
  یات پارسیادب در هعاشقان یقصه ها نیتر ماندگار و مشهور
  »اصالت«تھیھ و گردآورنده 

  
  

  :سدینو یغرب م یایفاضالنھ اش بنام عشق در دن لۀس دو روژمون در رسایدن، یسیلسوف سوئیف

با  یگ هد كھ عشق كشنده و عبوس باشد و بواسطھ خود زندیآ یبوجود م یعاشقانھ تنھا زمان یماجرا

روح شان را بھ پرواز  ین نحویدارد تا بھ بھتر یرا وا م ییآنچھ كھ شاعران غنا. مواجھ شودشكست 

ت یبخش زوج سر و سامان گرفتھ است و نھ رضا ثمر یاز احساسات و نھ خرسند ینھ خشنود، درآورند

  . رنج و عذاب یعنیبلكھ شور عشق است و شور ، از عشق

جنون عشق وارد  یوقت. وند داردیپ ید شعف و سرخوشیشدسم دائم با تجارب یسیعشق در مكتب رمانت

 یت جنسیفعال، اگر بھ سرانجام برسد. شود یع میضا یشعور و خودآگاھ، شود یخود م ییدایمرحلھ ش

ختن آنچھ كھ روانشناسان بھ آن احساسات یبرانگ، ت كندیشتر تقویب یقادر است تجربھ عاشقانھ را حت

ش یباز ھم كم و ب، میداشتھ باش یعشق باز یخ فرھنگیاز تار یخت كماگر شنا یحت. ندیگو یم یانوسیاق

  . میھست عاشقانھ یاز آرزوھا یدلبستھ مجموعھ گسترده ا

  :ترین آنھا عبارتند از کار داریم کھ مشھور و عاشقان فراوانی سر در ادبیات پارسی با

  . اش شیرین  مشھور و ھمسر ارمنی یخسرو شاھ: خسرو و شیرین - ١

  . داستان را نظامی گنجوی سروده است بھترین



» خسرو و شیرین«در کتاب . تراش  شیرین ھمسر خسرو و فرھاد ھنرمند سنگ: شیرین و فرھاد - ٢

  . اما وحشی بافقی کتابی برای این جفت سروده است. خوریم  نظامی بھ این رابطھ برمی

ی   لدین اسعد گرگانی آن را در سدهداستانی کھ گویا از زمان اشکانیان بوده و فخرا: ویس و رامین - ٣

ویس دختر شاه سرزمین ماه . از پارسی پھلوی بھ نظم پارسی درآورده. میالدییازدھم خورشیدی پنجم 

  . بود و رامین برادر موبد مونیکان پادشاه مرو) ماد(

رین داستان را بھت. ی بنی عامر بود  قیس از قبیلھ ،)بھ معنای دیوانھ(نام اصلی مجنون : لیلی و مجنون - ۴

  . نظامی گنجوی سروده است

 ین داستان ھایتر گذار ریاز تاث یكیشگامان یپ، شاعر قرن دوازدھم یگنجو یو مجنون اثر نظام یلیل

  . است كھ تا كنون بھ نگارش در آمده است یعاشقانھ ا

شھ جن یبا اند یعیماوراء طب یرویر نین تحت تاثیا بر جن گرفتھ شده است و بنا کلمۀاز " مجنون" ۀواژ

ده یا شوریچرا كھ مجنون كھ ، طان خود عشق استین حالت شیھر چند كھ در ا. وند خورده استیپ یزدگ

جن  یا! آه: "كند كھ یمجنون شكوه م. شود یختھ میبا عشق برانگ، شھیوانھ عاشق پیا ابلھ و دیحال است 

ن یدر ا" ام عاجز است یماریز عالج بب انسان ایرا طبیدا كن زیدردم پ یبرا یدرمان! بر تو یوا! بیطب

تواند بر  یب ناتوان تنھا میكھ طب ییجا، میشو یم یرو بھ رو ییآشنا یانینھ بیگر با زمیبار د، جا

  . عشق صحھ بگذارد یماریب یو قدس یخاستگاه اصل

از  یابود بصورت مجموعھ  یداستان بلكھ. نبود یمتوال یتیو مجنون در ابتدا بھ صورت روا یلیداستان ل

 یاز حوادث سنت، اش یبھ نظم در آوردن داستان حماس یبرا ینظام. )اما مرتبط با ھم(مستقل  یقصھ ھا

 یشعر، ن كاریا ییمحصول نھا. ب كردیاستفاده كرد و آنھا را از حوادث برساختھ خودش ترك یمیو قد

  . شد یت ساده و منسجم میبود اما در عوض روا یطوالن

دو جوان بالفاصلھ . ندیب ین بار در مكتب خانھ میبارو را اولیز یلیل) نیھ نشیبادلھ یاز قب(س بن سعد یق

وصال  یس در آرزویق. دھد تا در كنار ھم باشند یلھ بھ آنھا اجازه نمیشوند اما رسوم قب یعاشق ھم م

  . كند یاو را مجنون م یلیاز ل ییكشد و جدا یرنج و عذاب می، لیل

 یكند از خود ب یكھ م یتنھا كار. دھد یحاال عقلش را ھم از دست م ،قیس با از دست دادن قلب خود

شتر مجنون را یھر قدر كھ مردم ب. او نزد ھمگان است ین پاكدامنیو تحس یلیل ییبایش زیستا، خود شدن

ھر جا . شود یب تر میش عجیرسد و رفتارھا یوانھ تر بنظر مید، شنوند یاو را م ینند و حرف ھایب یم

: شود كھ یاد مواجھ مین فریخنده و تمسخر و ا، اشاره كننده یره و انگشت ھایخ ینگاه ھا رود بایكھ م

  ! "مجنون، دیآ یوانھ دارد میمرد د، دین جا را نگاه كنیا"



 یرا رھا و ترك م یاو جامعھ بدو. توان درمان كرد یرا نم) مینام ین پس او را مجنون میكھ از ا(س یق

ك یكھ در آن بھ  ییجا. شود یابان سرگردان میو در ب) دھد یح میترجوانات را یمعاشرت با ح(كند 

شعر  البداھھ یاگر چھ مجنون عقل و خرد نداشتھ است اما قادر بود ف. شود یل میتبد یا صوفیراھب 

  . ز معشوق را از حفظ و با آواز بخواندیرت انگیح ییبایدرباره ز یعاشقانھ ا

ن كار سر باز زد یاز ا یلیاما ل. بھ نام ابن سالم ازدواج كند یتشخصرا مجبور كرده بودند با جوان م یلیل

 یكھ تماس سرد و ب یلیمرگ او نسبت بھ سرنوشت ل یول. ابن سالم دلش شكست و مرد، بعد یو چند

مجنون . رود یت بھ شمار میاھم یز و بیناچ، او را بھ كام مرگ فرستاد ین جنبھ زندگیتر یاتیروح با ح

  :رساند یرگ معشوقھ اش با شتاب خود را بر سر گورش مدن خبر میبا شن

مانده یش باقیكھ برا یبدنش را با تمام توان. اندازد یم یلیبندد و خود را بر گور ل یمجنون چشمانش را م

عشق ی، لیل" خوانند و سپس با گفتن  یده اش در سكوت دعا میخشك یلب ھا. فشارد ین میبر زم، است

  . وجود ندارد یگر مجنونیشود و د یا مروحش از اوجد" . . . من

كھ دو عاشق سرانجام  ییگور ھا. ابدی یان میو مجنون بر سر گور آن دو پا یلیلھ لیقب یت با سوگواریحكا

است كھ بعدھا بھ  یبا شامل تمام عناصریتقر، و مجنون یلیداستان ل. وندندیپ یگر میكدیدر آن با مرگ بھ 

  :ھا عبارتند از یژگین ویا. ھ بھ شمار آمدندات عاشقانیادب یعنوان مشخصھ ھا

فقدان وصال ، خواب و خوراك یب یآوارگیی، آرمان گرا، عشق ممنوعھ، مثلث عشق، عشق در نگاه اول"

با یو مجنون تقر یلیل یھا ماجرا، بر آن هعالو" .رسد یان میكھ با مرگ عشاق بھ پا یان فاجعھ باریو پا

، بطور مثال. ظاھر شده است، سندگان غرب نوشتھ اندیكھ نو یھ ابزرگ عاشقان یداستان ھا یدر تمام

توان ترك خصومت  یكھ با آن م تیشنامھ رومئو و ژولینماان یوھا در پایكاپولت ھا و مونتگ ییگردھما

  . كرد ینیش بیت پیبر مزار رومئو و ژول یلھ را ھنگام سوگوارین دو قبیب

  



  ییب جویع یبھ مجنون گفت روز

  یینکو یلیبھ از ل د ا کنیکھ پ

  ستیگرچھ در چشم تو حور یلیکھ ل

  ستیزحسن او قصور یبھ ھر جزو

  بجو مجنون برآشفتیزحرف ع

  خندان شد و گفت یدر آن آشفتگ

  ینیده مجنون نشیاگر در د

  ینینب یلیل یر از خوبیبھ غ

  ستییچون نکو یلیکھ ل یدان یتو ک

  ستیین بر زلف ورویکزو چشمت ھم

  لوه نازومجنون ج ینیتو قد ب

  تو چشم و او نگاه ناوک انداز

  چش مویو مجنون پ ینیتو مو ب

  ابرو یاو اشارت ھا، تو ابرو

  دل مجنون ز شکر خنده خون است

  و دندان کھ چونست ینیبیتو لب م

  نام  یکرده ا یلیکاو را تو ل یکس

  ست کز من برده آرام یلینھ آن ل

  بود یبد نم یلیبود ل یاگر م

  . بود ینمحد ، ترا رد کردن او

  



نورالدین عبدالرحمان جامی . بود) Potiphar(یوسف پیامبر و زلیخا زن پوتیفار : یوسف و زلیخا - ۵

  . داستان آنان را بھ صورت اورنگ پنجم در ھفت اورنگ خود سروده است

 و مداح سلطان. چھارم خ ی  شاعر سدهی، عنصر. اند  این دو نیز از عاشقان عرب بوده: وامق و عذرا - ۶

  :گوید  سعدی می. داستان آنھا را بھ شعر درآورده استی، محمود غزنو

  ی عذرایی بود   وامقی بود کھ دیوانھ

  منم امروز و تویی وامق و عذرای دگر

  :ام  این زوج را در این بیت حافظ دیده: اورنگ و گلچھر - ٧

  اورنگ کو؟ گلچھر کو؟ نقش وفا و مھر کو؟ 

  زنم  میحالی من اندر عاشقی داو تمامی 

داوطلب از ھمین واژه ساختھ . شرط بستن بر ھر چھ داری= داو تمامی. مبلغ شرط در بازی نرد= داو

  . شده است

زیرا خواجوی کرمانی از . گویا اورنگ و گلچھر نیز از زمان اشکانیان و مھرپرستی ایرانیان بودند

  :کند یاد می» خورآیین«گلچھر 

ده اورنگ جدا گشتھ ز تخت  ُ   خبر ان

َرد؟یگلچھر خورآی ی ھ سراپردهب   ن كھ ب

  . خواجوی کرمانی داستان این دو را سروده است: گل و نوروز - ٨

  . ھستند یكرمان یاز خواجو یگریز داستان كتاب دین دو نیا: ونیو ھما یھما - ٩

  . ن دو تعلق داردیبھ داستان ا یاورنگ دوم از كتاب ھفت اورنگ جام: سالمان و ابسال -١٠

 ی ن دو در شاھنامھیداستان ا. اب بودیژه دختر افراسیو من یژن پھلوان خراسانیب: ژهیو منژن یب -١١

  . شاھنامھ است یھا ن بخشیتر ن و عاشقانھیباترین داستان جزو زیش ایبخش گشا. آمده است یفردوس

  :دیگو یحافظ در دو غزل م: سلما و؟ -١٢

  ده خود یام از شوق با دو د بسا كھ گفتھ

  ن سلماك؟یفا یسلما منازل یا

ل ّت بالعراق  یمیسُ ل ُ حِ نذ   مُ

ُالق ُالق یا ن نواھا ما ا ِ   یم

  پس سلمای تو کجاست؟ ،ھای سلما ای منزلگاه= مصرع دوم بیت اول

  . بینم اش چھ ھا کھ نمی ز بھ عراق کوچ کرده است از دورییعز یاز وقتی سلما: بیت دوم



  
ه تاریخی بھ تحول مفھوم عشق در ادبیات دیروز و امروز اگر بخواھیم از دیدگا :دیگویم مجید نفیسی یآقا

  :بھ چھار برداشت از عشق برمی خوریم، نگاه کنیم

بر ادب " خرد"و " سخن"ـ عشق شیرین کھ در قرون دھم تا دوازدھم میالدی بھ ھنگام تسلط گفتمان ھای 

ویس و "، )٩٣۵-١٠٢٠(ی ابوالقاسم فردوسی "زال و رودابھ"ارسی در منظومھ ھای عشقی چون پ

خودنمایی میکند و ) ١١۴١- ١٢٠٩(نظامی گنجوی " خسرو و شیرین"و ، فخرالدین اسعدگرگانی" رامین

  . نشان دھنده ی احساسات عاطفی و جنسی بین مرد و زن در یک جامعھ ی سنتی می باشد

" ونلیلی و مجن"و " خسرو و شیرین"ـ عشق فرھاد کھ ھمزمان با عشق شیرین در منظومھ ھایی چون 

غیرجنسی و یک طرفھ ی یک مرد عاشق وارستھ نسبت ، نظامی رخ می دھد و نشاندھنده ی عشق خیالی

سودابھ و "بدل زنانھ ی این عشق یک طرفھ را باید در منظومھ ھای . بھ یک دلداده ی زن می باشد

ی و احساسات عاطف، منسوب بھ فردوسی یافت کھ در آن یک زن" یوسف و زلیخا"فردوسی و " سیاوش

خود را نسبت بھ مردی چون ناپسری یا خادم شوھر خود کھ سنت و " گناه آلود"جنسی اما یک طرفھ و 

  . بیان می نماید، می شمارد" ناروا"دین آن را 

در ادب پارسی " عشق"ـ عشق شمس کھ از قرون سیزدھم تا پانزدھم بھ ھنگام غلبھ ی گفتمان صوفیانھ ی 

، )١١۴٢-١٢٢٠(فریدالدین عطار " منطق الطیر"در " و دختر ترساشیخ صنعان "در روایتی چون عشق 

و بویژه ، )١٢٠٧- ١٢٧٣(در مثنوی جالل الدین محمد بلخی معروف بھ مولوی " محمود و ایاز"عشق 

در غزلیات مولوی بروز می نماید کھ نشاندھنده ی دو پاره ی مانعة الجمع عشق " مولوی بھ شمس"عشق 



امامان و مرشدان صوفی از یک سو و ، مستلزم عشق بھ خدا و پیغمبران روحانی و عشق زمینی ست کھ

  . نفرت و پرھیز از زنان از سوی دیگر می باشد

ملک الشعرای محمود ، عنصری. نوشتن منظومھ ھای عشقی باب روز شده بود، در زمان فردوسی

و منظومھ ی  "ورقھ و گلشاه"منظومھ ی " عیوقی"، را نوشت" وامق و عذرا"منظومھ ی ، غزنوی

البتھ یک اثر حماسی است کھ قھرمان در " شاھنامھ". را نیز بھ فردوسی نسبت داده اند" یوسف و زلیخا"

تن بھ خطر می دھد با این وجود فردوسی در حماسھ ی خود جا بھ جا بھ داستان ھای ، آن بھ خاطر جمع

عشقی می شود و داستان ھایی  نیز پرداختھ کھ در آن قھرمان بھ خاطر شخص خود وارد کارزاری عشقی

زال و :"نام یک زوج دلداده ذکر می شود، را می آفریند کھ ھمیشھ در عنوان آن بھ جای یک پھلوان

از آنجا کھ مأخذ داستان . و مانند آن" گشتاسب و کتایون"، "بیژن و منیژه"، "رستم و تھمینھ"، "رودابھ

گفتن و نواختن ، وان بھ آسانی دریافت کھ نوشتنخداینامک ھای دوره ی ساسانی ست میت، ھای شاھنامھ

  . یک سنت پیش از اسالم است و سابقھ ای بس طوالنی دارد. . . داستان ھای عشقی

این داستان ، را نیم سده پس از فردوسی نوشتھ" ویس و رامین"فخرالدین اسعد گرگانی کھ منظومھ ی 

مھمترین منظومھ نویس . ی برگرفتھ استپارتی را حتی از متونی کھن تر از خداینامک ھای فردوس

ی خود "خمسھ"او با نوشتن . ارسی اما نظامی است کھ نیم سده پس از گرگانی در آذربایجان ظھور میکندپ

و دیگری از منابع عربی " خسرو و شیرین"، بویژه دو داستان منظومھ ی عشقی یکی از منبعی ایرانی

اختالفی کھ در . ن نوع ادبی را در زبان فارسی خلق می کندبھترین نمونھ ھای ای، "لیلی و مجنون"یعنی 

این دو منظومھ از لحاظ مضمون دیده می شود برخالف آنچھ کھ زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی در 

بیان کرده بھ تفاوت قومی یا دینی " شیرین و لیلی در خمسھ ی نظامی گنجوی: سیمای دو زن"کتاب خود 

عشق یک "مچنین کھ پایین تر توضیح خواھم داد بھ دو برداشت متفاوت از بلکھ ھ، مربوط نمی شود

کھ داستان ) ۵٩٠- ۶٢٨(خسروپرویز ) ٨٣٨- ٩٢٣(بھ نوشتھ ی طبری . . . . برمیگردد"طرفھ ی خیالی

یکی . حرمی داشتھ با بیش از سھ ھزار زن و کنیز، عشق او و شیرین موضوع منظومھ ی نظامی است

از خواستھ ھای جنبش مزدک کھ در قرون چھارم و پنجم میالدی در امپراتوری ساسانی قوت گرفت و 

و امکانپذیر شدن " حرم"الغای نھاد ، حتی پس از دوره ی اسالمی با نام ھای دیگری ادامھ یافت

  . ھمسرگزینی برای ھر فرد بود

آن رخ می دھند در اثربخشی مضمون ھر شک نیست کھ تفاوت محیط جغرافیایی کھ این دو منظومھ در 

داستان خسرو و شیرین در محیطی سرسبز چون دامنھ ی کوه آرارات رخ می دھد و : داستان تأثیر گذاشتھ

با این وجود محیط غم افزا و مالیخولیایی لیلی و . داستان لیلی و مجنون در بیابان ھای خشک عربستان



طرفھ برمی خیزد و محیط شادی بخش عشق خسرو و  مجنون از غلبھ ی نگاه یک عشق خیالی و یک

، اختالف نگاه خسرو و مجنون بھ عشق نھ از تفاوت قومی یا دینی آنھا. شیرین از نگاه شاد عشق شیرین

شاعران عرب . بلکھ از نگاه شخصی شان نشأت می گیرد و نسبت دادن آن بھ قوم یا دین نادرست است

و شاعران " جمیل و بوثنیھ"یا " قیس و لوبن"ن دارند مانند خود منظومھ ھای عاشقانھ ی شادی آفری

داستان را شادی آفرین می ، قھرمان. پارسی زبان نیز منظومھ ھایی در وصف عشق خیالی و بیمارگونھ

  . آثار او را غم آفرین می نماید، کند و نھ مسلمان یا عرب بودن قھرمان

ر دیده می شود و محیط بیابانی و زندگی بادیھ ستایش عشق جنسی در شعر عرب پیش از اسالم بھ وفو

نشینی بھ جای این کھ بھ بیمارگونگی عشقی بیانجامد برعکس بر طبیعی و غریزی بودن این عشق افزوده 

" معلقات سبع"برای نمونھ بھ قصیده ی امروالقیس شاعر یمنی می توان نگاه کرد کھ جزء یکی از . است

بھ ھنگام سفر از کنار اردوگاھی می گذرد کھ خیمھ ی دلدارش  در این قصیده راوی. شمرده می شود

ً در آنجا قرار داشتھ است با وجود این کھ نشان ھای بجا مانده از اردوگاه درد فراق را افزون می . سابقا

صحنھ ھای شادی را بازآفرینی می کند کھ چگونھ بھ دور از ھرگونھ قراردادھای سنتی با ، اما راوی، کند

وصف زیبایی ھای بدنی دلدار ھمراه با وصف . خلوت تپھ ھای شنی عشق می ورزیده است دلدارش در

اسب عربی و امواج دریا ھمراه شده ، شترمرغ، پشکل ھای بھ جا مانده از گوزن، انار، درخت خرما

  . است و قصیده ی امروالقیس را بھ صورت یکی از شاھکارھای شعری جھان درآورده است

کم " خسرو و شیرین"و " ویس و رامین"، "زال و رودابھ"یی کھ برشمردیم سھ داستان در میان منظومھ ھا

و بیش دارای یک برداشت یکسان نسبت بھ عشق ھستند کھ من بھ علت اھمیت شیرین و جایگاھی کھ 

اردو و ھندی دارد ، تاجیکی، افغانی، ترکی، ارمنی، کردی، ارسیپشخصیت او در ادب کتبی و شفاھی 

در این نگاه عشق یک تجربھ ی مشخص است کھ دو . ینی عشقی را بھ نام شیرین سکھ می زنماین جھانب

دلداده در جریان آن برای رسیدن بھ یکدیگر نھ تنھا باید از موانع بیرونی چون مخالفت پدر و مادر 

سی ھدف این عشق پیوند عاطفی و جن. بلکھ ھمچنین الزم است کھ بھ تحولی درونی دست یابند، بگذرند

در . برای نمونھ نگاھی کوتاه بھ سھ داستان فوق می افکنیم. دو دلداده است نھ وصلی عرفانی یا خیالی

زال بھ طور : ھمھ ی عوامل الزم برای پرورش یک عشق واقعی فراھم است" زال و رودابھ"داستان 

ابھ دختر اتفاقی بھ ھنگام گردش و شکار سر از کابل درمی آورد و فقط در آنجاست کھ وصف رود

او باید برای پیوند با رودابھ نھ تنھا در برابر پدر کج فکر ، مھمتر از آن. شاه کابل را می شنود، مھراب

یعنی ، زیرا مھراب نواده ی ضحاک تازی است، بلکھ علیھ تعصبات قومی خود مقاومت نماید، خود بایستد



ین کسی ست کھ حاکمیت قوم عرب ھمان کسی کھ در شاھنامھ جوھر دیوساالری خوانده می شود و نخست

  . نیان برقرار می کندساراخرا بر 

شاید ستمی کھ پدر در ھنگام تولد بر زال روا داشتھ و پسر شیرخواره را بھ خاطر موی سپید و سیمای 

زال را برای ایستادگی در برابر فشارھای گروھی و قومی آبدیده ، متفاوتش در کوھستان رھا می کند

در زال حتی پس از شنیدن خبر دلبستگی پسرش بھ رودابھ بھ سوی کابل لشکر می کشد پ، سام. کرده است

منوچھر برود و با نشان دادن ، بلکھ حتی مجبور است بھ بارگاه شاه، و زال نھ تنھا باید در برابر او بایستد

بدنی و  قوه ی استدالل خود در گشودن چیستان ھایی کھ در برابر او گذاشتھ می شود و ھمچنین نیروی

از سوی . شاه را بھ شگفتی و ستایش وادارد و او را برای پذیرفتن این وصلت آماده کند، رزمی خود

دیگر رودابھ نیز باید در عشق از خود بی باکی نشان دھد و علیرغم سنت و شرع گیسوانش را چون 

  . کمندی از فراز کوشک آویزان کند و زال را بھ خوابگاھش فرا خواند

بلکھ برعکس کنجکاوی او را برمی انگیزد و ، ال نھ تنھا موجب دلزدگی رودابھ نمی شودموی سپید ز

بزرگترین پھلوان ست کھ از ، رستم، ثمره ی این وصلت. شور او را برای دیدار از زال بیشتر می کند

یزه زنی تازی نژاد زاده می شود و بدین ترتیب در ھمان آغاز کتاب ھمھ ی کسانی را کھ می خواھند انگ

  . خلع سالح می کند، ی فردوسی را در سرودن شاھنامھ بھ تازی ستیزی او نسبت دھند

عشق میان دو فرد ھمیشھ متقابل نیست و از نویسنده یا گوینده نمی توان انتظار داشت کھ از غمنامھ ی 

ز اندوھان بی تردید می توان گفت کھ تعدد آثاری کھ با الھام ا. یا یک طرفھ سخن نگوید" عشق بی پاسخ"

ادبیات ایتالیا . . . عشق آفریده شده بسی بیشتر از آثاریست کھ از انگیزه ھای شادی آفرین الھام گرفتھ اند

، ارسی و ترکی بھ وام گرفتھپ، و فرانسھ بدون شک این بت سازی از عشق یک طرفھ را از ادبیات عرب

قرار داشتند کھ بارھای بار بھ " ادشیرین و فرھ"و " لیلی و مجنون"بخصوص تحت تأثیر دو منظومھ ی 

با این وجود . بازسازی شده است) و دیرتر اردو(، ارمنی، ترکی، یپارس، دست سرایندگان عرب

. ارسی می باشدپنظامی بھ زبان " لیلی و مجنون"و " خسرو و شیرین"مشھورترین این منظومھ ھا دو اثر 

  . . .  )١۴١۴-٩٢(جامی  ارسی از عبدالرحمانپبھ " لیلی و مجنون"منظومھ ھای 

بھ ادبیات شفاھی بادیھ نشینان عرب تعلق دارد و نظامی آن را " لیلی و مجنون"داستان . . . نوشتھ شده اند 

در این روایت کوتاه . برگرفتھ است) ٨٩٧-٩۶٧(گردآورده ی ابوالفرج االصفھانی " األغانی"از کتاب 

  . او را بھ مرد دیگری می دھندولی ، یش لیلی می شودکاکاقیس عاشق دختر ، عربی

قیس مجنون شده بھ بیابان می رود و در کنار جانوران وحشی زندگی می کند و با سرودن شعر برای لیلی 

در . خود را تسکین می دھد و فقط پس از مرگ بھ دلداده اش رسیده و در کنار او بھ خاک سپرده می شود



تند کھ در کودکی بھ محبت یکدیگر گرفتار می شوند مجنون و لیلی دو یار دبستانی ھس، روایت نظامی

  . . . ولی بھ خاطر تفاوت ھای قبیلھ ای و طبقاتی بھ وصل یکدیگر نمی رسند

سروده است ولی این داستان در حافظھ ی مردم " خسرو و شیرین"نظامی منظومھ ی خود را تحت عنوان 

دگی واقعی خسرو بر فرھاد پیروز می شود و ثبت شده و با وجود این کھ در زن" شیرین و فرھاد"بھ نام 

ولی در میان مردم این فرھاد است کھ جاودانگی یافتھ و چون نماد ، دلدار او شیرین را بھ چنگ می آورد

فرھاد سنگتراشی ست کھ در ناحیھ ی ، برطبق داستان نظامی. پایداری در عشق گرامی داشتھ می شود

کرده و وظیفھ داشتھ کھ از محل زندگی چوپانان در  قصرشیرین امروزی در کوشک شیرین کار می

کوھستان تا کوشک شیرین آبراھھ ای سرپوشیده از سنگ بکشد تا شیر تازه ھر روز بی زحمت از طریق 

فرھاد در ھنگام کار سنگ چشمش بھ شیرین افتاده و عاشق صورت . این مجرا بھ لب ھای شاھزاده برسد

ولی با این وجود نسبت بھ فرھاد مھربانی نشان می ، ق خسرو استشیرین البتھ گرفتار عش. او می شود

عشق فرھاد نسبت بھ شیرین عاطفی ـ . دھد و حتی یک بار بھ کوھستان می رود تا از فرھاد دیدار نماید

  . بلکھ بیشتر زائیده ی خیال فرھاد و دلمشغولی اش با تصویر معشوقھ می باشد، جنسی نیست

سنگ نقش می کند و ترجیح می دھد کھ با آن گفت وگو کند تا با شیرین کھ با فرھاد تصویر شیرین را بر 

خسرو برای این کھ از شر رقیب راحت شود با فرھاد وارد یک . پای خود بھ محل کارش آمده است

معاملھ می شود کھ براساس آن اگر او بتواند کوھی از سنگ را پاره پاره کرده و راھی از آنجا بکشد او 

اما ھنگامی کھ کار فرھاد . فرھاد را بھ مطلوبش خواھد رساند، سبت بھ شیرین صرفنظر کردهاز عشقش ن

  . رو بھ پایان است خسرو پیرزنی را بھ سراغش می فرستد تا بھ دروغ خبر مردن شیرین را بھ او بدھد

بدین ترتیب  .فرھاد با شنیدن این خبر از خود بیخود شده خود را بھ پایین دره می اندازد و جان می دھد

عشق خیالی فرھاد با خودکشی او پایان یافتھ و تنھا بھ یادگار از دستھ ی تیشھ اش در آن محل درخت 

آنچھ موجب ناکامی فرھاد در عشق می شود نھ فقر و منشأ طبقاتی اوست و نھ بی مھری . اناری می روید

رھاد محسور یک تصویر است ف: بلکھ در درجھ ی نخست از طبیعت این عشق برمی خیزد، شیرین بھ او

بلکھ جدایی و فراق را می پسندد و عدم دسترسی ، نھ یک زن زنده و بھ عالوه او خواستار وصلت نیست

بھ ھمین دلیل است کھ فرھاد می تواند کوھی از سنگ را پاره کند . بھ معشوق را یک فضیلت می شمارد

  . دوستت دارم! دلدارا: ولی نمی تواند بھ شیرین بگوید

سیاوش و "و " یوسف و زلیخا"منظومھ ھای دیگری چون ، ر کنار عشق یک طرفھ ی فرھاد بھ شیریند

ولی تفاوت ، قرار دارند کھ بھ وصف عشق یک طرفھ ی یک زن بھ دلدار مردش پرداختھ است" سودابھ

دابھ آشکاری کھ این داستان ھا با منظومھ ھای مجنون و فرھاد دارند در این است کھ عشق زلیخا و سو



ً زن ھای عاشق در این داستانھا  ً یک عشق عاطفی ـ جنسی است و نھ خیالی و صوفیانھ و ثانیا اوال

سودابھ عاشق ناپسری اش است : درگیر عشقی ممنوع می شوند، علیرغم شایست و نشایست ھای اجتماعی

خا چون مظھر شر سودابھ و زلی، در ھر دوی این داستانھا. و زلیخا گرفتار عشق پیشکار ھمسر تاجدارش

بھ دروغ او را متھم بھ دست ، خود جواب منفی می شنوند" امانتدار"معرفی شده و پس از این کھ از دلدار 

البتھ ترفند آنھا بی نتیجھ می . درازی و خیانت بھ ولینعمت خود می نمایند و درصدد نابودی اش برمی آیند

اھی شان را ثابت نمایند و در ضمن با ماند و سیاوش و یوسف پاکدامن موفق می شوند کھ بی گن

بھ " یوسف و زلیخا"فردوسی کھ منظومھ ی . بزرگواری زمینھ ی عفو عاشقان ناکام خود را فراھم آورند

  . داستان سیاوش و سودابھ را در چکامھ ی خود شاھنامھ آورده است، او نسبت داده شده

ً در مقاالت خود . ه استداستان سیاوش و سودابھ را در چکامھ ی خود شاھنامھ آورد از آنجا کھ من سابقا

فردوسی در سرآغاز . در اینجا بھ آوردن برخی از نمونھ ھا دست می زنم، بھ این داستان نپرداختھ ام

  : کاووس چنین می گوید، پسر شوھر تاجدارش، از زبان سودابھ بھ سیاوش، داستان اخیر

  سودابھ گفت، چو ایشان برفتند

  خن در نھفت کھ چندین چھ داری س

  نگویی مرا تا نژاد تو چیست 

  کھ بر چھر تو فر چھر پری ست

  ھر آنکس کھ از دور بیند تو را 

  . شود بیھش و برگزیند تو را

  :سودابھ در ابراز عشق خود دلیر است

  سرش تنگ بگرفت و یک بوسھ چاک

  بداد و نبود آگھ از شرم و باک 

  رخان سیاوش چو گل شد ز شرم 

  . بھ خوناب گرمبیاراست مژگان 

  :عشق سودابھ یک ھوس زودگذر نیست

  کنون ھفت سال است تا مھر من

  . ھمی خون چکاند برین چھر من

  : اما سیاوش مظھر اخالق و ابَرمن گروھی شمرده می شود

  سیاوش بدو گفت ھرگز مباد



  کھ از بھر دل من دھم سر بھ باد 

  چنین با پدر بی وفایی کنم 

  . ز مردی و دانش جدایی کنم

  :کاووس می گوید. آنگاه سودابھ بھ نزد کاووس رفتھ و پسرش را متھم بھ خیانت می کند

  سیاووش را سر بباید برید

  . بدینسان بود بند بد را کلید

  : سیاوش وادار می شود تا برای تبرئھ ی خود بھ داوری خدایی تن دردھد و بھ میان آتش رود

  وزان پس بھ موبد بفرمود شاه 

  یزند نفت سیاه کھ بر چوب ر

  بیامد دو صد مرد آتش فروز 

  . گفتی شب آمد بھ روز، دمیدند

  :سیاوش از آتش سرافراز بیرون می آید و کاووس قصد بھ دار آویختن سودابھ را می کند

و شھوت پرستی می ، مکر، سودابھ را چون نماینده ی زنان مظھر پلیدی، فردوسی، در پایان داستان

  :مھر زنانشان را از دل بیرون کنند، واھد کھ پس از یافتن فرزندخواند و از مردان می خ

  چو فرزند شایستھ آمد پدید

  . ز مھر زنان دل بباید برید
  . یدوست مجلھ عشق و ات عاشقانھ ویادب، فرھنگسرا: منابع
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