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  :چكيده
سرايي فارسي از آغاز تا امروز همواره تحت تأثير مسائل مختلـف فرهنگـي و   داستان

نوشتة حاضر در پي نشان  دادن يكـي از ايـن تغييـرات در    . اجتماعي متحول شده است
صـل از تـأثير مكتـب وقـوع در     سرايي فارسي اسـت و آن دگرگـوني فكـري حا   داستان
گرايي كه از قرن دهـم هجـري در   ، بدين ترتيب كه واقعنة فارسي استهاي عاشقاداستان

در شـعر فارسـي    شعر فارسي در برابر جنبة ذهني و انتزاعي و آرماني شعر سبك عراقي
هرچند در غزل فارسي  تحولي صوري و محتوايي ايجاد كرد ، اما اين مسـئله  . رواج يافت

يري از فرهنگ هنـد  در  پذي قرن دهم هجري و نيز حاصل تأثيركه بازتاب شرايط اجتماع
هاي عاشقانه فارسي باعث كاسته شدن از جنبـة آرمـاني و   دبيات ايران است، در داستانا

-وليتر شدن و معمآسماني و انتزاعي حاكم بر شعر غنايي فارسي و در نهايت باعث زميني

  .هاي عاشقانه  شده استتر شدن روابط حاكم بر داستان
سازي پس از لي ادب داستاني فارسي و سير نظيرهدر نوشتة حاضر پس از بررسي اجما

هاي عاشقانة فارسي با تأكيد بر داستان مهـر و  به بررسي عناصر وقوعي در داستان نظامي
 .وفا از شعوري كاشي پرداخته شده است

  
  :كلمات كليدي 

  .شعوري كاشيهاي عاشقانه فارسي،نظامي گنجوي،مكتب وقوع،منظومة مهر و وفا،داستان
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  : مقدمه
سرايي منظوم فارسي از آغاز آن در قرن پنجم تـا امـروز دوران مختلفـي داشـته     داستان

در ايـن سـير تـاريخي    . است؛ دوران اوج و تكامل و تغيير و تحول و تسلسـل و حتـي افـول   
سـرايي فارسـي، نحـوة    همواره تأثير مسائل مختلف اجتماعي و سياسي و فكري بـر داسـتان  

سرايي فارسي در قرن پـنجم، قـرن   پس از آغاز داستان. تگيري آن را متحول كرده اسشكل
پس از آن از قرن هفتم تا . سرايي فارسي استدورة اوج داستان) عصر نظامي گنجوي(ششم 

سـازي فارسـي   سرايي فارسي كه در آن تغييراتي در منظومـه قرن دهم دوران تكامل داستان
از قرن دهم . هاي رايجاستانيات تازه از دها و يافتن رواايجاد شده مثل نوآوري در نام منظومه

ـ به دليل گسترش زبان و ادبيـات فارسـي   به بعد هم در ايران و هم در دربار گوركانيان هند
در هندوسـتان تـأثير محـيط    . سرايي فارسي به موازات هم ادامه يافته استدر هندـ داستان

اننـد تغييـر اسـامي    سـازي فارسـي بيشـتر مشـهود اسـت م     فرهنگي هندوستان در منظومه
در برابر ليلي و ( نل و دمناز فيضي دكني و رامايانا  قهرمانان داستانها مانند ترجمة منظوم

تاريخ ادبيات (گرفته شده  مهابهارتااز او كه موضوع آن از داستان نال و دميانتي در ) مجنون
ها و سـتان تغييـر در مضـمون و محتـواي دا    و نيز)851و  849، بخش دوم، ص 5در ايران، ج

تطبيق آن با محيط هندوستان مثل داستان سوز و گداز كـه قصـة دردنـاك هنـدويي تـازه      
ريـزد و بـه خـاك    نگام گذشتن از بازار، سقف فـرو مي جوان است كه در شب عروسي خود ه

زنـد و  وار بر آتش سوزان ميد را پروانهافتد و عروس كه در كمال زيبايي است خوهالكت مي
در بيـان سرگذشـت   ) در برابـر خسـرو و شـيرين   (ال از بينش كشميري نيز داستان شور خي

هـايي كـه در   ين منظومـه چنـ و هم)1322و  886همان، ص: ك.ر(يعاشق و معشوقي بنارس
از بيـنش كشـميري در وصـف     گلدسـته هاي طبيعي هند است مثل منظومـة  وصف زيبائي

هـاي  م تـأثير انديشـه  امادر ايران قرن دهم و يازده) 1322همان، ص: ك.ر(كشمير و الهور 
هاي عاشقانه كه تحت ويژه در منظومهسرايي فارسي بيشتر مشهود است، بوقوعي در داستان

هـا واقعيتـر و   آن كاسـته شـده و داسـتان    تأثير اين مسـئله از آن حالـت انتزاعـي و آرمـاني    
  .اند تر شدهتر و روابط زمينيقهرمانان داستان معمولي

سازي از مالي سير ادبيات داستاني فارسي و تحول نظيرهدر اين نوشته پس از بررسي اج
ـ   وقـوع در داسـتان  به بررسي تأثير مكتب  ،عصر نظامي به بعد ويژه تـأثير  سـرايي فارسـي و ب

مهـر و  هاي عاشقانة فارسي با تأكيد بر منظومة كري و زباني مكتب وقوع در داستانعناصر ف
  شده است پرداخته) شاعر قرن يازدهم(از شعوري كاشاني  وفا
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  : تحول نظيره سازي از قرن ششم تا عصر صفوي) الف
ريشه هاي بخشي از ادبيات داستاني فارسي را كه بسيار زود در شعر فارسي مورد توجـه  

بايـد در ادبيـات    هاي رواج فارسي دري نيز رايج بـوده اسـت،   قرار گرفته و در نخستين دوره
ورقـه و  «ه در ستانسرايي فارسي ماننـد آنچـ  جو كرد؛ اما بخشي ديگر از دافارسي ميانه جست

و منظومـه  » مجنـون  ليلي و«هاي ديگر از اين داستان آمده و آنچه در عيوقي و نظم» گلشاه
شود ميراثي از ادب عربي اند، ديده مي ين موضوع سروده شدههاي بعد در همهايي كه در قرن

زنـدگي خـود در آن   و محـيط   است كه البته گويندگان فارسي زبـان بـه مقتضـاي انديشـه    
به هر حـال هـر   ) 330، 3تاريخ ادبيات در ايران ،ج :ك.ر. (اند ها كرده و تغييرهايي دادهتصرف

هـا و  ويچند در اشعار پراكندة رودكي و بعضي ديگـر از شـاعران قـرن چهـارم، ابيـاتي از مثن     
 هايظـم داسـتان  ترين شاعر قرن پـنجم كـه بـه ن   منظومه هاي ديگر يافت ميشود؛ اما قديمي

شـادبهر و  « ،»خنگ بـت و سـرخ بـت   «، »وامق و عذرا«پردازد، عنصري است كه عاشقانه مي
را كـه اصـل   » ورقه و گلشاه«عيوقي در اوايل قرن پنجم، . هاي اوستاز مثنوي» عين الحيات

نيسـت سـروده و در نيمـة قـرن     » ليلي و مجنـون «آن از تازي گرفته شده و بي شباهت به 
در اواخـر قـرن   . هاي كهن ايراني را به نظم كشيده اسـت استانگرگاني يكي از دپنجم فخري 

آيد كه بعدها هـم   توسط شاعري نامعلوم به رشتة نظم درمي» يوسف و زليخا«پنجم داستان 
مـا در پايـان قـرن ششـم، نظـم داسـتانها       هاي نهم، دهم و يازدهم، تقليد شده است؛ ادر قرن

هـاي بعـد   حد اعالي خود رسيده و در قرنبه  وسيلة يكي از اركان شعر فارسي يعني نظاميب
نخستين مقلد بـزرگ نظـامي، اميـر خسـرو     . مورد تقليد بسياري از شاعران قرار گرفته است

شيزي از دهلوي است و پس از او، خواجوي كرماني و سلمان ساوجي و در قرن نهم كاتبي تر
قـرن ششـم و هفـتم    اما مشهورترين داستانسراي ايـران بعـد از   . ندداستانسرايان قابل توجه

ان، در پايان دورة تيموري و در عهد صفويه هم چه در ايران و چـه در هندوسـت  . جامي است
هـا بـه پيـروي از نظـامي     شاعران بسياري به نظم داستانهايي مبادرت ميورزند كه بيشـتر آن 
ها تا  سرودن اين منظومه. است،هر جند انعكاس محيط هندوستان در اين داستانها بارز است

گـنج  :ك.ر(اخر عهد قاجار و حتي روزگار معاصر ما هم در ادب فارسي ادامـه يافتـه اسـت    او
بنابراين داستانسرايي فارسي هم مثل هر پديدة ديگر، پس از آغاز و رواج، ) به بعد 73سخن،

ــت     ــد اس ــل و تقلي ــود و تسلس ــاي رك ــر دوره ه ــد آن، ديگ ــالي دارد و بع . دورة اوج و كم
ثير ادبيـات  بخشي تحت تأ -نخستين دوره هاي ادبي زبان فارسيداستانسرايي فارسي كه از 

رايج  -هاي تازيخشي هم به اقتباس از بعضي داستانهاي عشقي آن و بفارسي ميانه و داستان
بعـد از ايـن دورة اوج و   . شده بود، در قرن ششم به وسيلة نظامي به اوج و كمال خود رسيد
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و هشتم چند تـن مثـل اميـر خسـرو دهلـوي،      كمال در داستانسرايي فارسي، در قرن هفتم 
ظامي، نيز ابتكارهايي خواجوي كرماني و سلمان ساوجي هستند كه در ضمن تقليد از شيوة ن

قوت اليح ر آنان، تقليد از نظامي همه جا بدر آثا«اند و  در آفريدن آثار خود داشتههنرمندانه 
تاريخ ادبيـات  . (»آنان ابتكار استهاي منظوم ي از داستانها و مثنويو آشكار نيست؛ بلكه بعض

اما بعد از اين چند تن، ديگـر دوران تسلسـل و ركـود و تقليـد در     )  329 -3،30در ايران،ج
شـيوة  داستانسرايي فارسي است و فقط در دورة تيموري و قرن نهم، جامي هـر چنـد مقلـد    

اين زمان به بعد در  اي نيز در آثار خود دارد و از هاي هنرمندانهنظامي است؛ ابتكارها و تصرف
شود و بعـد از ايـن زمـان در دوران    وي ابتكار نزد گويندگان، كمتر مينير ،هاي بعد  آثار دوره

اند، مقلـداني بـدون تـدبير و ذوق     صفويه و قاجار، بيشتر كساني كه به داستانسرايي پرداخته
و البته همة اينهـا  ست كه تقليدسرايان خوبي باشند ن، اينهنرمندانه هستند و تنها ابتكار آنا

ـ . اند اصران خود هم تقليد كردهتحت تأثير مستقيم آثار نظامي هستند؛ اما از بعضي مع ويژه ب
اند و ابتكـار آنـان، تلفيـق     در قرن نهم به بعد كه تقليدسرايان به آثار جامي هم توجه داشته

هنـري   قيتشيوة نظامي با آثار جامي بوده است ودر مجموع اين آثار چيزي به مجموعه خال
اما در قرن دهم و يازدهم دو اتفاق در داستانسرايي فارسي  .كننددر ادبيات فارسي اضافه نمي

افتاد ،در هندوستان قهرمانان و فضاي داستان بيشتر تحـت تـأثير محـيط هندوسـتان قـرار      
تر  تر و واقعگرايانه هاي وقوعي زميني گرفت و در ايران داستانهاي عاشقانه تحت تأثير انديشه

  .شد
 
  :مكتب وقوع و تأثير عناصر وقوعي بر داستانسرايي فارسي . ب

وجـود آمـد و در نيمـة دوم    اي در شعر فارسي بي، مكتب تازهدر ربع اول قرن دهم هجر
مكتـب وقـوع،   . (همان قرن به اوج كمال خود رسيد و تا ربع اول قرن يازدهم ادامـه داشـت  

اين مكتب تازه را كه برزخي است ميان  )270شناسي شعر فارسي، صسبك: ك.؛ نيز ر3ص
گفتنـد و غـرض از آن بيـان    مي» زبـان وقـوع  «بك معروف به هندي شعر دورة تيموري و س

در ميـان طالـب و   كردن حاالت عشق و عاشقي از روي واقع بود و به نظم آوردن آنچـه كـه   
  )3مكتب وقوع، ص: ك.ر. (پيونددمطلوب به وقوع مي

دند كه شعر سبك عراقي از واقعيت دور شده و كـامالً جنبـة   شعراي اين دوره دريافته بو
پـس بايـد بـه سـوي     . هاي ادبي در حال فناستخيلي يافته است و در زير بار سنتذهني و ت
  ) 270شناسي شعر فارسي، صسبك: ك.ر. (بازگشت) گوييوقوع(گويي و واقعيت حقيقت
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هندي در اوايل قرن دهم هجري  اند ظهور و بروز سبكو اينكه در تاريخ ادبيات ما نوشته
و مقارن تأسيس دولت صفوي بوده است، درست نيست چه سبك مزبور درست يكصد سـال  

  )3ص: مكتب وقوع: ك.ر. (پس از اين تاريخ نشأت يافته و جانشين مكتب وقوع است
انديشي شاعران قرن دهم جهت تغيير سبك و رهايي از شعر مكتب وقوع كه حاصل چاره

گونـه شـعر بازتـاب شـرايط     هرچند در نهايت راه به جايي نبـرد امـا مسـلماً ايـن    تقليد بود، 
  .اجتماعي قرن دهم هجري بوده است
: ها پيش غزل بود و غزل دو قهرمان اصلي بيش نداشتقالب مسلط در شعر فارسي از قرن

عاشق و معشوق و بر طبق سنت شعر غنايي فارسي همواره معشوق در حال اعراض از عاشق 
سـان اوالً عاشـق   بدين. اين رابطه را دگرگـون كننـد   شاعران مكتب وقوع بر آن شدند تا .بود
-سـبك . (بايست از معشوق اعراض كند و ثانياً رابطة عاشقانه بايد جنبة حقيقي پيدا كندمي

  )270شناسي شعر فارسي، ص
وفايي  در ادبيات غنايي فارسي معموال اظهار عشق و نياز از جانب عاشق است و ناز و  بي

هاي ادبي است چنان كه در شعر حافظ اين مسأله پيش از قرن دهم از سنت.از جانب معشوق
  : آمده است

  ) 155ديوان،(چو يار ناز نمايد شما نياز كنيد  يان عاشق و معشوق فرق بسيار استم
اي است كه ظـاهراً ريشـه در فرهنـگ    اما  اظهار عشق از جانب معشوق يا زن، مسئله تازه   
ر ني هم ندارد زيرا در ادبيات سانسكريت ،اظهار عشق و عالقه از جانب زن است و مـرد د ايرا

و با توجه به اين كـه مكتـب   )419افسون شهرزاد،:ك.ر.(گيرددرجه معشوق و ناز فرما قرار مي
وقوع و سبك هندي در دوره اي شكل گرفته كه دوره انتقال ادبيات فارسي بـه دربـار هنـد    

      .   اين مسأله اصل هندي داشته باشد نه ايرانياست محتمل مينمايد 
وجود نياورد و حاصـل مهمـي در   رچند در غزل فارسي مسئلة مهمي بباري اين مسئله ه

 تـري ادبيات فارسي نداشت، اما به گمان بنده در داسـتانهاي عاشـقانه فارسـي تـأثير واضـح     
و تخيلـي شـعر سـبك     هاي عاشقانه كه تحت تأثير جنبة ذهنيبدينسان كه داستان. گذاشت

عراقي كامالً جنبة آرماني و انتزاعي يافته بود، تحت تأثير مكتـب وقـوع و سـبك هنـدي در     
تفـاوتي كـه   . تر شدقرن دهم و يازدهم تغيير يافت و از جنبة آرماني آن كاسته شد و زميني

شود ايـن اسـت كـه در غـزل     هاي عاشقانة اين دوره مشاهده ميميان غزل وقوعي و منظومه
كتب وقوع چون با توجه به شرايط اجتماعي سخن گفتن از رابطة واقعي عاشـق و معشـوق   م

هاي سـبك خراسـاني مـرد بـوده     ميسر نبود، عمدتاً معشوق غزل وقوعي مانند معشوق تغزل
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هـاي عاشـقانه ايـن محـدوديت     اما در منظومـه ) 378سبك خراساني در شعر فارسي،: ك.ر(
  .وجود نداشته است
در زبـان  . ژگيهاي شعر مكتب وقوع زبان ساده و تا حـدي عاميانـه اسـت   يكي ديگر از وي

وقوع كنايه و استعاره و ايهام و ابهام و مانند اينها وجود ندارد بلكه صاف و صريح و زبان حال 
ي هاي فارسـ همين مسئله در عادي شدن روابط عاشق و معشوق در داستان. بود و بيان واقع

سـرايي  كلي مكتب وقوع سه تأثير مهم بر جريان داسـتان طورب. اين دوره تأثير گذاشته است
  .فارسي در قرن دهم و يازدهم داشته است كه در بخش بعد با نمونه توضيح خواهد شد

  عاشقانة فارسي هايداستان غنايي و آرماني و تخيلي حاكم بر شعر كاسته شدن از جنبة.الف
  عاشق و معشوق تر شدن رابطةكاسته شدن از مقام معشوق و زميني. ب
تر شدن و سادگي زبان و تأثير اين مسـئله بـر عـادي شـدن روابـط عاشـق و       عاميانه. ج

  معشوق در شعر غنايي فارسي
  
  خصايص فكري و زباني مكتب وقوع در منظومة مهر و وفا. ج

اي اسـت بـر وزن خسـرو و شـيرين نظـامي در بيـان       منظومة مهر و وفا داستان عاشقانه
اي بـه  وقي به نام مهر و وفا،مهرشاهزاده خانمي از ديار مصر  با شاهزادهداستان عاشق و معش

نام وفا  از شعوري كاشي شاعر قرن يازدهم و مداح  شاه عباس اول و وزيـر وي حـاتم بيـك    
زمان سرودن اين منظومه با توجه به اينكه سرايندة آن تصريح كرده كـه ايـن   . ،اعتمادالدوله

كور سروده و از آنجا كه مدت وزارت وي بيست سال بـوده و از  منظومه را به دستور وزير مذ
تا  1000هجري نيز درگذشته، بايد در حدود  1019هجري آغاز شده و در سال  1000سال 

دو منظومه  مونس اخيار و مهر ووفا : ك.ر. (هجري و نيمة اول قرن يازدهم بوده باشد 1019
  )20از شعوري كاشي، ص

آغاز داستان چنين است كه شاهزاده خانمي از شـاهزادگان  : خالصه داستان چنين است
از پـدر   پس از شنيدن حكايت عابـدي در سـرزمين ارمـن از دايـة خـود،     » مهر«مصر به نام 

و اذن زيارت عابـد، روي   طلبد؛ مهر پس از رفتن به بارگاه شاهجهت زيارت عابد، رخصت مي
ن خـود بـراي   ه به همراه گروهي از همراهاك» وفا«اي به نام در راه به شاهزاده. نهدبه راه مي

شود و به كاروانگاه دنبال آهويي از سپاه خود جدا مي شاهزاده به. خوردشكار بيرون آمده برمي
قراري از وفا پس از بيتابي و بي. شوداو گرفتار عشق او مي مهر وارد و با ديدن زيبايي جادويي

او از  شمار بـه واند و با اعطاي گوهر بيخز خدام درگاه مهر را پيش خود ميعشق مهر، يكي ا
پس از آن مهر نيز با ديدن چهـرة شـاهزاده، دل از دسـت    . شودمقصد و مقصود مهر آگاه مي

 پـس از  . خوانـد ا ديـدار كـرده، شـاهزاده را پـيش مي    واسطة خادمي كه قبأل با وفـ ميدهد و ب
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گويـد و  شة خود را بازميار،وفا نام و پياي درنگ از فرط شوق و اشتياق از نخستين ديدلحظه
خادمـان خـود دسـتور     نشـاند و بـه  ر با شنيدن نام او،دسـت او را ميگيـرد،پيش خـود مي   مه

ا رسند و وفـ كنان از راه مياده، وفا را طلبدر اين حالت، لشكريان شاهز. دهدآرايي ميمجلس
كننـد و  مي يگر را در برگرفته با هم وداعمهر و وفا يكد. شودبا ديدن لشكريان از مهر جدا مي

قـراري مهـر از   تـابي و بـي  پس از اين جدايي و بـي . افروزداين جدايي، آتشي در دل مهر مي
كنـد كـه   شود و بـا خـود وعـده مي   دوري او، وفا نيز با دلي ريش به لشكرگاه خويش وارد مي

ـ از آن س. شمار او را در كابين آردبازگردد و با گنج و گوهر بي ه و، مهر به جانب دير عابد روان
عابـد نيـز   . ر براي خويش از عابد، طلب دعا ميكندشود و پس از ديدار با او و ابالغ پيام پدمي

. كنـد يت ميطلبد، او را به صـبر دعـوت مي  دهد و پس از آنكه مهر از عابد هداوعدة وصال مي
دهد و مهر نيز پس از گر بار از درد دوري اظهار عجز ميكند و عابد مژدة وصال بدو ميمهر دي

مصر، بيمـاري بـر جـان     پس از رسيدن مهر به ديار. وداع با عابد روانة سرزمين خود ميشود
علم فنا به صحراي بقا ميكشد و جاي  شود و شاه پس از ايراد نصايحي به فرزند،شاه غالب مي

سـوي   نشيند و قاصدي را بهر پس از وفات پدر بر تخت شاهي ميمه. دهدخود را به مهر مي
خـود در ايـن زمينـه     وفا بـا سـرداران خـاص   انه و او را به پادشاهي تحـريض ميكنـد؛  وفا رو

ان خود به وفا با لشكري. گيردي همه بر رفتن به سوي مصر قرار ميكند و راجويي ميمصلحت
وز و وفـا نيـز بـه ر   . آيدشود و مهر با هداياي فراوان به استقبال او ميسوي ديار مهر روانه مي

راغت از امور ملك به ديدار مهر ميشتابد نشيند و پس از فعد و همايون بر تخت ميساعت س
كند به شرطي كه وفا به آئين او را در مهر نيز با وصال او موافقت مي. دكنو طلب وصال او مي

دهد كه بزمي بيارايند و به آئين شاه نيز چون اين مژدة دلخواه ميشنود، فرمان مي. كابين آرد
شود و پس از ازدواج مهر و وفا چهار پسر از ايشان حاصل مي. در عقد شاه آورند شريعت او را

در پايان داستان نيز مهر پس از وفات وفا در . رسدها به نام حقيقت به پادشاهي مييكي از آن
  .كند تا دست اجل مهر را نيز نزد وفا ميبردفراق او زاري مي

ستان اهميت دارد اين است كه اظهار نياز آنچه از جهت روابط عاشق و معشوق در اين دا
تر هاي پيش از اين معمولي از جانب معشوق است و روابط عاشق و معشوق نسبت به منظومه

در ايـن بخـش   .و اين مسأله تحت تأثير انديشه هاي وقوعي در شعر فارسي اسـت  ستشده ا
ومـة  يـن دوره، منظ سرايي فارسـي در ا براي نشان دادن تأثير فكري و زبان وقوعي بر داستان

  .كنيممذكور را از دو جهت بررسي مي
  خصايص فكري مكتب وقوع. الف
  خصايص زباني مكتب وقوع. ب
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  :خصايص فكري مكتب وقوع. الف
 :اظهار عشق معشوق به عاشق. 1

كند عاشق نسبت به معشوق اظهار عشق ميبر خالف سير طبيعي شعر غنايي فارسي كه 
عشــوق اســت و حتــي عاشــق از معشــوق  جانــب م در شــعر وقــوعي ايــن اظهــار عشــق از 

در داستان مهر و وفا نيز سير داستان چنين كه ) 270شناسي شعر، صسبك: ك.ر.(گريزدمي
  .عنوان اين فصل از مهر و وفا چنين است. كنداظهار عشق مي معشوق به عاشق

م ديدن مهر، وفا را در بيرون خيمه، دل از دست دادن و پردة حجاب از پيش چهرة شر«
وفـا   خالصة اين بخش چنين است كه مهر پس از ديدن چهرة» برداشتن و در وراي محبت 

  :زنددر خرمن هستي او مي شود و آتش عشق وفا شعلهخبر ميو جمال او از خود بي
بـــرآورد از گريبـــان ســـخن، ســـر  سـاز سـخنور به اين صـورت سـخن

ــاه   كه مهر مـاه چهـر از طـرف خرگـاه  ــة ش ــر هنگام ــم ب ــادش چش  فت
ــاي شــه عــالي گهــر كــرد     در آن هنگامه چون نيكو نظـر كـرد   تماش

 قدر كز سـر بـه در شـد   بجوشيد آن خبـر شـد جمالي ديـد از خـود بـي
كــه غــارت كــرد مغــز اســتخوانش   چنــــان زد شــــاه، راه كــــاروانش 

 كه گويي شعله در خـرمن گـرفتش   سان مهـر شـد، دامـن گـرفتش نبدا
 شدم دلخـواه دشـمن، واي بـر مـن     به دل گفت اي دل من واي بر مـن 

  )514ـ 507هاي شعوري، مهر و وفا، ابيات منظومه(
ر است كـه د ) وفا(در هجران عاشق) مهر(ابيات بعدي اين بخش بيان عجز و البة معشوق

گونه اظهار عشق از جانـب زن بـا   شعر غنايي فارسي پيش از اين وجود ندارد يا حداقل بدين
  :سوز و گداز بيان نشده است

ــن زد  كه راه دين مـن زدچه بت بود اين ــين مــ ــن و ره آيــ  ره ديــ
ـوخت  چو رخسار خود از من آتـش افروخـت    چه كس بود اين كه سر تا پاي من س

 م را داد بــر بــاد كــه خــاك هســتي    تشــي در خــرمن افتـــادچنــانم آ
  )518ـ 515همان، ابيات (      

مهر با عجز . در ابيات بعدي و پس از آن كه محرمي از در درآمد و از عشق وفا سؤال كرد
  :و البه ، پاسخي داد كه در شعر غنايي فارسي اين سخنان از زبان عاشق  مطرح شده است
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 م را داد بــر بــاد كــه خــاك هســتي    افتـــادچنــانم آتشــي در خــرمن
  )518ـ 515همان، ابيات (             

در ادبيات بعدي و پس از آنكه محرمي از در درآمد و از عشق وفا سؤال كرد مهر با عجـز  
  :و البه پاسخي داد كه در شعر غنايي فارسي اين سخنان از زبان معشوق سابقه ندارد

ــ  كــه چــون نــامش بــرم بوســم زبــان را  رخ كــĤن جــوان راجــوابش داد گل
  )523همان، بيت(             

  :كندكه عاشق را طلب ميو باز بر خالف سنت شعر غنايي فارسي اين معشوق است 
ــا از او حــالي بپرســم  ز هــر نيــك و بــد احــوالي بپرســم      طلــب كــن ت

  )524همان، بيت(             
  :دكنز ديدار وفا نيز مهر، پيشدستي ميپس ا

ــب   بــه صــد تقريــب، مهــر زهــره كوكــب ــين مطل ــان را ع ــت اي طالب  بگف
ــام بـــادا ــاد از غـــم ايـ ــت شـ  شـــراب عشـــرتت در جـــام بـــادا    دلـ
ــه ز نـــام خويشـــم اول شـــاد گـــردان ــن انديشــ ــردانوز ايــ  ام آزاد گــ

  )533ـ 530همان، ابيات (
ند كه باز اظهار عشقي كند و او را در كنار مينشاپس از معرفي وفا نيز مهر پيشدستي مي

  :از جانب معشوق است
 حجــــاب آرزو برداشــــت از پــــيش چو بشنيد ايـن بيـان مهـر وفـاكيش
 به پهلوي خودش بنشـاند و بنشسـت   ز جا جست و گرفت آن ماه را دسـت

  )557ـ 556همان، ابيات (
  
  :زاري نمودن معشوق از دوري عاشق. 2

وفا كـه آن دو اختـر اوج صـفا را    ن سپهر بيسبب انگيخت«: عنوان اين فصل چنين است
  »روز عشرت وصال به شب عسرت فراق مبدل كرد و زاري نمودن مهر از دوري وفا

عنـان صـبر از   ) عاشق(ت وفا پس از شنيدن خبر عزيم) معشوق(در اين قسمت نيز مهر 
در اين اظهار نياز و دلبري و عجز از جانب معشـوق هـم   . كنددست ميدهد و چنين زاري مي

  :اين داستان غير عادي است
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 ها شـود فـرد  كه چون زآن راحت جان بسي خاييد پشت دسـت از ايـن درد
ــوخ،     بسي بـر سـنگ زد سـنگ از غـم دل ــي زآن ش ــد ته ــون بين ــه چ ك

ل ف  كه گويد زيـن پسـم خـونريز و طنّـاز     كــه ديگــر بــر كــه تــازم مركــب نــاز
ــر در جلــوه قــدم را كــه بينــد  زار جمــالم گــل كــه چينــد   ز گلــ دگ
 ...كه را ديگر چو سرو آيـم در آغـوش   كه را ديگر دهـد شـيرين لـبم نـوش
ــردد    در آن ساعت كه محفل خاص گـردد ــاص گ ــمن، رقّ ــر س ــاحين ب  ري
ــار ــويم طلبك ــا ج ــر از وف ــه را غي  ...در اين مطلب كه را بـا او كـنم يـار    ك
ــرد ــقم زار مي ــه عش ــر ب ــاني گ ــر ا جه ــم غيـ ــرد دلـ ــاري نگيـ ــا يـ  ز وفـ

ــي ــي بــ ــاقتي را داد داديگهــ ــادي   طــ ــمون گش ــدين مض ــان دل ب  زب
ــان  دچـــارم گشـــته ناگـــه آب حيـــوان كــه مــن آن تشــنه جــانم در بياب
ــه آن آب ــب ب ــته ل ــر نگش ــوزم ت ــده هن ــده از ديــ ــابشــ  ام آن آب نايــ

ــرد زاريبدين ــدان ك ــر چن ــان مه ــي   س ــن ب ــز اي ــوگواري ك ــاقتي و س  ط
ــگز آهــش ــالك را رن ــره شــد اف ــگ    تي ــيد در زن ــة خورش ــت آيين  نشس

  )به بعد 586همان، ابيات (
  
  :تابي معشوق از دوري عاشق بي. 3

تابي معشـوق اسـت در   پس از جدايي وفا و رفتن او به سوي لشكرگاه خويش باز بيان بي
  :هجر عاشق

 رتـابي بـرآورد از جهـان شـو    به بـي   كه چون مهر از وفا گرديـد مهجـور
  )642همان، بيت(
  :يابدرود و از عابد مژدة وصال وفا را مين مهر به جانب دير عابد ميآس از پ

ــد ــده عابـ ــرد آن فرخنـ  بــه درگــاه خــداي حــي ماجــد      رخ دل كـ
ــود در دل ــه او را ب ــودي ك ــل    ز مقص ــرد حاصـ ــي كـ ــاف الهـ  ز الطـ
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 يــامبگفــت اي از تــو شــيرين كــام ا  پس آنگه كرد رو در مهـر خودكـام
 وفا زآن تو شـد ديگـر چـه خـواهي      جهان بگرفتـي از مـه تـا بـه مـاهي
ــا عابــد ســخن رانــد ــام وف  ...از آن، مهر پري پيكر عجـب مانـد    چــو از ن
ــان دل   كه گفت اين را كه من در بند اويـم ــه ج ــم  ب ــد اوي ــتة پيون  بس

  )660ـ654همان، ابيات(
بـار معشـوق را    هاي عاشقانه، ايـن داستان نكتة جالب داستان اينجاست كه عابد برخالف
خواند و در واقع در اينجا معشوق است كـه  كه از هجر عاشق بيتابي ميكند به صبوري فرا مي

  . عاشق است
ــه برميــ   باشـد صـبوريغرض كاين نـوع مي   دارد از ره ســنگ دوريك

 خورد بر فـرق چـون فرهـاد تيشـه      دو آن عاشق كه نبـود صـبر پيشـه
جوان گشت و به جانـان هـم قـرين      با صـبوري چـون قـرين شـدزليخا 

د ش   )به بعد 525همان، بيت (
  
  :فرستادن قاصد از جانب معشوق به دنبال عاشق . 4

شـود و پـس از   د از وفـات پـدر ، مهـر جانشـين او مي    يابد كه بعداستان چنين ادامه مي
  :كندادشاهي تحريض ميستد و او را به پفربر تخت شاهي قاصدي به طلب وفا مينشستن 

 به منشي گفـت انشـايي كـن آغـاز      چو طاقت طاق شـد بـر مهـر طنّـاز
 ...جدايي بخشـدم از دوري خـويش    كه سوي من وفا گـامي نهـد پـيش

  )به بعد 809همان، بيت (
از آن بـه   كند و پسوفا نيز چون از نامة مهر آگاه ميشود با سران كشور خود مشورت مي

  :گيردانه ميشود و مورد استقبال او قرار ميسوي ديار مهر رو
 به بـال شـوق، مهـر آمـد بـه پـرواز        خبــر بردنــد ســوي مهــر طنّــاز
ــه اســتعداد شــه ترتيــب ره كــرد  رخ انــدر ره بــه اســتقبال شــه كــرد  ب

  )861ـ860همان، (
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  :تصوير صحنة استقبال مهر از وفا اشتياق از جانب معشوق است در
 ز چشمش جلـوة مهـر و مـه افتـاد      بر شه افتادچو مهر از دور چشمش

 به رفعـت آسـماني بـر زمـين ديـد       سوار خويش را بر صـدر زيـن ديـد
ــي ــكر الهـ ــاد در شـ ــان بگشـ به بخت خويش گفت از عذرخواهي   زبـ
ــادا ــداريت بـ ــدار، بيـ ــدي بيـ ــادا    شـ ــت  بــ ــره  بيزاريــ  ز روز تيــ
ــان ــدر بياب  ي باشـــم گـــدازانز ســـوز تشـــنگ  مــنم آن تشــنه لــب كان
ــدگاني ــه آب زنـ ــه بـ ــم ناگـ ــاوداني     رسـ ــاي جـ ــر بقـ ــم دل بـ  نهـ
 كه باشم خفتـه در خاكسـتر مـرگ    مــن آن بيمــارم انــدر بســتر مــرگ
... كند خاكسترم را رشـك  نسـرين   كــه ناگــاهم مســيح آيــد بــه بــالين

ــته     م كشــتي شكســتهمــن آن طوفــاني ــوبي بازبس ــه چ ــود را ب ــن خ  ت
 ز بحـــــرم در ربايـــــد آشـــــناوار  بـت شـود دسـتي پديـداربه يك نو

  )به بعد 915همان، ابيات (
  
  :خصايص زباني مكتب وقوع و تأثير آن بر منظومة مهر و وفا: ب

از جملـه منظومـة مهـر و    [سرايي فارسـي  يكي از نمودهاي تأثير مكتب وقوع در داستان
چنانچه پيشتر اشاره شـد  . ستان استآاليش و صريح و موجز در نقل دا، زبان ساده و بي]وفا

در زبان وقوع كنايه و استعاره و ايهام و ابهام و مانند اين وجود نـدارد بلكـه صـاف و صـريح     
هاي شعر مكتب وقوع در واقع از ويژگي)3مكتب وقوع، ص :ك.ر. (زبان حال است و بيان واقع
  )272شناسي شعر، صسبك. (زبان ساده و عاميانه است

و وفا زبان شاعر در نقل داسـتان و نيـز توصـيف روابـط بـين قهرمانـان        در منظومة مهر
در واقع اين زبان ساده و صريح . آاليش و صريح و بسيار موجزداستان زباني است ساده و بي

است كه منجر به عادي شدن روابط قهرمانان داستان و نيز كاسته شدن از جنبـة انتزاعـي و   
  .شدن روابط شده است تردست نايافتني عشق و نيز زميني

در منظومة مهر و وفا زبان شـاعر در نقـل داسـتان سـاده و بسـيار مـوجز اسـت از نظـر         
هاي عاشـقانه كـه بـه    حتي برخالف داسـتان . و طبيعي است داستاني نيز حوادث بسيار ساده

نوعي با هنجارشكني همراه است اين داستان يك سير طبيعي و كم هيجان دارد كه عبـارت  
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نايي دو عاشق و معشوق و سپس خواستگاري و ازدواج و هيچ حادثـة خاصـي در   است از آش
يلـي بـادوام نيسـت و حتـي از     پردازي نيز اين داسـتان خ از نظر هنر داستان. داستان نيست

  .تر است تر و ابتداييهاي عشقي پيش از خود سادهداستان
تـوان بـه ايـن    تان ميصريح شاعر در نقل اين داسـ  براي نشان دادن زبان ساده و موجز و

  : اشعار توجه كرد
 كــه خــالي گــردد از روغــن، ايــاغم   من انـدر بـزم دوران چـون چـراغم
ــد ــتي گزينـ ــة پسـ ــعاعم پايـ  گهــي برخيــزد و گــاهي نشــيند     شـ
 بــه استحســان روغــن قــوت جــاني  بــه رحمــت بخشــدم روشــن روانــي

 بـــود تـــا روغـــنم بـــاقي، نميـــرم  و هســـتي پـــذيرمبـــرآرم شـــعله
ــته     م كشــتي شكســتهمــن آن طوفــاني ــوبي بازبس ــه چ ــود را ب ــن خ  ت

ــه    هـــزارم موجـــه در پيكـــر گرفتـــه ــاهي گرفت ــر داده و گ ــم س  ...گه
ــر زين  ــان مهـ ــمزبـ ــان در تكلـ م       سـ ز سر تـا پـا بـه شـادي در تبسـ... 

ــا صــد جهــان اعــزاز و اكــرام ــاه دالرام     وفــا ب ــه درگـ ــد بـ ــرود آمـ  فـ
ــ  ــا س ــر در پ ــادش مه ــدفت  وفا دادش بـه جـان خـويش پيونـد     ايه مانن

 جهان در چشمشان گرديـد گلشـن    دو عاشق را ز هم شد ديـده روشـن
ــد     به شادي داد خويش از هم گرفتنـد ــم گرفتن ــدر ه ــش ان ــان آت  بس

 گهي شـه كـام از آن شـكّر گرفتـي      ه اين شه را چو جان در بر گرفتيگ
 ...نخل گل كشـيدي بـوي سـنبل    ز  گهي آغوش شه پـر گشـتي از گـل

 )به بعد 923همان، ابيات (     
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   :نتيجه
گيري مكتب وقوع در شـعر فارسـي تحـولي در شـعر      با شكل پس از قرن دهم هجري و

فارسي از نظر روابط عاشق و معشوق روي داده و آن بيان حاالت واقعي اين دو در غزل بوده 
بـود شـعر ايـن دوره بـه      انتزاعي و تخيلي يافتـه يعني بر خالف شعر سبك عراقي كه جنبه 

تأثير اين مسأله بر داستانهاي عاشقانه فارسي بدين شـكل اسـت   .گويي بازگشتسوي واقعيت
كه درداستانهاي عاشقانه  سبك عراقي كه  مبتني بر اعراض معشوق و نيـاز عاشـق اسـت و    

قرن دهم چه در ايران و  معشوق آرماني و دست نايافتني است در داستانهاي عاشقانه بعد از
گويي از مقام ضمن اينكه تحت تأثير اين واقعيت چه در هندوستان نياز از جانب معشوق است

و روابط عاشق و معشوق كه در شعر غنايي فارسي خيلـي تخيلـي و    معشوق نيز كاسته شده
در  تر شده است و اين تأثير بـه چنـد شـكل   زاعي است در شعر اين دوره معموليتر و عاديانت

  : داستانهاي عاشقانه فارسي از قرن دهم به بعد قابل مشاهده است
تر  گرايانهلي حاكم بر داستانهاي عاشقانه فارسي و واقعكاسته شدن از جنبه آرماني و تخي:الف

  شدن آن
  هاي عاشقانهعاشق و معشوق در داستان دن رابطهتر ش شدن از مقام معشوق و زميني كاسته:ب
ر شدن روابط هاي عاشقانه و تأثير اين مسأله بر عاديتسادگي زبان داستان تر شدن و عاميانه:ج

  .هاداستانگونه عاشق و معشوق در اين
  :فهرست منابع 
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