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 چكیده
شود و در این زمینه، اهتمام بسیاری از یمانواع ادبی در ایران بیشتر با ژانرهای اروپایی شناخته 

ژانرهـا  اسـت  دراـا ی  ـه    پژوهشگران به انطباق این ژانرها بر متـون فارسـی موـ ود شـ       
صورت متـرا   در ثاـار   صفاتی هستن   ه به ةبلکه متشکل از مجموع ،های ذاتی ن ارن ویژگی

 های ساختاری ثااریررسی ویژگی ار موقق ب ،در چنین رویکردی ان . بنابرایننی گرد ثم  معیّ
روش توصیفی ـ تولیلی برمبنـای  به . در این مقا ه نگیرقرار می« در یک طبقة ژانری» ه  است

های معرِف یک نوع در شـ  منوومـه از قـرن    شناسی، ویژگیرویکرد ژانری و مطا عة روایت
یـن متـون، یکـی از    هـای ا است. براساس داد ش   پنج  تا یازده  هجری استخراج و بررسی 

هـای پهلـوانی و عـاطفی    روایتی منوـوم از  ـردار  « بزمارزم»انواع ادبی فارسی با نام پیشنهادی 
بانویی جنگجو در قا ب مثنوی است  ه با انگیزة عشق زمینـی دوسـویه   قهرمانِ پهلوان و بزرگ

تمان روایـی،  یاب . این نوع از سـاخ ثی  و به پایان مطلوب )وصال/ سلطنت( خاتمه میپ ی  می
پردازی، انواع  ن ، راوی، مخاطب روایـی و شـیوة نقـل    قا ب بیانی، ار ان روایت، شخصیت

 شـود فـرد، تصـور مـی   های ساختاری منوصـربه تقریباً مشابهی برخوردار است. باوجود ویژگی
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هـای  رغـ  شـباهت  ناش ة شعر  السیک فارسی است  ه بههای تعریفیکی از گونه« بزمارزم»
مشخصات فرمی و موتوایی خاصی دارد  ـه ثن را   باش ،شای  با دیگر انواع داشته ه ظاهری  

 .  ن متمایز می دیگر انواع مشابهاز 
شناسی، های روایی فارسی، رویکرد ژانری، روایتمنوومه ژانر،های کلیدی: واژه

 . «بزمارزم»

 مقدمه. 1

های ادبی است. رنه و ـک  قلمرو های ادبی فارسی یکی از وظایف اصلیشناسایی گونه
در ثینـ   بـه دورانـی    » ـه   اسـت  پژوهی توقیقات ادبی به این نتیجـه رسـی    در ثین  

: 0791)و ک و وارن، « شودرسی   ه ادبیات بیشتر برمبنای رویکرد ژانری بررسی میمی
اا ی از اهمیت چنین رویکردی به ادبیات است  رویکردی  ه جـای  این سخن  .(722

انـ   داشـته  شود. ق مای ما به این نکته توجـه می توقیقات ادبی ثشکارا ااساس خا ی ثن در
ناپذیر است. ه  از این روی، مطابق گریزبن ی ژانری نوشتارها ضرورتی بن ی و رد  ه طبقه

انـ .  گـذاری  ـرد   بن ی و نامهای مشخصی رد ثاار را در قا ب ،نوام دانایی روزگار خود اب
هـا  ها نام دیگر انواعی است  ـه ثن نامه، منشآت و د  ه،  ارنامه، عجایبقصه، اکایت، رسا

دهـ   ـه بـا    ها و توقیقات ج ی  به ما این امکان را میان . پژوه شناسایی و تعریف  رد 
بنـ ی و تعریـف  نـی .    هـا را رد  سراغ نوشتارها بـروی  و ثن ای بههای تاز معیارها و روش

نـوع  »با توجه به اینکـه یـک    .گیردمی قیقاً در همین نقطه شکلد ة ااضرلة اصلی مقا ئمس
شود، میبراساس تع ادی متون در جامعة فرهنگی واا  و در زمانی معیّن تعریف « ادبی

ناش ة شعر  السیک فارسی اسـت  های تعریفیکی از گونه« بزمارزم» ه   نی تصور می
هـای  رغـ  شـباهت  . بـه شودمی معرفیهای سازن ة تع ادی متون فارسی با شاخص ه 

 ـه در ادامـه   چنـان  ـ   ظاهری  ه میان بزمارزم فارسی و رمانس انگلیسـی وجـود دارد  
این گونه مشخصات فرمی و موتوایی خاصـی دارد  ـه ثن را از رمـانس     ـ  خواهی  دی 

های پیشین با موضوع تبیین نوع ادبی ثاار فارسی، نیز در پژوه   ن .انگیسی متمایز می
ها اشار  نش   است  ب ین معنـا  ـه   معرِف نوع ثن مشخصات فرمی و موتواییمة به ه

نیافتـه در تبیـین   های ساختاری و موتوایی سـازمان گا  فقط یک مؤ فه یا برخی ویژگی
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ای دست دادن مجموعهرو بهژانر متن مطرح ش   است  دراا ی  ه از اه اف مقا ة پی 
نسبت جامع و  ارثم  از تا تعریفی به نوع استساز و معرِف یک های جریاناز شاخص

به این ترتیب، در این مقا ه با رویکرد ژانری به معرفی یکـی   نوع ادبی متن ااصل ثی .
ای از متـون فارسـی   هـای فرمـی و موتـوایی دسـته    از انواع شعر فارسی براسـاس داد  

 ای . پرداخته

 تحقیق  . پیشینة1ـ1

- دو دهة اخیر مورد اقبال موققان قرار گرفتهر یکیبررسی ثاار با رویکردی ژانری د
( 0711گلچین و پژومن  )ش ، نخست مقا ة است. اما ثنچه به مقا ة ااضر مربوط می
 ان .پرداخته پیکرهفتهای نوع رمانس در است  ه نویسن گان به بررسی ویژگی

بر ثااری مانن   ـ ردبا تعریف مشخصی  ه این ژانر دا ـ اطالق عنوان رمانس اعتقاد ما،به
های ویژگی ،درست نیست و الزم است پس از بررسی ژانری چنین ثااری پیکرهفت

. در ثغاز  رد ها را مشخص و متناسب با ثن برایشان نامی انتخاب یا وضعخاص ثن
( 0791اسکن ری ) :نامه و مقا ه در این اوز  نوشته و منتشر ش چن  پایان ،دهة نود

 ار ردهای اابت روایی را در ش  منوومه تعیین  ،اد  از ا گوی پراپسعی  رد  با استف
سراغ داستان امیرارسالن رومی رفته و ثن را ل به( در بوثی مفص0791ّ ن . یاوری )

. بسیاری از موققان قصة  رد  است منز ة متن گذار از دوران قصه به رمان قلم ادبه
اش تبیین ساختار و ( دغ غه0791)شناسن . استاجی رمانس می در شمار مذ ور را

 یهشاهناماماسی است. پیکرة متنی استاجی مو ود به های عاشقانههای داستانویژگی
ان . هانوی است. منتق ان غربی نیز به این گونة ادبی فارسی اقبا ی داشته فردوسی

 های عامیانة فارسی پی  از دورة صفوی، چن ( با استفاد  از عنوان رمانس0931)
را شناسایی و عیار  سمک ونامه فیروزشا  اسکن رنامه، نامه،داراب امز ، قصةویژگی 

گویی سراغ داستان( به7109ل )است. پاشاخان هن ی نیز در بوثی مفصّ تعریف  رد 
ای قرار های عاشقانهرا داستان هن ی و ژانر رمانس فارسی و اردو رفته و پیکرة متنی

روایت  میالدی رهای هن ی در فاصلة قرن شانزده  تا بیست گویان درباداد   ه قصه
 ان . رد می
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 . چارچوب نظری2

منتقـ   »نوریة ژانر و رویکرد ثن ژانری است. در این رویکرد،  ة ااضرمبنای نوری مقا 
سازن ة ثن را بشناس  و  یپردازد تا اجزاتولیل و توصیفِ دقیق و علمی متن می [...]به 

:1946 ) 0. النسـون (71 /0 :0750  ـوب، یـن )زر« ر متن را معلوم  ن ارتباط میان عناص

روش  ـار خـود را برمبنـای    ، نگـاری در فرانسـه  ادبیـات گذار عل  تاریخ، بنیان(39-40
داد  بـود و   ها قرارهای بیرونی و درونی ثنشناخت متون ادبی از رهگذر تولیل ویژگی

 ـرد.  بن ی مـی ا در نوع ادبی واا ی طبقهههای اصلی ثنمشابهت ویژگیپایة ثاار را بر
( به تبیـین  0792  زرقانی و زرقانی، 0795صباغ، قربانزرقانی و ر.ک: توقیقات متأخر )

 ه در چنین رویکـردی  ـار موقـق بـه      ان داد و نشان  تر رویکرد ژانری پرداختهدقیق
هـای  رد، زمینـه گیقرار می« در یک طبقة ژانری»های ساختاری ثااری  ه بررسی ویژگی

ها و  یفیـت  ها با گفتمانها، توول و تطورشان در طول تاریخ، نسبت ثنگیری ثنشکل
های روایی اسـت   نیز پیکرة متنی این پژوه ، منوومه بازنمایی واقعیت معطوف است.

سـاختمان  شناسـی ازجملـه   بنابراین اگرچه معرفی ژانر مذ ور براساس عناصـر روایـت  
پـردازی  روایی، شخصیت روایت، فراین  نقل، راوی، مخاطب ار ان روایت، قا ب بیانی،

های این عناصر از مطا عـة هـر مـتن ااصـل شـ   و جـز        است، ویژگیو انواع  ن  
به این ترتیب، مبنای نوری مقا ـه رویکـرد ژانـری بـه      .دستاوردهای این پژوه  است

ای در ایـن  ناسـانه شاز عناصـر روایـت   شناسی پیکرة متنی پژوه  است.عناصر روایت
ساز و معـرِف یـک نـوع هسـتن  و از دیگـر عناصـر       پژوه  یاد ش    ه عناصر جریان

د یل نا ارثم ی در تعیین تقریب در همة ژانرها مشابه هستن ، بهروایت  ه در بیشتر یا به
 است. نش   نوع مذ ور، در اینجا سخن گفته 

 متنی . پیكرة1ـ2

متون در جامعة فرهنگی واا  و در زمانی معیّن  براساس تع ادی« نوع ادبی»یک 
شود  بنابراین نخستین اق ام در شناسایی یک نوع ادبی، یافتن پیکرة متنی می تعریف

نمای . دو نکته ضروری میپی  از مشخص  ردن پیکرة متنی ذ ر یکیپژوه  است. 
ثااری تأ یف  یعنی ابت ا   نشی پسینی است ،تعیین و تعریف ژانر ثاار ،نخست اینکه
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دیگر ثنکه،  نن . بن ی میها را در قا ب ژانرها رد سپس منتق ان و ادیبان ثن و شودمی
صورت صفاتی هستن   ه به ةبلکه متشکل از مجموع  های ذاتی ن ارن ژانرها ویژگی

ثوری ، میان می. مثالً وقتی ما از ژانر اماسی سخن بهن انی گرد ثم  مترا   در ثاار معیّ
 و بلکه چن  ویژگی )فرمی، موتوایی،  ار ردی  اماسه دارای یک جوهر  و ذات نیست

و  ان را ساخته« متنی ةطبق»ان   ه بر روی ه  یک ثم   زبانی( مشترک در تع ادی اار گرد
نامی . قوانین ژانری در ذهن صورت قراردادی ثن طبقه را ژانر اماسی میما به

ثن »ها براساس ثن ذهنیت و ا شهودی وجود دارد و ثنصورت علمی یپ ی ثورن گان به
، یاب می نمودپردازن . پس از اینکه اار در قا ب متنی به خلق اارشان می ،«قوانین نانوشته

 نن . بر این اساس، بن ی میهای ژانری رد ها را در قا ب خانواد منتق ان و ادیبان ثن
های ثن امری پسینی تعریف و تبیین ویژگیاما   پی ای  ژانر امر ذهنی و پیشینی است

های ژانرها پیوسته  ه ویژگی  رد به این نکته توجه بای  . همچنینشودموسوب می
اب ی برای یک  وطور نیست  ه بتوان چن  ویژگی از ی و این ان دراال تغییر و توول

نوع  های معرِف یکای از شاخص  اما مجموعهژانر در طول تاریخ ادبی مشخص  رد
ده  و تمایزی بین ثن ژانر با دیگر دست میتری از نوع مورد نور بهادبی تعریف دقیق

 . ثوردژانرها پ ی  می

ها منوور گردثوری ثااری  ه بتوان در ذیل یک ژانر ـ خاصه نوع ادبی مذ ور ـ ثنبه
را مطا عه  رد، بای  یک شاخص مووری را درنور گرفت  ه ثن شاخص در این 

مه ، با عنایت به این مبارزات و جنگاوری قهرمان با انگیزة  عاشقانه است. پژوه ، 
را نخستین  شا ورقه و گل، ای از ثاار موجود در یک نوعبرای فراه  ثوردن نمونه

. از ثنجا  ه برثنی  تا سیر تطور ژانر را ه  بررسی ای دانسته موجود فارسی بزمارزم
. اار بع ی  ه برگزینی  های متفاوتا عه را از قرنهای مورد مط نی ، الزم است نمونه

در  و معلوم نیست . سراین ة این اارنام دارد نامههمایعضوی از خانوادة بزمارزم است، 
 ه  نامهسام ،است. از قرن هشت  دو منوومه را برگزی ی : نخست قرن هفت  سرود  ش  

نی درست نیست و دوم، ده  انتساب ثن به خواجوی  رماتوقیقات اخیر نشان می
سرودة خواجوی  رمانی. اگر ار ت خود را در مسیر تاریخ ادامه  همای و همایون

 را در این ژانر سرود  مثنوی جالل و جمالرسی   ه ثبادی میدهی ، در قرن نه  به نزل
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متعلق به اواخر قرن ده  و ثغاز قرن یازده  است.  نامها زمانب یعاست. ثخرین نمونه 
- هایی از ژانر بزمارزم پ ی  ثم  در فاصلة بین قرن پنج  تا یازده  نمونه ،ترتیب ب ین

ش   معرفی توان نمونة بیشتری از این نوع ثاار را در دورة مشخصاگرچه میاست. 
ای   ه بر این اساس، سبب مو ودیت مقا ه به ثاار برجستة این دور  پرداخته رد، به

    یافت.  توان دیگر ثاار مشابه رامی

 0و ا ود  7بیت 7711 سرودة عیوقی در بور متقارب با ا ود شا ورقه و گل 
جامان   در ادب فارسی است. های  امل بهاز نخستین منوومه ،صفوه افتادگی ابیات
)اس ی  فرس  غت سبب وجود دو بیت منسوب به عیوقی دربیشتر پژوهشگران به

سلطان مومود، این اار را از قرن پنج  ( و نیز مم وح شاعر، 777: 0709طوسی، 
(. اصل داستان عربی است و ماجرای ثن بسیار شبیه به 7: 0777ثت ، ر.ک: ان  )دانسته

(. قصة جاهمانبن ازام ا عذری با دختر عم ، عَفرا  بنت عقال، است ) ةداستان عُرو
)عیوقی، است  مذ ور پی  از قرن چهارم هجری داستانی مستقل، مشهور و مت اول بود 

تر از دیگر روایات از این داستان وجود . دو روایت اصلی و  امل: مق مه، دَ (0707
 استناد ش   االغانیتر این داستان برمبنای  تاب به متن  امل ،در این پژوه  .دارد

 است. 

مثنوی  است. این بیت در بور متقارب 0770سرودة شاعری ناشناس با  نامههمای
های ها و دالورییخته با موتوایی اماسی و رزمی در شرح ماجراجوییعاشقانه درثم
بانویی اژدها  ، برای  ار، دختر شا  شام و بزرگ امزادة مصری، و گلهمای، شا 

بیا تا چه »ها، با عنایت به وجود مصراع رسی ن به وصال است. طبق ثخرین پژوه 
(  ه شای  تضمینی از 217، ب79: 0717، نامههمایدر منوومه )« داری ز مردی و زور

نیز با استناد به وجود رق  وقفی در ااشیة برگ دوم به خط  7،باش  سع یگلستان 
ن زبانی و یسبب قراهمچنین بهو ق 307شخصی با نام ابراهی  تر زی به تاریخ رمضان 

را پس از سال  نامههمایهای سست و ناتن رست، تاریخ نو  موتوایی و وجود بیت
 ان . در نیمة دوم قرن هفت  دانستهق 252

های در شرح جنگ بیت، 005511 در بور متقارب شامل ا ود نامهسام مثنوی
های سام نریمان در را  رسی ن به وصال پری خت، دختر فغفور چین و متع د و د یری
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مشخص نیست   نامهسام. سال نو  و نام سراین   یا سراین گان است بانوی پهلوانبزرگ
خواجو و  همای و همایونب از ااری مر ّ نامهسام براساس ثخرین توقیقات، شای  اما

، نامهسامش ة دیگر نقاالن در گذر زمان بین قرن هشت  تا ده  باش  )اشعار افزود 
     : مق مه(.0797

ق )خواجوی 377گانة خواجوی  رمانی در سال های پنجاز مثنوی همای و همایون 
ای درثمیخته با بیت در بور متقارب، عاشقانه 0075( با 0792: ب0731 رمانی، 

های همای، پسر پادشا  شام، و همایون، موتوایی اماسی و رزمی در شرح ماجراجویی
هنگام شروع سرای  به ،گفتة شاعردختر فغفور چین، برای رسی ن به وصال است. به

 برد سر میدر بغ اد به( و 077ب ،وی گذشته )همان« سه د  سال از عمر»این منوومه 
(. دیباچة این منوومه به نام سلطان ابوسعی  بهادر و وزیر او 7003ب ،)همان است
-ا  ین موم  است  ه با فوت ایشان، سخن شاعر به م ح مومود صاین پایان میغیاث

ازجمله اشعار خواجو است  ه به  همای و همایونمنوومة  ا عاشقینعرفاتدر  .یاب 
     .(0775/ 7: 0711)اوا ی،  است ش   یافته و مشهور رافانو نامهسام

 ق و111ثبادی در سال ، سرودة موم  نزلدر بور خفیف جمال و جاللمثنوی 
عارفانه و درثمیخته با روی ادهای پهلوانی و رزمی در شرح  و مثنوی عاشقانه

پریان، برای زادة های جمال، شا زادة ایرانی، و دالوریهای جالل، شا ماجراجویی
فرد موجود براساس نسخة منوصربه منوومهرسی ن به وصال است. تع اد ابیات این 

 مثنوی،های مختلف د یل افتادگی ابیات از قسمتبه ،بیت است و تع اد واقعی ثن 0375
   مشخص نیست.

بیت، مثنوی عاشـقانه بـا موتـوای رزمـی      7713در بور متقارب با نامه نا زماب یع  
زادة ا زمان، شـا  های ب یعق در شرح ماجراجویی0113شاعری ناشناس در سال  سرودة

بانوی پهلـوان اسـت.   ایرانی، برای رسی ن به وصال قمرچهر، دختر خاقان چین و بزرگ
( و مـتن ااضـر   7712، ب012: 0712« )نامـه ا زمـان بـ یع »نام منوومه به تصریح شاعر 

سرای  ثن براساس تاریخ ابج  مصراع دوم  جل  اول این منوومه است  ه ،گفتة ویبه
 ( و از جل  دوم ثن اطالعی7725، ب015 ،)همان است ق بود 0113ثخرین بیت، سال 

   .در دست نیست
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 . بررسی و تحلیل عناصر معرف ژانر3

ثااری بپردازی   ه « صورت و معنای»برای تعیین و تعریف ژانر بزمارزم بای  به مطا عة 
های ادبی ابزارهایی دان (. Duff, 2000: 210) گیرن خاص قرار میدر دایرة ثن ژانر 

 ثاار دست« صورت و موتوای»توانی  به توصیف دقیقی از ها میهستن   ه به  مک ثن
های ای از دان عنوان شاخهنوریة روایت ـ به ،ها روایی هستن . از ثنجا  ه بزمارزمیابی 

 د. ادبی ـ بسیار مفی  و  ارثم  خواه  بو

  ساختمان روایت . 1ـ3

عنوان شاخصة ژانری توان از ثن بههای مورد نور ما  ه میویژگی مشترک همة منوومه 
روایت »، «5مق مه»هاست  ه از یک مشترک و شبیه به ه  ثن 0یاد  رد، ساختمان

-شا ، همایورقه و گلاست. مق مة چهار اار ) تشکیل ش  « 3سخن پایانی»و « 2اصلی

 )ص(  یه و ستای  پیامبری( مشتمل بر تومنامها زمانب یع ومای و همایون نامه، ه
ه  با  نیز افتادگی دارد  اما به ااتمال قریب به یقین ثن جمال و جاللاست. مق مة 

شا ، همای و ورقه و گلشاعر در مق مة  ،هابر ایناست. عالو  تومی یه ثغاز ش  
نیز  نامههمایاست.  م ح مم وح اختصاص داد  ابیاتی را به جمال و جالل وهمایون 

سراین ة  .فاق  مق مه است نامهساماست.   ثوردرد ستای  خِ دردر این قسمت ابیاتی را 
این منوومه معلوم نیست و به ااتمال بسیار زیاد این منوومه در چن ین نوبت و توسط 

گرگونی روایت سام زنی  همین تطور و داست. ما ا س می چن ین شاعر سرود  ش  
 اش .  ب ش  سبب اذف مق مة این منوومه   و نیز تع د سراین گان

 قالب بیانی. 2ـ3

است. شگرد مذ ور از « تلفیق ژانری»ها استفاد  از شگرد بزمارزم خصلت مشترک دیگرِ
تلفیقی هستن   تلفیق ژانرهای  ها عمالً از ژانرهایثن جهت اهمیت دارد  ه بزمارزم

گیرد هرجا مقام سخن اقتضا اشقانه. اتفاقی نیست  ه عیوقی تصمی  میاماسی و ع
سراغ غزل ه  برود و برای نخستین بار در شعر  ن ، در  نار قا ب پایة مثنوی بهمی

جالل و شهرت یافت یا سراین ة « مثنویغزل»ای بسرای   ه بع ها به فارسی منوومه
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پایة ثن مثنوی است، چهار غزل، سه ای  ه قا ب اقتضای  الم در منوومهبه جمال
 ،قا ب را تغییر ن اد  نامها زمانب یعاست. شاعر  مسمط، دو فرد و یک قصی   ه  سرود 

نامه است. از ثنجا  ه هر بخ  روایت با یک ساقی نامه استفاد   رد بلکه از ژانر ساقی
  ار رفتهنه و عام انه بهشمار ثورد  ه ثگاهاشگرد بیانی به توان ثن راگردد، میثغاز می

   است.

 ارکان روایت  .3ـ3

و بستار  01مایه، بن9مایه، درون1هر روایت شامل چهار ر ن اابت است: موضوع
اعتبار شخصیت اصلی، عشق مجازی است  عشقی ها بهاین قصه« موضوع». 00روایت

قهرمان است  بانو. در این میان، گا  شروع اظهار عشق بااماسی میان قهرمان و بزرگ
بانو در این  ار ( و گا  بزرگ51: 0712، نامها زمانب یع  719: 0731)خواجوی  رمانی، 

و در مواردی ه  اظهار عشق از همان ابت ا  (3: 0717، نامههمایگیرد )سبقت می
این ثاار تالش ی «مایهدرون(. »79 :0717ثبادی،   نزل2 :0707دوسویه است )عیوقی، 

سفر ی «مایهبن»بانوی جنگاور برای رسی ن به وصال است  ه با ان و بزرگقهرمانِ پهلو
نیز وصال دو شخصیت مووری داستان و  «بستار روایت»شود. خواهی همرا  میو  ین

   به سلطنت رسی ن قهرمان است.

 یند نقل ا. فر3ـ3

شود. میبه چگونگی ارائة گفتار و روایتگری اطالق  07«شگرد روایی»یا « فراین  نقل»
متن روایات به سه بخ  مق مه،  بیان  ردی ،  ه پی  از این در ساختمان ثاارچنان

شود  ه در هر بخ ، چگونگی فراین  نقل در پایانی تقسی  می روایت و سخن
بیت  37در مثنوی عیوقی  بن ی داستان قابل بررسی است.ثغازگری، روایتگری و پایان

بیت  77، همای و همایون بیت مق مة 053، نامههمایة بیت ثغازین منووم 53 از مق مه،
 03ثبادی و بیت ناقص در م ح با افتادگی ابیاتی در ثغاز مثنوی نزل 3، نامهمساثغازین 

)سخنان مستقی  سراین   برای  از نوع متن گفتمانی نامها زمانب یعبیتِ شروع منوومة 
 هاری سخن در ابت ای همة منوومهثغازگ همسانی انتقال اطالعات به مخاطب( است  ه
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او ین ارتباط را  07«گویی نمایشیتک»شیوة . سراین گان در مق مه بهده را نشان می
ها در مق مه شاننوع  المو   نن طرفه برای ثگا   ردن مخاطب برقرار میصورت یکبه

 .شوددعایی برای خود و مم وح همرا  می و توصیفی است  ه گا  با جمالت وصفی

گوین  ها میروایتگری رابطة نزدیکی با گفتار دارد. گفتار چیزی است  ه شخصیت
دهن ة ثن به خوانن   است  بنابراین شیوة انتقال گفتار، تمایز میان انواع و راوی انتقال

ورود به روی ادی ثغاز روایت یا های (. شیو 27: 0712 ) وته،  ن روایتگری ایجاد می
شا ، ورقه و گلهای طوری  ه در منوومه  بهیوة روایتگری استش نخستین نمودج ی  
شود و فقط هر روی اد ب ون توقف پس از روی اد قبلی روایت می نامهسام و نامههمای

اما در  .است  رد  گا  عنوان روی اد بین روی ادهای پیشین و پسین فاصله ایجاد
ورود به برخی روی ادها با  نامه زماناب یع وجمال و جالل  ،همای و همایونهای منوومه

 «00گوییتک» یعنی راویان از هر دو شیوة اصلی روایتگری، نامه است.ابیاتی دعایی و ساقی
در روایت متن اصلی « 05وگوگفت»)ا یث نفس( و  نمایشی، درونی و بیرونی با انواع

منوور روایت یشی بهگوییِ نماها بر موور تکطوری  ه روایتگری ثنان   بهبرد  بهر 
داستان و ذ ر توصیفات برای مخاطب روایی است. تنها تفاوت ظریف در روایتگری 

و  03«گویی بیرونی نقلیتک»، 02«وگوی نقلیگفت»گیری از شیوة این راویان بهر 
و « گفت»بودن،  اربرد واژة پربسام   است. سبب نقلی 01«دارگویی درونی نشانتک»

به پاسخ چنین »، «چنین داد پاسخ»، «خطاب  رد»، «بپرسی »، «ادجواب  ب »عبارات 
است  ه در « گفت»در معنای «  ه»و « عرض  رد»، « ب در سخن گشود»، «گفت
. وجود اکایت دارد گفتن شخصیت با خود گویی بیرونی از نمودِ گفتاریِ سخنتک

 ازدر  الم نشانی  «همه فکرشان»و « در ان یشه»، «چنان  ردی ان یشه»عباراتی مانن  
گویی درونی است. شیوة سخنوری راویان گیری سخنان در ذهن شخصیت و تکشکل

سخن »و سخنان اشخاص داستان بیشتر از نوع  09«سخن غیرمستقی  ثزاد»بیشتر از نوع 
سخنان خود  ،ای از روایتب ین معنا  ه راویان در بخ  گسترد   است 71«مستقی  نقلی

ذهنیات و  ،«گفت»  لمة نن  و اشخاص داستان پس از نقل می شخصصورت سومرا به
دهن   اما شروع روایت و بخ  سخن پایانی می هایشان را از زبان خود ارائهگفته

 ،نامههمای  37 و 01، 07، 00 ،5: 0707)عیوقی،  است 70«سخن مستقی  ثزاد»شیوة به
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، نامهسام  009و  013، 729، 702: 0731 خواجوی  رمانی،  20 و 00، 07، 3، 0: 0717
، 09، 07: 0712 ،نامها زمانب یع  052 و 17: 0717ثبادی، نزل  072 و 050، 7: 0797
گویی نمایشی راویان از نوع سخن غیرمستقی  های نقل، تکاز میان شیو (. 015و  027

ها های داستان از نوع سخن مستقی  نقلی بر  ل منوومهوگوی شخصیتثزاد و گفت
  77.اا   است

ده . ویژگی اصلی های متفاوت رخ میروایت نقل روی ادهایی است  ه در زمان
 )پرینس، دادن گذر از یک وضعیت به وضعیت مخا ف در طی زمان است روایت نشان

(. زمان در متن روایت یا زمان وقوع روی ادها در هر روایت را به  مک سه 057: 0790
، شناس فرانسویپرداز ادبی و نشانهنوریه، ژنت ژرار ش   از سویمقو ة فرعی مطرح

 ,Genet) توان تولیل  ردیعنی نو  و ترتیب، م ت یا ت اوم و تکرار یا بسام  می

باش   . ترتیب اوادث در روایت ممکن است با توا ی زمانی همخوانی داشته(35 :1988
)گذر به گذشته( از ثن  نماییپس را )گذر به ثین  ( یا از  نمایییا از طریق پی و 

 شودنامی   می« 77پریشیزمان»ه  خوردن نو  و ترتیب اوادث منورف شود. به
(Ibid., 48از این نور .)، رود، مگر سیر روایات خطی و منو  است و در زمان پی  می

 ه از طریق گذر به گذشته،  (07: 0707) پریشی در ابت ای روایت عیوقییک مورد زمان
شود. م ت یا ت اوم روایت می داد  شیبه توضیحضبه به قبیلة بنین قبیلة بنید یل شبیخو

به رابطة میان طول زمان داستان و طول زمان روایت اشار  دارد. با توجه به گستردة 
روی اد است یک  ی«هارائة خالص» ،شودمیتکرار دی  ها بهها، ثنچه در منوومهروی اد

تر از زمان رخ اد واقعه است و دورهای طوالنی از  وتا   ه در این اا ت، زمان روایت
سبب جلوگیری از )سال، ما ، روز، چن ین گا ، شب و...( به روی ادها با قی های زمان

، جلوگیری از تکرار  ن ، مخاطبمال ت در  ایجاد طوالنی ش ن شرح یک روی اد و
. شودمی روی اد خالصهاشار  به تمامی روی ادهای  وچک و بزرگ و پرداختن به اصل 

. تکرار یا بسام  تع اد شودمی تقریب قی های زمانی در تمام صفوات روایات دی  به
روایت »شود  ه بر این اساس ده  یا بازگو میدفعاتی است  ه یک ااداه رخ می

روایت »یا  73«روایت چن گانه» ،72«روایت مکرر» ،75«روایت بازانجام» ،70«مفرد
نامه سامخصوص ها به(. روایت مفرد، نوع گسترد  در منوومهجاست )همانا 71«زمانه 
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یک نمونه  شا ورقه و گلسبب فراوانی روی ادهاست. فقط روایت به، جمال و جالل و
گذارد و شا  را تنها میروایت مکرر دارد و ثن زمانی است  ه شا  شام، ورقه و گل

 گردد شادمان به مول استراات خود بازمی گیرد ورفتار ثنان را تا صبح زیر نور می
گا  به گذارد و ثنشا  را تنها میگردد به بیتی  ه شا  شام، ورقه و گلدوبار  راوی برمی
بر (. عالو 99: 0707 )عیوقی، پردازدگذرد، میمی بانوقهرمان و بزرگوصف ثنچه میان 

 دی   نامها زمانب یعدر مثنوی تکرار زمان در این منوومه و بهاین، یک مورد روایت ه 
     (.39: 0712، نامها زمانب یع  70ـ77 ،)همان شودمی

یاب . می بن ی راوی در دو بخ  بستار روایت و سخن پایانی شاعر نمودشیوة پایان
)داستان عـرو    یکی روایت براساس منبع :شوددو نوع بستار در روایت عیوقی دی   می

و ساختة شاعر، زنـ     79بانو و دیگری بستاری غیرمنتور و بزرگ و عفرا(، مرگ قهرمان
بانو و سلطنت قهرمان است  ه نوع دوم، بستار مشـترک  ش ن و ازدواج قهرمان و بزرگ

های سـنتی  بن ی. هر دو بستار با مرگ یا ازدواج قهرمان از پایانهست دیگر روایات نیز
توان  در تأییـ  گفتـة شـاعران     ه میسرایی و روایات شفاهی است و ویژگی بارز قصه

، نامههمای« )گفتة راستان»(، 5: 0707عیوقی، ) «قصه از اخبار تازی» ـ  هادربارة منبع ثن
گفتـة  »(، 7: 0797، نامـه سـام   071: 0731 )خواجوی  رمانی، «گفتة باستان»(، 0: 0717

ـ « )چنان گوی  از نـاقالن  هـن  »( و 21: 0717ثبادی، )نزل« مرد اکی  ، نامـه ا زمـان  یعب
 نامـه ا زمـان بـ یع باش   خاصه ثنکه خواجوی  رمانی و سراین ة ناشـناس  ـ ( 32: 0712

با اشار  بـه تو ـ  فرزنـ     بن ن  و طور  امل نمیگویان و نقاالن روایت را بهشیوة قصهبه
 )خواجـوی  رمـانی،   اشـار  دارنـ    ت اوم قصـه  هب قهرمان و ادامة داستان در جل  دوم،

، نامـه همایبیت سراین ة  00(. دو بیت عیوقی، 015: 0712، نامها زمانب یع  053 :0731
، سخنان نامها زمانب یعبیت شاعر  77ثبادی و بیت نزل 27بیت خواجوی  رمانی،  090

پایانی سراین گان از نوع متن گفتمانی در اشارة مج د به منبع، ذ ر نـام، درود فرسـتادن   
ااصلی عمـر،  ای اری جهان، م ت سرای ، تق ی  منوومه، در بی، در ناپ)ص( بر پیامبر

طلب عفو و بخش  خ اون ، تاریخ سـرای ، ارزش نکونـامی، مـ ح ممـ وح، سـبب      
   سرای  و خودستایی شاعر است.

 



 انو همکار اوریموبوبه علی                                                    معرفی یک ژانر  هن: بزمارزم
 

313 

 

     . راوی3ـ3

ازای هر روایت ا اقل یک راوی وجود دارد. است  به« 71 راوی»از عناصر مه  روایت 
-طبقه ش  توان براساس ا ود مشار ت ثنان در رخ ادهای روایتمی راویان داستان را

-راوی درون .داستانی استداستانی یا برونبن ی، درونبن ی  رد. راوی در یک تقسی 

شخصِ خارج از اوادث داستانی همان راوی سومداستانی از اشخاصِ داستان و برون
دان  و از اوادای  ه ة اشخاص را میاست  ه افکار ناگفت 70«راوی دانای  ل»داستان یا 

میزان ثشکار بودن  ،ده ، ثگا  است  ه از این نورزمان در جاهای مختلف رخ میه 
یک راوی  ،ها(. در بزمارزم072: 0790 )پرینس، ده راوی را در روایت نیز نشان می

 77«یِراوـ  من»  همان  ن می روایت شخصدانای  ل اضور دارد  ه از زاویة دی  سوم
مثنوی جمال و تنها در  .یکسان است« 77زسا انونی»با  ه ثگا  به وقایع و روی ادها 

سبب داشتن است  ه یک راوی دانای  ل از ثغاز تا پایان اضور دارد  اما به جالل
 ،ترتیب در این منوومه  ن . ب ینساز درونی تغییر میداستانی،  انونیاکایات درون

طوری  ه راوی دانای  ل روایتگر مر زی از تفاوت وجود دارد  بهسبین راوی و  انونی
راوی اکایات  ه  ساز درونیو ثگا  به  ل روایت از ثغاز تا پایان است و  انونی

گیرد و خود، ثفری ة می اصلی قرار داستانی است  ه روایت وی در امت اد روایتدرون
   راوی دانای  ل است.

مبنی بر دخا تگری راوی در  ه. ش  نشاناست 70وایتراوی این روایات دخیل در ر
ن  از توصیف مکان و زمان، شناسایی و معرفی ادارد  ه عبارت روایات وجود

- نن  یا نمیها فکر نمیها، خالصة زمانی روی ادها، گزارش ثنچه شخصیتشخصیت

شکل وصف اال، تفسیر، تأویل و داوری  ه این گوین ، بیان اظهارات شخصی به
مثنوی جمال و است و از این نور، راوی  75«یا دخیل راوی مفسر»یژگی از صفات و

ابیات بسیار  نامها زمانب یعشود  دراا ی  ه راوی می بیشتر با این نام شناخته جالل
 )عیوقی،  ن می سرای  و از بیان اظهارات شخصی دوریان  ی را با این ه ف می

، نامهسام  0707: ب0731 خواجوی  رمانی،  037 :0717 ،نامههمای  002: 0707
(. ثخرین نشانه، 027: 0712 ،نامها زمانب یع  01: 0717ثبادی، نزل  707: 0797

 ،نامههمای  00: 0707 شخص است )عیوقی،سازی اضور با  اربرد ضمیر اولبرجسته
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ر (. از شگردهای راوی در  اربرد ضمی0537: ب0731 خواجوی  رمانی،  0: 0717
جمال و نامه است. در منوومة شخص شروع روایت یک روی اد با سرودن ساقیاول

راوی در ثغاز پرداختن به یک روی اد در ابیاتی  ،اغلب نامها زمانب یع متر و در  جالل
 به روایت  ن  و پس از ثن،توجه مخاطب را به خود جلب می ،خطاب به ساقی

: 0712 ،نامها زمانب یع  27: 0717ثبادی، )نزل پردازدمی شخصروی ادها از زبان سوم
 72پنج نشانة نخست با موارد برشمردة بعضی تولیلگران روایت، مانن  چتمن (.023

با ان  ی تفاوت مطابق هست  اما  (073ـ077 :0713) 73 نانـ  ( و ریمون124 :1978)
   هاست. های روایت در بزمارزممورد شش  از ویژگی

 یی. مخاطب روا3ـ3

(. برای هر 75: 0712 ) وته، ارتباط روایی فراین  انتقال داستان از راوی به مخاطب است
   یک مخاطب وجود دارد و ب ون اضور هر  ام از سه عنصر داستان، روایت دست

یک از (. هیچ002: 0790 )پرینس، گرفت نخواه  راوی و مخاطب، روایتی شکل
توان  نن   اما براساس متن مینمی اشار سراین گان پیکرة متنی به مخاطب خود 

 داستانی داردداستانی مخاطب برونمخاطب روایی را شناسایی  رد. راوی برون
(Chatman, 1978: 254 )سنت نقل و ثاار  تأایرتوت سبب نوع منبع شاعران  ه و به

مایة عامیانگی و تعلیمی در سراسر روایت، و نیز اضور گستردة بن استپیشین 
شخص راوی، ع م اضور مخاطب در بین اشخاص روایت و مچنین خطاب سومه

مردم عام اقیقی »خطاب عام راوی در جریان روایت، مخاطب این نوع روایات 
  است. « داستانیبرون

راوی دانای  ل روایات مخاطبی موسوس و ثشکار دارد. گا  راوی در جریان 
 ای عملگونهده  و گاهی بهمی ارطور مستقی  مخاطب را مورد خطاب قرروایت به

 شود. خطاب قرارعنوان گیرن ة سخنان وی ااساس می ن   ه اضور فرد دیگری بهمی
 یی از سوی راوی با عناوین خاص یا ضمیر است. گا  عیوقیاگرفتن مخاطب رو

با  (023: 0717) ثبادینزل ،«ای مهتر سرفراز»و « ثزادمرد»با ذ ر عناوین  (002: 0707)
« دوستان!»با عنوان ( 7111: ب0712) نامها زمانب یعو سراین ة « عاقال!»وان خاص عن



 انو همکار اوریموبوبه علی                                                    معرفی یک ژانر  هن: بزمارزم
 

321 

 

یا فعل خطابی « تو» مخاطب با ضمیر ،دهن  و در بیشتر مواقعخوانن   را خطاب قرار می
: 0731 خواجوی  رمانی،  030: 0717 ،نامههمای  00: 0707شود )عیوقی، می ثشکار

(. هنگامی  ه راوی با 7303: ب0712، نامها زمانب یع  023: 0717ثبادی، نزل  197ب
ده ، خود را ملزم به معرفی منبع و توصیف می عناوین خاص خوانن   را خطاب قرار

از زمان تاریخی رخ اد اوادث و ثنچه اشخاص داستان    ن مکان وقوع روی ادها می
امی اشخاص، سخنان و گا   ه از اسثن  گوی دهن ، سخن میگوین  و انجام نمینمی

های دریافت  شناس ها را میمخاطب ثن، گویی بردمی متنی در روایت بهر ثاار برون
گشای  و به گذارد و  ب به شکایت مینگرشی و تجربیات خود را با او در میان می

وجود فرد دیگری    بنابراینده پردازد و پن  میتفسیر و قضاوت دربارة داستان می
 شود. می عنوان گیرن ة روایت یا مخاطب روایی در سرتاسر روایت ااساسبه

 پردازی شخصیت .3ـ3

روایـت  »هـا از ا گـوی موسـوم بـه     پـردازی در بزمـارزم  ثفرینـی و شخصـیت  شخصیت
ش  شخصـیت اصـلی ایفـای نقـ       ،ها ن   ه در همة ثنپیروی می 71«چن شخصیتی

ـ    )قهرمـان « 07یـاریگر »، «00ضـ قهرمان »، «بـانو بزرگ»، «01قهرمان»، «79ثغازگر» ن : می
 و ض قهرمان ،فرد این روایاتبانو شخصیت منوصربهبزرگ«. سازبوران»ض قهرمان( و 

ساز شخصیتی اما بوران .بانو و ثگاهانه مانع رسی ن قهرمان به وی استعاشق بزرگ ه 
خبر است و ناثگاهانه ی ن ، از ه ف قهرمان بمواجه می «07بوران»است  ه قهرمان را با 

هـای  ثورد و درنتیجه بر  شمک وجود میبانو بهمشکالتی را در مسیر رسی ن به بزرگ
و  دو شخصـیت اصـلی  « بـانوی جنگجـو  بزرگ»و « قهرمانِ پهلوان» 00.افزای داستان می

مکمل هستن . برخی از اشخاص داستان اضور همیشـگی و مـؤار در جریـان روایـت     
توان تأایر عملکرد ایشان است  ه بر این اساس می گر اشخاص توتدارن  و اعمال دی

طـور معمـول شخصـیت موبـوب راوی و     نامی . این فرد به 05«شخصیت اصلی»ثنان را 
روایت است  ه براساس اهـ اف و عملکـرد وی، موتـوای روایـت شـکل      « 02قهرمان»

سـته بـه وجـود    گیرد و دیگر اشخاص طفیلی وی هستن   ه ایاتشان در روایـت واب می
ثیـ ، در  نـار   اوست. در روایاتی  ه بر موور عشق، خاصه عشقی دوسـویه، پ یـ  مـی   
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های روایت است. او  سی است  ه نیز سازن ة  ن « شخصیت مکمل»شخصیت اصلی 
انگیز  و عامل برخی یا همة اعمال قهرمان است و مانن  قهرمان به پیشبرد روایت  مک 

عنوان شخصیت مکمل از او ر همة روی ادها دخیل نیست، به ن   اما ب ان سبب  ه دمی
دهنـ ة  سـاز و خاتمـه  هـای ثغـازگر، جریـان    زادزاد  یا شـا  . قهرمان، بزرگشودیاد می

زادگـان، معشـوق و عاشـق    بانو، دختری از طبقة بزرگان و شـا  اوادث داستان و بزرگ
شـا  در  است. ورقه و گـل قهرمان است  ه از صفات بارز هر دو، پهلوانی و جنگاوری 

، فرزن ان رؤسای قبایل عرب و عرو  و عفرا داستانِ روایت عیوقی متأار از دو شخصیتِ
زادگان هستن . ایشان در طول روایات هر این دو شخصیت در دیگر روایات از طبقة شا 

بر گذارن . عالو نمای  میدو جنبة عاطفی و پهلوانی را با نسبت متغیر در هر روایت به
شـوی   ـه هر ـ ام در    هـ  مواجـه مـی    03«شخصیت قراردادی»ها با ها، در همة ثناین

، در 79 ننـ . در منوومـة عیـوقی    های خـاص خـود را بـازی مـی    پیشبرد روایت نق 
و  70ثبادی ، در مثنوی نزل71بی  از  نامهسام، در 01، در منوومة خواجو 72 نامههمای

 01.راردادی اضور دارن شخصیت ق 79 نامها زمانب یعدر 

 ه از طریق برشمردن صفات است « مستقی »ها با استفاد  از هر دو شیوة شخصیت 
 شخصیت»شون . غیر از می واسطة نمای   ردار است، معرفی ه به« غیرمستقی »و 
دهن   طور معمول خبررسان، بخشن  ، مطلع، انتقالو ایستای روایات  ه به 09«ع یبُتک

  یعنی وجود داردشخصیت پویا و اجتماعی  هادر بیشتر منوومه ن ،ان  شوو یاری
دهن  تا جایی  ه از هایی  ه در میانه و یا انتهای روایت تغییر ماهیت میشخصیت

های رزمی و پهلوانی از ویژگی 51شون .ض قهرمان به یاریگر قهرمان تب یل وضعیت می
ست. شخصیت ثغازگر، قهرمان، صفات ثشکار اشخاص مؤار در جریان روایات ا

سازان، یاریگران قهرمان و ض قهرمان به فنون جنگ بانو، ض قهرمان، بیشتر بورانبزرگ
ثشنا هستن  و از صفات معرف ثنان جنگاوری است. اگرچه روی ادها از ابت ا تا انتها در 

گا  بانوی این روایات جایبزرگ، است یافته روایات براساس  ردارهای قهرمان نو 
طوری  ه گیری برخی روی ادهای مووری دارد  بهای در پیشبرد اوادث و شکلویژ 

بانو به یک میزان (، قهرمان و بزرگنامههمای وشا  ورقه و گلدر دو منوومة نخست )
از  ،بودن بانو در  نار معشوقدر ایجاد و گسترش اوادث دخیل هستن . بزرگ
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شود و برای ار است و همچون قهرمان، عاشق میخردمن ی، دالوری و پهلوانی برخورد
 یزن هویت ،جنگ . در تمام این روایات ن  و میمی ان یشیرسی ن به عشق خود چار 
متنی، دارد  اما میزان اارگذاری وی متأار از عوامل برون یافتهمستقل و شخصیتی تکامل

 ار  امشا  و گل  گلدر روی ادها متغیر است. گا ،مانن  مالاوات مذهبی عصر سرای 
ها در نبرد با اریفان هستن   تا جایی  ه رسانِ دو قهرمان و گا  جانشین ثنیاری
یاب  و تنها بانوی جایگا  برتری نسبت به قهرمان می نامههمای ار در روایت  امگل

همای است. در مثنوی  مان ن قهرمان به جنگاوری وی وابسته اژدها شی است  ه زن  
وی  شود،روایت می یک صونه از پهلوانی و جنگاوری همایون فقطاگرچه  ،مایونو ه

 ه مهارت بسیارش در نبرد  گرددمی در همان صونه چونان مردی جنگاور ظاهر
طلب . این ان ازد و وی برای پیروزی بر بانو از خ اون  یاری میقهرمان را به تنگنا می

های ناپذیری است  ه پیروزیارز شکستبانوی مب ،مثنوی جمال و جاللشخصیت در 
بانوی این پذیر نیست. با توجه به زمینة عرفانی اار، بزرگقهرمان ب ون  مک وی امکان

یاب . در نمود می ،داستان در مرتبة باالتری از قهرمان در جنگاوری، مانن  ایزدان جنگ
فقط  ،مثنوی خواجومانن  سبب مالاوات مذهبی عصر سرای ، شای  به نامها زمانب یع

افت   ا بته ظاهر و رفتار پهلوانی دو ا زمان اتفاق مینبردی مشابه میان قمرچهر و ب یع
های نبرد در منوومة ها و نمای  شیو و  اربرد انواع سالح ،خاصه قمرچهر ،شخصیت

 ،بانو در برخی روایاتاگرچه بزرگ ،شود. در هر صورتتر توصیف میاخیر بسیار دقیق
قهرمان اضور ان ک در گسترة روایت  در مقایسه با ،نامهسام و نامها زمانب یع  مانن

معرفی ممتاز  های خاص و شخصیتیدر همان روی ادهای ان ک فردی با توانایی 50،دارد
 شود.می

   کنشانواع  .3ـ3

بزمارزم ژانری تلفیقی است و به اعتبار همین ویژگی مه  تلفیقی از عناصر ژانرهای 
یکی از  ةمثابها ـ بهسراغ  ن دهی به ثن نق  دارن . مثالً اگر بهمی و رزمی در شکلبز

های تکرارشون ة بزمی و ه  رزمی ها ه  با  ن عناصر روایت ـ بروی ، در این داستان
های عنوان یکی از  ن به ،«ورود به تجربة عشقی» ،هاشوی . در بزمارزممواجه می
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 های مکررمثل دی ار ،یا نتیجة دی ار مستقی  استشود: م میبه سه صورت انجا ،بزمی
بن ربیع ( و مالقات غا ب2: 0707)عیوقی،   ود ی و ضمن توصیلشا  در ورقه و گل

( در منوومة 3: 0717، نامههمای( یا نویر عاشق ش ن همای و گل )00 ،شا  )همانو گل
( و 71: 0717ثبادی، د )نزلبازپیرافکن با دی ن جمال دل به او می ،جمال و جالل

(. گاهی نیز 003: 0712، نامها زمانب یعشود )ا زمان عاشق او میقمرچهر با دی ن ب یع
شود. ربیع و شا  شام با که از طریق گوش ثغاز میبل ،تجربة عاشقی نه از را  چش 

پس ( و همایون نیز 23 و 00: 0707بازن  )عیوقی، شا  دل به او میشنی ن اوصاف گل
: 0731شود )خواجوی  رمانی، باختة او میزاد دلاز شنی ن اوصاف همای از زبان پری

شود. همای (. در مواردی ه  تجربة عاشقی با دی ن تصویر یکی از طرفین ثغاز می773
-ب یعا زمان با دی ن تصویر قمرچهر )( و ب یع711 ،با دی ن تصویر همایون )همان

از دیگر « دی ارهای متع د عاشق و معشوق»از دست دادن . ( دل 09: 0712، نامها زمان
است. در این  صورت مکرر و منو  ثم  ها بههای بزمی است  ه در بزمارزم ن 

 و گوهای عاشقانهوگزینی، گفتساز مثل خلوتهای فرعی و زمینهبرخی  ن  ،دی ارها
بارها ها ر منوومههای بزمی است  ه دبرگزاری مجا س بزم نیز در شمار همین  ن 

  037 و 09، 01، 07: 0717، نامههمای  95 و 50، 3: 0707 است )عیوقی،تکرار ش   
، 52: 0717ثبادی،   نزل001 و 070، 710 ،729، 759، 757: 0731 خواجوی  رمانی،

بین عاشق و  «مناظر (. »037 و 023: 0712، نامها زمانب یع  025 و 075، 001، 39
ها دارد. نکتة قابل توجه تشخص و تمایزی در بزمارزم ،ان  ن  بزمیعنوبه معشوق،

شود، در ثغاز می شا ورقه و گلها  ه از نخستین بزمارزم یعنی این است  ه این مناظر 
ثن را به داستان افزود  و سراین گان  (00: 0707) روایت عربی داستان نبود  و عیوقی

، 729: 0731 ان  )خواجوی  رمانی،م پذیرفتهعنوان عنصری از بزمارزبع ی ثن را به
  (. 003: 0797 ،نامهسام  17ـ39و  27ـ52 :0717ثبادی،   نزل015 و 710

بخ  گسترش ها تا ا  عنصر تکرارشون ة هویتهای بزمی  ه در بزمارزماز دیگر  ن 
نخستین پیام ، شا ورقه و گلهای عاشقانه میان عاشق و معشوق است. در ان ، ارسال پیامیافته

 ده نمی یشا ( پاسخ  و هالل )پ ر گلفرستپیشنهاد ازدواج  میمنوور بهربیع  را
را « انگشتر و زر  یادگار ورقه»پیامی شفاهی همرا  با  ه  شا گل .(07: 0707)عیوقی، 
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 ه درنهایت ورقه همان انگشتری را ( 32، فرست  )همانواسطة غالمی برای ورقه میبه
شا  ارسال منوور اعالم اضور خود در منزل شا  شام برای گلخ متکار بهبا واسطة 

 ،نیزنامه همایدر . در دو پیام اخیر، اشیا بار معنایی نمادین دارن . (90 ،)همان ن  می
  ن  ار را از وضعیت جنگ باخبر می امهمای چن ین بار از طریق نامه و پیک پ ر گل

ها فرست   ه ثنعنوان جهاز برای شا  شام میه ایایی بهها همای درضمن یکی از نامهو 
همرا  پیک از   فقط یک نامة  تبی به(29: 0717، نامههماینیز دارای بار نمادین است )

شود  ار برای شرح اوضاع و درخواست  مک برای همای ارسال می امسوی گل
به رسا ت »د و ثن یک پیام عاشقانه وجود دار ،همای و همایون(. در 051 همان،)

(. در 011: 0731است )خواجوی  رمانی، « نزد همایونفرستادن همای باد صبا را به
های ها و پیامنامه.  ن برای سام ارسال می اینامه دخت، پری(539: 0797) نامهسام

نامه سام( و 790: 0731)خواجوی  رمانی،  همای و همایون ةدیگری ه  در منووم
 نیز، جمال و جاللمنوومة شود. در ( برای دیگر اشخاص ارسال می592 و 025: 0797)

 :0717ثبادی، نویس  )نزلای در فراق معشوق برای جمال میجالل نامة عاشقانه
 . (071ـ072

است. در  نار « ایهای ااشیهعشق»ها های بزمی در بزمارزمیکی دیگر از  ن 
های و مر زی روایت است، به عشق بانو  ه عشق اصلیعشق میان قهرمان و بزرگ

عشق »ها به گیرد. ما از همة ثنها شکل میخوری   ه میان شخصیتدیگری برمی
نخست، ا گوی . ستا  نی   ه در قا ب چن  ا گوی اصلی مطرح ش  تعبیر می« ایااشیه
 ورزی ربیع،ن  از عشقااست  ه مصادیق ثن عبارت« بانوض قهرمان به بزرگ»ورزی عشق

قیصر روم به  ورزی(، عشق23و  00، 07 :0707 شا  )عیوقی،پسران ربیع و شا  شام به گل
(. ا گوی 071: 0717ثبادی، ( و پیرافکن به جمال )نزل17: 0717، نامههمای ار ) امگل

و نامه همایورزی زن جادو و پری به قهرمان است. عاشقی زن جادو در دوم، عشق
های ورزیعشق ،از این نوع است. ا گوی سوم ل و جاللمثنوی جماجادو در یمنه
غا باً به وصال  ،به یک یگر است  ه برخالف دو ا گوی پیشین نگران قهرماییار
 ه در  فهرشا  و فرینوش( ،)بهزاد همای و همایونسه یاریگر قهرمان    مانن انجام می

، 712: 0731ی  رمانی، )خواجو  نن می زاد ازدواجپایان روایت با ثذر، شمسه و پری
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)بهرام،  قهرمانبا یاریگران زاد  شا سه خواهر ، نامها زمانب یع ه در چنان  (001و  703
   (.017: 0712)  نن وصلت می سام و فیروز(

با ش ت و ضعف در ژانرهای عاشقانه وجود  برد نامممکن است برخی از عناصر 
 ن ، اضور عناصر ژانرهای عاشقانه متمایز میها را از اما ثنچه بزمارزم  باش  داشته

گیری های رزمی پس از ذ ر ابیاتی در بیان علل شکلرزمی در روایت است.  ن 
شود. نبردهای اوادث با  شکر شی، روی ادهای جنگی و  ردارهای پهلوانی ثغاز می

نبرد  2 ،هاست. در اار عیوقیبانو درمقابل دشمنان از مصادیق این  ن قهرمان و بزرگ
، 53، 55، 70، 79، 73ـ77، 00: 0717نبرد ) 77 نامههمای(، در 59و  73ـ01 :0707)

59 ،37 ،91 ،90 ،95 ،019 ،000 ،077 ،072 ،071 ،077 ،073 ،079 ،000 ،002 ،057 ،
(، در 073، 713، 773: 0731نبرد ) 7(، در منوومة خواجو 021ـ023 و 025، 052

 01نامه ا زمانب یع( و در 051 و 003، 92، 37، 79: 0717نبرد ) 5ثبادی منوومة نزل
است. در این  ( گزارش ش  023 و 007، 075، 012، 97، 39، 20، 50: 0712نبرد )
، نامههمای  73: 0707 در یک نبرد شر ت دارد )عیوقی،   دستبانو بزرگ ،هامنوومه
، نامها زمانب یع  00: 0717ثبادی،   نزل713: 0731   خواجوی  رمانی،00: 0717
تع اد مبارزات  جمال و جالل ونامه شا ، همایورقه و گل( و در منوومة 007: 0712

 یاب .وی افزای  می

های رزمی خواهی از دیگر  ن بستن برای  ین خواهی و پیمانغیر از جنگ،  ین
داستان  است. در بخ  ثم  عنوان عناصر تکرارشون ة هویتها بهاست  ه در بزمارزم

بن د )عیوقی، شا  برای انتقام از شبیخون ربیع پیمان میبار با گل عیوقی، ورقه یک
( و ربیع با جس  پ ر برای 73 ،جان همام )همان( و بار دیگر با جس  بی03: 0707
، شا  شام با (55: 0717) نامههمای(. در 73 ،بن د )همانمی عه گرفتن از دشمنان  انتقام

همای و خواهی از دشمنان یک یگر را یاری  نن  و در بن د  ه در  ینهمای عه  می
 نیز( 051: 0717ثبادی، )نزل جمال و جالل( و 073: 0731)خواجوی  رمانی،  همایون

قهرمان با  (،17: 0712) نامهنا زماب یعگیرد. در خواهانه صورت مینبردهای  ین
 قهرمان بای  مسلمان شود و شرط  ه درصورت شکست، ض دبن ض قهرمان پیمان می
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ش ن  مسلمان ،ا زمانمانن  بسیاری از دیگر اریفان ب یع ،مان ن مرجان زنگی نیز زن  
 (.  90 ،اوست )همان

قهرمان با چن  تن و  شکر قهرمان با  شکر ض قهرمان  ستیز تن،بهانواع نبردهای تن
: 0731   خواجوی  رمانی،91  50 و 00: 0717، نامههمای   20و  01: 0707 )عیوقی،

و  012، 20: 0712 ،نامها زمانب یع  051و  93، 79: 0717ثبادی،   نزل073 و 792، 773
 ان اختن، گرز گرفتن،  من  شتیزدن،  ُ (، ت ارک جنگ، انواع مبارز  مانن  شمشیر075

  95: 0717 ،نامههمای  77: 0707 تبع ثن استفاد  از انواع سالح )عیوقی،برداشتن و به
( و 17: 0712 ،نامها زمانب یع  01: 0717ثبادی،   نزل071: 0731 خواجوی  رمانی،

های ان یشی ردن اریف و چار  ت ابیر جنگی مانن  رجزخوانی، توریک و ته ی 
  007: 0731   خواجوی  رمانی،000: 0717، نامههمای  09: 0707 جنگی )عیوقی،

های ( وجود دارد  ه از مصادیق  ن 29: 0712 ،نامه زماناب یع  00: 0717ثبادی، نزل
  رزمی است. 

 نتیجه. 3

هـای ذاتـی   ژانرهـا ویژگـی   .رویکرد ژانری روشی  ارثم  در ت وین تاریخ ادبی اسـت 
نی گـرد  صورت مترا   در ثاار معیّصفاتی هستن   ه به ةبلکه متشکل از مجموع  ن ارن 
 هـای سـاختاری ثاـاری    ار موقق بررسی ویژگی ،ردیدر چنین رویک ن . بنابرایناثم  
هشت عنصر روایی ، مه با عنایت به این . گیرن قرار می« در یک طبقة ژانری» ه  است

، ار ـان روایـت  ، قا ب بیـانی ، ساختمان روایتساز و معرِف نوع ادبی ثاار شامل جریان
قـرن  در ثاـاری از   را  ن پردازی و انواع شخصیت، مخاطب روایی، راوی، ین  نقلافر

مثنوی جـالل و   ،همای و همایون ،نامهسام، نامههمای ،شا ورقه و گل) پنج  تا یازده 
 ای . رد ( بررسی نامها زمانب یعو  جمال

های روایتی منووم از  ردار« بزمارزم»توان دریافت  ه نوع عناصر فوق می ةاز مطا ع
انویی جنگجو در قا ب مثنوی است  ه با بپهلوانی و عاطفی قهرمانِ پهلوان و بزرگ

ثی  و به پایان مطلوب )وصال/ سلطنت( خاتمه انگیزة عشق زمینی دوسویه پ ی  می
های شاخص پیکرة متنی یادش   است  ه ای از ویژگییاب . این نوع ااصل مجموعهمی
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ها در  نار ه  معرِف ژانر ثاار مذ ور است و چنانچه مجموعة همة این شاخص
های یادش   در دیگر متون فارسی مالاوه شود، ثن ثاار نیز در ذیل این نوع صشاخ

فردی را در ادب فارسی های روایی ثاار منتخب نوع ژانر منوصربهگیرد. ویژگیقرار می
 فکری و ـ انتقادی ارزشی معیارهای بنابر ملتی ده  هرمی ن   ه نشان معرفی می

رس . تمایز این معیارها و می گذشته فرهنگ و بیاتاد از ایدرک تاز  سرزمین خود به
ثورد  ها پ ی  میادبیاتی متفاوت با دیگر سرزمین بستر فرهنگی هر سرزمین تاریخ

نوشته  متفاوت با مناطق دیگر یک منطقه در ادبی انواع یا ژانر تاریخ ادبی یک درنتیجه
درمورد علل پی ای  و  توان همة ااکامی را  هنمی  ه است د یل همین به شود.می

به . دادهای ادب فارسی تعمی  شود، به متنهای یک نوع ادبی در اروپا صادر میویژگی
های مختلف مشترک نیست و اتی در ترتیب،  زوماً همة انواع ادبی، میان سرزمیناین 

 خیداشتن تار یبراا نون باش . توان  داشته های خاصی میموارد مشترک شاخص
 هاثن ینوع ادب نییثاار و تب یو معرف ییبه شناسا ازین من و نوام جامع یفارس اتیادب

. یاب های معرِف یک نوع است  ه در یک متن نمود میای از شاخصبرمبنای مجموعه
شون ، بیشتر از ژانرهای ادبی  ه براساس تولیل موتوای ثاار شناسایی و معرفی می

شون ، در جامعة ادبی مان گاری ها تومیل میبر متنو  تر معرفی ش  ژانرهایی  ه پی 
خواهن  داشت و  متر دچار توریف و تغییرات فراوان خواهن  ش   زیرا در این شیو  

شود. همچنین ارتقای دان  انواع های معرِف نوع یک متن درنور گرفته میتمام ویژگی
 ن . با میی جهانی فراه  ادبی در متون فارسی زمینة تطبیق این انواع را با انواع ادب

  . ردتوان شرایط جهانی ش ن ادبیات و فرهنگ فارسی را فراه  چنین رویکردی می

 هانوشتپی
1. Gustave Lanson 

: 0730 )ذوا فقاری، 7011تع اد . بیت است 7779تع اد ابیات منوومه براساس تصویح د تر صفا . 7
 (. 31: 0797 )غالمرضایی، ان رد   بیت ه  برای این منوومه ذ ر 7751( و 070

تصویح سع ی،  گلستان)ر.ک:  بیار ثنچه داری ز مردی و زور/  ه دشمن به پای خود ثم  به گور. 7
 .(020یوسفی، ص

4. form 
5. introduction 
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6. narrative 
7. epilogue 
8. subject 
9. theme 
10. motif 
11. narrative closure 
12. narrative strategy 
13. dramatic monologue 
14. monologue 
15. dialogue 
16. tagged dialogue 
17. exterior monologue tagged 
18. interior monologue marked 
19. indirect discourse free 
20. tagged direct discourse 
21. free direct discourse 

شـود  بـا ایـن تفـاوت  ـه خـالف       نفس روایـت مـی  ها در مثنوی عیوقی به شیوة ا یث نه. عاشقا77
شا ( گوی ، ورقه با مخاطب غایب )گلگویی بیرونی  ه در ثن اا ت، شخص با خود سخن میتک
 شـا  ورقـه و گـل  فرد در شیوة اـ یث نفـس در روایـت     ن . از این ویژگی منوصربهنیاز میرازو
: 0707 ـرد )عیـوقی،    یـاد  «Soliloquy/ خودگـویی »درمقابل « دگرگویی غایب»توان باعنوان می
05 .) 

23.  anachrony 
24. singulative narrative 
25. repeating narrative 
26. repeatative narrative 
27. multiple narrative 
28. simultaneous narrative 
29. surprise closure 
30. narrator 
31. omniscient narrator 
32. narrator-i 
33. focalizer 
34. intrusive narrator 
35. intrusive narrator 
36. Chatman 
37. Sh. Rimmon-Kenan 
38. multipersoned narrative 
39. initiating character 
40. hero 
41. antihero 
42. helper 
43. crisis 
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در « سازبوران»و « یاریگر»، «ض قهرمان»، «بانوبزرگ»، «قهرمان»، «ثغازگر». از مصادیق شخصیت 00
شا ، شا  شام، سع  )غالم ورقه( و شا (، ورقه، گلان  از: هالل )پ ر گلترتیب عبارتپیکرة متنی به

 ار، قیصر  اممنذر )دایی ورقه(، شا  یمن و ع ن در منوومة عیوقی  شا  شام )پ ر گل(، همای، گل
  نامههمایها و زنگی در منوومة بیروم، قیس )فرمان   سپا ( و دهمرای )شا  هن وستان(، اعرا

رخ، سمن ون و خاوریان در منوشنگ )پ ر همای(، همای، همایون، فغفور چین، بهزاد و سمن
دخت، فغفور چین، قلواد و قمررخ، سمن ون و خاوریان منووة خواجوی  رمانی  سام، سام، پری

و فیلسوف عیار، غزنگ زنگی و    هراس )پ ر جالل(، جالل، جمال، پیرافکن، اختیار نامهسامدر 
ا زمان، قمرچهر، خاقان ا زمان(، ب یع  مسعود شا  )پ ر ب یعمثنوی جمال و جاللصغال دیو در 

 .نامها زمانب یعچین، نسی  عیار و نج  عیار، بهزاد و تیمور در 

45. protagonist 
46. hero 
47. stock character 

ا عـاد  هسـتن   ـه از مصـادیق ثن در پیکـرة متنـی       یـا خـارق  های قراردادی افراد واقعی . شخصیت01
  بِطریق )نگهبان دژ(، زن جادو و اژدهـا  شا ورقه و گلان : از خ متکار و طبیب در منوومة عبارت

  راهزن، سـاالر  ـاروان، زنـ     نامهسامتنان در   باغبان، ساربان، سیمرغ و نیمهنامههمایدر منوومة 
  اشکبوس مثنوی جمال و جاللخواجو  وزیر، اکی ، پری و دیو در  نهمای و همایوجادوگر در 

 . نامها زمانب یع)سر شکر خاقان(، شهناز جادو و مرجان زنگی در 

49. flat character 
شا  شام در ابت ای روایت ض قهرمان است  اما در پایان روایت عیوقی نیمی از عمر خود و  .51

 ار بارها در جامة بازرگان و ساربان،  امپ ر گلنامه همایه . در دشا  میسلطنت را به ورقه و گل
سازان روایت است  دراا ی  ه در ابت ای روایت موافق ان ازد و از بورانقهرمان را به مخاطر  می

 نن ة قهرمان در نبردهای اوست. همایون در او ین دی ار ازدواج همای با گل است و یاری
جنگ   اما درضمن جنگ عاشق همای شود و پس از ثن از یاریگران میض قهرمان است و با او 
 نامها زمانب یعسبب نمادین بودن روایت، ایستا هستن . در به جمال و جاللوی است. اشخاص در 

 دهن .سازان مانن  فیروزشا  و زنگیان به یاریگران قهرمان تغییر شخصیت میتقریب همة بورانبه
 . در دورة صفوی و تأایر عنصر اا   مذهب بر ثاار د یل خلق ااربه. 50

 منابع   
مجلـة  «. شـ   از دورة غزنویـان ورقـه و گلشـا  عیـوقی     یک مثنوی گ (. »0777ثت ، اام  )

 . 07ـ0. صص0. ش0. ستهران و علوم انسانی دانشگا  دانشک ة ادبیات
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Abstract  
Genres in Iran are more widely known through European literary 

forms. In this regard, most researchers focus on the adaptation of 

European genres on Persian texts; while genres have no inherent 

characteristics, they consist of a set of features manifested in certain 

works. Thus, in such an approach, the researcher's job is to examine 

the structural features of works that are placed "in a genre class". 

In this paper, through descriptive-analytic method and based on the 

genre approach and narrative study, the defining features of a genre 

have been studied in six poetries from the fifth to the eleventh 

centuries. According to the data of these texts, one of the genres of 

Persian literature is entitled "Bazmarazm": "the poetic narrative of the 

many epic and romantic behaviors between the champion and the lady 

from the family of elders that finally leads to marriage ". This literary 

type has similar features in narrative form, expression form, elements 

of narration, characterization, types of action, narrator, narratee and 

narrative strategy. Despite its unique structural features, we think 

"Bazmarazm" is one of the undefined genres of classical Persian 

poetry which might have obvious similarities with other genrel; 

however, this genre has the particular structural and content features 

that could be distinguished from other similar genres. 

 

Keywords: Genre; Persian poetic narratives; genre approach; 

narratology; Bazmarazm. 
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