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« مَصرع بلبل» ۀقصیداوج گیری شعری دردر  رنگپی نقش قوت

  فریدون مشیری« بلبل وگل»براهیم طوقان و إ

 نوع مقاله: پژوهشی

 2زهرا عموزاده آرایی،  *1حسن گودرزی لمراسکی
 .عربی دانشگاه مازندران زبان و ادبیاتگروه دانشیار . 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران.. 2

 30/03/1400: پذیرشتاریخ  02/02/1399 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده
ر ای کلی از آن درنظر داشت؛ سپس  سپایبرای ایجاد و بنای یک قصه یا داستان، ابتدا باید طرح و نقشه

شپود. نامیپده می رنپ پیشپوند، کپه طرحی از پیش تعیین شده، قرار داده میجزئیات داستان در قالب 

علپولی بپین مداستان است که بر چرایی داستان و وجود روابط علپی و  ۀاز عناصر مهم و سازند رن پی

را در دو  رنپ پیحلیلی بر آن است تا عناصپر ت -با روش توصیفیحوادث آن تأکید دارد. این پژوهش 

کپرده  وتحلیلتجزیهفریدون مشیری بررسی و « وبلبلگل»ابراهیم طوقان و « مصرع بلبل» داستان شعری

گیپری و عپد  زیپادی در او  تپأثیرقوی و منسجم موجپود در ایپن اشپعار،  رن پیو اثبات نماید که 

ر دو هپای موجپود موقع از گرهبه ۀبرانگیز داستان، استفادیکنواختی داستان دارد. شروع زیرکانه و سؤال

گردد مخاطب سپیری مپنظم و منسپجم را در گشایی، موجب میپی آن ایجاد کشمکش و در نهایت گره

 ۀکه شخصیت و زاویمن اینپاسخ گذاشته نشود. ضای بیروند داستان احساس کند و هیچ گره و مسئله

هایی از سپرنخ ودارد، زیرا دانای کُل بودن راوی و دادن اطالعپات نپاق   رن پیبسزایی بر  تأثیردید 

های شخصپیت، بپه مخاطپب گردد اطالعپاتی کپه فپرای دانسپتهرو از جانب او، موجب میوقایع پیش 

 یق بیشتری کند.های داستان، دچار تعلدهد، مخاطب را در مقایسه با شخصیتمی

 

 .وبلبلگلبراهیم طوقان، فریدون مشیری، مصرع بلبل، إ، رن پیها: کلیدواژه
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 مقدمه
چهره  برای خودش هزار زیراهایی است که تعریف آن دشوار است، جمله مقولهقصه، از 

های وهرنج انسان را با شی ،قصه. (11: 1998 )مرتاض،دارد و برای خواننده هم همچنین 

 ت خاص خودش را دارد و در پرتودهد. هر داستانی هویشناختی نشان میزیبایی -هنری

 .(1: 2013 )الکسبی،کند پرداز را مشخ  میآن، افق خیال ۀدهندعناصر تشکیل

گیری و انسجا  آن دارند و تصور قصپه قصه دارای عناصری است که نقش مهمی در شکل

شوند کپه می ، ناممکن است. این قواعد و اصول، عناصر داستان نامیدههاآنیا داستان بدون 

 یک قصه ها و هیجاناتفرازوفرودبسزایی در زیبایی و بسط یک داستان دارند و تما   تأثیر

توانپد تحلیپل و در  موجب آن خواننپده میاسپت؛ و بپه هپاآنصحیح از  ۀدر گرو استفاد

دیپد،  ۀاویپ، شخصپیت، زرنپ پیاز؛  انپدعبارتبهتری از داستان داشته باشد. این عناصپر 

ان و مانندی، زمپپردازی، فضا، لحن، حقیقتوگو، صحنه و صحنهمایه، موضوع، گفتدرون

 مکان. 

صه، قآمیختگی شعر و گیرد و از درهمگاهی قصه با حفظ عناصر در کالبد شعر نیز جای می

 "ةالقصة الشعری"آید، که در ادب عربی فن ادبی جدیدی به نا  داستان شعری پدید می
 ا در شعر خودقصه ر و عناصر هااین است که شاعر اسلوب آن،مقصود از شود. نامیده می

  .(19 :1393، )رجبی سازدشعر او را مانند قصه و حکایت می ،و آن اسالیب گیردکار به
قان و م طوابراهی« مَصرع بلبل»را در داستان شعری  رن پیاین پژوهش بر آن است تا 

که  قرار دهد وتحلیلتجزیهو  موردبررسی، فریدون مشیری بر اساس این اصل« وبلبلگل»

نباشد  ثرتأ و تأثیرگر معتقد به میان دو ادب از دو ملت رابطه وجود دارد حتی اگر مطابقه

زه مذکور در حو ژوهشنباشد پ ایرابطهو اگر چنین  رودمیمجوز ادبیات تطبیقی به شمار 

 بین دو موضوع ادبی هااختالفو  هادر حقیقت کشف مشابهتادبیات تطبیقی نخواهد بود 

رای که زمینه را ب رودمیمختلف نقطه ضروری شروع ادبیات تطبیقی به شمار  در دو زبان

 .(نقل از میرزایی به 11و  10: 1978علوش، . )آوردمیتفسیر اثر به وجود 

در میان دو ادبیات قدرتمند فارسی و عربپی  هااختالفو ناگفته پیداست که این مشابهات  

 رنپ پیو  اسپتهویدا  کامالًاست  هاآنمختلف ادبی که داستان شعری یکی از  هایزمینه

ت بپا ویژگپی علپی و معلپولی و اسپ یداسپتانهپر که عنصری اساسپی و بسپیار مهپم در 



 *حسن گودرزی لمراسکی فریدون مشیری« وبلبلگل»إبراهیم طوقان و « مَصرع بلبل»گیری شعری درقصیدۀ رنگ در اوجنقش قوت پی

161 

از دو شاعر بزرگ ادبیات مذکور  هایقصیده وتحلیلتجزیهاهمیت بررسی و وارش تسلسل

در حقیقت در ادبیات داستانی و در پی آن  زیراکند؛ میرا دوچندان معاصر فارسی و عربی 

؛ ایپن یکسپارچگی و اسپت گسپیختگیازهمو  نظمپیبیدوری از  ساززمینهداستان شعری، 

توانپد چپرار راه انسجامی که در قصاید فپو  وجپود دارد و در پپی اثبپات آن هسپتیم می

 طالب ذکپر شپده،م عالوه برشاعران جوانی باشد که تمایل به سرودن داستان شعری دارند 

اسپکار »شپاعری ایرلنپدی بپه نپا  « بلبل و گُل سرخ»این دو قصیده با تأثیرپذیری از شعر 

های زیادی دارند و این امپر نیپز اند و از نظر ساختار و مضمون، شباهتسروده شده« وایلد

 بوده است.یکی از انگیزه های نگارندگان در انتخاب این موضوع 

 

 سؤال پژوهش:

 «وبلبپلگل» براهیم طوقپان وإ «َمصرر  لبلر »و عناصر سازنده آن چگونه در قصاید  رن پی

 کند؟فریدون مشیری نمود پیدا می

از طریپق  رنپ پیبا توجه به سؤال اصلی پژوهش، فرض بر آن است کپه پژوهش:  فرضیة

اش، نقش مهمی در پیوستگی داستان و ایجاد روابط علی و معلپولی حپوادث آن عناصر سازنده

 در دو قصیده مذکور دارد.
  پژوهشپیشینة 
ه است، کپه براهیم طوقان و فریدون مشیری، مقاالتی به نگارش در آمدإو  رن پیدر مورد 

 از: اندعبارت

نسرراو حلاویرر او إلاللنیررة القصصرریة لقصررة ا نررا ر  لرر  ادراسررة »(، 1430) و دیگپپران پروینپپی-
دراسررايف ر العبرر   ، انتشپپارات دانشپپگاه تربیپپت مپپدرس، «خرر او الصرر اإ  ئحلاجلرريف ر رسررا

. در این پژوهش بیان شد کپه ایپن داسپتان از عناصپر 1430، 3 ، شمارۀ16، دورۀ نسرانیةإلا

(، األزمرة)الصراع(، تعلیق )التعلیق(، بحپران )(، کشمکش العقرة  ال نیرةافکنی )مانند گره رن پی

گشایی )الحل( بهره بپرده اسپت و سپاختار داسپتانی ایپن داسپتان، گره ( ولذرحل او  )ا ۀنقط

 بررسی شد.
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، «بدراهیم طوقدانإپایدداری در شدعر فر دی یدودی و »(، 1392) و نپوروزی سلیمی -

هپای وجوه مشپتر  و تفاوتاین پژوهش، . 9 ۀادبیات تطبیقی، سال سو ، شمار نامۀکاوش

 شعر پایداری این دو شاعر را بررسی کرده است.

های عشق در اشعار فریدون مشیری و محمد بررسی مؤلفه»( 1393) و قادری گنجعلی- 

نر هید باهشه ادبیات و علو  انسانی دانشگا ادبیات تطبیقی دانشکدۀ نشریۀ ،«بوسنهأبراهیم إ

های عشق در اشعار دو شپاعر پرداختپه . در این مقاله به شاخصه10 ، شمارۀ6کرمان، سال 

برقپرار  خویش پیوند یو جمع ین وجدان و عشق فردمیا ،این دو شاعراست که  شدهبیانشده و 

 .اندکرده

، «يـ  ابکةـةدراسـة فـحت  لاللص و الکالب؛ »(، 1396)و میرمحمد حسینی فشپمی سیاوشی -
  و الکپالب در رمپان اللپ رنپ پیعنصپر  .36، العةد 9دراسايف األدب ا عاصر، السنة 

 قهرمان نجیب محفوظ بررسی و بیان شد که پایان رمان بسته است و خواننده، باید سرانجا 

 رمان را حدس بزند.

ذاکرر  و عناصپر سپاختاری آن در رمپان  رنپ پی»(، 1394)و زنپدنا گودرزی لمراسپکی - 
ش، یپن پپژوه. در ا22 ، شپمارۀ7اثر أحال  مستغانمی، فصلنامۀ لسپان مبپین، سپال  «اجلسرة

ه این رمان آن در رمان ذاکرۀ الجسد، بررسی شده و بیان گردید ک و اجزای سازندۀ رن پی

 منسجم و قوی برخوردار است. رنگیپیاز 

یرة اجلمیرة العبم ۀمجل، «رادة ابياةإ وسیقایی در قصیدۀ تار داستانی و مسا»(، 1388ناظمیان )- 
 (راد  اویررا إ) ۀدر ایپپن مقالپپه، داسپپتان شپپعری قصپپید .13العپپدد یرانیررة لب ررة العرلیررة حل دا ررا، اإل

ود در خپبیان مفاهیم  یر داستان براشاعر از برخی عناصقرار گرفت و بیان شد که  موردبررسی

 .بهره برده است کوتپاه ۀقالب یپک قپص

« وبلبلگل»براهیم طوقان و إ« لبلبمصرع »های شعری را در داستان رن پیاما پژوهشی که 

ن فریدون مشیری بررسی کرده باشد، به نگارش درنیامده است؛ کپه در ایپن پپژوهش بپه آ

 شود. پرداخته می
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 و انواع آن  رنگپی
مپده است؛ پِی به معنای بنیاد، شالوده و پایه، آ« رن »و « پِی»ی ، مرکب از دو کلمهرن پی

 ۀشپالود»و  «بنیاد نقپش» به معنای رن پی همرویطرح و نقش. بنابراین  به معنایو رن  

(. 82: 1394)میرصپادقی،  اسپت« Plot»ی است و معنپای دقیپق و نزدیپک بپرای کلمپه« طرح

است. در   علیت میان حوادث زمانی، با تأکید بر رابطۀروایت رویدادهای متوالی  رن پی

ه کشپف بپپپذیر نیسپت، بلکپه تنها با پیگیری جریان قصه و توالی زمانی آن امکان رن پی

تپوان ه سطح دیگر میبا انتقال از یک سطح ب کهطوریبهروابط میان رویدادها بستگی دارد. 

 . (74: 1431، ل عز )کرد  از ترتیب افقی قصه گذر

 رن پیدهند، حوادث و رویدادهایی است که داستان را تشکیل می رشتۀ رن پی، درواقع 

 شۀطور که نقهمان ارتباط را نسبت به خودِ داستان دارد، که نقشه نسبت به سفر دارد. همان

توان بپا داستان را نیز می رن پییا بزرگتری ترسیم کرد،  توان با مقیاس کوچکترسفر را می

تپوان را می رنپ پی. (21-20: 1387)پپراین، شرح و تفصیل کمتر یا بیشپتر روی کاذپذ آورد 

های درگیری شوند و این امر در نتیجۀقصه میحوادثی دانست که منجر به نتیجه در  سلسۀ

: 1994، لرةحله)شان است حوادث خارجی در اراده و تصمیم تأثیرها، یا احساسی بین شخصیت

، ل ريناء االلناء، الل اولکة، هیک  القصة،از؛  اندعبارت رن پیبرابرهای عربی مفهو   (.144
معپادل  ها پرکاربردترین کلمۀاما در بین همۀ این (.حلر  ۀ: ذیل واژ1:   1429)عمر،  ا لنر  ال ري

انی گرفتپه شپده اسپت و دارای معپ« ح ب  » اسپت. ایپن واژه از ریشپۀ اولکرة، رن پی

ن متعددی است. یکی از معانی آن، بستن، محکم ساختن و نیکو بافتن جامپه اسپت کپه ایپ

سازی از معانی دیگری اسپت کپه ریزی و محکمنهفته است. طرح« اولر »ی معنا در کلمه

تقات آن شپود. از دیگپر مشپاسپتخرا  می« احتلرا » ر این ریشه نهفته اسپت و از کلمپۀد

. (7/ذارایيف) ﴾لُر   اوُْ  َذايف   حَلالسَّرَماء  ﴿در قرآن در آیپه: « ُحلُر »است که جمع آن  "اولیکرة"

ر شده، ا  خصوصیات ذککار رفته است. حال این واژه با تمتاب بهوتو و پیچدرتو به معنای

بپا را داستان گذاشته و نقش محکم و استوارسازی، نیکو گرداندن و طراحپی زی پا به عرصۀ

و در کپل  بعپدی ساز به وجود آمدن حلقپۀزمینههر حلقه از لباس،  ازآنجاکهکند و ایفا می

 (. 142: 1389)گنجی، شود علی و معلولی و سببیت را هم شامل می شود، رابطۀبافت لباس می
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ای داشپته حوادث منظم و ناگسسته کامل و روشن باشد، رشتۀآن است که خوب  رن پی 

س و هایی داشته باشد و به او  منطقی و مقنعی برسد، ساده باشد، با احساباشد، پیچ یا پیچ

ناصپر ع؛ و از (44: 1382)یونسی، داشته باشد و الاقل کمی بکر باشد  سروکارعواطف انسانی 

علیق یا هول و . حالت ت3افکنی . گره2. شروع 1 از: اندعبارتاست که  شدهتشکیلمختلفی 

استان از طور که اشاره شد، هر دهمان گشایی.. گره6. نقطه او  یا بزنگاه 5. کشمکش 4وال 

یپد د این عناصر، دو عنصر شخصپیت و زاویپۀاست و از میان  شدهتشکیلعناصر مختلفی 

ان از طریپق قایع و حوادث داسپتبسط و دارند، چراکه در نتیجۀ رن پیبا نگی تارتباط تنگا

عنصپر  تپأثیرشپود و ایپن امپر، رو میبپههپای بیشپتری روشخصیت، خواننده نیز با تعلیق

دهپد. از عناصپر حوادث داستان را بپه مپا نشپان می فرازوفرودگیری و شخصیت در شکل

اگپر ای مثپال، د راوی اسپت. بپردی مؤثر باشد، زاویۀ رن پید بر عنصر تواندیگری که می

فپا  فضپای داسپتان ات زاویۀ دید، دانای کل باشد، راوی همۀ چیزهایی را که در مجموعپۀ

های اطالعپات مپرتبط بپا وقپایع و شخصپیت ۀموقعیتی برتر به همپ داند. او ازافتد، میمی

دیگپر  ای بپه واقعپۀ  دیگپر، و از واقعپهراحتی از شخصی به شخداستان احاطه دارد، به

دهپد. او گپاه در دهپد، یپا نمیالز  بداند، در اختیار خواننده قپرار میرود، و هر چه را می

داند، امپا را می چیزهمهکند، گرچه منطقاً تفسیر و اظهارنظر درباره وقایع داستان مداخله می

را در اختیار مخاطپب  چیزهمهکند، مایل نباشد ممکن است به دالیلی که داستان ایجاب می

اختیپار  و اطالعپات ناقصپی را در هاسرنخسبب، گاه  به همین (.37 :1384)مستور، قرار دهد 

 طب را دچار تعلیق کند.دهد که ممکن است مخامخاطب قرار می

 

 براهیم طوقان إ
ده شپد و دروس در نپابل  زا 1905براهیم طوقان شاعری فلسطینی اسپت، کپه در سپال إ

در قپدس  مطرراو بپه مدرسپۀ 1919ذرب آموخپت. در سپال  ارشادی ابتدایی را در مدرسۀ

سسری کرد؛ سس  به دانشگاه آمریکایی بیروت رفت و شش سال  آنجارفت و چهار سال را 

در نپابل   النجرا  ود. پ  از فارر التحصیلی در مدرسۀرا در آن دانشگاه مشغول تحصیل ب

ابل  و پپ  از آن بپه انشگاه نبه مدت یک سال تدری  کرد؛ سس  به مدت دو سال در د
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قدس رفته و مشغول تدری  شد ولی به سبب بیماری نتوانست به کپارش  الرشریةیة مدرسۀ

بیمپاری او  آنجپاعرا  رفت، امپا در  دارا عبم به عنوان استاد به  1940ادامه دهد. در سال 

جپا از دنیپا در همان 1941شدت یافت و ناچار به نابل  بازگشت؛ که سپرانجا  در سپال 

 .(8: 1395)شریفی، رفت 

 

 فریدون مشیری
ا  فریدون مشیری از شاعران نوپرداز ایرانی و یکی از مفپاخر ادب پارسپی اسپت. در سپی

ان خورشیدی در تهران، چشم به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی را در تهپر 1305شهریور 

ه تهران ب ابتدایی خود را درو سس  در مشهد ادامه داده، و سرانجا  دوران پایان تحصیالت 

د؛ یرفته شپزبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذ ا  رساند. پ  از اخذ دیسلم در رشتۀاتم

ش، اولپین مجموعپۀ 1334کپرد. در سپال  کاره رهپااما پ  از چندی، درس خود را نیمپه

تپوان بپه: هپای او، میمنتشر نمود. از جمله آثپار و کتاب« طوفان تشنۀ»شعرش را با عنوان 

بامداد  . سرانجا  دراشاره کرد« بهار را باور کن»و « ابر و کوچه»، «ابر»، «نایافته»، «گناه دریا»

اند علت بیماری سرطان، قلبش از تسش بازمسالگی، به 74ش در سن 1379آبان  3شنبه، سه

 (.99-11-10-9: 1380)صاحب اختیاری، و صدایش خاموش شد 

 

 «وبلبلگل»و « صرع بلبلمَ»و عناصر آن در  رنگپی

بندی وقپایع و چپارچوب علپی و معلپولی گفته شد، اسپتخوان رن پیکه در تعریف چنان

بخشد، و عناصر مختلفی دارد کپه حوادث داستان است، که به داستان وحدت و انسجا  می

 گشایی. او  و گره افکنی، تعلیق، کشمکش، نقطۀاز: شروع، گره اندعبارت
 

طرحپی بپرای نوشپتن  ایپۀ: شروع، چنان اهمیت دارد که گپاه، خپود پ)الکداية( شروع .1

سپرعت بپه درون شپود تپا خواننپده بههای لیز و جذاب، سپبب میشود. شروعداستان می

حوصپله را از ادامپه بار، اذلپب خواننپدگان کمهای کسالتشروع کهدرحالیداستان بلغزد، 
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شپاهد « مصرع بلبل» چنانچه در قصیدۀ (.17: 1384 )مستور،سازد خواندن داستان منصرف می

 شروعی جذاب هستیم:

 قَررررررررررررةره سرررررررررررراَق   رررررررررررر حلا  رحل ررررررررررررا  
 

  یکررررررريف هررررررراَر  یررررررر  قرررررررل   حل ن ررررررر مل 
 حلَرمررررررررر کرررررررررة  یأ اسرررررررررت    ررررررررر َ   

 

 ُیسرررررر  حلُ نررررر  كعینیررررر   یمرررررا هنرررررا 
 الررررررررررررررررررحل  هیلرررررررررررررررررا   جرررررررررررررررررةُ حلإذا   

 

 العرررررررررر   حسررررررررررنا نررررررررررةُ حل رررررررررر   ،  ت 
 (203: 1993 )ه قاو،  

ده ز نخوانرنوشت، او )بلبل( را به بوستانی سو  داد، که قبالً در آن بال نگشوده و آواس-

 بود.

 ه اطراف نگاهی انداخت.، بآنجاای نشست و از باالی شاخه-

 چشم است. ن فریبندۀامش روح است، زیبایی آبوستان، موجب آر اگر پاکی و سایۀ-

گشوده نبال  هستیم که تا آن لحظه، در آن در ابتدای قصیده، شاهد ورود بلبل به بوستانی

 یابد کهدرمی پرواز او در این بوستان ناشناخته است، و خواننده و این، اولین تجربۀبود 

قرار  استانمیزان آگاهی و شناخت او و بلبل از بوستان، به یک اندازه بوده و در طول د

 وانندهختواند برای یبوستان را بشناسند. این شروع، م پای یکدیگر دنیای ناشناختۀاست هم

بیند، و این دانش و آگاهی خود را با شخصیت اصلی قصه برابر میجذاب باشد؛ زیرا 

رو، در  و قضاوت بهتری از بلبل های پیششود تا در شرایط و لحظهبرابری موجب می

 داشته باشد.

دل سیما و افسردهانی ذمگین، خوشفریدون مشیری با جو« وبلبلگل»در شروع شعر 

زند و نگاه گلستانی پاییزی قد  می حال و اندوهگین درشویم. جوانی که پریشانرو میبهرو

 افکند: اش را به محیط دور و برش میزدهذم

 خپپپزان هنگپپپا  یگلسپپپتان در

 

 جپپوان تپپازه یکپپی بپپود رهگپپذر 

 مپوزون قامپت با،یز صورتش 

 

 درون سپوز از زدهذپم اشچهره 

  و جنگپپل بپر دوختپه دگانیپد 

 کوه

 ...انپپدوه فپپرط زِ افسپپرده دلپپش 

 (88: 1384)مشیری،  

فهم در ابتدای شعر، خواننده را به درون حال ملموس و قابلعیناین تصویر مبهم و در

دارد تا علت ذم او را دریابد. تصویری که کشاند، و او را وا میدنیای ذمگین جوان می
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توصیف واضح و  ۀسازد، تصویری روشن است که این در نتیجخواننده میشاعر برای 

جامع از حاالت ظاهری و درونی شخصیت است. شروعِ این شعر برخالف مصرع بلبل، 

دارد. در ابتدای گذرد، وا میدر ذهن شخصیت اصلی می آنچهخواننده را به آگاهی یافتن از 

رفته این فاصله کم ده است، که رفتهاین شعر، آگاهی شخصیت اصلی بیشتر از خوانن

 خواهد شد.

 

یت موقع افکنی به وضعیت و: در اصطالح ادبیات، گره(العقدة الفنية)افکنی گره .2

شود. این موقعیت دشوار شود، که شخصیت داستان در آن گرفتار میدشواری اطال  می

صدد در ها یا عوامل،شود، شخصیت داستان ضمن کشمکش با سایر شخصیتسبب می

افکنی گره (.235: 1396)پروینی، از این موضوع باشد  رفتبرونحلی برای یافتن راه

هایی را که ها و نگرشها، راه و روششود و برنامهطور ناگهانی ظاهر می، بهاوقاتبعضی

ها و جزئیات افکنی شامل خصوصیات شخصیتدهد. در داستان، گرهوجود دارد، تغییر می

کند و شخصیت را دگرگون می رن پیهایی است، که خط اصلی وضعیت و موقعیت

آورد می به وجوددهد و عامل کشمکش را اصلی را در برابر نیروهای دیگر قرار می
 (.95-94: 1394)میرصادقی، 

 صورت زیر نمود دارد:در مصرع بلبل به افکنیگره

 الطررررررُ   َّرررررر  حرررررر  َ ن رررررر  ينسرررررر
 

 قبمررررررررررررا یسررررررررررررتقر  هرررررررررررر   الطرررررررررررررحلب   
 أل ررررررررررر الرررررررررررحل  م ررررررررررردا   رررررررررر ل   

 

 دحلحرررررررر  شررررررررع ُر ال ریرررررررر    عنرررررررر  ر 
 حلإذا )حلرد (   ررررررررررررررررری   رررررررررررررررررا    

 

  تهررررررررراد  مررررررررر  النسررررررررری  البعررررررررر ب 
 عرررررررررررررررررةاخلبی د ُ صررررررررررررررررراريف الررررررررررررررررر ر  

 

 للبلررررررررررررر    رررررررررررررا  حلمررررررررررررر ر   یشرررررررررررررقی  
 حسررررررررررأ لب ریرررررررررر أصرررررررررل  کرررررررررر    

 

 حل یرررررررررررر   مررررررررررررا ی قیرررررررررررر  مرررررررررررريف د     
 (204: 1993) ه قاو،   

ندرت باقی ها بهکه آواز خواند، ذم و اندوهش را از یاد برد، اندوه شادیهنگامی بلبل-

 ماند.می

ی بزرگ و ه تنهایی با بوستان مأنوس شد و احساس ذربت و بیگانگی وی در خانهب-

 اش )بوستان( برطرف شد.باشکوه
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 کندرامان گذر میخهمراه نسیم طناز ، به نرمی و که گُل سرخی بسیار زیبا و هنگامی-

 کند.بند و بار برای بلبل، اندوه و نیازی گشت که او را گمراه میل بیگُ-

ر را فسوس بر جوان مغرور و ناآزموده که به اندوهی تبدیل شد که در آن وقار و تکبا-

 بیند.نمی

اش ندگیو او روزهای خوش ز که اوضاع بر وفق مراد بلبل شددر شعر مصرع بلبل، زمانی

ور کردن آتش عشق در داستان و شعله ۀرود به صحنوکرد، ناگهان گُل سرخ با را تجربه می

ر زند، و سیرِ داستان را به سمت و سویی دیگجان بلبل، لحظات آرا  وی را برهم می

و  ل را عامل اندوهاعر، گشجایی مشاهده کرد که توان آنکشد. این موضوع را میمی

گیرد و تنها کند. شخصیت اصلی، در برابر نیروی عشق قرار میاحساس نیاز بلبل معرفی می

 سبب تا انتهایتواند گره از این اندوه و مشکل بگشاید. بدینوصال به معشو  است، که می

 گیرند.ماجرا، بلبل و مخاطب در انتظار رسیدن گُل به بلبل قرار می

 یابد:صورت زیر نمود میهم به وبلبلگلافکنی در گره

 مهپپر و وفپپاگفپپت: آن دلبپپر بی

 

  

 قپپاگفپپت بپپه جمپپع رفدوش می

 

 
 در فالن جشن به دامان چمپن

 

  

 هر که خواهد کپه برقصپد بپا مپن

 از برایم شده گپر از دلِ سپن  

 

  

 کند آمپاده، گُلپی سپرخ و قشپن 

 

 

 (89: 1384)مشیری، 
کند، که جوان افکنی جایی نمود پیدا میفریدون مشیری، عنصر گره وبلبلگلدر شعر 

 سرخی بیابد دست آوردن دل معشو  باید در فصل خزان، گُلکه برای به یابددرمیعاشق 

او  دهد کهو تقدیم او کند، و این موضوع شخصیت داستان را در موقعیت دشواری قرار می

 د.گرددنبال راه چاره میبرای رهایی یافتن از این موقعیت دشوار، به

حالت تعلیق در داستان، حالتی است که  :التعليق(( )حالت تعلیق )یا هول و وال .3

چگونه این »یا « دهد؟بعد چه اتفاقی روی می»دارد تا از خود سوال کند خواننده را وا می
های خود، کند که جهت یافتن جواب برای پرسشو او را مجبور می« دهد؟اتفا  روی می

کنجکاوی خواننده، به رسد که داستان را ادامه دهد. حالت تعلیق هنگامی به او  خود می

با (. 26: 1378)پراین، سرنوشت شخصیت اصلی داستان گره بخورد  ۀتشویش وی دربار

شود و شور و اشتیاقش برای دنبال کردن ، کنجکاوی خواننده بیشتر میرن پیگسترش 
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های داستان، اذلب همدردی و ماجرای داستان زیادتر. شخصیت اصلی یا یکی از شخصیت

شود. مند میکند و خواننده نسبت به سرنوشت او عالقها به خود جلب میجانبداری او ر

نگرانی و انتظار، نگاه مندی نسبت به عاقبت کار آن شخصیت، او را در حالت دلهمین عالقه

طور کلی هول گویند، بهدارد و چنین کیفیتی را در اصطالح، حالت تعلیق یا هول و وال میمی

مُهری که نویسنده راز سربهآید: یکی آن به وجودو وال ممکن است به دو صورت در داستان 

آورد که  به وجودافکنی کند و وضعیت و موقعیتی ذیرعادی را در داستان پیش بکشد و گره

های داستان را در گشایی آن بشود؛ یا شخصیت و شخصیتخواننده مشتا  به تشریح و گره

که شخصیت میان دو عمل، دو راه، باید یکی طوریت و موقعیت دشواری قرار دهد، بهوضعی

خوشایند است و انتخاب یکی از این را انتخاب کند و گاهی دو عمل و دو راه نامطلوب و نا

 (. 99-98: 1394)میرصادقی، کند دو، توجه خواننده را بیشتر جلب می

یر زاشد و هم شخصیت اصلی، که در بیت تواند برای خواننده بهول و وال هم می

 :بیشتر برای خواننده است

 )حرررر ا( ذلرررر  اخلبررررة  احررررذر يهرررر
 

   کرررررر نيفَّ أنرررررر  ) د (  یرررررر  
 (204: 1993) ه قاو،  

 و حوای آن بهشت جاودان است، هشیار باش که تو همچو آد  در آن بهشت نباشی.ا -

 ل، باهایش مقابل بلبداستان و عرضه کردن زیبایی ۀشاعر، بعد از حضور گُل در صحن
نده ، خوانآد  و حوا ، زیرا با یادآوری ماجرایبردفرومیآوردن این بیت، خواننده را در فکر 

بلبل  برای آنچهای است که به گمانش در حال روی دادن است و او را نسبت به منتظر فتنه

 کند. پیش خواهد آمد، نگران می

آن  هول و وال، بیشتر برای خواننده است و شخصیت اصلی کمتر درگیردر این شعر  

 جریان قصد دارد خواننده را در درواقعاست. زیرا شاعر با مخاطب قرار دادن بلبل، 

رو شخبر از حوادث پی، بلبل بیکهدرحالیاتفاقات پنهان و دور از چشم بلبل قرار دهد؛ 

 کند:یواجه م، خواننده را با تعلیق بیشتری میسؤاالتاست. در ابیات بعدی، راوی با طرح 

  ررررررررر    حلرد ررررررررر  هررررررررر  یرررررررررر  ر
 

 اومرررررررراء سرررررررر ا  لَرررررررةا حلکررررررراو خ ی رررررررا 
 هرررررر  یررررررر  لبطیرررررر ر  یهررررررا قبرررررر     

 

 نلررررررررررررررررررررررذ يفَّ ایلسررررررررررررررررررررررا  حل نیَّررررررررررررررررررررررا 
  عررر َ  يهررر  یرررر  الیررر   مرررا الرررذ 

 

 الررررررحلَ  ک یلرررررا  مررررريف الطیررررر ر خبی رررررا 
 (206 :همان)   
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 که نهان بود؟بیند در حالیگل سرخش رازی آشکار را می آیا در سایۀ-

را طرد  هاآنهایی دارند که کند که پرندگان، قلبیا بلبل، در بار خشک و تازه، گمان میآ-

 کرده است؟

کند امروز، چه چیزی این بوستان را ذمگین و خالی از پرندگان قرار داده یا گمان میآ-

 است؟

بیند، ای از ابها  میالههیت گُل پی ببرد و این شخصیت را در تواند به شخصخواننده نمی

ویر از طرف دیگر، با یادآوری موضوع بوستان خالی از پرندگان از جانب شاعر، تص

شود و سؤالی که در ذهن بوستانی ذر  در سکوت و تاریکی در ذهن خواننده مجسم می

ندگان زیبایی خالی از پر همهباآنستانی گردد، این است که؛ چرا بومخاطب ایجاد می

ای شو  در آن جریان دارد؟ و مخاطب، در پ  این حالت موحش و است؟ آیا حادثه

کشد. این اشارات ذیرمستقیم شاعر و دادن ای را میاندوهنا ، ناخودآگاه انتظار حادثه

 کند.ها و اطالعات ناق  به مخاطب، او را دچار تعلیق بیشتری میسرنخ

  ، زمانی اتفا، اولین حالت تعلیق برای خواننده و شخصیت جوان عاشقوبلبللگدر شعر 

خی دست آوردن دل معشو ، باید گُل سریابد برای بهمیافتد که جوان عاشق، وقتی درمی

 پرسد:در فصل خزان بیابد، با نگرانی از خود می

 چه کنم من کپه در ایپن دشپت و دمپن

 

 گپپل سپپرخی نبپپود، وای بپپه مپپن  

 (89: 1384)مشیری،  

که در توضیح حالت تعلیق بیان شد، خواننده و شخصیت داستان در حالت تشویش و چنان

چه اتفاقی روی »شود؛ گیرند و در پی آن، سؤاالتی برایشان مطرح مینگرانی قرار می

و چگونه جوان، موفق به یافتن گل سرخ « دهد؟چگونه این اتفا  روی می»و یا « دهد؟می

دارد، که داستان را خزان خواهد شد؟ و این تشویش و نگرانی خواننده را برآن می در فصل

تا انتها دنبال کند. از جانب دیگر، این تعلیق بدان سبب است که شخصیت اصلی را بین 

کدا  برایش خوشایند و ممکن نیست. گذشتن از معشو  یا دهد که هیچدوراهی قرار می

ید چه گوکه با خود میدست آوردن دل معشو ؟ زمانیبه یافتن گُل سرخ در فصل خزان و

کنم که در این دشت و دمن، گُل سرخی نیست، درماندگی شخصیت را از دو راهی پیش 

کشد، که انتخاب هر دو راه برایش سخت و ناممکن است. یکی یافتن رویش به تصویر می
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و گذشتن از  گل سرخ که در فصل خزان ممکن نیست، دیگری دست کشیدن از تالش

 معشو . 

نه به شود و فداکاراداستان می ۀوارد صحن افتد، که بلبلدومین تعلیق داستان زمانی اتفا  می

رود؛ و با حوادث شتابد و برای یافتن گل سرخ به گلزار میکمک جوان عاشق می

 کند:روی خود خواننده را نسبت به سرنوشتش نگران میپیش

 یپدی بجا به سپر شپاخهدر همان

 

 بلبلپپی حپپرف جپپوان را بشپپنید 

 گفپپپت بایپپپد دل او شپپپاد کپپپنم 

 

 روحپپش از بنپپد ذپپم آزاد کپپنم 

 ها پیمایپپپدرفپپپت تپپپا بادیپپپه 

 

 گل سپرخی بپه کپف آرد شپاید 

 گلپزار ندیپد  یهیچ گل در همپه 

  

 جز یکپی گلپبن گلبپرگ سپسید 

 گفپپت: ای مپپون  جپپان، یپپار  

 قشن  

 گل سرخی ز تپو خپواهم خپون  

 هرچپپه بایسپپت کپپنم، تسپپلیمت  رن 

  

 بهتپپرین نغمپپه کپپنم تقپپدیمت 

 

 
 گفپپت ای راحپپت دل، ای بلبپپل 

  

 خپواهی گُپلکه تو میآن چنانی 

 قیمپپتش سپپخت گپپران خواهپپد 

 بود  

 راستش قیمت جان خواهد بپود 

 بلبلک کامپده بپود ایپن همپه راه  

  

 بپپود از محنپپت عاشپپق آگپپاه 

 

 
 گفت برخیز که جپان خپواهم داد 

 داد 

 شرف عشپق نشپان خپواهم داد 

 گفت گُل: سینه بپه خپار  بفشپار  

  

 تا خلد در دل پر خون تپو خپار 

 (91-90، همان) 
پرسد چه روی خواننده، هنگا  خواندن این ابیات، برای لحظات کوتاهی از خود می

 ا فشردندهد؟ آیا بلبل خواهد توانست گل سرخ را بیابد و به جوان عاشق برساند؟ آیا بمی

 ا نزدراستی به گل سرخ دست خواهد یافت؟ آیا زنده خواهد ماند تاش به خار بهسینه

اسخ دهد و جهت یافتن پجوان عاشق برود؟ و این سؤاالت او را در حالت تعلیق قرار می

 شود.داستان می ۀ، مشتا  به خواندن ادامهاآنبه 

 

توان به چهار نوع تقسیم کرد: جسمانی، ذهنی، : کشمکش را میالصراع(کشمکش) .4

عاطفی، اخالقی؛ که در این حکایت، تنها کشمکش موجود، کشمکش عاطفی است و آن، 
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وقتی است که عصیان و شورشی در میان باشد و درون شخصیت داستان را متالطم کند، 

 به وجودداستان  هایهای بسیاری در شخصیتمثل شور و سودای عشق که دگرگونی

. چنانچه در ابیاتی از شعر مصرع بلبل، شاهد کشمکش عاطفی (96: 1394)میرصادقی، آورد می

 شود:در درون شخصیت هستیم، که در پی عشق به گل در او ایجاد می

 حللکرررررررررررررريف شررررررررررررررقاء حل رررررررررررررر  سرررررررررررررراَم 
  

 ای  شررررررررق کرررررررر وَ ی أو اورررررررر    نعمررررررررة 
  بقرررررریُ  حل  وَ یررررررالع طمرررررر ُ ی  حلاهلرررررر   

  
 ای  دحل  منررررررررررررررر  األمسرررررررررررررررا  قررررررررررررررررار ر 

  قیرررررررررررهر  احملررررررررررر  سرررررررررررب ی هکرررررررررررذا 
  اخل ف

 ا  ی ررررررررررررر  الرشررررررررررررة سرررررررررررر ُ حیحل  أمنررررررررررررا   
 (207 -206: 1993) طوقان،  

 کننده باشد.هی عشقش او را خسته و آزرده کرد، اما نعمت عشق این است که گمراهگمرا-

 کر اشق را کور وها را بیمار. )عشق، عکند و گوشنور )کور( میها را کمو عشق چشم-

 .(کندمی

پیماید و گمراهی را هدایت عاشق این چنین راه خوف و ترس را به سالمت می و-

 پندارد.می

ه در ککند، اما همین ذم و رنج، لذتی است برای تما  عشا  عشق او را خسته و رنجور می

و  گیردبرمیآفریند. در پ  این رویداد، عشق تما  وجودش را در آنان انگیزه و نشاط می

کند، کور و معشو  را انکار می آنچهای که در برابر هر گونهسازد، بهدرونش را دگرگون می

شنوند. گمراه هایش فقط او را میبینند و گوششود، دیدگانش تنها معشو  را میکر می

 او را، گمراهی محض. پندارد، و هدایت بیشدن در کنار معشو  را هدایت می

 گر است:، کشمکش یعنی تالطم درونی که در ابیات زیر جلوهطور که اشاره شدهمان

 اریپپپ یشپپپهیاند در زار عاشپپپق

  

 داریپب جپا همپان صپبح تپا بود 

 داد، جپپان شیپپپا بپپه افتپپاد بلبپپل 

  

 داد رانیپح یسپوخته آن به لگُ 

 بپود لگُپ گمپانش دیدیم که هر 

  

 بپپپود بلبپپپل جگپپپر یهپپپاپاره 

  نگپپاه بپپه یوداعپپ و داد اشبوسپپه 

  

 راه بپه افتپاد لگُ برداشت و کرد 

 دیپپام و میبپپ از بُپپد آشپپفته دلپپش 

  

 دیرسپپ دلپپدار در بپپر تپپا رفپپت 

 (92: 1384)مشیری،  
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دست هدر ابیات فو ، تالطم درونی و کشمکش را در جوان عاشقی می بینیم که برای ب

ست دتواند دل او را به آوردن دل معشو ، دچار کشمکشی درونی با خود بود، که آیا می

ی به ت وقتاش را دگرگون ساخته و وی را ذمگین کرد. درنهایآورد یا نه؟ این امر روحیه

یدن یا چنان دلش آشفته از بیم است و در کشمکش رسیابد، همگل سرخ دست می

 برد.سر مینرسیدن، پذیرفته شدن یا طرد گشتن، به

 

ا و  یا ۀوارد مرحل : پ  از بحران ناشی از کشمکش، داستان(الذروةاوج ) ة. نقط5

ترین اجزای داستان او  یکی از اساسی ۀگردد. نقطگشایی ختم میشود که به گرهبزنگاه می

ی باشد قی حوادث قبلمنط ۀاو  باید نتیج ۀرود. نقطشمار میداستان به ۀجاذب ۀاست، و قل

 (.236: 1396)پروینی، کننده جلوه کند و برای مخاطب منطقی و قانع

مید اد، که اصلی در شعر مصرع بلبل، عشق بلبل به گُل سرخ بو ۀمشاهده شد، مسئلکه چنان

ا رستان رفت از این مسئله، گره اساسی داحل برای برونوصال بلبل به گل و یافتن راه

ل ه بلبایجاد نمود، و در ادامه موجب ایجاد کشمکش عاطفی در بلبل گشت و موجب شد ک

 دن دل او، آواز عشق سر دهد:دست آوربه عشق گُل و برای به

 صررررررررلا ای أنشررررررررةي
  

  صرررررررررر و ای حلارقصرررررررررري 
  ةررن ای حلاسقي 

  
  ویرررررررررررالع وررررررررررر   لررررررررررر 

  يرررر حلرد ارررررررررررررری  ی  
 
  

 اجلنررررررر و يل حررررررر  قرررررررة 
  مرررررري مرررررريف أقررررررري 

  
 شرررررررررررررررج و ثيی حرررررررررررررررة 

 (207: 1993) طوقان،  
 ها...خوانی کن، و برقصید ای شاخهای باد صبا  نغمه-

 ها سیراب کن.شبنم  مرا از درون چشمهای -

 کنار تو، جنون برایم شیرین و دلسذیر شده است. ای گل من  در-

 زن و اندوه است.حچراکه سخنم  به دهان من نزدیک شو،-
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شود و ل نزدیک میگُکه بلبل به  آنجادر ابیات پایانی شعر، وار، در پ  این حوادث سلسله

دهد یمو به گُل، نتیجه البل و انتظار وصالش و آواز عشق گیرد، عشق باو را در آذوش می

 توان او  داستان را مشاهده کرد. و می

  ررررررررمَّها الطررررررررُ  مطلقررررررررا   ناحیرررررررر 
  

 حل َّرررررررررررررررررررررر  لث ررررررررررررررررررررررر   شرررررررررررررررررررررر تاها
 (208، همان)  

 هایش را به سوی دهان او برد.(هایش در بر گرفت و گُل لب)پرنده )بلبل( گُل را با بال

 اش از چگونگی یافتن گل سرخ در فصل خزان،، ذم جوان عاشق و نگرانیوبلبلگلدر شعر 

مک رای کبدرد دل کردن با خود و رسیدن نجواهایش به گوش بلبل، و سرانجا  تصمیم بلبل 

و  کردن به جوان عاشق جهت یافتن گُل سرخ، مجموعه حوادثی است که در پی خود، ا

 منطقی به تما  حوادث پیشین دهد.  طلبد که پاسخیای مهم را میداستان و حادثه

 بنمپپودش چپپو گُپپل خوشپپبو را 

  

 دختپپر  کپپرد ورانپپداز او را...

 (93: 1384)مشیری،   

د شدن ا وارباز ابتدای داستان، جوان در فکر یافتن گُل سرخ و تقدیم آن به معشو  بود، 

اش در فصل تنبلبل به ماجرا و جان باختن او در این راه، دست یافتن به گُل سرخ که یاف

رسند ای مینهایت شخصیت اصلی و خواننده به صحنهخزان ناممکن بود، ممکن شد. و در

 عشو  است.تقدیم گُل سرخ به م ۀکشیدند و آن، صحنکه انتظارش را می
 

ه افتد. گامی گشایی معموالً قبل از فصل پایانی داستان اتفا : گرهگشایی )الحل(. گره6

ا بخشی از پایان داستان یگشایی خود، پایان شود که گرهطراحی میای گونهبه رن پی

 (.24: 1384مستور، شود )محسوب می

گیرد و گُل خارهایش شود و او را در آذوش میکه بلبل به گُل نزدیک می آنجادر پایان،  

شود. ها باز میدهد، گره از تما  مسئلهو بلبل فریاد سر می بردفرومیهای او را در بال

رسد و خواننده به جواب سؤال خود که در قسمت تعلیق با آن مواجه شده بود، می

ای در زیبایی، خالی از پرندگان است و هیچ پرنده همهباآن، به چه دلیل بوستان یابددرمی

با زیبایی  آنچهیابد، همیشه میپایانی در دهد. خواننده با توجه به بیتآن نغمه سر نمی
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یابد که میکند، لزوماً زیبایی باطن را دارا نخواهد بود، او درها را خیره میظاهرش، چشم

 عاقبت ظاهربینی و دل بستن به تعلقات فانی، عاقبتی است چون سرانجا  بلبل.

  حترررررررررر اورررررررررر    لنشرررررررررر   تمتَّرررررررررر ی مل
  

 شررررررررلاها   بظرررررررر شرررررررر کة أشرررررررررع  
  مرررررررررررررررا  ی رفَّ  إذا قبلرررررررررررررررا ، أحلرد رررررررررررررررا 

  
 
  

 ه اهررررررررررا  ررررررررررذاك  لبهرررررررررر   خا قررررررررررا   
  بمررررررا ء الرررررر   الررررررة    رررررر کرعرررررر  

  
  

 حل نتاهررررررررررررررررا حله ا ررررررررررررررررة عکسررررررررررررررررت  
 أعقلتهرررررررررررررا نظرررررررررررررر   الطررررررررررررر نظرررررررررررررر 

 
 :معناهررررررررررا شررررررررررهقة    هرررررررررر رحلحرررررررررر  

 حللکرررررررررررررررررريف  ویررررررررررررررررررالع  لهررررررررررررررررررر حلرد  
  
  

 شذاها أ اع  قة الش      کثر  
 (208: 1993) طوقان، 

 ور است، همراه گشت.ای نبرد تا اینکه با خاری که آتش آن شعلهبهرهاز مستی عشق -

 تسید و آن عشق او )گل( بود.ار را وارد قلبی کرد که روزی عاشقانه برای عشق میخ-

 هایش درخشان بود.که آن را منعک  کرد، گونهخون پا  و خالصش را نوشید، پ  هنگامی-

 ن است:کرد، روحش با فریادی است که معنایش ایدنبال میپرنده نگاه کرد، نگاهی که او را -

 کند، اما زیاد بوییدن، عطر خوشش را از بین برد.ها را خیره میگلی که چشم-
ل سرخ ظار یافتن گُفریدون مشیری، از ابتدای داستان، جوان عاشق در انت وبلبلگلدر شعر 

رخ در این راه، جوان به گُل س اختن بلبلببرد. سرانجا  با جان سر میبرای معشو  به

 دست یافت و آن را تقدیم معشو  نمود.

 سپپتینگر را جپپوان یبپپاال و قپپد

  

 ی استعال پزت افسوس»: گفت 

 وفپا و مهپر از یزن یم د  گرچه ستین 

  

 مپا درخور یول ستین ات جامه 

 زد زدهذپپم آن دل بپپر پپپا پشپپت «

  

 زد زدهمپپاتم عاشپپق بپپر خنپپده 

 لبخنپپدش هپپر بپپه بپپود هاطعنپپه 

  

 افکنپدش دور و لگُپ پرپپر کرد 

 اهیسپپ بخپپت و یعاشپپق از یوا 

  

 !آه ان،یپپپپرویپر دسپپپپت از آه 

 (93: 1384)مشیری،   

گردد؛ ولی اساسی داستان حل می ۀبا یافتن گُل سرخ و تقدیم آن به معشو ، گره و مسئل

در انتهای داستان برخالف انتظار، شاهد طرد شدن عاشق از جانب معشو  و پرپر کردن 

دهد، این است که زیبایی ظاهر دلیل گُل هستیم و درنهایت، پندی که راوی به خواننده می
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رای داشتن کافی برای داشتن زیبایی درون نخواهد بود، و صورت زیبا و نیک، شرط کافی ب

 «.در باالستی آنچهصورتی در زیر دارد »یابد که یقیناً میزیبایی سیرت نیست. خواننده در

 

 نتایج پژوهش:
 اینفریدون مشیری « وبلبلگل»براهیم طوقان و إ« مصرع بلبل»در قصاید  رن پی با بررسی

 :نتایج حاصل شد

ن احساس مذکور، و برانگیخت ۀدر دو قصید رن پیصحیح از تمامی عناصر  ۀاستفاد* 

نطقی و منظم ماو، موجب گردید تا داستان سیری  داشتننگاهنگرانی در مخاطب و معلق 

 های جذابی را در داستان احساس کند و درگیرفرازوفرودداشته باشد، و مخاطب 

 نگردد. یکنواختی

پاسخ داده شد و روابط علی و  خوبیبهدر داستان،  ایجادشدههای ها و کشمکشبه گره* 

 معلولی حوادث داستان کشف گردید.

 ثیرتأدید  ۀدر شعر مصرع بلبل در بخش تعلیق، دریافتیم که عنصر شخصیت و زاوی* 

العات او از دانای کل بودن راوی، اط به سبب ازآنجاکهدارد.  رن پیبسزایی بر عنصر 

های شخصیت از ی که فرای دانستهها و اطالعات ناقصنخها بیشتر بوده و سرشخصیت

شود، مخاطب را در حالت هول و والیی بیشتر از طریق راوی به مخاطب داده می

، اگرچه زاویه دید وبلبلگلدهد. در شعر ها، قرار میشخصیت اصلی و دیگر شخصیت

ای به شخصیت و همان است که در مصرع بلبل وجود دارد، و از شخصیت و واقعه

ها و همگا  با آنان پیش پای شخصیتبهدهد پارود، اما راوی ترجیح میمی ای دیگرواقعه

 .ها قرار دهدرود، و خواننده را در تعلیق و نگرانی، در حالتی برابر با داستان و شخصیت

هشداری است  همآنکنیم، و در هر دو داستان، یک پیا  و درس مشتر  را دریافت می* 

نی هر ات پایاهای آن نشوند. و این در ابیظواهر دلفریب دنیا و زیبایی ۀبه آدمیان، که دلبست

 دو شعر، به وضوح قابل در  است.
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 .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان
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 انراهيم طوقبإل« مصرع بلک » حتقصيدت إيصال ابکةة يفدور قوة 
 ، الذروة الشعريةلفريدون مشریي« الوردة والکلک »و

  نوع املقالة: أصيلة
*1حسن گودرزی ملراسةحت  2زهرا عموزاده آرايحت،  

 الب ة العرلیة حل دا ا  امعة مازنةراو قس  أستاذ مشار  ر. 1
 . ما ست   ر الب ة العرلیة حل دا ا  امعة مازنةراو2
 

 صامللخ  
حل سم   يف سالقا  ليت ُحةداطة خلبق القصة، عبینا أو نتمت  خبطة عامة حلأو جنع  الت اصی  األخر  هلا ميف  ميف هذ  اخل

ف هذا اث القصة. یستهةل  أحة للیةاولکة.  ُعة  اولکة ميف العناصر اهلامة حلاللناء  لک  قصة حل رتکز عب  الع قايف الس
 ا  ینمستع حلو مش ي،ل ریة« حللبل گ »الشعریة إللراهی  ه قاو حل« مصر  اللبل »اللحث حتبی  عناصر اولکة    قصة 

ألتها. حل  القصة حلعة  ر ل  ر ذر ک  أتث یثل  أو  اولکة الکامنة ر هذ  األشعار، هلا  ال ص ي حلیریة أو-  نهج التحبیب 
ح  العقة ،  الصرا  حلهنایة   د مث خبقحملةميف  ان   خر، اللةایة الذکیة حلا ث   لبسؤا  حلاستخةا  العقة  ر القصة ر حلقتها ا

لشخصیة حلالرؤیة اذا، إو  ل  هب  أس بت   یعها. إ ا ة احل رد ع ا   منطقیا  سار  عب  ا خاه  یشعر أو القصة متتب  م
تقل    ميف أحةاث ا سیة حلکث   کا  کل     اولکة، ألو  الراحلي یک و ساردا  عب  ما یعطي معب مايف   أتث السردیة هلما 

  .ألخر لبقارئ،  ميف هذا ا نطبق، جیع  القارئ أکثر مصا    لتعبیق مقاران  م  الشخصیايف ا
 
 .لبل الحل  ال رد ، ، مصر  لبل  لراهی  ه قاو،  ریةحلو مش  إ، اولکة :الرئيسةلكلمات ا
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Abstract 
To create and build a short or long story, must first draw a sketch and then 

put the rest of the details of the story into a predetermined plot.This design 

or plan is called plot.The plot is one of the most important and constructive 

elements of the story that emphasizes the argument of the story and the 

causation between its events.This descriptive-analytic study aims to analyze 

the plot of the story in the two poem stories “Masra’e Bolbol” by Ebrahim 

Toqan and “Gol & Bolbol” by Fereydoon Moshiri and to prove that the 

strong and coherent plot in the story which are present in these poems, has a 

huge impact on the climax and lack of uniformity of the story.The subtle and 

questionable start of the story, the timely use of existing complications, and 

the subsequent conflict, and ultimately the solving of the complications, 

make the audience feel a regular and coherent line in the story and there is 

no complication and issue left unsolved.the character and viewing angle 

have a huge impact on the plot, because third person narration and the 

incomplete information and clues of events ahead of him which happened by 

himself , gives information that are beyond the knowledge of the character to 

the audience and make the audience more hang up in contrast with the 

character of the story. 
 

Keywords: the plot, Ebrahim Toqan, Fereydoon Moshiri, Masra’e Bolbol, 

Gol & Bolbol. 
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