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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
های عاشقانه بخش مهمی از ادبیات غنایی ایران را تشکیل میدهد و منظومهزمینه و هدف: 

بیانگر خصایص فرهنگی دورانهای مختلف تاریخی این سرزمین نیز قلمداد میشود. رویداد عشق 

هاست و بسته به فضای اجتماعی اركان اصلی این منظومه و حاالت و شرایط عاشق و معشوق از

هر دوره، ویژدیهای خای خود و تفاوتهایی با دیگر ادوار دارد. هدف این پژوهش، بررسی و واكاوی 

های عاشقانج زال و رودابه، بیژن و منیژه، ویس و بر منظومههای غنایی فارسی با تکیه منظومه

های رابعه و بکتاش )از الهینامج عطار( و مهپاره اسالم( و منظومهرامین و خسرو و شیرین )پیش از 

سعید طبیب قمی( )پس از اسالم( خواهد بود كه به چرایی و چیستی و تحلیل و خورشید )محمد

 ها پرداخته میشود.ای كنشها و واكنشهای عاشقان با توجه به رویداد عشق در این منظومهمقایسه

از روش تحلیل دفتمان برای بررسی حاالت عاشق در منظومه بهره  در این مقالهروش مطالعه: 

 شده است. برده

متنی، تقابل ها آنچه حاالت عاشق را رقم میزند، به عوامل و عناصر بروندر این منظومه ها:یافته

 دفتمانها، بافت فکری و فرهنگی، درایشهای دینی و نژادی وابستگی دارد. 

تبع آن، حاالت و ویژدیهای عاشقان پیش از ها رویداد عشق و بهدر این منظومه گیری:نتیجه

اسالم با حاالت عاشقان پس از اسالم دارای تفاوتهای آشکاری است كه این امر تا حدود زیادی 

فرهنگی و سیاسی پیش از اسالم نسبت به دوران اسالمی و تأثیر -ناشی از تغییر دفتمان دینی

تبع آن، بر حاالت و ویژدیهای عاشق است؛ چنانکه در قیاس با فراد جامعه و بهآن بر اركان و ا

اجتماعیِ دورۀ اسالمی، فضای باز حاكم بر روابط زن و مرد در دورۀ پیش -فضای جامعج فرهنگی

واقع اموری را از اسالم، تساهل دربارۀ امور و روابط جنسی، ازدواج و نیز مناسبات خانواددی، به

پذیر میکرد و بعنوان بخشی از فرهنگ اسالمی حرام و نکوهیده و مذموم بود، امکان كه در دورۀ

 های عاشقانج این دوره بازتاب یافته است.غالب در منظومه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Romantic poems form an important part of 
Iran's lyrical literature, and they are also considered to express the cultural 
characteristics of different historical periods of this land. The event of love and 
the situations and conditions of the lover and the beloved are the main 
elements of these systems and depending on the social atmosphere of each 
period, it has its own characteristics and differences from other periods. 

METHODOLOGY: In this article, the discourse analysis method is used to 
examine the states of love in love systems. 

FINDINGS: In these systems, what determines the states of love is dependent 
on extratextual factors and elements, conflicting discourses, intellectual and 
cultural context, religious and racial tendencies. 
CONCLUSION: The states and characteristics of lovers before Islam and the 
states of lovers after Islam have obvious differences, which is largely due to the 
change of the religious-cultural and political discourse before Islam to the 
Islamic era and Its effect is on the pillars and people of the society and, 
accordingly, on the moods and characteristics of the lover; As compared to the 
atmosphere of the cultural-social society of the Islamic period, the open 
atmosphere governing the relationship between men and women in the pre-
Islamic period, the extraordinary tolerance regarding sexual affairs and 
relationships, marriage and family relations, in fact, the things that were 
forbidden and condemned in the Islamic period And it was reprehensible, it 
made it possible and it has been reflected as a part of the dominant culture in 
the romance poems of this period. 
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 مقدمه
های ارزشمندی هستند كه فرهنگ، اندیشه و اوضاع سیاسی و اجتماعی های غنایی ادب فارسی دنجینهمنظومه

ها وجود دارد و اقبالی كه در دذشته جامعج زمان خود را به تصویر میکشند. به دلیل جذابیتی كه در این منظومه

ین اند. در عایی داشتهبرجستهیخ این ملت نیز نقش و رسوم و تاراند، در انتقال فرهنگها و آداب با آن مواجه بوده

سازی و تأثیرپذیری از رویکردهای ها سبب فرهنگحال از آنجا كه كنشها و واكنشهای شخصیتها در روایت منظومه

اغماض است. از یک نظرداه در این باب میتوان شده است، جلوه و جایگاه آنها، مهم و غیر قابل فرهنگی و اجتماعی 

ها به شمار میرود. عشق از زیبایی سرچشمه تقریباً مثلث درونی در بیشتر این منظومه« عشق، دین و خاک»فت د

وار بسامدترین مضمون، در ساختار انداممیگیرد و جانمایه و هستج مركزی ادبیات غنایی، عشق است و مهمترین و پر

 لوه مینماید. ادبیات غنایی، عشق است كه با دو رویکرد زمینی و آسمانی ج

ای از جنون برمیشمرد، در فلسفج ، عشق را شعبهاخالق ناصریهمانگونه كه در فلسفج اسالمی، خواجه نصیر در 

یونان نیز از سقراط نقل شده كه عشق، دیوانگی است و دارای رنگهای دونادون است؛ و از افالطون نقل شده كه 

و محمود و دومی نکوهیده و مذموم است. ارسطو نیز در كتاب عشق بر دو نوع است: الهی و انسانی، اولی ستوده 

دفته: عشقِ ظاهری پایدار نیست؛ زیراكه عاشق، معشوق را برای لذت و معشوق، عاشق را برای  اخالق نیکوماخوس

(. برخی دیگر، عشق را نه به مرز 54: 4395شونده است )ستاری، منفعت دوست دارد و لذت و منفعت هر دو فانی

یگوید: م االشارات و التنبیهاتاند؛ چنانکه ابن سینا در گی كه به معنی محبت بیش از حد و اندازه تفسیر كردهدیوان

و از غزالی نقل شده است كه محبوبیت یک شیء بدین معنا است كه نفس به سوی « المحبه المفرطه، هی العشق»

یگویند و البته از اندیشمندان معاصر، شهید م« عشق»حدی قوی برسد، بدان  آن میل كند، حال ادر این میل به

، در تعریفی مشابه ایشان، عشق را اوج عالقه و احساسات السالمدافعه و جاذبج علی علیهمطهری نیز در كتاب 

 دانسته است. 

 االخیر، خرقانی، جنید، بایزید و حالج درفته تاز بُعد عرفانی نیز به باور قاطبج عرفای اسالمی از هجویری، ابو

ای الهی در وجود القضات، سنایی، عطار و جامی )به الفاظ دونادون( بیان شده كه عشق، امری فطری و عطیهعین

( 4379انسان است كه از مقولج اكتساب نیست، بلکه سراسر الفت رحمانی و الهام شوقی است )ر.ک، كامیاب تالشی، 

شق، فعل نفسانی بوده و آن نهانِ در دِماغ )مغز سر( و از منظری دیگر، از جالینوس حکیم نیز نقل شده است كه ع

نوعی اساس و بنیان اغلب علوم (. بنابراین عشق، به44: 4396و قلب و كبد است )به نقل از كریمیان صیقالنی، 

شش نوعی شوق و ك»اند؛ چنانکه دفته شده فرسایی كردهبشری است و در تعریف آن صاحبان بسیاری علوم قلم

دوست »( و البته بعضی دیگر، حُب را به معنی 64: 6/ 4151)ابن فارس، « مطابق نفس انسان باشداست كه باید 

 (. 694: 4/ 4141)ابن منظور، « اند كه نقیض بغض استداشتن و وداد دانسته

بطور كلی و در معنای مصطلحی میتوان دفت عشق، امری غیراكتسابی است كه در طول تاریخ بشریت در وجود 

یک چیز هست كه در »با یک ماهیت و البته با اختالف مراتب و آثار، جاری و ساری بوده است. به عبارتی انسانها 

است. ما همگی نیاز داریم دوست بداریم و « عشق»جریان قرنها عوض نشده و شاید هردز عوض نشود و آن 

كور شدنِ اشتهایمان، او را  دوستمان بدارند؛ نیازمندیم كه برای كس دیگری به شور و شوق آییم و تا سر حدِ

شق، نوعی عآرمانی سازیم. احساس عاشقانه، یک بند انگشت هم تغییر نکرده و این موجب تسلی آدمی است... به 

(. اما ثمرۀ 63: 4396)كریمیان صیقالنی، « داشتنیترین پناهگاه اوآخرین پناهگاه انسان است؛ مخفیترین و دوست

ات واقع ادبیهای این واهه به شمار میروند. بهشده از جانمایهشده و بردرفتهتقعشق، عاشق و معشوق است كه مش
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داستانی و غنایی ما، صحنج ظهورِ ناز و نیاز و سوز و دداز عاشق و معشوقهای فراوانی بوده است كه هركدام از دل 

-اهه، ساختاری پارادوكسیکال )عاشقاند. منطق دودانه یا تقابل دودانج این دو وتاریخ و جغرافیای خاصی سر برآورده

های عاشقانه حاكم كرده است؛ چنانکه جدال، تقابل، كشش، كنش و واكنشِ معشوق( بر عنصر روایی این منظومه

واقع ادبیات عاشقانه، عرصج تقابل پایان آنها، دسترۀ عظیمی از ادبیات ما را به خود اختصای داده است و بهبی

 عاشق و معشوق است. 

، زال و رودابههای عاشقانج بر منظومههای غنایی فارسی با تکیه ام ما در این پژوهش، بررسی و واكاوی منظومهاهتم

)از الهینامج عطار( و  رابعه و بکتاشهای )پیش از اسالم( و منظومه خسرو و شیرین، و ویس و رامین، بیژن و منیژه

ای م( خواهد بود كه به چرایی و چیستی و تحلیل مقایسهسعید طبیب قمی( )پس از اسال)محمد مهپاره و خورشید

های ها میپردازیم. دفتنی است در تمامی منظومهكنشها و واكنشهای عاشقان با توجه به رویداد عشق در این منظومه

االصل است. نوعی ایرانیهای قبل و چه بعد از اسالم( به منتخب، موضوع پژوهش یعنی عاشق )چه در منظومه

ی نوع نگاه و رویکرد عاشق به عشق، معشوق، بیان حاالت عاشق در موقعیتهای متفاوت اجتماعی و نوع بررس

 متنی درنگرشهای عاشق در قالب بافت فرهنگی زمان خود، از اولویتهای این پژوهش به شمار میرود. عوامل برون

ست، فرهنگ و مذهب( است كه میزان ها، بافت فکری و فرهنگی و درایشهای دینی )زمان، مکان، سیااین منظومه

درفتن شخصیت عاشق بررسی میشود. ویژدیهای درونی مانند خلقیات و كنش و تأثیر و تعامل آنها با شکل 

 واكنشهای ایشان نیز در شرایط مساوی، مقایسه و تبیین میگردد. 
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

. اندها همه معطوف به ناز و نیاز معشوق بودهدر دسترۀ ادبیات غنایی ما همواره سخن از معشوق بوده است و نگاه

در چنین دنیایی و چنین نگرشی، ما هردز عاشق را بخوبی در داستانهای عاشقانه نخواهیم دید و نخواهیم شناخت. 

نیم. در ادبیات شناسی نظر كج ادبیات غنایی با دید زیباییتناسب نیست كه به عشاق بعنوان نیمی از بدنحقیقتاً بی

نگری، دستخوش جانبهبیراه نیست كه این سنت یکغنایی ما، عمدتاً زیبایی مطلق، از آنِ معشوق است. لذا 

ددردونی شود و انگشت اشارت از معشوق به عاشق نشانه رود. این پژوهش تالش خواهد كرد جلوۀ دفتمان عشق 

شور و شعور عاشق را در كلیت فرهنگی زمان خودشان بررسی نموده و در این راستا زوایای پنهانی  و شخصیت و

 پردازی و اندیشج نامکشوف ادبیات غنایی را واكاوی كند. از شخصیت

 به مهمترین پژوهشهای صورت درفته و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر در ادامه اشاره میشود:

(، به بررسی ابعاد شخصیت عاشق در این منظومج 4345« )یت خسرو و شیرینشخص»اسماء حسینی در مقالج 

های عاشقانه، تمركز بر روی چه او به دنبال یافتن این ابهام نیست كه اساساً چرا در منظومهعشقی میپردازد؛ ادر

خسرو و و  ودابهزال و رهای (، ویژدیهای عاشقانج زال و خسرو را در منظومه4347نژاد )طیبه مهدی عاشق نیست.
چه نگاه تطبیقی به ادبیات غنایی بسیار حائز اهمیت است، اما به هیچ عنوان نمیتواند بررسی نموده است. ادر شیرین

از چنان جامعیتی برخوردار باشد كه ابعاد پیچیدۀ شخصیتهای ادبیات داستانی غنایی را مورد بررسی قرار دهد و 

جواد دهقانیان و یاسر  یق در این پژوهش مغایر با پژوهش حاضر است.در عین حال اینکه دفتنی است روش تحق

( شخصیت فرهاد را بعنوان عاشق در منظومج خسرو شیرین مورد بررسی قرار میدهند. در این 4341نژاد )فراشاهی

گری دیچند نگاه محقق به موضوع از منظر تحلیل، صرفاً كنشها و واكنشهای فرهاد مورد بررسی واقع شده است؛ هر

باقری خلیلی و همکاران  (.6، ش 7است و با شیوۀ نقد و نگاه این پژوهش متفاوت است )ر.ک: مجلج شعرپژوهی، س 

، (4344« )اجتماعی رابطج عاشق و معشوق در غزلیات سعدی-تحلیل دفتمان سیاسی»در پژوهش خود تحت عنوان 
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اجتماعیِ برخی غزلیات -دفتمان سیاسی معشوق بر اساس تحلیل-عاشق-كاردیری مفهوم استعاری عشقبا به

ند اسعدی، به رابطج متقابل و متعارض عاشق و معشوق و وجوه تشابه آن با اركان قدرت )رعیت و پادشاه( پرداخته

 كه البته با پژوهش حاضر هیچ تناسب مفهومی ندارد. 

 

 بحث و بررسی
داه همگرایی و رویکرد همگانی برای هیچاست. هرچند « تحلیل دفتمان»یکی از مفاهیم این تحقیق، اصطالح 

تعریف دقیق آن، صورت نگرفته است، ولی در معنای عموم یعنی یافتن و بیان دلیل و چرایی وقوع یک پدیده یا 

متنی با یکدیگر و از طرفی بعنوان مطالعج كلّیت رویداد و در معنای اخص آن، از یک طرف با بررسی عناصر درون

دانل نیز دفته است: دفتمان، هر نوع دفتار و كالم و نوشتاری را كه دایان مک طرح است.بل یک متن با بافت آن قا

( و به تعبیری دیگر دفته شده است: 44: 4396)فرقانی، « در جریان اجتماعی شکل میگیرد، شامل میشود

مند ی از باورها و معانی نظامدفتمانها اصوالً ماهیتی مادی و ملموس دارند و در خأل تولید نمیگردند، بلکه در فضای»

آیند. دو فضای اساسی و متفاوت كه دفتمانها در درون آنها رشد پیدا و در بستر و درون یک جامعه به وجود می

تنها باید بمثابج شکل، معنا و دفتمان نه (.46: 4394زاده، )ادیب« میکنند، یکی فرهنگ و دیگری ایدئولوهی است

باید بمثابج ساختارهای پیچیده، كنش و عملِ اجتماعی و »عه قرار دیرد، بلکه فرایندهای ذهنی مورد مطال

 (.97: 4397دایک، )ون« زمینج اجتماعی و فرهنگی نیز با دقّت تامّ و تمام نگریسته شودكاركردهای آنها در پس
فتمان ر باب تحلیل دبندی كرد. دپردازان، فرهنگها و كشورها، تقسیمدفتمان را میتوان بر مبنای موضوع دفتمان

در پی تغییراتِ  4475تا اواسط دهج  4445ای است كه از اواسط دهج رشتهدرایشِ مطالعاتی بین»نیز دفتنی است 

شناسی ادراكی و شناسی خُرد، رواننگاری، جامعهشناسی، قومهایی چون انسانمعرفتی در رشته-دستردۀ علمی

به  مندهای علوم اجتماعی و انسانی عالقهشناسی و سایر رشتهنشانهشناسی، اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبان

های تولیدِ دفتار و نوشتار ظهور كرده است. این درایش به دلیل مندِ ساختار، كاركرد و فرآیندمطالعاتِ نظام

ی، اعهای مختلف علوم سیاسی، علوم اجتمای بودن خیلی زود بعنوان یکی از روشهای كیفی در حوزهرشتهبین

(. تحلیل دفتمان در زبان فارسی به 7: 4374)فركالف، « شناسیِ انتقادی مورد استقبال واقع شدارتباطات و زبان

های وسیعی را مورد واكاوی قرار ای، حوزهرشتهترجمه شده و بعنوان درایشی میان« كاویسخن»و « تحلیل كالم»

های مورد علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و غیره از حوزه شناسی، علوم سیاسی،داده است؛ چنانکه ادبیات، زبان

كه به مقولج زبان و تحلیل دفتمانی آن پرداخته و بر تعامل مطالعج تحلیل دفتمان به شمار میروند. اولین كسانی 

ارای یک د اند. این دسته، زبان را نهشناسان نقشگرا بودهاند، زبانبدون تردید زبان با مسائل اجتماعی تأكید كرده

ساختار مجزّا و ذاتی، بلکه دارای ساخت اصوالً اجتماعی و تعاملی با اجتماع و انسان میدانستند كه عامل 

، ایدئولوهی و قدرت، تعیین میکرد؛ بنابراین در تحلیل دفتمان، به این نکته پی اش را نیز دفتمانوجودآورندهبه

این است كه تحلیل دفتمان، عوامل و عناصر بیرون از متن را نگری است، میبریم كه آنچه شایان مداقّه و هرف

بررسی میکند؛ به عبارتی در این رویکرد، از عناصر درونی به عناصر بیرونی میرسند و برای یافت دلیل عوامل 

درونی، به عوامل بیرونی متوسل میشوند. نکتج درخور توجّه درخصوی تحلیل دفتمان، این است كه از چارچوب 

راتر میرود و متنی پیوسته، معنادار و با ایدئولوهی خای را مدّ نظر قرار میدهد. در اینگونه تحلیل، تعدادی جمله ف

 ساختارهایی»ها تحلیل میشوند. ها انتخاب میشوند و سپس متون مورد نظر با بکاردیری این مؤلّفهاز مؤلّفه

ی، تغییر و تبدیل آنها به صورت دیگر در دفته یا متنمدار هستند كه بکاردیری یا عدم بکاردیری آنها و یا دفتمان
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باعث شود از دفته، برداشتهای متفاوتی شود؛ مطلبی در دفته، پوشیده و مبهم شود یا صراحت بیشتری پیدا كند 

در این  (.495: 4343)یارمحمدی، « یا بخشی از دفته را برجسته نماید و بخش دیگری را در حاشیه قرار دهد

فته در بینی نهتحلیل میشود و جهان -كه در ساختار اثر پنهانند-های اجتماعی و ایدئولوهیک انگیزه شیوه از نقد،

این شیوه به دلیل روشمند بودن به ما كمک خواهد كرد در چارچوبی  هستج مركزی آن مورد بررسی قرار میگیرد.

 منظم به واكاوی موضوع بپردازیم. 

 

 زال و رودابهمنظومۀ 

رودابه در فضای ایران باستان و پیش از اسالم روی میدهد. در این داستان تقابل آیین مهر و  داستان زال و

ه حاالت درونی زال در این داستان، ریش پرستی، سبب تقابل عاشق و معشوق میشود.میترائیسم در برابر آیین بت

 در دفتمانهای حاكم دارد. 

هایی برای زالِ عاشق ترسیم میکند و بین ست كه خط قرمزاولین دفتمان، دفتمان دینی ا الف. گفتمان دینی:

آیند، هم در ها در آغاز، هم در میان خاندان زال بسیار پررنگ به نظر میاو و رودابه دیوار میکشد. این خط قرمز

در پنظرداه خود زال؛ تا آنجا كه وقتی زال به مجلس مهراب دعوت میشود از رفتن امتناع میکند و فارغ از ترس از 

 پرستان را مایج ننگ میداند. در تفسیر این رفتار زال، ما با دفتمان دینی مواجهیم: و شاه، همنشینی با بت

 چنین داد پاسخ كه این رای نیست

 نباشد بدین سام همداستان

 كه ما مِی دساریم و مستان شویم

 

 به خان تو اندر مرا جای نیست 

 همان شاه چون بشنود داستان

 پرستان شویمسوی خانج بت

 (459/ 4)شاهنامه:                                 

در اینجا تقابل دو دفتمان، نوع كنش و واكنش افراد را تعیین میکند: دفتمان دینی زال در برابر دفتمان دینی 

ی. اهل پرستاند؛ تقابل آیین میترائیسم در برابر بتمهراب. ایدئولوهی دو فکر و دو جهان در برابر هم قرار درفته

ار آیند و بر آیین میترائیسم باقی میمانند؛ چنانکه اسفندینمیزابلستان تنها مردمی هستند كه به آیین زرتشت در

وقتی كه رستم و رخش را پس از آن همه زخم و جراحت، دوباره صحیح و سالم در میدان كارزار حاضر میبیند به 

 برادرش پشوتن، ارتباط این خاندان را با مهر یا خورشید یادآور میشود: 

پرسییییت      نیییدم كییه دسییییتییان جییادو  شیییی

 
 زد به خورشید دستبهنگام یا 

 (635/ 1)همان:                                       

كسی را كه جنگجویان در باالی پشت اسب بدو »نیز به این كاركرد مهر اشاره شده است:  مهریشتدر بند یازدهم 

نماز برند و برای قوت و مركب و صحت بدن خویشتن استغاثه كنند تا آنجا كه دشمنان را از دور بتواند شناخت و 

 (. 164/ 4)یشتها: « اندیش بتواند غلبه نمودجوی بدهماوردان را بتواند بازداشت تا به دشمنان كینه

تأثیر خود قرار میدهد و ذیل دفتمان موضوع دیگری كه كنش و واكنش عاشق را در پی دارد و حاالت او را تحت 

ی هاست كه زمینج رشد اخترشناسدینی قرار میگیرد، دفتمان باور ایرانیان به مقدّر شدن سرنوشت در دست ستاره

ه چاره شناسان دفتگو میکند و راشناسان و ستارهند. منوچهر با باستانمیترائیسم را فراهم میک و درایش به آیین

 میخواهد. تأثیر دفتمان اخترشناسان بر حاالت ظاهری و درونی عاشق در این منظومه چشمگیر است: 

 زبان بردشادند بر شهریار  

 چنین آمد از داد اختر پدید 
 دردان شماركه كردیم با چرخ  

 كه این آب روشن بخواهد دوید



 447/ عاشقانج فارسی( بر شش منظومجو پس از اسالم )با تکیه های پیش تحلیل دفتمان رویداد عشق و حاالت عاشق در منظومه

 

 ازین دخت مهراب و از پور سام  

 
 نامدَوی پر منش زاید و نیک

 (649 -647/ 4)همان:                              

تی پرساین نوع دفتمان فقط در جامعج ایران باستان دیده میشود و در نقطج مقابل در خاندان رودابه كه به بت

دیده نمیشود و برای همین سیندخت برای حل مشکل )جلودیری  ها و اخترشناسانمشغولند، اعتقادی به ستاره

 از حملج منوچهرشاه به كابلستان(، اولویت را در بکاردیری طال و جواهر و غیره میداند و به اینها متوسل میشود: 

 به دُرّ و به یاقوت پرمایه سر

 هزاربرون كرد دینار چون سی 

 از اسپان تازی و از پارسی 

 یکی را به دست یکی جام زر هر 

 

 بیییییاراسیییییت تیین را بییه دیییبییا و زر     

 پییس از دیینییج زرّش ز بییهییر نییثییار      

 بییه زرییین سیییییتییام آوریییدنیید سیییییی    

 ابییا طییوق زرییین پییرسییییتیینییده شیییسییییت  

 (645 -659/ 4)همان:                                        

شق عدر تفسیر عشق و دفتمانهای تأثیردذار بر آن دفتنی است كه در ماجرای  ب. گفتمان سیاسی و قدرت:

نظامی دو كشور دچار تنش و اصطکاک میشوند. در جبهج زال دفتمان سیاست -زال و رودابه، تمام اركان سیاسی

مند اجتماعی كه بر جامعج ایران حاكم است، بسیار نظام-واقع بروكراسی سیاسیو قدرت با چالش مواجه میشود؛ به

رت نظارت دارد. بهترین قول مساعدی كه سام به زال ای كه بر ازدواجهای صاحبان قدو پیچیده عمل میکند؛ بگونه

شاه رایزنی كند. در اردوداه رودابه نیز با عشق او به زال مخالفند میدهد این است كه برای درخواست او نزد منوچهر

و این عشق را شوم میپندارند. ترس سیندخت )مادر رودابه( از نابودی قدرت و حکومتشان است؛ همان ترسی كه 

یار عشاه از این وصلت دارد و دلیل مخالفت وی این است كه میترسد حاصل این ازدواج، تولد دشمنی تمامرمنوچه

برای ایران باشد؛ لذا تصمیم به نابودی كابلستان میگیرد و این تصمیم بنیان آرزوهای زال و رودابه را با خطر مواجه 

 میکند: 

 نباید كه بر خیره از عشق زال

 و از پور سامچو از دخت مهراب 

 ادر تاب دیرد سوی مادرش

 كند شهر ایران پر آشوب و رنج

 

 همال سرافگنده دردد همال 

 برآید یکی تیغ تیز از نیام

 ز دفت پرادنده، دردد سرش

 بدو بازدردد مگر تاج و دنج

 (477/ 4)همان:                                     

الشعاع قرار میدهد و سبب تقابل میان مادر و این دفتمان، كنشها و واكنشها و حاالت عاشقانج این منظومه را تحت

دختر از یک سو و پدر و پسر از سوی دیگر میشود. سیندخت در این داستان، نماد دفتمانِ خِرد است و رایزن 

اساس عشق و احساس حرف میزند و تی، رودابه بر سیاسی میان دو كشور و مشاور پادشاه كابلستان است. به عبار

 سیندخت با خرد و سیاست. 

یکی دیگر از دفتمانهای مطرح، دفتمان توأم با افتخار و تعصبات میلیتاریسم ایرانی است كه  ج. گفتمان نژادی:

به آتش آن دامن میزند:  بودن و از تبارِ دستان بودن،بودن، نژاده ای از تعصبات نژادی درآمیخته و ایرانی با آمیزه

( و در طرف مقابل، مردی از تبار دشمنان 655/ 4)همان: « مگر آنکه سام یَلستم پدر/ ودر هست با این نژادم هنر»

(؛ 455/ 4)همان: « ز ضحاک تازی دُهر داشتی/ به كابل همه بوم و بر داشتی»ایران و از تبار ضحاک ایستاده است: 

زال میرود، دفتمان عاشق توأم با دینداری و نگرانیهای میلیتاریسم و نژادی است كه  چنانکه وقتی مهراب به بارداه
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: )همان« پرستان شویمكه ما مِی دساریم و مستان شویم/ سوی خانج بت»های دفتمان منظومه است: از شاخصه

4 /459.) 

 

 منظومۀ بیژن و منیژه
بستهایی پیش روی عاشق ایجاد میکند آمیزد و بندرمیدر این داستان عاشقانج پیش از اسالم نیز حماسه با عشق 

از منظر اساطیر، ایران، مینوی است و توران، دنیوی و »دفتنی است  كه حاالت درونی و بیرونی او را در پی دارد.

 (. این دو در تمام تاریخ4344؛ مزداپور، 4377و  4357)نک: سركاراتی، « این دو هماره در تقابل با هم قرار دارند

ر دفتمان حاكم ب در تقابل هستند و در این منظومج عاشقانه تقابل آنها رویداد عشق و حاالت عاشق را رقم میزند.

پیشه كه در غلیان كامجویی بیقرار است بجای جنگاوری بیژن عاشقطلبی و خامی است. منظومه بیانگر نوعی قدرت

است؛ چنانکه از عشق و مهر سخن میگوید و لباس رزم به عشق میندیشد. البته سبک دفتمان بیژن كامالً متناقض 

 : نیز پوشیده است

 بپوشید رخشنده رومی قبای

 نهادند بر پشت شبرنگ زین  

 بیامد به نزدیک آن بیشه شد

 چهربه نزدیک آن خیمج خوب

 

 ز تاج اندر آویخت پرّ همای 

 كمر خواست با پهلوانی نگین

 دل كامجویش پراندیشه شد

 ندر افروخت مهربیامد به دلش ا

 (49 -44/ 5)شاهنامه:                              

)نک: الیاده، « زن همواره نماد زمین ذكر شده است»ای از زیبایی عشق همراه با فریب است. درحقیقت منیژه جلوه

هبوط كرده است؛ ( و دویی بیژنِ عاشق با رفتن به بارداه منیژه، از آسمان به زمین 4397؛ شوالیه و همکار، 4371

پیشه در این داستان نمایندۀ نوع انسان است؛ چنانکه در اثنای منظومه به سقوط و تباهی نیز میفتد. بیژنِ عاشق

چراكه پیمان بستن بیژن با كیخسرو، یک سرنمون ازلی دارد و پیمان الست را به ذهن ما متبادر میکند؛ دویی 

های بارز مرتبط با عشق در این منظومه، چاه است. چاه یگر از نمونهیکی د .بیژن بمثابج اولین انسانِ عاشق است

كه عشق آسان »واقع همان حقیقت در این منظومه، نماد عامل بودن به حواس پنجگانه و دنیای عاشق است؛ به

 آورد. را فرایاد می« نمود اول، ولی افتاد مشکلها

 

 منظومۀ ویس و رامین

تعبیری از عشقهای مربعی )سه عاشق و یک معشوق( در ادبیات مین به ویس به در این منظومج عاشقانه، عشق را

ای از زمان نیز ویرو، برادر ویس، عاشق موبد و در برههغنایی است؛ چنانکه فارغ از رامینِ عاشق، بطور موازی، شاه

و دلباختج او میشود.  و خواهان او هستند و این رامین است كه با دیدن جلوه و زیبایی ویس، زن برادرش، شیفته

میگردد به قبل از اسالم و دوران مزدیسنان و باورهای بِهدینان و دفتنی است محدودۀ زمانی و تاریخی داستان بر

اداره میشد  الطوایفیاجتماعی ملوک-بطور دقیقتر، به دوران سلطنت پارتها/ اشکانیان كه بیشتر با ساختار سیاسی

و كالً این نوع تزویج و عشق ورزیدن، در فرهنگ عمومی و در اجتماع )بویژه طراز  و خویدودَه یا ازدواج با محارم

 در وندیداد )كتاب شرعیات»تنها قبح و زشتی ندارد كه از بُعد شرعی آن حتی تقدیس میشود؛ چنانکه اول آن( نه

قاً برخالف پس از ( دقی4546/ 6: 4395)نک: رضی، « و احکام زرتشتیان( از آن به بزردترین ثواب یاد میشود

اسالم؛ چنانکه طرح ازدواج ویس با برادرش ویرو در این داستان مصداق این ادعا است؛ بنابراین با توجه به این 
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اخالقی و دینی، در بروز عشق و ظهور حاالت و ویژدیهای عاشق و به تبع آن، در برخوردها -دفتمان حاكمِ فرهنگی

های عاشقانج پس از اسالم مشاهده و پروای بیشتری نسبت به منظومهو كنشهای عاشق و معشوق نیز آزادی عمل 

دفتنی است در روزداری كه ازدواج با محارم، قبح و زشتی نداشت و خاندان سلطنتی برای پرهیز از اختالط  میشود.

د و برای موبد، وجه سیاسی مییابنژادی و نیز باورهای دینی با محارم خود ازدواج میکردند، ازدواج ویس با شاه

آباد )سرزمین ویس( بر سر وصلت و جلودیری از جنگ و دردیری روی میدهد. مناقشج پادشاه مرو با پادشاه ماه

بی طلنوعی تالش برای همبستگی و اتحاد دو ملت است. پادشاه مرو در این منظومج عاشقانه نماد قدرتازدواج، به

مینِ شیفته، نماد عشق و جوانی و ویس، نماد فتّانگی و زیبایی دری. راآباد نماد تظاهر و جلوهاست و پادشاه ماه

است. حوادث داستان با كش و قوس فراوان همراه هستند كه در مواضع دونادون، مسبب بروز حاالت درونی و 

كنشها و حاالت بیرونی عاشق و بعضاً معشوق میگردند. دفتمان حاكم بر فضای داستان، دفتمان مبتنی بر سیاست 

ترین رویاروییها در این ت است؛ چراكه تقابل بین عاشق )رامین( و برادرش، حاكم )شاه موبد(، از برجستهو قدر

 : منظومج عاشقانه است

 چییو آدییاهییی بییه رامییییین شیییید ز مییوبیید  

 نییهییانییی شیییییکییر دادار جییهییان كییرد     

 چیییو از بیییییییداد او آزاد دشیییییتییینییید 

تنیید               برسیییی یکسییییر از دوزخ  تی  ف د  تو 

 

 كه او را چون فرو بُرد اخترِ بد 

 كه او فرجام موبد را چنان كرد

 به دادِ شاه رامین شاد دشتند 

 به زیر سایج طوبی نشستند

 (347 -345)ویس و رامین:                       

 

 منظومۀ خسرو و شیرین

در این منظومج عاشقانج تاریخی نیز با عشق مثلثی یعنی دو عاشق )خسرو و فرهاد( در تقابل یک معشوق )شیرین( 

روبرو هستیم. خسرو هرچند در اصل منظومه قرار درفته است و بعنوان عاشق محوری در تقابل با فرهاد حضور و 

بج عاشقی راستین و به دور از اغراض نفسانی درخور ظهور مییابد، ولی نقش و جایگاه كوتاه اما برجستج فرهاد، بمثا

توجه است. در حالیکه خسروپرویزِ صاحب جمال كه از پادشاهان ساسانی نیز بوده و در بینش و فرهنگی 

منشانه و مقتدر پرورش یافته، قاعدتاً پیرو این قدرت و ثروت و استبداد، رسم و شیوۀ عاشقی را به كمال اشراف

طلب را به نمایش میگذارد كه البته در سیر ان بادی امر حاالت و ویژدیهای عاشق خام منفعتدرنیافته و از هم

تأثیر جذبج عشق و خصایل واالی معشوق )شیرین( بتدریج به عاشقی حقیقی با حالتها و حوادث منظومه و تحت 

ان واقع میشود و اشرافیت تقابل اشرافیت در برابر زنددی معمولی و عادی در داستویژدیهای آن نایل میگردد. 

وت وری بر نخوری و سادۀ فرهاد نمایان میشود. رجحان و برتری صفا و صداقت پیشهخسرو در برابر زنددی پیشه

شیرین و خسرو هر دو حاكمان والیت خود  پادشاهی در دفتمان جاری بخشی از این منظومج عاشقانه نمایان است.

ا نوع دفتمان خای اشرافیت قابل توجه است. سیر تاریخی منظومه نیز در هستند و تقابل دو حاكم در برابر هم ب

دوران پیش از اسالم و شکوه ساسانیان و تجلی باورهای مزدیسنان، چون سلف خود، در جریان است. دفتمان حاكم 

ر دفتمان ب بر فضای داستان، دفتمان قدرت است؛ چنانکه از بُعد اجتماعی و فرهنگی نیز نظام قاطعِ حاكم و رعیتی

بازی میکند و جایگاه وی در نوع حاالت درونی و بیرونی این منظومه سایه افکنده، لذا پادشاه از موضع قدرت، عشق

 . او بسیار اثر میگذارد
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 منظومۀ رابعه و بکتاش
ئولوهی و اید رابعه و بکتاش یکی از داستانهای عاشقانج بعد از اسالم است و در روزدار سامانیان روی میدهد كه باورها

رین شاید بتوان دفت تراهیکت اسالمی با آیین و رسوم ایرانی درآمیخته و دفتمان غالب بر منظومه را شکل میدهد.

داستان عاشقانه از مجموع این شش منظومه، منظومج رابعه و بکتاش است؛ به دلیل پایان بسیار غافلگیرانه و 

نوعی عشق عُذری به نظر میرسد؛ رابعه بدنبال به دست بکتاش بهسوزناک و ناكامی عاشق و معشوق. عشق رابعه به 

آوردن جسم بکتاش نیست، بلکه از عشق و مهر به بکتاش لذت میبرد و آن را بهانج سوختن در راه عشق قرار داده 

آشنا هستند و شعرهای رابعه چون دشنه در قلب بکتاش فرومیروند و هر روز او را است. عاشق و معشوق، درد

در حقیقت عشق رابعه و بکتاش در ظرف اندیشج برادر «. از دل برآمده الجرم بر دل نشیند»شقتر میکنند كه: عا

زاددی و زنددی درباری میداند و این )حارث( نمیگنجد و دلداددی خواهر به یک غالم را نوعی شکست برای بزرگ

ز دفتمان اسالمی حاكم بر جامعه، یکی دیگر از زمینج مرگ این عشق را رقم میزند. نوعِ نگاه مردساالرانج ناشی ا

عواملی است كه در بروز یا عدم بروز پدیدۀ عشق و احساسات عاشق نقش دارد. در عین حال از سویی دفتمان نژاد 

و برتری خانواددی و از سوی دیگر حدود و شرعیات غالبِ اسالمی آنچنان در فضای اجتماعی و فرهنگی این دوره، 

رابعه با وجود سوز درون، خویشتنداری كرده و بکتاش را از خود میراند. تجلی پدیدۀ عشق و حاالت پررنگ است كه 

تأثیر درونی و بیرونی كه از عاشق در این داستان مجالِ نمود و بروز مییابد، شاید بیش از دفتمان دینی، تحت 

روز حاالت عاشق را تعیین میکند و دفتمان قدرت و اشرافیت در برابر برددی است كه نوع كنش و واكنشها و ب

  .البته غلبج دفتمان مردساالری، كه برآمده از دفتمان دینی است، نهایتاً به مرگ عاشق و معشوق منجر میگردد

 

 منظومۀ خورشید و مهپاره
این منظومه نیز كه شرح عشق خورشید )پسر پادشاه ری )ایران(( به مهپاره )دختر شاه عمان( است، از داستانهای  

عاشقانج پس از اسالم به شمار میرود. در این داستان عاشقانه كه عامیانه نیز هست، تقابل نیروهای شرور و رئوف 

مثلثی )دو عاشق و یک معشوق( مواجهیم و  یری با عشقتعبكه در این به  در برابر هم درخور تأمل است؛ بطوری

در این داستان عاشق و معشوق از خاندان فارغ از عشق خورشید به مهپاره، بطور موازی مرزبان نیز خواهان اوست. 

و جلوۀ عشق و تمام حاالت درونی و شاهی هستند و همین ویژدی ادبیات خاصی بر دفتمان آنها حاكم میکند 

یجاد كرد این عشق، ااولین كار ، از تقابلهای دودانه در سراسر این داستان ناشی شده و نمود مییابد.بیرونی عاشق

  تقابل میان دو كشور است؛ چنانکه جنگ خورشید با مرزبان از نمودهای این تقابل است.

ابتدا با عشق پریزادی زاددان حادث میشود. این عشق كه در یداستان عاشقانج خورشید و مهپاره میان انسان و پر

طرفه در دل مهپاره ایجاد میکند، اما با اولین دیدار، جای عاشق و به نام مهپاره آغاز میشود، سوز و ددازی یک

معشوق عوض میشود و از آن پس معشوق، نهان میشود و عاشق، جویان و پویان بدنبال اوست. نوع قدرت عمل 

ناخواه در تقابل باشند و این تقابل بر داستان، فضایی د خواهعاشق و معشوق )انسان و پریزاده( سبب میشو

سورئالیستی حاكم میکند. در عین حال در دل این داستان، داستانهای دیگری هم روی میدهد كه بر كنشها و بروز 

ن اپیشه تأثیردذار است. در نگاه اول به نظر میرسد تمام زنهای این داستحاالت درونی و بیرونی خورشیدِ عاشق

خورددی با اسطوره دارد و پریزاد هستند؛ چراكه مادر خورشید هم از نسل پریان است. طُرفه آنکه اسمها نوعی دره

است: خورشید، اشمر، ارغوان، مرزبان، عین  سمک عیارو  سندبادنامههای مشهور قدیمی ایرانی چون یادآور افسانه

اره در كوه قاف دویا تصادفی نیست. حتی انتخاب اسم صبا، بال، صبا، الچین، صالح و نیز موضوع زندانی شدن مهپ
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آورد كه البته پربیراه نیست؛ چراكه این داستان عاشقانه، در فضایی ملکج سبا )از داستانهای قرآنی( را فرایاد می

 فرهنگی غالب بر آن شکل درفته است. -تأثیر دفتمان دینیاسالمی و تحت 

 

 متحلیل حاالت عاشقان قبل از اسال 
است و دلیل آن هم سنت غالبِ عشق است كه در عین اینکه ماهیت رویداد عشق در تمام ادوار تاریخی یکسان 

و واكنشهای تقریباً یکدست و  امری غریزی است، آیین خای خود را دارد و در مواجهج انسان با عشق، با كنش

ن ر وجوه تمایز و تفاوتی نیز میان ویژدیهای عاشقاتأمل این است كه بعضاً ادمشابه روبرو میشویم. ولی نکتج قابل 

دوران مختلف مشاهده میکنیم، این تفاوت نیز زاییدۀ عوامل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، نژادی و دینی است كه 

میدهد كه در این موضع، ابتدا به تحلیل ویژدی  اتفاق میفتد و در این راستا نوع دفتمان غالب هر منظومه را شکل

 های پیش از اسالم میپردازیم. عاشقان در منظومه و حاالت

های قبل از اسالم، عاشق شدن یک پدیدۀ شنیداری است. عاشق با در منظومه الف( عاشق شدن شنیداری:

شنیدن اوصاف معشوق، دل به او میسپارد. زال با شنیدن اوصاف رودابه عاشق او میشود. این ویژدی در بیژن و 

های دردین عاشق منیژه میشود. همین اتفاق در خسرو و شیرین هم میفتد بیژن با دمدمهمنیژه هم وجود دارد و 

 و خسرو از تعاریف و توصیف دیگران عاشق شیرین میشود.

های پیش از اسالم، عاشق و معشوق، همدیگر را پذیرا در منظومهمندی در نخستین دیدار: ب( دلدادگی و بهره

رای رابطه تعریف نمیشود. در زال و رودابه رابطج پنهانی برقرار میشود؛ در بیژن میشوند و عمدتاً هیچ خط قرمزی ب

و منیژه هم با این رویکرد مواجهیم؛ در ویس و رامین نیز همج اخالقیات كنار دذاشته میشوند و قبح و زشتی 

ین شیرین نیز نخستارتباطات نامشروعی كه پس از اسالم ننگ به شمار میرود، بطور كلی وجود ندارد؛ در خسرو و 

 روابط بدین شکل برقرار است. 

اندیشی در ذهن عاشق و معشوق های پیش از اسالم، خیانت و دیگردر منظومهپ( عدم وفاداری به معشوق: 

بطور برجسته مشهود است؛ رامین در نهایتِ عشق به ویس، با دل ازدواج میکند؛ خسرو در نهایت دلداددی به 

ال و های زکر اصفهانی میشود و در نوبتی هم با مریم ازدواج میکند. هرچند در منظومهشیرین، در نوبتی عاشق ش

 رودابه و بیژن و منیژه با این رویداد مواجه نیستیم. 

در حاالت عاشقان پیش از اسالم، عرف اجتماعی از درجج واالی برخوردار ت( عدم رعایت عرف اجتماعی: 

 های نفسانی خود، به مرگبسا برای رسیدن به خواستهخیانت میکند و چه موبد(نیست. رامین به برادر خود )شاه

و نیستی برادر راضی است؛ زال بخاطر رودابه در برابر پدر و كلِ ایران قرار میگیرد؛ بیژن با رفتن به حرمسرای 

ل یافتن حا دشمن به شکل غیرمستقیم برخالف باورهای پدر و خانواده عمل میکند؛ خسرو پیوسته به هر شکلی در

ای است كه همسر خود )مریم( را قانع كند تا بتواند در موقعیتی قرار بگیرد كه به معشوق )شیرین( نزدیکتر روزنه

 شود. او حتی برای رسیدن به شیرین، ناجوانمردانه، رعیت با وفای خود، فرهاد، را به كام مرگ میفرستد. 

پیشه كه بعضاً هم با فرّ شاهنشهی توصیف میشود كه نشان از زال، پهلوان عاشقث( حاالت ظاهری عاشق: 

ان نشجایگاه و پایگاه عالی اجتماعی وی دارد، عمدتاً در دیدار با معشوق، همراه با دشنج حمایل در بر، افسر یاقوت

ان نشنبند و دستبند جواهرهم بر سر دارد. بیژن، دیگر پهلوانِ عاشق، برای مالقات با منیژه، كاله زرین و درد

استفاده میکند؛ عاشق همراه لباس رزم، لباس بزم بر تن میکند. رامین، در جایگاه عاشقی از نژاد شاهزاددان و نجبا، 

صل ای با امعموالً در دیدارهای مختلف با معشوق به پوششهای متنوعی ملبس است؛ چنانکه داه در جایگاه شاهزاده
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در نهایت حیرانی و بیقراری و شیفتگی در عشق، با ظاهری دهم و آشفته رخ مینماید.  و نسب ظاهر میشود و داه

خسرو كه بر اریکج پادشاهی مقتدر و حکمران تکیه زده، در دیدارهای متعدد با معشوق با پوشش و ظاهری شاهانه 

 و برجسته ظاهر میشود كه نشانگر سطوت و پایگاه برتر او در جامعج خود است. 

د اند؛ شایبرای جلب توجه معشوق معموالً به ابزارآالت موسیقی توجه میکردهده از شعر و موسیقی: ج( استفا

ها از نفس میفتند، سازها و نواها به شرح موسیقی، زبان دوم بیان احساسات عاشقان بوده است؛ آنجا كه واهه

 های پیش ازت عاشقان تمام منظومهدلداددی و شادی و شعف میپردازند كه این ویژدی و تأثیر آن بر بروز حاال

( یا: 44/ 5)شاهنامه: « داد دفتی درودهمه دشت ز آوای رود و سرود/ روان را همی»اسالم بخوبی مشهود است: 

نشستنگه رود و مِی ساختند/ ز بیگانه خیمه بپرداختند// پرستنددان ایستاده به پای/ ابا بربط و چنگ و رامش »

 (.64)همان: « سرای

زال و بیژن در رسیدن به معشوق دچار پریشانی میشوند؛ اما بطور كلی بیمار و درماندۀ ت درونی عاشق: چ( حاال

جسمی نمیشوند؛ خسرو هم دچار آشوبهای درونی میشود، اما بیمار و زمینگیر نمیشود و تنها رامین است كه در 

ز این مرحله خیلی زود عبور میکند؛ ابتدای دلداددی در یک مقطع كوتاه، دچار تشنج و پریشانی میشود ولی ا

 چنانکه تا پایان منظومه، دیگر شاهد این حالت عاشق نیستیم. 

لحن در لوای دفتمانِ حاكم اتفاق میفتد؛ زال با ادبیات پهلوانی و رادمردی به معشوق دست پیدا میکند؛ ح( لحن: 

ست. بیژن هم تقریباً با همین دفتمان با نکه نوع دفتمان او، زاییدۀ شرایط اجتماعی و موقعیت پهلوانی اوچنا

معشوق روبرو میشود. لحن رامین در برابر معشوق بعضاً متفاوت است: داه در دفتمانی از یک عاشق زار ناتوان و 

الشعاع قرار میدهد و خواه ظاهر میشود و این، كل منظومه را تحتداه در دفتمانی از یک شاهزادۀ عاشقِ تمامیت

حاكم بر خسرو و شیرین، دفتمان قدرت و حکومت ایرانی است كه تقریباً در سراسر منظومه مشهود نهایتاً دفتمان 

 است؛ خسرو خود را سرزنش میکند كه یا عاشق باش یا پادشاه:

 دهی دفتی به دل كای دل چه خواهی

 كه عشق و مملکت ناید بهم راست

 

 ز عالم عاشقی یا پادشاهی؟ 

 ازین هر دو یکی میبایدت خواست

 (447-444)خسرو و شیرین:                     

 

 تحلیل حاالت عاشقان پس از اسالم

های پس از های قبل از اسالم، عاشق شدن شنیداری بود؛ اما در منظومهدر منظومهالف( عاشق شدن دیداری: 

ز مواجهه با مهپاره اسالم، عاشق شدن بر اثر دیدار معشوق روی میدهد )یعنی از راه چشم نه دوش(. خورشید پس ا

 شیفتج او میشود و رابعه نیز بکتاش را میبیند و مجذوب دلبریها و مردانگیهای او میشود: 

 بدان خوبی چو دختر روی او دید

 درآمد آتشی از عشق زودش

 چنان آن آتشش در جان اثر كرد

 دلش عاشق شد و جان متّهم كرد

 فشان كردز دو نردس چو ابری خون

 

 یک موی او دیدیکجهان را وقفِ  

 به غارت برد كلّی هرچه بودش

 كه آن آتش تنش را بیخبر كرد

 ز سر تا پا وجود او عدم كرد

 به یک ساعت بسی طوفان روان كرد ...

 (375)الهینامه:                                        

اوت است؛ در رابعه و بکتاش و در دورۀ پس از اسالم، واكنشها نسبت به ابراز عشق متفب( عدم تمتع عشقی: 



 653/ عاشقانج فارسی( بر شش منظومجو پس از اسالم )با تکیه های پیش تحلیل دفتمان رویداد عشق و حاالت عاشق در منظومه

 

نیز خورشید و مهپاره، عاشق و معشوق از چهارچوب و اصول خاصی پیروی میکنند و مثل كوهی كه فتح آن سخت 

تری را بر رابطج متقابل خود جاری و ساری میدانند كه همه بردرفته از دفتمان غالب و است، قوانین سختگیرانه

اسالمی و فرهنگ غالبِ مردساالرانه است؛ چنانکه برای مثال رابعه در اوج  برتر جامعه میباشد كه همان دفتمان

 عشق و دلداددی، خویشتنداری نموده و معشوق را با تندی پس میزند:

 بدیدش نادهی بکتاش و بشناخت

 درفتش دامن و دختر برآشفت

 ادب این چه دلیریست؟كه هان ای بی

 

 كه عمری عشق با نقش رخش باخت 

 آستین آنگه بدو دفتبرافشاند 

 تو روباهی ترا چه جای شیریست؟

 (374)همان:                                          

نیز آنجا كه خورشید زبان به هوا و هوس باز میکند و لذت جسمانی و جنسی را از مهپاره  خورشید و مهپارهدر 

طلب میکند، با واكنش مهپاره مواجه میشود. مهپاره در اولین مالقات به خورشید میتازد و اجازۀ جوالن را از او 

 میگیرد: 

 مهپاره از این زبان دستاخ

 دفت ای ز تو شرم، در كسادی

 

 چه بر سر شاخآشفت چو غن 

 خاموش كه سر به باد دادی

 (496)خورشید و مهپاره:                         

خورشید در تمام فراز و نشیبهای داستان هردز به كسی غیر از مهپاره فکر پ( وفاداری و ایثار در راه معشوق: 

و رنج راه، او را به دامان غیر  نمیکند و همواره برای به دست آوردن مهپاره تالش میکند و هردز دلسرد نمیشود

قدم است و حتی در مواضعی جان خود را برای نجات او به خطر هدایت نمیکند. رابعه نیز در عشق بکتاش ثابت

 میندازد و هردز به رهایی از دام عشق نمیندیشد. 

خود، معشوق را  رابعه به حرمت خانواده و پایگاه اجتماعیت( رعایت پایگاه و منزلت اجتماعی و خانوادگی: 

از خود میراند، پا بر سر احساسات لطیف خود میگذارد و با وجود اینکه سراپا نیاز است، بواسطج تربیت و پرورش 

خای خانواددی در فرهنگی ایرانی با باورهای جاری اسالمی، آداهانه پاسِ خاندان را روا میدارد. خورشید نیز پس 

اش بردردد و در در نهایت معشوق را وادار میکند با او به آغوش خانوادهاز جدال طوالنی برای رسیدن به معشوق، 

 خدمت خانواده و پدر و مادر او قرار بگیرد. 

خورشید با زیباییهای معنوی و طبیعی خود در پی دلبری از معشوق است و هردز با زیورآالت ث( حاالت ظاهری: 

معشوق قرار نمیدهد و با جلوه و پوشش خای ظاهری  ظاهری توصیف نمیشود. رابعه نیز هردز خود را در معرض

درصدد دلربایی از معشوق نیست و تنها یک بار در پوششی مردانه به نجات جان معشوق )بکتاش( دست مییازد و 

 بار نیز اتفاقی در نظرداه او ظاهر میشود كه با نجابت و خویشتنداری عبور میکند. یک 

رابعه برای بکتاش شعر عاشقانه میفرستد؛ شعر در اینجا زبان دل بیقرار عاشق ج( استفاده از شعر و موسیقی: 

است. خورشید هم به سرایش غزلهای عاشقانه برای مهپاره میپردازد و از دریچج شعر و با تقدیم آن، تالش میکند 

 دل او را به دست بیاورد و شیفتج خود كند. 

م، بیمار شدن بر اثر درد عشق بسیار برجسته و فرادیر است. های بعد از اسالدر منظومهچ( بیمار شدن عاشق: 

فرهنگی و دفتمان غالبِ مردساالرانه، در محاصرۀ احساسات -تأثیر فضای بستج اجتماعیعاشق عمدتاً تحت 

  ورزی است:كنندۀ عشق، سراپا درد و آه است و تا آستانج مرگ پیش میرود. رابعه نمونج بارز این نوع عشقویران
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 س آتیش كه در جییان وی افییتییادز ب

 الجمله ز دسیت رنیج و تیییمیارعلی

 طبیب آورد حیارث، سود كی داشت

 چنان دردی كجیا درمان پذیرد

 

 چو آتش شد از آن سر از پی افتاد 

 چنان ماهی به سالی دشت بییمار

 كه آن بت درد بییدرمیان ز پیی داشیت

 پیذییردكییه جیان درمیان هیم از جیانیان 

 (393)الهینامه:                                    

های شرم و حیای عاشق در برابر معشوق، از حاالت مشترک بیشتر منظومهشرم و خویشتنداری عاشق:  ح(

شک زمان سُرایندۀ های اخالقی زمان خود )و البته بیدلیل چهارچوب آموزهعاشقانج پس از اسالم است. عاشق به

ها( و دفتمان غالب بر جامعه كه لوددی و هرزدی را برنمیتابد و ترس از رنجش خاطر معشوق و كرامت و همنظوم

نمایی را به خود نمیدهد و در سنگر شرم عظمتی كه از معشوق در ذهن خود ساخته است، جسارت هیچگونه خود

این میزان از شرم و حیا مختص  و ادب پناه میگیرد تا معشوق با چراغ سبز محبت او را فرابخواند؛ چنانکه

 های پس از اسالم است: منظومه

 لب بودخورشید ز شرم بسته

 با آنکه هزار داستان داشت

 

 در پشت كریوۀ ادب بود 

 صد بند ز شرم بر بدن داشت

 (471: خورشید و مهپاره)                           

 مقایسۀ حاالت عاشقان قبل و بعد از اسالم

امر، فضای داستانهای عاشقانج مورد نظرِ پیش از اسالم و بطور عموم روابط زن و مرد، متأثر از دفتمان و در كلیّت 

دار با مردان دیگر رابطه دارند و این امر عادی و طبیعی ایدئولوهی حاكم، اغلب با تساهل همراه است؛ زنان شوهر

بر آن مترتب بوده است كه این امر از تأثیر دفتمان به نظر میرسد؛ حتی داهی طی زمانهایی بعنوان حقوق، احکامی 

دینی و فرهنگی غالب بر جامعه ناشی میشده است؛ چنانکه در روابط میان زن و مرد، قباد، شاهِ مزدیسنی، خود 

(. در حقیقت تساهل دربارۀ 641/ 4: 4395امر به اشتراک زنان داد و تعدّد زوجات شرعاً و عرفاً مجاز بود )رضی، 

جنسی و نابسامانی و تشتت در امر ازدواج و مناسبات خانواددی در دورۀ پیش از اسالم، اموری را كه در دورۀ روابط 

پذیر میکرد: چون استقراض زن، ازدواجهای استقراضی یا به قول بارتولومه ازدواج اسالمی حرام و مذموم بود، امکان

جها بدین واسطه، ازدواجهای محارم )خویدُودَه(، وادذار میانین )وادذار كردن كسی همسرش را به دیگری(، تعدّد زو

در ماتیکان هزارداتستان (. »643/ 4... )نک. همان: ج كردن رئیس خانواده یا پدر یکی از زنانش را به پسر ارشد و

مرد  یا هزار مادۀ قانونی نیز مطالب بسیاری دربارۀ زنان، ازدواج و وادذاری زنان شوهردار آمده است. بطور مثال

زن خود، او را به شخص یا اشخای تنگدستی كه نیاز به زن داشتند برای حتی میتوانست علیرغم میل و رضایت 

مدت معینی وادذار كند. شرایط معاهده، زمان وادذاری و فرزندانی كه از زن در مدت قرض دادن وی تولید میشد، 

دستور وندیداد و دینکرد اجرا میشد. البته در طبقات همه قبالً مورد موافقت دو طرف قرار میگرفت و بدین ترتیب 

باالی اجتماع و اشراف، بواسطج شبستان و حرمسراهای فراوان، چنین ازدواجهایی جنبج تفریحی و جنسی داشته 

فرهنگی حاكم بر جامعه، جنبج تحصیل كرفه و ثواب را نیز –و نیز مطابق القای معتقدات موبدان و دفتمان دینی

(. بر این مبنا میتوان دفت فضای باز حاكم بر روابط زن و مرد در این دوره، بر 647 -645ت )همان: در بر میگرف

قانج های عاشكنش و واكنشها و ویژدیها و حاالت ایشان تأثیردذار بوده و بعنوان بخشی از فرهنگ غالب در منظومه

منظومج پیش از اسالم، دایه برای برقراری  این دوره بازتاب یافته است. بطور مثال در ویس و رامین، بعنوان یک

ت است در دورۀ پیش از اسالم حاال ارتباط میان ویسِ شوهردار و رامین به این رابطه تالش میکند؛ بنابراین دفتنی



 655/ عاشقانج فارسی( بر شش منظومجو پس از اسالم )با تکیه های پیش تحلیل دفتمان رویداد عشق و حاالت عاشق در منظومه

 

تر است؛ چنانکه تظاهرات و نمود بیرونی حاالت عاشق در تقابل با تر و بیپروادرونی عشاق در بروز عشق، برجسته

 د. دهی میکننمتنی چون فرهنگ، اجتماع، سیاست و باورهای دینی، تعیین و جهتنیز همین عوامل برون معشوق را

ازدواج خواهر و برادر بود كه یکی از انواع ازدواج با »ترین نمودها در روابط عاشقانه در همین راستا یکی از برجسته

دفته میشد. اینگونه ازدواج را در « خوتودات»یا « خویتودس»خویشاوندانِ نزدیک به شمار میرفت كه به آن 

و « ییخودزا»زرتشتی مانند اشکانیان و ساسانیان، بسیار مقدس میشمردند و میپنداشتند كه نمادی از  هایدوره

ای كهن، هرمزد و اهریمن، هر دو از ها از وجود واحد و ازلی است؛ چنانکه بنا بر اسطورهزایش آغازین آفریده

كه الهج ازلی آبهای هستی بود، با پسر خود ازدواج كرده بود و از این « آناهید»شده بودند و نیز  زاده« زروان»

از »ازدواج، همج زاددان هستی پدیدار دشته بودند. با این مبنای اعتقادی، خویتودس، بویژه در كتابهای زرتشتی 

)مزداپور، « ثرت از وحدت استمعنی شده است كه در واقع همان پدیدار شدن ك« یک به بس شماردی آمدن

مادر اَشی، سپندارمذ یا آرمیتی، همسر »)بند دوم یشت هفدهم( اشاره شده كه  یشتها(. همچنین در 634: 4344

سپندارمذ یا آرمیتی، دختر اهورامزدا نیز هست و این دو اشاره  15/ 1اهورامزداست اما به موجب داثاها، یسنا

هم دختر اهورامزدا و هم زوجج وی است كه امشاسپندان و كهتر خدایان، تناقضی ندارد كه سپندارمذ چگونه 

، بزردترین و مقدسترین سنت مزدیسنایی است كه وندیداداند. این به موجب فردرد نوزدهم فرزندان آنان یاد شده

 و دینکردجب وَدَثَه یا ازدواج مقدس نامیده میشود و ارزشمندترین و بهترین نوع آن، به مودَس/ خُویتخُویتوک

دیگر منابع شریعتی در رساالت فقهی پیش از اسالم، زناشویی میان پدر و دختر میباشد كه چنان ارزشمند و 

نیز به این  نامهارداویراف(. در 4546/ 6: ج 4395)نک. رضی، « شایسته است كه بزردترین نابودی دیوان است

به قصد دیدن جهان پسین و دزارش آن، منگ دشتاسپی موضوع اشاره میشود كه وقتی موبد موبدان، ارداویراف، 

نوشیده و به خلسه و بیخودی فرومیرود، پس از بازدشت و بیداری، در جمع موبدان به عذابهایی در دوزخ اشاره 

و عفیفی،  4544/ 6میکند كه بزردترین دناهشان این بوده كه خُویدُودَه نکردند یا آن را تباه كردند )نک. همان: ج 

ارداویراف را هفت خواهر بود و هر هفت خواهر، »(. حتی در تقدیس این امر، بدین اشاره میشود كه 44 :4155

 (. 61: 4155)عفیفی، « ویراف را چون زن بودند

عبارتی كمرنگ بودن مردساالری كه بر روح این داستان ست رویکرد تساوی جنسیتی یا به همچنین دفتنی ا

چنانکه معموالً نوع و میزان رابطه  -اشقانج مورد نظر در پیش از اسالم حاكم است های ععاشقانه و سایر منظومه

ناشی از دفتمان قدرت، سیاست و اجتماع غالب است  -را زنان تعیین میکردند و تعدد مردان عیب شمرده نمیشد

اسالمی آنها، روح -ربیتأثیر فرهنگ و قاموس ععمدتاً تحت -های پس از اسالم كه ها را از منظومهكه این منظومه

مایز بکلی مت -مردساالری و نیز قید و بندهای شدید اخالقی، عرفی، اجتماعی و شرعی در آنها كامالً چشمگیر است

 میکند: 

 زنان مهتران و نامداران

 همه با شوهرند و با دل شاد

 ادرچه شوی نامبردار دارند

 دهی دارند شوی نغز در بر

 مرا دویند بیهوده چه نالی

 رّد عشق را جز عشق دیگرنب

 بزردان جهان و كامگاران 

 جوانانی چو سرو و مورد و شمشاد

 نهانی دیگری را یار دارند

 به كام خویش و داهی یار دلبر

 چرا چندین ز بیمهری سگالی

 چرا یاری نگیری زو نکوتر
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 مرا دویند رو یاری ددر دیر

 
 در او دیرد ستاره، تو قمر دیر

 (447)ویس و رامین:                                

اما در آن سوی، در باب رابعه و بکتاش، در جایگاه یکی از داستانهای عاشقانج بعد از اسالم، نیز دفتنی است از بُعد 

. ن دیددرزمانی این داستان در روزدار سامانیان روی میدهد. در تار و پود داستان ردپای دفتمان اسالمی را میتوا

آورد. چنانکه در جایی از منظومه، رابعه حتی از برخی مسائل شرعی اسالم چون حج و احکام آن سخن به میان می

 ان دهد. ها نشدر بیت دوم، میتواند تأثیر دفتمان پس از اسالم را بر ادبیات منظومه« بیت الحزن»حتی كاربرد واهۀ 

كرد           هوا  كردن  حج  كو سییییوی   كسییییی 

 خییویییش خسیییییتییه   دلییی دارم ز درد 

 بیینییدم چیینیید سییییوزی؟  بییه زاری بیینیید  

 ادیییر اُمیییّیییید وصیییییال تیییو نیییبیییودی 

 دامیینییی آمیید بییه جییان زیسییییت  مییرا تییر

 

 امییرت خییطییا كییرد  ادییر حییج كییرد بییی    

بیییت   یش بسییییتییه          بییه  خو بر  ُحزن، در  ل  ا

چنیید سیییوزی؟           پنییدم  چون سییی تش   بر آ

 نییه دییَردی مییانییدی از میین نییه دودی    

 كییه بییر بییوی وصییییال تییو تییوان زیسییییت  

 (393 -396)الهینامه:                                 

انه ساالرهای قبل از اسالم، كامالً مردخالف سایر منظومهجامعه و فضای دفتمان حاكم بر این منظومج عاشقانه، بر

 است: 

 چو وقت مرگ پیش آمد پدر را

 بدو بسپرد دختر را كه زنهار

 ز هر وجهی كه باید ساخت كارش

 كه از من خواستندش نامداران

 من به كس در تو توانی ندادم

 چو هر جنسی سخن پیش پسر دفت

 پدر چون شد به ایوان الهی

 

 به پیش خویش بنشاند آن پسر را 

 ز من بپذیرش و تیمار میدار

 بساز و تازه دردان روزدارش

 بسی دردنکشان و شهریاران

 كه شایسته كسی یابی تو دانی

 پذیرفت آن پسر هرچش پدر دفت

 شاهیپسر بنشست در دیوان 

 (376)همان:                                        

بنابراین نگفته پیداست كه فرهنگ، اجتماع، سیاست و دین در پیوندی نادسستنی با هم، مجال بروز احواالت و 

كه عاشق پاكدل از بیم برادر و آبروی خانواددی، عشق را با  احساسات برای رابعج عاشق باقی نمیگذارد؛ بطوری

آمده برای معشوق )بکتاش(، دست رد به سینج او میزند و كاری پیش میبرد و در تنها موقعیت پیشمحافظه

پرخاشگرانه از او روی برمیگرداند. این رویکرد با فضای ویس و رامین، زال و رودابه، بیژن و منیژه، و خسرو و شیرین 

های پیش از اسالم وجود ن فضای بسته در منظومههای پیش از اسالم( كامالً متفاوت است؛ چنانکه ای)منظومه

ندارد؛ لذا چنان است كه ویسِ شوهردار در بالین رامین، رودابه در آغوش زال، و منیژه دور از چشمان پدر در بستر 

 بازی با خسرو ندارد.واقع منعی برای عشقبیژن است و شیرین هم به

اده، بسیار عادی بود و عاشق به برادر خود خیانت میکرد )رامین(. های پیش از اسالم تقابل عاشق با خانودر منظومه

یا در برابر پدر و پادشاه كشور خود قد علم میکرد )زال(؛ یا به همسر خود خیانت میکرد )رامین و خسرو(. اما در 

 های پس از اسالم، پایگاه خانواددی بسیار رفیع و ارزشمند است؛ عاشق برای مخدوش نشدن وجهجمنظومه

خانواددی، دست رد به سینج معشوق میزند )رابعه(؛ یا مانند خورشید در هنگام وصال، معشوق را مجاب میکند كه 

اش بردردند و خادم خانواده باشد و در این راستا عشق از درجج اعتبار و تأیید خانواده برخوردار با او به نزد خانواده
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دواج با مهپاره، به بازدشت به وطن و آغوش خانواده اشاره دردد؛ چنانکه نخستین درخواست خورشید بعد از از

 دارد: 

 دفت ای ز تو غربتم به از باغ

 هرچند كه از تو دل چمن شد

 لیکن پدرم در انتظار است

 

 داغم ز برای ملک خود داغ 

 غربت ز برای من وطن شد

 مادر ز فراقم اشکبار است...

 (656)خورشید و مهپاره:                           

های پس از اسالم بسیار پررنگتر است؛ خورشید و رابعه هردز به خیانت و همچنین وفاداری به معشوق در منظومه

های پیش از اسالم، خیانت به معشوق بسامد زیادی دارد؛ رامین در عین دزینی فکر نمیکنند. اما در منظومهدیگر

دل و خسرو با وجود عشق به شیرین، با مریم میپیوندند. دفتنی است زال و رودابه به دلیل فضای عشق به ویس، با 

 حماسی داستان، از این قضیه مستثنا میشوند.

های پس از اسالم، عشق از هرفای بیشتری برخوردار است؛ عاشقان از غم عشق بیمار میشوند )چنانکه در منظومه

های پیش از اسالم شاید به دلیل اینکه بستر بیماری میفتند( ولی در منظومهرابعه و خورشید از درد عشق به 

 عاشق تا حدی از معشوق برخوردار است، این جلوه و نمای عشق بسیار كمرنگ است: 

 سودا به طبیعتش فزون شد

 زان بیم كه غم كند شبیخون

 شب تا به سحر هراس میداشت

 میسوخت ز بیم طعن دشمن

 چه راز است میگفت به خویش كاین

 آن شوخ كه دل ربود و جان، كیست؟

 این كوكبج كدام شاهیست

 

 عقل و خردش همه جنون شد  

 میکرد ز دیده خواب بیرون     

 بیدار نشسته پاس میداشت

 در پرده چو شمع زیر دامن 

 این شعبدۀ كدام ناز است؟

 ای كاش بدانمی كه آن كیست؟

 داهیست؟این درد كدام جلوه

 (455)همان:                                         

 و رابعه نیز بر اثر عشق بیمار میشود:

 ز بس آتیش كه در جییان وی افییتییاد

 الجمله ز دسیت رنیج و تیییمیارعلی

 طبیب آورد حیارث، سود كی داشت؟

 چنان دردی كجیا درمان پذیرد؟

 

 چو آتش شد از آن سر از پی افتاد 

 دشت بییمارچنان ماهی به سالی 

 درمیان ز پیی داشیتكه آن بت درد بیی

 كییه جیان، درمیان هیم از جیانیان پیذییرد

 (393)الهینامه:                                      

های پس از اسالم نمود بارزی پیدا كرده است و عاشق در ظهور احساسات خود از حریم حیا شرم و حیا در منظومه

 خارج نمیشود: 

 لب بودخورشید ز شرم بسته

 با آنکه هزار داستان داشت

 

 در پشت كریوۀ ادب بود 

 صد بند ز شرم بر بدن داشت

 (471)خورشید و مهپاره:                           

 این حیا و ادب در دفتمان رابعه نیز دیده میشود.
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 گیرینتیجه
های زال و رودابه، بیژن و منیژه، ویس و محوریت منظومههای عاشقانج ادب فارسی با در پژوهش حاضر منظومه

رامین، خسرو و شیرین )پیش از اسالم(، رابعه و بکتاش و خورشید و مهپاره )پس از اسالم(، مورد مطالعه و واكاوی 

ل دفته تحلیهای مورد نظر در دو دورۀ پیشقرار درفتند. ابتدا رویداد عشق و حاالت و ویژدیهای عاشقان منظومه

ها مورد بررسی و مقایسه قرار های كنشها و واكنشهای عاشقان در این منظومهشد. در همین راستا دلیل و ریشه

شاق دیریهای عدرفت و ثابت شد دالیل اجتماعی و درایشات دینی و نژادی، عامل و ریشج كنشها و عمدتاً تصمیم

متنی و های مورد پژوهش از عناصر بروننظومهاست. در عین حال دفتنی است م -هابمنزلج قهرمانان منظومه-

ها، ریشه در تاریخ و فرهنگ و مذهب جامعج آنها دارد. ساختار داستانی متأثرند. نوع دفتمان در منظومهبرون

ها نقش بسیار زیادی در بروز حاالت عشاق آنها دارد؛ چنانکه عاشقان ایدئولوهیک حاكم بر فضای منظومه

تر بیان میکنند؛ بعنوان مثال در الم، تمایالت جنسی و عواطف و احساسات خود را راحتهای قبل از اسمنظومه

آباد، فضای آزادتری بر روابط خانواددی و اجتماعی مستولی است تا جایی كه شهرو، ملکج سرزمین ماه ویس و رامین

ضای كه ف رابعه و بکتاشدر داستان ودو مرد دارد. در نقطج مقابل، ودو فرزند خود را از سیبیپرده اعالم میکند سی

درازی به عفت داستان در دورۀ اسالمی اتفاق میفتد، عاشق با وجود اینکه از تب عشق در آتش است، اجازۀ دست

تأثیر فرهنگ، دفتمان، دین و نژاد است. جایگاه ها تحت خود را نمیدهد. لذا ابراز احساسات عاشقان این منظومه

دذار است و نوع كنش و واكنش عاشق را رقم میزند. خسرو در مقام و شوكت ه اثراجتماعی هم در این زمین

داه خود را به دلیل هجمج عشق سرزنش میکند، پادشاهی، احساسات عاشقانج خود را محتاطانه ابراز میدارد و هر

حساسات با رنگ و بوی به خود نهیب میزند كه یا عاشقی یا پادشاهی! در زال و رودابه و بیژن و منیژه نیز ابراز ا

 حماسی و جسارت و آزادی خای درآمیخته است. در رابعه و بکتاش، ابراز احساسات بسیار متواضعانه است. 

ها متفاوت است و عوامل اجتماعی و شکاف طبقاتی در غلظت و شدت نوع شادی از دیدار معشوق در این منظومه

بستگی دارد و شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی در این آن مؤثرند؛ بروز عشق به فرهنگ و نگرشهای عاشقان 

عمل نقش دارند؛ بعنوان مثال رابعه با وجود سوز درونی، از دیدن بکتاش احساس شادمانی نمیکند و با وجودی كه 

روز در هوای بکتاش میگرید، هنگام اولین دیدار، دست رد بر سینج بکتاش میزند. بر این مبنا ساختار این شبانه

آید. رفتار و كنش این های عاشقانه بر اثر بافت فرهنگی، اعتقادی، نژادی و دفتمان حاكم به وجود میمهمنظو

تأثیر فضا و ساختار حاكم بر جامعه است؛ تأثیر احساسات و عواطف باشد، تحت  قهرمانان عاشق، پیش از آنکه تحت

 ین میکنند. چنانکه فرهنگها و دفتمانهای غالب آنها، حاالت عاشقان را تعی

تبع آن، حاالت و ویژدیهای عاشقان پیش از اسالم با ها رویداد عشق و بهبنابراین مشخص شد در این منظومه

حاالت عاشقان پس از اسالم دارای تفاوتهای آشکاری است كه این امر تا حدود زیادی ناشی از تغییر دفتمان 

الت تبع آن، بر حاو تأثیر آن بر اركان و افراد جامعه و بهفرهنگی و سیاسی پیش از اسالم با دوران اسالمی -دینی

اجتماعیِ دورۀ اسالمی، فضای باز حاكم بر -و ویژدیهای عاشق است؛ چنانکه در قیاس با فضای جامعج فرهنگی

العاده دربارۀ امور و روابط جنسی، ازدواج و نیز مناسبات روابط زن و مرد در دورۀ پیش از اسالم، تساهل فوق

پذیر میکرد و بعنوان بخشی از واقع اموری را كه در دورۀ اسالمی حرام و نکوهیده و مذموم بود، امکانواددی، بهخان

 های عاشقانج این دوره بازتاب یافته است. فرهنگ غالب در منظومه
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  نویسندگان مشاركت

و علوم انسانی دانشگاه سلمان دانشکده ادبیات  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر مهدی رضائی  است.شده استخراجفارسی كازرون 

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم كبری فریدونی اند. بوده مطالعه این

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشتهنقش 

 

  قدردانی و تشکر

و علوم انسانی پژوهشی دانشکده ادبیات  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهدانشگاه سلمان فارسی كازرون 

 

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
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