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 چکیده

ر تاریخ زبان دنامه نگاری به عنوان یک نوع ادبی از اهمیت فراوانی برخوردار اسخخت و به نثر و نظم 

شهای ادبی و گونه سی ، دیوانی با ارز سیا شودح در کنار انواع نامه های  سی دیده می های دهنامه  فار

شوعسرایی ، در  شال و مع سی نین به دلی  دوری عا شقانه ادم فار ستانهای عا سیاری از دا ، نامه  ب

» نایی غنگاری با کارکرد خاصخخی حضخخور داردح در ایپ مقاله از میان آرار ادم فارسخخی دو منظومه 

شیریپ  سرا و منظومه « لیلی و مجنون » و « خسرو و  ستان  ای سه هنظامی به عنوان بنرگتریپ دا

های  امیرخسخخرو دهلوی ، سخخلمان سخخاوهی و هامی مورد بررسخخی قرار گرفته اسخخت و نامهمقلد او ، 

ضامینو ان ساختار کلی ، م شقانه انها از منظر تعداد ابیات ، ناوه آغاز و پایان ،  سه عا صدمقای ت ام قا

را به  شخخده اسخخت با ایپ تالی  و بررسخخی مینان شخخباهت و اختاف نامه ها از سخخویی هایگاه نظامی

ینان خاقیت من بنرگترینشاعر تاریر گذار در حیطه داستانسرایی نمایانتر ساخته و از دیگر سو عنوا

تفاوت نامه و یا تبعیت هنرمندانه مقلدان او را نین آشخخکار می سخخازیمح بررسخخی ها نشخخانگر کارکرد م

لال طمنامه ها به های بیان « خسخخرو و شخخیریپ » نگاری در دو منظومة غنایی نظامی اسخخت که در 

سرزنش و  دلتنگیهای عاشقانه ، تات تاریر ساختار داستان و خاقیت نظامی تبدی  به بستری برای

ظر یکی از مقلدان موفال در ادامه ایپ شخخخیوه اسخخختح از من« دهلوی » شخخخکایت از یار میشخخخود و 

سامدتریپ مضمون مشترک در تمامی نامه ها نین موضوع رابت  «  وصف حال عاشال و معشوع» پرب

 یتوان ناه بردححرا م
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 مقدمه

نامه نگاری در ادبیات فارسخخی پیشخخینة طوالنی دارد تا هایی که برخی از صخخاحب نظران آن را از 

ته اند نوشته ای است که کسی نامه یا رقعه که بدان رساله و مکتوم نین گف» انواع ادبی میشمارند ح 

خطام به دیگری مینویسد و یا گفت و گویی مکتوم میان دو یا چند تپ که ضمپ آن غیر از مبادلة 

پیاه و یا اظهار دوستی و یا مابت گاه مسائلمذهبی ، سیاسی ، ادبی ، علمی و غیره نین طرا و باث 

ی به دوران ساسانی ) قرن سوه میادی ( ( تاریخ مستند نامه نگار191)انواع ادبی ، رزمجو: « شودح

میرسخخخدح از آن زمان نامه هایی اداری به زبان پهلوی به دسخخخت آمده که قدیمتریپ نمونه های نامه 

نگاری به حسام میایند ح نامهنگاری سیاسی نین در ادبیات پهلوی سابقه ای دیرینه دارد برای مثال 

اشاره کرد حرساله ای نین به ناه آییپ نامه نویسی از اواخر میتوان به نامه تنسر یا نامه های انوشیروان 

شام  آنکه در  ست که هدف آن فراهم آوردن الگوهایی برای دبیران بوده  ست ا سانی در د سا دوره 

شد  سند یا اینکه آغاز و پایان نامه هادر موارد م تلف چگونه با سبتهای گوناگون چگونه نامه بنوی منا

سانا صالای ( قسمتی از کتابهایی هم 172-166:  ) رحکحمتون پهلوی ، آ شناسی توصیفی ،  وکتام 

که برای آموزش عملی فپ نامه نگاری تالیف شده به آموزش نامه های عاشقانه اختصا، یافته است 

سی عبداهلل بپ مامد قرن  شای فار شاهی قرن  13ح مانند ان سات حافظ نوراهلل نو ، ریاض 13، مرا

ست ب شال که نامه هایی ا س ه های الع شترک ن ست م شای گلنار عجم ) فهر شوع ،ان شال و مع ه عا

لب در ایپ زمینه ، 499-5/319خطی ، مننوی :  رار ها مامود میرزا « پرورده خیال » ( یکی از آ

سال  شقانه در  ستور نگارش نامه های عا ست که آن را در د به خواهش یکی از بانوان  1241قاهار ا

ست عناویپ ایپ کتا ساخته ا شقانه از قبی  دهنامه دربار  ضامیپ منظومه های عا م ، حاوی اکثر م

هاسخخت و نشخخان میدهد چگونه به ایپ مسخخئله به شخخک  یک فپ نگاه میکرده اند ح)سخخیر نامه نگاری 

 (3646-14/3644فارسی ، دانش پژوه:

بدیپ ترتیب شاعران با درهم آمی تپ ایپ دو موضوع یعنی نامه نگاری و گفتگوی معشوع با اصول 

ضخخخوابطی خا، ، نوع ادبی دهنامه را به وهود آوردند که اناصخخخار در دو ویژگی تعداد معیپ و  و

( از لااظ 17اشخختمال بر گفتگوی عاشخخقانه آن را متماین میکند ح )ده نامه سخخرایی ، خان مامدی : 

سیم  ستق  تق ستق  و دهنامه های غیر م سته دهنامة م ستقال قالب میتوان دهنامه ها را به دو د ا

کرد ح دهنامه های غیر مسختق  در ضخمپ یک منظومة داسختانی عاشخقانه و به عنوان ب شخی از آن 

میآیند ایپ منظومه ها با وصف عاشال و معشوع و شرا چگونگی عشال و حوادث دیگری آغاز میشود 

و در قسمتی از آن و به عنوان ب شی از منظومه ، دهنامه مطرا میشود در واقع در ایپ دهنامه ها ، 

شی از آن را مث  ویس و رامیپ ، د سعد و همایون یا ب  شکی  میدهد مث   صلی را ت ه نامه یا تنة ا

بهراه و گ  انداه و ماب و مابوم اختیار ، منظومه نین عموما ناه دهنامه بر خود ندارد تعداد ایپ 
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شقانه ممکپ  سی تماه منظومه های عا ست و با برر ستق  ا ست دهنامه ها کمتر از دهنامه های م ا

ضوع  شکی  میدهد و مو ستق  ، ده نامه تماه ارر را ت شود در دهنامه های م موارد دیگری نین یافت 

نامه هاسخخت منظومه تقریبا بدون مقدماتی در معرفی عاشخخال و منظومه صخخرفا رد و بدل شخخدن 

سیر  ست )  شوع مبهم ا شال و مع شود و هویت عا شال آغاز می ستان ع شوع و چگونگی دا مع

صفری:تطور ده نامه ،ب سی مقولة (31ابا  ستفاده از قالب نامه برای بیان مضامیپ احسا به هر حال ا

شقانه گوته و  شورها نمونه و نظیر داردح که میتوان به نامه نگاریهای عا ست و در ادبیات ک تازه ای نی

هبران خلی  هبران در دنیای امروز اشخخخاره کردح بنابرایپ در سخخخاحتمنظومه های عاشخخخقانة ادبیات 

با پیشخخینه ای کهپ،نامه نگاریاز هایگاه ویژه ای برخوردار اسخخت داسخختانهایی که به شخخرا  فارسخخی

دلدادگی عاشال و معشوع میپردازند و از ن ستیپ هرقه های سوزان عشال تا لاظه های پرتشویش 

هجران و رسخخیدن به آرامش وصخخال خواننده را با خود همراه میسخخازند از ایپ رو نامه نگاری در روند 

 نه ایپ داستانها نقش مهمی را داردح عاشقا

 پیشینۀ تحقیق: 

 در زمینة پیشینة تاقیال در آرار فارسی میتوان از ایپ موارد ناه برد :

( که به بررسخخی 1377از منوچهر دانش پژوه )« سخخیر نامه نگاری در ادبیات فارسخخی » کتام  -

ششم و هفتم ب سیم بندی انواع آن در قرن  شینة نامه نگاری و تق شقانه پی دون توهه به نامه های عا

( /» 1380از نصراهلل صالای )« کتابشناسی توصیفی منشات ، مکاتبات و نامه ها » میپردازد/کتام 

سی  ضی « دهنامه گویی در ادم پار شید عیو سی » /ر سرایی در ادم پار سیه « دهنامه  مامد عبا

ی باقری با دیدی تاری ی به مهر« ده نامه نویسخخی در ادم فارسخخی و ده نامه شخخاه شخخجاع » /کهپ 

سیر تطور دهنامه و سی نامه سرایی در شعر فارسی با تکیه بر » موضوع دهنامه ها میپردازدح/مقالة 

پیشینة ترس  » (/مقالة 1391علی اصغر بابا صفری / بتول حیدری )« تالی  ساختاری و ماتوایی 

 علی رمضانیح « 8و نامه نگاری در ایران از آغاز تا قرن 

 وش تحقیقر 

در کنار تاشهای ارزندة ایپ بنرگان ، شایسته و ضروری است با دقت و تمرکن بیشتر بر روی نامه 

های عاشخخقانة حاضخخر در منظومه های غنایی فارسخخی به آشخخنایی و تسخخلطی عمیقتر بر سخخاختار و 

ن صخخرفا ماتوای ایپ نامه ها دسخخت یابیم و به منظور گسخختردگی حضخخور ایپ نامه ها و پرهین از بیا

آماری وتمرکن بیشخخختر بر هنییات حاضخخخر در نامه ها در ایپ پژوهش به بررسخخخی دقیال بر روی دو 

نظامی به عنوان بنرگتریپ داستان سرا و برتریپ نمونة « خسرو و شیریپ و لیلی و مجنون » منظومة

ستانهای عاشقانه و منظومه های  شید و هم» امیر خسرو ، « خسرو و شیریپ و لیلی و مجنون » دا

هامی در مقاه سه مقلد برهستة نظامی میپردازیمح « لیلی و مجنون » سلمان ساوهی ، « خورشید 
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تا با تالیلی همه هانبه هم وهوه شباهت و اختاف ساختاری و ماتوایی نامه ها را نمایان ساخته و 

خاقیتهای  هم در کنار نشخخخان دادن هنرمندینظامی و قدرت بی نظیر او در تاریر گذاری از مینان

و دو « خسرو و شیریپ »مقلدان او نین در ایپ نوع ادبی آگاه شویمح به ایپ منظور نامه های منظومة 

و دو مقلدشبه ترتیب از منظر تعداد نامه ها و « لیلی و مجنون » مقلدش و سپس نامه های منظومة 

در نامه ها و انت ام پیک و  ابیات ، علت نگارش نامه ها ، آغاز و انجاه نامه ها ، مضامیپ مطرا شده

قاصخخد مورد بررسخخی قرار گرفتندح که در هر یک از موارد در کنار بیان توضخخیای ، هدولی نین ارائه 

شده است ح همچنیپ در موضوع بررسی مضامیپ نامه ها در کنار بیان توضیای و ارائة هدول ، نامه 

و مردان نین تقسیم بندی و بررسی شده ها از منظر شباهتها و تفاوتهای موضوعی در نامه های زنان 

 و در نهایت مورد تالی  قرار گرفته اندح

 . تعداد و طول نامه های عاشقانه1

نامه های عاشخقانه که در ضخمپ منظومه های غنایی آورده شخده اند رامیتوان به نوعی دهنامه ای 

شی شقانه و به عنوان ب  ستانی عا ضمپ یک منظومة دا ست که در  ستق  دان از آن می آیند  غیرم

،تعداد آنها کمتر از دهنامه های مسخختق  اسخخت ، ناه دهنامه را نین ندارند و با بررسخخی منظومه های 

عاشقانه میتوان به حضور آنها پی برد که یکی از تاریر پذیری ایپ نامه های عاشقانه از دهنامه ها در 

ه تا سخخی نامه باشخخد که هر دو از اعداد زمینة تعداد نامه هاسخخت ) تعداد دهنامه ها قاعدتا باید بیپ د

زوج و مضربی از دوهستند و دو طرفه بودن نامه ها و تناسب و توازن تعداد و رابطه عاشال و معشوع 

را به صخخورت برابر نشخخان میدهند در منظومه های عاشخخقانه که تعداد نامه ها به دهنمیرسخخد ایپ 

سیر تطور ده نامه ستح()  شده ا صفری : زوهیت نامه ها رعایت  سی منظومه 32سرایی، بابا  ( در برر

ضور دو نامه  شده اند رعایت زوهیت تعداد نامه ها و ح سروده  های مورد نظر که تات تاریر نظامی 

مشاهده میشود که از سویی نشانگر توهه نظامی به حفظ ایپ سنت ادبی در نامه نگاری و از سویی 

س سرو » تح از میان منظومه هایی که به تقلید از مینان تاریر گذاری او بر مقلدان پس از خویش ا خ

و همشید و خورشید « امیر خسرو » نظامی سروده شدندح دو منظومة خسرو و شیریپ « و شیریپ 

منظومه هایی هستند که به تبع نظامی در آنها نامه نگاریهایی میان دلدادگان بر « سلمان ساوهی » 

ستانی صورت میگیرد، که  ساس موقعیتهای دا ستان و مینان ا ساس روند دا هریک از ایپ نامه ها بر ا

تمای  سخخرایندگان به شخخرا و بیان هنییات و نوآوری از حجم متفاوتی برخوردار اسخختح در تمامی 

منظومه ها تعداد ابیات نامه هایی که معشخخوع) شخخیریپ در دو منظومه / خورشخخید( در هوام نامة 

شید( سروده بیشتر است و میتوان عمال احساس به دریافتی از عاشال ) خسرو در دو منظومه / هم

کار رفته در ایننامه هارا به خوبی مشخخاهده کرد شخخاید معشخخوع بودن ایپ شخخ صخخیتها و دوری از 

عشقشان آنها را به استفادة زیبا و بیشتر از کاه احساسی برای آرامش ب شیدن به عاشقان خسته 
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مه هایی شده است که کمیت و کیفیت را با هم از هجران خود سوع داده است و منجر به نگارش نا

نظامی سروده شده اند دو « لیلی و مجنون » عرضه میکنندح با بررسی منظومه هایی که به تقلید از 

منظومه هایی هسخختند که در آنها نامه نگاری «هامی» و « امیر خسخخرو » منظومة لیلی و مجنون 

بافت یکسان داستانی از قسمتهای نسبتا مشابهی میان دلدادگان صورت گرفته است که با توهه به 

برخوردارند اما هر نامه در هر منظومه تات تاریر روند متفاوت داستان و خاقیت هنری سرایندة آن 

از تفاوتهایی نین برخوردار اسخخت که از تعداد ابیات تا فاوای نامه ها را در بر میگیرد ح مهمتریپ نکتة 

شمندی ایپ نام ست و نکتة قاب  بیان ،ارز س ت هامعه ا شرایط  ه ها در میان دلدادگان با توهه به 

دیگر در تمامی ایپ منظومه ها ایپ معشخخوقه های داسخختان ) لیلی در سخخه منظومه ( هسخختند که در 

ابتدا دسخت به نگارش نامه میننند و مجنون سخه روایت در مقاه عاشخال و در پاسخخ به نامة دریافتی 

مینماید که میتوان شخخروع نامه نگاری را از سخخوی زنان نشخخانه ای از معشخخوع شخخروع به نامه نگاری 

خفقان هامعه دانسخخت تا حدی که زنان را به یاری هسخختپ از نامه به عنوان یکی از اصخخلیتریپ راه 

 ارتباط با عاشال و بیان حسهای درونی میکشاندح

 . علت ن ارش نامه ها2

ست که با  شقانه بیان انگینه و علت نگارش نامه ها سی نامه های عا یکی دیگر از موارد مهم در برر

شیریپ نظامی و « خسرو» توهه به تفاوت در آغازگران نامه نگاری ، در « لیلی»در منظومة خسرو و 

 تعداد ابیات تعداد نامه ها منظومه ها

 خسرو و شیریپ 

 «نظامی » 

 مة خسرو به شیریپ از راه طنن در مرگ فرهادنا -1

 نامة شیریپ به خسرو در مرگ مریم  -2

35 

52 

 خسرو و شیریپ 

 «امیر خسرو » 

 عتابنامة خسرو به شیریپ -1

 هوام نامة شیریپ به خسرو  -2

78 

87 

 همشید و خورشید 

 «سلمان ساوهی » 

 نامة همشید به خورشید  -1

 نامة خورشید به همشید -2

31 

42 

 لیلی و مجنون 

 « نظامی » 

 نامة لیلی به مجنون -1

 ح نامة مجنون در هوام لیلی2

59 

115 

 لیلی و مجنون 

 «امیر خسرو » 

 نامة لیلی به مجنون -1

 ح نامة مجنون در هوام لیلی2

90 

100 

 لیلی و مجنون 

 « هامی » 

 حنامة کوتاه لیلی به مجنون در بیان عذرخواهی1

 ه مجنونحنامة دوه لیلی ب2

 ح هوام نامة مجنون به لیلی3

10 

46 

65 
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نها به بیان انگینة ایپ اش ا، اشاره شده است که ادامة ایپ شیوه را در مقلدان دو لیلی و مجنون، ت

منظومه نین مشخخاهده میکنیمح در ن سخختیپ منظومة نظامی و دو مقلد او علت نگارش نامه از سخخوی 

عاشخخال ذکر شخخده اسخختحکه ایپ علتها بنا به سخخاختار و زمان حوادث با یکدیگر اختاف دارندح در 

ی، دلی  نامه نگاری خسخخرو: آگاهی از مرگ فرهاد، از بیپ رفتپ مانع عشخخقی، رقیب و منظومة نظام

اندکی پشیمانی از تاش خسرو در ایجاد زمینه برای مرگ فرهاد عنوان شده است ح در منظومة امیر 

خسخرو با توهه به تغییر در زمان روی دادن حوادث : آگاهی از عشخال فرهاد به شخیریپ، اسختفاده از 

نا به پیشخخنهاد بنرگ امید به منظور آگاهی از مینان ایپ عشخخال و یافتپ راهی مناسخخب برای نامه ب

رهایی از فرهاد به عنوان رقیبی عشقی بیان شده استح در منظومة همشید و خورشید، علت اصلی 

نامه نگاری زندانی شدن خورشید، فراع و دوری دو دلداده از یکدیگر و بی قراریهای شدید همشید 

 ه با پیشنهاد مهرام دست به نگارش نامه مینندحاست ک

در دومیپ منظومة نظامی و مقلدانش با توهه به آنکه لیلی در مقاه آغازگر نامه نگاری اسخخت علت 

و انگینه های او مورد توهه قرار گرفته اسخخختح علت نگارش نامه ها در سخخخه منظومه نین با یکدیگر 

گارش  لت ن ظامی ع فاوت داردح در منظومة ن ماهرای ت های مجنون در  تابی گاهی لیلی از بی  مه آ نا

سبب نگارش نامه  سرو آگاهی لیلی از ازدواج مجنون  ستح در منظومة امیر خ ازدواج اهباری لیلی ا

ای شکوه آمین از سوی لیلی می گرددح و در منظومة هامی دو بار نامه نگاری صورت میگیرد که نامة 

ن عذرخواهی از رفتار سرد لیلی است که تات تاریر س پ ن ست بسیار کوتاه بوده و علت نگارش آ

ستح اماعلت نگارش نامة دوه  شته ا سبت به او روا دا سدان مبنی بر خبر دروغیپ ازدواج مجنون ن حا

مشخخابه منظومة نظامی و بیان اهباری بودن ازدواج و تاکید بر وفاداری خویش اسخختح در دو منظومة 

ست نظامی و هامی به دلی  حادرة ازدوا ستان، زنان د شقان دا ج اهباری و تاریر عمیال آن بر روا عا

به نگارش نامه و تاکید بر وفاداری و بیان بیناری خویش از ایپ حادره میننندح در حالی که در روایت 

ست که به های قرار گرفتپ در مظپ اتهاه  شوع ا سرو و با تغییر در رویداد ایپ حادره ایپ مع امیر خ

 ت به نگارش نامه مینندح در مقاه مامتگر دس

 آغاز و پایان نامه ها -3

هر نامه از لااظ صوری به سه ب ش تقسیم میشود : عنوان نامه یا مطلع آن ، تنه یا متپ اصلی و 

ب ش پایانی که اغلب کتب نامه نگاری ایپ ب ش را شخخخام  عبارات تکریم آمین و دعاگونه دانسخخخته 

شویم ( 192اندح) رحکح انواع ادبی ، رزمجو:  سی دو منظومة غنایی نظامی و مقلدانش متوهه می با برر

ص  نامه نگاری با  ساس ا شروع تمامی نامه ها بر ا صف او » که  شود که تنها « ناه خدا و و آغاز می

تفاوت آن در مینان بیتهای به کار رفته است، که نشانگر نفوذ اعتقادی نظامی به عنوان شاعری زاهد 

« ناه خدا و وصخخخف او در منظومه ها » ح تعداد بیتهای مربوط به مسخخخلک بر مقلدان خویش اسخخخت
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شیریپ»عبارتند از : در منظومة  شیریپ : « خسرو و  شیریپ به  3نظامی : نامة خسرو به  بیت / نامة 

بیت / نامة شیریپ به  8امیر خسرو : نامة خسرو به شیریپ : « شیریپ و خسرو » بیتح در 16خسرو 

بیت / نامة  2سخخاوهی : نامة همشخخید به خورشخخید : « ید و خورشخخیدهمشخخ» بیتح در  5خسخخرو : 

شید : شید به هم در نامة لیلی به « : لیلی و مجنون » بیتح در دومیپ منظومة غنایی نظامی  3خور

 7بیتح در منظومة امیر خسخخخرو : در نامة لیلی به مجنون :  5بیت / نامة مجنون به لیلی  8مجنون :

بیت / نامة مجنون  5بیت و در منظومة هامی : در نامة لیلی به مجنون  8ی بیت / نامة مجنون به لیل

بیتح که با وهود شباهت در آغاز نامه ها بیشتریپ مینان کاربرد در نامة شیریپ به خسرو  8به لیلی 

شیریپ » در منظومة  شیریپ در « خسرو و  نظامی مشاهده میشود که میتواند نمایانگر دل دردمند 

شوقی  شدح بر خاف آغاز مقاه مع ستان با شال دا سرو در مقاه عا فعال در برابر بی وفاییهای مکرر خ

نامه ها که با یکدیگر یکسانند به دلی  حوادث گوناگون داستان و هنرمندی و سلیقة سرایندگان هر 

یک از نامه ها موضوعی متفاوت برای پایان دارند هر منظومه با موضوعی متفاوت نامة قهرمان مرد را 

 ه اتماه رسانده اند ح ب

 . پایان نامه های مردان در منظومۀ خسرو و شیرین و مقلدانش :3-1

:در تعنیت نامة خسرو به شیریپ، خسرو با « خسرو و شیریپ » درن ستیپ منظومة غنایی نظامی  

 تاکید بر بی ارزش بودن مرگ فرهاد و دعای تابید در حال شیریپ نامه اش را تماه نموده استح

ف گر  بمخخانخخادا یپ  یر رهخخاد شخخخخد شخخخخ  

 

 چخخه بخخاک از زرد گخخ  ، نسخخخریپ بمخخانخخاد 

(265)خسرو و شیریپ نظامی ،   

شیریپ  سرو به  سرو » در عتابنامة خ شیریپ و « امیر خ س نانی گننده در خطام به  نامه با بیان 

 مظلوه نمایی خسرو و واگذاری امر به معشوع به اتماه رسیده استح

بی ی بی نصخخخخ  شخخخخده راضخخخخی بخخه ذل 

خخخاک درت زیخخپ پخخس نخخهخخانخخی مخخپ و  

 

 بخخمخخیخخره چخخون غخخریخخبخخان در غخخریخخبخخی 

 گخخره خخخوانخخی وگخخر رانخخی تخخو دانخخی

(318) خمسة امیر خسرو دهلوی ،  

شید  شید به خور شید در مقاه « ساوهی » در نامة هم شال از خور بر خاف دو منظومة قب  عا

 م مینمایدحمعشوع راستیپ خود با دلی سرشار از عشال و غم طلب یاری برای رهایی از ایپ غ

چیسخخخخت؟ مپ  بر ده تخخا دوای کخخار  خ  

 غخخم پخخنخخهخخان خخخود را بخخا کخخه گخخویخخم ؟

 

کیسخخخخت؟  مپ  بی درمخخان  بیخخب درد  ط  

 عخخاج درد دل را از کخخه هخخویخخم ؟

(712) کلیات سلمان ساوهی ،   

هیچیک از شخخیریپ به « امیر خسخخرو » و نه خسخخرو « نظامی » نکتة هالب آنسخخت که نه خسخخرو 

اری نمیکنندبلکه با بیان سخخخ نانی آزاردهنده دل او را نین به درد عنوان معشخخخوع نه تنها طلب ی
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معشوع و قدرت رهایی ب شی او ارزش خاصی  میاورند در حالی که ساوهی در نامة همشید ، برای

شود که تاش میکند به  شال نمایان می ست چهره ای خودخواه از عا شودح در دو منظومة ن  قائ  می

ا مسبب تماه س تیهای وصال نشان دهد در حالی که در سومیپ های آراه نمودن دل معشوع او ر

منظومه برای عاشال، چهره ای صادع و پاکباز و برای معشوع، ارزش وهودی ،کارایی و نجات ب شی 

 به تصویر در میآیدح 

 و مقلدانش :« خسرو و شیرین » : پایان نامه های زنان در منظومۀ 3-2

ستیپ منظومة  ش« نظامی » در ن  یریپ با تاکید بر بی ارزش بودن مرگ مریم و دعای تابید نامة 

 در حال خسرو پایان مییابدح

 گلی گر شخخخخد چخخه بخخایخخد دیخخد خخخاری ؟

 بتی گر کسخخخر شخخخخد ، کسخخخری بمخخانخخاد

 

 عخخوض بخخاشخخخخد گخخلخخی را نخخوبخخهخخاری 

 غخخم مخخریخخم مخخ خخور عخخیسخخخخی بخخمخخانخخاد

(271) خسرو و شیریپ نظامی،   

موضوع داستان و حوادث اما بنا به سلیقة خا، با وهود یکسان بودن « امیر خسرو » در منظومة 

سرو و  شیریپ و تاکید بر بی وفاییهای خ ضوع بیان تنهایی  ستانپردازی نامه با مو شاعر و قدرت دا

 اقرار به تسلیم شدن در برابر قضای روزگار به پایان میرسدح 

نبخخاشخخخخد هم  هن آ همخخده بخخه   کسخخخخی 

 تو شخخخخب در خوام و مپ زآه هگرسخخخوز

ی ن چ چون  یرچخخه چخخاره  تقخخد فتخخاد  پ ا  

 

 کسخخخی هن سخخخخایخخه همراهم نبخخاشخخخخد 

تا سخخخار سخخخوز  بسخخخخان شخخخمع سخخخوزه 

 تخخرا روزی شخخخخکخخر بخخادا مخخرا شخخخخیخخر

(322) خمسة امیر خسرو دهلوی،   

سطور نامه ایپ « ساوهی » در منظومة  شیوة خا، و نواوری او در کاربرد غنل در  نین با توهه به 

 طلب وفاداری عاشال پایان مییابدح نامه نین با غنلی در بیان احساسات درونی خورشید و

 حخخدیخخثخخم را چخخو در مخخیخخدار در گخخوش

خوار مشخخخمخخار ابخخت مخخا  عهخخد صخخخ تو   

غنل درج یپ  کرد ا ی م نم در نخخامخخه   صخخخ

 ای بخخاد صخخخباگخخاهی بخخادا فخخدات هخخانم

 ای آرزوی هخخخانخخخمخخخدر ارزوی آنخخخم

 

 مخخکخخپ زنخخهخخار پخخنخخده را فخخرامخخوش 

یار ما هسخخخخت بسخخخ بت  که حال صخخخا  

 بخخه تضخخخمیپ در غنل کرد ایپ غنل خرج:

بانم ته از ز  در گوش آن صخخخنم گو ایپ نک

 کن هجر یک حکایت در گوش وصخخخ  خوانم

(718) کلیات سلمان ساوهی،  

 و مقلدانش :« لیلی و مجنون » .پایان نامه های زنان در منظومۀ 3-3
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« نظامی و امیر خسخخرو » پایان هر سخخه نامه با همات دعایی در حال مجنون خاتمه مییابدح لیلی 

نین با بیان هملة دعایی و امیدواری به « هامی » ن هملة دعایی در حال مجنون و لیلی نامه را با بیا

 رفع دوری با آرزوی مرگ شوی نامه را خاتمه میدهدح 

 گخخر رفخخت پخخدر ، پسخخخخخر بخخمخخانخخاد

 

 کخخان گخخو بشخخخخکخخپ گخخوهخخر بخخمخخانخخاد 

(167) لیلی و مجنون نظامی ،   

 بخخگخخذشخخخخت چخخو زهخخر مخخپ ز تخخریخخاک

 

 تخخو دیخخر بخخنی کخخه مخخپ شخخخخده خخخاک 

(1362) خمسه امیر خسرو دهلوی ،   

 آن مخخوسخخخخخت حخخجخخام را بخخهخخانخخه

 تخخا روی تخخو بخخی حخخجخخام بخخیخخنخخم

 

 خخخوش آنخخکخخه بخخرافخختخخد از مخخیخخانخخه 

 خخخورشخخخخیخخد تخخو بخخی سخخخخاخخام بخخیخخنخخم

(1385) هفت اورنگ هامی،   

 نظامی و مقلدانش :« لیلی و مجنون » . پایان نامه های مردان در منظومۀ 3-4

یان درد فراع و دعا در حال لیلی در مقاب  بدب تی خویش نامة مجنون با ب« نظامی» در روایت 

 خاتمه مییابدح

 گخخر مخخپ شخخخخخده از فخخراع رنخخجخخور

 ادبخخخار مخخخپ ار شخخخخخود نخخخهخخخانخخخی

 

 بخخاد از تخخو فخخراع چخخون تخخویخخی دور 

 اقخخخبخخخال تخخخو بخخخاد هخخخاودانخخخی

(171)لیلی و مجنون نظامی ،   

انب لیلی و طلب رحم نامة مجنون با درخواست نواز شهای عاشقانه از ه« امیر خسرو» در روایت 

 از یارخاتمه مییابدح

 گخخیخخره نخخکشخخخخخی بخخوصخخخخخ  بخخویخخم

 بخخخخردار ز مخخخخطخخخخرا هخخخخاکخخخخم

 

 کخخم زانخخکخخه نخخگخخه کخخنخخی بخخه سخخخخویخخم 

 افخختخخاده رهخخا مخخکخخپ بخخه خخخاکخخم

(199)خمسه امیر خسرودهلوی،   

 نین هم چون نظامی با هملة دعایی و آرزوی شادی برای لیلی به فرهاه میرسدح « هامی»در روایت 

شخخخخخاد بخخخادتخخخخاطخخخر ز زمخخخانخخخه   

 دمسخخخخخازی دوسخخخخختخخخان نخخخورا بخخخاد

 

 گخخیخختخخی هخخمخخه بخخر مخخراد بخخادت 

 ور مخخخپ مخخخیخخخره بخخخقخخخا تخخخرا بخخخاد

(871)هفت اورنگ هامی،   

های  نده گویی ماه پراک با ت مة مجنون  نا هامی،  ظامی و  که در دو منظومة ن م  آن  تا ب   قا نکتة 

یر خسخخرو با بیان عاشخخقانه به سخخبک و سخخیاع نامه ها و با همله هایی دعایی خاتمه می یابد اما ام

موضخخخوعی متفاوت در پایان نامه بر خاف روال عادی نامه بر پراکنده گوییهایی مجنون و هنونهای 

 عاشقانه اش تاکید بیشتری مینماید ح 
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 مضامین بیان شده در نامه ها: -4

در نامه های عاشخخقانه ای که میان عشخخاقتات تاتیر دوری از یکدیگر و حوادث داسخختانی نگاشخخته 

د معموال درونمایه هایی چون : بیان درد فراع ، تاکید بر وفاداری خود ، وصخخف دل و روحیات میشخخو

درونی، یادآوری و تاکید بر عهد و پیمان عاشخقی ، پرسخش از احوال یار ، شخکوه از بی وفاییهای او ، 

ستحهر یک ا شال نمایان ا سوگند برای پایداری در ع سامتی یار و  ز ایپ بیان آرزوی دیدار ، دعای 

ضور و نمود مییابند و  ستان ح ضوع و حوادث دا شقانه با توهه به مو درونمایه ها در منظومه های عا

مینان کاربرد و تکرارشان وابسته به وقایع داستانی استح از میان منظومه های مورد نظر سه منظومة 

شیریپ »  سرو و  سرو » نظامی ، « خ سرو دهلوی و « شیریپ و خ شید و خ» امیر خ شید هم « ور

نظامی ، امیر خسخخرو و هامی حاوی نامه ها و « لیلی و مجنون » سخخلمان سخخاوهی و سخخه منظومة 

ستند که هر یک از ایپ نامه ها بنا به دالی   ستان ه صلی دا صیتهای ا ش  شقانه میان  مکاتبات عا

شده اندح به منظور آ شته  ستان نگا سب با روند دا ستان و با درونمایه هایی متنا گاهی از خاصی در دا

شده در نامه ها و هلوگیری از اطالة کاه در قالب هدولی برای هر منظومه به طور  ضامیپ مطرا  م

هداگانه به بیان ماتوای نامه ها میپردازیم تا هم از سخخخاختارکلی نامه ها آگاه شخخخده و هم بسخخخامد 

 پرتکرارتریپ مضمون در نامه ها را نمایان سازیمح

 نظامی و مقلدانش :« شیرین خسرو و » .جدول نامه های 4-1

 نظامی « خسرو و شیرین :» 1 -4-1

 تعنیت نامة شیریپ به خسرو در مرگ مریم تعنیت نامة خسرو به شیریپ در مرگ فرهاد

 بیان علت نگارش نامه بیان علت نگارش نامه

 آغاز نامه با ناه خدا و وصف قدرت او آغاز نامه با ناه خدا و وصف قدرت او

یپ در دلدادگی به فرهاد و وصخخخف حال شخخخیر

 سوگواریهایش

یا و نقش  فایی و دورنگی دن ید بر بی و تاک

 تقدیر در فراع و وصال

بیان قدرت خسرو و اشاره به هوسرانیهایش  مامت و سرزنش شیریپ به دلی  چنیپ عشقی

 با تاسف بر زنده نبودن مریم

 یده بودن ماتم در برابر مرگتاکید بر بی فا تاکید بر بی فایده بودن ماتم در برابر مرگ

بیان پاییپ بودن مقاه و مننلت فرهاد به یاری 

 تشبیه

بیخخان پخخاییپ بودن مقخخاه مریم بخخه یخخاری 

 استعاره

بیان مقاه واالی خود و شخخخایسخخختگیش در ایپ 

 عشال

تشخخخویال خسخخخرو بر تنهایی و حفظ گوهر 

 درونی خود
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ید بر بی ارزش بو تاکید بر بی ارزش بودن مرگ فرهاد به تاک دن مرگ مریم 

 یاری تشبیه

 اتماه نامه با دعای تابید اتماه نامه با دعای تابید

 امیر خسرو« شیرین و خسرو »  4-1-2

 هوام نامة شیریپ به خسرو عتابنامة خسرو به شیریپ

 بیان علت نگارش نامه بیان علت نگارش نامه

 و وصف قدرت اوآغاز نامه با ناه خدا  آغاز نامه با ناه خدا و وصف قدرت او

وصخخخف حال خود در فراع شخخخیریپ و تاکید بر 

 وفاداری خود و توهیه بی وفاییهایش

 دعوت خسرو به صبوری در راه عشال

تاکید بر ارزشخخخمندی نامة خسخخخرو برای  نسبت تهمت ناروای شیریپ به فرهاد

 شیریپ

ید بر بی  نصیات بر وفاداری تاک حال درونی خود و  وصخخخف 

 وفاییهای خسرو

ه نامه با بیان سخخ نانی گننده در خطام به اتما

 شیریپ و مظلوه نمایایی خود به عنوان عاشال

سرزنش  سرو در  ستگی خ شای بیان عده 

 شیریپ

 

------------ 

شاره به  صف تنهایی خود و ا اتماه نامه با و

 بی وفاییهای خسرو با وابستگیش به شکر

 سلمان ساوجی « جمشید و خورشید . » 4-1-3

 نامة خورشید به همشید د به خورشیدنامة همشی

 بیان علت نگارش نامه بیان علت نگارش نامه

 آغاز نامه با ناه خدا آغاز نامه با ناه خدا

فرسخختادن آفریپ الهی بر همشخخید و بیان  کاربرد استعاره هایی زیبابرای خطام خورشید

 لقبهایی زیبا

صف حال خود د بیان احساسات درونی خود در قالب غنل سوس و ر روزگار فراع / اف

ستپ  صر دان شته / مق بر روزگار خوش گذ

 روزگار در ایپ هدایی

اتماه نامه با درخواسخخت یاری از خورشخخید برای 

 رهایی از غم هجران

شید از بی تابی و غم با  شتپ هم برحذر دا

 بیان س نانی آرامش ب ش
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 بیان تقاضای دیدار -------------

ا غنلی در بیان احسخخخاسخخخات اتماه نامه ب -------------

 درونی

سی  شده در نامه ها به برر ضامیپ مطرا  شتر م ساس مندرهات هدول و به منظور تالی  بی بر ا

نظامی و مقلدانش « خسخخخرو و شخخخیریپ » وهوه تشخخخابه و اختاف در ماتوای نامه های منظومة 

ینة ماتوایی آگاه شخخده و از میپردازیم تا از سخخویی بر مینان شخخباهتها و تفاوتهای نامه نگاریها در زم

 سویی دیگر مینان نوآوری مقلدان را نین نمایان سازیمح

سلمان » و خورشید « نظامی و امیر خسرو » شباهتهای موجود در نامه ن اریهای شیرین 

 « : ساوجی 

سرایندگان هر سه منظومه قب  از نگارش نامه به بیان واکنش معشوع در برابر دریافت نامة عاشال 

دازندح نظامی در هفت بیت به زیبایی از واکنش شخخخیریپ در برابر دریافت نامة خسخخخرو سخخخ پ میپر

میگوید امیر خسخخرو نین به تبع نظامی درسخخت در هفت بیت ایپ حالت را با همان مضخخامیپ وصخخف 

 میکندح ساوهی نین در چهاربیت به بیان حالت خورشید پس از مشاهدة نامة همشید میپردازدح

سه من شوع هر  شرایط فراع در مع ستانی و قرار گرفتپ در  ظومه با توهه به موقعیتهای م تلف دا

ب شخخخی از نامه به وصخخخف حال روحی خود در زمان هدایی و دوری از یار میپردازند و با تاکید بر 

تنهایی و سخخ تی ایپ روزگار با کاربرد کلماتی با بار معنایی احسخخاسخخی به خوبی عمال ایپ تنهایی و 

ه عاشقان خود نشان میدهندحدر سه منظومه بر قدرت و بنرگی عاشال از سوی معشوع رنج روحی را ب

تاکید میشخخود حبا ایپ تفاوت که در دو منظومة نظامی و امیر خسخخرو ایپ تاکید هنبة منفی را هم در 

بر دارد و به نوعی بر غرور حاکم بر وهود عاشخخال) خسخخرو(اشخخاره مینماید در حالی که در منظومة 

وهه به ش صیت صادقانة عاشال )همشید( در مفهومی مثبت و به عنوان صفتی شایسته ساوهی با ت

 برای او ذکر شده است ح

سلمان » و خورشید « نظامی و امیر خسرو » تفاوتهای موجود در نامه ن اریهای شیرین 

 « :ساوجی 

فرهاد، » ن در دو منظومة نظامی و امیر خسرو با توهه به یکسان بودن موضوع و حضور رقبایی چو

در دو نامة نگاشته شده یکی از موضوعات مطرا شده حضور رقیب، بیان بی وفاییهای « مریم ، شکر 

شادیشاه » عاشال و تاکید بر وفاداری معشوع استحدر حالی که در منظومة ساوهی با وهود حضور 

ید و خورشید همش» به عنوان خواستگار خورشید به دلی  عشال خالص و رفتار وفادارانة دو طرف « 

ضور ندارند و در حقیقت ایپ «  شده ح ضوعات مطرا  شده مو شته  سبت به یکدیگر، در نامة نگا ن

خواستگار بیشتر هنبة مانعی انسانی دارد که به یاری همشید از بیپ میرودحاز سویی در نامة نظامی، 
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باطپ کنایه آمین با توهه به سخخخاختار داسخخختان و مرگ فرهاد و دریافت نامة به ظاهر تعنیت اما در 

خسرو، شیریپ بر موضوع مرگ مریم و بیان بی وفایی خسرو تاکید مینماید؛در حالی که در منظومة 

امیر خسخخرو با توهه به زنده بودن فرهاد در هنگاه نگارش نامه شخخیریپ بر پاکی عشخخال فرهاد و بی 

ر زمان نگارش نامه ها و وفاییهای خسرو تاکید مینماید که ایپ تفاوت ماتوایی نین به دلی  تفاوت د

 حوادث روی داده در داستان استح

سرو  سرو » شباهتهای موجود در نامه های خ شید « نظامی و امیر خ سلمان » و جم

 « :ساوجی

در هر سخخه منظومه علت نگارش نامه از سخخوی عاشخخال ذکر شخخده اسخخت ح اگرچه ایپ علتها بنا به 

 ساختار و زمان حوادث با یکدیگر اختاف دارندح

سییلمان » و جمشییید « نظامی و امیر خسییرو » تفاوتهای موجود در نامه های خسییرو 

 «:ساوجی

با توهه به حوادث داستان و ش صیت مغرور عاشال بر « نظامی و امیر خسرو » در نامه های خسرو

با توهه به روند « همشید »به عنوان معشوقه تاکید میشود در حالی که در نامة « شیریپ » بیوفایی 

ستانی و حضور رقیب عشقی حواد شانی از ایپ موضوع دیده نمیشودحبه دلی  حوادث دا ستان ن ث دا

به بیان ایپ موضوع ،تاقیر رقیب و « نظامی و امیر خسرو » ب شی از نامه های نگاشته شده خسرو 

به دلی  رابطة صادقانه و « همشید» حتی سرزنش معشوع اختصا، یافته است ح حال آنکه در نامة 

شقا سبب ایجاد نگرش عا شید به هیج وهه  ستگار خور شوع حضور کمرنگ خوا شال و مع نة میان عا

ستح در  شدة او نگردیده ا شته  شید و انعکاس ایپ حس در نامة نگا سبت به او در وهود هم منفی ن

سه منظومه تنها  شده  شته  سات « ساوهی»میان نامه های نگا سا با کاربرد غنل در نامه و بیان اح

شال به شید قب  از اتماه نامه با  درونی عا شی از نامة هم ست و در ب  ست زده ا زیبایی و نوآوری د

 آوردن غنلی از زبان همشید به خوبی عمال احساسات درونی او را بهتصویر میکشدح

 نظامی ، امیر خسرو و جامی :« لیلی و مجنون » . جدول نامه های 4-2

  نظامی« لیلی و مجنون .» 4-2-1

 نامة مجنون در هوام لیلی ننامة لیلی به مجنو

 آغاز نامه با ناه خدا آغاز نامه با ناه خدا

 وصف حال مجنون از خویش وصف حال لیلی از خویش

 تاکید بر وفاداری خویش و بی وفایی لیلی احوال پرسی از مجنون
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یان خبر ازدواج اهباری خویش و تاکید بر  ب

 سر به مهری خود

 سرزنش لیلی به دلی  ازدواج

ا احوال خویش با تاکید بر پاکی خود و شخخر

 وفاداری به مجنون

 تاکید بر عشال خویش نسبت به لیلی

ید بر بی  تاک پدر مجنون و  یت مرگ  تسخخخل

 چاره بودن مرگ

 همکامیهای عاشقانه

 بیان درد فراع و دعا در حال لیلی بیان هملة دعایی در حال مجنون

 امیرخسرو دهلوی« لیلی و مجنون . » 4-2-2

 نامة مجنون به لیلی لیلی به مجنون نامة

 آغاز نامه با ناه خدا آغاز نامه با ناه خدا

پراکنده گویی در قالب پاسخخخخ به شخخخکوه  احوالپرسی از یار به شیوة تجاه  العارف

 های لیلی و تاکید بر عشال درونی خویش

های  یان بی قراری وصخخخف احوال خویش و ب

 درونی

صخخخیری بیان علت ازدواج اهباری و بی تق

 خویش

شخخخکوه های عاشخخخقانه از بی وفایی مجنون و 

 ازدواهش

به ازدواج  بت درونی  عده رغ ید بر  تاک

 اهباری اش

 سرزنش لیلی به خاطر گمان بد داشتپ رضایت و تسلیم به شرایط موهود

 درخواست نوازشهای عاشقانه از سوی لیلی بیان هملة دعایی در حال مجنون

 می :جا« لیلی و مجنون . » 4-2-3

 نامة مجنون به لیلی نامة لیلی به مجنون

 آغاز نامه ستایش دا آغاز نامه حمد خدا

 وصف حال خویش در فراع لیلی وصف حال خود در فراع یار

 طلب عاهنانة لطف یار تاکید بر اهباری بودن ازدواهش

 سرزنش لیلی به خاطر ازدواج و بی وفایی اش بیان سر به مهری خویش

 عاشقی را علت س نان س ت خویش دانستپ بر طرف شدن حجام دوری دعا به امید

شقی ) همسر لیلی   سبت به رقیب ع حسادت ن

یت خویش از  به لیلی و ماروم ( و نندیکی او 

 ایپ موهبت
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 طلب رضای دوست 

 دعا در حال لیلی و آرزوی شادی او 

 نظامی ، امیر خسرو و جامی : « لیلی » شباهتهای نامه های 

ضور درد در هر  صف حال خویش در هجران از یار میپردازد و با توهه به ح شوع به و سه نامه مع

فراع در هر سه منظومه ایپ ب ش به عنوان یکی از قسمتهای مشترک و رابت در هر سه نامه حضور 

دارد ح که با وهود شخخباهت موضخخوعی تات تاریر هنرمندی سخخرایندگان هر منظومه از دایرة تکرار 

ه و هر نامه سوز و بیان خا، خود را داردح از دیگر شباهتهای نامه های نگاشته شده از خارج گردید

 حسوی زنان اشاره به موضوع ازدواج اهباری است

 نظامی ، امیر خسرو و جامی:« لیلی » تفاوتهای نامه های 

یان اسخخت که به حادرة مرگ پدر مجنون و ب« نظامی»از میان سخخه نامة مورد نظر تنها در منظومة

تسخخلیت و همدردی با او اشخخاره شخخده اسخخت و در دو منظومة دیگر با توهه به تفاوت در ایپ ب ش 

ستان را در روایت  صانة وفات پدر مجنون ، دو مقلد نظامی ایپ ب ش از دا ضور  ستان و عده ح دا

خویش حذف نموده اندح در حالی که به نظر میرسد حضور ایپ حادره و همدردی لیلی با مجنون در 

ایپ ماهرابه نوعی بر عمال مهر و پیوند ایپ دو یار تاکید مینماید پیوندی که حتی دوری و ازدواج 

اهباری نین از اسخختاکاه آن نکاسخخته اسخخت، پیوندی که لیلی را در مقاه معشخخوع به هم دلی و هم 

ج دردی با عاشخخال در هر حادرة دردناک زندگی میکشخخاند ح اگرچه در هر سخخه نامه به ماهرای ازدوا

شودح در دو منظومة لیلی و مجنون  ست اما تفاوتهایی در ایپ ب ش دیده می شده ا شاره  » اهباری ا

با توهه به ساختار نسبتا مشابه، ایپ لیلی است که تسلیم ازدواج اهباری میشود و « نظامی و هامی 

سر به مهری و وفاداری خ سبت به در نامة خویش به بیان ایپ ازدواج، بیناری از آن، تاکید بر  ویش ن

با توهه به تفاوت در ایپ ب ش و روی داد « امیر خسرو » مجنون میپردازد ح در حالی که در منظومة

ایپ حادره برای مجنون و ازدواج اهباری او با دختر نوف  ، ایپ لیلی اسخخخت که به سخخخرزنش یار 

 میپردازد و با شکوههایی عاشقانه مجنون را به بی وفایی متهم میداردح

 نظامی ، امیرخسرو و جامی :« مجنون » نامه های شباهت 

پراکنده گویی به عنوان یکی از مشخخ صخخه های مشخخترک در نامه های مجنون سخخه روایت اسخختح 

امیر » اگرچه نمود ایپ ویژگی در روایت نظامی کمرنگ به نظر میرسخخد اما ایپ پریشخخان خاطری را 

، پراکنده گوییهایی که بی هیچ نظم خاصی در نامه نگاری مجنون به خوبی نمایان میسازد« خسرو 

شان میدهد که تنها در  شان حالی ن سبب گرین از موضوعی به موضوع دیگر میشود و مجنون را پری

شته هایی که  ستح دل نو سات حقیقی خویش ا سا شوع آزرده خاطر و بیان اح فکر همکامی با مع
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شفته و روا خستة ایپ عاشال مهجور از یار  سته از ذهپ آ ستح در منظومة برخا شانه « هامی»ا نین ن

های ذهپ آشخخخفتة مجنون را در نگارش نامه و بیان مطالبی که بر قلب او سخخخنگینی نموده ب وبی 

مشاهده میکنیمحگرینهای متعدد از موضوعی به موضوعی دیگر، تاکیدهای چند باره بر حادرة ازدواج 

سمتهای م تلف نامه نمودهایی ا شال گرفتار هجران لیلی،تغییر لاپ مجنون در ق شفتگی ایپ عا ز آ

سبب بیان  ست که  سرزنش لیلی به دلی  ازدواج او شترک در نامه ها  ضوعات م ستح از دیگر مو ا

نظامی و هامی » هماتی سرزنش بار و متهم نمودن لیلی به بی وفایی از سوی مجنون در دو روایت 

 مجنون به های لیلی حضور نداردح  میشودح البته ایپ ب ش در منظومة امیر خسرو به دلی  ازدواج« 

 نظامی ، امیرخسرو و جامی: « مجنون » تفاوت نامه های 

برهسته تریپ تفاوت در نامه های مردان سه منظومه در دوموضوع تعداد ابیات به کار رفته در نامه 

 ح ها و پایان دادن به نامه هاست که بطور مفص  در ب شهای پیشیپ توضیا داده شد

 لیل مضمون نامه ها بررسی و تح

در دوران هجران « وصف حالت روحی عاشال و معشوع » با توهه به بررسیهای انجاه شده میتوان

لیلی » ، « خسرو و شیریپ » را به عنوان پربسامدتریپ و رابت تریپ مضمون مشترک در دومنظومة 

لیلی و » نظومةنظامی و مقلدانش دانسخخختح که البته با توهه به ماوریت فراع در م« و مجنون 

باالتری برخوردار اسخخخت حاز سخخخویی در « مجنون  گاه  های لدش ایپ موضخخخوع از  ظامی و دو مق ن

شکایت و سرزنش » نظامی و امیر خسرو شاهد حضور مشترک مضمون « خسرو و شیریپ»منظومة

شوع از یکدیگر  شال و مع سرو« عا ستیمح خ شال به « نظامی» ه شیریپ را به خاطر ع در نامه اش 

سرو بر بی وفاییهای او در « شیریپ»امت مینماید در مقاب فرهاد م سرانیهای خ شاره به هو نین با ا

نین همیپ موضخخوع را در ماتوای نامه های خسخخرو و « امیر خسخخرو » مقاه عاشخخال تاکید مینمایدح

ستح در ایپ میان  ضوع در منظومة « ساوهی » شیریپ آورده ا ست که از آوردن ایپ مو » مقلدی ا

شید همشید و خ سات درونی از « ور خویش پرهین نموده و به های آن با آوردن غنل در بیان احسا

سوی دو ش صیت عاشال و معشوع دست به نوآوری و خاقیت زده استح نکتة قاب  تام  دیگر آن 

شخخخکوه و » که با وهود تفاوت در موضخخخوع و ماتوای دومنظومة غنایی نظامی ، میتوان مضخخخمون 

دومیپ منظومه ) لیلی و مجنون ( و دو مقلدش مشخخخاهده نمود البته با ایپ  را در« سخخخرزنش از یار 

تفاوت که در ایپ منظومه خبری از بی وفاییهای شاهانة خسرو و یا حضور رقیب عشقی چون فرهاد 

در هامعة سنتی برخاف می  درونی سبب ایجاد حس سرزنش در « ازدواج اهباری لیلی » نیست و 

بیشتر از هنس « لیلی و مجنون » یپ تفاوت ظریف که سرزنش در منظومة وهود مجنون میشود با ا

شکوه و دلتنگی عاشال از معشوع مجبور و ماکوه شرایطاست و به دور است از هنس سرزنش بار ، 

تل و گنندة سخخخرزنشخخخهای منظومة خسخخخرو و شخخخیریپ که تنها با هدف آزردن دل معشخخخوع بیان 
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ی خسرو و شیریپ نظامی به خوبی نمایانگرقدرت نظامی در میشودحکاربرد چنیپ س نانی در نامه ها

ست و در مقاب  کاربرد متفاوت همیپ مضمون  ستان ا شال ) خسرو ( دا پرداخت ش صیت مغرور عا

شقی که به هنون و پراکنده «لیلی و مجنون» در منظومة شال در وهود عا ست بر عمال ع ، گواهی ا

ستح ایپ هنر بنرگ نظامی به خوبی  سیده ا ست و گویی ر سیلة مقلدانش مورد تقلید قرار گرفته ا بو

لیلی و مجنون » خویش و هامی در« شیریپ و خسرو و لیلی و مجنون » امیر خسرو در دو منظومة

 با استفاده ای به ها ازیپ مضمون سبب نمایان ساختپ ش صیتهای داستان خویش گشته اندح « 

 . انتخاب پیک و قاصد : 5

ستند ک سانی ه صد ک سانندة نامه میان پیک و قا شوع قرار گرفته و به عنوان ر شال و مع ه امیپ عا

عشاع برگنیده میشوندحدر میان منظومه های مورد بررسی حضور پیک با تفاوتهایی مشاهده میشودح 

نظامی و امیر خسرو تنها به سپردن نامه به قاصدی بدون ذکر نامی « خسرو و شیریپ » در منظومة

شهای لفظی سفار صد در نامه  از او و یا  صیفات وانت ام قا شود ایپ عده توهه به ذکر تو سنده می ب

نظامی و امیر خسرو نین حضور دارد در حالی که ساوهی « خسرو و شیریپ » نگاریهای زنان منظومة

شید » در منظومة ست در نامة« همشید و خور ضوع پرداخته ا شتری به ایپ مو » خود با هنییات بی

به موقعیت خا، زندانی بودن خورشید، صانة انت ام قاصد با دقت با توهه « همشید به خورشید

ستح همشید پس از اتماه نامه در پیامی مکتوم از  » بیشتر و توصیفات دقیقتری شرا داده شده ا

شهناز  سانندة نامه به « شکر و  صد ر صلی قا شش ظاهری خنیاگر اما با هدف ا می واهد تا در پو

دو بیت شعر بر اهمیت کار رسوالن و دشواری رساندن نامه به خورشید مابوس شوند و با خواندن 

 خورشید اشاره مینماید:

 رسخخخخوال خخخدارا بخخه هخخایخخی کخخه دانخخی

به کویش کار رسخخخول اسخخخخت رفتپ  نه   

 

یامی رسخخخخانی ؟  که از مپ پ باشخخخخد  چه   

نی توا می  گر  خیخن ا بر تو   نسخخخخیخمخخا 

(712) کلیات سلمان ساوهی ،   

برای فرسخختادن هوام نامة همشخخید نین نمایان اسخخت ح ایپ توصخخیفات دقیال در رفتار خورشخخید 

سپردن آن به  شید پس از اتماه نامه و  سفارش « شکر» خور س نانی  شروع به بیان  در مقاه پیک 

گونه و تاکیدی در رساندن نامه مینماید و در قالب پیامی شفاهی راه و روش دیدار خود را با هنییات 

 سانندة ایپ پیاه مهم بر میگنیند:کام  به همشید نشان میدهد و شکر را ر

 بخخپخخیخخچخخیخخد و نخخهخخادش پخخیخخش شخخخخکخخر

 بخخخگخخخو او را اگخخخر داری سخخخخخر مخخخا

 

بر  هم  یش  پ مپ  منخخامخخه ی  غ یپ   کخخه ا

 بخخیخخا امشخخخخب گخخذر کخخپ بخخر در مخخا

(719) همان ،   
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و دومقلد او برخاف منظومة پیشیپ ب شهایی «لیلی و مجنون » در دومیپ منظومة غنایی نظامی 

داردح اما مینان اهمیت و پرداخت آن در تمامی سه منظومه به یک اندازه  به انت ام قاصد اختصا،

و پاسخ دهی « لیلی» نیستح نکتة قاب  توهه آنکه با توهه به آغازگر بودن عم  نامه نگاری از سوی 

ست و مجنون هوام « مجنون »  شده ا صیف  صد برای لیلی تو سه منظومه، عم  انت ام قا در هر 

صدا سپاردحدر منظومةنامه ها را به قا ستادة لیلی می سوار و « نظامی » ن فر لیلی پس از همکامی با 

ساندن نامة خویش بر  سوار، او را به عنوان پیکی امیپ برای ر آگاهی از بی قراریهای مجنون از زبان 

توضخخیا خاصخخی از تاش لیلی در یافتپ قاصخخدی امیپ بیان « امیر خسخخرو » میگنیندح در روایت 

در یک بیت به سپردن نامه به قاصد مادود میشود حاما در روایت هامی ب ش زیادی  نمیشود و تنها

به توصیف صانة انت ام قاصد از سوی لیلی اختصا، دارد و با دقت بیشتری پرداخته شده است 

صدی امیپ و بیان دغدغه های  سازیهای هامی از توهه خا، لیلی و ظرافت او در انت ام قا صویر ت

نامه به قاصخخدی معتمد نشخخان از ارزشخخی اسخخت لیلی برسخخاختة هامی در مقاه درونیش در سخخپردن 

 معشوع برای ایپ عشال و احساسات برخاسته از آن قائ  استح

 لخخیخخلخخی گخخفخختخخا کخخه تخخلخخخ کخخامخخی

 هخخیخخچخخت بخخوی اشخخخخنخخایخخی هسخخخخت

 هخخخانخخخم بخخخفخخخدات اگخخخر تخخخوانخخخی

 درهخخی داره بخخه خخخون نخخوشخخخخختخخه

 خخخخواهخخخم بخخخبخخخری ز روی یخخخاری

 

 مخخجخخنخخون لخخقخخبخخی و قخخیخخس نخخامخخی 

بخخان گشخخخخخایخخی هسخخخخخت ؟امخخکخخان ز  

 کخخن مخخپ خخخبخخری بخخه وی رسخخخخانخخی

 بخیخخرون و درون بخخه خخون سخخخخرشخخخختخخه

 آن را و بخخه دسخخخخخت او سخخخخخپخخاری

(865)مثنوی هفت اورنگ ،   

 نتیجه

با بررسخخی نامه های نگاشخخته شخخده در منظومه های مورد نظر بر اسخخاس موارد یاد شخخده به نتایج 

پ مقاله در اینجا تنها به یادکرد و متعددی میرسخخیم که با توهه به تالی  دقیال هر موضخخوع در مت

ضور دو نامه از  سنت نامه نگاری ح همع بندی نهایی آنها میپردازیمح در تمامی منظومه ها مطابال با 

»  میتوان نامة« منظر تعداد و طول ابیات نامه ها»سخخوی عاشخخال و معشخخوع مشخخاهده میشخخود اما از 

وان طوالنیتریپ نامه ها دانسخخختح همچنیپ بیت به عن 115را در منظومة نظامی با «مجنون به لیلی

تعداد بیتهای به کار رفته در نامه های زنان تمامی منظومه ها از مردان بیشخخختر اسخخخت کهعلت ایپ 

میتواند برخاسته از بی وفاییهای خسرو و دل دردمند شیریپ « خسرو و شیریپ » موضوع در منظومة

شد و در منظومة س «لیلی و مجنون»با سنتی و متارر از فراع  شرایط  شاع به دلی   ت و اهباری ع

خفقان حاکم بر هامعه، که ادامة ایپ سخنت را در برتری کمی نامه های زنان مقلدان دو منظومه نین 

یکی از شخخباهتهای اصخخلی ذکر دلی  نامه نگاری در تمامی « علت نگارش نامه » شخخاهدیمح از منظر 
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فاوت اصخخخلی در نوع ایپ علتها و ما ت تاریر آن بر کارکرد و ماتوای هر یک از  منظومه هاسخخخت ا

نامههاسخختححتفاوت در علت نگارش نامه به تفاوت ماتوایی و کارکردی در نامه نگاریهای دو منظومة 

نظامی و مقلدانش منتهی میشخودح بر خاف اغلب نامه های عاشخقانه که با ماوریت دلتنگی نوشخته 

شیریپ سرو و  شوند در منظومة خ سرزنش و « سرونظامی و امیر خ» می ستری برای  نامه مبدل به ب

شخخخکایت از طرف مقاب  میشخخخودحاما همیپ نامه ها در دومیپ منظومة نظامی) لیلی و مجنون ( به 

ست حایپ کارکرد  سهای درونی ا شوع و بیان ح شال و مع صلیتریپ راه ارتباط میان عا عنوان یکی از ا

سرای شود ح نظامی  شگی در نامه های دو مقلد او نین دیده می ست که بر خاف کارکرد همی نده ای ا

سازدح که  شیریپ خود کارکرد تازه ای را از نامه ها نمایان می سرو و  شقانه در منظومة خ نامه های عا

همیپ عام  به پرداخت ش صیتی هدید از معشوع منجر میشودح او با پرداخت ش صیتی متفاوت 

منفع  منظومه های غنایی ، ش صیتی  از چهرة معشوع)شیریپ( توانسته است بر خاف معشوقهای

خلال کند که خود فعاالنه و با هدف سرزنش یار و بیوفاییهای او دست به نگارش نامه مینند، شیریپ 

برخاف خورشخخید منظومة سخخاوهی از نامه نگاری اسخختفادة هسخخورانه تر و « نظامی و امیرخسخخرو » 

به سخخخرزنش رفتار مغرورانه عاشخخخال  نوینتری مینماید و به های بیان صخخخرف دلتنگیهای عاشخخخقانه

میپردازدح نکتة دیگر یکسخخخان بودن آغاز تماه نامه ها و پایان بندی متفاوت آنهاسخخخت که در دو 

نظامی و امیرخسرو چهره ای خودخواه از عاشال را نمایان میکند که به « خسرو و شیریپ » منظومة

« لیلی و مجنون » ندح در منظومةهای آراه نمودن معشوع او را مسبب تمامی س تیهای وصال میدا

نظامی و امیر خسرو و هامی تفاوتی ظریف در پایان بندی نامه های مردان مشاهده میشودح از منظر 

را به « توصیف حالت روحی عاشال و معشوع » در کنار تنوع موضوعی میتوان « مضامیپ نامه ها » 

ظومه های مورد نظر دانسخختحدر عنوان پربسخخامدتریپ و رابت تریپ مضخخمون مشخخترک در تمامی من

زمینة ) انت ام پیک و قاصد ( ، تفاوت آشکاری میان دو منظومة غنایی نظامی و مقلدانش مشاهده 

میشخخود، در ن سخختیپ منظومة نظامی و مقلد او امیر خسخخرو تنها به سخخپردن نامه به قاصخخدی بدون 

ستحاما در منظومة سنده شده ا مقلدش به توصیف انت ام  و دو« لیلی و مجنون » توصیفی خا، ب

ست که ب شهای بیشتری را به توصیف ایپ  ستح از میان مقلدان ، هامی کسی ا قاصد توهه شده ا

موضوع اختصا، داده است ، ظرافت و هنرمندی او در توصیف دقیال انت ام قاصدی امیناز یک سو 

ست که ل شی ا شان از ارز سو ن شاعر و از دیگر  شانگر هنرمندی و خاقیت ایپ  ساختة او در ن یلی بر

 مقاه معشوع برای ایپ عشال قائ  استح 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 97بهار  – 39شماره پی در پی  –/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  244

 فهرست منابع :
( گنارش سعید عریان حتهران ح کتاب انه ملی همهوری اسامی 1371متون پهلویح آسانا ، هاماسب ) .1

 ایران
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(حدی 1380کتابشناسی توصیفی منشات،مکاتبات و نامه هاح کتام ماه تاریخ و هغرافیاح صالای ، نصراهلل ) .11

 52و51و بهمپحشماره

(مجله شعرح فروردیپحح 1372مثنویح عباسیه کهپ ، مامد)-دهنامه سرایی در ادم پارسی و نگاهی به غنل .12

 1شماره 

(مجله دانشکده ادبیات و علوه 1354حدهنامه گویی در ادم پارسی و دهنامه حریریح عیوضی ، رشید ) .13

 انسانی ح دانشگاه تبرین

( مرکن تاقیقات 1365فهرست مشترک نس ه های خطی فارسی پاکستانح اساه آباد ،مننوی، احمد ) .14

 فارسی ایران و پاکستانح

(تصایا وحید دستگردی به کوشش سعید 1391خسرو و شیریننظامی ، الیاس بپ یوسف ح) .15

 حمیدیانحنشر قطرهح تهران

 ( تصایا برات زنجانیح انتشارات دانشگاه تهرانح تهران1385لیلی و مجنون ، الیاس بپ یوسفح) .16

 


