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A comparison of epic and lyric love stories 

  (Based on Zal and Rudabeh, Rostam and Tahmineh and Bijan & 
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Leili and Majnoon from Nezami) 
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Abstract 

The present article seeks to explore the love stories of epic and lyric 

literature by citing poetic examples and to analyze their differences. The 

most important question is: Given the differences between the Khorasani 

and Iraqi styles, what are the differences between the epic love stories 

and the Lyric love stories? Epic love stories ("Zal and Rudabeh", 

"Rostam and Tahmineh", "Bijan & Manijeh" in Shahnameh) as one of 

Khorasani's style and lyric love stories ("Khosro and Shirin" and "Leily 

& Majnoon" by Nezami), As one of the Iraqi style items. The analytical 

results of this study are as follows: Love in the epic love stories is 

marginal And love is understood along with the courage, but love in 

Learic's love stories is the core of the story and the underlying. In epic 

love stories, despite love, the lover still maintains his pride and does not 

sacrifice his beloved, but the lover in the lyric love stories is worthless, 

painful, and sad. Women, as lovers of epic love stories, are leading the 

love, active and bold, but in the lyrical, passive and ineffective love 

stories. The description of the beloved beauty in epic love stories is brief, 

tangible, but in the lyric love stories, it is very detailed, delicate and 

imaginative. The depiction of nature in epic love stories is short and 

tangible, but in lyric romances it is long and imaginative. 
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 مقدمه -1

های هنر و ادبیات بوده است. در حوزۀ شعر بخش عرصهمضمون عشق از دیرباز الهام

گریهای عشق در دو نوع ادب غنایی و حماسی، هرچند دارای شباهتهایی فارسی؛ جلوه

ارسطو بندی انواع ادبی از دیدگاه است، اما وجوه تفاوت آن نیز بسیار است. اصوال در تقسیم

نوع ادبی؛ كمدی، تراژدی و حماسه وجود دارد و او سخنی از شعر ، سه «فن شعر»در كتاب 

فقدان شعر غنایی در  (105-121، ارسطو و فن شعر غنایی به میان نیاورده است.)

اشعار غنایی همیشه با موسیقی همراه »بندی ارسطویی میتواند بدین دلیل باشد كه: طبقه

قط بیان آنچه بوده كه با لفظ و زبان بوده، شعر محض به شمار نمیرفته، قصد ارسطو نیز ف

دیدگاهی، ادبیات غنایی كه از  7بنابراین با چنین (46سنجی،سخن)« بیان میشده است.

دیرباز در آثار جهانیان، حضور پررنگی داشته، ازین روی كه با خنیاگری و رامشگری همراه 

تنگاتنگ بودن آن با  بوده است، از دیدگاه ارسطو، در شمار ادبیات نیامده اما به هرحال،

نوازندگی و در نتیجه، محافل جشن و گردهمایی مردمان، نشان از عجین بودن این ژانر 

در  ادبی با زندگی روزمرۀ مردم و نیز كامال غریزی بودن آن و برآمدن از جان آدمیان دارد.

( Lyric)واژۀ غنایی، مقابل واژۀ»تایید همراه بودن ادب غنایی با ساز و آواز، باید گفت؛ 

( در التین و زبانهای فرنگی نوعی Lyra( فرانسوی است. لیرا)Lyriqueانگلیسی و واژۀ)

ساز است شبیه به رود، چنگ یا بربط، در یونان قدیم اشعاری را كه با ساز خوانده میشد، 

بخش شاعران غزلسرای را ( الهۀ شعر غنایی و الهامEratoغنایی یا لیریک میگفتند. ایراتو)

  (13، سیر غزل در شعر فارسی « )اند كه گیتاری در دست دارد.تی ترسیم كردهبه صور

های باستانی با عنوان سرود یا سرودهای ادب غنایی را میتوان یادگاری دانست از آواز

خسروانی، چکامه، فهلویات یا ترانه كه باربد رامشگر آنها را با ساز، برای خسرو پرویز 

گان شده؛ شعر غنایی بازماندۀ سرودهایی است، كه در مدح الههمیخوانده است. نیز گفته 

ها كه خدایان مونث محسوب میشدند و در اصل زمین خوانده میشده، یعنی ملکه

شعر غنایی،  (33و 247پرنیان پندار، ) .طلبی به شمار میرفته استهایی برای بركتسروده

زیبایی و كمال است. شاعر شعر بازگویی احساسات فردی و درونی شاعر و تصورات او از 

غنایی در اینگونۀ شعری، سرگرم عواطف و عوالم درونی خود است و آنها را با حسی 

 شناسانه بیان میدارد.زیبا

ای تازی، به معنی تندی و تفتی در كار و دالوری است. حَمیس و (، واژهEpicحماسه )

تحامس و احتماس به معنی  حمس به معنی دلیر و كسی كه در كار سخت و استوار باشد.

سنۀ »در هم آویختن و كشتن به كار برده شده است. در زبان عربی، سال سخت را 

میگویند. حماسه، زادۀ اسطوره است و حماسۀ راستین، جز از نهاد اسطوره « حمساء

های مینوی كه در سرشت حماسی است، برنیامده است. در واقع، رویارویی خدایان و پدیده
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به رویارویی پهلوانان بزرگ و آیینی كه گاه نیمه خدایانند، با خدایان میانجامد  اندک اندک

 (183-186، رویا، حماسه، اسطورهمیشود.)و سرانجام به رویارویی و ستیز دو پهلوان بدل 

ای قهرمانی و رنگ قومی و ملی. حماسه روایتی است با زمینه -حماسه، اثری داستانی  

اند. قهرمان حماسه از خصوصیات فوق طبیعی برخوردار است. نامیدهرا تاریخ خیالی ملتها 

نیروی جسمانی و نیز نیروهای درونی و معنوی فوق بشری دارد و در طی حوادا مختلف با 

نیروهای شیطانی یا قهرمانهایی درگیر میشود، كه آنها نیز دارای خصوصیات فوق بشری 

نی بسیار دور است، میگذرد و عرصۀ آن هستند. حوادا حماسه در فضایی كه از نظر زما

ها جنبۀ ملی و قومی دارند، گاه صحنۀ حوادا آنها نکه اغلب حماسهبسیار وسیع است و با آ

(  150انواع شعر فارسی، زمینی و فرازمینی را نیز دربر میگیرد.)كل جهان، حتی جهان زیر

های بسیار دور ی گذشتهچند ممکن است تاریخ واقعها روایت میکنند، هرنچه حماسهآ

ملتها انگاشته شوند؛ اما روایات تاریخ واقعی نیستند، با اینهمه بعضی از حوادا دورانهای 

های آمیز و آمیخته با افسانهصورتی مبالغهها خود را نشان میدهند و بهدور، گاه در حماسه

نانی و داستان های یودر میان حماسه« هومر»اثر « ایلیاد»وجود میایند. تاریخی به 

 (21حماسه سرایی در ایران،در شاهنامه از این نوعند. )« گشتاسپ»

از یک دیدگاه میتوان گفت عشق در ادبیات داستانی منظوم ما، به دو صورت نمودار    

شده یکی عشق عرفانی، یا بهتر است، گفته شود عشقی كه میتوان آن را با تعبیری عرفانی 

ای كه چنین قابلیتهایی را دارند. مانند: لیلی تفسیر و بررسی كرد، یعنی داستانهای عاشقانه

و شیرین)با توجه به شخصیت سرگشتۀ فرهاد در حاشیۀ داستان كه البته  و مجنون، خسرو

خسرو شیرین شاهنامه، فاقد این شخصیت است.( شیخ صنعان و دختر ترسا، رابعه و 

های آن را میتوان در حماسی كه بهترین نمونه -های عاشقانهبکتاش ... دیگر، منظومه

به، رستم و تهمینه و بیژن و منیژه... در مقالۀ شاهنامۀ فرزانۀ توس یافت. مانند: زال و رودا

های حماسی خوانده شده است و نوع دیگر، یعنی حاضر، این نوع اخیر، عاشقانه

 های غنایی، ارزیابی و تحلیل شده. های عاشقانۀ نظامی گنجوی، در حوزۀ عاشقانهمنظومه

غنایی و از های حماسی و پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است كه؛ میان عاشقانه

دیدگاهی دیگر، میان داستانهای عاشقانۀ سبک خراسانی و سبک عراقی، چه تفاوتهایی 

زال و »گونه عاشقانه را با تکیه بر داستانهای وجود دارد؟ این پژوهش بر آن است، تا این دو

های عاشقانۀ از شاهنامۀ فردوسی و منظومه« بیژن و منیژه»و « رستم و تهمینه»، «رودابه

از نظامی، با یکدیگر مقایسه كرده، تفاوتهای آن دو « خسرو و شیرین»و « لی و مجنونلی»

توصیفی به مدد شواهد مثالی از این آثار، برشمارده، تحلیل كند.  –ای تحلیلیرا به شیوه

های متفاوت عشق در آثار حماسی و غنایی میتواند برای ازین جهت كه شناخت جلوه
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شناسی و تاریخ ادبیات نیز بی، مباحث نقد ادبی، سبکشناخت و درک بهتر متون اد

 رهنمون ادبا باشد، بنابراین انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر میرسد.

 پیشینۀ تحقیق -2
در خصوص بررسی ویژگیها و معرفی ادب حماسی و غنایی، آثار بسیاری وجود دارد، از 

(، 1376یروس شمیسا)( و سیر غزل از دكتر س1386بهای انواع ادبی)جمله: كتا
(، بسیاری از آثار دكتر میر جالل الدّین 1352دكتر ذبیح اهلل صفا) سرایی در ایران ازحماسه

ای اخص به بررسی شاهنامۀ فردوسی نها به بررسی حماسه و یا بگونهكزازی كه در آ
ای ه(، از گون1370(، مازهای راز)1372پرداخته شده است. از قبیل: رویا، حماسه، اسطوره)

(. همانگونه كه از عناوین كتابهای فوق آشکار است، دو نوع ادب حماسی و 1388دیگر)
های ایندو پرداخته به تطبیق و مقایسۀ عاشقانه غنایی به صورتی جداگانه بررسی شده،

هایی نیز نگاشته شده كه نشده است. درخصوص این دو نوع ادبی به صورت مجزّا، مقاله
پژوهی)بوستان ادب(، میالد د از: در شمارۀ بیست و دوم مجلۀ شعربرخی از آنها عبارتن
ساخت گونۀ عشق و پیوند در تحلیل ژرف»ای با عنوان؛( مقاله1393جعفرپور و دیگران)

های حماسی و اند، كه این پژوهش نیز به مقایسۀ ویژگیهای عاشقانهفراهم آورده« حماسه
ان آن مشهود است، تنها به تحلیل عشقهای غنایی نپرداخته، بلکه همانگونه كه از عنو

نیز در شمارۀ ششم فصلنامۀ پژوهشهای نقد « مالک شعالی»حماسی، بسنده كرده است. 
مقایسۀ زنان در دو منظومۀ غنایی »ای تحت عنوان؛(، در مقاله1390شناسی )ادبی و سبک

ترتیب آشکار  های نظامی پرداخته است. بدینهمچنان به طور مجزّا به عاشقانه« نظامی
است، كه به جز اشاراتی بسیار گذرا، موضوع مقالۀ حاضر، یعنی مقایسه و بررسی عشق در 

 هر دو حوزۀ حماسی و غنایی بدین صورت، پژوهش نشده است. 

 شیوۀ تحقیق -3
ای است و با تحلیلی از گونۀ كیفی و كتابخانه -روش پژوهش پیش روی، توصیفی

، از «بیژن و منیژه»و « رستم و تهمینه»، «زال و رودابه»از استناد به شواهد مثال شعری، 
ای نظامی، فراهم آمده است. بگونه« خسرو شیرین»و « لیلی و مجنون»شاهنامۀ فردوسی و 

و غنایی، با توجه به  حماسیهای كه برای دستیابی و تحلیل تفاوتهای موجود در عاشقانه
ای از تفاوتهای سبکی در دو سبک خراسانی و عراقی، شاهنامۀ فردوسی، به عنوان نمونه

های عاشقانۀ نظامی به عنوان مثالی برای سبک عراقی، كنکاش و سبک خراسانی و منظومه
 اند.تحلیل شده

 بحث و بررسی -4

 خی شواهد مثال از هر دو؛وجوه تفاوت عشق در ادبیات حماسی و غنایی با بیان بر

 های حماسی و غناییجایگاه عشق، عاشق و معشوق در عاشقانه -4-1

 های حماسی و غنایی ای یا زیر بنایی بودن عشق در عاشقانهحاشیه -4-1-1
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ای كه در كنار ای نه زیر بنایی. حاشیهعشق در ادبیات حماسی، امری است حاشیه
مشیر و جویهای خون، اندكی به فضای خشن حاكم بر مردیها، برقهای شقهرمانیها، جوان

حماسه، لطافت میبخشد. اما عشق، در ادب غنایی، امری الزامی و جزء ذات شعر، به شمار 
« لیلی و مجنون»میرود. آنگونه كه فقدان آن موجب زوال این نوع از ادب است؛ در داستان

ت و باقی هر آنچه هست، نظامی، هستۀ اصلی، دلدادگی و عشق اس« خسرو و شیرینِ»و 
ای برای بخشیدن شور و اشتیاقی افزون به این داستانهای عاشقانه به شمار اموری حاشیه

های شاهنامه، به عنوان مثال در داستان بیژن و منیژه از شاهنامۀ میرود، اما  در عاشقانه
ژه، دلدادگی فردوسی به نظر میرسد، تمامی جریان نبرد بیژن با گرازان، آشنایی او با منی

آن دو، گرفتاری بیژن در چاه افراسیاب... همه و همه برای آن است كه سرانجام رستم از 
ای كه به راه برسد و به عنوان نماد دالوری و پهلوانی، نور را از شر ظلمت چاه برهاند. بگونه

ژن با بی»بدان عنوان « بیژن و منیژه»گفتۀ دكتر صفا، حتی برخی ادبا به جای نام داستان 
( همچنین 463 ،1تاریخ ادبیات در ایران، جاند.)داده« رزم بیژن با گرازان»یا « گرازان

نیز در شاهنامه چنین است، گویی برای « رستم و تهمینه»و « زال و رودابه»داستان 
تلطیف انبوهی از جنگاوریها و دالوریها داستانی عاشقانه نیاز بوده تا جنبۀ دیگری از زندگی 

استان نیز به تصویر كشیده شود، كه همانا عشق است، اما این عشق، تنها بخشی پهلوان د
 از زندگی پهلوان را تشکیل میدهد و بس.

 های حماسی و غنایی رویکرد عاشق در عاشقانه -4-1-2

عاشق در ادبیات حماسی، تحت تاثیر روح حماسه، دارای همان ویژگیهای حماسی 

شجاعت، دالوری و ... اما عاشق در ادبیات غنایی،   تفاخر، اظهاراست، مانند: خشونت، غرور، 

معموال فردی خاكسار و دردمند است. عاشق، پیوسته از هجران یار، ناالن و یار، یکپارچه 

 سرگرم ناز و عتاب است. 

ای كه برای تایید نظر فوق، رویکرد زال، به عنوان عاشقی حماسی در مواجهه با رودابه  

ی كرده، قصر خود را برای آمدن او تدارک دیده و درواقع، سخاوتمندانه از خودگذشتگ

 میزبان او شده، چنین است: 

 چنههین داد پاسههخ كههه ای مههاهچهر   

 چههه مایههه شههبان دیههده انههدر سههماک 

 همیخواسهههتم تههها خهههدای جههههان   

 

 مههههن، آفهههریهههههن از سپهههههههر   درودت ز 
 پههههاک خروشهههههان بههههدم پیههههش یههههزدان 

 نمایهههد به مههههن رویهههت انهههدر نهههههههههان... 
 ،170ص ،1ج ،ژول مهههول )شهههاهنامه

 (642-644ابیات

بیان عشق زال، از سر بزرگی است، نه عجز و درماندگی. همچنان در اوج بزرگی و 

افتخار، دیدار یار را طلب میکند. عاشق)زال( فقط بیان میدارد كه من تو را از خدای 

جهانیان خواسته بودم. هیچگونه عجز و ناامیدیی وجود ندارد و آنگاه از آنجا كه رودابه در 
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)همان( یعنی فقط « یکی چارۀ راه دیدار جوی»ن برج است، میگوید: باالی برج و او در پایی

برای بعد مسافت، از رودابه چاره و پیشنهادی میخواهد. درواقع گویی زال وصال را امری 

طبیعی و حق مسلم خود میداند، چون او به عنوان پهلوانی نامدار، یار را از خدا طلبیده، 

نده است. در این ابیات، بیان عشق عاشق نسبت به اكنون رودابه او را نزد خود فرا خوا

معشوق بسیار كوتاه و مختصر است حتی كوتاهتر از خوشامدگویی معشوق نسبت به 

 وی.)كه در قسمت بعد، هنگام بررسی رویکرد معشوق، ذكر خواهد شد(

 اینک، به عنوان شاهد مثالی دیگر، ابیاتی از بیژن و منیژه، از زبان بیژن به معشوق:

 ون گههر وفههای مههرا نشههکنی    كنهه 

 بگههویم تههو را سههر بههه سههر داسههتان 

 كههه لههب را بههدوزی ز بهههر گزنههد   

 

 بههه سههوگند بهها مههن تههو پیمههان كنههی  

 چههو گشههتی بههه سههوگند همداسههتان  

 زنههان را زبههان هههم نمانههد بههه بنههد    
 (1082-1084، ابیات867،ص3)همان ،ج

بیژن، از قصر رانده به مجازات عشق  -شاه توران -پس از آنکه منیژه، دختر افراسیاب 

شده است و برای بیژن كه در قعر چاه گرفتار آمده، خوراک، گدایی میکند، اكنون كه با 

به یاری  -كه برای او ناشناس است، زیرا جامۀ بازرگانان پوشیده -زاری بسیار، رستم را

، ای از خویشتن را)انگشتری( برای بیژن فرستادهطلبیده است و رستم نیز به رسم، نشانه

پی برده است، اكنون از بیان آن به منیژه سر باز  -راز شناسایی رستم -بیژن كه به این راز

میزند و آنگونه كه در ابیات فوق مشهود است، حتی قصاص قبل از جنایت میکند و عموم 

 پراكنی محکوم میسازد.زنان، از جمله منیژه را به سخن

با عشق، مشهود است. او اسیر عشق در ابیات فوق نحوۀ رویارویی پهلوان حماسی   

های خود نیست و پیوسته برخورد او از موضع قدرت و پهلوانی است. بنابراین در عاشقانه

حماسی، رویکرد عاشق، از سرِ قدرتمندی و ابهت و پهلوانی است، درحالیکه رویکرد معشوق 

آن است، كه  او گاهی با خواری و دردمندی همراه است و نکتۀ قابل تامّل موضوع اخیر

معشوقِ عشق حماسی)رودابه، تهمینه، منیژه( با همۀ دردمندی و حتی گاهی خفت، 

ای صاحب شوكت است، اما همچنان، معشوقه بودن، برای وی جایگاه معموال شاهزاده

واالیی به ارمغان نیاورده است، زیرا او هرقدر اشرافی، شاهزاده و با مکنت و ثروت باشد، آن 

لوانی ایستاده كه میبایست در داستان حماسی، رتبۀ نخست شکوه و ابهت سوی داستان، په

 از آن وی باشد.

های غنایی، عاشق)فرهاد، مجنون(، خاكسار، دردمند، ناالن و از سوی دیگر، در عاشقانه

 ناامید از وصال است و گویی از نوعی روانپریشی هنرمندانه و ادیبانه، رنج میبرد.

آنجا كه مجنون در عشق لیلی به زاری  -از لیلی و مجنون نظامیبه عنوان نمونه ابیاتی 

 در ذیل میاید: -نشسته
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 بنهههواز بهههه لطهههف یهههک سهههالمم   

 ای ههههم مهههن و ههههم تهههو آدمیهههزاد

 زرنههیخ چههو زر كجهها عزیههز اسههت؟   

 

 جههان تههازه نمههها بههه یههک پیهههامم     

 مههن خارخسههک تههو شههاخ شمشههاد  

 زان یک من، ازین به یک پشیز اسهت 

 (76-77نون،)لیلی و مج                    

ها مانند میکند)خارخسک، زرنیخ( و معشوق را میبینیم عاشق، خود را به پستترین چیز

ها )شاخ شمشاد، زر(. صد من، از وجود ای است آسمانی، به برترین چیزكه گویی الهه

بیمقدار خود را به یک پشیز میشمارد و دلدار را طالیی نایاب و گرانبها. گویی عاشق در قعر 

های افتخار میخرامد.  عاشق خود را ای است، كه بر فراز قلهارویی افسانهگر زیبچاه، نظاره

در برابر معشوق، آنچنان خوار و بیمقدار میانگارد، كه قطعا درخور وصل چنین موجود 

فرازمینیی نیست. گویی وصل معشوق همچون رویایی ناشدنی است و همین ویژگیهاست 

های عارفانه بررسی كرد و های غنایی را با دیدگاهكه زمینه را فراهم میاورد، تا بتوان عشق

معشوق را خالق یافت. معشوقی آسمانی، جامع تمام خوبیها و زیباییها، معشوقی كه 

مقدار و گاه ای است بیدستیابی به وی به رویا میماند. معشوقی كه عاشق در برابر او ذره

 ای از اوست. و مینگرد جلوهای هم نمیارزد. معشوقی كه عاشق، به هر سهیچ است و ذره

های غنایی، خسرو شیرین نظامی را اكنون به عنوان شاهد مثالی دیگر از عاشقانه

ود. زیرا سد فرهاد در این منظومه، عنصری زائد به شمار میربررسی میکنیم؛ به نظر میر

در شیرین دلباختۀ خسرو است و خسرو نیز عاشق اوست. بود و نبود فرهاد چندان تاثیری 

اصل ماجرا ندارد، جز آنکه باعث بازارگرمی شیرین است و البته قابلیتی ایجاد كرده تا بتوان 

این داستان را نیز از دیدگاهی عارفانه نگریست. فرهاد میتواند، نمادی باشد از عشقی 

عارفانه و خالصانه كه جز جان هیچ ندارد. در مقابل، خسرو، شاهی قدرتمند با ثروت و 

ود، كه آشکارا و پنهانی به دیگران، مریم و شکر اسپهانی رپسند به شمار میرمکنت و ظاه

سرگردان  -مادیّت و معنویّت-نیز دلباخته، شیرین، نماد انسانی سرگشته، كه میان این دو

است و البته شکوه و زرق و برق شاهانه، بیشتردل او را ربوده است. باید توجه داشت 

 ه، فاقد شخصیت فرهاد است.داستان خسرو شیرین در شاهنام

هایی از تراشی و آفریدن مجسمهدر خسرو شیرین نظامی، هنگامی كه فرهاد به پیکر

 سنگها، شبیه دالرام خود، مشغول است، خطاب به تمثال یار چنین گوید: 

 تهو خهود دانهم كهه از مهن یهاد نههاری      

 تههو را تهها دل بههه خسههرو شههاد باشههد                    

 

 از مهههن یهههاد داری... كهههه یهههاری بهتهههر 

 غریبههی چههون منههت كههی یههاد باشههد؟   

 (238-245،خسرو شیرین)                     

راستی فرهاد، عاشقی خاكسار است كه رفتار او بیشتر به بیماران روحی میماند، او به

تنها از دلدادگی شیرین به خسرو كامال آگاه است، بلکه از این بیمار عشق است. زیرا نه
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یادی از او نمیکند، نیز باخبر است، اما هیچیک از اینها چیزی از عشق  حقیقت كه شیرین

 آمیز او نمیکاهد و این از خصایص عشقهای غنایی به شمار میرود. جنون

  های حماسی و غناییرویکرد زن)به عنوان معشوق( در عاشقانه -4-1-3

در عشقهای حماسی در بسیاری از موارد، زن به جای آنکه نقش معشوق را ایفا كند، 

گویی درحقیقت عاشق است. زن، با جسارتی تمام، حوادا داستان را بسرعت پیش میبرد 

و دارای رشادت و شجاعتی همپای پهلوانان است. او در راه دلدار، دست از جان و دل 

دم میشود. به عنوان مثال در داستان بیژن و منیژه میشوید. حتی او خود در عشق، پیشق

جای آنکه عاشق، در مقابل معشوق از  كه پیش ازین ابیاتی از آن را بررسی كردیم، به

گذشتگی نشان دهد، این منیژه است كه به خاطر بیژن از قصر شاهی رانده میشود و به خود

نزد بیژن میفرستد و او را با داروی انواع بالها گرفتار میاید. این منیزه است كه دایه را 

د و نیز اوست كه در چاه، در حالیکه هوشربا میخواباند و شباهنگام به قصر خویش میبر

خود، مطرود خانواده و خویشان است از مرگ محتوم وی جلوگیری میکند و سرانجام، 

ویی روح هموست كه بازوان یاریبخش رستم را به دستگیری وی بر سر چاه فرا میخواند. گ

حماسه در كالبد زنان دمیده شده، از آنان پهلوانانی دلیر ساخته است، اما همین زنان، كه 

گویی عشق پهلوانان به ایشان جسارت و شجاعت بخشیده، در مواجهه با دلدار خویش، به 

عجز و البه میپردازند. در این داستان، آنگاه كه بیژن، منیژه را محرم راز خود)دیدن 

ستم در نان( نمیشمارد و پس از آنکه حتی منیژه را، به زعم خود، چون دیگر انگشتری ر

زنان، افشاكنندۀ اسرار میخواند، منیژه با دلتنگی و زاری تمام، از بخت بد خویش چنین 

 شکایت میکند: 

 بدادم به بیهژن تهن و جهان و مهان    

 

 كنون گشهت بهر مهن چنهین بهدگمان      
 (1086، بیت867، ص3،ج ژول مول )شاهنامه

آنگاه منیژه، با آنکه دخت شاه سمنگان به شمار میرود، اما گویی عشق، او را خفیف 

 كرده است، در ادامه، در نهایت درماندگی، تمام آنچه بر سرش آمده را چنین بیان میکند:

 در گهههنج و دینهههار و تهههاج و گههههر 

 پدر گشهت بیهزار و خویشهان ز مهن     

 راز بههر مههن چنههین  بپوشههد همههی 

 

 دادم همههه سههر بههه سههر   بههه تههاراج  

 برهنهههه دوان بهههر سهههر انجمهههن...   

 تهههو آگهتهههری ای جههههان آفهههرین  

 (1087-1089)همان، ابیات            

درحقیقت، براساس ابیات فوق، منیژه با اینکه، در پیِ عشق این پهلوان نامدار، دارایی و 

دست داده، گنجهای خویشتن را برباد داده، جایگاه خود نزد خانوادۀ اشرافی خویشتن را از 

آبرو شده، اما همچنان نزد بیژن آن مقام و ارزش شایسته و بایستۀ همچنین در جامعه، بی

 یک معشوقۀ بزرگزاده و ایثارگر را كه بتوان با او رازی را در میان نهاد نیز ندارد.



 1399مرداد  /51شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 124

 در داستان تهمینه و رستم، تهمینه خطاب به رستم اینگونه خود را معرفی میکند:

 ان مرا جفهت نیسهت   به گیتی ز شاه

 ز پههرده بههرون كههس ندیههده مههرا    

 

 چههو مههن زیههر چههرخ بلنههد اندكیسههت   

 نهههه هرگهههز، كهههس آوا شهههنیده مهههرا

 (89-90، ابیات362، ص2)همان، ج 

نکه از نسب و اجداد خود با افتخار یاد میکند و نجابت خود را گوشزد میکند، با پس از آ

داستانهای دالوری و پهلوانی رستم، بیان جسارتی كامل، دلیل عاشقی خود را شنیدن 

یهای رستم است، كه در خود این جرات را یافته میکند. او آنچنان تحت تاثیر روایات دالور

 رود: -دشمن دیرینۀ پدر-كه شبانه به خیمۀ او 

 بهههه كهههردار افسهههانه از ههههر كسهههی

 كههه از دیههو و شههیر و پلنههگ و نهنههگ

 

 ام داسههههتانت بسههههی شنیدسههههته 

 ی چنهین تیهز چنهگ...   نترسی و هست

 (93-94ابیات  ،363ص )همان،       

یم تو را»در ادامه نیز، دخت شاه سمنگان، عالقۀ خود را به همسری رستم بیان میکند: 

( و اینکه آرمان او داشتن پسری چونان رستم 104همان، بیت «)كنون گر بخواهی مرا

ت، گویی داستانهای عاشقانۀ ( درحقیق108)همان، بیت« نشاند یکی پورم اندر كنار»است: 

شاهنامه به عنوان مُهر تاییدی بر رشادت فراگیر و شهرتِ پهلوانیِ قهرمانانِ حماسی به كار 

میاید. یعنی قهرمان از چنان شجاعت و پهلوانی عالمگیری برخوردار است، كه زنان را تحت 

 تاثیر قرار داده، مجذوب خود میسازد.

پیشقدم بودن و فعال بودن زنان در عشقهای  اكنون به عنوان شاهدی دیگر، در

حماسی، نزد زال و رودابه بازمیگردیم، آن هنگام كه رودابه بر باره است و زال زر از دور به 

 دیدار او میاید. رودابه، داستان عاشقانه را كامال فعاالنه، چنین پیش میبرد:

 دو بیجههههههاده بگشههههههاد و آواز داد

 آفهههرین بهههر تهههو بهههاد  درود جههههان

 سهههرایده بدینسهههان ز پهههرده پیههها

 

 كههه شههاد آمههدی ای جههوانمرد زاد    

 خههم چههرخ گههردان، زمههین تههو بههاد... 

 برنجیههدت آن خسههروانی دو پههای...  
 (637-642، ابیات169، ص1)همان ،ج

آشکار است كه به جای قهر و ناز و عتاب معشوق و در مقابل، زاری عاشق، دراینجا 

برنجیدت آن »میسازد و اظهار تاسف میکند كه: معشوق، خود را در حدِ كنیزكی خاكسار 

الشّمن، كنیزكی را مورد لطف قرار داده، به دیدار گویی پادشاهی عظیم«. خسروانی دو پای

گواری وی را درک میکند و سپاسگزار او رفته است و البته كنیزک، این جوانمردی و بزر

سرانجام، رودابه به  مکنت است.ای با شوكت و اوست، درحالیکه میدانیم، رودابه، شاهزاده

عنوان چارۀ راه دیدار، از گیسوان خود كمندی میسازد، تا زال را به باالی برج رساند. او 

معشوقی زمینی است، كه راه وصال، گیسوان ریسمان شدۀ اوست، در حالیکه در ادب 
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عرفان به غنایی، زلف یار دارای تقدس است، نمادی از راه پر پیچ و خم، ظلمانی و دشوار 

ر نکتۀ قابل تامّل آن است كه، با توجه به ابیات فوق از شاهنامه، میان ود.  دیگشمار میر

ای كالمی، ایجاد  میشود)كه بخش مربوط به عاشق، عاشق و معشوق)زال و رودابه(، معاشقه

در قسمت قبل و آنچه مربوط به رودابه است، در این قسمت ذكر شد( البته  چنین 

های نظامی، ای از عاشقانهشاهنامه بندرت یافت میشود. در حالیکه بخش عمدهمواردی، در 

 مربوط به ابیاتی است، كه در آنها دو دلدار، عاشقانه با یکدیگر سخن میگویند. 

از دیگر سوی، معشوق در عشقهای غنایی در عین حال كه بسیار پركرشمه و نازنین 

ی سرگردان به شمار میرود. برای مثال، است، معموال موجودی منفعل، خنثی و حتی گاه

لیلی در برابر بازداشته شدن از حضور در مکتبخانه از سوی خانواده و یا منع دیدار با 

العمل خاصی نشان نمیدهد، با وجود دلدادگی بسیار به مجنون، به تنها عکسمجنون، نه

رودابه، تهمینه و نیز تن میدهد.)مقایسه شود با شخصیت « ابن سالم بغدادی»ازدواج با 

منیژه در شاهنامه.( البته باید توجه داشت، كه داستان لیلی و مجنون، منشاء عربی دارد و 

عناصر فرهنگ عربی، مثل؛ تابعیت بیچون و چرای زن در جامعه و دور كردن دو جنس 

وضوح مشاهده میشود، اما منشاء داستان خسرو و شیرین، مخالف از یکدیگر، در آن به

 است و برای دو دلداده، منع دیداری وجود ندارد. ایرانی 

ای لیلی و شیرین نیز هر دو از وفاداری قابل توجهی برخوردارند. لیلی وفاداری عامیانه

منشانه)هنگامی كه در پایان داستان به ازدواج با دارد و شیرین، وفاداری اشرافی و بزرگ

خصیت زن در این دو اثر نظامی، شیرویه تن نداده، خود را میکشد(. درخصوص مقایسۀ ش

در دو  سخن را كوتاه میکنیم، زیرا در حوزۀ مقالۀ حاضر نیست)ر. ک به؛ مقایسۀ زنان

( اما در حوزۀ موضوع پژوهش حاضر؛ لیلی و شیرین)در مواجهه 174، منظومۀ غنایی نظامی

شجاعت روی از جسارت و با فرهاد( پیشبرندۀ حوادا داستان به شمار نمیروند و به هیچ

های حماسی)رودابه، تهمینه، منیژه( برخوردار نیستند. بویژه عاشقانۀ زنان در عاشقانه

وضوح تمام زندگی خود را صرف او شیرین در داستان نظامی در رویارویی با فرهاد، كه به

روشنی اورا طرد میکند و سرگرم دیگر كرده است، منفعالنه برخورد میکند و عمال نه به

نت و قدرت خود)خسرو( میشود و نه دلدادگی خود را به او اظهار میدارد. عاشقِ با مک

واقع، گویی شیرین، درقبال فرهاد، از نوعی بالتکلیفی منفعالنه رنج میبرد و این نکته در

بسیار قابل تامّل است، كه داستان خسرو شیرین فردوسی، اصوال فاقد شخصیتِ غنایی 

 فرهاد است.

 ی حماسی و غناییهافرجام عاشقانه -4-2

های حماسی، به وصال و ازدواج منجر میشود. زال و رودابه، تهمینه و رستم، عاشقانه

بیژن و منیژه، هرچند دچار ماجراهایی میشوند، اما سرانجامِ داستان، وصال است. گویی 
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های خود نیز عملگراست. با توجه به اینکه زنانی كه در  شاهنامه حماسه، حتی در عاشقانه

پهلوانان ایرانی ازدواج میکنند، غیر ایرانیند، گاه این ازدواجها جنبۀ ایجاد صلح و دوستی  با

خاطر فرزندآوری است، كه برای مثال، ازدواج زال و  با كشورهای همسایه را دارد و گاه به

وصال، به  رودابه به همین علت است تا رستم، در این میان، پای به دنیای شاهنامه نهد.

های حماسی در شاهنامۀ فرزانۀ توس، گاه بسیار مفصّل، با ایان خوش عاشقانهعنوان پ

آمیز همراه با جشنی بزرگ و در ابیاتی طوالنی بیان میشود. از جمله داستان تعابیری اغراق

 عروسی زال و رودابه در ابیات ذیل: 

 تههو گفتههی دد و دام رامشههگر اسههت

 بههرون رفههت سههیندخت بهها بنههدگان

 

 یشهههی دیگهههر اسهههت...زمانهههه بهههه آرا 

 بسهههته سیصهههد پرسهههتندگان  میهههان

، 209،ص1)شههههاهنامه ژول مههههول،ج 

 (1608و  1610ابیات

بر اساس ابیات فوق، در این جشن عروسی، آوازخوانان هندی حضور دارند، بربط و 

اند و آوا گشتهچنگ نواخته میشود، گویی تمامی جانوران نیز با این شادی و سرور هم

یال اسبان را به مشک و زعفران میامیزد و با سیصد خدمتکار كه -مادر عروس –سیندخت

در دست هریک جامی زرین، مملو از مشک و گوهر است، به استقبال عروس و داماد 

 میرود.

 فرجام داستان رستم و تهمینه نیز با پیمان زناشویی و جشن و شادی همراه است: 

 چههو بسههپرد دختههر بههدان پهلههوان   

 زر برافشههههاندند ز شههههادی بسههههی

 

 همههه شههاد گشههتند پیههر و جههوان     

 ابههههر پهلههههوان آفههههرین خواندنههههد 
 (116-117، ابیات364،ص2)همان، ج

البته در جریان زندگی پهلوانان شاهنامه، كه عشق، بخشی ازین زندگی به شمار   

میرود، همیشه مسالۀ نام و ننگ از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین در این راستا، 

آوری و برخورداری از موفقیت شمارده وصال به دلدار، برای پهلوان، نوعی پرهیز از ننگ، نام

( بنابراین با وجود مخالفتها و برخی 56ساخت گونۀ عشق و پیوند، فمیشود. )تحلیل ژر

های زندگی قهرمان حماسی، وصال به معشوق، میبایست كشمکشها، چونان دیگر عرصه

اتفاق بیفتد تا پهلوانِ قدرتمند در این مبارزه نیز، سربلند شود، یعنی اینجا نیز شکست، 

 و شکوهمند تلقی میشود.آفرین است و وصال، امری پیروزمندانه ننگ

های حماسی، از سوز های غنایی، با وجود آنکه نسبت به عاشقانهاز سوی دیگر، عاشقانه

و گداز و شرح دلدادگی و البته رنج فراق بیشتری برخوردارند، اما همیشه هجرانزده و 

ابدی  كه قابل تمویل به هجران از معشوق ازلی و -ای تراژیکمغموم، باقی میمانند و بگونه

های غنایی، به فرجامی بسیار تلخ میرسند. عاشقانه -است و میتواند رنگ عرفانی بپذیرد



 127/ ...های حماسی و غناییمقایسۀ عاشقانه

برخالف حماسی، ذهنگرا و بدفرجامند. برای مثال، داستان لیلی و مجنون نظامی با مرگ 

لیلی و پس از آن مرگ مجنون بر مزار لیلی، آنهم با تصویرآفرینیهای هنرمندانه كه خاص 

انگیز، فضای بسیار مغمومی را به اتمه مییابد. نظامی، برای این داستان حزننظامی است، خ

 تصویر میکشد؛ مجنون پس از آنکه خداوند را با عجز و البه سوگند میدهد، از او میخواهد:

 كههز مهههحنت خهویهههش وارههههانم    

 

 در حضهههرت یههههار خهههود رسههههانم   

 (199)لیلی و مجنون ،                      

 درحالیکه خاک مزار لیلی را در بر گرفته، چنین عاشقانه میمیرد:در ادامه 

 چههون تربههت دوسههت در بههر آورد  

 

 ای دوسهههت بگفهههت و جهههان بهههرآورد 

 )همان(                                                    

آنگاه نظامی، با دریده شدن جسد مجنون توسط ددان و بر جای ماندن تنها چندپاره 

 بیش از پیش، عاشق را همه چیزباخته و پاكباز، به تصویر میکشد.استخوان از او، همچنان 

كه اغلب بار غنایی داستان برعهدۀ شخصیت سرگشتۀ  -در خسرو شیرین نظامی نیز

فرهاد است و پیش ازین نیز اشاره شد كه داستان خسرو شیرین شاهنامه، فاقد این 

رگ شیرین را شنیده، با فرهاد كه دچار توطئۀ خسرو شده، خبر دروغینِ م -شخصیت است

 امید به وصل او در دنیای پسین، چنین دردمندانه بدرود میگوید:

 بههه شههیرین در عههدم خههواهم رسههیدن

 صهههالی درد شهههیرین در جههههان داد                    

 

 بههه یههک تههک تهها عههدم خههواهم پریههدن 

 زمهههین بریهههاد او بوسهههید و جهههان داد 

 ( 205)خسرو شیرین،                          

 های حماسی و غنایی توصیف زیبایی یار در عاشقانه -4-3

با بررسی شواهد شعری، میتوان دریافت كه روح حاكم بر حماسه و ادب غنایی، چگونه 

بر توصیف یار نیز اثرگذار بوده است. وصف جمال یار در عشقهای حماسی، بسیار كوتاه و 

، زمینیتر و ملموستر به نظر قعیترموجز، زمینی و نسبت به توصیفات یار در ادب غنایی، وا

  میرسد. برای مثال، ابیاتی از داستان زال و رودابه در وصف جمال رودابه:
 كههردار عههاج ز سههر تهها بههه پههایش بههه   

 بر آن سهفت سهیمین دو مشهکین كمنهد    

 

 به رخ، چون بهشت و بهه بهاال، چهو سهاج     

 یبنههد...سههرش گشههته چههون حلقههۀ، پهها 
 386، ابیات 159،ص1،ج ژول مول )شاهنامه

- 385)  
كه البته بیشتر –مشهود است كه اندام یار به آالت و ادوات خشن جنگی و شکاری

مانند شده است.  -هماهنگ با فضای حماسی به نظر میرسد تا حال و هوای عاشقانه

 همچنین در تشبیهی حماسی، سر یار، به حلقۀ پایبند تشبیه شده است.

 حماسی، چنین ادامه مییابد:-همچنان در فضایی عاشقانهتوصیف زیبایی رودابه، 
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 دو ابههههرو بسههههان كمههههان طههههراز                    

 

 بهههر او تهههوز پوشهههیده از مشهههک نهههاز...  

، ابیهات  159،ص1،ج ژول مهول  )شاهنامه

388 - 387) 

، كامال متناسب با حماسه و دالوری است، زیرا توز: پوست «توز»در ابیات فوق، كلمۀ 
است كه بر كمان و گلوی تیر و سپر و زین كشند، به رنگ زرد است و به  درخت خدنگ

آسانی پاره نگردد.)واژه نامک، ذیل كلمه( خم ابرو به خم كمان و قوّت، مانند ابریشم كه به 
موی ابرو به توز كمان تشبیه شده، البته توزی كه مشکین است.)اشاره به موهای سیاه و 

 خوشبوی ابروان(
انگیز و ، وصف جمال یار در عشقهای غنایی، لطیف، مفصّل، خیالدر سوی دیگر

فرازمینی است. برای مثال، ابیاتی از خسرو شیرین نظامی را در وصف جمال شیرین، 
 میکاویم:
 دختههی، پههری بگههذار، مههاهی   پههری
 افههروزی چههو مهتههاب جههوانی   شههب

 

 كالههههیبهههه زیهههر مقنعهههه صهههاحب 
 چشهههمی چهههو آب زنهههدگانی سهههیه

 (50-51)خسرو شیرین،                    

ای با جمیع خوبیهاست؛ پریدختی، كه به ماه با توجه به ابیات فوق، گویی شیرین، الهه
میماند. این شیوۀ مانندگی، از ویژگیهای سبک عراقی است، یعنی تشبیه محسوس به 

نیز بسیار به های غنایی ای و خیالی(كه در عاشقانهمعقول، )پری به عنوان موجودی افسانه
ای، چنین چشم میخورد. آنگاه شاعر همچنان در توصیف این موجود فرازمینی و افسانه

 ادامه میدهد:
 كشههیده قههامتی چههون نخههل سههیمین 
 نمههک دارد لههبش در خنههده پیوسههت  

 

 چهین... دو زنگی بر سهر نخلهش رطهب    
 نمههک شههیرین نباشههد وان او هسههت... 

 (52)همان،                                             

 های حماسی و غنایی  وصف طبیعت در عاشقانه-4-4
های عاشقانه وصف طبیعت كه در بسیاری از موارد به عنوان مقدمه بر پیشانی منظومه

و یا در میانۀ داستان برای بیان آغاز یا پایان شب و روز، خودنمایی میکند، در  دیده میشود
وصف طبیعت در عشقهای حماسی، تهای چشمگیری است. هر دو نوع ادبی، دارای تفاو

كوتاهتر، واقعیتر و ملموستر است و گاهی خشونت و ناسازگاری حقیقی خود را نیز به 
انگیز و نمایش میگذارد، اما طبیعت در عشقهای غنایی، یکسره در خدمت عشقی خیال

دلپذیر است. به عنوان شاهد مثال، از وصف طبیعت در عشقهای حماسی، بیت ذیل در 
 میدن صبح از داستان تهمینه و رستم، قابل تامّل است:بیان د

 چههو خورشههید روشههن ز چههرخ بلنههد  
 

 همیخواسهههت افکنههد مشههکین كمنههد  
 (120، بیت364،ص2ج ،ژول مول )شاهنامه
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پرتوهای خورشید به كمندهایی مشکین تشبیه شده كه این تشبیه كامال سازگار با روح 

حماسه است. نکتۀ دیگر موجز بودن وصف طبیعت به شمار میرود، زیرا تمام وصف، در 

های عاشقانۀ بیتی خالصه شده است. خالصه بودن وصف طبیعت در بسیاری از منظومه

« چو خورشید تابنده شد ناپدید»است. مانند: شاهنامه، حتی دریک مصراع نیز مشهود

( البته 171)همان: بیت « چو خورشید تابان برآمد ز كوه( »169، بیت 366)همان،ص

وصف طبیعت در شاهنامه، گاهی نیز به درازا میکشد. از جمله، وصف شب در مقدمۀ 

ود. میرداستان بیژن و منیژه كه براعت استهالل شکوهمندی بر تمامی داستان به شمار 

 اینک ابیاتی از آن: 

 شسهته بهه قیهر   شبی چون شبه، روی

 دگرگونههههه آرایشههههی كههههرد مههههاه                   

 

 نههه بهههرام پیههدا نههه كیههوان نههه تیههر       

 بسهههیج گههههذر كهههرد بههههر پیشههههگاه...  

 (1-2، ابیات821،ص3)همان،ج                

گویی قصد آور و بسیار مهیب است. شبی ظلمانی كه شب در ابیات فوق، شبی رعب

بتازد. بسیجیدن ماه)ماه مجاز از آسمان  -بیژن -دارد با سرنوشتی محتوم بر قهرمان داستان

ای نزدیک، در چاه و سرنوشت( برای جنگ با بیژن دالور، خبر از محبوس شدن او، در آینده

 افراسیاب میدهد. در ادامه:

 نمودم به هر سهو بهه چشهم اههرمن    

 هر آنگهه كهه بهر زد یکهی بهاد سهرد      

 چنههان گشههت بههاغ و لههب جویبههار  

 

 چهههو مهههار سهههیه بهههازكرده دههههن   

 چههو زنگههی كههز انگشههت بركههرد گههرد 

 كجههها مهههوج خیهههزد ز دریهههای قهههار

 (3-9)همان، ابیات                              

گشوده، تشبیه نسیم سرد شبانگاه به تشبیه تیرگی شب به اهریمن و مار سیاه دهان

تصویر دریایی مخوف از جنس قیر، همگی به پوستی بر میخیزد و گردی كه از زغال سیاه

-ای هولناک عنوان توصیفاتی حماسی، قابل توجه است و نیز ذهن خواننده را برای واقعه

 آماده میسازد. -كه همانا، اسارت پهلوان ایرانی در چاه افراسیاب است

و اینک وصف طبیعت در عشقهای غنایی، از داستان لیلی و مجنون نظامی، آنگاه كه 

 جنون به نظارۀ لیلی میرود:م

 پههههوشروزی كههههه هههههوای پرنیههههان

 هههها در آن صهههرف                    سهههیماب سهههتاره 

 

 خلخههههال فلههههک نهههههاد برگههههوش   

 شههههد زآتههههش آفتههههاب شههههنگرف  

 (68)لیلی و مجنون،                               

سخن از آغاز دمیدن صبح است. هنگامی كه هوا، پرنیان روشنی میپوشد و خلخال 

را زرگروار، گوشوار خود میسازد، اما ساختن گوشوار از خلخال،  -خورشید-یِ فلکزرینِ پا

افروزی است و در این میان، آتش خورشید، مدد میرساند. البته در این صرف مستلزم آتش
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و تبدیل، سیمابِ ستارگان نیز از آتش آفتاب، به رنگ شنگرف میشود. آشکار است، كه 

انگیزی، هماهنگ با یی سازگار است و دارای لطافت و خیالتوصیفات فوق، با روح ادب غنا

 ادب غنایی به شمار میرود.

ابیات ذیل نیز از داستان لیلی و مجنون نظامی، ابتدای سخن گفتن مجنون با زاغ 

انگیز و كامال غنایی، شبگیر و سرخی آسمان را به تصویر است، كه شاعر با بیانی خیال

 كشیده است:

 جههههوردیشههههبگیر كههههه چههههرخ ال 

 خندیهههههدن قهههههرص آن گهههههل زرد                   

 

 آراسههههههت كبههههههودیی بههههههه زردی 

 گهههل كهههردآفهههاق بهههه رنهههگ سهههرخ 

  (129)همان،                                          

ای دیگر مربوط به توصیف شب، از داستان خسرو شیرین نظهامی، هنگهام افسهانه    نمونه

 گفتن خسرو، شاپور و دختران؛

 از روزفروزنههههده شههههبی روشههههنتر  

 شهههبی بهههاد مسهههیحا در دمهههاغش  

 

 افهروز جهان روشهن بهه مهتهاب شهب     

 نههه آن بههادی كههه بنشههاند چههراغش  

 (131)خسرو شیرین،                         

انگیز و سازگار با ادب غنایی است. شبی ماهتابی شب، در ابیات فوق، شبی رویایی، دل

و روشن كه باد جانبخش مسیحا دارد، نه بادی كه چراغ را خاموش كند، بلکه نسیمی 

 مالیم و حیاتبخش. 

 شناسیهای حماسی و غنایی از دیدگاه سبکعاشقانه -4-5

تهای بنیادین، به نظر میرسد، تفاوتهای بسیار، میان عشقهای حماسی و غنایی به تفاو

كه حماسه -میان دو سبک ادبی خراسانی و عراقی باز میگردد. عشق در سبک خراسانی

به جهت ویژگیهای خاص آن،  -یکی از برترین نمودهای این سبک به شمار میرود

ابهّت است. اما عشق در سبک عراقی)البته با توجه به  برونگرایانه، واقعی، ملموس و بسیار با

ریزی سبک عراقی دانست.( اینکه اگر بتوان نظامی و شواهد شعری مذكور از او را آغاز پی

انگیز و بسیار دردمند به پیروی از ویژگیهای این سبک، معموال درونگرایانه، فرازمینی، خیال

 است. 

ادها را پیامد برخی مسائل اجتماعی دانست. از یک دیدگاه میتوان پیدایش این تض

كه اصوال بشر در كشاكش مشکالت، اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، گاه دچار چرا

نوعی درونگرایی میشود و سعی دارد هرچند ناكامانه به اعماق درون خویش پناه جوید. 

یابد، در رویاها و یعنی تالش میکند، آنچه را كه قادر نبوده در دنیای واقع، بدان دست 

پردازی آنها را پدید آورد. با این دیدگاه میتوان میان درونیات خویش بیابد و با خیال

كشمکشهای پیاپی قوم ایرانی، تهاجم اقوام گوناگون بر ایران و ایجاد سبک درونگرایانۀ 
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ای تنگاتنگ یافت. سبکی كه عاشق، در آن بشدت سرخورده و خاكسار، عشق عراقی رابطه

یز در آن، عمیقا پر سوز و گداز است و میتوان گفت چنین عشقی)عرفانی و غیر آن( آیینۀ ن

 نمای ادبیات غنایی به شمار میرود. تمام

 گیرینتیجه -5

عشقهای حماسی تحت تاثیر حماسه، خشن، مغرور، با ابهّت، متفاخر و دلیرانه است، اما 

در مقایسه با حماسی از لطافت، سوز  عشقهای غنایی، خاكسار و هجرانزده. عشقهای غنایی

ای كه گاه بگونه -و گداز و دردمندی بسیاری برخوردار است. شکایت از هجر و فراق یار

در آنها كامال مشهود است.  -عرفانی، به فراق بنده از معشوق ازلی و ابدی، قابل تعبیر است

و عاشقِ دربند، اسیر « كنیدچو یار ناز نماید، شما نیاز »معشوق، یکپارچه ناز و عتاب است. 

عاشق، خود را در مقابل معشوق، چیزی «. میکشد هرجا كه خاطرخواه اوست»وی 

نگاهی از سوی او جانی تازه در كالبد وی است. نمونۀ بارز چنین عشقی در نمیانگارد و نیم

منظومۀ لیلی و مجنون نظامی، از سوی مجنون و در منظومۀ خسرو شیرین از سوی فرهاد، 

 روشنی مشهود است.به

ای به شمار میرود، اما عشق در از دیگر سوی، عشق حماسی، امری حاشیه  

حماسی، عشق، تنها  -های غنایی، امری زیربنایی است. در داستانهای عشقیمنظومه

ای است برای شرح دالوریها. عاشق كه پهلوانی نامدار است، هرگز خود را در برابر بهانه

خوار و خفیف نمیبیند. عشق و معشوق، پهلوانی او  -دلباختۀ اوست با وجودی كه -معشوق

 را به بند نمیکشد. بنابراین معشوق نیز معموال فاقد قهر و ناز و عتاب است. 

در عشقهای غنایی، معموال زن، پیشبرندۀ حوادا داستان و شجاع و پیشقدم در عشق   

غنایی او معموال فردی منفعل و خنثی است)مانند رودابه، تهمینه و منیژه(، اما در عشقهای 

به شمار میرود)مانند لیلی( و گاه منفعل، سرگردان و بالتکلیف)شیرین در مواجهه با 

فرهاد(. توصیف زیبایی یار در داستانهای حماسی، تحت تاثیر روح حماسه؛ زمینی، ملموس، 

انگیز، ایی؛ خیالهای غناغلب موجز و گاهی با ابهّت است، در حالیکه وصف یار در منظومه

رویایی و بسیار لطیف و مفصّل است. توصیف طبیعت نیز در داستانهای حماسی، اغلب 

های غنایی، دارای ایجاز و شکوهی حماسی و البته ملموس، اما وصف طبیعت در منظومه

 انگیز و فرازمینی به شمار میرود. ای، خیالمفصل و سازگار با ادب غنایی، یعنی افسانه

های حماسی در شاهنامه)زال و رودابه، رستم و تهمینه، بیژن و منیژه(، عاشقانه

فرجام است و با وصال، ازدواج و جشن و سرور همراه است. گویی پهلوان حماسه خوش

برای نام و ننگ، میبایست در این حوزه نیز به پیروزی یعنی وصال یار، دست یازد، اما 

انگیزند.)مرگ مجنون(، بدفرجام، مغموم و حزن های غنایی)خسرو شیرین ، لیلی وعاشقانه

 فرهاد درپیِ شنیدن خبر دروغین مرگ شیرین و مرگ مجنون بر مزار لیلی(
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كه  –های حماسی و غنایی، به تفاوت میان سبک خراسانیبسیاری از تفاوتهای عاشقانه

ی از های عاشقانۀ نظامی یکكه منظومه -و سبک عراقی -حماسه یکی از نمودهای آن است

باز میگردد. زیرا اصوال سبک خراسانی، واقعگرایانه، ملموس ، عملگرا و  -نمودهای آن است

های آن نیز، دارای چنین خصایصی باشکوه و جالل است، پس طبیعی است كه عاشقانه

انگیز و مغموم و دردمند است، بنابراین باشد، اما سبک عراقی، ذهنگرا، غیر ملموس، خیال

 نیز متضمن چنین ویژگیهایی است.   های آنعاشقانه

 ؛های حماسی و غناییجدول مقایسۀ عاشقانه

 های ادب غناییعاشقانه

 )سبک عراقی(

لیلی و »و « خسرو شیرین»

 نظامی« مجنون

 های ادب حماسیعاشقانه

 )سبک خراسانی(

رستم و »، «زال و رودابه»

 و« تهمینه

شاهنامۀ « بیژن و منیژۀ»

 فردوسی

 

 

 وجوه مقایسه
 

ای یا حاشیه-1 ای و فرعیحاشیه زیربنایی و اصلی

 زیربنایی بودن عشق

خاكسار، دردمندانه، ناالن از 

 هجران، بیمار عشق

دلیرانه و پهلوانانه، با ابهت و 

 شکوهمند
رویکرد عاشق -2

نسبت به عشق و 

 معشوق

جسور و پیشقدم در عشق،  منفعل و خنثی

فعّال)پیشبرندۀ حوادا داستان(، 

ع و خفیف در برابر متواض

 عاشق)پهلوان حماسی(

رویکرد -3

زن)معشوق( نسبت به 

 عشق و عاشق

هجران پایدار)بر اثر مرگ( و 

 اندوهبار

وصال)ازدواج( همراه با شادی و 

 جشن
 فرجام عشق-4

مفصّل، فرازمینی و غیرواقعی، 

 انگیز و لطیفغیر ملموس، خیال

ابهت و شکوه،  موجز، زمینی، با

 ملموسواقعی و 
 توصیف زیبایی یار-5

مفصّل، فرازمینی و غیرواقعی، 

 انگیز و لطیفغیر ملموس، خیال

ابهت و شکوه،  اغلب موجز، با

 واقعی و ملموس
 توصیف طبیعت-6
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 كبیر.( چاپ اول، تهران: امیر1357كوب، عبد الحسین)ارسطو و فن شعر، زرین -

 ( شیراز: نوید شیراز. 1380انواع شعر فارسی، رستگار فسایی، منصور) -
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پرنیههان پنههدار، جسههتارهایی در ادب و فرهنگ)مجموعههه مقههاالت(،كزازی، میههر جههالل    -

 ( تهران: روزنه.1376الدّین)

 ، تهران: فردوسی.1( ج1368تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح اهلل) -

( 1393، جعفرپور، مهیالد و دیگهران)  «و پیوند در حماسهساخت گونۀ عشق تحلیل ژرف» -

 .56-75، صص22پژوهی)بوستان ادب(، شمارۀ چهارم، پیاپی مجلۀ شعر

 كبیر.( تهران: امیر1352سرایی در ایران، صفا، ذبیح اهلل)حماسه -

( با تصحیح و حواشی حسن وحید 1376خسرو شیرین، نظامی گنجوی، ابو محمد الیاس) -

 دستگردی، به كوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.

 ( چاپ اول، تهران: مركز.1372رویا، حماسه، اسطوره، كزازی، میر جالل الدین) -

 ( تهران: ابن سینا.  1346علی)سنجی، صورتگر، لطفسخن -

 ، تهران: فردوس.5( چاپ 1376عر فارسی، شمیسا، سیروس)سیر غزل در ش -

، تههران:  4، چاپ 1,2,3,7( به تصحیح ژول مول، جلد1373شاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم) -

 سخن.

( بها تصهحیح و حواشهی حسهن     1376لیلی و مجنون، نظامی گنجوی، ابو محمد الیهاس)  -

 وحید دستگردی، به كوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.

( فصهلنامۀ پژوهشههای   1390، شعالی، مالک)«مقایسۀ زنان در دو منظومۀ غنایی نظامی» -

 .161-180، صص6شناسی، زمستان، شمارۀ نقد ادبی و سبک

( چاپ سوم، 1363های دشوار شاهنامه، نوشین، عبدالحسین)واژه نامک، دربارۀ واژه -

 تهران: دنیا. 


