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چکیده
داستانهای غنایی منظوم در قرن ششم هجری با ظهور نظامی گنجوی به حدّ اعالی کمال
خود میرسد و خسرو و شیرین بعنوان دوّمین اثر مفصّل نظامی بعد از اسکندرنامه روایتی است که
تحقیقات فراوانی از زوایای گوناگون دربارۀ آن انجام شده است ،امّا کاتارسیس یا پاالیش روحی در
این منظومه تاکنون بررسی نشده است که در این تحقیق سعی شده تا تأثیر عناصر داستانی مؤثّر
بر شکل گیری کاتارسیس در خسرو وشیرین نظامی بررسی گردد ؛خسرو و شیرین با داشتن
ویژگیهایی از جمله درباری و شاهزادهای بودن و به وقوع پیوستن رخدادی عاشقانه در آن از گونۀ
رمانس محسوب میشود .دراین مقاله به دنیال رسیدن به این هستیم که تأثیر عناصر داستانی بر
شکل گیری کاتارسیس به چه شکل میباشد .عناصری در ایجاد کاتارسیس یا پاالیش روحی دخیل
هستند که با بررسی آنها مشخص میشود نظامی آگاهانه با بهره گیری از عناصر داستانی همچون
درونمایه  ،بن مایه  ،لحن  ،رأی  ،پیرنگ و غیره در روایت خسرو وشیرین به ایجاد  72مورد
کاتارسیس دست زده است  .بهره گیری ن ظامی از این عناصر و فراوانی استفاده از آن نشان دهندۀ
توانمندی او در تأثیرگذاری بر مخاطب و پاالیش روحی اوست.
کلمات کلیدی:روایت ،داستان  ،عناصر داستانی ،کاتارسیس(پاالیش روحی) ،نظامی ،خسرو و
شیرین

 1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
7استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان fallah.malihe@gmail.com
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مقدمه
کاتارسیس یا پاالیش روحی که به آن سبک شدگی روح هم گفته شده است مقولهای است که
پرداختن به آن در آثار ادبی مورد توجّه چندانی قرار نگرفته است.از این اصطالح ادبی تعاریف
گوناگونی ارائه شده است .تزکیه در لغت تصفیه و پاک کردن است و در اصطالح نقد ادبی به معنی
رها شدن یا پاالیش روان انسان از وجود عواطف و احساسات آزار دهنده است که با برانگیختن
عواطف مورد نظر انجام می شود.اصطالح تزکیه را ارسطو در کتاب فن شاعری پیش کشید .ارسطو
ضمن بحث دربارۀ تراژدی مینویسد که تراژدی با برانگیختن دو حس ترس و شفقت در تماشاگر
سبب میشود روان او از مزاحمت این دو عاطفه رهایی یابد«.تطهیر و تزکیه ترجمۀ واژۀ یونانی
کاتارسیس() katharsisاست که از اصطالحات مشهور نقد ادبی است و در زبانهای اروپایی به
( )purgationو( ) purificationترجمه شده است .کاتارسیس را میتوان سبک شدگی هم
ترجمه کرد ؛ زیرا غرض از آن این است که بیننده بعد از دیدن تراژدی از این که خود دچار چنان
سرنوشت فجیعی نشده است احساس سبکی کند .در تراژدی معموال قهرمان میمیرد و این مرگ
دلخراش باعث کاتارسیس میشود»(.سبک شناسی شعر،شمیسا:ص)141
کاتارسیس عالوه بر آثار منثور در آثار منظوم نیزاتّفاق می افتد و زبان فارسی آثار منظوم فراوانی
دارد که در این میان آثار نظامی جایگاه و ارزش خاصّ خود را دارد«.خسرو و شیرین منظومهای
است غنایی متجاوز از  6166بیت در بحر هزج بر وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن .پیش از نظامی گویا
ر ودکی و ابوشکور بلخی منظومه هایی در این وزن سروده اند که چند بیتی از آنها در این متنها بجا
مانده است.نیز فخر الدّین گرگانی منظومۀ ویس و رامین را در این بحر سروده است.نظامی پس از
مخزن االسرار در سال  186-181نظم آن را آغاز کرده و بنا بر شواهد تاریخی تا سال  182که سال
مرگ اتابک قزل ارسالن است در آن نظر و تصرّف کرده است(».گزیده خسرو و شیرین،آیتی:ص)74
در این مق اله عناصر داستانی موجود در داستان خسرو و شیرین که منجر به ایجاد کاتارسیس شده
اند مورد بررسی قرار میگیرند از جملۀ این عناصر میتوان به این موارد اشاره نمود:بن
مایه،درونمایه،صحنه،شخصیت،طرح ،رأی،زاویۀ دید،نقطۀ اوج،تک گویی و مکالمه .
بیان مسأله:بکارگیری عناصر داستانی به شکلهای گوناگون میتواندآثارمختلفی بر مخاطب بگذارد،
این اثر گذاری کاری است که نیاز به ظرافت و هنر فراوان دارد.ارتقا دادن یک متن عادی به متنی
که میتواند مخاطب را به دنیای موجود در آن متن ببرد مستلزم توانمندی شاعر یا نویسنده میباشد.
آنچه در این مبحث مطرح میشود پرداختن به همین هنر است که نظامی با استفاده از کدام عناصر
و با چه کمّیّت و کیفیّتی موفق به ایجاد روحیۀ همسانی بین شخصیتهای داستان و مخاطب خود
شده است و در این راه چقدر موفّق بوده است.شاعر با بکارگیری چه عناصری باعث سبک شدگی
روح مخاطب خود میشود و نهایتاً موفّق به برانگیختن چه حسّی در مخاطب خود میشود؛که نهایتاً
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مشخص می شود نظامی به بهترین شکل ممکن از عناصر در ایجاد کاتارسیس بهره برده و موفق
عمل نموده است.
پیشینۀ تحقیق :در زمینۀ پاالیش روحی کار هایی انجام شده است،امّا این کارها در حدّ مقاالتی
است که بطور کامل به این موضوع نپرداخته است  .پاالیش روحی اوّلین بار درقالب واژۀ کاتارسیس
توسط ارسطو در کتاب فن شعر و سیاست مطرح شده است .در سالهای اخیر مقاالتی به این موضوع
پرداخته است ؛همچون کاتارسیس و بازتاب آن درتغییر و تحول مخاطبان تئاتر از سیدحسن فدایی
 ،تفاوت آراء افالطون و ارسطو در زیبا شناختی هنر از علی اصغر فهیمی فر ،تراژدی و نقش آن در
سیمای کالم فردوسی و شکسپیر از صغری دیو ساالر؛ در زمینه نظامی و مخصوصاً خسرو و شیرین
کارهای فراوان و ارزشمندی انجام پذیرفته است ؛ از جمله بررسی ساز و کار شخصیّت در خسرو و
شیرین از سیّدحسن فاطمی و صورت و ساخت شعری خسرو و شیرین نظامی از اسحق طغیانی  ،امّا
با این موضوع خاص تاکنون کاری انجام نپذیرفته است وبرای اولین بار با این حجم پاالیش روحی
مورد بررسی قرار میگیرد.
اهداف و ضرورتهای تحقیق:این تحقیق از آنجا ضروری مینماید که دریچهای نو رو به درک
مفاهیم در آثار ادبی باز می کند و شناخت ما را به کمال بیشتری میرساند ضمن اینکه باعث میشود
ذهن خواننده با وسعت دید بیشتری به درک مطلب برسد .همسو شدن با شخصیتهای داستان و
تجربه کردن حس مشترک با هم  ،سبک شدگی روح را در پی دارد ،هنری که نویسنده به کار برده
تا به این هدف دست یابد الزم است بررسی گردد و هدف این تحقیق همین است تا راز این هنر را
برمال سازد .با دقت در عناصر داستانی که استفاده از آنها باعث ایجاد کاتارسیس میگردد،میتوان به
نتایجی در این زمینه دست یافت؛ از سویی بشر امروز با تمام وجود به دنبال آرامش است که
میتوان از طریق تکنیکهای خاص و از راههای گوناگون  ،حتّی از طریق دانشهای ادبی به مخاطب
انتقال داد که این کار جای تحقیقات بعدی را باز میکند.
بحث:قبل از پرداختن به تاثیر عناصر داستانی بر ایجاد کاتارسیس  ،باید دانست که کاتارسیس
نتیجۀ یک روایت است و در روایت ایجاد میگردد .رسیدن به کاتارسیس در جایی که روایت شکل
نگرفته باشد امکانپذیر نمیباشد.؛بنابراین به دست دادن تعریفی از روایت الزامی است.
روایت :به هر گونه داستان منظوم یا منثوری گفته میشود که در برگیرندۀ وقایع،شخصیتهای
داستانی و گفتار و رفتار آنها باشد«.اصطالح روایت شناسی را اولین بار تزوتان تودوروف در کتاب
«دستور زبان دکامرون» به عنوان علم مطالعۀ قصه به کار برد .روایت شناسی در دیدگاه تودوروف
تنها به بررسی قصه،داستان و رمان محدود نمیشود،بلکه تمام گونه های روایت را در بر میگیرد(».
دستور زبان داستان،اخوت :ص)2ادبیات داستانی بعنوان بستر روایت شامل نمونه های متعددی
میباشد که این نمونه ها همراه با تعاریف می آید.
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داستان :رشتهای ازحوادث که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته اند.داستان انعکاسی از زندگی
است و به همان شکل شخصیّت  ،رویداد و کنش دارد.داستان خود زیرشاخه های متعددی دارد ؛ از
جمله قصه  ،رمانس  ،داستان کوتاه  ،رمان و این انواع خود به قالبهای دیگری قابل تقسیم
میباشند «.هر داستان را باید طوری خواند که به عقاید و عواطف مندرج در آن راه برد و نه اینکه
فقط از سرنوشت شخصیّتهای عمدۀ داستان باخبر شد؛چه شخصیّت های هر کتابی هرقدر هم که
واقعی جلوه کنند و افکار و اندیشه های مندرج در آن هرچقدر هم که مشرف و زیرکانه و شوخ و
شنگ باشند .واقعیّت آن است که هرگاه قرارشود آن کتاب به منزلۀ نمونهای از هنر داستان پردازی
قلمداد گردد،عنصر داستان در آن بی درنگ در مقام اوّل اهمیّت قرار میگیرد و لذا کتاب مزبور دیگر
نمیتواند نمونهای ارزشمند به شمارآید مگر آن که امر داستانپردازی در آن به شیوهای هنرمندانه
صورت بسته باشد (».رمان به روایت رمان نویسان،آلوت :ص)361
قصه :یکی از انواع داستان قصّه میباشد که در نظر اول ممکن است با داستان یکی دانسته شود ،
اما قصّه تخیّلی و بیان مسائل شگفت است و نحوۀ بیان متفاوتی دارد .آنچه در قصّه بیان میگردد
معموالً حوادثی غیر واقعی است«.قصّه روایتی است تخیّلی به نثر یا به شعر که تأکیدش بیشتر بر
حوادث شگفت انگیز و نامعمول است(».رمان به روایت رمان نویسان،آلوت:ص)16
اسطوره،حکایت و افسانه :از دیگر انواع داستان اسطوره میباشد ؛ اسطوره بر پایۀ حقیقت بنا شده
است ودر الیه های زیرین آن میتوان حقیقت را مشاهده نمود.اسطوره به معنی وجود آگاهی و آن
روایتها و قصههای سنّتی است که اصل و مبدأ زندگی و نیروهای طبیعت و اعتقادات دینی را
توضیح میدهد و معموال دربارۀ خدایان و ابرقهرمانان و وقایع و موجودات فوق طبیعی است که
ریشۀ اصلی آنها معتقدات دینی و ملّی مردم قدیم است .
رمانس :گونۀ دیگری از داستان است که ویژگیهای خاصّ خود را دارد و معموالً ماجراجویانه
میباشد با شخصیّتهای خاص خود که اغلب درباری و حتّی از زندگی عادی به دور هستند.اصطالح
رمانس در زبانهای رومی در قرون وسطی به کار میرفت  .عامۀ مردم نیز از کتابهای رمانس بهره
میبردند .رمانس حد واسط بین «اسطوره» که داستان خدایان است و «رمان» که با انسانهای عادی
سرو کار دارد است.
با توجه به تعاریفی که از انواع داستان ارائه شد  ،داستان خسرو و شیرین از نوع رمانس میباشد و
داستان دو شاهزادهای است که در راه رسیدن به هم با عجایب روبرو میشوند و رمانس معموالً
درباری است و موضوع آن عاشقانه میباشد ؛ با توجّه به این مشخّصات رمانس خسرو و شیرین از
عناصری تشکیل شده است که بارزترین عناصر داستانی مؤثّر درکاتارسیس استخراج و دریک جدول
تدوین شده است  .در این جدول پاره های داستانی کاتارسیس دار در یک ستون و عناصر داستانی
پرتکرار در ستون دیگر آمده که این عناصر درونمایه  ،بن مایه  ،لحن  ،رأی  ،روش داستان سرایی ،
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گفتگو  ،پیرنگ  ،زاویه دید  ،نقطۀ اوج و صحنه میباشد که این عناصر در پاره ها مشخّص گردیده
است.تعداد  72مورد کاتارسیس در خسرو و شیرین دیده می شود که تحلیل آن در جدول ذیل
صورت پذیرفته است.
جدول عناصر پرتکرار موثر در کاتارسیس خسرو و شیرین

همانطور که در جدول دیده میشود از تعداد کلّ مواردی که شامل کاتارسیس میشود  ،همۀ موارد
در چند گزینه مشترک هستند  .همگی دارای درونمایۀ وصل و هجر هستند و این درونمایه روح
کلّی حاکم بر خسرو و شیرین است.بن مایه شخصیّت میباشد و در کل پاره ها شخصیّتهای اصلی از
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جمله خسرو،شیرین  ،شاپور و  ...حضوردارند و شخصیّت در حال تکرار شدن است  .لحن ادبی است
و لحن عادی در این موارد دیده نمیشود و این به دلیل استفاده نظامی از زبانی ادبی است که از
هنجار عادی زبان فراتر رفته است .رأی در کل این موارد ابتکاری است و این هنر شاعر میباشد که
با سبک خاص خود به بیان مفاهیم در شعر میپردازد  .زاویۀ دید دانای کل میباشد و کل داستان با
این زاویه بیان شده است.کلّ یۀ موارد دارای نقطۀ اوج میباشد واین چیزی است که الزمۀ وجود
کاتارسیس است.در سایر عناصر داستانی که در جدول آمده است  ،این کلّیت وجود ندارد و تاپایان
داستان تکرار نمیشوند ؛مانند روش داستان سرایی که در دو مورد رفتاری و گفتاری پراکنده شده
است و بیشتر گفتاری است.در گفتگو مکالمه بیشتر از تک گویی اتفاق افتاده است  ،پیرنگ علّی از
فاصلۀ زیبایی شناسی بیشتر آمده است و در صحنه فراوانی مکان از زمان بیشتر است.در ادامه این
عناصر مورد موشکافی بیشتر قرار خواهد گرفت.
دورنمایه :جوزف شیبلی مولّف فرهنگ اصطالحات ادبی دورنمایه (تم) را چنین تعریف کرده
است «:درونمایه عبارت است از موضوع مقاله ( داستان )عمل یا حرکت اساسی (زیربنایی) یا موضوع
کلّی که داستان تصویری از آن است».بر اساس تعریف انجام شده فکر مسلّط بر هر اثر را درونمایه
میگویند .در داستان خسرو و شیرین نظامی فکر مسلّط بر این داستان وصل و هجر میباشد که در
کل داستان سایه افکنده است .از تعداد  72مورد کاتارسیس موجود در این داستان کل موارد شامل
این درونمایه می باشند.ایجاد کاتارسیس با آوردن مضمون وصل و هجر میتواند موفقیت آمیز تر
باشد و این کنش ها و واکنش ها که منجر به ایجاد این درونمایه میشوند هر کدام میتواندمحرّکی
برای ایجاد حسهای متنوّع اعم از غم  ،شادی  ،تعجّب و امثال آن باشد .نمونه هایی از کاتارسیس با

این مضمون آورده میشود:در وصف عشق خسرو به شیرین از زبان شاپورکه در این چند بیت
به وصف هجران بین این دو میپردازد و حسّ شفقت و ترحّم را در مخاطب بر می انگیزد.
هددددوای عشددددق تددددو دارد شددددب و روز
بددددین فدددرّ و جمدددال عدددالم افدددروز
از آن شب هوش و عقل از وی رمیدده اسدت
خیالددت را شددبی درخددواب دیددده اسددت
نددده شدددب خسدددبد نددده روز آرام گیدددرد
ندده مددی نوشددد ندده بددا کددس جددام گیددرد
بددددین تلخدددی مبدددادا عدددیش کدددس را
بدده جددز شددیرین نخواهددد هددم نفددس را
(کلیات نظامی،ص)164
در وصف عشق فرهادبه شرین با درونمایۀ وصل و هجر  ،شرح فراق فرهاد از شیرین بیان میشود که
موجب ایجاد کاتارسیس شده است و مخاطب به نوعی با فرهاد همزاد پنداری مینماید و حس ترحم
و شفقت در مخاطب ایجاد میگردد.
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چددو دل در عشددق شددیرین بسددت فرهدداد
بدددده سددددختی میگذشددددتش روزگدددداری
ندددده صددددبر آنکدددده دارد بددددرگ دوری
زبدددددان از کدددددارو کدددددار از آب رفتددددده
گرفتدددده کددددوه و دشددددت ازبیقددددراری

بددددرآورد از وجددددودش عشددددق فریدددداد
نمددددی آمددددد زدسددددتش هددددی کدددداری
نددده بدددرگ آنکددده سدددازد بدددا صدددبوری
زتددددن نیددددرو زدیددددده خددددواب رفتدددده
وزو در کدددددوه و دشدددددت افتددددداده زاری
(کلیات نظامی:ص )739

بن مایه :یا موتیف در ادبیات عبارت است ازدرونمایه،تصویر خیال،اندیشه،عمل ،موضوع،وضعیت و
موقعیت ،صحنه ،فضا و رنگ یا کلمه و عبارتی است که در اثر ادبی واحد یا آثار ادبی مختلف تکرار
میشود.تکرار بن مایه در اثر واحد آن را در جهت هماهنگی و یکپارچگی پیش میبرد و تأثیری را که
متضمّن آن تکرار است تقویت میکند«.بن مایه ها را به دلیل تنوّع و تعدّدی که دارند میتوان به
عناوین اصلی مانند اشخاص،حوادث،مفاهیم،مضامین ،اشیاء  ،نمادها و مکانها تقسیم نمود.اشخاص
داستان که هم نقش شخصیت داستانی را ایفا می کنند و هم در حکم «تیپ» بار معنایی و مفهومی
خاصی را به داستان می افزایند.چنانچه این اشخاص با اشخاص دیگری جایگزین شوند ،جهات
معنایی و حتّی زیبایی شناختی داستان تغییر میکند و از غنای آن کاسته میشود(».بن مایه،
تعاریف ،گونهها و کارکردها،پارسا نسب:ص)78
بن مایه می تواند عنصر پرتکرار یک متن باشدکه انواعی دارد از جمله شخصیت  ،مکان  ،زمان ،
موضوع و امثال آن.گاه درونمایه را نوعی بن مایه محسوب نموده اند از این جهت که تکرار
میشود.در این داستان بن مایه شخصیّتهای داستان هستند که در همۀ پاره های متنی تکرار شده
اند.شخصیّتهایی چون خسرو،شیرین و شاپور پر تکرار و در همۀ صحنه ها حضور دارند که بن مایه
های این داستان می باشند.از تعداد  72مورد کاتارسیس موجود در داستان خسرو و شیرین کل این
تعداد دارای بن مایۀ شخصیّت میباشند .استفاده از شخصیّت بعنوان عنصر پر تکرار در مقابل با
عناصر بی جان دیگر میتواند در ایجاد کاتارسیس موثّر تر واقع گردد؛ به دلیل اینکه شخصیّت دارای
احساس است در انتقال حس و در نتیجه ایجاد کاتارسیس میتواند موثّرتر واقع شود؛ بعنوان نمونه

در وصف به هم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه که منجر به ایجاد حسّ شادی در
مخاطب میگردد و بن مایه در این پاره شخصیّتهای خسرو و شیرین میباشند.
نظددددر بددددر یکدددددگر چندددددان نهادنددددد
نددده از شدددیرین جددددا میگشدددت پرویدددز
طریددددق دوسددددتی را سدددداز جسددددتند
چدددو ندددام خدددود شدددنیدند آن دو چددداالک
گذشددددته سدددداعتی سددددر بددددر گرفتنددددد

کدددده آب از چشددددم یکدددددیگر گشددددادند
نددده از گلگدددون گدددذر میکدددرد شدددبدیز
زیکددددددیگر نشدددددانها بددددداز جسدددددتند
فتادندددد از سدددر زیدددن بدددر سدددر خددداک
زمددددین از اشددددک در گددددوهر گرفتنددددد
(کلیات نظامی،ص )188
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لحن :به عنوان انتقال دهندۀ احساس به مخاطب  ،از اهمّیّت بسیاری در ایجاد کاتارسیس برخوردار
است.با درک واقعی لحن میتوان به منظور اصلی شاعر دست پیدا نمود و حسّی را که شاعر خواهدان
انتقال آن است را دریافت کرد«.لحن منجر به نوعی تدأثیر عداطفی در خوانندده میشدود کده حالدت
نامیده میشود.هنگامی که شاعر تجربهای را حس میکند آن را با عواطف همدراه کدرده متناسدب بدا
انتظار خواننده به او منتقل میکند.با خواندن شعر،خواننده در احساس شاعر سهیم میشود و همچون
او تحت تأثیر قرار میگیردو به آنچه شاعر عشق ورزیده ،عشق میورزد و از آنچه شاعر متنفّدر شدده ،
متنفّر میشود.این تأثیرپذیری خواننده ناشی از حالتی است که بده وسدیلۀ لحدن و دیگدر تمهیددات
هنرمندانه در او ایجاد شده است  .به دنبال پدیدآمدن چندین حدالتی اسدت کده خوانندده در قالدب
احساس و اندیشۀ نویسنده یا شاعر زندگی دیگری را با معنا و صورت دیگری آغاز میکند (».ادبیدات
و بازتاب آن،گریس:ص )8لحن به دو نوع عادّی و ادبی تقسیم میشود که در لحن ادبی ،کالم ادیبانه
تر و استفاده از عناصر ادبی که کالم را ارتقا میبخشد بیشدتر از کدالم عدادی اسدت .در لحدن ادبدی
استفاده از آرایه های ادبی و هنجارگریزی ادبی بیشتر به چشدم میخدورد و همدین عناصدر کدالم را
تبدیل به یک کالم ادیبانه مینماید .درداستان خسرو و شیرین نظامی  ،کلّ پاره های مورد نظدر کده
کاتارسیس دارد دارای لحن ادبی می باشد و این هندر خداص نظدامی اسدت کده جهدت رسدیدن بده
کاتارسیس با استفاده از لحن ادیبانۀ مخصوص به خود موفّقتر عمل نموده اسدت.با اسدتفاده از یدک
کالم ارتقا یافته بهتر میتوان در مخاطب تاثیر گذاشت؛کاری که شاید از یک کالم عادی برنیاید.
ز طددداق کدددوه چدددون کدددوهی در افتددداد
چددو افتدداد ایددن سددخن در گددوش فرهدداد
کدده گفتددی دور باشددی بددر جگددر خددورد
بدددرآورد از جگدددر بدددادی چندددان سدددرد
ندیدددددده راحتدددددی در رندددددد مدددددردم
بدددده زاری گفددددت کدددداوخ رنددددد بددددردم
چددرا بددر سددر نریددزم هددر زمددان خدداک
فددرو رفتدده بدده خدداک آن سددرو چدداالک
زمدددین بدددر یددداد او بوسدددید و جدددان داد
صدددددالی درد شدددددیرین در جهدددددان داد
(کلیات نظامی:ص)39
مشاهده میشود نظامی با استفاده از عناصر بسیاری در این پاره سعی در برانگیختن مخاطب خود
دارد؛همچون توصیف زیبای شب در بیت اول ،با جان بخشیدن فلک در بیت دوم و سوم،تکرار فلک
دراول مصراع های دوم  ،آوردن استعارۀ شمع از وجود خسرو و استخدام کشت در همین بیت و نیز
تشبیه در بیت آخر همه دست به دست هم داده است تا یک کالم جاندار و پرمایه زاده شود و در
نهایت تأثیر گذار درجان مخاطب باشد که در اینجا باعث غمگین شدن مخاطب خود میشود.
رأی :رأی هنگامی جالب است که خواننده را با خود به پیش برد در این صورت آن را رأی خوب
مینامندو هر سبکی هنگامی دیگر جالب نیست که از غایت جمالت نامربوط و کلمات تکراری و
آهنگهای یکنواخت و کسالتبار مغز خواننده را ملول و خسته کند«.رمان نویس تنها از رهگذر
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تسلّط کاملی بر دایرۀ امکانات و میزان انعطاف پذیری های عنصر سبک است که میتواند ما را قانع
سازد که کار و مشغلۀ او به راستی با چیزی است که خود با مجردات و ذهنیات به کلی فرق دارد
که این اصال به این معنی نیست که آدمی اگر بخواهد رمان نویس خوبی باشد به ضرورت میباید
سبک پرداز دقیقی هم باشد»( رمان به روایت رمان نویسان ،آلوت:ص)112رأی یا ابتکاری است و
یا تقلیدی ؛ رأی ابتکاری سبکی از نوشتن است که نویسنده در آن منحصر به فرد باشد و تقلیدی
صورت نگیرد.آنچه متعلق به خود فرد میباشد و طرز بیان خاص خود نویسنده است .درمقابل رأی
تقلیدی است که در آن نویسنده از نویسندگان قبل از خود تقلید میکند و برای بیان آنجه در ذهن
دارد از رأی نویسندگان دیگر الگوبرداری مینماید.در داستان خسرو و شیرین با توجّه به اینکه
نظامی شاعری صاحب سبک و مبتکر میباشد  ،از رأی ابتکاری بهره برده است.و کل موارد شامل
کاتارسیس از رأی ابتکاری برخوردار است.بعنوان مثال،در زاری کردن فرهاد از عشق شیرین:
بددددرآورد از وجددددودش عشددددق فریدددداد
چددو دل در عشددق شددیرین بسددت فرهدداد
نمدددی آمددددد زدسدددتش هددددی کدددداری
بدددده سددددختی میگذشددددتش روزگدددداری
نددده بدددرگ آنکددده سدددازد بدددا صدددبوری
ندددده صددددبر آنکدددده دارد بددددرگ دوری
زتدددددن نیدددددرو ز دیدددددده آب رفتددددده
زبدددددان از کدددددار و کدددددار از آب رفتددددده
و زو در کدددددوه و دشدددددت افتددددداده زاری
گرفتدددده کددددوه و دشددددت از بیقددددراری
فتدددداد ایددددن داسددددتان در هددددر زبددددانی
در آفددداق ایدددن سدددخن شدددد داسدددتانی
(کلیات نظامی:ص )739
سخن مبتکرانه با سبک خاص میتواند موثّر واقع شود که نظامی به دلیل قدرت بیان و سبک خداص
خود توانسته با رأی مبتکرانه در ایجاد کاتارسیس موفّق عمل نماید.
روش داستان سرایی و شخصیّت پردازی:داستان سرایی با استفاده از ظرفیت شخصیتها و بیان
اعمال و حالتهای گوناگون آنها انجام میگیرد.به تصویر کشیدن کنشهای شخصیت در خالل داستان
هنری است که اگر با روش درست انجام گیرد موجب ایجاد کاتارسیس میشود.
«شخصیّت پردازی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام میپذیرد.در روش اول نویسنده به ارائۀ
صریح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم میپردازد؛به عبارت دیگر نویسنده با شرح
و تحلیل اعمال و افکار شخصیتها آدمهای داستانش را به خواننده معرفی میکند یا از زاویۀ دید
فردی در داستان خصوصیتها و خصلتهای فرد دیگر داستان توضیح داده میشود.در روش
غیرمستقیم شخصیتها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن معرفی میشوند .در این
روش شخصیتها در حین عمل نشان داده میشوند(».بررسی عناصر داستانی در داستان
ضحاک،معینی:ص )33در روایت اعمال شخصیتها از دو طریق بیان میگردد و روش داستان سرایی
به طریق مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد .اگر نویسنده با گفتار خود کنشهای داستانی را
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بیان مینماید و به توصیف اعمال داستانی بپردازد از روش مستقیم بهره برده است و در غیر این
صورت از روش غیر مستقیم یا رفتاری استفاده کرده است که در آن به تصویر رفتار شخصیّتها
پرداخته میشود.در داستان خسرو و شیرین  19مورد از داستان سرایی مستقیم و گفتاری و تعداد
 16مورد از روش داستان سرایی غیر مستقیم و رفتاری استفاده شده است که نشان میدهد نظامی
ترجیح میدهد برای ایجاد کاتارسیس از روش گفتاری استفاده کند.از جمله موارد رفتاری و
غیرمستقیم نمونه های زیر است:در حمل کردن فرهاد شیرین را با اسبش که با توصیف رفتاری
فرهاد روایت صورت میپذیرد و این اعمال فرهاد است که به تصویر در آمده است و درنهایت ایجاد
حس تعجّب مخاطب را در پی خواهد داشت.
سددددقط شددددد زیددددر آن گددددند گهربددددار
چنددددین گوینددددد کاسددددب بدددداد رفتددددار
فدددرو خواهدددد فتددداد از بددداد بدددر خددداک
چددو عاشددق دیددد کددان معشددوق چدداالک
زجدددا برداشدددت و آسدددان کدددرد کدددارش
بددده گدددردن اسدددب را بدددا شهسدددوارش
کددده مدددویی بدددر تدددن شدددیرین نیدددازرد
بدده قصددرش بددرد زان سددان ندداز پدددرورد
(کلیات نظامی:ص )713
از نمونه های مستقیم یا گفتاری می توان به این موارد اشاره نمود:در پشیمانی خسدرو بعدد از مدرگ
فرهاد ،نظامی با بهره گرفتن از گفتار خود و مستقیم به بیان داستان میپردازد که مخاطب از اینکده
در آن لحظه در جایگاه خسرو قرار ندارد که طعم این پشیمانی را بچشد ،حسّ سبک شدگی روحدی
را تجربه خواهد نمود.
کددده از ره زحمدددت آن خدددار برخاسدددت
خبدددر دادندددد خسدددرو را چدددپ و راسدددت
وز آن آزار گشددددددددت آزردۀ خددددددددویش
پشدددیمان گشدددت شددداه از کدددردۀ خدددویش
کدددده بددددادافراه را چددددون دارد او پددددای
در اندیشددددید و بددددود اندیشدددده را جددددای
بدددددو روزی همددددان بددددد بدددداز گددددردد
کسدددی کدددو بدددا کسدددی بدسددداز گدددردد
(کلیات نظامی)1387،712:
گفتگو:در جهت بیان داستان  ،نویسنده گاه به صحنه هایی برمیخورد که شخصیتهای داستانی در
جهت پیش بردن روال داستان با یکدیگر و یا حتی با خودشان گفتگو میکنند و از کالم به این
شکل بهره میبرند «.نویسندگان در تحقق بسیاری از تأثیراتی که میخواهند در خواننده بگذارند از
عنصر گفتگو بهره می جویند ؛ یعنی از عنصری که چون به عالم رمان آورده شود مایهای از انضباط
نمایشنامه نویسان را همراه با بهرهای از برخورد برون گرایانۀ آنان با خود به این عالم وارد میکند و
گفتگو به شکیبایی بیش از حد و مهارت فراوان نیاز دارد تا درست از آب درآید؛چرا که در اینجا نیز
درست همانگونه که در عالم نمایش و نمایشنامه چنین است درستی و اصالت گفتگو در گرو آمیزۀ
ظریفی است از آنچه واقعی است و آنچه زادۀ سبک پردازی است»(رمان به روایت رمان
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نویسان،آلوت:ص)162گفتگو میتواند به دو شکل صورت پذیرد؛ به صورت های تکگویی و مکالمه که
تکگویی میتواند به شکل تک گویی درونی نیز باشد .در داستان خسرو و شیرین تعداد نه مورد گفتگو
شکل گرفته است که از این تعداد  ،هشت مورد مکالمه و یک مورد تکگویی و از نوع تکگویی درونی
میباشد  .ن ظامی برای بیان کاتارسیس از شیوۀ مکالمه بهرۀ بیشتری برده است.در شرح بیقراری
فرهاد خطاب به شیرین از طریق مکالمه با عث بر انگیختن حس دلسوزی و شفقت در خواننده
میشود.
بددده زاری گفتدددی ای سدددرو گدددل انددددام
نظدددددر کدددددردی سدددددوی قصدددددر دالرام
زکدددددار افتددددداده را کددددداری در آمدددددوز
جگددددددر پددددددالودهای را دل برافددددددروز
امیددددددد ناامیدددددددی را وفددددددا کددددددن
مدددددراد بدددددی مدددددرادی را روا کدددددن
کدددده یدددداری بهتددددر از مددددن یدددداد داری
تددو خددود دانددم کدده از مددن یدداد ندداری
جهدددان سدددوزم بددده فریددداد جهانسدددوز
مدددنم یددداری کددده بدددر یدددادت شدددب و روز
غریبدددی چدددون مندددت کدددی یددداد باشدددد
تو را تا دل به خسرو شاد باشد
(کلیات نظامی :ص)742
تکگویی درونی «:شیوهای است در روایت که به موجب آن جریان و آهنگ ضمیر ناخود آگاه
همانگونه که در ذهن شخص رخ می دهد،بازگو میشود و نویسنده در این کار دخالتی نمیکند .در
تکگویی دورنی کسی مخاطب گوینده نیست .این گونه روایت مانند حرف زدن بچه های کوچک و
افراد پیر میماند وقتی با خودشان حرف میزنند.اساس این شیوۀ روایت بر بازگویی ذهنیات راوی
قرار دارد»(.فرهنگ اصطالحات ادبی،داد:ذیل)در شرح فراق خسرو از شیرین بعد از ازدواج با مریم
که با خودگویی یا تکگویی درونی خسرو باعث ایجاد حس ترحم در خواننده و نهایتا ایجاد
کاتارسیس میشوداستفاده از تکگویی درونی میتواند بر ایجاد کاتارسیس در مخاطب بسیار موثر
باشد:
کجدددددا شدددددیرین چدددددو آب زنددددددگانی
کجددددا شددددیرین و آن شددددیرین زبددددانی
همددده شدددب تدددا سدددحر افسدددانه گفدددتن
کجددددا آن عددددیش و آن شددددبها نخفددددتن
کددده اندددده بدددر نتابدددد جدددای جمشدددید
مددرا کوینددد خندددان شددو چددو خورشددید
در او یدددا خندددده گنجدددد یدددا دم سدددرد
دهددن پرخنددده کددردن چددون تددوان کددرد
بهدددداری بددددود و بربددددودش زمددددن بدددداد
کددده را جدددویم کددده را خدددوانم بددده فریددداد
(کلیات نظامی:ص)717
پیرنگ :هر داستان از سلسلهای از رویدادها شکل میپذیرد که بدر اسداس رابطدۀ علّدی و یدا فاصدلۀ
زیبایی شناسی با هم در ارتباط هستند که این رابطه بر اساس پیرنگ داستان شکل میگیرد«.پیرنگ
شبکۀ استداللی داستان را تشکیل میدهدد.پیرنگ الگدوی حادثدهای داسدتان اسدت و از رشدتهای از
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حددوادث و رویدددادهای بدده هددم پیوسددته سدداخته میشددود کدده داسددتان را از کشددمکش بدده نتیجدده
می رساند.حوادث پیرنگ باید با معنی باشد و موجب شود که شخصیت اصلی نسبت بده آنهدا از خدود
واکنش نشان دهد یا شخصیت باید موجب وقوع حوادث شود؛ از این نظر میان پیرندگ و شخصدیت
رابطۀ متقابلی برقرار میشود و همدین رابطده کشدمکش داسدتان را بده وجدود مدی رآورد(».ادبیدات
داستانی،جمال میرصادقی:ص)779همانطور که در تعاریف هم دیده میشود معمدوال تعریدف پیرندگ
بر اساس رابطۀ موجبیت و استداللی است که علّت و معلول در ایجداد پیرندگ بدارزتر اسدت .در 72
مورد کاتارسیس موجود در داستان خسرو و شیرین تعداد  71مدورد دارای پیرندگ علّدی و  7مدورد
پیرنگ با فاصله زیبایی شناسی میباشد؛همچنین  3مدورد وجدود دارد کده از هدر دو پیرندگ در آن
موجود میباشد .نمونه هایی از پیرنگ علّی آورده میشود:در کشتن شیرین خدودش را پدس از مدرگ
خسرو که دلیل این اقدام شیرین نهایت دردی است که از مرگ معشوق خود دارد.
بددده خدددون گدددرم شسدددت آن خوابگددده را
جراحددددت تددددازه کددددرد اندددددام شدددده را
سددوی مهددد ملددک شددد دشددنه در دسددت
در گنبددددد بدددده روی خلددددق در بسددددت
ببوسددید آن دهددن کدداو بددر جگددر داشددت
جگرگدددداه ملدددددک را مهدددددر برداشدددددت
همانجدددا دشدددنهای زد بدددر تدددن خدددویش
بدددان آیددین کدده دیددد آن زخددم داریددش
(کلیات نظامی:ص)342
عالوه بر رابطۀ علّی فاصلۀ زیبایی شناسی نیز در صورت گرفتن پیرنگ نقش دارد .از عناصری است
که در نقل رویدادها میتواند موجب توجّه و نظر مخاطب باشد فاصلۀ زیبایی شناسی است «.حوادث
و رویدادهای یک داستان به گونهای است که اجزای آن گاهی نزدیک و گاهی دور از ذهن تحقق
می یابد و رعایت این فاصله بستگی به ذوق نویسنده دارد به همین دلیل است که این فاصله را
فاصلۀ هنرمندانه نیز نامیده اند(».مالبمانعلی راجی کرمانی،پورنادری:ص .)2این فاصله میتواند بین
حقیقت و خیال روی دهد .نظامی در خسرو و شیرین پند مورد پیرنگ با فاصلۀ زیبایی شناسی
دارد :در شادمانی خسرو بعد از رسیدن به شیرین در حقیقت حال خسرو خیالی که دارد فاصلهای
ایجاد شده است ؛ همچنین رابطۀ علّی نیز وجود دارد که غافل بودن خسرو به این دلیل است که
مشغول عیش و نوش بوده است:
چدددو دولدددت بدددا مدددرادش همددددمی بدددود
ملدددک را کدددار از آن پدددس خرّمدددی بدددود
از ایددن بدده گددر بدده هددم باشددد چدده خددواهی
جدددددددوانی و مدددددددراد و پادشددددددداهی
جهدددان را خدددورد و بددداقی کدددرد بددددرود
نبددددودی روز و شددددب بددددی بدددداده و رود
قضدددای عدددیش چنددددین سددداله میکدددرد
به خوش طبعدی جهدان مدی داد و میخدورد
از آن بیهدددوده کددداری هدددا خجدددل گشدددت
پددس از یکچنددد چددون بیدددار دل گشددت
(کلیات نظامی:ص)379

زاویۀ دید :زاویۀ دید روایت نمایش دهندۀ شیوهای است که نویسنده به وسیلۀ آن مصالح و مواد
داستان خود را به خواننده ارائه می کند و درواقع رابطۀ نویسنده را با داستان نشان میدهد زوایۀ
دیدی که نویسنده انتخاب میکند بر عناصر دیگر داستان تأثیر میگذارد؛یعنی بر شخصیّت
پردازی،برگسترش و تکوین پیرنگ،بر بافت کالم و شیوۀ نگارش (سبک) ،بر تحوّل و دگرگونی
صحنه پردازی و بخصوص بر نقطهای که داستان تمرکز پیدا میکند  .با این حال استفاده از راوی
سوم شخص رایجترین شیوۀ داستان نویسی است(».شیوه های روایت داستان،گرکانی:ص)39در
پشیمانی خسرو بعد از مرگ فرهاد که از زاویۀ دانای کل بیان گردیده است.
کددده از ره زحمدددت آن خدددار برخاسدددت
خبدددر دادندددد خسدددرو را چدددپ و راسدددت
وز آن آزار گشددددددددت آزردۀ خدددددد دویش
پشدددیمان گشدددت شددداه از کدددردۀ خدددویش
کددده بددداد افدددراه را چدددون دارد او پدددای
در اندیشددددید و بددددود اندیشدددده را جددددای
بدددددو روزی همددددان بددددد بددددا زگددددردد
کسدددی کدددو بدددا کسدددی بدددد سددداز گدددردد
(کلیات نظامی:ص)712
نقطۀ اوج :نقطۀ اوج در روایت جایگاهی دارد که بددون آن روایدت و مخصوصداً کاتارسدیس شدکل
نخواهد پذیرفت.لحظهای است در داستان کوتاه،رمان،نمایشنامه و داستان منظوم کده در آن بحدران
به نهایت رویارویی و تعارض خود برسد و بده گدره گشدایی داسدتان بینجامدد.از ویژگیهدای روایدت،
رسیدن به نقطۀ اوج است .رسدیدن بده نقطدۀ اوج نتیجدهای طبیعدی دارد و آن ایجداد کاتارسدیس
است.در نقطۀ اوج احساس مخاطب نیز به اوج خود میرسید و این درسدت همدان جدایی اسدت کده
مخاطب دچار کاتارسیس میشود ،البتّه ممکن است کاتارسیس با نقطۀ اوج در حد چند بیت فاصدله
داشته باشد ولی این فاصله زیاد نمی شود و همیشه این دو با هم خواهندد بدود.در داسدتان خسدرو و
شیرین کلّ مواردی که کاتارسیس اتفاق میافتد ،نقطۀ اوج نیز دارد.در شفیع کردن خسدرو پیدران را
نزد پدرکه نقطۀ اوج آن در بیت سوم میباشد و کاتارسیس در همین بیدت و بیدت بعدد از آن شدکل
میگیرد و حس ترحّم و شفقت در مخاطب ایجاد میشود.
بددده کدددار خویشدددتن لختدددی فدددرو رفدددت
چددو خسددرو دیددد ک دان خددواری بددر او رفددت
وزان غددددم سدددداعتی از پددددای ننشسددددت
بدده سددر بددر زد ز دسددت خویشددتن دسددت
جهددددددان آواز رسددددددتاخیز برداشددددددت
کفدددن پوشدددید و تیدددا تیدددز برداشدددت
بددده رسدددم مجرمدددان غلتیدددد بدددر خددداک
چدددو پدددیش تخدددت شدددد نالیدددد غمنددداک
(کلیات نظامی:ص)14
صحنه :از لوازم یک روایت این است که در زمان و مکان جاری گردد .معلّق بدودن در بدی مکدانی و
بی زمانی داستان نویس را با چالش عظیمی روبرو میکند و دست نویسنده را عمالً میبندد در چنین
شرایطی چارچوب داستان بی نظم و آشفته خواهد بود و نتیجۀ الزم به دست نخواهد آمد.
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«به مکان و زمانی را که در آن عمل داستانی صورت میگیرد ،صحنه میگویند.کاربرد درست صحنه
بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان می افزاید و انتخاب درست مکان و وقوع داستان به حقیقت
مانندی آن کمک میکند؛به همین دلیل است که حتی در داستانهای خیال و وهم یعنی داستانهای
سوررئالیستی و نمادگرایانه ،صحنۀ داستان برزمینۀ واقعی و قابل قبولی جریان دارد(».واژه نامه هنر
داستان نویسی ،میرصادقی:ذیل) در داستان خسرو وشیرین تعداد هفده مورد کاتارسیس همراه با
صحنه بوده است که از این تعداد ده مورد مربوط به زمان و هفت مورد مربوط به مکان میباشد .در
دو مورد عنصر زمان و مکان هر دو وجود دارد؛ بعنوان مثال در خوشحالی خسرو از دیدن مجدّد
شاپور درگاه شاپور صحنه و مکان ایجاد کاتارسیس است:
نددوای چنددگ مددی شددد شسددت در شسددت
ملددک سرمسددت و سدداقی بدداده در دسددت
زدلددددداران خسددددرو بددددا دلددددی شدددداد
در آمددددد گلرخددددی چددددون سددددرو آزاد
چددده فرمددداییی در آیدددد یدددا شدددود دوری
کددده بدددر در بدددار خواهدددد بندددده شددداپور
ز دلگرمدددی بددده جدددوش آمدددد دل شددداه
بفرمدددددددددودش درآوردن ز درگددددددددداه
دگدددددر ره عقدددددل را شدددددد کارفرمدددددای
زشددادی خواسددت جسددتن خسددرو از جددای
(کلیات نظامی:ص)129
نتیجه گیری:
پاالیش یا سبک شدگی روحی در متون ادبی با استفاده از عناصر داستانی میتواند به شکل درست
خود اتفاق بیفتد.همپا شدن با شخصیّتهای داستان و درک احساس آنها به کمک عناصر داستانی
صورت خواهد پذیرفت؛از جملۀ این روایتها داستان خسرو و شیرین است که به دلیل ویژگیهایی
که دارد؛ از جمله درباری و شاهزادهای بودن و طی شدن یک ماجرای عاشقانه در آن  ،از گونۀ
رمانس محسوب میشود.در این رمانس عناصر داستانی منجر به کاتارسیس در قالب یک جدول به
نمایش در آمده است و آنچه از بررسی این جدول به دست می آید این است که استفاده از درونمایۀ
وصل و هجر  ،بن مایه شخصیت  ،لحن ادبی  ،رأی ابتکاری  ،روش داستان سرایی مستقیم یا
گفتاری بیشتر از غیرمستقیم یا رفتاری ،گفتگوی مبنی بر مکالمه  ،پیرنگهای علّی  ،زاویۀ دید دانای
کل  ،استفاده از نقطۀ اوج و بهره گیری از عنصر زمان و مکان در روایت خسرو و شیرین نهایتا
منجر به ایجاد تعداد  72مورد کاتارسیس شده است و استفادۀ نظامی از این عناصر در مقابل سایر
عناصر که بهرهای از آنها نبرده است  ،نشان توانمندی نظامی در تأثیرگذاری بر مخاطب خود است
که با به گزینی این موارد توانسته به بهترین نحو احساسات مخاطب را تحریک نموده و باعث
پاالیش روحی او شود.
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