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 چكيده

هره چ آنان از  و معشوقي مادريصفت  دو  به   دارند . آراستگي و جودشان تأملفارسي سيمايي در خور  ادب آثاردر  زنان

 تاده سبب گردي  مردانه  پنهان    نیمۀ این  ناشناختۀ  و شناخته  ویژگیهای  دو، این   بر عالوه  ست .  ا  خاص  عرضه کرده ای
 ،انستدنظامي  مقلّد  ترين نامدار را  او  بايددهلوي كه  نباشد . اميرخسرو  آسانچندان آنان منش  و  رفتار   ةدر بار قضاوت
 گاه و  ند ادرم گاهكه  زناني .كندآشنا  هايشانرفتار و  نقشها  زنان، دنياي  با  بهتر  ما را  تا استخويش كوشيده   ةدر خمس
  باشند.ها او ماجررها رفتا  از بسياري  كليد  تا  است كافي بودنشان   زن نباشند ، همان   نقش اين دو  لباسدر   اگر  و معشوق 

 هك است يروانشناسان معدود ازي كي گرنتي تون دارد.خاص خود را  ويژگيهايدر آفرينش سيماي زن  خسرو امير
ي و  توسط  شده ارائهية نظر  و گاهديد. است داده  قرار  يبررس  مورد مستقل  و آزاد موجود  كي عنوان به را زن تيشخص

صوير براي زن ت  وي چهارگونه شخصيت را .است زن به نسبت خسرو ريام بخصوص ، رانيا اتيادب گاهديد مشابه ي جهات  از
 ميكند.  بيان بتفصيل  را  هر يك مشخصات و  و معشوقه مادر زون،، آمامادونا  زن كند:يم

 نييبت  و هندي  گويپارس  آور نام  شاعر ي دهلو رخسرويام  آثار در زني مايس در  كنكاشي جستار، اين در مقاله  هدف
   .است گرنت ةروانشناسان گاهديد  با  آن ة سيمقا  و  شاعر نيا  آثار  در زن ة چهر پنهان يايزوا

 : زن،معشوق، مادر، روانشناسي، شيرين، ليلي، دولرانيكلمات كليدي

  
  مقدمه -1
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،ارباب قلم واصحاب ذوق آنچنان در وصف زن ومقام شامخ وي سخنسرايي كرده اند ،كه شعرا 
گمان نمي رود كسي پيدا شود كه شمه اي از آن را به خاطر نداشته باشد. زنان نه تنها درعصر حاضر 
بلكه در طي قرون و اعصار نقش حساس ،تعيين كننده واساسي در سرنوشت ملتها داشته و دارند. 

او وجود داشته است،كارآساني  نيست و  ةتن از زن وديدگاههايي كه در طول تاريخ دربارسخن گف
عشق وعاطفه است و تصوير زندگي در نگاه  ةنيازمند تحقيق وپژوهش فراوان است. زن وارث شايست

او شكل ميگيرد.بي ترديد مادر بودن اولّين ومهمترين رسالت زن است ودر توصيف چهره ةعاشقان
زن همين بس كه او مادر است.مادري كه زمزمه هاي آغازين عشق و دوستي را به وشخصيت 

 خانهكتاب روش با مقاله نيابشرميĤموزد وصبر واز خود گذشتگي را در دامان پرمهرش به ارمغان ميĤورد.
  .تاس شده نوشته كستانيوتاج رانياي ها كتابخانه در موجود معتبري كتابها از استفاده وباي ا

  قيتحق سواالت -2
  است؟ چگونه اشعار در زن تيشخص رامونيپي دهلو رخسرويام دگاهيد -
  ست؟يچ زن تيشخص باره دري روانشناس دگاهيد -
  دارد؟ وجودي شباهت زن تيشخصي روانشناس و زن نقشي ادب دگاهيد نيب ايآ -

  ضرورت تحقيق -3
 قشن ماندن پنهان نمود، مقاله نگارشي برا موضوع نيا  نشيگز واداربه را نگارنده كهي ا مسئله

 اب دگاههايد نيا قيتطب نيهمچن و كهني گوي پارسي شعرا افكار و شهياند در زناني بعد چند
  .است گرنتي تون چون ديجد رواشناساني ها هينظر

  قيتحق نهيشيپ -4
 شانن وافغانستان كستاني،تاج رانيا زباني پارسي دركشورها نگارنده ومطالعات تالشها ها،يبررس

 و نو يعمل نهيشينظرپ از حاضرة ومقال است نشده انجام مورد نيدراي كارمشابه چيه تاكنون دهد،يم
 انوخضرخي دولران او وداستاني دهلو خسرو ريام« كتاب كه است ذكر به الزم .شوديم محسوب عيبد
 در كه كيتاج سندگانينو رزازادهيم خالق اثر »َكيتاج اتيادب خيتار« نيوهمچن فيبقا محمدوفا اثر»

 پرداخته زين داستاني تهايشخص ازي برخة چهر به اثر نقد اند،دركنار دهيرس چاپ به كستانيتاج كشور
 زين زن يدرون تيشخص به نسبت گرنتي تون روانشناسانهية نظر به گذراي نگاه انيم نيا در . اند
 زن به نسبتي پارسي شعرا دگاهيد بهي اديزي شباهتها هينظر نيا كه نيا كما. ستين لطف ازي خال
  . دارد
  بحث كلي -5

در بين كساني كه از  محققّين ةامير خسرو دهلوي شاعر پارسيگوي غير ايراني است كه به گفت
  موفّقترين است. زن در آثار امير خسرو به سه صورت ترسيم شده است: تقليد كرده اند، نظامي ةخمس

  زناني كه نقش معشوق دارند. -
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  ناني كه نقش مادر دارند.ز -
 زناني كه نقش معشوق يا مادر ندارند. -

  گرنتي تون هينظر -1 -5
  :است ريز شرح بهي زنانگ چهارجنبهي داراي زن هر
  آمازون جنبه -1 -1 -5

 و نفس بهي متك ، هدفدار. كنديم وجود ابراز. است فزونخواه و باال حواس تمركزي دارا آمازون زن
زن امروزي شديداً به .است بيرق و قيرف همكار، قالب در شيزندگ مردان با او ارتباط.است كفا خود

سوي جنبه آمازون شخصيتش متمايل شده است، او به سوي قدرت و در ضديت با عشق جهتگيري 
نيست. از معشوقه فقط  كرده است. مادري را به تعويق مياندازد و با مادونا كه از مد افتاده، در تماس

به قصد كامجويي استفاده ميكند. زن آمازون امروزى انرژيش را در جهان بيرون به كار ميگيرد، نه 
 »انجام دادن«در جهت آفرينش پيوند و روابطي پر مهر و محبت. او احساس ميكند فقط به دليل 

نانه بودنش يعني شايستگيهاي ز ارزش دارد. به عبارتي به دليل موفقيتها و دستاوردهايش نه به دليل
 كاملش.               

زن آمازون امروزى، نه آرامش يافته و نه حصارهاي خود را گشوده است. او پريشان و فرسوده است. 
. از »تا مرداني بهتر از آنها باشد«نسبت به جنس مخالف نگرشي رقابتي دارد و با آنها مبارزه ميكند 

به درك تفاوتهاي روانشناسي و رشدي ميان دو جنس عاجز است. براي وي صرف وجود داشتن 
  تنهايي كافي نيست و به معناي هيچ بودن است.                                              

  مادر جنبه -2 -1 -5
 رزندانشف تنها نه او.شوديم ابيكام گرانيد به شيوابستگ با كه استي زن. است سرپرست وي حام

جزئي از نقش  .پرورديم هم را همسر و مؤنث دوستان شاوندان،يخو و نيريسا بلكه كند،يم بزرگ را
زنانه زن اين است كه مرد را ميپرورد. او را حمايت و تشوق ميكند تا رشد يابد و خود را به واقعيت 

كه جنبه مادري به حد افراط برسد، مرد را خفيف در آورد. به تواناييهاي عظيم خود پي ببرد. زماني
  .ده و فاقد اعتماد به نفس نگه ميداردو خوار كرده و مادام العمر او را پسر بچة وحشتز

  مادونا جنبه -3 -1 -5
 اتمحسن تجسم و بازتابنده. كنديم منتقل را ها دهيا و ،ارزشها ارهايمع و است الهامبخشي سرشت

 خودي برا عظمت كسبي پ در زن نوع نيا. است عهد بهي وفا و وقار ،يبردبار لحاظ از زنانه كامل
ي و تالش ازي شرط و ديق چيهي ب و كشانديم عظمتي سو بهي زندگ در را مرد حاًيترج او. ستين

زني كه با مادوناي خود در ارتباط است به  .كنديم تيحما تيموفّق وي خرسند كسبي جستجو در
                   دنبال نقاط قوت مرد ميگردد و از نقاط ضعف به راحتي چشم پوشي ميكند.                                                            

  معشوقه جنبه -4 -1 -5
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 زيچ هر از شيبي جنس ،يعاطف ،يعقالن مختلف سطوح در مرد با خودي شخص روابط در كهي زن
 روان جنبه چهار تمام اتشيح ةدور طول در تاًينها ديبا زن -.است فعال و كننده نييتعي نقشي دارا
 را شتيشخص ازي جوانب آن و بنگرد خود شتنيخو درون به ديبا. زدياميب هم در و كند تجربه را خود
  ).48ص: زادهي گنج فروزان گرنت،ترجمهي بودن،تون زن(كند كشف است، رشد ازمندين هنوز كه

  گرنت هينظر با سهيمقا و ليتفص به  خسرو ريام دگاهيدي بررس -2 -5
  زناني كه نقش معشوق دارند -1 -2 -5

زناني چون شيرين ،شكر،ليلي ،دولراني ،كنيفوي چيني و دالرام .هرچند سيماي اين زنان  بصورت 
زميني پرداخته شده و نگاه به آنان زميني است و اعمال ،افعال و اقوال اين زنان عيني و حقيقي است؛ 

  .   اما از جايگاه ويژه اي  برخوردارند. در زير سيماي برخي از اين زنان بررسي ميشود
 از شاپور فيتوص دنيباشن خسرو ،ي دهلو خسرو ريام وخسرو نيريش درسيماي شيرين:  -

 ندهيآ رد كهي نيريش. است شده نيريش ريتصو عاشق قتيحق در خسرو. شوديم عاشق او بر نيريش
 .شوديم ارمني فرمانروا بانو نيمه نيجانش

 به. داردي اديز مهارت هنر نيا ودر روديم شكار به او. است آور رزم و دست رهيچ اريبس نيريش
  :است آور رزم بزرگ مرداني شوايپ كهي ا گونه

    كـــــرده ســــــوراخ را ــوهـكـ ــزهين بـه             كــــرده شـــاخ صــد راي وـــم نـاوك به
  )57وخسرو،ص نيريش(

 روستين نيهم وبا دارد رومنديون سخت اريبسي باطن ميتي در چون فيولط ظاهرنرم وجود با نيريش
ي ژگيو.است بزم وشكاراهل شجاعت ،ي آور رزم جود باو زيون. كنديم مبارزه نيچن باخسرو بعدها كه
 همواره بزم باوجود. پسندديم را آن داردوخسرو وجود زين خسرو جمله از بزرگ شاهان در كهي ا

  .كندينم غفلت خود واز است اريهش
 اريز. است كينزد اريبس آمازون زن به نيريش تيشخص كه رسديم نظر به فيتوص نيا با

 مد،سرآ است مردانه اسلوب و وهيش آنچه وي جنگاور است،در كفا خود و نفس بهي متك.  هدفداراست
 هك ديد ميخواه بحث ادامه در  ؛اما.است نداده نشان ناتوان و فيضع آنان با سهيمقا در را خود و است

  .است مانده محفوظ آمازون زن وجود كيتاري ها جنبه از نهاياة هم وجود با نيريش
 فيتوص رد شاپور كه است نيريش عصمت وي است،پاكدامن مهم اريبس خسروي برا كهي گريد نكته

ي رو به را شهوت در و است پاكدامن و تياماعف است؛ بزم اهل نيريش. دارد ديتأك آني رو بر نيآغاز
  .است بسته خود
 دهديم نشان آنهاي كيتاج-يفارس نام.بانوست نيمه ارمن ملكهة زاد خواهر بلند ازنسب نيريش«
 صورت در هم نيريش.است ارمنستان آنها  مكان تنها.اند ه شد تصور نژاد رانياي ها ملكه همچون كه
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 اتيدبا خيتار.» (است باعفت و باصبر خسرو با مناسبت دري و. است جهاني كتايو بايز رتيس در ،هم
  )137ص: رزازادهيك،ميتاج

 درسيم نظر به ،اما است دارا را آمازون زن در مثبتي ها جنبه و خصلتها نيريش هرچند نيبنابرا
 گرنتة ينظر اساس بر  چه گر صورت هر در. باشد مادونا كي شتريب او شده گفته فاتيتوص اساس بر
 كي هم زمان هم نيريش داشت؛اما خواهد رو شيپي ا گونه به را مسئله چهار نيا باالخرهي انسان هر
 كه مادوناست هم و كرده نهينهاد وجودش در راي طلب قدرت و مردانه صيخصا كه است آمازون زن
 .است پاك و بايزي رتيسي دارا ، شجاعت تينها در

ي دالور وصف در تيب ستيب حدود خسرو ريامة منظوم در نيريش از شاپورة ياولي معرّف در
 داستان در.شنوديم شاپور زبان از بار نياولي برا را او وصف خسرو و. است آمده نيريشي وهنرمند

 .گشته عاشق او ،بر است دهيشن را اوة آواز چون خسرو با شدن روبرو از شيپ نيريش خسرو ريام
 است داشته را رستمي همسري آرزو  نهيتهم كه شاهنامه در ورستم نهيتهم  تيحكا مثل درست
  .سازديم  روبرو هم با را ها آن ريوتقد
 خسرو ابي روز كه  شهياند  نيا با نيريوش كنديم روبرو نيريش با را خسرو ريتقد زين جا نيا در
 شتهگ موافق ريتقد با نيريشة شياند اكنون وهم.است كرده زيپرهي مرد هر با مباشرت از كند، ازدواج

 شناسد،يم را خسرو كهي هنگام و.است آمدهي و دنبال به شانس بلكه نرفته شانسي پ در نيريش ؛اما
 شاه ركاب وبر گذارديم كنار را غرور داشتهي و به نسبت كهي وعشقي ذهنة نيزم شيپ خاطرهمان به

 فرود باس از گردد،يم افزون عشقش نديبيم راي گشادگ نياي وقت خسرو كه نيا وجالب. زنديم بوسه
  . زنديم بوسه نيريشي پا بر و ديĤيم

 كه است نيريش ابد،ييم باز را خود زودتر كهي كس شوند،يم سرگشته هم دنيد از عاشق دو چون
  :شاپورة گفت به

     است خواب تــمسـ چشـمش و ـداريب لشد             اســـت رابـــش در ولعلش اريهشـ سـرش
  )58خسرو،ص و نيريش(

 شوديم عاشق عاقالنه نيريشي عبارت به ا. ياستي عاقل عاشق نيريش خسرو، ريام داستان در واقع در
 وچون. است گشته عاشق او بر و شناسدي م را او است، دهيشن را خسروي تهايحكا قبل از كهي عاشق.

 نيابك با خسرو آوردن بدستي عمربرا آخر تا و كنديم ابراز را عشقش او به پردهي ب نديبيم را خسرو
 ار رفتار نيا نيريش زمان جامعه ايآ كه نجاستيا سؤال حال. شوديم هم موفق و كنديم تالش حالل

 تهداش برهه درآن زن به نسبت كهي نگاه برخالف نيريش ،كه است ر؟چگونهياخي رديپذي مي و از
  د؟يخودبگو ازعشق توانديم آزادانه اند،

 ندنينشيم هم با ودختران پسران. ستين زن و مرد ومعاشرت درمصاحبتي منع نيريارشيد در« 
 نيدرع كه عجبا و. كننديم شركت هايهمانيم و درجشنها هم با و رونديشكارم و گردش به باهم و
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 انيبدگو ميب و پدر از ترسي بجا ،كه است شانيا پاسدارعفاف دختران تيشخص  ، معاشرتي آزاد
 يرجانيسي ديدوزن،سعي مايس..»  (قائلند شتنيخوي براي وحرمت خوددارند دردروني ،محتسب

  )12ص:
 هب را خسرو كهي شبي حت. است ارآراميًبس ظاهرا دارد، خسرو درعشق كهي قراريبة باهم نيريش

. ستا كرده حفظ انياطراف برابر در را اش زنانه ،غرور فراواني تابيب وجود با است كرده دعوت قصرش
 كارگاهش در خسرو با بار نياولي برا كهي هنگام نيهمچن. كندينمي جار برزباني سخن خسروة ودربار

 رامشآ تواندينم كنديم احساس كهي زماني حت. دهدينم بروز ازخودي رعاديغي رفتار كند،يم برخورد
  . بپرسدي زيچ ازاو كه نيا ،بدون شوديم جدا خسرو از د،ينما حفظ را خود
 صلو از خسروي وقت كنديم عمل مردانه اريبس است، گفته ابتدا در شاپور كه همانگونه نيريش

 شكر با برخورد در نيريش ، روديمي اصفهان شكر طرف به شاپور تيهدا به و شوديم ديناام نيريش
 انتقام يبرا اما ست؛ين فرهاد عاشق نيريش چند هر. زنديخنجرم خسرو قلب به فرهاد عشق با متقابالً
  .ستين ناخرسند بيرق كي عنوان به فرهاد ازحضور ازخسرو
 لمث به مقابله فرهاد مرگ انتقامي برا نيريش ، كنديم فراهم را فرهاد مرگ اسباب خسروي وقت

 تهنداش كم ازخسروي زيچ زيني سنگدل در تا» كنديم شاد شكري حلوا به را خسرو جان«كندوي م
ي خپاس را فاجعه نيا و ستين خرسند شكر مرگ از دارد، پاكي نتيط كه آنجا از اما)آمازون زن. (باشد
  :نديبيسزاوارم را نيريش پاسخ نيا خسرو و دانديم خسرو عمل به شكن دندان

   دفرهـا خــون نتوان خــواست نــيز به كـه              اديفـــر كــرد نيريزشــي تلخــ دــــص به
  )214خسرو،ص و نيريش(

 هك ؛چرا هست زين معشوقه زن مادوناست، زن شد، گفته آنچه طبق كه حال نيع در نيريش پس
 كمك او به صهيخص نيا. صداقت و بخشش البتّه وي مهرباني موهبتها از مند بهره و روست بايز
 نهمهيا با اما ؛ بگذرد خسروي خطاها از است، نهفته وجودش در كهي متانت و غرور همه با تا كنديم

 نيهمچن.كنديم اجتناب حالت نيا دادن نشان از آمازون زني ها صهيخص وجود ليبدل  راهي ابتدا در
  : كندينم انكار را فرهاد عشق سدينويم اوي برا خسرو كهي ا عتابنامه جواب در

  كــــس ـهـهم خـــواهـد را خواهـندهي بل              بــس و خواهــدي م ـراـــم چـــون او دل
        دوســت را ــشيخـــو دار تـدوس دارد كه              ـتـــخوس ـنيهم را مردم كهي دان هم تـو

  )178خسرو،ص و نيريش(
 زين نيريشة عاشقاني گدازها و سوزي حت)آمازون زن( كنديم مقابله خسرو با جا همه در نيريش
 زن.( است باالتر خسرو از گردن سرو كي عشق نيا بهي بنديپا در ؛اما ندارد خسرو ازي كم دست

 خود ؛اما است ئل قاي اديز احترام رانيا شاه عنوان به خسروي برا كهي وجود با)ومادونا معشوق
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 او ارزش به كامال زين خسرو. نداردي توجهيي فرمانروا به خسرو عشق خاطر به كه استي ا شاهزاده
  .دانديم او غالم را خود زين داند،خسرويم خسرو زيكن را خود نيريش اگر.است واقف
 قعاش و حيتفر دوستدار اندازه كي به هردو: ندارد كم دست خسرو از زيچ چيه در درواقع نيريش«
 دتهام تا كه دارد را ارمن كوچك تاج زين نيريش است، عالم اريشهر خسرو اگر. هستندي سوار و شكار
 نيريش سازد،يم شيخو مست و محو را نيريش شيخو ريتصو با خسرو اگر. است عالم زبانزد او از بعد

 ابيز وصدها وانهيد عاشق هزاران كه را جوانة شاهزاد شود،يم جمالش از كه ساده فيتوص كي با زين
ي جستجو در گنجه ريپ.» (كنديم شيخو رانيوح سرگشته دارد شيخوي مشكو در دلدادهي رو

102كوب،ص نيناكجاآباد،زر( 
 صرق طرف به مست خسروي وقت كه است چنان شيآبرو شدن دار لكه و تهمت از نيريش دنيترس

  : كه شوديم متذكر اما رود،يم قصري باال به خود و بندديم اوي رو به را ،در روديم او

            هـــراســــــم يم تهــمت ـبيـزآسـي ولـ              شـنـاســم ـقـــناح وفـــا شــرط در نــه
  )                237خسرو،ص و نيريش(

 به نيريش بستن ودر نيريش قصر به خسرو رفتن« قسمت از كه آنهاي باز عشق دوم قسم در«
 دنيسنجي برا وجمالش حسن بودن برجا هم حاال وجود با نيرياست،ش افتهي آغاز» خسروي رو

 رايز كند، رها اورا نيا از بعد كه دينمايم خواهشي و از زده،ي ناتوان و عجز به را خود خسرو صداقت
 عشق خود دل در كه بس از. است داده تني محروم وي ناتوان به نيريش. است كامران پادشاه  خسرو
 همه كه است معلوم نيريش حالت دو از. است صابريي جدا عذاب به دارد،يم نگاه جان چون را خسرو

  )                                                     139رزازاده،صيك،ميتاج اتيادب خيتار(.» است خسرو دنيسنجي برا ها سخن نيا
 زمان اتيح انعكاس كه خورديم چشم بهي منفة نكت چند نيريش تيشخص در نيا وجود با

 قتيقح رفتنيوپذ خسرو چوني بلهوس عاشقة بار در او حد از شيب گذشتي ك. ياستي ستيفئودال
 دست هب شكر شدن كشته گريد. مغرور خسرو نزد جايبي وفروتن وصبر شكر و ميمر با او ازدواج تلخ

 ترافاع را تلخ قتيحق نيا زين خود خسرو كه همچنان.  فرهاد خون انتقامي برا نيريشة ميند رزنيپ
 نقطه از البتّه.  نديبي م خود راه دري خس چون را او همواره كه ميمر مرگ دري شاد زين و. كنديم

 زن كي نيريش كه آنجا از و باشد وفادار مردش به كه است زن در مادونا جنبه نيا  گرانتي تون نظر
 نيع رد. كنديمي چشمپوش آنها از و بخشديم راي و ند،يبيم خسرو در كهي بيمعا رغميعل است كامل
 ودخ ازي شتريب گذشت نيريش تا است شده سبب زين بودن عاشق طلب در و بودن معشوقه حال
  .                                                             باشد صبورتر و دهد نشان
 ديتأك يويي بايزي رو بر خسرو ريام»ي ليول مجنون«در ،يليل هياول فيتوص در: يليلي مايس -

يي بايز وصف در را تيب نوزدهي ليل نيآغازي معرّف در خسرو ريام كهي ا گونه به. است شدهي اديز
ي يبايز ريتصو بر عالوه خود» وخسرو نيريش«ة منظوم شاعردر كهي حال در. است سرودهي وي ظاهر



  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ٣۴٢
 
 

 اتياب واقع در خسرو ريام. است سروده نيريشي دالور و شجاعت وصف در تيب ستيب حدود نيريش
 ضورحي ليل نجايا در كه رسديم نظر به نيبنابرا. دهديم اختصاص مجنوني معرّف به راي شتريب

 كه» سرووخ نيريش« برخالف منظومه نيا سبب نيهم به. باشد داشته نيريش به نسبتي كمرنگتر
  .است گرفته نام» يليول مجنون« نجايا در ، است غالب نيريشة چهر آن در

 خصلتي ول ، است اولي جا در مجنون نام نكهيا وجود با خسرو ريامي ليل و مجنون داستان در« 
 ملع به گرانيد را حركات نيهم و است مشاهد شتريب مجنون است فعالتر مجنون به نسبتي ليل
 خيتار.» (شوديم ريتصو جمال و حسن-يظاهريي بايز جهت از اول سر داستان در همي ليل. Ĥوردنديم
  )155ص:رزازادهيم ك،يتاج اتيادب

 دل در مجنون كهي عشق از اما نشده؛ رنگ پر نيريش اندازه بهي ليل نقش چه اگر منظومه نيا در
ي زيچ هر از شتريبي ليل كه ديفهمي راحت به توانيمي ليل در وجماليي بايز وصف نيهمچن و دارد

 خسرو ريام ديد از. است دادهي جا خود در را زنانهي ظرافتها و است نيدلنش و بايز او. است معشوقه
 شگفتيي ابيز با تنها و كنديم پا به دهر در فتنه هزار او ناز كي و است كرشمه و ناز قدم به سرتاي ليل

ي برا بلكه انينيزمي برا نه راي ليليي بايز و گذارديمي جا به شهر در كشته هزار چشمانش زيانگ
  :دانديم زيانگ وسوسه زين فرشتگان

    گـســــسـتـه ـــانـفرشـتـگــ ــحيتـسبـ             بـســتـه ــــويد مــــچـشـ وســـوســه از
  )75،صيليل و مجنون( 

 از وردي خاطر تعّلق ، رديگيم سرچشمهي مكتب كودك دوة معصومانة ازعالق ومجنوني ليل عشق«
 اهراًظ -يقومي وسنّتهاي ا لهيقب نظامات ليدل به-و اند مكتبخانه كي در هردو ،كهي جنس اتيتمنّ

 كه– لهيقبي مال درمكتب دارند بلوغ مرز تاي ا فاصله البد كه معصوم دوكودكي. سال خرد درمراحل
 دوزن،ي مايس.»  (كشديمي همدل بهي همدرس وكار اند همدرس-است بودهي پالس هيس احتماالً

  )10صي:رجانيسي ديسع
 ونمجن. دارد خسرو با عشق در نيريش كهي رقابت مثل درست. است عاشق مجنونة انداز بهي ليل
  .ستاو از خرابتر جانش زيني ليل اما است؛ي ليل عاشق و ندارديي اعتنا دختران ريسا به مكتب در
 عشق نيا وجود با ؛اما ندارد قرار و صبر و سوزديم مجمر در عود چون مجنون عشق آتش دري ليل
  : است داشته پاس را ايحة ،پرد

    ســـوخــتي م گـــرفته شــدل به آتـش و               ـتـدوخي م پــرده شــرم ز رهـــچـهـ بــر
  )81،صيليول مجنون(

 كند پنهان را عشق تواندينم است زمان آن در عرب دختران رفتار الزمه كه فراواني ايح وجود با و
  : كه چرا
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ـر ـتـانـگــشـ      ي       ـيســــــا ـــريعـبـ كند كــهي تــــدس   ي   ـيگــــــــوا دهـــــــد وب
  )همان(

 را او و است نپخته و خام مادر نگاه از اما ، است پخته عشق در آنقدر خسرو ريام ديد از كهي ليل
  :دهديم پند نيچن

  غـــــــافـــل زمــــانـه بـــد و كـــين وز               دل تـنــــــك وي ـمـزاجــ ـادهـــس تـــو
    جــست تــوان كــــم خــالص كافتـــاده             ســسـت دل انــــعنـي نكنــ تــا هــــان

  )85همان،ص(
 پر اريبس مجنون نقش خسرو ريام دگاهيد از اما ها؛ييدلربا تمام با است معشوقه كي يليل هرچند

ي گاه وي دالور و عشق از راستا كي در دو هر نيريش خسرو در كهي حال در. استي ليل از رنگتر
 توانستهني ليل كهي حال نيع در. است نيريش از كمرنگتري ليل به توجه و اند بوده بحث مورد تضاد
 .دانديم تجربه كم و خام را او مادر نكهيا كما. دهد نشان نيريش اندازه به را خود بودن آمازون است

 كه چرا؛ است بوده متفاوت تيشخص دو نياي اجتماع تيموقع و طيشرا ليدل به مسئله نيا مطمئنا
.  تاس بوده ندهيآ در بزرگي ها تيمسئول دار عهده و تيحاكم كي نيجانش كه استي كس نيريش
 تاس ساخته را اوي وجودي مادونا كه ايح و عشق در صداقت كنار دري ليل در بودن معشوقهي طرف از
 ساسترح و فتريلطي روحي ليل  نكهيا كما. است ساخته محبوبي تيشخصي و از و شده دهيتن هم در
 حس واقع در و كند تحمل شيها خواسته به خود دنيرسي برا راي كس آزردن بتواند كه دارد آن از

 و تيحما دري سعي پاك و عشق تينها در همواره و است آمازون زن از تريقو اريبس او در مادر
  .دارد زين انياطراف ازي عاطف وي روح محافظت

 سيق عشق از كه داد،يم پند مادر كهي وقت. است ومبارز استوار شهيهم پاك عشق دري ليل«
 طهواس نيا با و ختيريم درد پري اشك دهيد ازي ول گفت؛ينمي زيچي فرزند ادب ازي ليل برگردد،
 جواب درپ به راي،ز بود خموش جواب ،اودر نماند رفتن مكتب راي ليل پدري وقت.كرديم اظهاري تينارضا

 رفتار از را خود واندوه وغم عاشقانه اتيحس بود؛اما شرقي فئودالة دور آن دختران عادت نگرداندن
  )155ص:رزازادهيك،ميتاج اتيادب خيتار.» (داشتي نم پنهان پدرش نادرست
  :كه خواهدياوم از مادرانه پس است نگران زننديمي ليل رامونيپ مردم كهي حرف ازي  ليل مادر

  ي  جـــــا چــنـان ازي ـزيخـ زده تـتهـمـ          ي   پـــاي نهــ چـون كــه نيــــمنشي ـيجا
  )86،صيليل و مجنون(

 مانديمي ماريب به قتيحق در و كنديم شتريب را او غم پند نيا بلكه رديپذينم مادررا پند تنها نهي ليل
 شانني استوار عشق دري قدر بهي ليل حال نيا با.گردديم تر صيحر آن به كنند منع ازاو چه هر كه
 بسته را راههاةهمي وقت ؛اما دارديم بر حتينص از دست و كنديم درك را او حال مادر كه دهديم
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. ديگويم پدر به را او عشقي ماجرا و شوديم شوهر دامان به دستي گريد زن هر مانند به نديبيم
 يتراژد كرد،يمي دار خودي شو به راز نيا گفتن از و داديم خرج بهي شياند دوري اندك اگر ديشا
 گريدكي وصال به معشوق و عاشقي ليل از مجنوني خواستگار با و خوردينم رقم زين مجنون وي ليل
 يبرا تالش همه نيا و شوديم سرافكنده و شرمناك انيجر نيا دنيشن ازي ليل پدر. دنديرسيم

 ختنير شرف در ،كه استيي آبرو ازي ريشگيپي برا صرفاً دلسوخته عاشق دو نيا وصال ازي ريجلوگ
 كسان ، شديم فاشي مرد و زن انيمي عشقي ماجرا اگر عربة نيريد رسم به بنا رايز است؛ بوده
 درپ لذا.است بودهي سرافكندگ موجب دختر خانوادهي برا رايز دادنديشوهرنم  مرد آن  به را او دختر
  .دهديرامي ليل حبس دستور

 جهينت كه پندارديمي انحرافة مقدم را خاطر تعلق وي دلبستگ كه استي ا جامعهة پروردي ليل«
 لهيقب قدرتة هم اعتقاد نيهم داللت فحشا؛وبه زيانگ وحشت دركات در استي حتم سقوط اش

»   .دارند نگه جدا گريكدي از را وپنبه آتش رساتري عبارت وبه– را وآتش آب كه است نيا مصروف
  )                                                                                       12صي:رجانيسي ديدوزن،سعي مايس(

 زين اعتراض پدر بهي حت و ندارد را خود از دفاعيي توانا او.  است منفعل و دردمند اريبسي ليل
 سعك چيه بدون واقع در و است ستنيگر او سالح تنها.  دانديم خود حق را بند نيا ايگو. كندينم

 مقاومت اب كه توانمند استي زن كه نيريش برخالف.رديپذيم را رفتار نياي راحت بهي ومقاومت و العمل
 بدرد او عصمت داردپرده قصد كهي خسروي جلو قدرت با و است آورده در زانو به را خسرو خود

 شوديم شاهدهم. باشد داشتهي اعتراض تواندينم پدر رحمانهيب رفتار به نسبتي حتي ليل. است ستادهيا
 دست بهي برا نيريش. بود تريقو نيريش در كهي حال در. است فيضعي ليل در آمازون زن جنبه كه

  . ندارد مبارزه توانيي گوي ليل آنكه حال كنديم مبارزه عشقش آوردن
 ميتصمي ليل ،كسان جنگديم آنها باي ليل آوردن بدستي برا نوفلي وقت كه است مظلوم آنقدري ليل
ي خوب به را يليل تيوضع خسرو ريام.شود برخاسته جهان از فتنه نيا تا برسانند قتل به را او رنديگيم

 : كنديم فيتوص تيب كي در

       شـــكـســــتـه دل وقــت هـــمهي ودـبـ             بـســــتـهي رو ـنيــنش ـهــگوشـ كـــان
  )194،صيليل و مجنون(

 و رارقيب عاشق و خودي دايش دلي برا تواندينمي چكاريه كهي ا دلشكسته و نينش گوشه دختر
 و ارزمب اريبس كه نيريش مقابلة نقط درست.  ببرد شيپ ،از ،مجنون مكتبشي سالها همصحبت

  .  ندارد زين خود عاشق دلة مالحظي حت. ستينيي زپروايچ چيوه چكسيه از را او و ماجراجوست
 دوستان  خسرو ريام در نيريش اما ندارد؛ معاشرت چكسيه با و است مأنوس خود با تنهاي ليل
 رابرب در را خود نسانيبد و روديم شكار و حيتفر به آنها با روزه همه خسرو با رقابت در كه داردي اديز

  ي :ليل خسرو ريامةگفت به ؛اما است كرده مهيب خسرو عشقي كششها
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     بــــس خــــودي آشـنـا ــمـغــ مـونـس              كـــس  بــا   تـــنـداشي   ـختـنـيآمـــ
  )195،صيليول مجنون(

 را نوفل دختر با مجنون جيتزو دفي آوازهاي وقت.  دارد رتيغ گريدة دلسوخت عاشق هر مانند و
 و» اري رتشيغ عشق غم با شد« عشق جانگداز غم بر عالوه شودويم سوخته آن حرارت از شنوديم

ي ليل كه است نيا جالب.سدينويم نامه مجنوني ،برا كند تحمل را درد نيا تواندينم نديبيمي وقت
 و ستين خودة جامعة بست پا و دستي ها سنت هيعلي ا مبارزه نوع چيه به قادر كه نيا رغمي عل
 در ؛اما ميستيپدرن منطقي بي ها خواسته مقابل دري ليلي سو ازي حركت نيچكتر كو شاهدي حت
 چيهي ب ، گردديم ور شعله عشق آتش كهي هنگام و دهديم نشان تمامي شجاعت خود از  مواردي برخ

 و دهديم شرح نامه آن در پرواي ب را خود عاشقانه گداز و سوز و سدينويم نامه مجنوني برايي محابا
 خود زمان جامعهي عموم افكاري براي ليل ايگو.  برساند مجنون تابه دهديمي قاصد دست به را آن
. فتديب پدر دست بهي ا گونه به نامه مبادا كه ديهراسينم زين نيا از و است نبوده ليقاي ارزش چيه
 العمل عكس به وادار راي و و كشديم سر زيني ليل وجود در سرانجام آمازون زني ها شعلهيي گو
بهره بيهاي زنانگيشان در تماسند لزوماً از جنبه آمازون زناني كه با جنبه  حال هر به چون كنديم

  اراده كه تحت نظارت ديگران باشند ،نيستند.)نيستند(يعني الزاماً موجوداتي بي
 شداريني ا هيكنا با نكندو فراموش را او كه كنديم تقاضا او از عاجزانه مجنون به اش نامه دري ليل

  : ديگويم باش شاد او به را وصلت نيا

    بـــاد مـبـــاركــت نـــــوة ـوابـــخ هــم             شـادي ا خـفـتـه وصـل بـه كـه ونــــاكنـ
  )152،صيليل و مجنون(

 هك حال نبود اري تو وصلي  برا من با بخت اگر.  دارميم دوست را تو دوستدار كه دهديم ادامه باز اما
 ذهن بيرق داشتن دوست نيا . گرفتم دوست زين را او توي دوست از است، بوده اري من دشمن با

 .رديبگ دهيناد را فرزند گناه توانديم كه است مادر. كنديمي ليل وجود در مادر جنبه متوجه را انسان
معموالً زن است كه با سمت عاطفى رابطه ،بيشتر در تماس است، اكثر اوقات اوست كه بايد اسلحه

  .اش را با نام عشق بر زمين بگذارد و اعالم آتش بس كند
 نونمج شدن دار خانه دنيشن ،بعد باشد چند كي سيق از اوليي جدا سبب بهي ليلي روح عذاب«

ي جا گريد كه.است ،گرانتر دارد عاشق كه عذاب همه از اريي يوفايب اندوه و غم راي؛ز شد دوچند
 افتاد اانتهي بي روح عذاب به مجنوني دار خانه دنيشن باي ليل كه نجاستيا از.ستين خاطري تسال
  )156ص:رزازادهيك،ميتاج اتيادب خيتار..»  (
 و تعصبات از وحشت و ترس باي ليل وجود در راهي ابتدا در كه آمازون زن حس رسديم نظر به
 دنش رها وي ناكام حس و مجنوني دور با بود، شده پنهان مادرش و پدري دلشكستگي گاه و سنتها

ي حد ات است شده زين باكي ب و پرواي ب بلكه ، گرفته خود بهي  ا تازه جان تنها نه معشوقي سو از
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 از  يا واهمه چيه بدون و سدينويم نامه خود نيوالد و لهيقب خشم و تعصبات نيهم به توجهي ب كه
  . ديگويم خودي هاينگران دل و افكار
 شجاع و محاباي ب است، حاكم او كردار و رفتار بر كهي كنواختي و سكون آن رغمي عل زين گاه

ي ليل . روديم ابانيب و كوه به مجنون دنبال به و گردديم سوار جمازه پشت بر كهي ا گونه به شوديم
 باز او بر را راه ،جانواران روديم ابانيب به مجنون خوابگاه بهي وقت كه است صادق آنقدر عشق در
 امادون و معشوق ريتصاو با كه باشديمي  ليل وجود دري قو جنبه دو وفادار و عاشقي زن.كننديم

 اوست عصر و دوره رسوم و آداب و سنتها وي اجتماع طيشرا نيا كه است واضح پر اما. داردي همخوان
  . دهدينمي و وجود در را آمازون زنيي شكوفا اجازه كه

مثنوي دولراني وخضرخان يك داستان رئاليستي است .خضرخان خود آن را سيماي دولراني:  -
بكشد.دولراني كه در اين داستان در نقش به صورت مكتوب به امير خسرو داده است تا آن را به نظم 

 است خضرخان وهمصحبتي همباز كهي دولران هند است. ةمعشوق ظاهر شده است ، دختر مهاراج
 و  است يقيحقة چهر كي شاعر نزدي دولران كه نيا وجود با.  باستيز اريبس خسرو ريامة گفت به ،بنا

 باي وتفاوت استي كل فيتوص كي باز شوديم او از كهي فيتوصي ،ول است دهيد چشم به را او شاعر
 نيوهمچن شوديم اويي بايز در كهي ا مبالغه قتيحق در. ندارد خسرو ريامي هايمثنو قهرمانان ريسا
 نيا در رفتيم انتظار. باستيز زنان ريسا چون دهد،يم دست به او از خسرو ريام كهي كل زني مايس

 را او اندبتو خواننده كهي ا گونه به. داديم دست به معشوق نيا ازي ستيرئالي فيتوص شاعر داستان
ة فتگ به بنا مجنون همسر جهيوخد ،شكري لي،ل نيريش چون زيني دولران اما. كند مجسم خود درذهن
 بوده ليدل نيا به نهاياةهم ديشا.هستند هم مثل زنان نياة هم كهي ا گونه به. باستيز اريبس شاعر
 ستا عاشق كهي ا خواننده تنها نديبيميي بايز و كمال تينها در را خود معشوقي عاشق هر كه است

 خانوخضري دولران. شد نخواهد متعجبي  ظاهري هاييبايزي تجل و فاتيتوص از اتياب نيا خواندن با
 با جا همهي دولران. انجامديمي باز عشق به آخر دري باز نيا اما. كننديمي  باز هم با جا كي در

 مالحظه چنانچه.شوديم جدا او از خوابي برا وتنها. شودينم جدا او از لحظه كي يوحت است خضرخان
 آن هالن كه پاكي عشق. رديگيم شكلي كودك در مجنون وي ليل مانند به زين دو نيا ،عشق شوديم

 طالعا محض به را ومجنوني ليل كه همانگونه.شوديم كاشته معصوم كودك دوةنيس در بلوغ از قبل
 دو نيا وصال از خودة وهيش به زين خضرخان ،خانواده كننديم محروم هم داريد ازي ا عالقه نيچن از

  . كننديمي ريجلوگ دلداده
 كردن دار خانه نموده مصلحت نيعالالد با بانوان نيمه خضرخان مادر سال كي گذشتن از بعد«

 ديگوينمي زيچ خضرخان ومادر پدر نشدني راض سببة بار در شاعر.دانندينم الزم را دلداده دو نيا
-ينيد وفرق باشديم مسلمان وخضرخان است دختر هندوي دولران كه باشد سبب آن از ديشا نياي ول

امير خسرو دهلوي وداستان .»  (كنندي زندگ جا كي در ومعشوق عاشق كه گذاردي نمي مذهب
  )85، بقايف:»دولراني وخضرخان«او
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 نهيسي ا دلباخته راي ،دولران دهديم عاشق غزل به معشوق كهي پاسخ در آغاز ازهمان خسرو ريام
 ستين منفعل عشق دري دولران.دانديم ممكن ريغ را درد نيا كتمان كهي ا گونه به.كنديمي معرف سوز
 نيا در بلكه است عاشق خضرخان مانند به تنها نه او. دهد پاسخ خضرخان عشقي ندا به تنها كه

ي دولران.  اوستة سوخت دل گواه شب دل در اوي ها وشكوه است باالتر او از گردن سرو كي عشق
 رايي پرواي ب و جسارت نيا او به كه است عشق نيا قتيحق در. استيي پرواي وب جسور عاشق

ي خواستگار اوي برا را خان الپ دختري عني خضرخانيي دا دختر وزنش نيعالالدي وقت. دهديم
ي ب اتفاق نيا از را شيخو دل سوزي دولران افتد،يميي جدا ومعشوق عاشق نيب زمان نيا از و كننديم

 كرف نيعالالد درگاه در زين ومادرش خود سرنوشت بهي حت عاشقة دلسوخت دختر.دارديم انيب محابا
) مازونآ زن. (ديايب برسرآنها است ممكنيي بال چه خضرخان نيوالدي تينارضا صورت در كه كندينم

 نشيوالد شنهاديپ برابر در خضرخان العمل عكس از خضرخان به نسبت عشق دري دولران بودن جسور
 هگون مجنون نتها نه  ازدواج نيا مقابل در خضرخان. است آشكار كامالً شيدائ دحتر با ازدواجي برا

 آنقدري دولران دهد؛اماينم نشان خود از زيني چندان مقاومت بلكه د،يگوينم ترك را عروسة حجل
 تاس نيا گواه موضوع نيوا ندينشينمي پا ازي ا لحظه زين خضرخان ازدواج باي حت كه است عاشق

 خضر.  ندكينم ريتعبيي زناشوي زندگ وبه نگردينمي ابي همسرة زيغر دهيد به عشق بهي دولران كه
 نيچني دولران عشق برابر در را خودي وناتوان كنديم اعترافي دولران قدرت نيا بهي غزل در خود خان

  :دارديم انيب

    زبــونـم كـــرده پـهـس نيچـنـد بـــا كــه             نمچــو كــه ــنيبي مـــــچش شوخ زبـون
  )80خضرخان،ص وي دولران(

 زن انگريمان او رفتار كه چراي ليل تا است هيشب نيريش به شتريب خود عاشقانه سلوك دري دولران
 البته. كنديم اظهاري پاك و صداقت تينها در را خود عشق و است نترس و جسور او. است آمازون
 از دور به و است هندو او كه چرا است تضاد دري ليل با زيني وي زندگي اجتماع طيشرا و فرهنگ
 جودوي موانع زيني دولراني برا ؛اما.كنديمي زندگي ا لهيقب وي قوم متعصب وي مذهب سنن و آداب
 ازي بخش مذهب و فرهنگ تفاوت وي تيجنس ضيتبع. است داده قرار تنگنا در را عاشق كه دارد

  .است شتازيپ عشق در او حال نيا با. آنهاست
  كرده شيخو مرغزار را خضرخان چون جواني  ريش دل كه نيا از شيخوة زنان طبع به بناي دولران

  :جانهاست شكار شيروز كه نيا از وخرسند بالديم خود به

   سـازم ـشيخـــو شــكــاري ــريش جـوان              ازمســـــ ـشيخـــو زارـــــمـــرغ راي دل
  )95همان،(



  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ٣۴٨
 
 

ي وجسارت شجاعت خود از اري داريدي وبرا.دهديم نشان اقياشت خود از خضرخانة انداز به همواره او
 اشتهدي مالقات هم با تا خواهديم او از كيتار شب آن در خضرخاني وقت كهي ا گونه به.اندينمايم تمام

 دگركي ازيي بو وبه اند كرده حفظ را شيخو عفت وي پاك كامالً رود؛امايم اري گاه عاديم به ، باشند
  : هستند برابر هم با عاشقانهي ونگاهها عشق در وهردو.خرسندند

   ــــــزيت داشــــته رهـاـنظـ گريكــدي بــه              ـزينـوخ روـــس دو چــون هردو ســـتـاده
  )122همان،(

 .است بوده عشقش صداقت وي پاك حافظ مراحل همه دري دولران دروني مادونا حال نيع در
 با . ندارد را آن تحمل تاب زين كوه كهي ا گونه به. است نيسنگ اريبسي دولراني برا عشق درد
 قدر آن درد نيا.شودينم ديوترد شك دچاري ا وذره.پابرجاست همچنان عشق دري دولران نيا وجود

 به هوستيپ شودعشقيمگرم ايآي بسپارد؛ولي فراموش به را آن خواهديمي دولران گاه كه است قيعم
 نيا ازي ناش جاناتيتواندبرهيمي خوب به است تيدرا باي دختري دولران.كرد برون نهيس از را خون
 امزم زين طيشرا نيبدتر ؛امادر است كرده پرواي وب جسور را او عشق هرچند.كند غلبه بزرگ عشق

 دهدينم نشان خود از وهنجار عادت خالفي رفتار چگاهيوه دارد دست در مدبرانه را شيخو احساسات
زنان در عشق پيروزي را از آن خود ميسازند، زيرا به خاطر اشتياقي كه به تسليم و تن در دادن  .

دارند، به استمرار و پايداري ريسمان رابطه گره محكمي ميزنند. فرايند تسليم به قدري قدرتمند است 
حرانگيز مينمايد. اين همان چيزي است كه زن را نزد مرد عزيز ميكند و مرد را وادار ميكند تا كه س

  از او مراقبت كند.
 را خود دل اندوه غزل واسطه به ووقار نهيطمأن با اري،بس شنوديم را خضرخان ازدواج خبري وقت

 شيخو برگ ،كاه دارد آغوش در راي بلند سرو كه ،حال خواهديم خضرخان از گونهي ليول دارديم انيب
  :نكند فراموش را

   فـــرامـــوش خــــود بـرگ ــاهـك از مكن             ــوشــــآغـ دري آر بـلـنـد سرو آن چـــو
  )   166همان،( 

 چنان نامه رسد،يم خضرخان دست بهي دولرانة نامي وقت. سدينويم نامه خضرخاني براي دولران
ي تاحدود نامه نيا باي دولران. دينمايم اقدام آن دادن پاسخ ،به حال در كه كنديم متحول را خضرخان
 كه خضرخان انتيخ شهياند از الشيوخ. گردديم آسوده خود به نسبت خضرخاني وفادار از خاطرش
 اريبسي دولران وجان روحي برا سخنان نيا قتيحق ودر. شوديم آسوده افتييم ره او ذهن بهي گاهگاه

  :سدينويم نيچني دولرانة نام جواب در خضرخان.  است بخشي تسل
   جـمالـت در مـنيب و چــشــــم بـپـوشـــم             الـــتيخـــــ دل در وي  و بـا نـميــــنـش

  )190خضرخان،ص وي دولران(
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 بدو را خضرخان وصلة مژد همو و نوشديمي زندگان آب ساغر كي خضر دست از خواب دري دولران
ي ندا زين خضرخان. دارد همراه به فراواني خرسند وپرستارانشي دولراني برا خواب نيا. دهديم

ي دولراني برا خوش روزگار نيا دهد،امايم بشارت معشوق وصل به اورا كه شنود،يم راي بيغ هاتف
 قعش در آنقدر اماي دولران. افتديم زندان به خضرخان دشمنانة توطئ با و انجامدينم طول به چندان
 انخضرخ شوديم وباعث اوست همراه زين آنجا در افتديم زندان به خضرخاني وقت كه است قدم ثابت
ي دولراني عشقباز. است نشده عوضي دولراني براي زيچ واقع ودر نكند احساس چندان را زندان رنج

 و باكي ب خود عشقي ابتدا از كهي دولران.ندارد آن از شيپ دوران باي تفاوت زندان در وخضرخان
 شدني زندان از بعد ،اكنون است داده نشان خود از را مادوناي گاه و آمازون زن نقش و بوده جسور
 حفظ در را خود تالش همه او. دهديم نشان را كننده محافظت و مادرانهي نقش شتريب خان خضر
 كي از كهي  ا تجربه و ريتدب با اريبسي دولران.دهديم انجامي ديام نا و أسي ازي دور و خود عشق
 مند شهياند كه دهديمي دلدار را او خضرخان ازكورشدن بعد د،ينمايم ديبع وسال سن آن در دختر
 امهاد و»اديبن زيني نامراد ندارد« است رفته برباد نيچن ماي شاد كه آنجا از. من نازپروردي ا مباش

 و گانيپاي ب و است بزرگ كارمردان رفتن زندان و ندارند ريزنج جزي ا چاره نر رانيش كه دهديم
 ردم سبب به را خضرخان و كنديم اشاره خود تيجنس به باز ندارندو ره زندان به هرگز منزلتان خامل
 ورمنظ به او كورشدن از بعد خضرخان بهي دولران سخنان نيا ديشا. نديبيم تر توانا خود از بودن
 هم باز ؛امايندار چشم تو چند هر كه من محبوبي ا بدان. باشد او نفس به اعتماد حس تيتقو
 استهنك ات مردانهي هايژگيو ازي زيچ تو شدن نايناب وي تر توانا من از نظر هر از سبب نيبد وي مرد
  :ديگويم چنانكه. است

  يبــرجــــا داشــتي توان دلي ردـمـ تــوي             وا ــدنـميد از مـــاند تـو چــشم رـــگ و
    مــــانـم زنــده چـگــــونـه نـم دل نيبد              جـانــم تـــوي رو ار نــدهـــد زن مـــمن

)                                                  263همان،(
 نيريش چون كه رديگيم ميتصم زين سرانجام. استي زندگ انيپاي دولراني برا خضرخان مرگ اما

 ترياول را ومرگ كندي م رد قطعاً را خود ماندن زندهي دولران.«كند هالك را خود زيپرو ارتگاهيز در
 خنس باره نيا در داستان در كنيل.كند راهالك خودش ديباي دولران داستان مندرجه موافق. شمارديم
  )83دولراني وخضرخان،بقايف:ص«(امير خسرو دهلوي وداستان او.» راندينم

زني كه خود را از درون و بيرون تسليم قدرت عشق كند قادر ميشود تا هم از لحاظ جنسي و هم 
اش را تحقق بخشد. تنها يك زن متعادل و آگاه نسبت به هويت عاطفى، ژرفترين تواناييهاي زنانه

هده عشخصي خود آمادگي آغاز فرايند تسليم را دارد.كسي كه از عزت نفس كافي برخوردار است تا از 
وقتي زني قدري از عزت نفسش را  .ديبرآ  چنين احساسات و عواطف ژرفي كه به خارج فوران ميكند

به خاطر مردي ناديده ميگيرد،در واقع از مقاومت در برابر او صرف نظر ميكند و به وي اجازه ميدهد 
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ز آنجا كه شده است، با اين وجود ا» تسخير«در جسم و روحش رخنه كند. او به راستي از جهاتي 
ي زندگ كه استي ا معشوقه تينها در او.است» فاتح«اجازه نداده چيزي مانع پيوند او با مردش شود 

  .دهديم نشان تينها حد تا را خودي وفادار و كنديم عشقش اثباتي فدا را خود
  ناني كه نقش مادر دارندز -2 -2 -5

از زن در ادبيات سنتي ارائه ميشود،  زناني كه در نقش مادر ظاهر ميشوند، به مانند چهره كلي كه
مكار، فريبكار و نيرنگ باز نيستند. بلكه مهربان، فداكار و همواره نگران فرزند هستند. هر چند به 

زنان جوامع فئودالي شرق چون بره اي رام در دستان شوهر اسير هستند. از خود اقتداري ةمانند هم
ندارند و براي رسيدن به خواسته هايشان سالحي جز گريه نمييابند.چون مادر ليلي،مادر مجنون 

  ،مادر دولراني و...   

خود .مهربان ،  ةتمام عيار مادران جامع ةمادر ليلي زني است،نمايندالف) سيماي مادر ليلي: 
دلسوز وهمواره نگران . بعد از اين كه راز عشق ليلي ومجنون فاش ميگردد، مادر ليلي زودتر ازپدر 
ازجريان اين عشق باخبر ميشود؛اما اين زن ناتوانتر از آن است كه بتواند از يك فاجعه جلوگيري 

عرب آن زمان  ةرزنش جامعكند.مادر از شنيدن اين خبر دل افگار ميشود وترس از آبرو ريزي وس
باعث ميشود چون هر مادر ديگر ابتدا با مهرباني اين موضوع را با دختر در ميان نهد وشروع به 
نصيحت كند .نصايح و نگرانيهاي اين مادر چون ديگر مادران است .بيم بدنام شدن دختر نيزهمواره 

ن كه هر لحظه ممكن است به خاطر همه مادران ديروز وامروز است .خام انگاشتن دختران  واي ةدغدغ
تفاهم تمامي مادران  ةخويش را فراهم آورند، نيز نقط ةهواي دل موجبات سرشكستگي قوم وقبيل

سنتي است.پس مادر ليلي تأكيد ميكند كه تو خام وساده مزاج هستي وروزگار را نشناخته اي .اهل 
الً نفي ميكند واين از يك زن عرب جاهلي زمانه تاكنون به كسي وفا نكرده اند. مادر ليلي عشق را كام

هرچند آن عشق ،عشقي پاك باشد.مادر ليلي هيچ ويژگي  .شرمندگي استةدور نمينمايد.عشق ماي
هيچ  يرفتارش دربرخورد با اين جريان چون مادران سنتي ديگر است . او حتّ ةبارزي ندارد.هم

مي كه با مقاومت ليلي در برابر گفته خود ندارد وهنگا ةاصراري به اين پيوند وكمك به جگر گوش
هايش مأيوس ميگردد، بزرگترين فاجعه را با گفتن اين راز به شوي آغاز ميكند.  شايد اگر مادر ليلي  
قدري دور انديشي ميكرد واز گفتن راز عشق ليلي ومجنون به پدر ليلي خوداري ميكرد وبا تدبير 

از ليلي وازدواج آن دو با يكديگر از بروز اين  خود موضوع را حل مينمود ،با خواستگاري مجنون
عرب اگر راز عشق بين زن ومردي فاش ميشد،خانواده  ةتراژدي پيشگيري ميشد.زيرا بنا به رسم ديرين

دختر او را بدان مرد شوهر نميدادند.مادر ليلي نيز چون ديگر زنان سنتي اين سرزمين كليد حل 
ن  هم مردي مستبد ،خودخواه ومغرور كه موجبات مشكلش را فقط در دستان مردش ميبيند. آ

ناكامي جوانان معصومي را فراهم آوردكه تنها جرمشان عشق ورزي صادقانه بود.و مبرهن است كه 
شوي خود در اين فاجعه سهيم است . مادري كه از سر جهالت وبي تدبيري  ةمادر ليلي نيز به انداز
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واني كه تمام دنيايش در مردي اين چنين خالصه خود را به كام مرگ ميفرستد.زن ناتةجگر گوش
  شده است.

مادر ليلي يك زن سنتي با آموخته هاي متعصب است كه همه ترسها و ناكاميهاي يك زن در آن 
دوره از عصر زندگي عربي را در وجودش دارد.او از جسارت و بي پروايي زن آمازون بي بهره است و 

  از آن بيمناك است. 
زنان  ةدر حرمسراي كرن پدر دولراني  زني است كه از هم :يي مادر دولرانب) سيماي كنوالد

  مادر دولراني:» كنوالدي«زيباي حرم زيباتر است.وآن كسي نيست جز

  ــل انــــدام              پـــري رويـي كـنوالدي بــــدش نــــــامـر آن جمـلـه خوبــان گــــس
  )86(دولراني و خضرخان،ص

حمله عالالدين پدر خضرخان به امير گجرات پدر دولراني به عنوان اسير به در بار كنوالدي در 
 ةاوراه مييابد.از زمان حضور دولراني در دستگاه پدر خضرخان حتي يك بار گله وشكايتي از او در بار

وضعيت موجود نمي بينيم .كنوالدي زني است كه تنها به خود ميانديشد.زن شجاعي نيست كه حتي 
كه چگونه به وسيله سپاهيان عالالدين -دفاع نمايد ومظلوميت او را » كرن«بان از شوهرشبه ز

به تصوير بكشد.او از اين كه خود سرانجامي -حكومتش مورد تاخت و تاز قرار گرفت وبه يغما برده شد
 پيداكرده است، خاطرش جمع شده وتسكين يافته است.واز اين كه مورد توجه شاه واقع شده بسيار

خرسند واز اين بابت سپاسگزار است.وعزم را جهت خدمت هرچه بيشتر به شاه جزم كرده است.واين 
  را راهي ميداند براي نزديكي هرچه بيشتر به شاه ومحكم كردن جاي پاي خود در دل وي: 

  ي  ـاه جهـــان جــاـپــــاي             كـــه كرد انـدر دل شـ يرد بهــــر بنـدگـــــــچنان افش
  )86(دولراني و خضرخان،ص

كنوالدي وقتي به در بار عالالدين راه مييابد وجاي پاي خويش را استوار ميبيند،بنا به عاطفة 
مادري خود بعد از مدتي به فكر دختران خويش ميافتد،وبا گريه وزاري از پادشاه ميخواهد كه دولراني 

خشنودي شاه نيست ،يعني كسي كه موجب هم وغم اين زن چيزي جز  ةرا به درگاه آورد .اما هم
اولش ،تحقير همسروبي سرپرستي فرزندانش شده است.و هم اكنون با پيوند فرزندي  ةويراني آشيان

  به مادر جهنم بر او حرام ميگردد:

  ـاي شــــــه فــــــردا بـــرآذرـنيـايــد پ      ن پيونـد فـــرزنـدي بــه مـــــادر       ــــاز اي
  (همان)

عالالدين به همسرش را باد اقبال خوانده  ةچنانچه مالحظه ميشود كنوالدي طوفان بنيان كن حمل
  است.بنابر اين كنوالدي اصالً با زنان شجاع شاهنامه چون رودابه،فرانك،تهمينه و...قابل مقايسه نيست.

  



  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ٣۵٢
 
 

  گرنت دگاهيد از بودن مادر -4 -2 -5
 هاتن نه او شود،يم ابيكام گرانيد به شيوابستگ با كه استي زن. است سرپرست وي حام زن

ي جزئ .پرورديم هم را همسر و مؤنث دوستان شاوندان،يخو و نيريسا بلكه كند،يم بزرگ را فرزندانش
 هب را خود و ابدي رشد تا كنديم تشوق و تيحما را او پرورد،يم را مرد كه است نيا زن زنانه نقش از

 را مرد برسد، افراط حد بهي مادر جنبه كهيزمان. ببردي پ خود ميعظي هاييتوانا به آورد، در تيواقع
 نگران  .دارديم نگه نفس به اعتماد فاقد و وحشتزده بچه پسر را او العمر مادام و كرده خوار و فيخف

 دادن نشان در خسرو ريام .كنديم كالفه را مرد حد، از شيب كردني مادر وي افراط دنِيبخش ، بودن
 نز مقابل دري سنت زن تيشخص دو و كنديم فيتوص را...  وي دولران ،يليل مادران ، مادري مايس

خود .مهربان ، دلسوز  ةتمام عيار مادران جامع ةمادر ليلي زني است، نمايند. كنديم مطرح راي امروز
كنوالدي، زني است كه تنها به خود ميانديشد و زن شجاعي نيست.  ،يدولران مادر اما وهمواره نگران .

هرچند به نظر .كنديم او تيرضا و همسرشي خشنودوي اوقاتش را بيش از هر چيز ديگري صرف 
تفاوتهايي وجود دارد؛ اما  "مادر بودن "ميرسد بين ديدگاه گرنت و امير خسرو نسبت به شخصيت 

بخشش افراطي در عملكرد مادر دولراني نسبت به مردي كه همسر و فرزندانش را از وي گرفته و او 
ي عشق وي نزديكي اين را از آن خود كرده است و يا نگراني هاي بيش از حد مادر ليلي از پيامد ها

  دو ديدگاه نسبت به شخصيت مادر را نشان ميدهد.  
  زناني كه نقش معشوق يا مادر ندارند -5 -2 -5

شيرين كه با مكر فراوان خود بدون اين كه كسي متوجه شود، شكر  ةكساني چون ماه سامان نديم
ادر مهربان خطاب ميكند.و يا را به قتل ميرساند .به گونه اي كه شكر در آخرين لحظات نيز او را م

هشت بهشت كه بيشتر آنان زنان پادشاهان هستند و داراي چهره اي سرشار از نيرنگ   ةزنان مجموع
  كه گويي تمامي بديهاي عالم از اين موجودات خاكي بيرحم سرچشمه ميگيرد.

ماه سامان سيماي تاريخي ندارد ونظامي نيز به ماه سامان  شيرين:ةسيماي ماه سامان نديم -
اشاره اي نكرده است.در امير خسرو نيز ماه سامان هنگامي ظاهر ميشود كه قرار است در مقابل مرگ 

چو «فرهاد شكر را به قتل برساند.  شيرين نديمةكهنسالي به نام ماه سامان دارد .پيرزن فرتوتي كه 
اين پيرزن چون همة پيرزنهاي ديگر در قصه هاي عاميانه است.فريب » الگردون درجهانسوزي شده ز

كار،نيرنگ باز،باظاهري ساده اما دروني پر از رنگ و ريا .در اينجا نيز چون ساير قصه ها گره كار فقط 
به دست يك زن باز ميشود.همه نوع معجوني نزد او يافت ميشود ودر واقع در دارو شناسي نيز استادي 

چون موري كه -پيرزن آنقدر نيرنگ باز است كه »  سرشته شير مرغ وخون عنقا«ار است وتمام عي
به ايوان شكر راه مييابد وبا سخنان چرب وچاپلوسي آنقدر در دل شكر  -به خوزستان گذر ميكند

  نفوذ ميكندكه :
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  كــــــر  شـــد كه  دالل  تــــرازوي  شــ         ان در مغـــز در شـد     ـــبــه شيـريـني چنـ
  )204(شيرين و خسرو،

پيرزن در طول يكسالي كه در ايوان شكر بوده ، جاي پاي خويش را كامالًمحكم كرده است وحال 
وقت آن است كه وارد عمل شود واين عاشق دلسوختة خسرو را كه چون خاري يرسر راه شيرين قرار 

خويش را به خوبي انجام ميدهد ،دست افشان  گرفته است ،از ميان بردارد. او بعد از اين كه ماموريت
  وپايكوبان به سوي شيرين ميرود وخبر قرباني شدن زني را ، به وسيله زناني ديگر  به او ميدهد.

است كه شاعر پارسي گوي » زن«چهرة ماه سامان  تصوير شده در امير خسرو،در حقيقت چهرة 
زن در افسانه ها وقصه هاي فارسي نشان  آن را ترسيم كرده است.درست به مانند چهره اي كه از

داده شده است.چهره اي سرشار از نيرنگ كه به هيچ روي نميتوان بدو اعتماد كرد.اينجا تفاوت چهرة 
معشوق با زن كامالً محرز است. زيرا زن به طور سنتي در ادبيات فارسي چهره اي بسيار منفي دارد 

 »زن پدر«او سر نميزند .به ويژه در نقش هايي چون .موجودي كه جز نيرنگ و فريب عمل ديگري از 
به چهره اي بسيار وحشتناك تبديل ميگردد.اما چهره اي كه ما از ليلي و شيرين ميبينيم چهرة 
معشوق است نه زن . آشكار است كه ليلي و شيرين نيز زني هستند به مانند زنان ديگر حال چگونه 

قانه مقامش ارتقا مييابد و عاشق جز تسليم در برابر است كه اين موجود خاكي پست در غزل عاش
خواست او چاره اي ندارد؛  از معشوق نازاست و از عاشق نياز. وحتي معشوق كامالً دست نيافتني 
ميشود.؟پاسخ به اين سوال را بايد به مجالي ديگر نهاد. در مجموعة هشت بهشت زنان پادشاه با وجود 

اره به شوهرانشان خيانت ميكنند. حتي همسر پادشاهي با ديدن موقعيت خوب مادي كه دارند همو
آشپزي چنان مست و از خود بيخود ميشود كه جوش  دل مهر عصمتش را ميشكند و از آشپز صاحب 
فرزندي ميشود كه نهايتاَ به پادشاهي ميرسد و چون از راز مادر خويش آگاهي مييابد از داشتن چنين 

ردد.بنابراين به اين موجود پست تحقير شده ودر عين حال مكّار مادري شرمسار و سرافكنده ميگ
بيرحم خيانت كار بايد همواره به ديدة ترديد نگريست و مرد بايد پيوسته مراقب باشد ،مبادا از سوي 

  او به وي گزندي برسد.
  )آمازون زن( گرنت دگاهيد از زناني كه نقش معشوق يا مادر ندارند -6 -2 -5
 خسرو ريام دگاهيد در زنان وجود از جنبه نيا مشابه بتوان گرنت هينظر در را آمازون زن ديشا

 زن  .است زن كي درون ةمرداني هايژگيو آمازون زن.هست زيني قيعم اريبسي تفاوتها اما. دانست
 خود و نفس بهي متك و هدفدار كند،يم وجود ابراز است، خواه فزون و باال حواس تمركزي دارا آمازون

 با تيضد در و قدرت .است بيرق و قيرف همكار، قالب در شيزندگ مردان با او ارتباط است، كفا
 مد از كه) بعد مورد( مادونا زن با اندازد،يم قيتعو به راي مادر. است آمازون زني هايژگيو از عشق
 مردها مردانه، زن .كنديم استفادهي جنسيي كامجو قصد به فقط معشوقه از و ستين تماس در افتاده،

. Ĥورديم وجود بهي ناتوان و عجز احساس مردان در زنان، انهيجوزهيست برخورد و استقالل. ترسانديم را
   .رديگيم فاصله خودي اصل تيهو از كم كم كند،ي زندگ را خودي مردانگ فقط كهي زن
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. تس و ريا فريب كار، نيرنگ باز، باظاهري ساده اما دروني پر از رنگ زن نيا خسرو ريام دگاهيد از
 داستان در سامان ماه مانند است، زن نياي هايژگيو از زنانهي دلسوز عدم وي سنگدل وي رحميب

است كه شاعر » زن«چهره ماه سامان  تصوير شده در امير خسرو،در حقيقت چهرة . نيريش خسرو
ي فارسي پارسي گوي آن را ترسيم كرده است. به مانند چهره اي كه از زن در افسانه ها وقصه ها

 اگرچهنشان داده شده است. چهره اي سرشار از نيرنگ كه به هيچ روي نمي توان بدو اعتماد كرد.
 خسرو ريام دگاهيد در كه سازديم راي زن آنها از كي هر در افراط و آمازون زني خصلتها تنها وجود

 و ستيني منف لزوما ندارد را نقش دو نيا كه زن هر گرنت نگاه از اما است؛ مادر نه و معشوقه نه
  .دانديم زن وجود ليتكم الزمهي حت راي زن هر وجود در صيخصا نيا ازي اندك داشتن

  گرنت دگاهيد از مادونا جنبه -7 -2 -5
 . است كرده ادي مادونا عنوان به آن از كه دارد وجود زين زن وجود ازي گريد بعد گرنت دگاهيد از

 است الهامبخشي سرشت  .است آني هايژگيو از ليتحل قدرت ت،يمعنو ت،يخالق ق،يعم ديد متانت،
 ارى،بردب لحاظ از زنانه كامل محسنات تجسم و بازتابنده. كنديم منتقل را هادهيا و هاارزش و ارهايمع و

 در را مرد حاًيترج او ست،ين خودي برا عظمت كسبي پ در زن نوع نيا. است عهد بهي وفا و وقار
ي دخرسن كسبي جستجو دري و تالش ازي شرط و ديق چيهي ب و كشانديم عظمتي سو بهي زندگ

 ثروت در را مرد او. اوست عهد بهي وفا زن،ي مادونا غالب بخش نيمهمتر.كنديم تيحما تيموفق و
 رايي زناشوةرابط و كاهديم معشوقه از مادونا، در افراط  .رديپذيمي ناخوش اي يخوش در تنگدستى، يا

 بهجن باي گاه و بودن معشوقه جنبه باي گاه گرنت دگاهيد نيا رسديم نظر به .كنديم مشكل دچار
 بودن مادر جنبه با آن اشتراك وجه نيشتريب اما دارد؛ي همپوشان خسرو ريام دگاهيد در بودن مادر
 با و گذشته خود از و دارد عهده بر را كامل انسان پرورش كه مقدسي روح. استي كنون اتيادب در

 .است گذشت
  نتيجه گيري -6

مثبتي  ةدر مثنويهاي امير خسرو دهلوي زناني كه در نقش معشوق ظاهر شده اند ،داراي چهر
اهده منفي نيز مش ةهستند واينان زناني هستند در خور ستايش كه حتي اگر در شخصيت آنان نقط

اهر گردد از طرف شاعر وجامعه  هيچ نوع سرزنشي برآنان روا نيست. زناني  كه در نقش مادر ظ
ميشوند ،به مانند چهره اي كه از زن در ادبيات سنتي ارائه ميشود،مكار ،فريبكار ونيرنگ باز 

ي زنان جوامع فئودالةنيستند.برعكس مهربان ،فداكار وهمواره نگران فرزند هستند.هرچند به مانند هم
يدن به خواسته شرق چون بره اي رام در دستان شوهر اسير هستند. از خود اقتداري ندارند وبراي رس

هايشان سالحي جز گريه نمي يابند. زناني كه در نقش هايي غير از مادر ومعشوق يعني زن به  معناي 
جنس مخالف در برابر مرد ظاهر مي شوند:اين زنان داراي چهره اي سرشار از نيرنگ هستند كه به 

شأت مي گيرد و همواره مرد را هيچ روي نميتوان بدانها اعتماد كرد و تمامي بديهاي عالم از از آنان ن
شيرين كه با مكر فراوان خود بدون اين كه كسي  ةاز خطر او برحذر داشته اند. چون ماه سامان نديم
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متوجه شود شكر را به قتل ميرساند به گونه اي كه شكر در آخرين لحظات نيز او را مادر مهربان 
زنان پادشاه هستند و رفتار ناشايست هشت بهشت كه بيشتر آنان  ةا زنان مجموعي خطاب ميكند.و

  آنان در خور توجه است.      
از ديدگاه روانشناسانة گرنت نيز زن داراي ابعاد وجودي است كه جايگاه و موقعيت شخصيتي وي 
سبب ظهور جنبه هاي وجوديش ميگردد. زن معشوقه و جنبه مادر بودن از ديدگاه گرنت و امير 
خسرو تقريبا مشابه هستند و زن آمازون نيز در موقعيتهايي كه خصايص منفي را در زن افراط دهد 

شابه زني است كه از ديد امير خسرو مانند ماه سامان نه معشوقه و نه مادر است ؛اما زن مادونا در م
ي وشانهمپ خسرو ريام دگاهيد در بودن مادر جنبه باي گاه و بودن معشوقه جنبه باي گاهنظريه گرنت 

 كه مقدسي روح. استي كنون اتيادب در بودن مادر جنبه با آن اشتراك وجه نيشتريب اما دارد؛
 گرنت مانندي افراد اگرچه.است گذشت با و گذشته خود از و دارد عهده بر را كامل انسان پرورش

 كه رسديم نظر به اما كنند؛ي بررس و كرده لحاظ را زني وجود ذاتي ها جنبهي تمام كردندي سع
 كرده ركد زن به نسبت اتيادب فيلط ديد كهيي واال گاهيجا به است نتوانسته هنوزي روانشناس علم
 اند، تهسينگر زن به مردانهي نگاه با و هستند مرد بزرگي شعرا اغلب نكهيا وجود با. ابدي دست است
ي آثارادب دري وة سازند وي ليتكم نقش و خانواده و جامعه در زن حضور ارزش وي وجود فيلطا اما
 علم نيا اغلب روانشناسان بودن مرد ليبدلي هورنا اعتقاد بهي روانشناس علم اما. است آشكار اريبس
ي موجود عنوان به اي دهيد را زن تيشخص كمتر و است داده تياهمي و تيشخص و مرد شناخت به

  .است رفتهيپذ متفاوت و مستقل
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