومپ است .پ غیر از این دو ،یارییران و شخصیتهای شریری وارد صحن
قصّپ میشوند و ایفای نقش میکنند .در این داستان چند نوع تیپ شخصیتی
نقشآفرینی دارند :رخی از شخصیتها نامهای مشهور و مهنیداری دارند کپ نقش
مثبتی ایفا میکنند؛ مانند جالل ،جمال ،وهراس ،مهرآرا و فیلسوف عیّار .رخی دییر
نامهای غیرمشهور و فاقد مهنی دارند کپ متهلّق پ شخصیتهای منفی داستان هستند؛
مثل غزنگ زنیی ،شمطال ،ضغال ،یمنپ ،شمطون ،مشخاشید و خطوم (ذواوفقاری،
 .)115 :1385تهداد زیادی از شخصیتهای داستان ،دیو ،جن ،پری ،غول و اژدها
هستند کپ پدویل نیروی جادویی خود پ هر شکلی کپ خواهند درمیآیند .مرغان و
همچنین گلهای زیادی هم از طریق گفتوگو ا قهرمان ،نقشآفرینی میکنند .در
این منظوم رمزی و عرفانی ،شخصیتهای داستان همیی رمزی هستند .ا رمزگشایی
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کپ در پایان منظومپ پوسیل شخصیت پیر غارنشین انجام میشود ،از الیپهای پنهان
داستان گرهگشایی میگردد .شخصیتهای رمزی داستان عبارتاند از :جالل :نفس
ناطقپ ،وهراس :نفس ک ّلی ،جمال :روح ،پنج وزیر :حواس پنجگانپ ،اختیار :عقل
نیکوکار ،فیلسوف :عشق ،پیلپیکر :همّت ساوک ،غزنگ :آز ،مهرآرا :عقل ،وهبتان
چو ی :مردم ی علم و دین ،سپ دیو :نفس ووّامپ ،امّاره و مکّاره ،سهیقد :مرتب
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

اخالص ،یمنپ :جسم ،گلهای سخنیو :مهرفت ،ت ز رجد :تج ّلی جمال ،صغال :غرور
مهرفت ،دوشاد :روح ،شمطال :شهوت ،منشوره :شیطان ،پیرافکن :جسم و هواهای
نفسانی ،قمطار :دوستی حور هشت ،پیر غار :پیر روحانی (فالحی.)97 :1388 ،
 .3-5-5شخصیت های داستان حسـن و دل و جمـال و جـالل براسـاس
نظریة پراپ
پراا در ررسی قصّپهای پریان روسی ،هفت حوز کنش را شناسایی کرد :شریر،
خشنده ،یارییر ،شاهزاده خانم ،گسیلدارنده ،قهرمان و قهرمان دروغین (پراا،
 .)166 :1396در ررسی این شخصیتها ،نیّتها و خواستپهای آنها در روند عملیات
داستان تأثیری ندارد .آنچپ تأثیرگذار است اعمال و رفتار آنان است .حضور تمام این
شخصیتها در افسانپها و داستانها ضروری نیست (خدیش.)118 :1391 ،
در رخی از داستانها ممکن است شخصیتی در محدود کارکرد شخصیت
دییری وارد شود و اع

همپوشانی گردد .در هر حکایت ،یک شخصیت ممکن

است یش از یکی از این نقشها را ایفا کند؛ مثالً شخص خبی

ممکن است قهرمان

دروغین هم اشد ،خشنده ممکن است اعزامکننده هم اشد یا رای یک نقش ممکن
است از چند شخصیت استفاده شود؛ پعنوان مثال ،چند شخص خبی  .پراا پدویل
همین تغییر عملکردها میان رخی از شخصیتها سپ حوز عملکرد را اثبات میکند.1 :
حوز عملکرد متناسب ا خود شخصیت و خواست اوست؛  .2یک شخصیت
خواهناخواه در حوز عملکرد دییری شرکت میکند؛  .3چند شخصیت در یک حوز
عملیات فهاویت میکنند (همان.)53 :
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شخصیتهای منظوم حسن و دل و جمال وجالل را راساس عملکرد میتوان در
چهار دستپ طبقپ ندی کرد:
شخصیتهای داستان حسن و دل و جمال و جالل براساس نظریة پراپ
شخصیت

حسن و دل

جمال و جالل

قهرمان

دل

جالل

شاهزاده خانم

حسن

جمال

یارییر و خشنده

نظر ،دل ،عشق ،قامت ،همت ،مهر،

وهراس ،جمال ،فیلسوف ،اختیار،

وفا ،خال ،غمزه ،خیال ،زوف ،ناز،

سهیقد ،مشهاشنگ ،شمخاص ،طموج

هالل حاجب ،ناموس ،زوف و خضر

و مشتانید ،ت زمرّدین ،ختال ،دلشاد،
عطاف و پیر غارنشین

شریر و قهرمان دروغین

عقل ،وهم ،رقیب ،غیر ،دیو و ددان و

یمنپ ،مرغ آتش ار ،صغال ،شمطال،

سیان و مارپایان

منشوره ،قمطار ،دلفروز ،دلر ا،
غزنگ

زنیی،

طامند،

شمطون،

مشخاشید و خطوم ،پیرافکن

حوز عملیاتی کارکردهای شخصیت در دو منظومپ
حوزة عملیاتی

حسن و دل

جالل و جمال

قهرمان

C-↑-E-H-I-W-Z

C-↑-E-H-I-W-X

شاهزاده خانم

B-F- U-Uneg-W

F-B-Uneg-W

D-F-G-K-Rs-N-T

D-F-G-K-Rs-N-T

A-M-H-Ex

A-M-w-H-Ex

یارییر و خشنده
شریر و قهرمان دروغین

 .4-5-5صفات شخصیتهای حسن و دل و جمال و جالل
شخصیتهای داستان را ازجهت صفات و ویژگیهایی کپ در داستان پ آنان نسبت
داده است ،میتوان ررسی کرد .صفات اشخاص ،مجموعـ همـ خصـایص ظـاهری و
اطنی آنهاست« .صفات و ویژگیهـای شخصـیتهای افسـانپای را ایـد جـزو عناصـر
متغیّر و ناپایدار دانست .رخالف کارکردها کپ صرفنظر از اینکپ چـپ کسـی آنهـا را
انجام میدهد و چپ خصوصـیاتی دارد ،همیشـپ ثا ـت و تغییـر ناپذیرنـد» (همـان.)121 :
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قصـپ را ممکـن میسـازد» (پـراا،
« ررسی صـفات شخصـیتها تهبیـر و تفسـیر علمـی ّ
.)181 :1396
در منظومـــ حســـن و دل و جمـــال و جـــالل ،شخصـــیتهای داســـتان هرکـــدام
خصوصیات ،صفات و حاالت متفاوت و خاصّی دارند:
صفات شخصیتهای حسن و دل و جمال و جالل
علی گراوند و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

جمال و جالل

حسن و دل
قهرمان (دل) :فرمانروا ،دویر ،زیباروی.

قهرمان (جالل) :دویر ،زیبا ،دانا.

شاهزاده خانم (حسن) :زیبارو ،خیرخواه ،مقتدر ،دوسوز.

شاهزاده خانم (جمال) :زیبا ،خیرخواه ،مقتدر.

یـــارییر و خشـــنده :عشـــق (مقتـــدر ،خیرخـــواه) ،نظـــر

یــارییر و خشــنده :وهــراس (مقتــدر ،خیرخــواه)،

(خیرخواه ،زود رنج ،وفادار) ،زوف (دویر ،مقتدر) ،همّـت

فیلسوف (دانا ،شجاع و جـادوگر) ،اختیـار (ناصـح،

(مهر ان ،خیرخواه) ،خضر (حکیم ،آگاه پ اسرار اوهی).

محافظپکار) ،سهیقد (زیبا ،یاریرسان ،غیـبدان)،

شریر و قهرمـان دروغـین :وهـم ( ـدخواه ،گمراهکننـده)،

چهار دیو (وفـادار ،قدرتمنـد) ،ـت زمـرّدین (زیبـا،

رقیب (حسـود ،نـاتوان ،ـدخواه) ،غیـر (حسـود ،ـدذات،

پیشیو) ،ختال ( خشنده ،یارییر) ،دوشـاد (زیبـارو)،

حیلپگر) ،مارپایان (زشت و پتیاره)

عطاف (قدرتمند) و پیر غارنشین (حکیم ،آگاه).
شــریر :یمنــپ (جــادوگر ،هوس ــاز) ،مــرغ آتش ــار
(ترســـناک ،مـــان شـــونده) ،صـــغال (فریبکـــار،
گمراهکننــده) ،شــمطال دیــو هفتســر (زشــت و
پتیـــاره) ،منشـــوره (حیلـــپگر ،فتنـــپجو) ،قمطـــار
(سرســــخت) ،دلفــــروز (هوس ــــاز) ،طامنــــد
(قویهیکــل ،سرســخت) ،غزنــگ زنیــی (پرخــور،
ســیاه و ترســناک) ،ســپ دیــو (جــادوگر) ،پیــرافکن
(حسود ،ناتوان ،دخواه)

نتیجهگیری
در ررسی و تطبیق ریختشناسان منظومپهای حسن و دل و جمال و جالل،
مشخّص گردید کپ هر دو اثر از نظر ساختاری ،ا نظری پراا تا حدّ زیادی مطا قت
دارند .دو داستان دارای ساختار و کنشهای مشا هی هستند .کشمکشها و فراز و
نشیبها در ماجراهای دو قصّپ  ،اع

پیچیدگی و گسترش پیرنگ شده است .طبق
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نظری پراا ،حرکتهای دو منظومپ ا کمبود یا شرارتی آغاز شده کپ اع

پ هم

ریختن تهادل قصّپ گردیده است .منظوم حسن و دل از  7حرکت تشکیل شده است.
ترتیب حرکتهای  1تا  4ا نمودار شمار یک و حرکتهای  5و  6ا نمودار شمار
دو پراا مطا قت دارد .این عدم هماهنیی میان ترتیب حرکتها اع

پیچیدگی

داستان شده است .منظوم جمال و جالل از  8حرکت تشکیل شده است .حرکتهای
قصّپ مستقیماً حرکت دییری را دنبال میکند کپ ا نمودار شمار یک پراا مطا قت
دارد .در هر دو منظومپ ا در نظر گرفتن تواوی حرکتها مطا ق سطهای مدّ نظر
پراا ،در تمامی حرکتها پدویل انییزههای شخصیتها در رویارویی ا مشکالت و
وقای داستان ،ا عدم تواوی و حذف رخی از خویشکاریها رو پرو هستیم .در منظوم
حسن و دل ،حرکتهای داستان از نظر موضوع و محتوا یشتر از نوع چهارم
حرکتهای پراا ،یهنی سط حرکت دون هیچیک ازخویشکارهای  M-Nو H-I
است .در جمال و جالل ،حرکتها یشتر از نوع یک ،یهنی سط ا خویشکاری H-I

است .از خویشکاریهای سیویکگان پراا ،در داستان حسن و دل تهداد 26
خویشکاری و در منظوم جمال و جالل  29خویشکاری اصلی پ کار رفتپ است کپ
نشاندهند مطا قت این دو منظومپ ا خویشکاریهای پراا است؛ امّا ا توجّپ پ
ماهیت رمزی و عرفانی دو اثر ،کاردکردهایی در داستان وجود دارد کپ در اویوی
پراا پ آنها اشاره نشده است؛ مثالً خویشکاری خواب و رؤیا ( )qو مرگ عرفانی
( )Xدر منظوم جمال و جالل و رسیدن قهرمان پ مقام عرفان و مهنویت ( )Zدر
موقهیت پایانی هر دو داستان .هر دو منظومپ از نظر شخصیتپردازی مشا پاند.
شخصیت های دو منظومپ نمادین هستند و هرکدام از آنان صفات و خصوصیات
متمایزی دارند .شخصیتهای دو منظومپ را میتوان در چهار دستپ طبقپ ندی کرد کپ
تا حدّ زیادی ا تقسیم ندی هفتگان پراا مطا قت دارد :قهرمان ،شاهزاده خانم،
یارییر یا خشنده ،شریر یا قهرمان دروغین .رخی از این شخصیتها ،در قسمتهایی
از داستان ،ا قی نقشها همپوشانی دارند.
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