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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sometimes, in order to confirm the goals of 
the sonnet, the poet narrates a story in the middle of it, which is referred to 
as a sonnet-story. In this type of poetry, the orator, like a storyteller, 
represents an incident and a story and uses the techniques of storytelling to 
narrate emotional moments. From the first days of the emergence of Persian 
poetry, narration was one of the topics used in poetry and the coming of the 
story in the middle of the sonnet, apparently first in Attar's poem and then in 
the sonnets of Rumi's Great Divan has been widely used. One of the 
characteristics of Fakhr al-Din Ibrahim Hamedani, known as the Iraqi (688-
610) in the range of lyric poetry, is the telling of the story and narration of
emotional and pure moments in the middle of the lyric poems. In this article,
an attempt has been made to classify, describe and analyze the prominent 
ways of telling the story in "Iraqi" sonnets so that the reader becomes more 
familiar with the poet's goals and motives and mental mechanism.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical
with a fiction and narrative literature approach, and the method of collecting 
information is library and based on content analysis.
FINDINGS: Out of a total of 303 ghazals in the generals of the Iraqi court,
corrected by Saeed Nafisi (1998), 97 ghazals-stories were identified, which 
comprise about one third of the ghazals of the poet. 18 of them are dedicated 
to sonnets whose prominent element is "dialogue" and 33 are to sonnets-
stories based on "anecdote".
CONCLUSION: Iraqi lyric-stories are short stories in a simple language and 
suitable for romantic and mystical situations in which either the only element
of "dialogue" prevails, or it describes its situations and the beloved or a report 
of the event. Recounts and represents the clergy. Aware of the fact that the
atmosphere of ghazal is not suitable for storytelling and has its own 
limitations, Iraqi has not engaged in marginalization in ghazal-stories and has 
summarized the story in simple and concise language and has established a 
direct and effective connection between the reader and the story.
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 مقاله پژوهشی
 داستانها-پردازی فخرالدّین عراقی در غزلهای داستانساختاری شیوهتحلیل 

 
 2، فیروز مردانی*0هوشنگ محمدی افشار

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر كرمان، كرمان، ایران. -4
 ، ایران.خمینی شهرگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسالمی،  -6
 

 

 چکیده:
گاهی شاعر برای تأیید اهداف غزل، در  میانۀ آن داستانی را هم روایت میکند  زمینه و هدف:

سرا به داستان اطالق میگردد. در این گونۀ شعر، سخنور مانند داستان-كه بدین نوع ادبی، غزل

شگردهای های عاطفی از بازنمایی یک حادثه و ماجرا میرردازد و برای روایت لحظه

مند میگردد. از نخستین روزهای ظهور شعر فارسی، روایت ازجمله پردازی بهرهداستان

موضوعاتی بود كه در شعر بکار میرفت و آمدن داستان در میانۀ غزل، به ظاهر نخست در شعر 

است. ازجمله ویژگیهای عطمار و پس از آن در غزلهای دیوان كبیر موالنا كاربرد فراوان داشته 

( در گسترۀ غزلسرایی، بیان داستان و 445- 499ر الدّین ابراهیم همدانی مشهور به عراقی )فخ

های است شیوههای عاطفی و ناب در میانۀ غزلهاست. در این مقاله سعی گردیده روایت  لحظه

بندی و توصیف و تحلیل شود تا خواننده با طبقه« عراقی»برجستۀ بیان داستان در غزلهای 

 ها و ساز و كار ذهنی شاعر آشناتر گردد.انگیزهاهداف و 

تحلیلی با رویکرد ادبیّات داستانی و -روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی روش مطالعه:

 ای و براساس تحلیل محتوا است.شناسانه، و شیوۀ گردآوری اطمالعات، كتابخانهروایت

-غزل 47(، 4377تصحیح سعید نفیسی )غزل در كلمیات دیوان عراقی  353از مجموع  ها:یافته

سوم غزلهای وی را شامل میشود. به كلم غزلیّات شاعر، حدود یکداستان شناخته شد كه نسبت

است و « گفتگو»گونه، به غزلهایی اختصاص دارد كه عنصر برجستۀ آنها مورد از این  49تعداد 

 است. « تحکای»داستانهایی اختصاص دارد كه مبتنی بر -مورد به غزل 33

داستانهای عراقی از نوع داستان كوتاه و با زبانی ساده و مناسب با حاالت -غزل گیری:نتیجه

غالب است، یا به توصیف « گفتگو»اند كه در آنها یا تنها عنصر عاشقانه و عرفانی بیان شده

میکند. ای روحانی را بازگو و بازنمایی حاالت خود و معشوق میرردازد و یا گزارشی از واقعه

پردازی نیست و محدودیتهای عراقی با آگاهی از این موضوع كه فضای غزل مناسب داستان

پردازی مشغول نشده و با زبان ساده و موجز داستانها به حاشیه-خاصّ خود را دارد، در غزل

 داستان را خالصه و میان خواننده با داستان ارتباط مستقیم و مؤثمر برقرار كرده است.

  

 4344آذر  67 :دریافت تاریخ   

 4344دی  35:  داوری تاریخ   

 4344بهمن  45: اصالح تاریخ   

 4344اسفند  69: پذیرش تاریخ   
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 مقدّمه
پژوهشهای مربوط به حوزۀ انواع ادبی، شعر روایی را غالباً ویژۀ قالب مثنوی میداند؛ درحالیکه داستان و روایت 

-قادر است در هر سبک و شکل و قالب ادبی اعم از سنمتی و معاصر كاربرد داشته باشد. درنتیجه میتوان غزل

در كل م آن پیوند میان شعر و داستان و روایت برقرار  داستان را غزلی را معرمفی كرد كه در آغاز، میانه، پایان یا

بخشی بیشتر به مخاطب و خواننده است. در باشد. هدف از پیوند داستان با فضای غزل، تعلیم، تأثیرگذاری و لذمت

قی، های عاشقانه، اخالمیگردد و شامل درونمایه های عاطفی با زبان و ساختار داستانی بیاناین گونۀ ادبی، تجربه

 عرفانی، فلسفی، اجتماعی، آموزشی، یا تركیبی از همۀ این مضامین است.

نویس، در شعر خود به بازنمایی یک داستانها، بیانگر این نکته است كه شاعر قادر است مانند داستان-بررسی غزل

زل كه بر مبنای بیان مند شود و از قالبهایی همچون غهای گوناگون روایت بهرهحادثه یا ماجرا برردازد و از شیوه

گونۀ غزلها، همچون  های عاطفی استفاده كند. اینعواطف و احساسات شخصی بنا شده است، برای روایت لحظه

گیری. از طرح یا هندسۀ خاصّی پیروی میکنند. این هندسه عبارت است از: مقدّمه، تنه و نتیجه»یک داستان، 

)بررسی ساختار روایی در غزل فارسی، حیدری: ص « اه میرردازدطیّ این سه بخ ، شاعر به بیان یک رویداد كوت

33.) 

ای را كه برای ورود به داستان در مقدّمه، شاعر زمان، مکان، حاالت روحی یا ظاهری شخصیتها و وضعیّت اولیّه

است بیان میشود. نسبت این سه بخ  به یکدیگر الزم است، توصیف میکند. در قسمت تنه، آنچه روی داده 

گیری میشه یکسان نیست. اغلب مقدّمه و نتیجه، كوتاهتر از بدنه هستند و گاهی هم برعکس، مقدّمه و نتیجهه

بخ  بزرگتری را به خود اختصاص میدهند. امّا آنچه مسلمم است برتری بدنۀ داستان بر دو بخ  دیگر است 

 )همانجا(.

 این نوع است:دیوان عراقی، نمونۀ كاملی از  451بعنوان مثال، غزل شمارۀ 

 به خرابات  شدم  دوش،  مهرا  بهار   نبهود   
 كه یک نیم ز شب یا كم یها بهی  برفهت    چون

 گفت: خیرست، درین وقت تو دیوانه شدی

 گفتم : در بگشا، گفت: برو هرزه  مگهوی 
 هر لحظهه درش بگشهایند   این نه مسجد كه به

 دالناین خرابات مغان است و در او  زنهده 

 هید دریهن  بقعهه   محهل   زر و سر را نبوبد 
 ای عراقی، چه زنی حلقه بهرین در شهب و روز   

 

 میزدم نعره و  فریاد،  ز من كس  نشنود 

 رندی از غرفه  برون كرد سر و رخ  بنمود

 نغز پرداختی آخر تو  نگویی كه چه  بود 

 تا درین وقت ز بهر  چو تویی دركه گشود 

 تا تو اندر دبوی، اندر صف پی   آیی   زود 
 اهد و شمع و شراب و غزل و رود و سرودش

 سودشان جمله زیانست و زیانشان همه سود

 زین همه آت ، خود هید  نبینی جز دود

 (414)كلمیات دیوان عراقی: ص             

از جمله فواید كاربرد داستان در غزل آن است كه باعث انسجام محور عمودی و افقی خیال میشود و درنتیجه به 

وشنود، غزل هنریتری میشود و ساختی با شیوۀ گفت»شعر و ارتباط بهتر آن به مخاطب یاری میرساند. انسجام 

های شاعر با متنی، غزل روایی میتواند مخاطب یا منتقد را به اهداف و انگیزهگونه مییابد. از دید بروننمای 

)غزل « آید، رهنمون گرددان بدست میگیری از دانستن مضامین ناشی از فرم ذهنی شاعر كه در روایت آسبهره

 (.444روایی و خاستگاه آن در شعر فارسی، روحانی و منصوری: ص 

سابقۀ ورود داستان و روایت در شعر، ریشه در دوران باستان دارد. در روزگار اسالمی، از نخستین روزهای     

تان در میانۀ غزل كه گاه بصورت نقل ظهور شعر فارسی، روایت یکی از عناصر اصلی اشعار بوده است. آمدن داس
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نخست در شعر عطمار و سرس در اشعار موالنا بصورت گسترده »وشنود جلوه میکند، قول و گاه بشکل گفت

 (.639)آفاق غزل فارسی، صبور: ص « مشاهده میشود

شایخ سلسلۀ ( از بزرگان عرفان و تصوّف و از م499-445« )عراقی»شیخ فخرالدّین ابراهیم همدانی مشهور به 

الدّین محمّد مولوی معاصر و سهروردیۀ مولتان بود كه با رجال بزرگی چون صدرالدیّن قونیوی و موالنا جالل

را در ده فصل سروده « نامهده»یا « نامهعشماق»(. وی منظومۀ 571: ص3معاشر بود )تاریخ ادبیات ایران، صفا، ج

هر یک از فصول دهگانه و مقدّمه و خاتمۀ منظومه، مبحثی در »است و هر فصل مشتمل بر مثنوی و غزل است و 

(. 577)همان: ص « از مباحث عرفانی را مطرح كرده  و آن را همراه با تمثیل و حکایت به پایان رسانیده است

گرچه همۀ آثار فخرالدّین عراقی در موضوع عرفان و تصوّف است، جوهرۀ اصلی شخصیّت وی در غزل جای دارد 

است و مضامین قلندری، مالمتی و دیگر مسائل مربوط به عشق و « عشق»درونمایۀ غزل عراقی  و اصلیترین

آیند كه با زبان نمادین و تمثیلی  و گاه به شکل داستانی و روایی عرفان از مضامین شایع غزل وی بشمار می

 اند.بیان شده

« وار در میانۀ غزل استداستانهایی تمثیلآن آوردن »آید و داستان، یکی از انواع غزل فارسی بشمار می-غزل

(، كه درنهایت بیت یا بیتهای پایانی غزل به نتیجۀ داستان و روایت منجر 655)آفاق غزل فارسی، صبور: ص 

 میشود.

پردازی به معنی خاص آن نبوده است، امّا با دقمت در هرچند هدف اصلی عراقی در غزل، روایتگری و داستان

« سرایینامهده»درمییابیم كه وی با ساختار روایی آشنایی كامل دارد و بعنوان مبتکر « امهنعشماق»آثاری چون 

-است. در این پژوه  سعی گردیده  داستانها نیز بهره گرفته-پیشرو این نوع ادبی است و از این استعداد در غزل

داستانها -ای مختلف این نوع غزلهداستانهای وی شناسایی و گونه-است از میان غزلهای فخرالدّین عراقی، غزل

 معرمفی، بررسی و تحلیل ساختاری شود. این پژوه  درصدد است به پرسشهای زیر پاسخ دهد:

 اند هایی بیان شدهداستانهای عراقی از چه الگویی پیروی میکنند و به چه شیوه-غزل -4

 تر است تهداستانها برجس-كدام شیوه تأثیرگذارتر و كدام عنصر داستانی در غزل -6

 

 روش مطالعه
شناسانه، و شیوۀ گردآوری تحلیلی با رویکرد ادبیات داستانی و روایت-روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی

ای و براساس تحلیل محتوا است. قلمرو این پژوه  غزلهای عراقی در كتاب كلیّات دیوان اطمالعات، كتابخانه

نامه(. شیوۀ غزل میشود. )به استثنای غزلهای عشماق 353ست كه شامل ( ا4377عراقی به تصحیح سعید نفیسی )

داستانهای -مورد( تفکیک میشود، سرس انواع كلمی غزل 47داستانها )-انجام پژوه  اینگونه است: ابتدا غزل

-و سرس غزل« توصیف»داستانهای مبتنی بر -، غزل«تخاطب»داستانهای مبتنی بر  -عراقی از جمله: غزل

 گونۀ اخیر مورد تحلیل ساختاری قرار میگیرند. معرمفی، و عناصر متغیّر این« حکایت»ی نوع داستانها

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
بررسی ساختاری داستان و یافتن قواعد حاكم بر ساختار آن، به معنی بررسی و یافتن ساز و كار ذهن »از آنجاكه 

(، تحلیل اینگونه غزلها پژوهشگران را به 35اوند: ص)بوطیقای قصه در غزلیات شمس، گر« و زندگی انسان است

ها بوسیلۀ روایت و و مضامین برخاسته از این انگیزه ها و سازوكار ذهنی شاعر راهنمایی میکنداهداف و انگیزه
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داستانهای عراقی -داستان قابل فهمتر است. هدف از این پژوه ، توصیف و تحلیل كیفیّت داستانوارگی  غزل

داستان و -های غزلپردازی در غزلها، الزم است گونهوجّه به وجود عناصر سازنده و شگردهای داستاناست و با ت

 عناصر سازنده و متغیّر آن در غزل عراقی معرمفی گردد. 

های ذیل اشاره كرد: از جمله پژوهشهایی كه دربارۀ غزلهای فخرالدّین عراقی انجام شده است، میتوان به نمونه

( 4344از حسینی )« شناسی قصاید و غزلیّات فخرالدّین عراقیسبک»امۀ كارشناسی ارشد با عنوان ننخست پایان

از « بررسی معانی ثانوی در غزلیّات فخرالدّین عراقی»در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ دیگر 

« متنی دو غزل از عراقی و حافظبررسی رابطۀ بینا»( در دانشگاه پیام نور شیراز. همچنین مقاالت 4345بحرانی )

( و 4345نوشتۀ میرهاشمی و صبّاغی )« تکرار، ویژگی سبکی غزلهای عراقی»(؛ 4344مهر )از اسدالهی و كیان

 (. 4341نوشتۀ رحیمی و موسوی )« رموز و اشارات عرفانی در غزلیّات عراقی»مقالۀ 

ردازی عراقی در غزل منتشر نشده است، ازاینرو پپژوه  مستقلمی دربارۀ تحلیل داستان امّا تاكنون هیچگونه

 وی از این دیدگاه نیز مورد بررسی قرار گیرند. ضرورت دارد غزلهای

 

 بحث و بررسی

غزل  موجود در كلمیات دیوان و با  353در بررسی غزلهای فخرالدّین ابراهیم همدانی متخلمص به عراقی، از مجموع 

داستان یافت میشود كه این میزان حدود -غزل 47كوچک و بزرگ موجود، احتساب همۀ روایتها و داستانهای 

داستانهای عراقی براساس -درصد از مجموع غزلیّات دیوان را به خود اختصاص میدهد. در این پژوه ، غزل 33

ی داستانها-بندی هستند: نخست غزلساختار از سه الگو پیروی میکنند و در سه گروه و گونه قابل تعریف و طبقه

« حکایت»داستانهایی كه ساختار -؛ بدین معنی كه عنصر اصلی آنها گفتگو است؛ دیگر غزل«تخاطب»مبتنی بر 

داستانهای -ها و عناصر متغیّر و سازندۀ داستان و روایت در آنها نق  دارند؛ سوم غزلدارند و تقریباً اغلب مؤلمفه

زی و وصف حال عاشق و توصیف معشوق و ماجراها و به تصویرپردا كه محور روایت در آنها« توصیف»مبتنی بر 

 حاالت عاشقانه اختصاص دارد.

 

 و خطاب« گفتگو»داستانهای مبتنی بر -غزل
است و دیگر عناصر داستان بصورت فرعی و در « گفتگو»، داستانها-گونه غزل محور اصلی و عنصر برجسته در این

مورد خطاب قرار میدهد و با او سخن میگوید. این الگو هر گونه  در این الگو راوی كسی را»مرحلۀ دوم قرار دارند. 

)بررسی الگوی « كالم و گفتگو بین عاشق و معشوق، عاشق با رقیب یا غیر و گفتگوهای درونی را شامل میشود

 (.437روایت در غزل سعدی، فرهنگی و حمیدی اصل: ص 

داستانها را شامل -درصد غزل 55/63ت كه حدود مورد اس 49داستانها در دیوان عراقی -گونه غزل تعداد این

داستانهای مبتنی بر حکایت دارای كمترین بسامد هستند. -داستانهای وصفی و غزل-به غزلمیشود و نسبت

به  بیت دارند. عراقی در همۀ بیتها 4بیت در نوسان است و بطور متوسّط  64تا  4تعداد ابیات این غزلها بین 

-ای از زبان شاعر كه شخصیّت اصلی داستان است و با بهرهه است؛ بلکه پس از مقدّمهخطاب و گفتگو نررداخت

ای از غزلها، چندین بیت را به گفتگو گیری از تمثیل، به موضوع اصلی میرردازد و در میان یا انتهای پاره

 بیت است. 44و حداكثر  6اختصاص میدهد. تعداد بیتهای گفتگو حداقل 

پردازی نکرده است و و بصورت خالصه و كوتاه بیان شده است. شاعر در این غزلها، داستاناغلب گفتگوها فشرده 
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از عناصر دیگر  داستان و روایت، كمتر بهره گرفته و گاه هرگز بهره نبرده است و تنها عنصر داستانرردازی، گفتگو 

 است.

ه هم ظاهر دوطرفه دارد؛ زیرا آنجا گفتگوها، هم بصورت دوطرفه و هم یکطرفه بیان شده است. گفتگوهای یکطرف

)تیریک( است، گفتگو بشکل دوسویه )دیالوگ( و آنجا كه « نوعی» كه طرف مقابل  شاعر از شخصیّتهای

است یا با غم و خیال و زلف معشوق یا دل و دیده و خود و شمع و... گفتگو میکند، « نمادین»و « تمثیلی»

 ونی بشمار آورد. میتوان گفتگو را یکطرفه )مونولوگ( یا در

موضوع گفتگوها اغلب پیرامون هجران و طلب وصال و شکایت از غم دوری و درد  دل با خیال معشوق است و 

مجازی و حقیقی در نوسان است. آغازگر همۀ گفتگوها عراقی است و غزلها از بیان ساده و روشن  میان عشق

 برخوردارند.

و از عنصر كن  در رفتار برخوردار نیست، گاه با پاسخهای  دارد« ایستا»طرف خطاب شاعر گرچه شخصیّتی 

رندانه و طنز و تعریم و كنایه و استعاره، شاعر )قهرمان اصلی( را مجاب و وادار به سکوت میکند. بعنوان نمونه 

 با مطلع: 455در غزل 

 رار بوبد ههههههجا قهههههان  كههههدر ج  ه در بند زلف یار بوبدهههركههههههه

 بیت هشتم تا انتهای غزل را به گفتگو از نوع یادشده اختصاص میدهد:از 

 یههههک شههههبی بهههها خیههههال او گفههههتم:

 روی بنمههها، كهههه جهههان نثهههار كهههنم    

 نبههههوبد عاشههههق آنکههههه جویههههد كههههام 

 كهههو نخواههههد ههههید عاشهههق آن اسهههت

 ای عراقههههی، تههههو  اختیههههار  مکههههن   

 

 چند مسکین در انتظار بود  

 گفت: جان را چه اعتبار بود 

 ض چه كار بود  عشق را با غر

 ور همه خود، وصال یار  بود

 كآن كه ب ه بود،  اختیار  بود

 (416-414)كلیات دیوان عراقی: ص     

از نظر موضوعی پیرامون یک مفهوم كلمی )عشق( و چند مضمون معدود و وابسته به آن مفهوم  گرچه همۀ غزلها

با سؤال آغاز میگردد )نک: همان،   گاهی تمامی غزلبیان میشوند، تفاوت ساختاری هم در آنها دیده میشود؛ مثالً

( و عاشق در طول غزل به شکایت از غم هجران دوست میرردازد و در 634:ص 696؛ غزل 659: ص 635غزل 

فاصلۀ زیادی است و « گفتگو» انتهای غزل در یک یا دو بیت پاسخی فشرده میشنود. گاهی هم میان بیتهای

ب قرار میدهد و مخاطب در میان یا انتهای غزل با یکی دو جمله بصورت موجز پاسخ شاعر، محبوب را مورد خطا

 (.635-664: ص675میدهد )ر. ک. همان: غزل 

است، پایان و فرود داستانی مشخمصی هم ندارند و گونه غزلها از عنصر پیرنگ استفاده نشده از آنجا كه در این 

 های عاشقانه و عرفانی دارد، به نتیجۀ دلخواه دست مییابد.خوانندۀ غزل با توجّه به شناختی كه از غزل

 

 گوو گفت« خطاب»داستانهای نوع -ساختار غزل :0جدول شمارۀ 
دارای 

 نتیجه

استفاده از 

 تمثیل

دارای 

 مقدّمه

نوع شخصیّت  موضوع گفتگو

 طرفین

 طرفین

 وگوگفت

 تعداد

 بیتهای

 گفتگو

 تعداد

 بیتها
 

شمارۀ 

 غزل

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 از هجرانشکایت 

 

عراقی، جان و  نوعی با تمثیلی

 خیال

3 4 3 
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 دوست

 

- 
 

 

+ 
 

+ 
 وصف یار

 و

 طلب وصال

 نوعی

 با

 نوعی

 عراقی

 و

 معشوق

6 41 17 

 

+ 

 

- 
 

 

+ 
بیان حاالت دوری 

 از معشوق

 نوعی -نوعی

 و

 تمثیلی

 عراقی و نگار

دل شاعر و خیال 

 و لب نگار

3 9 47 

 

 

نداشتن شکیبایی  + + +

 از

 هجران یار

 نوعی با

 تمثیلی

 عراقی و

 دل

6 
 

46 

 

77 

 

یار و مناظره  وصف + + +

 با خیال او

 نوعی با

 تمثیلی

عراقی و ادب و 

 خیال یار

44 47 79 

 44 4 6 عراقی و لب یار نوعی با تمثیلی طلب وصال + - -

جانفشانی برای  + + +

 وصال یار

 نوعی با

 تمثیلی

 عراقی و

 یار خیال

4 43 455 

توصیه برای  + + +

سرمستی، شور، 

 رندی و قلماشی

 تمثیلی با

 نوعی

 خود شاعر

 و ساقی

3 44 463 

توصیه به  + + +

سوزی و رها خرقه

 كردن تعیّنات

 تمثیلی

 با نوعی

 عشق و

 عراقی

3 4 431 

شکایت از هجران  + _ _

 یار

یار و عاشق  نوعی با نوعی

 )عراقی(

6 45 446 

طلب وصال و  + + _

 شکایت از فراق

تمثیلی با 

 تمثیلی

دل عاشق با 

خیال، غم و ستم 

 معشوق

3 9 477 

گریه از غم عشق  + + +

 یار

 444 9 5 عراقی و شمع نوعی با تمثیلی

وجوی در جست + + +

 نشان یار

 نوعی

 با تمثیلی

 عراقی و

 دل

5 47 635 

شکایت از هجران  + _ _

 یار

 657 7 6 عراقی و نگار نوعی با نوعی

از هجران شکایت  + _ +

 یار

 659 44 3 عراقی و یار نوعی با نوعی

 شکایت از + + +

 فراق یار

نوعی شناخته 

شده )تیریک( 

 با تمثیلی

 عراقی و

 دل

3 64 675 

 درد دل با + + +

خیال یار به سبب 

 هجران

 تمثیلی با

 تمثیلی

 دیدۀ شاعر و

 خیال معشوق و

 سگ كوی او

3 4 696 

یادآوری پیمان  + + +

 یاروفاداری 

نوعی شناخته 

 شده با نوعی

 عراقی و

 یار

3 9 694 
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 (Descriptive)« توصیف»داستانهای مبتنی بر -غزل
 داستانها-گونه از غزلداستانهای با ساختار توصیف، عناصر متغیّر داستان و روایت كمرنگ است. در این -در غزل

به توصیف خصوصیّات و ویژگیهای موضوع پرداخته شده است و محور روایت تنها تصویرسازی و توصیف است. 

رعایت نشده است. در حقیقت در این الگوی روایی، محور حوادث بر « حکایت»و « گفتگو»همچنین ساختار 

توصیف حاالت و محاسن الحال است؛ وصف شرایط، ویژگیها و وضعیّت خود شاعر یا عاشق یا توصیف یا وصف

معشوق. همچنین ممکن است شاعر به توصیف چیزهایی غیر از خود و معشوق برردازد )بررسی الگوهای روایت، 

 (.431فرهنگی و حمیدی اصل: ص

مفهوم غزلهای وصفی فخرالدّین عراقی عبارت است از: توصیف و بیان تصاویر و ماجراها، بیان حاالت عاشقانه و 

معشوق، توصیف زلف و غمزه و ابروی یار، بیان راههای پرپید و خم عشق، وصف شراب، رندی، وصف زیبایی 

قلماشی و عالم سرمستی. گاه موضوعات عرفانی است و به توصیف وحدت وجود و حال خود و درماندگی در راه 

یرانی خود در یکی دو سلوک میرردازد و گاه تنهایی خود را گزارش میکند و از هجران ناله سرمیدهد و در بیان ح

بیت هم به گفتگوی درونی میرردازد. گاه از معشوق شکوه میکند و گاه با توصیف خیالی وی، با خیال  نرد عشق 

 با مطلع: 74. بعنوان مثال كل غزل شمارۀ میبازد

 بتم از غمزه و ابرو همه تیر و كمهان سهازد  

 چو در دام سر زلف  همه عالم گرفتارست
 عهالم نمیگنجهد، عجهب دارم   بتی كز حسن در 

 

 به غمزه خون دل ریزد، به ابرو كار جان سازد 

 چرا مژگان كند ناوک، چرا ابرو كمان سازد ...

 كه دائم در دل تنگم چگونه خان و مان سازد 

 (464)همان: ص                              

 رندی و قلماشی با مطلع:در وصف حاالت شور و سرمستی خود و بیان عالم  95یا غزل شمارۀ    

 من مست می عشقم، هشیار نخهواهم شهد  

 امروز  چنهان  مسهتم، از  بهادۀ   دوشهینه    

 آن رفت كه میرفتم، در صهومعه ههر بهاری   

 از توبههه و قرمایههی،  بیههزار  شههدم،  لههیکن  

 

 وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد 

 تا روز قیامت هم، هشیار  نخواهم  شد...

 ن بار نخواهم شدجز بر در میخانه، ای

 از رندی و قلماشی  بیزار نخواهم شد...

 (436)همان: ص                            

)غزل روایی و خاستگاه آن در شعر « خفیفترین نوع روایت در غزلهای باساختار توصیف یافت میشود»ازآنجاكه 

. این موارد پرتکرارترین داستانها میرردازیم-غزل(، تنها به معرمفی شمارۀ این 446فارسی، روحانی و منصوری: ص 

داستانهای -درصد از مجموع غزل 15/17غزل میشود كه  14آید و شامل داستانهای عراقی هم بشمار می-غزل

 اوست. شمارۀ غزلها به ترتیب شامل:

4 ،7 ،44 ،47 ،35 ،37 ،19 ،51 ،59 ،54 ،44 ،74 ،95 ،94 ،95 ،49 ،465 ،464 ،411 ،415 ،414 ،417 ،

414 ،456 ،453 ،457 ،444 ،655 ،656 ،651 ،654 ،657 ،659 ،654 ،663 ،661 ،665 ،667 ،669 ،636 ،

 است. 356و  641، 695، 679، 677، 635

 

 گونه غزلهاها و عناصر متغیّر این، و مؤلّفه«حکایت»داستانهای مبتنی بر -غزل

؛ زیرا اغلب عناصر و اجزای پردازی نمونۀ اعالی آن بشمار میرودداستانداستانها، از نظر روایت و -گونه غزلاین

ها و عناصر سازندۀ داستانی از متغیّر روایت در حکایتهای آنها نق  دارند و با توجّه به موضوع هر غزل، مؤلمفه



 473/ داستانها-فخرالدّین عراقی در غزلپردازی های داستانتحلیل ساختاری شیوه

 

و برای بعضی از این عناصر در ساختمان داستان اهمیّت بیشتری دارند »شدّت و ضعف نسبی برخوردارند. 

 (.44)بوطیقای قصه در غزلیات شمس، گراوند: ص « شکلگیری و ساختار داستان ضروری هستند

داستانهای فخرالدّین -درصد از غزل 31غزل است كه این میزان  33داستانهای مبتنی بر حکایت -تعداد غزل 

 عراقی را در بر میگیرند.

ساختهای فکری شاعر داستان در شناخت هرچه بهتر زیر بندی و استخراج بسامد عناصر متغیّردسته»از آنجا كه 

داستانهای نوع (، در غزل447)نقد و تحلیل ساختارگرایانه غزل روایتهای عطار، طاهری: ص «كمک میکند

و « گفتگو»، «زاویۀ دید»، «زمان»، «مکان»عراقی، عناصر اصلی و سازندۀ داستان از جمله « حکایت»

 ر غزل مورد تحلیل قرار میگیرد.تکرار این عناصر در ه بررسی و كیفیت« شخصیّتها»

 

 مکان

اند و برای بیان هر داستان طبیعتاً الزم هستند و تقریباً هید داستانی را بدون مکان مکان و زمان دو ب عد پرحادثه

هار ب عد )زمان، این چ»نمیتوان تصوّر كرد. براهنی مکان و زمان را جزو ابعاد چهارگانۀ قصّه میداند و معتقد است: 

مکان، علیّت و زبان( تا حدّی از همان آغاز هر قصّه بعنوان ابعاد اساسی ظاهر میشوند و قسمت اعظم آن را اشغال 

كرده، اجزای قصّه از قبیل شخصیّتها، حوادث و داستان كلمی و داستانهای جزئی و طرح و توطئۀ قصّه را بسوی 

 (.496ی: ص نویسی، براهن)قصه« آینده رهبری میکنند

داستان مبتنی بر حکایت عراقی، تقریباً در همۀ غزلها وقوع روایت دارای مکان است. در -غزل 33از مجموع     

غزل  45در « مکان»ای موارد هم با توجّه به قراین موجود در غزل، میتوان محلم آن را حدس زد. عنصر پاره

گوشۀ خانقاه، درگاه و كوی یار، سرا و »جایی همچون و تقریباً مشخمص است و محلم وقوع داستان، « واقعی»

است و « شهر، بازار، صومعه، كعبه، دیر، گیتی، مجلس، باغ، گلشن، بستان، گلزار، گلستان، بزم  طرب و قمارخانه

خرابات، میکده، شرابخانه، سر »است؛ از جمله « نمادین و مبهم»و گاه « نامشخمص»مورد باقیمانده، مکان  49در 

 «.پرده و خانۀ خمّارتان، طربخانۀ سرور، خ مستان، خرابات مغان، درونزلف ب

و تکرار آنها بیانگر ذهن عرفانی و فضای تمثیلی غزل است و نشانه و مظهری از « نمادین»بسامد بیشتر مکانهای 

اقعه در آثار مراحل مختلف سیر و سلوک عارفانه میباشد و همچنین مبیّن این نکته است كه غالباً مکان و زمان و

 عرفانی، المکان و الزمان و قدسی، فرضی و اساطیری است.

 

 زمان
داستانهای نوع حکایت عراقی زمان بر دو گونه است: گاه نامشخمص و مبهم، و گاه بیانگر تداوم و تکرار -در غزل

كه « شب، همیشه، همهلحظه، دگربار، هربار، هرلحظهبهدم، لحظهبهپیوسته، باز، دوباره، دائم، دم»است؛ مانند 

 مورد میگردد. 44شامل 

الوقت بودن صوفی است؛ یا زمان مشخمص است. از این تداوم و تکرار نشانۀ فیبضان عشق در الزمان و همچنین ابن

مورد دارای زمان مشخمص هستند كه شاعر به زمان وقوع حادثه تصریح  45داستان نوع حکایت، -غزل 33میان 

 4، «سحرگه و صبحدم»مورد  5، «دوش»مورد  3، «شب و دل شب و شب جدایی»د مور 5كرده است. زمان 

مورد دیگر( گذشتۀ مبهم  7داستانها )-است. لحظۀ وقوع ماجرا در دیگر غزل« اكنون»مورد نیز  4و « امروز»مورد 

 «.شبی، ناگه، كجا، وقت مناجات»است؛ مانند: 
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 حههالوت لههب تههو، دوش یههاد میکههردم    

 
 آن لحظه در دهان انداختبسا شکَر كه در  

 (446)كلمیات دیوان عراقی: ص             

 چههه خههوش باشههد خرابههی در خرابههات   

 گشههترویههان  همههیبههه گههرد زلههف مههه 

 سهههحرگه از سهههر سهههجّاده  برخاسهههت  

 

 گرفته زلف یار و  رفته از  دست 

 چو ماهی ناگهان افتاده در شست

 ای، زنمار  بربستبه بوی جرعه

 (43)همان: ص                             

، حاصل تجارب روحانی و عرفانی شاعر است و اتمفاقاً غزلهایی كه «شب»و « سحرگاه»و « دوش»دلیل تکرار 

زیرا شب و سحرگاه را بهترین زمان برای »لحظۀ وقوع آنها زمانهای مذكور است، عرفانیتر از سایر اشعار هستند؛ 

)نقد و تحلیل ساختارگرایانه غزل روایتهای عطار، « و نیاز با او میدانستنددعا، ذكر و نیز خلوت با خداوند و راز 

(. هدف عراقی از ذكر زمان و مکان 144؛ نیز ر.ک. فرهنگ و اصطالحات عرفانی، سجّادی: ص 444طاهری: ص 

ستان پنداری بوده است و مقصود شاعر این بوده است كه مخاطب را برای شنیدن داوقوع داستان، نوعی واقعیّت

 واقعی، آماده و مجاب كند.

 

 (Point of viewزاویۀ دید )
ای است كه پی  به موقعیّتی گفته میشود كه نویسنده درمورد روایت داستان اتمخاذ میکند و دریچه»زاویۀ دید 

)فرهنگ « روی خواننده میگشاید تا او از آن دریچه و مجرای بخصوص، حوادث داستان را ببیند و بخواند

بندی مهم و كلمی آن شامل دو نوع بیرونی (. زاویۀ دید اقسامی دارد كه یک تقسیم457اصطالحات ادبی، داد: ص 

 External point ofراوی در زاویۀ دید بیرونی )»شخص( است. شخص( و درونی )روایت اول)روایت سوم

view( ممکن است از زاویۀ دید دانای ك ل ،)Omniscientن برردازد. یعنی همچون فکری ( به روایت داستا

برتر از خارج، شخصیّتهای داستان را رهبری كند، از نزدیک شاهد اعمال و افکار آنها باشد و در حکم خدایی عمل 

كند كه از گذشته و حال و آینده آگاه است و از افکار و احساسات آشکار و نهان همۀ شخصیّتهای خود باخبر 

نۀ روایت بنظر میرسد آنچه میتوان دانست و گفت، هید حدّ و مرزی ندارد گو (. در این457)همان: ص « است

 (.464)نظریه ادبی، كالر: ص 

من  »داستان بوسیلۀ یکی از اشخاص داستان و به شیوۀ ( »Internal point of viewدر زاویۀ دید درونی )

ان از زاویۀ دید یک نقل میشود. این شخص ممکن است شخصیّت اصلی داستان باشد. گاه داست« روایتی

(، كه نق  مهمّی در سیر 454)فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: ص« شخصیّت فرعی درون داستان بازگو میشود

هم « متغیّر و جابجاشونده»حوادث داستان ندارد. البتمه میان دو نوع زاویۀ دید مزبور، نوع سومی به نام زاویۀ دید 

 ( و روایت در نوسان است.454د مختلف روایت میشود )همان: ص وجود دارد كه در آن، داستان از زوایای دی

مورد با زاویۀ دید بیرونی روایت شده  4مورد با زاویۀ دید درونی و  61، «حکایت»داستان نوع -غزل 33از مجموع 

ه شخص( گزارش شدشخص( و بیرونی )سوممورد، روایت با زاویۀ دید متغیّر و مركمب از درونی )اول 3است، و در 

اینگونه استنباط میگردد كه داستان اغلب در ذهن و روح عراقی به « زاویۀ دید درونی»است. از روایت به شیوۀ 

-وقوع پیوسته و محصول تجربیات روحانی و سیر انفسی وی است و گوینده نقد  حال خوی  را بوسیلۀ غزل

 داستانها بیان كرده است. 

انگیز از صمیم قلب نقل میشود؛ شخص تجربیات و احساسات هیجاندر زاویۀ دید اول»میرصادقی معتقد است: 



 475/ داستانها-فخرالدّین عراقی در غزلپردازی های داستانتحلیل ساختاری شیوه

 

ارتباط مطالب داستان را « من»آید و نقل داستان با ضمیر تر و مؤثمرتر از آب درمیازاینرو داستان غالباً صمیمانه

 (.394)عناصر داستان، میرصادقی: ص« به وحدت و هماهنگی داستان استحکام میبخشد« من»و  ساده میکند

شکایت از  داستانها-به حسب حال میرردازد و مضمون و موضوع اصلی این نوع غزل عراقی در اینگونه روایتها

 هجران و یادكرد روزگار وصال و تمنمای بازگشت به آن روزگار است.

 مهههن بهههاز ره   خانهههۀ  خمّهههار  گهههرفتم  

 شههمعم رخ یارسههت و شههرابم لههب دلههدار 

 گفتی: كهم  سهودای سهر زلهف بتهان گیهر      

 

 رک  ورع و زهد به یک بار گرفتمت 

 پیمانه همان لب كه به هنجار گرفتم

 چندین چه نصیحت كنی  انگار گرفتم

 (475)كلمیات دیوان عراقی: ص            

« دانای كل م محدود»داستانهای با زاویۀ دید بیرونی، خود  شاعر گرچه گاه قهرمان داستان است، بعنوان -در غزل

شخص دارد. در اینگونه روایتها، یک و بیت تخلمص هم اغلب جنبۀ سوم شاهد ماجرا آغاز میکندقصّه را با عنوان 

داستان آغاز میشود كه گاه در یکی دو بیت زاویۀ دید تركیبی و متغیّر است؛ امّا كل غزل راوی بیرونی دارد. 

-كه برای شخصیتهای تاریخیانگیزی عشق و بیان حاالتی است داستانها هم ماجرای فتنه-موضوع اینگونه غزل

ای )همچون لیلی، مجنون، فرهاد، شیرین، وامق و عذرا( اتمفاق افتاده است و اینکه عشق چگونه همۀ اسطوره

-انگیزی میرردازد. در غزلوجود عاشقان را از پیر و برنا با كرشمۀ خود فرا گرفته و به شور و غوغا و فتنه

( یا 635: 679شخص با معشوق )ر. ک. همان، غزل ه میان راوی بعنوان اول، گا«متغیّر»داستانهای با زاویۀ دید 

وشنودهایی صورت میگیرد كه سبب تفاوت و (، گفت417 -414: 445و  441نصیحتگو )نیز همانجا: غزلهای 

ر تغییر در دیدگاه میشود؛ امّا سرانجام شاعر بعنوان راوی اصلی و عاشق، حرف نهایی را میزند و سخن خود را ب

 .كرسی مینشاند

های غزل به حسب حال شخص با زاویۀ دید بیرونی روایتی را آغاز میکند، امّا در میانهگاه شاعر بعنوان راوی سوم

 (.614: 645خود میرردازد و با خیال معشوق راز و نیاز میکند و تمنمای وصال دارد )نک: همان، غزل 

 

 ( Dialogueگفتگو )

صحبتی است »آید و آن مهمترین و اصلیترین عناصر داستان و متون روایی بشمار میگفتگو یا مکالمه از جمله 

« آیدكه میان دو شخص یا بیشتر ردوبدل میشود، یا آزادانه در ذهن شخصیّت واحدی در اثر ادبی پی  می

هت عمل داستانی را درج»(. این عنصر دارای ویژگیهایی است از جمله 144)عناصر داستان، میرصادقی: ص 

-؛ با ذهنیّت شخصیتهای داستان هماهنگی و همخوانی دارد و با موقعیتهای اجتماعی و عالقهمعیّنی پی  میبرد

آنکه در واقع طبیعی ها در تناقم نیست؛ احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده میدهد، بیهای شخصی آن

 (. 176 -174)همان: صص « و واقعی باشد

جانبه و یا درونی. اگر میان دو تن صورت گیرد، بدان گفتگوی هستند، یا دوجانبه یا یکگفتگوها یا چندجانبه 

( نامند و اگر بشکل حدیث Monologue( گویند و اگر بصورت درونی باشد، یکطرفه )Dialogueدوطرفه )

 ( اطالق میگردد. Interior Monologueگویی درونی )نفس بیان گردد، بدان گفتگوی درونی و تک

( و معرمفی شخصیّتها Theme( و نشان داده شدن درونمایه )Plotتگو موجب گسترش یافتن طرح و پیرنگ )گف

ای كه بر های ویژهنشانه»های ایشان متناسب با فضا و عمل داستانی است و كنندۀ ذهنیات و اندیشهو هماهنگ

 (.355ی، یونسی: ص نویس)هنر داستان« خصوصیّات شخص اشاره میدارند در گفتگو جلوه میکنند
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ای از این عناصر از جمله گفتگو ازآنجاكه ساختار و محتوای غزل متناسب با عناصر داستانی نیست و ظرفیت پاره

داستان -غزل 33مندی كامل از این عنصر هم وجود ندارد. از میان داستانهای عراقی انتظار بهره-را ندارد، در غزل

مورد میان شخصیّتهای داستان گفتگو صورت گرفته است  9دقیق تنها در در دیوان عراقی، بطور « حکایت»نوع 

كه باز در همین موارد اندک هم، شاعر آغازگر یا یکی از طرفین اصلی است و طرف دیگر، شخصیتهایی از جمله 

 هستند. « دل، ساكنان میخانه، صنم، رند، عاشق بیدل، پیر، نصیحتگو و جوانمرد»

حدّ اعتراض، یکی دو جمله بیان و سرس سکوت میکند. هم آغازگر شاعر است، هم  وگو، معموالً درطرف گفت

(، عراقی 446و  414)نک: كلمیات دیوان عراقی: ص  414و 451رسانندۀ داستان. تنها در دو غزل شمارۀ: برایان

هستند « ایستا»آغازگر گفتگو هستند و اگرچه شخصیّتهایی « پیر»و در دومی « رند»آغازكننده نیست. در اوّلی 

و از عنصر كن  در این داستانها خبری نیست، در داستان به پویایی گرای  مییابند و سرانجام حرف نهایی را 

ای از غزلها، تنها میزنند. امّا همین سخنها در حقیقت حرف دل شاعر است. از میان هشت مورد یادشده، در پاره

 در بیت آخر، یک گفتگو صورت میگیرد.

مورد هم گاهی  3است و در بکار رفته « گفتگوی درونی»مورد  66، در «حکایت»داستان نوع -غزل 33از مجموع 

خطاب شده است. همین گفتگو هم بصورت « دل، عقل، لب و زلف یار و خیال»به شخصیّتهای تمثیلی از جمله 

عراقی زنده و پرشور داستانهای -های درونی خطاب به خود شاعر است. گفتگوهای غزلگوییها و تکواگویه

؛ برای نمونه مطلع دو غزل ذكر میکندنزدیک « نمای »هستند و گاه شورانگیزی آنها بحدّی است كه غزل را به 

 میشود:

 بههه خرابههات شههدم دوش مههرا بههار نبههود  

 
 میزدم نعره و فریاد ز من كس نشنود 

 (414)كلیات دیوان عراقی: ص              

 كههههردم گههههذری بههههه میکههههده دوش  

 
 سبحه به كف و سجاده بر دوش 

 (446-443)همان: صص                     

گویی و گاه یکطرفه هستند، عراقی اغلب داستان را خطاب به خود هایی كه گفتگوها صرفاً بشکل تکدر نمونه

تا با خیال دوست سخن گوید. از بهترین  شخص مفرد استفاده میکندبیان میکند؛ گرچه گهگاه از ضمیر دوم

 ها، این غزل مشهور است با مطلع:نمونه
 ز دو دیده خون فشهانم، ز غمهت شهب جهدایی    

 
 چه كنم كه هست اینها گل خیر آشنایی 

 (613)همان: ص                            

قرار میگیرد و « ساكنان دیر» در ابیات پایانی غزل، كه از كعبه و حرم سرخورده است، مورد خطاب و پذیرش

 خاطرش آسوده میشود كه راه عاشقی از قمارخانه و دیر میگذرد، نه از صومعه و كعبه و مسجد.

-ایداستانها تنها ماجرای آفرین  عشق را در زمان ازل با زبان نمادین و اندیشۀ اسطوره-ای از غزلدر پاره 

، اغلب  عناصر داستانی بکار رفته است. ازآنجاكه شرح ماجراست، داستانها-گونه غزل عرفانی بیان میکند. در این

باشد؛ امّا از وشنودها بصورت نمایشی و عملی بیان نشده و تنها حالت روایی داشته ممکن است كیفیّت گفت

داستانهای عرفانی و -ماجرای گفتگو بصورت نمادین یاد میکند. بعنوان نمونه مطلع یکی از مشهورترین غزل

 نۀ شعر فارسی آورده میشود:عاشقا

 ز چشم مست ساقی  وام كردند نخستین باده كاندر جام كردند

 (                 439)همان: ص                       



 477/ داستانها-فخرالدّین عراقی در غزلپردازی های داستانتحلیل ساختاری شیوه

 

است كه برای شاعر هایی بشکل نمادین بیان شده و زمزمه« گفتگوها»آید، همانگونه كه از فحوای غزل برمی

ای دارد، و انگار رؤیایی را تعریف ای اسطورهای دور و ازلی و همراه با همهمهاطرهبیشتر صورت بیان و روایت خ

 میکند. عراقی این گفتگوها را بشکل ضمنی در حکایت بیان میکند، امّا بطور مستقیم به آنها تصریح نمیکند.

كه با آغاز هر گفتگو آید، این است عراقی بدست می« حکایت»داستانهای نوع -در غزل« گفتگو»ای كه از نتیجه

توسّط هر كدام از شخصیّتها، چه شاعر، چه دیگری، اغلب مخاطب تا پایان سخن خاموش است و آغازكنندۀ 

آنکه مخاطب پاسخ او را بدهد، سخن را به پایان میرساند و شنونده گفتگو تا پایان سخن متکلمم وحده است و بی

مناظره و گفتگوهای دوطرفه و نمایشی نیست كه سبب بروز و ظهور كن  . این گفتگوها از مقولۀ را مجاب میکند

 را داراست.« روایت  یک گفتگو»و حركت و تغییر در مسیر داستان شود؛ بلکه شکل 

 

 (Characterشخصیّت )
را در  شده در داستان است كه دارای ویژگیهای حقیقی، اخالقی و آگاهانه است كه آنشخصیّت فردی ساخته

و عمل نشان میدهد و بوسیلۀ آن ویژگیها و خصوصیات شناخته میشود. این عنصر كلیدیترین عامل گفتار 

محوری است كه تمامیّت قصّه بر مدار آن میچرخد و كلیّۀ عوامل دیگر، عینیّت، كمال و »آید و داستان بشمار می

(. و همچنین 614براهنی: ص )قصه نویسی، « معنا و مفهوم و حتمی علمت وجودی خود را از آن كسب میکنند

كنندۀ تم داستان و عامل اصلی طرح آن را شخصیّت میدانند. اشخاص داستان در سیر مهمترین عنصر منتقل

و گاه اندک تغییری  تغییری نمیکنند وقایع و حوادث آن به دو شکل عمل میکنند: یا تا آخر داستان هیچگونه

اند و حوادث و وقایع بر ایشان تأثیرگذار نیست كه به آنها آغاز بوده میرذیرند و تقریباً همانگونه هستند كه در

( میگویند؛ یا مدام در جریان وقایع دستخوش تغییر و تحوّل Static character« )ایستا»و « ثابت»شخصیت 

« فعّال»یا « پویا»میشوند و در پایان داستان، به انسانی متفاوت مبدّل میگردند كه با عنوان شخصیّت 

(Dynamic Character نامیده میشوند. در اینگونه شخصیّت، خصلت و خصوصیات شخصیّتی و جهانبینی )

دگرگون میشود و این تغییر با دیگر ابعاد خ لقی و روحی هماهنگی و ارتباط دارد. این دگرگونی گاه درجهت 

 (.479سازندگی است و گاه برای ویرانگری )ر.ک. فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: ص 

( و جامع و كامل flatبندی دیگر، اشخاص داستان را به ساده )در یک تقسیم (M. A. Forster) فورستر    

(round تقسیم میکند. شخصیّت ساده پیرامون خصوصیّت واحدی ساخته میشود و طرح كلمی است فاقد )

وخویی پیچیده س، از خ لقجزئیات فردی و او را میتوان در یک جمله معرمفی كرد؛ و شخصیّت كامل و جامع بعک

های رمان، فورستر: ص سازد. )جنبهای خواننده را با شگفتی روبرو برخوردار است و میتواند به شیوۀ متقاعدكننده

99-456.) 

داستانهای فخرالدّین عراقی در سه گروه  -، در غزل«ساده و كامل»، «ایستا و پویا»شخصیّتهای داستان، اعم از 

« تمثیلی»( و Myth- Historical character« )ایاسطوره-تاریخی»(، Tepic character« )نوعی»

(Allegorical character )  .دهندۀ خصوصیّات گروه یا شخصیّتهای نوعی یا تیپ نشان»خالصه میشوند

تها (. این شخصی454ّ)عناصر داستان، میرصادقی: ص « ای از مردم است كه او را از دیگران متمایز میکندطبقه

آیند )بررسی نمایندۀ قشر و طبقۀ خاصّی از جامعه هستند و نمایندۀ ارزشها و ضدّارزشهای زمانۀ خود بشمار می

دوست، »(. شخصیّتهایی همچون 445عنصر شخصیت در حکایتهای بوستان سعدی، صیّادكوه و دیگران: ص

 هستند. گونه شخصیّتهانمایندۀ این  «معشوق، یار، ساقی، رند، نگار، دشمن، مؤمن، خمّار، پیر، مغبچه، ترسا
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وخو و خصلت و شونده هستند، به این معنا كه جانشین فکر و خ لقشخصیّتهای جانشین»شخصیّتهای تمثیلی 

(. نمونۀ این 457)عناصر داستان، میرصادقی: ص« صفتی میشوند و كیفیّتی انتزاعی بصورتی عینی تصویر میشود

زلف، چشم، خیال، بلبل، گل  رعنا، دل، آت ، شمع، »عراقی از این قرارند:  داستانهای-قسم شخصیّتها در غزل

داستان عراقی بیانگر احوال و -برخی از شخصیّتهای تمثیلی غزل«. پروانه، جان، ابرو، صبا، لب، طرمۀ طرمار، غمزه

 اند.وی انتزاع گردیده روحیات درونی خود  شاعر هستند و از شخصیّت

بلکه در عالم واقع در یک »ای، ساخته و پرداختۀ ذهن شاعر یا نویسنده نیستند؛ طورهاس-شخصیّتهای تاریخی

اند و یا كسانی هستند كه جایگاه تاریخی آنان ای در تاریخ تأثیر گذاشتهاند و بگونهب رهه از زمان زندگی میکرده

یت در حکایتهای بوستان سعدی، )بررسی عنصر شخص« اندها درآمیختهدقیقاً معلوم نیست و تا حدودی با افسانه

 (. 464صیّادكوه و دیگران: ص

آدم، حوّا، مجنون، لیلی، »داستانهای عراقی عبارتند از: -ای ذكرشده در غزلاسطوره-برخی از شخصیّتهای تاریخی

شخصیّت حضور دارد  449فخرالدّین عراقی، « حکایت»داستان نوع -غزل 33در «. وامق، عذرا، فرهاد و شیرین

ای اسطوره-مورد آن شخصیّت تاریخی 9مورد شخصیّتهای تمثیلی و  33مورد آن شخصیّتهای نوعی و  77كه 

بشمار آوریم، « تاریخی»را به استثنای موارد تخلمص شعری وی، بعنوان « عراقی»هستند. البتمه اگر شخصیّت خود 

 مورد خواهد رسید. 15گونۀ شخصیّتی اخیر به حدود  این

هستند كه این « نوعی»داستان عراقی، شخصیّتهای -ی غزلكاربردترین و مؤثمرترین شخصیّتهااز نظر آماری، پر

به دو نوع دیگر است. پس از میزان بیانگر گسترش پویایی رفتارها و كنشهای این گونۀ شخصیّتی نسبت

گونۀ شخصیّتی ن در ردۀ دوم قرار دارند و كاربرد ای« تمثیلی»از نظر تعداد، شخصیّتهای « نوعی»شخصیّتهای 

مبیّن ذهن انتزاعی و نمادگرای شاعر است كه متأثر از عرفان و تصوّف و روحیّۀ قلندری و مالمتی اوست. اینگونه 

هجر، غم، »اند؛ بعنوان مثال: در غزل تشخمص یافته (Animism)شخصیّتها بصورت استعاری و جاندارانگارانه 

 ترتیب:به  15زل در غ« عشق و حسن»و  15در غزل « وصل و محنت

 بههههاز هجههههر   یههههار دامههههانم  گرفههههت 

 چنههههگ در دامههههان وصههههل  میههههزدم

 جان ز تهن از غصّهه بیهرون خواسهت شهد     

 

 باز دست غم گریبانم  گرفت 

 هجرش اندر تاخت دامانم گرفت

 محنت آمد، دامن جانم  گرفت

 (459)كلمیات دیوان عراقی: ص             

 عشهههق شهههوری در نههههاد مههها  نههههاد   

 دیهههدۀ خهههود جلهههوه داد حسهههن را بهههر

 هههم بههه چشههم خههود جمههال خههود بدیههد 

 

 جان ما در بوتۀ سودا  نهاد... 

 منمتی بر عاشق شیدا  نهاد

 تهمتی برچشم نابینا  نهاد 

 (445)همان: ص                            

است. یکی از « ایاسطوره-تاریخی»داستانهای نوع حکایت عراقی، گونۀ -تکرارترین گونۀ شخصیّتی در غزلكم

علل كاربرد اندک این نوع شخصیّت در سخن شاعرانی چون عراقی تا حدودی میتواند مربوط به مطالعۀ این گروه 

در ساحبت و ب عد عرفان نظری و عملی و سلوک ایشان باشد. درنتیجه از جنبۀ اجتماعی و تاریخی شعر آنها كاسته 

داستانهای عراقی -میگردد. درمجموع همۀ شخصیّتهای غزل های نمادین، تمثیلی و انتزاعی افزودهو به جنبه

هم « كن »آنها را پویا تلقمی كرد. عنصر  هستند و هیچگونه تغییری در آنها صورت نمیگیرد و نمیتوان« ایستا»

 معموالً غایب است. داستانها-در اینگونه غزل
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اغلب در گروه خاصّ خود همسان و  در شعر عراقی شخصیّتها بیشتر الگو هستند تا چهرۀ شاخص. قهرمانها

های در همۀ غزلها یک چهرۀ عمومی دارند و مانند رند و پیر حافظ جلوه« پیر»و « رند»همانند هستند؛ مثالً 

گوناگون ندارند. ماجراها هم غیرواقعی و مکانها هم گاه فرضی است و گاه حضور عناصر غیرواقعی از جمله 

آید همان جب اعجاب و شورانگیزی داستان میشود و آنچه اصلی بنظر میدر داستان مو« سروش و هاتف غیبی»

 آفرینی در داستان میگردد.شخصیّت خود  شاعر است كه گاه بعنوان راوی موجب شگفتی

 

 «حکایت»ی نوع داستانها-های روایی در غزلعناصر و مؤلّفه :2جدول شمارۀ 

شمارۀ 

 غزل

 شخصیّتها وگوگفت زاویۀ دید زمان مکان

یکطرفه )درونی،  شخص )درونی(اوّل گذشتۀ مبهم خرابات، میکده 4

 حسب حال(

 من  شاعر، همدم، گبر، یار

شخص )بیرونی( سوم دوش _________ 45

 شخص )درونی(و اوّل

معشوق )جان(، چشم و  یکطرفه

 زلف معشوق

شخص )بیرونی سوم گذشته ایگوشه 44

 و دانای كل(

 دوست یکطرفه

سحرگه، پیوسته،  میخانهخرابات،  46

 ناگهان

عراقی، بتان، خوبان، یار،  یکطرفه _________

 پریرویان، مهرویان، ساقی

پیوسته، دائم،  شرابخانه 43

 اكنون، درحال

متغیّر و تركیبی 

-شخص و سوم)اوّل

 شخص(

 ساقی، مجلسیان یکطرفه

شخص )بیرونی سوم ناگه، گذشته میکده 65

 و دانای كل(

عاشقان، یک عاشق، بخت  یکطرفه

 من، چشم دل

كوی  خرابات،  67

 میخانه، صومعه

عراقی و ساكنان  شخص )درونی(اوّل حال و گذشته

 میخانه

 رندان خرابات

هر كجا، سر  زلف   39

 بتان

دائم، كی و كجا  

 )مبهم(

-شخص و سوماوّل

 شخص )تركیبی(

یکطرفه )عراقی 

 و دل(

 دالرام، نگار، دلبر

آن زمان، باز  _________ 15

 )دوباره(

یکطرفه )واگویۀ  شخص )درونی(اوّل

درونی و حسب 

 حال(

هجریار، محنت، آت  

 سودای یار،

خاک  در  دوست،  11

 طربخانۀ سرور

 دل، دشمن، دوستی یکطرفه شخص )درونی(اوّل باز )دوباره(

دم به دم، لحظه  خمستان 15

 به لحظه

عاشق عشق، ح سن،  یکطرفه شخص )بیرونی(سوم

 شیدا، فرهاد، شیرین

عشق، عقل مجنون، لیلی،  یکطرفه شخص )بیرونی(سوم گذشتۀ مبهم سرا و شهر ما 14

جان وامق، لب عذرا، 

 بلبالن، گل رعنا

بت، دل، جان، مؤمن،  یکطرفه شخص )درونی(اوّلناگه، شبی، وقت بازار، صومعه،  97
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بتکده، كوی  یار، 

 كوی  خرابات

دل ابرار،  گبر، خمّار، مناجات

 زده، دل بیمار، سوختهمی

گذشته، ناگه، هر  بازار، صومعه 99

 بار

بت عیّار، اهل خرابات،  یکطرفه شخص )درونی(اوّل

 ابرار، آت 

چشم مست ساقی، اهل  یکطرفه شخص )بیرونی(سوم گذشتۀ مبهم گیتی، مجلس 47

طرب، لب میگون جانان، 

، نیک و بد، خاص و دلها

ابرو، دو عام، جان، دل و 

عالم، محرم، جهان، دل 

 عراقی، خود

باز )دوباره(، دل  _________ 454

 شب

عراقی و دل خود  شخصاوّل

 و زلف و لب یار

 دل عراقی

 خسته، طرمۀ طرماردل عراقی و صنم شخصاوّل شب، روز _________ 456

 من )شاعر(، رند عراقی و رند شخصاوّل دوش، شب خرابات  مغان 451

كوی  یار، باغ،  441

گلشن، بستان، 

 گلزار

-شخص/ سوماوّل وقت سحر، امروز

 شخص

عراقی و عاشق 

 بیدل

صبا، گل، عراقی )من(، 

 دلدار، یار

كوی  یار، باغ،  445

 گلزار، عالم

-شخص/ سوماوّل وقت سحر، دائم

 شخص

 صبا، دلدار یکطرفه

هر دو جهان،  449

 خرابات

 تو دل، یکطرفه شخص )جمع(اوّل دگر بار

 دل، تو، جان یکطرفه شخص )جمع(اوّل دگر بار دام زلف یار 444

مغبچه، خوبان، غم، دل،  یکطرفه شخص )جمع(اوّل دگر بار خرابات، دیر مغان 465

 ما

درگاه یار، درون  434

 پرده

گذشته، هر 

 لحظه

معبود(، من  -تو )معشوق یکطرفه شخص )مفرد(اوّل

 )عراقی(

ما، من، دشمن بدگو،  یکطرفه شخصاوّل صبحدم گلستان 433

خاص و عام، دلم، بوی 

 زلف یار

ساقی، لب نوشین  یکطرفه شخصاوّل همیشه بزم طرب 415

شکرافشان، چشم فتمان، 

 غمزۀ ساقی

 من )عراقی(، پیر عراقی و پیر شخصاوّل دوش میکده، خرابات 414

ساقی، بت یار و دلدار،  یکطرفه شخصاوّل گذشتۀ مبهم خانۀ خمّار 443

 گوعیّار، نصیحت

شخص )واگویۀ اوّل گذشتۀ مبهم م لک  الیزالی 444

درونی و حدیث 

 دوست یکطرفه
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 نفس(

-شخص/ اوّلسوم گذشته دیر 679

 شخص

ترسابچه، دل عاشق  یکطرفه

 )عراقی(

-شخص/ اوّلسوم گذشته كوی یار 645

 شخص

 تو )معشوق(، عراقی یکطرفه

آستان  معشوق،  643

قمارخانه، كعبه، 

 صومعه،دیر

شب جدایی، 

 همه شب

-شخص/ سوماوّل

 شخص

یکطرفه )در 

بیتهای پایانی، 

هاتف غیبی و 

یکی از ساكنان 

 دیر(

معشوق، یار، رقیب، 

زاهدان ریایی، ساكنان 

 دیر

یکطرفه )تنها در  شخصاوّل سحرگه سراراحت 645

بیت آخر عراقی 

یا سالک مورد 

-خطاب واقع 

 میشود(

چند جوانمرد چند ندیم، 

 و صاحبدل

 

 گیرینتیجه

شعر عالوه بر آنکه ابزار بیان و القاء عواطف و احساسات است، توانایی پذیرش نقشهای متفاوتی را از جمله 

به دیگر انواع شعر فارسی ظرفیّت مناسب را برای پردازی هم دارد. قالب غزل نسبتروایتگری و داستان

در چارچوب فضای غزل محدود هستند، هم گفتگوها و دیگر  قالب، هم شخصیّتهاپردازی ندارد. در این داستان

 های داستانی در تنگنای موضوعات و مضامین گرفتارند.عناصر و مؤلمفه

غزل موجود در  353است. در این پژوه  از مجموع « داستان-غزل»یکی از انواع غزلهای فخرالدّین عراقی، 

به كلم غزلیّات، میزان قابل توجّه و حدود این عنوان شناخته شد كه نسبتغزل با  47كلیّات دیوان شاعر، 

 -4داستانهای عراقی از نظر ساختاری در سه گروه جای میگیرند: -سوم غزلهای وی را شامل میشود. غزلیک

داستانهای مبتنی بر -غزل -6مورد میشوند؛  49كه شامل « خطاب»و « گفتگو»داستانهای مبتنی بر -غزل

غزل است. همۀ  14كه شامل « توصیف»داستانهای مبتنی بر -غزل -3مورد است؛  33 كه تعداد آنها« یتحکا»

به غزلهای غیرداستانی از وحدت و انسجام ساختاری، هم در محور عمودی، هم در محور این نوع غزلها نسبت

 افقی برخوردارترند.

اند كه اده و مناسب با حاالت عاشقانه و عرفانی بیان شدهداستانهای عراقی از نوع داستان كوتاه و با زبانی س-غزل

ای غالب است، یا به توصیف حاالت خود و معشوق میرردازد و یا گزارشی از واقعه« گفتگو»در آنها یا تنها عنصر 

ۀ زاوی»، «گفتگو»، «زمان»، «مکان»روحانی را بازگو و بازنمایی میکند. در نوع اخیر، از عناصر داستانی همچون 

 پردازی است.، بیشتر بهره برده كه بیانگر مهارت سخنور در داستان«پردازیشخصیّت»و « دید

در اغلب داستانها، هم راوی، هم قهرمان اصلی خود  شاعر است. روایتها اغلب با زوایۀ دید بیرونی و با زبانی 

پایان و فرود مشخمصی ندارند و خواننده داستانهای مبتنی بر عنصر گفتگو، داستانها -تمثیلی بیان میشود. در غزل

 با توجّه به شناختی كه از غزلهای عاشقانه و عرفانی دارد، به نتیجۀ دلخواه دست مییابد.

مکانها اغلب نمادین و نامشخمص هستند و زمانها هم بیشتر مبهم و لحظۀ وقوع ماجراها گذشتۀ مبهم است كه 
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است. ابهام و استمرار در زمان مبیّن استمرار حاالت و ازلی و ابدی این امر حاصل تجارب روحانی و عرفانی شاعر 

 آغاز و انجام بودن ماجراهای عاشقی و حضور مستمر محبوب است.و بی

گوییهای درونی ها و تکگفتگوها در حکایات، اغلب یکطرفه و درونی هستند و گاه بصورت حدیث نفس و واگویه

هستند، كه این میزان بیانگر گسترش پویایی « نوعی»داستانها، -ر غزلبیان میشوند. اغلب شخصیّتهای حاضر د

« تمثیلی»ای( است. شخصیّتهای اسطوره-به دو نوع دیگر )تمثیلی و تاریخیرفتارها و كن  این شخصیّتها نسبت

گونۀ  تکرارترین گونۀ شخصیّتی،در ردۀ دوم قرار دارند كه نشانۀ ذهن انتزاعی و نمادین شاعر عارف است و كم

است و علمت آن استغراق شاعر در مسائل عرفانی و غور كمتر در مسائل و مطالعات « ایاسطوره-تاریخی»

 اجتماعی است.-تاریخی

پردازی نیست و محدودیتهای خاصّ خود را دارد، عراقی با آگاهی از این موضوع كه فضای غزل مناسب داستان

و با زبان ساده و موجز داستان را خالصه و میان خواننده با  پردازی مشغول نشدهداستانها به حاشیه-در غزل

 داستان ارتباط مستقیم و مؤثمر برقرار كرده است.

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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