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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
 جلیگاه احساساتداستانهای عاشقانه، یکی از انواع غنی شعر فارسی است كه پیوسته ت زمینه و هدف:

های بکر شاعران پارسیگوی بوده است. در ادبیات فارسی داستانهای عاشقانج متعددی لطیف و اندیشه

وجود دارد كه در این جستار به تحلیل و مقایسج نُه منظومج عاشقانه در قرون میانی تاریخ ادبیات ایران 

دشتاسب و كتایون، سودابه و سیاوش، )چهار تا شش( پرداخته میشود. این آثار شامل زال و رودابه، 

بیژن و منیژه، وامق و عذرا، ورقه و دلشاه، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، و ویس و رامین است كه از 

حیث جنسیت عشاق، درونمایه، منشأ پیدایش، دورۀ زمانی، اصالت روایت، فرجام، نوع عشق و بیان 

  داستان بررسی و مقایسه میشوند.

ای بوده و تجزیه و تحلیل براساس شیوۀ اطالعات در این مقاله كتابخانه یوۀ دردآوریشروش مطالعه: 

ها بررسی شده و محور تحلیل محتوا و از نوع كیفی است. در این مقاله ویژدیهای محتوایی منظومه

تحقیق ابیاتی است كه بیشترین بسامد اشتراک سبکی را دارند و از بیان ابیات مستقل پرهیز شده 

 .است

ها عشاق از نوع انسان و زن و مرد هستند. همچنین تمامی آثار دارای بیانی در تمامی منظومه ها:یافته

درصد( در بستری حماسی شکل درفته و  55غیرتمثیلی میباشند. پنج داستان از نُه داستان )حدود 

درصد(، در  55« )لخوش و همراه با وصا»فرجامها در پنج داستان ای از غنا و حماسه هستند. آمیخته

است؛ « نامعلوم»درصد(  44درصد( و در یک داستان ) 33« )ناخوش: مرگ دو طرف»سه داستان 

ازنظر منشأ پیدایش بیشترین بسامد متعلق  بنابراین بسامد فرجام خوش بیشتر از فرجام ناخوش است.

نامعلوم )یک مورد:  درصد(، 66تاریخی )دو مورد: درصد(، س س نیمه 55به نوع اسطوره )پنج مورد: 

درصد( مربوط به  99ازنظر زمانی هشت داستان ) درصد( است. 44درصد( و تخیلی )یک مورد:  44

درصد( مربوط به پس از اسالم است. از نظر اصالت، پنج داستان از  44پیش از اسالم و یک داستان )

از این چهار داستان، سه درصد( هستند.  11درصد( و چهار داستان از نوع اقتباسی ) 55نوع اصلی )

 ای یونانی دارد.داستان از عربی اقتباس شده است و یک داستان )وامق و عذرا( سرچشمه

تمامی داستانها روایتگر عشقی زمینی هستند؛ با این تفاوت كه در داستانهایی مانند  گیری:نتیجه 

آسمانی و عرفانی پیش  لیلی و مجنون، و ورقه و دلشاه، عشق عذری و عفیف است و بسمت تمایالت

میرود. در غالب این داستانها، مشکالت و موانع وصال دو دلداده، از نوع اختالف خاندان، نژاد و نسب یا 

 طایفه است. زنان در اغلب این داستانها دارای نقشی فعال بوده و داه نیز كنشگر و آغازدر اصلی هستند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Love stories are one of the rich types of Persian poetry 
that have always been the manifestation of delicate feelings and pristine thoughts of 
Parsigo poets. There are several love stories in Persian literature, which in this article 
analyzes and compares nine love poems in the medieval history of Iranian literature (four 
to six). These works include Zal and Rudabeh, Goshtasb and Katayoun, Soodabeh and 
Siavash, Bijan and Manijeh, Wameq and Azra, Vargheh and Golshah, Khosrow and Shirin, 
Lily and Majnoon, and Weiss and Ramin. Time period, narrative originality, ending, type of 
love and storytelling are examined and compared. 

METHODOLOGY: The method of data collection in this article is library and the analysis is 
based on the content analysis method and is qualitative. In this article, the content features 
of the poems are studied and the focus of the research is on the verses that have the 
highest frequency of stylistic commonality and the expression of independent verses is 
avoided. 

FINDINGS: In all systems, lovers are human, male and female. Also, all works have a non-
allegorical expression. Five of the nine stories (about 55%) are set in an epic context and 
are a mixture of richness and epic. The endings are "happy and with the carpenter" in five 
stories (55%), "unfortunate: death of both parties" (33%) and in one story (11%) 
"unknown"; Therefore, the frequency of happy ending is higher than the end of unhappy. 
In terms of origin, the highest frequency belongs to the type of myth (five cases: 55%), then 
semi-historical (two cases: 22%), unknown (one case: 11%) and imaginary (one case: 11%). 
In terms of time, eight stories (88%) are pre-Islamic and one story (11%) is post-Islamic. In 
terms of originality, five stories are of the original type (55%) and four stories are of the 
adaptation type (44%). Of these four stories, three are adapted from Arabic, and one 
(Wameq and Azra) has Greek origins. 

CONCLUSION:  All stories are narrators of earthly love; With the difference that in stories 
such as Lily and Majnoon, and Vargheh and Golshah, love is an excuse and chastity and 
goes towards heavenly and mystical tendencies. In most of these stories, the problems and 
obstacles of the union of two lovers are of the type of differences between family, race 
and lineage or tribe. Women play an active role in most of these stories and are sometimes 
the main actors and initiators. 
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 مقدمه
ای است كه در اثری جلب توجه كرده و آن را از دیگر آثار متمایز میکند و سبک، ویژدیهای مشترک و تکرارشونده

وحدتی است كه در آثار كسی بچشم میخورد. این زمینج مشترک )سبک( منوط به عوامل لفظی )زبانی( نیست و 

نظران تحت عناوین نگرش خای و دزینش و عدول از داه صاحبدر تفکر و بینش هم وجود دارد. سبک از دید

بندی شده است. هر متنی را از سه دیدداه زبان، فکر و ادبیات )فنون بالغی( میتوان مورد بررسی قرار هنجار، طبقه

 (.33: 4373داد و سبک آن را دریافت )شمیسا، 

ستگاه آنها در بستر ادبیات حماسی و غنایی میباشد؛ اند كه خابررسی شده در این پژوهش نُه داستان كهن عاشقانه

ای دیگر نیز با ناكامی و اندوه پایان مییابند. این داستانها عبارتند از: زال ای از آنها فرجام خوش دارند و دستهدسته

رو و ، خسو رودابه، بیژن و منیژه، دشتاسب و كتایون، سیاوش و سودابه، وامق و عذرا، ورقه و دلشاه، ویس و رامین

شیرین، و لیلی و مجنون. در این جستار داستانهای موردنظر ازلحاظ سبک فکری در چند شاخص مورد بررسی 

اند؛ شامل نوع و جنسیت عشاق، درونمایج داستان، منشأ تاریخی، دورۀ زمانی، اصالت داستان، نوع عشق، قرار درفته

وتحلیل براساس شیوۀ تحلیل محتوا و از ای و تجزیهتابخانهاطالعات در این مقاله ك و بیان داستان. شیوۀ دردآوری

ها بررسی شده و محور تحقیق ابیاتی است كه بیشترین نوع كیفی است. در این مقاله ویژدیهای محتوایی منظومه

 بسامد اشتراک سبکی را دارند و از بیان ابیات مستقل پرهیز شده است.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

های متعددی كه در مقایسج برخی ویژدیهای سبکی داستانهای عاشقانه از آغاز نامهقالت و پایانبا وجود كتابها، م

تا قرن ششم به نگارش درآمده است، تاكنون اثری كه نُه داستان مذكور را مورد بررسی و مقایسه ازنظر شاخصهای 

 مقاله، بدین شرح است:مذكور قرار داده باشد، نوشته نشده است. برخی پژوهشهای مرتبط با موضوع 

 .4345از طاحونی، دانشگاه تربیت معلم تبریز، « تحلیل ساختاری و سبکی مثنویهای غنایی معروف»نامج پایان
کری و چمنی، از ش« شناسانه بیژن و منیژه فردوسی و دشتاسبنامه دقیقی برمبنای زبانشناسیمقایسج سبک»مقالج 

 .4374پژوهی ادبی، پنجمین همایش متن

 .4349پور و دیگران، از یوسفی« نگاه عاشقانه در داستان سیاوش و سودابه و وامق وعذرا»الج مق

 .4394خسروی و طغیانی، « تحلیل روانکاوانج شخصیت سودابه و رودابه»مقالج 

 .4343از غالمرضایی، « داستانهای غنایی»كتاب 

 

 بحث و بررسی 
عشق در ظاهر دو صورت دارد: یشمندان اسالمی پرداخته میشود. در اینجا به شرح و بررسی انواع عشق از نظر اند

عشق طبیعی )مجازی( كه عشق یونانی و  ب(الف( عشق عرفانی )حقیقی( كه مبتنی بر جذبه و خلسه است؛ 

از كسانی است كه در ابتدای نظراتش، دیدداهی انضمامی داشته و با طبیعی  مالصدرا توماسی نیز نامیده میشود.

آورد، اما در ادامه با یک جایگزینی، راه ، آن را امری نیکو بشمار می«عشق ورزیدن ظرفا به خوبرویان» دانستن امرِ

را بر هردونه تأویلی میبندد. درواقع میتوان دفت عشق ظرفا به خوبرویان چیزی جز اشتیاق و عالقه به رؤیت جمال 

 «آثار جمال و جالل خداوند در آن ظاهر استانسانیت نمیباشد، جمال انسانیت نیز چیزی است كه بسیاری از 



 47-34 صص ،93 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  فروردین ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 65

اعتقاد دارد منشأ لذتهای دنیوی، لذتهای عقلی و نوری است و انسان  سهروردی (.444: 4393)ابراهیمی دینانی، 

  (.364فقط كسی و صورتی را میخواهد كه در آن روحانیت و نورانیتی یافته باشد )مجموعه مصنفات شیخ اشراق: 

سانی است كه به تجربج عشق الهی ازطریق عشق انسانی اعتقاد دارد و معتقد است درک زیبایی ازجمله ك ابن عربی

لف( ا او عشق را شامل سه كیفیت میداند: تنها در این صورت، در قالب نوعی تجلی حقایق قدسی ممکن میشود.

مخلوق و ازطریق این محبت الهی )حبّ الهی( یا همان محبت خالق به مخلوق كه از سویی محبتِ خالق است به 

محبت، صورتی ایجاد میشود كه خالق، خویش را در آن متجلی میسازد و از طرف دیگر محبت همان مخلوق است 

شده در صورت مخلوق كه مشتاق بازدشت به خویش است. این همان دفتمان ازلی به خالق. شوق خدای عیان

ین محبت در وجود مخیلوق است و عبارت است از محبت روحانی )حب روحانی(. ا پیوند الهی ی بشری است. ب(

خیود را در مخلیوق، مستتر كرده و به زبان دیگر لذت یافتن موجودی است كه « صورت»شوق یافتن موجودی كه 

اوست. ج( محبت طبیعی )حب طبیعی(. ابن عربی میگوید بیشتر محبت مردم، امروزه از این نوع  «تصویر»انسان، 

حبتی كیه پیوسته در پی تصاحب است و بیی توجه به خواست محبوب، بدنبال ارضای است و عبارت است از م

 (. 655: 4391خود است )به نقل از كربن، 

 

 گونی مفهوم عشق در ادبیات فارسیتحول و گونه
 در سیر و جریان ادبیات فارسی، انواع دونادونی از عشق وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره میشود.

كه در قرون دهم تا دوازدهم میالدی به هنگام تسلط دفتمانهای سخن و خرد بر ادب فارسی  شیرین عشقالف( 

(، ویس و رامین از فخرالدین 435-4565های عشقی چون زال و رودابه از ابوالقاسم فردوسی )در منظومه

هندۀ احساسات د( خودنمایی میکند و نشان4414-4654اسعددردانی، و خسرو و شیرین از نظامی دنجوی )

 (.4349عاطفی و جنسی بین مرد و زن در جامعج سنتی میباشد )نفیسی، 

هایی چون خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی رخ كه همزمان با عشق شیرین در منظومه عشق فرهادب( 

ل . بدطرفج یک مرد عاشق وارسته به یک دلدادۀ زن میباشددهندۀ عشق خیالی، غیرجنسی و یکمیدهد و نشان

های سودابه و سیاوش فردوسی و یوسف و زلیخا منسوب به فردوسی زنانج این عشق یکطرفه را باید در منظومه

آلود خود را به مردی چون ناپسری یا خادم یافت كه در آن یک زن، احساسات عاطفی و جنسی اما یکطرفه و دناه

 د.شوهر خود، كه سنت و دین آن را ناروا میشمارد، بیان مینمای

كه از قرون سیزدهم تا پانزدهم به هنگام غلبج دفتمان صوفیانج عشق در ادب پارسی در روایتی  عشق شمسج( 

الطیر فریدالدین عطار )قرن هفتم(، عشق محمود و ایاز در مثنوی چون عشق شیخ صنعان و دختر ترسا در منطق

-دهندۀ دو پارۀ مانعجروز مینماید كه نشانمولوی )قرن هفتم(، و بویژه عشق مولوی به شمس در غزلیات مولوی ب

الجمع عشق روحانی و عشق زمینی است كه مستلزم عشق به خدا و پیغمبران، امامان و مرشدان صوفی از یک سو 

 و نفرت و پرهیز از زنان از سوی دیگر میباشد.

 تولدی دیگرشاملو و  ی احمدهاخاطرهو  آیدا، درخت، خنجرو  آیدا در آینهدر مجموعه شعرهای  عشق آیدا د(

فروغ فرخزاد كه در پی دفتمانهای طبیعت و خلق و ظهور ادبیات جدید در ایران در قرن بیستم، كه در آن توجه 

دهندۀ احساسات عاطفی و جنسی دو فرد به به فرد و مشخص جای نوع و مجرد را درفته، رخ میدهد و نشان

 انه است و عشق فروغ آزاد و فراتر از مرزهای ازدواج )همان(. یکدیگر میباشد، با این تفاوت كه عشق شاملو همسر

 اند:داستانهای عاشقانج موردنظر در این جستار، براساس موارد ذیل تحلیل شده
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طرفین داستان )عاشق و معشوق( كه یا هر دو طرف، انسان هستند و نوع غالب این دسته آن است كه عاشق و 

؛ یا غیرانسان مثل دو دیاه: محمود و ایاز؛ داه نیز هر دو مذكرند مانند منیژه بیژن ومعشوق مذكر و مؤنثند مانند 

 سرو و تذرو.؛ یا دیاه و حیوان: سرو و دل

این داستانها ازنظر درونمایه، عاشقانج صرف، عاشقانه عارفانه، رمزی تمثیلی، یا عیاری عاشقانه هستند و براساس 

 یرینخسرو و شتاریخی مانند ، نیمهواله و سلطان، تاریخی مثل منیژه بیژن وای مانند منشأ تاریخی شامل اسطوره

میباشند. همچنین ازنظر زمانی به دو دستج پیش از اسالم و پس از اسالم تقسیم ویس و رامین نظامی، تخیلی چون 

 جنونی و ملیلمانند « اقتباسی»و  بیژن و منیژهمانند « اصلی»میشوند. براساس اصالت روایت نیز دارای دو نوع 

 ساتر شیخ صنعان و دخترمانند « آسمانی»و  خسرو و شیرینمانند « زمینی»هستند. براساس نوع عشق شامل 
ی و لیلمانند « غیرتمثیلی»و  حُسن و دلمانند « تمثیلی، رمزی، استعاری»میشوند. براساس بیان دارای انواع 

 شده پرداخته میشود.حبرمبنای مسائل مطر هستند. در ادامه به بررسی و تحلیل داستانهای مذكور مجنون

 

 داستان نخست: زال و رودابه

در داستانهایی مانند زال و رودابه، بیژن و منیژه، دشتاسب و كتایون، سودابه و سیاوش، و وامق و عذرا، غنا و حماسه 

وی میدهند، اما عامل درهم تنیده شده است. درواقع این داستانها در فضای دلداددی و معمولً با ساختارشکنی ر

توزی میگردند. از این رو است كه مفهومی غنایی در ساختار حماسه شکل میگیرد و قوام و چگونگی جنگ و كینه

 سیر آن، به روابط حماسی بستگی پیدا میکند.

 نبوده كه حاصل آن تولد رستم، قهرما شاهنامهداستان عشق زال و رودابه یکی از مهمترین داستانهای عاشقانج 

بیت است. فردوسی در شاهنامه به زیباترین شکل ممکن، لطافت عاشقانه را با  514بزرگ شاهنامه، است و شامل 

ها و توصیف روابط عاشق و معشوق، زبان حماسه را حاكم آمیزد و حتی در بیان عاشقانهصالبت حماسه درهم می

ت كه رؤیای عاشقانج انسان است و میتوان بر مینماید. در این داستانها عشق و حماسه معجونی شیرین ساخته اس

دذاشت: داستانهایی كه با عشق شروع میشود و برای بقا و بثمر نشستن آن، باید  های عاشقانهحماسهآن، نام 

ازجهت پرورش شخصیت و قهرمانان قصه میتوان »(. این داستان را 6و  4: 4344حماسه آفرید )طغیانی و حیدری، 

ای است كه از آغاز انهای شاهنامه دانست؛ زیرا شیوۀ طرح و پرورش اشخای داستان بگونهیکی از قویترین داست

های زنجیر درون و برون آنها را های آنان مانند حلقهها و دفتهورود به صحنه، تمامی حركات و سکنات و كرده

 (. 74: 4394)محبتی، « كامل میکند و به هم پیوند میزند

شود كه زال پس از آنکه پدرش پادشاهی زابل را به او میس ارد، برای سركشی به شهرها داستان از اینجا شروع می

و كشورهای تابعه از زابل بیرون میرود و به كابل میرسد. پس از آشنایی با مهراب، پادشاه كابل و از نبیردان 

رودابه، دخت مهراب، با ای شگفت شیفته و دلباختج دختر مهراب میشود. از آن سو هم دهاک )ضحاک(، بگونهآهی

شنیدن ویژدیهای زال از زبان پدرش، هنگامی كه با سیندخت سخن میگفت، شیفته و دلباختج زال میشود. پس 

درآمدهای دیدار این دو فراهم دردید. با وجود از آن با میانجی شدن غالم زال و چند كنیز از سوی رودابه، پیش

آن را به  شناسان خبركه ستارهپیگیریهای زال و بخت بلند این زناشویی )مخالفتهای دربار، سرانجام با پافشاری و 

 منوچهرشاه میدهند( این پیوند سرمیگیرد.

زال در شاهنامه شخصیتی نمادین دارد. از تولد تا س یدمویی، طردشددی از سوی پدر، زنددی در كوه، پرورش 

تنها عنصری نمادین بشمار میرفته، بلکه زال نه»دهندۀ این است كه توسط سیمرغ، و عمر طولنی، همگی نشان
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كننده و خالق دیگر عناصر نمادین است كه از این كانون، پرتو و نقش نمادین خود را حفظ میکنند؛ یعنی توجیه

 )قبادی و هوشنگی،« عناصر نمادینی مانند رستم و سهراب و حوادث فرعی، حیات نمادین خود را مدیون زال هستند

همچنین در این داستان میان ابعاد شخصیتی زال، نوعی تضاد و تناقض مشاهده میشود. تضاد میان (. 453: 4399

شخصیت پهلوانی او و بعد عاشقانج وجودش، از او شخصیتی جامع و پویا ساخته است. درواقع زال بعنوان پهلوان، 

ت میزند كه با ذات پهلوانی سازداری تأثیر نیروی عشق، به اعمالی دسوظیفه دارد از امر شاه اطاعت كند، اما تحت

ندارد و داه حتی زالِ عاشق برای خواننده جذابتر از زالِ پهلوان است. رودابه نیز، كه آغازدر حوادث و كنشهای 

قدم تبدیل میشود كه برای رسیدن به خواستج نشین به زنی عاشق و ثابتداستان است، از زنی محجوب و پرده

ایستد و بعنوان زنی پویا و فعال، ماجرای عاشقانه را سروشکل )مهراب: شاه كابل( میاش، مقابل پدرش عاشقانه

 میدهد و پیش میبرد.

در این داستان، مانند داستان خسرو و شیرین، دو طرف نادیده عاشق میشوند و عشق بوسیلج دوش، بجای چشم، 

 به وجود عاشق راه پیدا میکند:

 مرا مهر او دل ندیده دزید

 
 ستی از شنیده دزیدهمان دو 

 (443: 4)شاهنامه، ج                                

طرفین داستان )عاشق و معشوق( در این اثر، هردو انسان و از نوع مذكر و مؤنثند. درونمایج داستان عاشقانج صرف 

روایت از نوع  بوده و منشأ پیدایش آن اسطوره و ازلحاظ زمانی مربوط به پیش از اسالم است. براساس اصالت

است. در داستان زال و رودابه با همج موانعی كه بر سر راه وصال وجود « زمینی»بوده و براساس نوع عشق، « اصلی»

دارد، دو دلداده به كامیابی میرسند و فرجام با خوشی، وصال و فرزندآوری همراه است؛ آن هم فرزندی چون رستم! 

یرانی و پدری ایرانی متولد میشود، شاید نمادی باشد برای وحدت نسل ای معتقدند رستم، كه از مادری غیراعده

 (.45: 4344بشر و سیر دودانگیها بسوی وحدت و یگانگی )طغیانی و حیدری، 

 

 داستان دوم: گشتاسب و كتایون
. تدشتاسب از پادشاهان نامدار كیانی است. او براساس منابع زرتشتی، دسترندۀ دین بهی و پادشاهی پسندیده اس

نام دارد كه دختری ایرانی و از نژاد نوذر دانسته شده است؛ اما تفاوتهای « هوتس»و متون پهلوی،  اوستاهمسر او در 

آشکاری میان شخصیت دشتاسب و همسرش در اوستا و متون پهلوی با آنچه در شاهنامج فردوسی دربارۀ این 

ای منفی (. در شاهنامه دشتاسب چهره467: 4399شخصیتها آمده است، وجود دارد )ستاری، حقیقی و مقدسی، 

دارد و نام همسر او كتایون است كه طی سفر دشتاسب به روم، ماجرای پیوندشان شکل میگیرد. كتایون در 

شاهنامه همسر دشتاسب و دختر قیصر روم است كه در روند داستان دشتاسب و ماجرای اسفندیار، نقش مهمی 

 است كه شاه وی را كتایون میخواند:« ناهید»نام اصلی او  ایفا میکند. بنابر روایت دقیقی،

 پس آن دختر نامور قیصرا

 شاهكتایونش خواندی درانمایه

 

 كه ناهید بود نام آن دخترا 

 دو فرزندش آمد چو تابنده ماه

 (47: 4)شاهنامه، ج                                 

 این در .میکند آفرینینقش ارجاسپ دشتاسپ با جنگ در بار ستیننخ ایران، به آمدن از بعد شاهنامه، در كتایون

 غیبت زمان در بلخ، به ارجاسپ حملج هنگام .میدهد نشان را فداكاری خود و شجاعت كتایون، كه است جنگ

 میرساند. دشتاسپ دوش به را ارجاسپ وتازتاخت خبر و میکند فرار از معركه او دشتاسپ،



 63/ بازخوانی و تحلیل نُه منظومج كهن عاشقانه

 

 ب است كه بسبب توجه بیش از حد پدرش به نواددان كیکاووس، از او ناراضی است.لهراسدشتاسب نیز فرزند كی

 نامهای مقایسج و بررسی با و هرتسفلد هرتل .دارند دیدداه اختالف دشتاسپ تاریخی شخصیت دربارۀ ایرانشناسان

 پشتیبان سپ،ویشتا كه هستند آن بر است، آمده دولت هخامنشی تاریخی دزارشهای در كه نامهایی با اوستایی

 ازجمله و داریوش پسر را او (. بارتولد،75: 4374اند )هنینگ، بوده تن یک پدر داریوش، ویشتاسپ، و زرتشت

: 4374است )بارتولد،  كرده پیدا راه پیشین حماسی داستانهای به هخامنشی نامشان دورۀ در كه میداند كسانی

 تاریخی شخصیت با دشتاسپ مطابقت بدون بهار، مهرداد و پورداوود چون ابراهیم ایرانی، پژوهشگران (. برخی34

 (.49: 4374؛ بهار، 693: 4377اند )پورداوود، دانسته تاریخی و واقعی شهریاری را او خاصی،

داستان آشنایی كتایون و دشتاسب بدین قرار است كه وقتی كه كتایون به سن بلوغ رسید، پدرش، قیصر روم، 

ان را از اطراف و اكناف در كاخ خویش جمع كرد تا همسری شایسته برای دخترش جماعتی از بزردان و پهلوان

بردزیند. كتایون كه قبالً خواب مردی بلنداختر را دیده بود كه موجب مباهات روم خواهد شد، از میان حضار در 

عالن نمود همج جستجوی همان مرد بود. مردان انجمن نظر كتایون را جلب نکردند و روز به پایان رسید. قیصر ا

مردان به قصر او بیایند تا كتایون یکی را بعنوان شوی خود بردزیند. مرد دهقانی میزبان دشتاسپ در روم بود. 

سب وتخت مهی را كچون خبر قیصر را شنید، دشتاسپ را تشویق نمود تا در مجلس قیصر حضور یابد، بلکه تاج

 نماید.

 چو بشنید دشتاسپ با او برفت

 شد فرود از مهان ایبه بیغوله

 برفتند بیداردل بنددان

 همی دشت بر درد ایوان خویش

 چو از دور دشتاسپ را دید دفت

 

 به ایوان قیصر خرامید تفت 

 پر از درد بنشست خسته نهان

 كتایون و دلرخ پرستنددان

 پسش بخردان و پرستار پیش

 كه آن خواب سر بركشید از نهفت

 (355: 4اهنامه، ج )ش                               

ای نشسته بود كه چشم كتایون به او افتاد و خوابش تعبیر شد. خبر وقتی دشتاسپ به ایوان قصر رسید، در دوشه

ونشان داشته باشد و شرط كرد كه هیچ مالی به كتایون نامبه دوش پدر رسید. او رضایت نمیداد كه دامادی بی

ز نژاد و هویت دشتاسب آداه شد، كتایون را طبق رسم دربار، به خانج نخواهد بخشید. درنهایت هنگامی كه قیصر ا

 شوی در ایران رهس ار كرد. حاصل این ازدواج، پهلوانی به نام اسفندیار بود.

 است قبایل بدوی درون در ایطایفهبرون ازدواج نوع معرف شده، یاد شاهنامه در كه لزم به ذكر است ازدواجهایی

 مخالفت خواستگار، سفر .اندمیکرده قبیله ازدواج همان از دیگر ایطایفه زنان با طایفه یک مردان آن براساس كه

 در كه عاملی .ازدواجهاست اینگونه مشخصات از عروس خاندان در ماندن داماد اغلب، و خواستگار با دختر خانوادۀ

 (.34-35: 4374ر، است )بها داماد و عروس نبودن خانواده یک از است مشترک این ازدواجها تمام

طرفین داستان )عاشق و معشوق( در این اثر، هردو انسان و از نوع مذكر و مؤنثند. درونمایج داستان عاشقانج صرف 

بوده و منشأ پیدایش آن اسطوره و ازلحاظ زمانی مربوط به پیش از اسالم است. براساس اصالت روایت از نوع 

 ست. داستانی دارای فرجامی خوش از نوع وصال و فرزندآوری است.ا« زمینی»بوده و براساس نوع عشق، « اصلی»

 

 داستان سوم: بیژن و منیژه

( به نظم داستانهای منفردی از میان داستانهای قدیم ایرانی 344-347فردوسی ظاهراً در اوان قتل دقیقی )حدود 
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 نیژهبیژن و منجانید و با نام داستان كه بعدها آنها را در شاهنامج خود د« بیژن و درازان»سردرم بود، مثل داستان 

بصورت امروزی در شاهنامه شکل درفت. داستان بیژن و منیژه یکی از داستانهای معروف شاهنامه است كه عشق 

بیژن پسر دیو و منیژه دختر افراسیاب را روایت میکند. زبان داستان فارسی و قالب آن مثنوی است. تاریخ سرایش 

پنجم قمری و دونج )هانر( آن حماسه با موضوع عشق است. سبک آن خراسانی و شامل  این داستان سدۀ چهارم و

(. وزن آن متقارب مثمن محذوف )فعولن، فعولن، 575:4155بیت است )شاهنامه، ویرایش خالقی مطلق،  4674

یسه وفعولن، فعل( است و شامل شخصیتهایی چون كیخسرو، رستم، دردین، افراسیاب، دیو، درسیوز، و پیران 

در منابع پیش از  -همچون داستان زال و رودابه-است و در فضای ایران كیانی خلق شده است. از این داستان نیز 

 خود از بیژن نونیجفردوسی سخن نرفته است؛ با وجود این در آن زمان بسیار معروف بوده و منوچهری در قصیدۀ 

 و منیژه نام میبرد.

 شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

 ا چون منیژه بر سر چاهثری

 

 چو بیژن در میان چاه او من 

 دو چشم من بدو چون چشم بیژن

 (344)دیوان منوچهری: ی                        

داستان از آنجا آغاز میشود كه روزی كیخسرو بر تخت نشسته و یالن و پهلوانان نیز در بارداه او حاضرند و به شراب 

كه در مرز ایران و توران واقع -نیان وارد میشوند و از حملج درازها به شهر ارمان خوردن مشغول. دروهی از ارما

 شکایت كرده و یاری میطلبند. -است

 سر سر مرز تیوران در شهیر میاست

 سوی شهر ایران یکی بیشه بود

 چیه ماییه بیدو اندرون كشتزار

 دراز آمد اكنون فیزون از شمیار

 

 ستاز ایشان به ما بر چه مایه بال 

 كیه ما را بدان بیشه اندیشه بود

 داردرخت بیرآور، هم مییوه

 دیرفت آن همیه بیشه و مرغیزار

 

كیخسرو جنگ با درازان را به یالن پیشنهاد میکند و از آن میان، بیژن داوطلب شده به جنگ درازان میرود و آنها 

اه و به سرور و خوشی مینشینند. بیژن به جشنگ را از بین میبرد. زیبارویان تورانی و دختر افراسیاب جشن میگیرند

ایستد. منیژه دختر افراسیاب او را میبیند و بر وی دل میبازد. در موعد میرود و در سایج درختی به تماشا می

ژه به هوش آمده و با منی در آنجا بیژن حركت، منیژه به بیژن داروی بیهوشی میخوراند و او را به قصر خویش میبرد.

مینشیند. نگهبان قصر از ماجرا آداه شده و داستان را به افراسیاب دزارش میدهد. افراسیاب، درسیوز را به بزم 

مأمور تحقیق در این امر میکند. درسیوز، بیژن را به بند كشیده و كاخ را غارت میکند و منیژه را آواره. افراسیاب 

انی درد نن چاه دذارند. منیژه روزها به ددایی پارهدستور میدهد بیژن را در چاهی بیفکنند و سنگی بزرگ بر سر آ

میکند و برای بیژن میبرد. رستم از خبر دم شدن بیژن اندوهگین میشود و در لباس بازاردانان به توران میرود. 

 امنیژه نزد رستم رفته و از او چاره میجوید. رستم و پهلوانان بر سر چاه میروند و بیژن را رهایی بخشیده و منیژه ر

همراه كاروانی به مرز ایران میفرستند. خود و پهلوانان نیز در مرز ایران و توران بر س اهیان افراسیاب پیروز میشوند. 

طرفین داستان )عاشق و معشوق( در این اثر، هر دو انسان و از نوع مذكر و مؤنثند. درونمایج داستان عاشقانج صرف 

مانی مربوط به پیش از اسالم است. براساس اصالت روایت از نوع بوده و منشأ پیدایش آن اسطوره و ازلحاظ ز

 است. فرجام داستان نیز با وصال همراه است.« زمینی»بوده و براساس نوع عشق، « اصلی»
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 داستان چهارم: سیاوش و سودابه

و  كیکاووس پس از جنگ مازندران و بسط مرزهای كشور خویش، این بار متوجه تسخیر سرزمین هاماوران شد

 پس از پیروزی بر شاه هاماوران، از دختر او سودابه خواستگاری كرد:

 ازان پس به كاووس دوینده دفت

 كه از سرو بالش زیباترست

 

 كه او دختری دارد اندر نهفت 

 ز مشک سیه بر سرش افسرست

 (44: 6)شاهنامه، ج                                 

بی به بهانج جشنی كیکاووس و ایرانیان را به كاخ خویش دعوت میکند و در شاه هاماوران پس از این ازدواج، ش

آنجا با نیرنگ، كیکاووس و دیگر س اهیان ایران را به بند كشیده و اسیر میکند. سودابه زنی زیبا، باخرد و مهربان 

 ابه شهبانویتوصیف شده كه در تمام مدت اسارت كاووس به یاری او برخاسته و علیه پدر موضع میگیرد. سود

ایران و نامادری شاهزاده سیاوش است. او بیشتر بخاطر نقش منفی در دربار كاووس و تبعید سیاوش مشهور است. 

سودابه شیفتج او میشود  وقتی سیاوش پس از س ری كردن دوران كودكی و نوجوانی در زابل، نزد پدر بازمیگردد،

سیاوش نیز از دامی كه سودابه . ابراز عشق است، به او بفهماند و او را به حرم دعوت كرده تا نیّاتش را، كه همان

آغوشی با سیاوش را پهن كرده بود آداه شده و مقاومت كرده از خیانت به پدرش احتراز میکند. سودابه قصد هم

وقوس جز تکه پیراهنی از سیاوش چیزی در دستش نماند. سودابه از ترس رسوایی، كه داشت اما در این كش

ووس نیز كیکا است. نست منجر به قتل او توسط شاه شود، القا میکند كه سیاوش قصد تجاوز به او را داشتهمیتوا

برای یافتن دنهکار به هر دو دستور میدهد از میان آتش بگذرند. سیاوش نادزیر شد برای اثبات بیگناهی خود، از 

های مهیب آتش عبور میکند؛ اما سودابه حتی ههای آتش بگذرد كه البته بدون هیچ آسیبی از میان شعلمیان شعله

سیاوش برای دور ماندن از پایتخت، در جنگ با افراسیاب شركت كرده و طی اختالفی كه به آتش نزدیک نمیشود. 

با كیکاووس پیدا میکند، به توران پناهنده شده و پس از رویدادهایی به فرمان افراسیاب به قتل میرسد. انتشار خبر 

یاوش، رستم را سودوار و خشمگین كرده. او به پایتخت آمده و پس از نکوهش بسیار كیکاووس، كشته شدن س

 .سودابه را از شبستان بیرون كشیده با خنجر به دو نیم میکند

خواهی نامادری به فرزند، بنمایج چندین منظومج داستانی عاشقانه در ادب فارسی بوده است. در این عشق و كین

توزی نامادری، قرائتی متفاوت از اوش و سودابه و وامق و عذرا، با وجه مشترک عشق و كینهبین دو منظومج سی

(. عشق سودابه به سیاوش وجه تراهیک مییابد و 654: 4349پور و دیگران، عشق را به تصویر میکشند )یوسفی

ست جهت رسیدن به چینی زنانه امفهومی نامقدس دارد. درواقع عشق سودابه به سیاوش ابزاری برای دسیسه

های رقابت بین ناخودآداه جمعی ایرانی با تورانیان و هاماوران را تمایالت شخصی. برخی معتقدند این عشق لیه

(. عشق سودابه )دختر شاه هاماوران و همسر كیکاووس( به سیاوش )پسر 656و  654پنهان میسازد )همان: 

ه های مشابا نوعی خیانت نیز همراه است و میتوان نمونهطرفه و ممنوعه است. این عشق بكیکاووس(، عشقی یک

سیاوش ازجمله بزردترین قهرمانان و »آن را در مواردی مانند یوسف و زلیخا، و رومئو و هولیت نیز مشاهده كرد. 

عزیزترین پهلوانان شاهنامه است. او نیز مانند ایرج، بسبب خوبی سرشت خود، قربانی نبرد خیر و شر میگردد. 

رین تبگاه از خون یکی از بیگناهترین و آراستهی برای آنکه درخت خوبی از خشکیدن مصون بماند، باید داهدوی

(. این داستان را میتوان كاملترین داستان عاشقانه در 473: 4374)اسالمی ندوشن، « فرزندان آدمی آبیاری شود

ی، وفاداری، تربیت، پاكی ذات و ضدارزشهایی شاهنامج فردوسی دانست كه ارزشها و هنجارهایی مانند خرد، دانای

 توزی در آن مطرح میشود.مانند خیانت، هوسبازی، حسادت، و كینه
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ای نیست، بلکه سمبل تنها زاینده و آفرینندۀ هیچ قهرمان و شاهزادهنه»سودابه بعنوان شرورترین زن شاهنامه 

این داستان بنوعی تقابل عشق و حماسه را نیز (. در 44: 4394)خسروی و طغیانی، « ناپاكی و پلیدی شده است

میتوان شاهد بود. برای نمونه در ابیات ذیل كه سیاوش برای رهایی از عشق ممنوعج سودابه، نادزیر پناه بردن به 

 خطاب میکند:« نهنگ»میدان جنگ را برمیگزیند و سودابه را 

 بدان مهربانی دل شهریار

 چو سودابه او را فریبنده دشت

 او دشت زندان من شبستان

 چنین رفت بر سر مرا روزدار

 دزیدم بدان شوربختیم جنگ

 

 بسان درختی پر از برگ و بار 

 تو دفتی كه زهر دزاینده دشت

 غمی شد دل و بخت خندان من

 كه با مهر او آتش آورد بار

 نهنگمگر دور مانم ز چنگ 

 (164: 6)شاهنامه، ج                               

استان )عاشق و معشوق( در این اثر، هردو انسان و از نوع مذكر و مؤنثند. درونمایج داستان عاشقانج صرف طرفین د

بوده و منشأ پیدایش آن اسطوره و ازلحاظ زمانی مربوط به پیش از اسالم است. براساس اصالت روایت از نوع 

بار است و به مرگ جام آن نیز اندوهطرفه و ممنوعه است. فر، یک«زمینی»بوده و براساس نوع عشق، « اصلی»

توجه است. در نگاهی كلی بین داستان پیامبران و انجامد. شباهتهای آن با داستان یوسف و زلیخا قابلطرفین می

عطف داستانها، شباهتهای بسیاری وجود دارد. یکی از ای ایرانی، بویژه در كلیت ماجرا و اوج و نقطهاسطورهه

باره داستان یوسف و سیاوش است. یکی از موارد مهمی كه این دو داستان سه و توجه دراینداستانهای درخور مقای

را درخور مقایسه میکند، شخصیت و رفتار زنان آن است و جالب این است كه برغم مشابهت بسیار سودابه و زلیخا، 

ناكام ماندن از یوسف دست به  تفاوتهای ظریفی میان این دو زن در داستان وجود دارد. برای نمونه، زلیخا پس از

ای دست مییازد تا شخصیت سیاوش را دری نمیزند اما سودابه چون مراد خویش نمییابد، به هر حیلهدسیسه

تخریب كند و برخالف زلیخا هردز به دناه خویش معترف نمیشود. در قیاس با سودابه، زلیخا پس از سال ای درازی 

یگذرد، هردز زنی منفور و هوسباز )چون سودابه( معرفی نمیشود و تالش كه از رخ دادن ماجرای او با یوسف م

مفسران برای ساختن پایانی خوش برای عشق زلیخا )جوان شدنش توسط یوسف و وصلتش با او( این را تأیید 

 (.473: 4394میکند )ممتحن و داوری، 

 

 داستان پنجم: وامق و عذرا
اثر )فارسی و تركی( مورد تقلید واقع شده  64ارب سروده شده، در مثنوی وامق و عذرای عنصری، كه به بحر متق

است. این داستان در عصر ساسانی به پهلوی و سریانی و در دورۀ اسالمی به عربی ترجمه شده است )ذوالفقاری، 

ی ن(. شاعرانی مانند قتیلی بخارایی )قرن ده(، صرفی كشمیری )قرن ده(، میرزا محمدصادق نامی اصفها435: 4399

 اند.دویی این اثر روی آورده)قرن سیزده( و حسینی شیرازی )قرن سیزده( به نظیره

در این داستان، وامق پس از رانده شدن از خانج پدری توسط نامادری، پس از پشت سر دذاشتن سختیهای فراوان، 

شی است مقدس برای شکستن ای از ابهام فرومیرود. در این منظومه عشق تالبه عذرا نمیرسد و سرنوشت او در هاله

الصلی است كه احتمالً در داستان عاشقانج یونانی»ساختارهای ظاهراً اخالقی حاكم بر ذهن اطرافیان. این داستان 

دراصل »(. ذوالفقاری معتقد است 654: 4349پور و دیگران، )یوسفی« دورۀ انوشیروان به زبان پهلوی درآمده است
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: 4399)دوالفقاری، « ام وامق و عذرا، كه عربی است، تمامی نامها و جاها یونانی استیونانی قصه شکی نیست و جز ن

 آورد.پردازی و توصیفات در این اثر، داستانهای شاهنامه را به یاد می(. انتخاب بحر متقارب و شیوۀ قافیه434

به یکدیگر دل « مسشا»عذرا دختری جنگاور است و وامق یکی از خویشاوندان اوست. این دو در معبد شهر 

میبازند. وامق از ترس توطئج نامادری خود، از شهر میگریزد و به دربار پدر عذرا پناه میبرد. در این میان مادر عذرا 

میمیرد و پدرش در جنگی كشته میگردد و عذرا به كنیزی فروخته میشود. س س توسط بازاردانی دزدیده میشود. 

 وامق و عذراای به نام ه.ق( در منظومه134فارسی متعلق به عنصری بلخی )كهنترین روایت این داستان به زبان 

بیت دارد و تا دزیده شدن عذرا ادامه پیدا میکند و در همینجا  376است. این متن كه ظاهراً ناقص است، حدود 

آن  اوت برایپایان یافته است. در آثار دیگری نیز به این ماجرای عاشقانه اشاره شده است كه هریک فرجامی متف

از طرسوسی، عذرا پس از اسارت و موفقیت در امتحانی، به وصال وامق میرسد. در  نامهداراباند. در روایت كرده

نیز آمده كه این داستان به اسارت عذرا و مرگ وامق انجام یافته است. این داستان نیز  التواریخ و القصصمجمل

اند؛ حتی عذرا و عذرا، از كودكی به ایشان جنگاوری و نبرد آموختهای حماسی دارد و پدران وامق بستر و زمینه

 آورد:فرماندۀ س اه پدر خویش است و از این منظر، دردآفرید را به یاد می

 به عذرا س ردی س ه پیش خویش

 
 فرستادی او را بدان كار پیش 

 (51)وامق و عذرا، عنصری:                        

معشوق( در این اثر، هردو انسان و از نوع مذكر و مؤنثند؛ وامق مرد و عذرا زن است.  طرفین داستان )عاشق و

درونمایج داستان عاشقانج صرف بوده و منشأ پیدایش آن اسطوره و ازلحاظ زمانی مربوط به پیش از اسالم است. 

 ؛ البته عشق ممنوعه واست« زمینی»بوده و براساس نوع عشق، « اقتباسی: یونانی»براساس اصالت روایت از نوع 

یکطرفه نیز در آن دیده میشود )عشق نامادری وامق به او( كه از این جهت شبیه ماجرای سودابه و سیاوش است. 

 فرجام آن نیز نامعلوم است.

 

 داستان ششم: ورقه و گلشاه
است. این منظومه  منظومج داستانی ورقه و دلشاه سرودۀ عیوقی از شاعران دورۀ اول غزنوی و معاصر سلطان محمود

ای از عشق و حماسه دانست. سرودن مضامین در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده و آن را نیز باید آمیخته

تأثیر حاكمیت مضامین حماسی های حماسی است، میتوان تحتعاشقانه در بحر متقارب را، كه مخصوی منظومه

صیتهای عاشقانه در این دوره، ویژدیهای قهرمانی و حماسی دارند و قهرمانی بر جامعه دانست. از این رو اغلب شخ

جریر،  ادر ابوحرزه نیست؛ معلوم دقیقاً و دلشاه ورقه داستان نظم تاریخو حاوی رزم و بزم دركنار یکدیگر هستند. 

. است دهدرآور فارسی به نظم را آن كه است شاعری نخستین عیوقی درآورده، عربی به نظم آن را شاعر دورۀ اموی

 چهاردهم قرن از پیش فارسی مصوّر داستان كامل دورۀ تنها و دربردارد را زیبا مینیاتور 74و دلشاه  ورقه داستان

 این مینیاتورهای در كه سبکی میباشد. هفتم و قرن ششم در موجود مصور خطی نسخ كهنترین از آمده و بحساب

 (.46 :4375سلجوقی است )تجویدی،  سبک به رفته، بکار نسخه

، های عرباین مثنوی ماجرای عشقی پرسوزودداز بین دو عاشق و معشوق )دخترعمو و پسرعمو( در یکی از قبیله

را روایت میکند؛ عشقی كه با درنوردیدن مرزهای فراق و هجران، به تراهدی نزدیک میشود و « بنی شیبه»به نام 

 لسوخته رقم میزند.پس از آن به شکلی معجزدونه وصال را برای عاشق و معشوق د
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نوع عشق میان این دو دلداده را عشق عذری یا عشق عفیف مینامند. عشق عفیف عشقی است كه باوجود تمایالت 

ورزی از آنجا كه در بین اعراب این نوع عشق»عمیق میان دو طرف، پایبندی به اصول اخالقی و پاكدامنی برجا باشد. 

 زاده و)غالمحسین« ن یمن است، به عشق عذری شهرت یافته استعذره از قبایل قحطامنسوب به قبیلج بنی

 (14: 4345دیگران، 

ای موارد شباهتهایی با داستان لیلی و مجنون دارد؛ مانند دفن دو عاشق در كنار یکدیگر و این داستان در پاره

داستان  صفا معتقد است این اهللسالم نیست. ذبیحازدواج دلشاه با پادشاه شام كه بیشباهت با ازدواج لیلی با ابن

اش عفراءبن بنت عقال )عروه و عفراء( است كه با بن حزام العذری با دخترعمهبردرفته از داستان شاعر عرب، عروۀ

(. با وجود این 44: 4346تغییرات كوچکی در میان ایرانیان با عنوان ورقه و دلشاه معروف دردیده است )صفا، 

اسی و مضامین و تصاویر جدید، آن را از اصل خود متمایز كرده است. یکی از این های حمعیوقی با افزودن جنبه

حضور اندیشه و تفکر خرددرا، كه ریشه در فرهنگ و تمدن دیرینج ایران دارد، در انتخاب شخصیتها و »تفاوتها 

ونج دیگر، آشنایی (. نم13: 4345زاده و دیگران، است )غالمحسین« جایگاه آنان و همچنین شیوۀ پردازش ماجراها

است كه در اصل عربی آن وجود ندارد. چنین تغییری را نظامی در لیلی و مجنون نیز ایجاد « مکتب»دو دلداده در 

 كرده است.

نوآوری این اثر در این است كه به مناسبتهای دونادون، غزلهایی در همان بحر اصلی منظومه دارد كه ساختار قوافی 

غزل است. جالب این است كه در داستان عربی عروه و عفراء نیز ابیات عاشقانه و غزلهای  آنها مثل ساختار قوافی در

 فارسی قدیم غزلهای جمله از و انگیزو دل لطیف بسیار معمولً دلشاه و ورقه منظومج غزلهایباری آمده است. اندوه

 آن در دویانقصیده الفاظ فخامت و درشتى و است معانى و باریکى دقت و لفظ انسجام و روانى به مقرون كه ستا

انگیز و نومیدانه همراه است. طرفین این ماجرا نیز مانند بسیاری از داستانهای عاشقانه با فرجامی غمنیست.  مؤثر

داستان )عاشق و معشوق( در این اثر، هردو انسان و از نوع مذكر و مؤنثند؛ ورقه مرد و دلشاه زن است. درونمایج 

عارفانه بوده و منشأ پیدایش آن نامعلوم و ازلحاظ زمانی مربوط به پس از اسالم است. براساس  -داستان عاشقانه 

است و فرجام آن با وصال و « عذری و عفیف»بوده و براساس نوع عشق، « اقتباسی: عربی»اصالت روایت از نوع 

 كامیابی همراه است.

 

 داستان هفتم: ویس و رامین
سرودۀ فخرالدین اسعد دردانی، شاعر  و ، از ایران باستان )دوران اشکانی ی ساسانی(داستانی عاشقانه ویس و رامین

( میزیسته 155-164طالب طغرل )توانای قرن پنجم هجری، است. فخرالدین اسعد دردانی همزمان با سلطان ابو

فتار وی اینطور ه.ق به نظم درآورده است. محجوب میگوید: از د 114تا  136و این كتاب را در فاصلج سالهای 

آید كه وی در فتح اصفهان و توقف چندماهه در آن شهر با سلطان طغرل بیگ همراه بوده است. در مالقاتهایی برمی

اسعد و ابوالفتح مظفر حاكم اصفهان دست داده، یک روز سخن داستان ویس و رامین بر زبان كه میان فخرالدین 

انجامد. دویندۀ این مجموعه با علوم رایج می ویس و رامینداستان  حاكم اصفهان میرود و مذاكرات آن دو به نظم

انهای از داست ویس و رامینزمان مانند فلسفه، نجوم، ادب، معارف اسالمی و زبان پهلوی آشنایی داشته است. داستان 

اسعد،  فخرالدین كهن فارسی است و باید پیش از عهد ساسانی و یا لاقل اواخر عهد اشکانی پیدا شده باشد. احتمالً

: مقدمج ویس و رامین(. 4337آن را از اصل پهلوی آن و با تحریرهای فارسی به نظم درآورده است )ر.ک: محجوب، 

حاكمی نیز میگوید: این داستان را پیش از آنکه فخرالدین اسعد به نظم بیاورد، در میان ایرانیان شهرت داشته 
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: 4344ز این داستان در شعر خود یاد كرده، ابونواس است )حاكمی، است. قدیمیترین كسی كه در دورۀ اسالمی ا

75.) 

آنکه نقشی در سرنوشت خود داستان، داستان دلداددی دو عاشق و معشوق یعنی رامین و ویس است. ویس بی این

وبد ح شاه مآید و بدون آنکه زنددی را با وی آغاز كند، به نکادرمی« ویرو»داشته باشد، یک بار به عقد برادر خود 

است و شاه موبد شهرو را با ثروت زیاد میفریبد و « شهرو»آید. ویس دختر از شاهان قدرتمند زمان خود درمی

ویس را ازآنِ خود میکند. پس از ازدواج شاه موبد و ویس، رامین برادر شاه موبد عاشق ویس میشود و داستان 

داستان رقم میزند. در پایان داستان شاه موبد با حملج دراز  بیقراریهای این دو عاشق آغاز میگردد و حوادثی را در

 از بین میرود و ویس و رامین به وصال هم میرسند.

 دونادون هایجنبه از را آن خای )عشق ممنوعه( است كه ویژدی دارای مشابه هاینمونه به نسبت منظومه این

 و میفکند حوادث دامن در را او تقدیر دست ت كهپرواسبی و شوریده ویس زنی میکند. بررسی قابل و توجّه مورد

 نکات دربردارندۀ نظر این از اسعد، فخرالدّین است. داستان آن خواهان خود، كه عشقی جز ندارد آرزویی و ادعا هیچ

 آنهاست. در اجتماعی شرایط و موقعیّت و هاانگیزه و روزدار آن در زنان اشرافی زنددی از ایارزنده و جالب بسیار

 كشیده بتصویر تمامتر هرچه به خوبی ویس، در نهفته عقدۀ جبران در جهت ممنوعه عشق رامین، و ویس استاند

 نظم رشته به را وضعیت این هنرمندانه و بهنگام، مناسب فضاسازیهای پردازی،موقعیّت با اسعد فخرالدین میشود.

 است. كشیده

ان و از نوع مذكر و مؤنثند؛ رامین مرد و ویس زن است. طرفین داستان )عاشق و معشوق( در این اثر، هردو انس

درونمایج داستان عاشقانج صرف بوده و منشأ پیدایش آن، تخیل شاعر و ازلحاظ زمانی مربوط به پیش از اسالم 

 «.زمینی و داه ممنوعه است»بوده و براساس نوع عشق، « اصلی»است. براساس اصالت روایت از نوع 

 

 شیرین داستان هشتم: خسرو و
های عاشقانه و شاهکارهای ادب فارسی محسوب میشود. نظامی با آفرینش نظامی، از منظومه خسرو و شیرین

ی دستخسرو و شیرین الگوی شاعران زیادی پس از خود شده است. نظامی خسرو و شیرین را با هنرمندی و چیره

بیت  4555در  ن رسانده است. خسرو و شیرینبه پایا 574ای سروده و به دفتج خود، نظم آن را در سال خالقانه

در بحر هزج مسدس مقصور محذوف سروده شده است و در آن از عشق خسروپرویز به شیرین و مشکالت و اتفاقاتی 

اند، پیشگی رخ میدهد سخن دفته شده است. خسرو و شیرین هر دو شخصیت تاریخی بودهكه در طول این عاشق

 ای میبخشد. اینتل خسرو و خودكشی شیرین به آن رنگ عاشقانه و شاعرانج پرجاذبهداستان عشق، ازدواج آنها، ق

دونه كه در اشعارش به ذكر آن داستان روایتی كهنه دارد و بنظم كشیدن این داستان توسط فردوسی، همان

 می ردازد، نشان از قدمت تاریخی این اثر دارد.

شده است، اما این افسانه در اواخر دوران ساسانیان پا درفته و در  چهرۀ شیرین بر پایج تاریخ و افسانه بنا نهاده 

ما كه سیدورۀ اسالمی پرورش یافته است. برخی شیرین را شاهزادۀ ارمنی میدانستند كه برای یافتن جوانی خوش

كنیزک  اشیرین ر القصص و مجمل التواریخو  تاریخ بلعمیتنها تصویر او را دیده ترک تخت پادشاهی میکند اما در 

اند. از اشاره كرده ویس و رامینیونانی خسرو پرویز معرفی میکنند. برخی پژوهشگران به تأثیرپذیری نظامی از 

میداند )محجوب،  خسرو و شیرینبخش نظامی در سرودن اسعد دردانی را الهام ویس و رامینجمله محجوب كه 

همانندی دو اثر در »اند: دانسته ویس و رامینبله با را از جهاتی در مقا خسرو و شیرین(. و برخی دیگر 6: 4334
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ها، و تنظیم دفتگوها همه و همه ساخت كلی و پیکرۀ داستان رویدادهای فرعی، نقش قهرمانان، آرایش صحنه

های پراكندۀ شیرین و تأكید او بر این نکته كه نمیخواهد مانند ویس در جهان بدنام شود، آشکار است اما اشاره

 (.6: 4399)برادران، « نکته است كه نظامی این داستان را در مقابله با اثر فخرالدین سروده استمؤید این 

وصف شیرین برادرزادۀ ملکج اران « شاپور»خسروپرویز پسر هرمز، از پادشاهان ایران است. خسرو از زبان ندیمش 

و شیرین را نیز عاشق خسرو میکند. را میشنود و عاشق او میشود. شاپور تصویر خسرو را به شیرین نشان میدهد 

آنها پس از مدتی یکدیگر را مالقات میکنند و به هم عشق میورزند و اما شیرین برای آنکه خسرو را به وصال خود 

برساند، شرط ازدواج را مطرح میکند. خسرو از این كار سرباز میزند و وقتی اصرار شیرین را در ازدواج با او میبیند، 

داری به روم میرود و شرط قیصر را كه ازدواج  با دخترش مریم است، می ذیرد و سیاسی و مملکتبدلیل اتفاقات 

با مریم ازدواج میکند، اما مریم پس از چندی از دنیا میرود. از آن طرف شیرین در كوهستان زنددی میکند و برای 

. راه عبور شیر را به كاخ شیرین هموار نمایدآنکه بتواند از شیر تازه استفاده كند شاپور فرهاد را انتخاب میکند تا 

فرهاد با دیدن شیرین عاشق او میشود و وقتی خسرو از این دلداددی اطالع پیدا میکند، شرط رسیدن فرهاد به 

ر روز كار كندن كوه را ادامه میدهد و دپیشه است شبانهشیرین را كندن كوه بیستون بیان میکند. فرهاد كه عاشق

وغین مرگ شیرین آنقدر زاری میکند تا جان میبازد. پس از آن خسرو برای بدست آوردن شیرین آخر با خبر در

تالش میکند، اما شیرین از شرط خود دست برنمیدارد. خسرو بار دیگر با ناامیدی بسمت اصفهان حركت میکند و 

رین را از یاد خسرو نمیبرد و پس از در آنجا با شکر ازدواج كرده و اما او را ترک میگوید. ازدواج با مریم و شکر، شی

آورد. در سالهای پایانی عمر خسرو، شیرویه آید و او را به عقد همیشگی خود درمیجدایی از شکر بسمت شیرین می

فرزندش وی را محبوس میکند و درنهایت خسرو به قتل میرسد. شیرین پس از دیدن پیکر خسرو خود را میکشد 

 .و به زنددی خود پایان میدهد

است.  افزوده را آنطبری  تاریخ ترجمج در بلعمی اما نیامده، بمیان سخنی شیرین فرهاد به عشق ازشاهنامه  در

 در او قاطعیت و داستان زن آزاددی شخصیت آمده،می حساب به ارزش شیرین و خسرو داستان ردازان نظر از آنچه

 به داستان زن شخصیت پایبندی بوده، ارزشمندون مجن و لیلی داستان ردازان نگاه در اما آنچه است، بوده عمل

 است جوامعی فرهنگی تفاوت بیانگر نکته این است. بوده یا شوهر پدر فرمان از او تبعیت و اجتماعی رسوم و آداب

 (.71: 4399اند )فاطمی و درپر، بوده روایت دو اولیج خاستگاه كه
ان و از نوع مذكر و مؤنثند؛ درونمایج داستان عاشقانج صرف طرفین داستان )عاشق و معشوق( در این اثر، هردو انس

تاریخی و ازلحاظ زمانی مربوط به پیش از اسالم است. براساس اصالت روایت از نوع بوده و منشأ پیدایش آن نیمه

 است.« زمینی»بوده و براساس نوع عشق، « اصلی»

 

 داستان نهم: لیلی و مجنون

 599بن منوچهر سروده و آن را حدود سال به نام شروانشاه ابوالمظفر اخستان 5914نظامی این منظومه را در سال 

انگیز مجنون و لیلی از داستانهای قدیم تازیان است كه در كتب به پایان برده است. این اثر راوی داستان عشق غم

ه تصرفات بسیار كرد كهن عربی چند بار به آن اشاره شده است؛ بنابراین نظامی خالق داستان نبوده ولی در آن

است. لیلی و مجنون سومین منظومه از خمسج نظامی است كه شاعر آن را در مدتی كمتر از چهار ماه به نظم 

                                                      
 فی دال شد به بهترین حال                در سلخ رجب به ثی و آراسته .4

 پانصید تاریخ عیان كه داشت با خود               هشتیاد  و چهیار بعید    
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بیت دارد؛  این اثر در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض یا محذوف )مفعول مفاعلن  1755درآورده است و حدود 

. ابن ندیم آنجا كه از عاشقان دورۀ جاهلیت سخن مفاعل یا فعولن( سروده شده كه بحری كوتاه و سبک است

دوی پیش از (. نویسنددان و شاعران پارسی345میگوید، از كتابی به نام مجنون و لیلی نام میبرد )الفهرست: 

اند. رابعه قزداری، از شاعران معاصر رودكی، در نظامی نیز این داستان را میشناخته و در آثار خود از آن نام برده

 ویش از چشم اشکبار مجنون و رخسار دلگون لیلی سخن دفته است:شعر خ

 ددر لله در باغ مأوی درفت

 مگر چشم مجنون به ابر اندر است

 

 چمن رنگ ارتنگ مانی درفت 

 كه دل رنگ رخسار لیلی درفت

 

ادبیات  رپیشینج آن د»قائلند كه « ایمضمون عامیانج بسیار كهنه»بعضی محققان برای داستان لیلی و مجنون 

ای نیز به مثالی (. عده333: 4351)ری کا، « بابل دیده میشود. با این تفاوت كه داستان در آنجا پایانی خوش دارد

اندیشج جنون مولود »بر آن است كه  4بودن داستان مجنون و لیلی معتقدند. یکی از محققان به نام هان كلود واده

حجاز بوده كه از دیرباز در آن حوالی رواج داشته است، اما اهل  عشق )حب عذری( از عناصر كهن فولکلور ناحیج

ادب به آن مظهریت دادند؛ یعنی مجنون را خود آفریدند و مثل اعالی شیفتگی زادۀ عشق فرانمودند و دیوانی به 

ن و نامش پرداختند كه به احتمال قوی از اشعار دمنام بدوی یا از سرودهای مغنیان فراهم آمده است. این مجنو

 (.169: 4344)به نقل از ستاری، « معشوقش لیلی، صوری و مثالی و نوعیند

در منظومج لیلی و مجنون طرفین داستان از نوع انسان میباشند؛ مجنون مرد است و لیلی زن. این داستان عاشقانه 

راساس ز اسالم است. بتاریخی و ازلحاظ زمانی مربوط به پیش ااز نوع اقتباسی )عربی( است و منشأ پیدایش آن نیمه

 است.« هایی از عرفانزمینی با رده»بوده و براساس نوع عشق، « اقتباسی: عربی»اصالت روایت از نوع 

 جدول: مقایسۀ داستانها
نام  ردیف

 منظومه

جنسیت 

 عشاق

منشأ  درونمایه

 پیدایش

دورۀ 

 زمانی

اصالت 

 روایت

نوع 

 عشق

بیان 

 داستان

 فرجام

زال و  4

 رودابه

عاشقانج  زن و مرد

 صرف

پیش از  اسطوره

 اسالم

 خوش غیرتمثیلی زمینی اصلی

دشتاسب  6

 و كتایون

عاشقانج  زن و مرد

 صرف

پیش از  اسطوره

 اسالم

 خوش غیرتمثیلی زمینی اصلی

 بیژن 3

 و 

 منیژه

عاشقانج  زن و مرد

 صرف

پیش از  اسطوره

 اسالم

 خوش غیرتمثیلی زمینی اصلی

سیاوش و  1

 سودابه

قانج عاش زن و مرد

 صرف

پیش از  اسطوره

 اسالم

ناخوش  غیرتمثیلی زمینی اصلی

 )مرگ(

وامق و  5

 عذرا

 -عاشقانه زن و مرد

 عارفانه

پیش از  اسطوره

 اسالم

اقتباسی 

 )یونانی(

زمینی 

)داه 

 ممنوعه(

 نامعلوم غیرتمثیلی

                                                      
4. Jean Claude vade 
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ورقه و  4

 دلشاه

 -عاشقانه زن و مرد

 عارفانه

پس از  نامعلوم

 اسالم

اقتباسی 

 )عربی(

ینی زم

)عذری و 

 عفیف(

 خوش غیرتمثیلی

ویس و  7

 رامین

عاشقانج  زن و مرد

 صرف

پیش از  تخیل

 اسالم

زمینی و  اصلی

داه 

 ممنوعه

 خوش غیرتمثیلی

 لیلی 9

 و 

 مجنون

-عاشقانه  زن و مرد

 عارفانه

-نیمه

 تاریخی

پیش از 

 اسالم

اقتباسی 

 )عربی(

زمینی 

)با 

های رده

 عرفان(

            

 غیرتمثیلی

نییاخوش  

 )مرگ(

خسرو و  4

 شیرین

عاشقانج  زن و مرد

 صرف

-نیمه

 تاریخی

پیش از 

 اسالم

نییاخوش   غیرتمثیلی زمینی اصلی

 )مرگ(

 

 گیرینتیجه
های چهار، پنج و شش هجری( ازنظر سابقه، بحر و وزن، جنسیت و در این مقاله، نُه منظومج عاشقانج كهن )سده

ورۀ زمانی، بیان داستان، و فرجام موردبررسی قرار درفت. نوع عشاق، نوع عشق، منشأ پیدایش، درونمایه، اصالت، د

 دستاورد پژوهش ناظر بر موارد ذیل است:

 ها عشاق از نوع انسان و زن و مرد هستند. همچنین تمامی آثار دارای بیانی غیرتمثیلی میباشند.در تمامی منظومه -

ای از غنا و حماسه هستند. ته و آمیختهدرصد( در بستری حماسی شکل درف 55پنج داستان از نُه داستان )حدود  -

این آثار عبارتند از: زال و رودابه، كتایون و دشتاسب، بیژن و منیژه، سیاوش و سودابه، و وامق و عذرا. بنابراین در 

 این داستانها شاهد توصیفات حماسی از قهرمانان هستیم.

 33« )ناخوش: مرگ دو طرف»ه داستان درصد(، در س 55« )خوش و همراه با وصال»فرجامها در پنج داستان  -

 است؛ بنابراین بسامد فرجام خوش بیشتر از فرجام ناخوش است.« نامعلوم»درصد(  44درصد( و در یک داستان )

 های خود، عاشق میشوند.در دو داستان بیژن و منیژه و خسرو و شیرین، عشاق نادیده و طبق شنیده -

 عشق یکطرفه و ممنوعج نامادری به پسرخواندۀ خویش دیده میشود.در داستان سیاوش و سودابه و وامق عذار،  -

 كاملترین داستان عاشقانج شاهنامه را میتوان داستان سیاوش و سودابه دانست. -

تاریخی )دو مورد: درصد( و س س نیمه 55ازنظر منشأ پیدایش بیشترین بسامد متعلق به نوع اسطوره )پنج مورد:  -

 درصد( است. 44درصد( و تخیل )یک مورد:  44: درصد( و نامعلوم )یک مورد 66

درصد( مربوط به پس از اسالم  44درصد( مربوط به پیش از اسالم و یک داستان ) 99ازنظر زمانی هشت داستان ) -

 است.

درصد( هستند. از این  11درصد( و چهار داستان از نوع اقتباسی ) 55از نظر اصالت، پنج داستان از نوع اصلی ) -

 ای یونانی دارد.، سه داستان از عربی اقتباس شده است و یک داستان )وامق و عذرا( سرچشمهچهار داستان

تمامی داستانها روایتگر عشقی زمینی هستند؛ با این تفاوت كه در داستانهایی مانند لیلی و مجنون، و ورقه و  -

 دلشاه، عشق عذری و عفیف است و بسمت تمایالت آسمانی و عرفانی پیش میرود.

غالب این داستانها، مشکالت و موانع وصال دو دلداده، از نوع اختالف خاندان، نژاد و نسب یا طایفه است. برخی در  -

 منتقدان این امر را دعوت به وحدت و یگانگی و عبور از دودستگی و اختالفات میدانند.
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ابه، ی هستند. سودابه، منیژه، رودزنان در اغلب این داستانها دارای نقشی فعال بوده و داه نیز كنشگر و آغازدر اصل -

 كنندۀ رابطج عاشقانه هستند.و ویس شروع

 اند.همگی زنان جز سودابه و ویس، عفیف و محجوب بوده و پاكدامنی را بخاطر عشق و احساسات رها نکرده -

  نویسندگان مشاركت

 استخراج بردسیرسالمی واحد دانشگاه آزاد ا در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی هوشمند اسفندیارپورآقای دكتر  .استشده

 شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعبدوكی  فروغ ابراهیمیسركار خانم 

ی ها و راهنماییهای تخصصبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهصدیقه علی ور دكتر سركار خانم  . اندداشته

  .استبوده پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. انداین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بردسیر
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر ار
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