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محورهای عشق زنان به مردان در قصههای ادبی و عامیانۀ فارسی
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چکیده
قصههای ادبی و عامیانۀ فارسی پر از روابط عاشقانه ای است که به غناای ساااراری قصاه
می افزاید .در این قصهها عشق اغلب از مردان شروع میشود اماا قصاههاایی کاه عشاق و
روابط عاشقانه از زنان یا دارران آغاز میشود نیز کم نیست .این گونه عشقهاا ماجراهاایی
می آفریند که در جای اود تحسینبرانگیز است .آغاز عشق و چگونگی رسیدن به معشاو
در این قصهها مرفاوت است .نگارندگان در حدّ بررسی اود از منابع مخرلف و مرنوع ،ابردا
این قصهها را به اعربار زبان آن ها به دو نوع ادبی و عامیانه تقسیم کردهاند و سپس آن ها را
بر مبنای درونمایۀ اصلی و مهم آن یعنی عشق زن به مرد ،در محورهای مخرلاف باا مباانی
ماهیری و نوعی و نمادین آن ها بررسی و کردهاند .با توجه باه بررسای نموناههاا ،تمایا و

جسرارهای ادبی مجلۀ علمی ا پژوهشی ،شمارة  ،191زمسران 1391
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هدف پردازندگان اینگونه داسرانها را میتوان نشان دهندة تأکید بیشرر بار دوساری باودن
عشق و تعادل و توازن مناسبات زن و مرد دانست.
کلیدواژهها :قصههای ادبی و عامیانۀ فارسی ،محورهای عشق ،زنان و دارران ،مردان.
مقدّمه

عشق و رواباط عاشاقانه ،موضاوع بسایاری قصاههاا و داسارانهاای فارسای اسات و گااهی در
کنااار موضااوع اصاالی ،در قصااه نقشاای برجسااره دارد .در بیشاارر مااوارد ،قهرمانااان قصااه کااه عمومااا
مرد جوان ،پهلاوان و شااهزاده هسارند ،باه زنای یاا داراری زیباارو از طبقاۀ باا یاا پسات جامعاۀ
اود عشاق مای ورزناد .عشاقورزی غالباا از مارد آغااز مایشاود و دامنگیار زنهاا مایشاود و در
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بسیاری از قصههاا نیاز زن در مقاام قهرماان قصاه ،گرفراار عشاق ماردی مایشاود و بارای رسایدن
بااه او ماجراهااا ماایآفرینااد و از آنجااا کااه «پایااه و اساااس هاار قصااۀ ا اوب چیاازی جااز آفاارین
اشااخاآ آن نیساات ،حرّاای بااه قااولی در داساارانهااای دلک ا

و گیاارا ،حااوادت تااابع سرشاات و

ساالوا اشااخاآ داسااران ماایشااود» (رضااایی ارداناای .)93 :1331 ،زن در ایاانگونااه قصااههااا
حوادثی می آفریند کاه هویات و شناسانامۀ آن قصاههاا محساوب مایشاود .باه تعبیار دیگار ،زن در
ایان قصاههااا آغاازگر عشاق اساات .از جانس دوم باودن اااود ااار مایشااود و مقابا اواساارۀ
پدر میایسرد و از این که انرخااب شاود ،سار بااز مایزناد تاا ااود انرخااب کناد .باه هماین دلیا
زنان این قصاههاا غالباا «سارک » و «پویاا» و «فعّاال» هسارند و از انفعاال چناان فاصاله مایگیرناد
که مانند مردان بدترین بالها را باه جاان مایارناد و حرّای از ااناۀ پادری ااود طارد مایشاوند و
مانند «منیژه» و «یکُلیا» در بیابانها آواره میمانند تا سرانجام به اواسرۀ اود برسند.
به نظر مایرساد «رواباط عاشاقانه» و «عشاق» و «میا شادید» زناان باه ماردان در قصاههاا ،در
تفکّااار «ماااادر زمینااای» (الیااااده )121-129 :1331 ،و دورة «مادرساااا ری» و «ایااازد بانوهاااا» در
اساااطیر ریشااه دارد .در اساااطیر و داساارانهااای که انِ «ایاازیس» و «اُزیااریس» مصااری« ،سااحاب » و
«اتاایس» آساایای ص ا یر« ،آفرودیاات» و «آدوناایس» یونااانی« ،ایشاارر» و «تمااوزی» بااابلی« ،سااودابه» و
«ساایاو » ایراناای« ،ساایرا» و «رامایانااای» هناادی و «زلیخااا» و «یوسااف» مصااری ،نخساات ایزدبااانو
و زن ،عشق و میا ااود را باه مارد اباراز مایکناد (بهاار )113 :1331 ،و بناا باه میا شادید

از

او اواهااان ارتبااات اساات امااا چااون ماارد تاان نماایدهااد ،اااود زمینااهساااز ماارش و شااهادت او
مایشاود .در اوساارا نیاز زرتشاات باه دارار

پوروچیساات در ازدوا باا جاماسااب حاقّ گاازین

و انرخاااب ماایدهااد (گاااتهااا 113 :1311 ،و آموزگااار .)291 :1391 ،از طرفاای در تاااری  ،ردپااای
این جریان را میتاوان باه طاور ملماوس مشااهده کارد .باه گازار

ابوریحاان بیرونای و گردیازی،

زناان و دارااران در پاانجم اساافندارمد در میادانی جمااع ماایشاادند و طایّ جشاانی باشااکوه موسااوم
بااه «مردگیااران» (بیروناای 311-312 :1323 ،و همااان ،)221 :1323 ،ماارد زناادگی اااود را آزادانااه
انرخاب میکردناد« :ایان روز ،پانجم اسافندارمد باشاد ،و ایان هام ناام فرشاره اسات کاه بار زماین
موکّ ا اساات و باار زنااان پاااکیزة مسااروره ،و اناادر روزگااار پیشااین ،ایاان عیااد ااصااه ماار زنااان را
بااودی و ایاان روز را «مردگیااران» گفرناادی کااه بااه مااراد اااوی

ماارد گرفرناادی» (گردیاازی:1323 ،
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 .)123شااید تاداوم «مردگیااران» و «انرخااب همسار» و «عشااق زن باه مارد» را در روزگااار ماا برااوان
در «رسم سبزه بسارن سایزده بادر» توسّاط داراران دم بخات یافات کاه ااود هماین رسام ازدوا
«مشی و مشیانه» را به ذهن مربادر میکند.
بنابراین قصهها اعام از عامیاناه و ادبای باه دلیا ایان کاه نسا باه نسا در طاول تااری میاان
ماردم انرقااال یافراهانااد و نسابت بااه دیگاار گوناههااای ادبای از پایگاااه مردمای براوردارنااد ،جریااان
«عشااق زن بااه ماارد» را از اساااطیر و تاااری بااه اااوبی در اااود بازتاااب دادهانااد .بااه تعبیاار دیگاار،
قصهها در مقاام گوناهای ادبای ،بازتااب دهنادة اسااطیر و تااری ملاتهاا هسارند و راویاان مردمای
از جزئیترین حادثهها و رفرارها تاا کلّایتارین آنهاا قصاه سااارهاناد و ماردم از دیربااز تاا هماین
اواار در روسراها و شاهرها ،شابنشاینیهاای ااود را باا آنهاا پار مایکردناد و درس زنادگی و
ااال را از آنها مایآموارناد .بسایاری از پژوهشاگران قصاههاای ایرانای نظیار ابوالقاسام انجاوی

شاایرازی و علاایاشاارف درویشاایان و حراای و دیمیاار پاارا در کراااب ریشااههااای تاااریخی
قصههای پریان باه ایان مسائله اشااره کاردهاناد .ماا نیاز در ایان مقالاه قصاههاایی کاه در اصا باه
حیطااۀ اسااطوره تعلااق دارنااد ،ماننااد داسااران «رساارم و تهمینااه» و«بیااژن و منیااژه» و نیااز قصااههااای
تاااریخی ماننااد «یوسااف و زلیخااا» و «امااام حسااین و شااهربانو» را بااه همااین دلی ا و بااه پیااروی از
کرابهای قصاههاای ایان پژوهشاگران ،در شامار قصاههاای مردمای ایاران و ادب فارسای قلماداد
کرده به تحلی آنها از منظر عشق زنان به مردان پرداارهایم.
پیشینۀ تحقیق

در سااالهااای اایاار در زمینااۀ قصااههااا و افسااانههااای ایراناای کرااب و مقااا ت فااراوان و
ارزشاامندی بااه چااا رساایده اساات امااا در زمینااۀ موضااوع مقالااۀ مااا ،دو مقال اه منرشاار شااده کااه
بعضی مباحث آنها به مبحث این مقاله نزدیک است.
 .1مقالااۀ «چنااد باانمایااه و آیااین مهاام ازدوا در ادب حماساای ایااران (بااا ذکاار و بررساای
برای نموناههاای تطبیقای)» از ساجّاد آیادنلو درباارة اناواع ازدوا هاای حماسای و اسااطیری
ایااران و اقااوام دیگاار اساات .در قساامت ششاام مقالااه آمااده اساات کااه «مطااابق بعضاای
گااواهیهااای داساارانی و حرّاای گاااه گاازار هااای تاااریخی ،دارااران بااه اواساارگاری مااردان
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میروند و بار آنهاا اظهاار عشاق مایکنناد و آزادی و اسارقالل عما آن هاا تاا حادی اسات
که بادون آگااهی یاا رضاایت پادر و ااانواده ،شاوی ااوی

را برمایگزینناد و باا او پیماان

پیونااد ماایبندنااد» (آیاادنلو .)11 :1313 ،نویساانده سااپس بااه بررساای ایاان نااوع ازدوا در
اسطورة ایشرر ایزدبانوی بابلی باا گیا گما  ،دویاانی دارار کااویاوشانس باا ییاانی جنگجاو
و شااکارچی مهابهاراتااا ،شاااهزاده اااانمی بااا کریشاانا ااادای باازرش هناادوان ،اواساارگاری
ناساارازیامیکا لیانااای داراار شاااه لهسااران از دوبریرساایا در داساارانهااای روساای ،ازدوا رساارم
و تهمینااه و سااودابه و کیکاااوس ب اه روایاات گردیاازی ،امیاار حماازه و مهرنگااار و ازدوا هااای
دیگر میپردازد.
 .2مایالد جعفاری در مقالاۀ «ساابک ازدوا در سامک عیاار» ،بااه عشاقورزی دارار باادون
مخالفاات پاادر ماننااد عشااقورزی جهااانافااروز بااا اورشااید و عشااقورزی داراار بااا مخالفاات
پاادر و دیگااران در ساامک عیااار ماایپااردازد (جعفااری .)111 :1319 ،در ایاان مقالااه جااز دو
حکایت از سامک عیاار و دو دساره بنادی ،نکراۀ قابا ذکاری در زمیناۀ ماورد بحاث ماا بیاان
نشده است.
بیان مسأله ،جامعۀ آماری و روش تحلیل

در این مقاله سعی شده است با رو

تحلیلی به سؤا ت ذی پاس داده شود:

 .1برای قصههای عشق زنان و دارران به مردان چه محورهایی میتوان قائ شد؟
 .2چه پیامی در پرداز

این گونه قصهها میتواند وجود داشره باشد؟

قصااههااای ادباای و عامیانااۀ ایراناای در حیطااۀ عشااق زن بااه ماارد ،ویژگاایهااایی در زمینااۀ آغاااز
عشااق و چگااونگی آن از سااوی زن دارد کااه مااا از تحقیااق و مطالعااه در شصاات و ش ا

قصااه و

حکایت کوتاه و بلند از مناابع گونااگون ،مروجاه آن شادهایام .مناابع بررسایشادة پاژوه

حاضار

را در بررسیهاای درزماانی ،از حیاث زباان مایتاوان باه دو بخا

ادبای و عامیاناه تقسایم کارد و

از آنجااا کااه درونمایااۀ آنهااا از لحااا ماهیاات و نااوع و ااصاایت نمادینشااان مشااررا بااوده،
نگارنادگان آنهاا را در چهاار محاور درونمایگاانی اصالی تحلیا و توصایف کاردهاناد .غار

از

ایاان محورهااا نشااان دادن تفاااوت در روابااط عاشااقانه و شااک صااوری و کیفیاات آنهاساات .ما ال
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ماهیت رابطۀ مبرنای بار عشاق پااا تفااوت فراوانای باا روابطای دارد کاه بار اسااس عشاق ناپااا
تدارا میشاود .هماناین عشاقی کاه منشاأ آن از یاک ااواب در شخصایت پای باین و نماادین
زن شروع میشاود ،باا عشاقی کاه حاصا دیادار عینای اسات ،کان هاای مرفااوتی دارد .در تماام
ایان قصاههااا ،کشا

درونای زن بااه ساوی مارد غالااب و شادید اسات و یکاای از نکاات در ایاان

محوربناادی ،اساااس قاارار گاارفرن شخصاایت زنِ داسااران اسااتی بااه تعبیاار دیگاار باار اساااس
شخصاا یت زن و ماهیاات و چگااونگی آغاااز عشااق از سااوی او ،محااور آن عشااق مشااخ
میشود .زنی که اهداف پلیاد در سار مایپروراناد تاا باه هار وسایله باه مارد ماورد نظار

برساد،

سرانجام رساوا و مجاازات مایشاودی اماا زنای کاه شخصایری مراین و دلای پااا دارد و باا شارم و
آبرومند اسات ،اگرچاه در اوایا قصاه ماورد طعان و آزار قارار مایگیارد ،ولای سارانجام رسارگار
میشود .ساارار براای قصاههاا باه گوناهای اسات کاه بایاد باه مبناای تقسایم بنادی علمای آنهاا
توجه کرد .به عنوان م ال داساران عشاق زلیخاا و یوساف بار مبناای ماهیات آن جازو محاور عشاق
تلفیقای و او گیرنااده محسااوب شااده اساات امااا باار مبنااای شخصایت نمااادین و پاای بااین زلیخااا
میتواند در محور چهارم نیاز ماورد بحاث واقاع شاود .تقسایم بنادی قصاههاای عشاق زن باه مارد

در مقالااه حاضاار باار مبنااای زبااانی و درونمایگااانی باار اساااس مطالااب کراااب یکصااد منظومااۀ
عاشااقانۀ فارساای (ذوالفقاااری )11-11 :1392 ،صااورت گرفرااه اساات .بااا توجااه بااه درونمایااۀ مهام
و مشااررا منااابع ادباای و عامیانااه فارساای یعناای درونمایااۀ عشااق زن بااه ماارد ،باار مبنااای ماااهیری
ماایتااوان آنهااا را در چهااار محااور (پاااا ،ناپاااا ،تلفیقاای و او گیرنااده ،و شخص ایت نمااادین و
پی بین ِزن در قصاه) بررسای و ناوع ماهیات آنهاا را نیاز مشاخ

کارد .منظاور از ناوع ماهیات

در محااور اول ،زمیناای و آساامانی یااا دنیااایی و عارفانااه بااودن آنهاساات .در محااور دوم ،نااوع
ناپاااکی عم ا و چگااونگی رفرااار زن در قصااه م ادّ نظاار اساات کااه بااه هااوس آلااود ،از راه مکاار و
افسون و نیز یاکطرفاه باا ایانات و عاقبات شارربار تقسایم مایشاود .در محاور ساوم تلفیقای از
ایاان دو عشااق کااه بااا عنصاار رسااوایی و تزکیااه آمیخرااه اساات مااورد بحااث قاارار ماایگیاارد و در
نهایت محاور چهاارم بار مبناای آغاازگری عشاق از ساوی زنِ پای باین در قصاه و بیاانی نماادین
از وی بررسی و تحلی میشود.
قصههای ادبی و عامیانۀ بررسی شده با ذکر منبع آنها عبارتند از:
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الف :قصههای ادبی

قااابو نامااه -1 :قصااۀ حسااین باان علاای و شااهربانو .شاااهنامه -2 :بیااژن و منیااژه  -3قصااۀ
مالکااه و شاااپور .کلیلااه و دمنااه -1 :زن زیباااروی بازرگااان و نقااا

 -1قصااۀ زن درودگاار و

همسااایها  .سااندبادنامه -2 :زن زیباااروی دهقااان و ماارد بقااال .بهمااننامااه -3 :قصااۀ کرااایون
کشاامیری بااا لؤلااؤ .قصااۀ قااد -1 : :قصااۀ عباسااه و جعفاار  -9قصااۀ کنیااز عاشااق مروکاا .
هفت اورنگ -11 :یوساف و زلیخاا .مصایتتناماه -11 :قصاۀ عشاق زنای باه ایااز  -12قصاۀ زنِ

عاشق شاهزادة زیباا .حکا:ت رابعاه از الهایناماۀ عطّاار  -13قصاۀ رابعاه و بکراا  .نظیارههاای
غنااا:ی -14 :قصااۀ عشااق شمساۀ ااااوری بااه همااای  -11قصااۀ ساامن رخ بااه همااای  -12قصااۀ
عشق دارر پادشاه جینال به جمشید  -13یوسف و زلیخا.
ب :قصههای عامیانه

سمک عیاار -11 :ماهپاری دارار شااه ف فاور .امیار ارسانن رومای و ملکاه فارخ لقاا-19 :
ف ارّخ لقااا و امی ار ارسااالن روم ای .چهاال طااوطی -22 :عشااق زن بازرگااان بااه جااوان همسااایه.
فردوسااینامااه -21 :قصااۀ تهمینااه و رساارم  -22ازدوا فاارنگیس بااا ساایاو

 -23روایاات

چهاااارم :دارااار گرسااایوز  -21روایاات ساااوم :ازدوا جریاااره و تولاااد فااارود  -21کراااایون و

گشراسااب  -22سااام سااوار و داراار ااقااان چااین  -23سااودابه و ساایاو  .فرهنااگ افسااانههااای
مااردا ا:ااران -21 :قصااۀ عااالی  -29م اا داراار -31قساامت ااادا ،قصااۀ اااواب  -31داراار
پااا ن دوز و رئاایس دزدهااا  -32داراار پادشاااه و محمااد دیوانااه  -33م ااول داراار(-31 )1
ساابزعلی و ساابزقبا  -31االااه سوسااکه  -32االااه غزوکااک  -33قصااه بخاات ( -31 )3ماااهی
دیاام  -39آه  -11مکاار زنااان ( -11 )1داراار بازرگااان و پساار شاااه پریااان  -12قرقااره و دوا و
سوزن  -13دارار زیباای ایاات  -11دارار ااارک

 -11دارار کاریم ایاات  -12مکار و حیلاۀ

زن ( -13 )2مهرااااب  -11مساااکین و فاطماااه  -19مااارد جاااواهرفرو

و دارااار پادشااااه -11

معصااوم و گ ا پااری  -11دو باارادر  -12دل دادن داراار جااادو بااه ماارد ش ایرافکن  -13گ ا بریااز
 -11گاا بریااز ( -11 )2ساالطان ابااراهیم  -11شاااهرخ و نااارپری  -12داراار کاا بخاات -13
سوساه ایاار  -11دارار شاااه تارن  -19داراار ایاات و پسار ملااک الرجاار ( -21 )1محمّااد گا
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و دارار پادشااه چاین

و لنگااه کف ا  .قصااههااای مااردا -21 :گ ا چَهاهااه  -21ملااک

جمشید و دارر پادشاه  -22کرة سیاه.
 -1محور اول :عشق پاک

همانطور که پیشارر گفراه شاد ،تقسایم بنادی محاور  2 ،1و  3بار مبناای ماهیات درونمایگاانیِ
عشااق زن بااه ماارد صااورت ماایگیاارد و همانااین ماهیاات ایاان محورهااا باار دو نااوع زمیناای و
آسمانی یا دنیایی و عارفانه است.
 -1-1زمینی :ا دنیا:ی

ماهیت بیشارر قصاههاای ایرانای باا مضامون عشاق زن باه مارد کاه پیشاگامی زن را در ازدوا
نیز شام مایشاود ،در ایان محاور قارار مایگیارد .غالباا داراران زیباارو در پای اواسات و میا
شدید اود به جوانی دل میبندناد و او را باه ااود مجادوب مایکنناد و جاوان باه عناوان قهرماانِ
داساران پاس از د وریهاای بسایار باه کاام اااوی

مایرساد .معماو دارار در ایان قصاههااا از

طبقۀ مرفّه یاا اانادان شااهی اسات و پساران نیاز باه چناد هیئات دیاده مایشاوند :یاا از اانادان
شاااهی و بزرگاای و پهلااوانی هساارند و در همااان هیئاات در داسااران نمایااان ماایشااوندی ماننااد قصااۀ
«رسرم و تهمینه» و «امام حساین(ع) و شاهربانو» ،یاا از هماان ناژاد هسارند کاه پاس از مااجرایی باه
هیئاات مااردم عااادی و فقیاار درآماادهاناادی ماننااد قصااۀ «گشراسااب و کرااایون» .یااا از همااان ابراادا از
اانوادة فرودست و مسرمندی هسرند کاه باا ایان عشاق ،باه بزرگای مایرساندی مانناد قصاۀ «دارار
پادشاه و محمد دیوانه» یا از هماین طبقاهاناد و در هماان طبقاه بااقی مایماننادی مانناد اواسارگاران
«االه سوسکه» و «االه غزوکک».
عشق زنان و داراران باه ماردان و ناوع برااورد آناان در ناوع زمینای و دنیاایی آن را مایتاوان
به سه دسره تقسیم کرد:
 -1-1-1عشق و میل دمتر با رضا:تِ پدر

این قصهها اود باه دو دسارۀ بایکان

و پارکن

تقسایم مایشاوند .در قصاههاای بایکان ،

داراار دمبخاات پهلااوان و شاااهزاده را ماایبینااد و بااا رضااایت کاماا اااانواده ،ایلاای زود بااا او
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ازدوا ماایکنااد و چااون پاادر بااا او مخااالفری ناادارد ،باادون هاایک مشااکلی مراساام ازدوا برگاازار
ااصای نادارد کاه منجار باه

میشود .اینگوناه قصاههاا نسابت باه تماام قصاههاای دیگار کان
پیایدگی و زیبایی قصه شود .بنابراین ساارار آنها غالبا کوتاه است.

قصااۀ «تهمینااه و رساارم» (انجااوی شاایرازی )12-13 :1329 ،و «ازدوا فاارنگیس بااا ساایاو »
(همااان )122 :باادون هاایک کنشای بااه ازدوا ااارم ماایشااود .عاشااق شاادن دارااران افراساایاب بااه
سااهراب در «روایاات چهااارم داراار گرساایوز» (همااان  ،)113 :عاشااق شاادن جریااره باار ساایاو

و

ازدوا بااا او در «روایاات سااوّم :ازدوا بااا جریااره و تولّااد فاارود» (همااان« ،)123 :قصااۀ عااالی»
(درویشاایان و اناادان )322-323 :11 ،1313 ،و «داراار باغبااان» (همااان )111 :1 ،در ایاان
قرار میگیرند.

بخ

«پیران داراری داشات باه ناام جریاره ،باا ایان کاه جریاره در آن موقاع دارار اردساالی باود،
بااا دیاادن ساایاو

یااک دل نااه بلکااه هاازار دل عاشااق ساایاو

اااود جریااره بااه ساایاو

شااد .وقراای پیااران از عشااق داراار

ابااردار شااد ،جریااره را بااه عقااد و ازدوا ساایاو

درآورد» (انجااوی

شیرازی.)123 :1329 ،
در قصاههاای پارکن  ،دارار عاشاق مایشاود و مایاواهاد ازدوا کناد اماا در هماان لحظاه
پاادر

نااه چناادان مخااالف اساات و نااه چناادان راضاای .در نریجااه ،حااوادت و کاان هااا و

ماجراهایی رخ میدهاد تاا پادر باه ازدوا دارار

رضاایت کاما بیاباد .ایان قصاههاا پرتعادادتر

از نااوع اول اساات و ساااارار بلناادتری دارد و از نظاار پیایاادگی روایاای از قصااههااای باایکاان
زیباتر اسات .معماو در ایان گوناه قصاههاا ،آزماای
دلداده به یکدیگر برسند .قصۀ «م
«م

یاا ترفناد یاا شارطی در میاان اسات تاا دو

دارر» چنین ساارار پرکنشی دارد:

دارار صادای ملاک محمّاد را کاه شانید ،باه ساروقر

دل نااه ،صااد دل عاشااق او شااد .دور از چشاام اواهرهااای

آماد و باا هماان نگااه اول ،یاک
بیاارون آمااد و انگشاارری را کااه در

دساات داشاات از انگشاات بیاارون آورد و بااه او داد و گفاات ...فااردا چنااد نفاار دیگاار هاام باارای
اواساارگاری ماایآینااد تااو هاام بیااا .باارای ایاان کااه ماان را بشناساای ماان دساارم را روی صااورتم
میکشم( »...درویشیان و اندان،1312 ،

.)13 :11

محورهای عشق زنان به مردان در قصههای ادبی...
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از آن جملااهانااد قصااۀ «قساامت ااادا» (همااان« ،)12-13 :11 ،قصااۀ اااواب» (همااان-231 :
« ،)222داراار پااالن دوز و رئاایس دزدهااا» (همااان« ،)213 :1 ،1312 ،گاا چَهاهااه» (وکیلیااان،
« ،)11 :1312داراار پادشاااه و محمّااد دیوانااه» (همااان )192-199 :و «کاارة دریااایی» (ساااتن و
رنااس )22-23 :1311 ،کااه در ایاان قصااه ،داراار ساوّم پادشاااه عاشااق شاااهزادهای باغباااننمااا بااه
نام ابراهیم میشود و باز سه بار بار سار او ماینشایند و از تماام آزماای هاا ساربلند بیارون مایآیاد
و با آن دارر ازدوا میکند.
 -2-1-1عشق و مواست دمتر و عدا رضا:تِ پدر

در اینگونه قصهها بار نخسات کاه دارار مارد ماورد نظار

را مایبیناد ،ساخت باه او عاشاق

میشود اما چون او از طبقاۀ اودشاان نیسات ،پادر شادیدا مخالفات مایکناد .غالباا دارار در ایان
قصهها از طبقۀ مرفّه یاا از اانادان شااهی اسات و جاوان ماورد نظار او شااهزادهای اسات کاه طایّ
ماااجرایی بااه هیئاات مااردم عااادی و فقیاار درآمااده اساات .چااون داراار باای

از حااد اصاارار و

پافشاااری ماایکنااد و واسااطههااای اااود را بااه کااار ماایاناادازد ،پاادر جاارم بااه اواساارۀ او تاان
میدهد .در بافت رواییِ بسیاری از ایان قصاههاا مارد قهرماان بایاد آزماای هاای ساخری را پشات
سر نهد تا مقبول نظر پادر واقاع شاود .قصاۀ «کراایون و گشراساب» نموناۀ باارز ایان قصاههاسات.
گشراسااب بااا قهاار از پاادر اااود راهاای و یاات قیصاار ماایشااود و در هیئاات غریبااهای مهمااان
کدااادایی ماایشااود .درساات در همااین زمااان ،کرااایون داراار قیصاار روم قصااد دارد از میااان ایا
اواساارگاران اااود یکاای را انرخاااب کناادی گشراسااب بااه اصاارار کدا ادا بااه گااروه اواساارگاران
کرااایون ماایپیوناادد و چااون کرااایون او را ماایبینااد ،عاشااقانه از «ارش بااه زیاار ماایآیااد و پاای
گشراسااب ماایدود و نااارنجی را کااه در دساار

بااود ،تااوی دامااان او ماایگاادارد و باار ماایگااردد»

(انجاااوی )191 :1329 ،و بااادین طریاااق او را برمااایگزیناااد .قیصااار از ایااان کاااار باااه ساااخری
برماایآشااوبد و قصااد هااالا کرااایون و ماارد غریبااه را دارد امااا در پاای اصاارار کرااایون و انجااام
آزمااای هااای دشااوار چااون کشاارن کاارکس باازرش بیشااۀ فاسااقون و اهدهااای کااوه توسّااط
گشراسب ،قیصر راضای باه ازدوا آن دو مایشاود .از نموناه داسارانهاای ایان دساره مایتاوان باه
قصااۀ «دروی ا

و داراار پادشاااه چااین (( »)2ساااتن و رنااس ،)33 :1311 ،قصااۀ «ملااک جمشااید

و داراار پادشاااه» (وکیلیااان ،)112-113 :1312 ،قصااۀ «م ااول داراار (( »)1درویشاایان و اناادان،
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« ،)23 :13 ،1312ساابز علاای و ساابز قبااا» (همااان )32-33 :3 ،و « فاارّخ لقااا و امیاار ارسااالن
رومی» (نقیب الممالک )112 :1321 ،اشاره کرد.
 -3-1-1عشق و مواست دمتر بهتنها:ی

ایان قصاههااا نیاز بااه دو دساره تقساایم مایشاود .در دساارۀ اول ،دارار پاادر و ماادر اااود را از
دساات داده اساات و از روی می ا و عالقااۀ اااود دل بااه جااوانی ماایبناادد و بااه ازدوا بااا او تاان
میدهد« :چون شهربانو دارار یزدگارد شاهریار را اسایر بردناد از عجام باه عارب  ...او را باه ااناۀ
سلمان فارسی بنشاندند تا باه شاوی دهناد .چاون حکایات شاوی بار وی عرضاه کردناد ،شاهربانو
گفت :تاا مان شاوی را نبیانم ،باه زن او نباشام .وی را بار منظارهای نشااندند و ساادات عارب را و
یماان را باار وی بگدرانیدنااد ...چااون حسااین باان علاای رضاای ار عنااه بگدشاات و بپرسااید و
بداشات گفاات :او در اااور ماان اساات ،شاوی ماان او بایااد کااه بااود( »...عنصاارالمعالی.)99 :1322 ،
در این زمینه میتوان از دو قصاۀ عامیاناۀ مشاابه یااد کارد کاه اگرچاه مساألۀ عشاق در آنهاا کمرار
مطاارا اساات ،نظاار بااه اواساات زن قصااه باارای یااافرن شااوهر و نیااز نداشاارن پاادر و مااادر و
اواساات نهااایی او ماایتااوان آنهااا را در ایاان رده قصااههااا بااه شاامار آوردی هرچنااد جساارجوی
شوهر در این قصاههاا بیشارر بارای طناز و سارگرمیاسات .در قصاۀ «االاه سوساکه» (درویشایان
و انااادان )231-232 :1 ،1312 ،و «االاااه غزوکاااک» (هماااان ،)233-231 :االاااههاااا هااار دو
را به عناوان مارد زنادگی برمای گزینناد باا ایان تفااوت کاه در االاه سوساکه ،زن و شاوهر

مو

عمر را تا پایاان باه اوشای مایگدرانناد و در االاه غزوکاک ،درسات هنگاام عروسای و دسات و
پا کردن آ

توسّاط ماو  ،شاوهر

را از دسات مایدهاد و تاا آاار عمار سایاهپو

بااقی مای

مانااد« :نونااوا بااه او گفاات :االااه غزوکااک ،عمااه شاارف ،چااادر ساارا ،کجااا میااری؟ کاای میااایی؟
جااواب

داد :عمااه شاارف دَدَتااه ،چااادر ساارا ننرااه ،چاارا نمیگاای کجااا میااری؟ کجااا میااای؟ نونااوا

گفت :چرا نگم؟ ااوبم مایگم .شارف نساا ،ارسای طاال ،کجاا میاری ،کجاا میاای؟ االاه غزوکاک
گفت :میخوام برم شو بکنم ،شاو و نایم شاو بکانم ،ناون گنادم بخاورم ،منات باوام نکشام» (هماان:
.)233
در دساارۀ دوم ایاان قصااههااا ،داراار پاادر و مااادر دارد امااا در حااالی کااه او طالااب وصاا و
ازدوا اساات ،پاادر سااخت مخااالف اساات و او را از اانااه طاارد ماایکنااد .تااا آااار داسااران پاادر
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راضی به ازدوا با جوان مورد نظر نمایشاود و تفااوت ایانگوناه عشاقهاا باا عشاقهاایی کاه در
قساامت پیشااین مطاارا شااد در همااین مااورد اساات« .عشااق منیااژه بااه بیااژن» بااارزترین نااوع ایاان
قصههاست .منیاژه در نقا

قهرماان قصاه ،حضاور فعّاال و پویاایی دارد و تاا پایاان قصاه از عشاق

اود بیقرارانه و با دل و جان دفاع مایکناد تاا پاس از رنا هاای فاراوان و بیدارمانادنهاای بسایار
بااا ی چاااه ،بااه یاااری رساارم بااه بیااژن ماایرسااد و بااا او ازدوا ماایکنااد .یکاای از دردنااااتاارین
صحنههای شاهنامه ،لحظاۀ سارگردانی منیاژه پاس از طارد

از کااخ پادر اسات کاه ایانگوناه باه

تصویر کشیده شده است:
منیااااژه بیامااااد بااااه یااااک چااااادرا

برهناااااه دو پاااااای و گشااااااده سااااارا

دوان تااااا باااادان چاهسااااار

دو دیاااده پااار از ااااون و رخ جویباااار

باادو گفاات اینااک تااو را اااان و مااان

زواری باااادین بسااااره تااااا جاااااودان

غریااوان هماای گشاات باار گاارد دشاات

چاااو یاااک روز و یاااک شاااب بااار او

ببیاماااد اروشاااان باااه نزدیاااک چااااه

برگدشات یکاای دساات را اناادر او کاارد راه

چا اون از کاااوه اورشاااید سااار بااارزدی

منیاااژه ز هااار در همااای ناااان چااادی

هماااای گاااارد کااااردی بااااه روز دراز

باا اه سااااوراخ چاااااه آوریاااادی فااااراز

بااااه بیاااااژن سااااپردی و بگریساااااری

باااار آن شااااوربخری هماااای زیسااااری

کشااااید

(فردوسی)331-331 :3 ،1391 ،
در قصااۀ «همااای و همااایون» بااه عکااس قصااۀ بیااژن و منیااژه ،داراار زیبااای ف فااور یعناای
همایون باه چااه اندااراه مایشاود .او باه دلیا عشاق باه هماای ،پسار منوشانر قرطااس پادشااه
کیانی شام ،به ساخری ماورد اشام پادر واقاع مایشاود و او را باه چااه مایاندازناد .هماای روز و
شب بر با ی چااه باه سار مای بارد تاا بهازاد مانناد رسارم باه کماک او مایشارابد و هماایون را از
چاااه بیاارون ماای آورد و آن دو ،بااه طااور ساااده پااس از ماااجرایی بااه وصااال ماایرسااند (هاشاامی،
.)111 :1391
اتفاقااا یکُلیااا و تنهااایی او اثاار تقاای مدرساای یکاای از رمااان هااای معااروف دهااۀ ساای شمساای از
چنین روایری براوردار است .یکلیاا ،دارار پادشااه قاوم بنایاسارائی  ،در اثار عشاق باه چوپاانی از
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اانااه و کاشااانه طاارد ماایشااود و در کنااار رود ابانااه آواره ماایشااود (مدرساای .)1-13 :1331 ،در
قصۀ «محمّد گا باادام» « دارار پادشااه ندیاده و نشانااره عاشاق محمّاد گا باادام شاد و ماری
شااد و روز بااه روز رااا

زرد و پریااده شااد» (درویشاایان و اناادان .)311 :13 ،1312 ،بااه

همین دلیا ساخت ماورد مخالفات شادید پادر واقاع مایشاود و پادر او را در صاندوقی زنادانی
کرده در آب میانادازد .مااجرای بهارام و پاریناو

در قصاۀ «ساام ساوار و دارار ااقاان چاین»

(انجااوی شاایرازی« ،)212 :1329 ،قصااۀ بخاات (( »)3درویشاایان و اناادان)311 :13 ،1312 ،
و قصااۀ «مااهپااری داراار شاااه ف فااور» (کاتااب ارّجااانی )32 :1 ،1321 ،در ایاان قساامت قاارار
می گیرند.
 -2-1عشق آسمانی و عارفانه

زن و دارر در این قسمت ،باا عشاق ساوزان و الهای و عرفاانی باه سار مای برناد و لحظاتشاان
پر از بیقراری و شاور و شاعف اسات .در واقاع پایاۀ ایانگوناه عشاق پااا کاه از دنیاای مجاازی
آغاااز ماایشااود باار مبنااای یااک عشااق الهاای و حقیقاات انسااانی اساات .برااای از ایاان عشااقهااا
سرانجام به مارش زن عاشاق مایانجاماد .چناان کاه مایتاوان گفات« :گاوهر عشاق باا درگدشات
عشااا از دساات نرفرااه بلکااه همانااان مایااۀ ارّماای و آبااادانی اساات» (سااراری .)113 :1332 ،منبااع
این گونه قصهها را بایاد در مراون عرفاانی مانناد الهایناماه و مصایبتناماه و منطاق الطّیار عطّاار و
م نوی معنوی مولاوی دانسات و بساا راویاان قصاه ااود عاارف و درویشای وارساره باودهاناد کاه
چنین قصههاایی را از آن مناابع باا داا و تصارّف نقا کاردهانادی نظیار قصاۀ «یوساف و زلیخاا»
که در اانقااه دراویا

ااکساار گفراه مایشاود .در ایانگوناه قصاههاا نشاانی از ازدوا و وصا

نیست و دارر ابرادا مارد ماورد نظار

را مایبیناد و ساخت مجادوب او مایشاود .ایان قصاههاا

ماننااد منظومااههااای عاشااقانۀ نظااامی هساارند کااه در آنهااا «شاایرین و فرهاااد و لیلاای و مجنااون...
عاشقانی پااا و حقیقای هسارند کاه در راه عشاق هماه چیاز ااود را مایبازناد ولای باه معشاو
ایاناات نماایکننااد و سرسااپردة واقعاای عشااقند» (شااعبانزاده .)31 :1319 ،بااه ایاان موضااوع در
قصههای عامیانه کمرر از قصههاای عرفاانی منظاوم و من اور پردااراه شاده اسات .نموناۀ باارز ایان
قصاههاا ،قصااۀ «رابعاه داراار کعاب» اسات .رابعااه دارار زیبااای کعاب ،امیار صاااحبتادبیر بلا ،
گرفرار عشق ساوزان بکراا  ،غاالم زیبااروی بارادر  ،حاارت ،مایشاود و کاار

باه بیمااری و
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ماارش ماایانجامااد« :روزی رابعااه بااه بااا ی بااام قصاار برآمااد ،نگاااهی بااه اطااراف انااداات ،ناااگزیر
چشم

به آن غاالم زیباارو افرااد ،دلا

از جاای رفات ،ساخت عاشاق و گرفراار شاد و از ساوز

عشق بیماار و بسارری گشات» (اشارف زاده .)33 :1312 ،منباع ایان قصاه ،الهایناماۀ عطّاار اسات
کااه بااه طااور کام ا بااا ابیااات دلک ا

توصاایف شااده اساات (عطااار .)331-331 :1313 ،از جمل اۀ

این حکایتها و قصههاا مایتاوان باه زنای کاه عاشاق «ایااز» مایشاود و در آن عشاق پااا الهای
میمیرد و ایاز او را به دسارور شااه باه اااا مایساپارد (عطّاار )321-323 :1312 ،و نیاز باه قصاۀ
«زنِ عاشااق شاااهزادة زیبااا» (همااان )111-113 :اشاااره کاارد .قصااۀ عشااق «مهراااب» داراار شاااه بااه
«عااارف» از عشااقی عرفااانی حکایاات ماایکنااد کااه در پایااان بااه فاارار و اودکشاای آن دو منجاار
میشود « :اما از بخت بد پاای اسبشاان رفات تاوی چالاه و اوردناد زماین ،وقرای دیدناد دیگار راه
فرار ندارند و ا ن است کاه باه دسات لشاکر قاسام کاور بیفرناد ،هار دو باا هام اودکشای کردناد
و شمشیر هم بین اودشان کردناد تاوی زماین کاه هماه بدانناد کاار اطاایی از آنهاا سار نازده و
ناکااام مااردهانااد» (درویشاایان و اناادان .)312 :11 ،1312 ،قصااۀ «مسااکین و فاطمااه» نیااز باار
مبنای چناین عشاقی اساروار اسات کاه سارانجام دو دلاداده بناا باه حاوادت پای آماده اودکشای
میکنند« :روزی از روزها کاه فاطماه اواسارگار پیادا کارده باود ،ناماهای باه مساکین نوشات .ناماه
را به ماوی ااود باه گاردن پرسارویی بسات و باه ساوی «مساکین پارواز

داد ...مساکین هماین

که اواست به اسب آب بدهد ،ناماهای یافات ااط فاطماه را شاناات ناه یاک باار بلکاه صاد باار
آن را اوانااد» (همااان« .)232 :عشااق شمسااۀ ااااوری بااه همااای» در همااای و همااایون (هاشاامی،
« ،)119 :1391عشق دارار پادشااه جیناال باه جمشاید» پسار ف فاور چاین ،کاه فداکاراناه از عشاق
اود به دلیا عشاق جمشاید باه اورشاید دارار قیصار مایگادرد (هماان )91 :و حکایات «کنیاز
عاشااق» موسااوم بااه «محبوبااه» کااه سااخت گرفرااار عشااق مروکّا بااود و پااس از ماارگ

دیگاار نااه

آواز اوانااد و نااه عااود نواااات (سااپانلو )239-211 :2 ،1311 ،در زماارة قصااههااای ایاان
قسمت به شمار می آیند.
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 -2محور دوا :عشق ناپاک

ماهیاات عشااق زنااان در ایاان محااور ،رفرااار و عم ا و درونِ ناپاااا زن اساات و اااود باار سااه
نوع قاب تقسیم است.
 -1-2عشق هو آلود

در این حیطاه مبناای عشاق و رابطاۀ عاشاقانه ،هاوس و شاهوت اسات .زنای یاا داراری اسایر
زیبااایی ماارد جااوانی ماایشااود و ساار از پااا نشاانااره بااه کمنااد عشااق او گرفرااار ماایشااود .عشااق
«کنیزا باه زرگار سامرقندی» در م ناوی نموناهای باارز اسات .غالباا زناان در ایان گوناه قصاههاا

اواهانِ ارتباات جسامانی هسارند مانناد ارتباات «زن زیبااروی دهقاان باا مارد بقاال» در ساندبادنامه
(ظهیااری سامرقندی .)22-23 :1329 ،در بعضاای قصااههااا ،مکاار و چااارهجااویی واسااطه یااا یاااریگر
مانع برقراری این ارتباات آلاوده مایشاود .در قصاۀ هنادیِ ایرانایشادة «چها طاوطی» ،پرابهااواتی
کااه همساار بازرگااان اساات ،بااا جااوان همسااایه رابطااهای عاشااقانه ماایطلبااد و طااوطی بازرگااان بااا
گفاارن قصااهای در چه ا یااا هفراااد روز مااانع ارتبااات آنهااا ماایشااود (چه ا طااوطی-12 :1311 ،
 .)12در برای حکایتهاا و قصاههاا معلاوم نیسات کاه ایان ارتباات ،اول باار از ساوی زن شاروع
شده یا از سوی ماردی ولای باا توجّاه باه آلاوده باودن رابطاه ،مایتاوان آنهاا را نیاز در ایان محاور
قاارار دادی ماننااد حکایاات زن زیباااروی بازرگااان و رابطااها
 )133-131و حکایاات زن درودگاار و همسااایها

بااا نقااا

(نصاارار منشاای:1331 ،

(همااان .)213-211 :تعااداد ایاان قصااههااا

بساایار زیاااد اسااتی از آن جملااه ماایتااوان بااه قصااۀ «ک ارّة ساایاه» (وکیلیااان ،)19-21 :1312 ،قصااۀ
«مهاار و نگااار« (درویشاایان و اناادان ،)131 :11 ،1312 ،قصااۀ «ماااهی دیاام» (همااان:13 ،
 ،)131قصااۀ «آه» (همااان )113 :11 ،بااا اعمااال جااادویی زن فاسااق ،قصااۀ «مکاار زنااان (»)1
(همااان )92 :11 ،و عشااق «ساامن رخ بااه همااای» در داسااران همااای و همااایون (هاشاامی،
 )111 :1391اشاره کارد .در داساران اایار ،سامنرخ دارار ساهی جهاانساوز چناد باار از هماای
میاواهد سه شابانه روز باا او باه سار ببارد و او نیاز از سار اجباار تان در مایدهاد کاه بارهاا باه
ااطر این عما باا سارزن

ساخت هماایون ،معشاوقها

کاه دارار ااقاان چاین اسات روبارو

میشاود .در بهمانناماۀ ایرانشااه ابای الخیار نیاز کراایون ،زن کشامیری بهمان ،عاشاق غاالم ااود
لؤلؤ میشود و او را با اود به دربار می آورد تا از او پیوسره کام بگیرد.
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ایماااان شااااوم

چاااو مااان باااانوی شااااه بهمااان شاااوم

ز باااادگوی و گفرااااار

همااااان گااااه باااارادر کاااانم نااااام تااااو

برآیااااد مااااراد ماااان و کااااام تااااو

چااو هااارکس بااادین ناااام بگشااااد لاااب

تو اواهی باه روز آی و ااواهی باه شاب
(ایرانشاه بن ابی الخیر)12 :1331 ،

 -2-2عشق از راه مکر و افسون و جادو

افسون و جادو در براای قصاههاای ایاران از ارکاان مهام قصاه اسات .در ایانگوناه قصاههاا،
دارر که از راه جاادو مارد را مساحور ااود مایکناد ،غالباا آدمیازاده نیسات بلکاه پاری زیباارویی
است که دل باه مارد اااکی مایدهاد و او را از راه افساون باا ماجراهاای عجیاب و غریاب گرفراار
اود میکناد و معماو در نهایات قصاه ،باا او ازدوا مایکناد .سااارار چناین قصاههاایی نسابت
بااه قصااههااای دیگاار بساایار و پیایااده و غناای و مرنااوع اساات (پاارا  )111 :1331 ،و در آنهااا
ماجرای عجیب و غریبای رخ مایدهاد کاه شانیدن  ،مایاۀ اعجااب مایشاود .یکای از معروفرارین
قصاههااای ایراناای« ،قصاههااای سااام» بااا شاک هااای گوناااگون روایاای آن اسات کااه غالبااا سااام در
آنها هنگام شکار در پای آهاوی بادپاایی مایدود کاه سارانجام باه قصاری حیارتانگیاز مایرساد.
در آنجا با پری زیبایی روبرو میشاود کاه باه وی مای گویاد« :مان گا افاروز پاری هسارم و هماان
آهویی که شاما را باه اینجاا کشاید ،مان هسارم .مان ساالهاسات کاه گرفراار عشاق تاوام .اماروز
حیلهای به کار بردم و به شاک آهاو درآمادم و تاو را باه اینجاا کشاانیدم ،تاا طارا دوساری باا مان
ببناادی ،رهااایی از ایاان بااای ممکاان نیساات» (انجااوی شاایرازی .)211 :1329 ،البرّااه درساات در
همااین قصاار اساات کااه او بااه واسااطۀ گ ا اف اروز عکااس «پااری دااات» داراار ااقااان چااین را
مایبینااد و صااد دل عاشاق او ماایشااود کااه گا افااروز او را تهدیااد ماایکناد اگاار دل بااه او باادهی
«جای چشمت داغا

را بار جگارت مایگادارم» (هماان .)212 :در قصاۀ «دارار بازرگاان و پسار

شاااه پریااان» داراار ااااکی گرفرااار عشااق پساار شاااه پریااان ماایشااود و ماجراهااایی ماایآفرینااد
(درویشاایان و اناادان .)113 :1 ،1312 ،برااای قصااههااا یااادآور شاایوة رئالیساام جااادویی اساات
و در آنها دارر برای دسات یاابی باه مارد ماورد نظار

از اشایایی کاه ااصایت جاادویی دارناد،

کمک میگیرد .در قصۀ «قرقره ،دوا و ساوزن» ،ایان اشایاج جاادویی باه کماک دارار مایآیناد تاا
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وی را به وصال پسر حااکم برساانند« :در هماین موقاع ،دارار ،پسار حااکم را دیاد .م ا ایان باود
کااه در همااۀ زناادگیا

در انرظااار او بااود ،نگاااه

برافراارااه شااد ...حااا وقاات آن بااود کااه از

قرقااره ،دوا و سااوزن کمااک بخواهااد ،قرقااره را در دساات گرفاات و گفاات :چاارخ باازن قرقاارهام!
چرخ بزن قرقرهام! اگار ایان جاوان مایتواناد مارا اوشابخت کناد او را نازدم برگاردان» (هماان،
 .)13 :11گاه چاارهاندیشایهاای مکّاراناه و حیلاه مانناد بارای رسایدن باه مارد ماورد نظار ،در ایان
قساامت قاارار ماای گیرنااد« .داراار زیبااای ایااات» پااس از ازدوا بااا سااردی و باایمیلاای شااوهر
مواجااه ماایشااودی شااوهری کااه او را هرگااز حرّاای در شااب عروساای ندیااده زیاارا پاای
است .او باا راهنماایی ماادر شاوهر داناای

او نرفرااه

مکاری باه کاار مایبنادد کاه ماؤثر مایافرادی باه ایان

ترتیب که در ساه روز مراوالی باه هیئات داراری زیباا ساوار بار اساب باه باای گا زرد ،باای گا
ساارخ و بااای گا ساافید شااوهر تاااجر

رفرااه و از او گا ماایطلبااد و باادین طریااق او را سااخت

عاشق اود مایکناد و سارانجام کاار آنهاا باه ازدوا مجادد مایکشاد« :ااوب نگااه کارد باه باه
مه طلعرای کاه جماال

اطاا را روشان کارد  ...هماان داراری هسات کاه در باای گا زرد ،باای

گ ا ساافید و بااای گ ا قرمااز آمااده بااود ...بعااد از آن پساار او را ب ا کاارد و مطاارب اباار کاارد و
هفاات شاابانهروز عروساای کاارد» (همااان .)321 :1 ،از نمونااههااای ایاان قصااه ماایتااوان بااه قصااۀ
«داراار اااارک » (همااان« ،)211-212 :دار ار کااریم ایااات» (همااان« ،)111-119 :مکاار و حیلااۀ
زن (( »)2همااااان )111-112 :11 ،و «عباسااااه و جعفاااار» (سااااپانلو)213-211 :2 ،1311 ،
اشاره کرد.
 -3-2عشق :کطرفه با میانت و عاقتتی شرربار

دارر یا زنی به ماردی عشاق مای ورزد و مارد از چناین عشاقی هایک ابار نادارد .تنهاا جانس
مؤنااث طالااب وصااال اساات .در قصااههااای ایاان قساامت ،غالااب اوقااات ماارد زمااانی کااه مروجااه
موضوع میشود ،با نفارت از رابطاه کنااره مایگیارد .عشاق در ایان حیطاه کاامال یاکطرفاه اسات
و زن برای رسیدن به آرزوهای

دسات باه هار کااری مایزناد .مبناای ایان عشاق و رابطاهجاویی،

هوس و شاهوت اسات .در ایان قسامت معماو مارد طالابِ زن نیسات و زن غالباا بارای رسایدن
به او به اانوادة اود ایانات مایکناد کاه سارانجام باه عاقبات باد ایانات ااود دچاار مایشاود.
قصۀ «سودابه و سیاو » نموناۀ کاما عشاق یاکطرفاه و ایانات باار اسات کاه سارانجام ساودابه

سال چه و هشرم
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به دست رسارمِ دساران مجاازات مایشاود« :چاون ساودابه چشام
کشاایده و جااوانی سرشااار وسوسااهانگیااز ساایاهو

افراااد ،حااال
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باه جماال و زیباایی و انادام

منقلااب شااد ولاای تایااه کااه زناای

باس داناا باود و ساودابه را کااامال مایشاناات و مایدانسات کااه تیار عشاق سایاهو

را اااورده

است ( »...انجوی شیرازی.)111 :1329 ،
قصۀ «مهر و نگار» نیز در ایان زمیناه قابا ذکار اسات .نگاار بارای عشاق  ،مهار ،پادر و بارادر
اود را میکُشاد و چاون مهار از مااجرا اباردار مایشاود ،از سانگدلیِ نگاار چناان بار مایآشاوبد
کااه« :قاااطر چموشاای بیاااورد و گاایس داراار را بااه دم قاااطر بساات و قاااطر را هاای کاارد .قاااطر آن
قدر دارر را باه دنباال ااود کشاید تاا ساا هاای پاای او جادا شاد» (درویشایان و انادان،1312 ،
 .)131 :11اساااس و ریشااۀ ایاان قصااه را ماایتااوان قصااۀ «مالکااه و شاااپور» در شاااهنامه دانساات.
در شااهنامه نیااز «مالکااه» داراار زیبااای طااایر عاارب ،بااا دیاادن شاااپور ذوا کراااف ،دشاامن پاادر ،
بر او سخت عاشق میشود و بارای رسایدن باه او باه پادر ایانات مایکناد و باا پرتااب ناماهای باا
کمان ،راه پنهاانی حصاار را باه او نشاان مایدهاد و شااپور حصاار را تساخیر مایکناد اماا قبا از
این که طایر عارب را بکشاد ،مالکاه را جلاو پادر

باه نماای

مایگادارد تاا باه او بفهماناد چاه

کسی به وی ایانت کرده است:
«چاااااااو طااایر بیاماااد برهنااه سااار

بدیااد آن ساااااااار تاااجور داراااااار

بدانساات کاا ن جااادویی کااااار اوسااات

بااادو بااد رسیااااااادن ز بااازار اوسااااات

چناااین گفااات کاااای شااااااه آزادماااارد

نااگه کان کاه فرزناد باا ماان چااه کارد»
(فردوسی،1391 ،

)291-299 :2

ایاناات زن ِ باارادر در قصااۀ «دو باارادر» (درویشاایان و اناادان ،)11 :1 ،1312 ،ایاناات
عجااوزه جااادو بااه داراار

و بااه مکافااات آن رساایدن در قصااۀ «دل دادن داراار جااادو بااه ماارد

شیرافکن» (همان ،)91 :ایانات کنیاز احماد کاه دارار را در آب غار مایکناد و ااود باه ازدوا
احمااد درماایآیااد ولاای رسااوا و مجااازات ماایشااود در قصااۀ «داراار کااریم ایااات» (همااان،)319 :
ایانت مالبااجی باه دارار مااهیگیر در کشارن ماادر

و ازدوا باا پادر

و مجاازات ساخت او

توسّط شاه عباس وقرای کاه جریاان دارار مااهیگیر را مایشانود در قصاۀ «دارار مااهی فارو

و

جسرارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
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لنگااۀ کفا » (ساااتن و رنااس ،)111 :1311 ،ایاناات کنیااز ساایاه بااه «گ ا بریااز» و ازدواجا

ب اه

جای او باا شااهزادهای کاه باا زحمات چها روزة ایان دارار زیباارو زناده شاده باود و سارانجام
فهمیاادن موضااوع توسااط شاااهزاده و مجااازات او و ازدوا بااا گ ا بریااز در قصااۀ «گ ا بریااز »2
(درویشاایان و اناادان ،)321-331 :1 ،1312 ،ایاناات نامااادری ساالطان ابااراهیم یااا بااه عبااارت
دیگر هاوس زن باباا کاه زن پادشااه اسات ،باه پسار پادشااه (سالطان اباراهیم) در قصاۀ «سالطان
ابااراهیم» (همااان ،)129-131 :3 ،ایاناات داراار وزیاار در قصااۀ «شاااهرخ و نااارپری» (همااان:
 )19-91و ساارانجام ایاناات عشاارت بااه اااواهر
است و عاقبات شارربار او و مجاازات

«گلاهاار» کااه سرگدشاار

ماننااد گ ا بریااز

توسّاط کهازاد در قصاۀ «دارار کا بخات» را مایتاوان در

ایاان محااور یاااد کاارد(« :کهاازاد) عشاارت و باااها

را بااه اسااب بساات و روانااۀ کهسااار کاارد و

گلاهاار را بااه عقااد اااود درآورد و تااا آااار عماار بااه زناادگی اوش ای پرداارنااد» (همااان.)311:
همانااین قصااۀ «سوسااه ایااار» (همااان ،)311 :3 ،قصااۀ «داراار شاااه تاارن » یااا قصااۀ «نااارن و
تاارن » (همااان )313 :و «داراار ایااات و پساار ملااک الرجااار (( »)1همااان )222 :در ایاان زمینااه
سااراری مانند قصۀ «گ بریز» و «گلاهر» دارد.
 -3محور سوا :عشق تلفیقی و اوج لیرنده (بیان رسوا:ی و تزکیه در عشق)

این ناوع قصاههاا باا عشاقی مجاازی آغااز مایشاود کاه معماو حاصا هاوسِ شاهوانیِ زن
نسبت باه جاوانی ااو

قاد و قامات اسات ،اماا پاس از مااجرایی نسابرا پار راز و رماز بارای زن

قصاه رساوایی باه باار مای آیادی ایان رسااوایی گرچاه دامان مارد جاوان را نیاز مایگیارد و باعااث
رنج

او میشاود ،پاس از آشکارشادن حقیقات ،جاوان از گنااه مبارّا مایشاود و زنِ داساران پاس

از گدراندن دورهای پار از رنا و انادوه باه حقیقات عشاق مایرساد و در عشاق تزکیاه و تصافیه
میشود .نموناۀ کاما ایان محاور در قصاۀ «عشاق زلیخاا باه یوساف» نهفراه اسات کاه مفصّا ِ آن
در یوسااف و زلیخااایِ جااامی آمااده اساات .در همااین داسااران ،ماااجرای «بازغااه» و عشااق او بااه
یوسااف کااه اگرچااه رسااوایی در پاای ناادارد امااا ساارانجامِ آن تزکیااه اساات ،در زماارة ایاان قصااههااا
محسوب میشود .او به راهنماایی یوساف باه حقیقات عشاق الهای پای مای بارد و باه عشاق حاق
مجدوب میشود و در پایان قصه به یوسف چنین میگوید:

سال چه و هشرم
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حجااااااب از روی امیااااادم گشاااااودی

ز ذرّه ره باااااه اورشااااایدم نماااااودی

کنااون باار ماان در اِ یاان راز ،باااز اساات

کااه بااا تااو عشااق ورزیاادن مجاااز اساات

چااو باشااد باار حقیقاات چشاام بااازم

بااااه افرااااد تاااارا سااااودای مجااااازم
(جامی)23 :1329 ،

قصۀ «مرد جواهر فرو

و دارار پادشااه» را باا قادری مساامحه مایتاوان از جملاه قصاههاای

این محور محسوب کارد .دارار پادشااه بار مارد جاواهرفرو

سااده دلای دل مایساپارد و پاس از

وص رسوا میشود کاه باا چاارهاندیشای زن ،هار دو از رساوایی مایرهناد و دارار باه عقاد مارد
جواهری درمیآید« :زن گفات :چاون ایان تهمات بازرش را مروجّاه دارارت کاردهاناد ،بایاد بارای
رفع این اتهام دارر اود را عقاد کنای و باه شاوهر مان بادهی و پاس از آن داروغاه را هام باه راه
ادا آزاد کنی» (درویشیان و اندان،1312 ،

)112-113 :13

 -4محورچهارا :شخصیت نماد:ن و پیش بین ِزن در قصه

در این دساره قصاههاا زن و دارار زیباارویی باه عناوان شخصایت پای باین و نماادین قصاه،
شبی در اواب چهارة محباوب ااود را مایبیناد و از هماان ااواب ساخت عاشاق او مایشاود و
شاید ماهها و سال ها طاول بکشاد تاا مارد ماورد نظار ااود را دریاباد و پاس از کشامک

فاراوان

به کاام دل ااود برساد .دارار در سااارار ایان قصاههاا ممکان اسات در اثار ااوابی کاه دیاده و
عاشق شده ،به سخری بیمار و ناتوان و افسارده شاود اماا وقرای باا محباوب ااود روبارو مایشاود،
همه غم و غصاههاای
پاای

را فراماو

مایکناد .مطاابق گازار

یوساف و زلیخاای جاامی« ،زلیخاا»

از ازدوا  ،سااه بااار یوسااف را در اااواب ماایبینااد و سااخت بااه او دل ماایبااازد» (هاشاامی،

 .)212 :1391ماایتااوان گفاات «ایاان قصااهپااردازی و طااول و تفصاای در شاارا آرزوی مشاااهدة
دیدار و انس پیادا گشارن باا ایاالی در ااواب کاه ساه باار تکارار مایشاود ،بارای آن اسات کاه
شیفرگی زلیخا بر یوساف هوسارانی ننمایاد ،و از شاائبۀ گنااه مبارّا باشاد و معلاوم گاردد کاه آتا
جز در سواره نگیارد» (ساراری .)31 :1332 ،باار آاار یوساف ااود را باه عناوان عزیاز مصار باه
او معرّفی میکند:
«چاااو چشاام

مساات گشاات از ساااغر اااواب به ااوابا

آمااد آن غارتااااگر اااااواب
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کاااااه انااااااااادوه مااااارا کوتاهاااااااااااایای ده ز نام و شاااهر اویا

آگاهاااااای ای ده

بااگفاااارا گااار بدیااااان کاااارت تااااامام اسااات عاازیااز مصارم و مصرم تاماااااام اسات
زلایخاااا چاون ز جاانااااااان ایان نشاان یافاااات تو گویای مردة صااد ساله جاان یاافاااات
(جامی)11 :1329 ،
ایاان سااه بااار در اااواب دیاادن یوسااف توسااط زلیخااا بااه اعرقاااد سااراری «باایگمااان معنااایی
رماازی دارد» (سااراری .)122 :1332 ،همانااین ایشااان بااا بررساای عاادد سااه در آیااینهااا و مااداهب
و مکاتااب گوناااگون و بیااان نمااادین آنهااا ،در نهایاات نظاار روانکاااوان را چنااین بیااان ماایکنااد:
«روانکاوان نیاز در رقام ساه ،باه نگااه رماز جنسایت ماینگرناد و در پاارهای ماداهب و آیاینهاا،
الهیّاات بااه صااورت سااه گانااۀ پاادر و مااادر و فرزنااد تص اوّر شااده اساات» (همااان .)123 :در قصااۀ
«معصااوم و گاا پااری» نیااز داراار پادشاااه ،معصااومِ پهلااوان را در اااواب ماایبینااد و از فاارت
دلبساارگی ،بیمااار و نااا ن ماایشااود .از آن ط ارف معصااوم نیااز اااواب او را دی اده و پاادر را باارای
ب معصاوم را دیاده باود و از عشاق
یافرن گا پاری مایفرسارد « :دارار هام ااوا ِ
بود .دارر تا اسم معصوم را شانید ،یهاو از جاا پریاد و گفات :بریاد بیاریاد

ماری

شاده

باا تاوی اتاا مان!

آوردنااد  .داراار گفاات :تااو پاادر معصااومی! گفاات :آره ،معصااوم ماارا فرسااراده دنبااال تااو»
(درویشاایان و اناادان .)12 :11 ،1313 ،در سااامنامااه« ،پااری دااات» داراار ف فااور چااین ،قب ا از
این که ساام باه واساطۀ یاک پاری باه عشاق او دچاار شاود ،او را در ااواب دیاده باود و ساخت
عاشااق

شااده بااود (انجااوی ش ایرازی« .)211-212 :1329 ،کرااایون» نیااز گشراسااب را بااه اااواب

میبیند و در روزی که ترن یاا ناارن را باه او مایدهاد ،درماییاباد او هماان جاوانی اسات کاه در
اواب دیده اسات « .شابی فارنگیس دارار افراسایاب ااواب دیاد کاه جاوان دلخاواه او ،سایاو ،
شاهزادة ایرانی به سارای او آماده و از پادر رنجیاده و باه اااا تاوران قادم نهااده اسات .فارنگیس
از اواب بیادار شاد و باا ااود فکار کارد بارالهاا! مان کجاا و فرزناد کااوس شااه کجاا!» (هماان:
.)122
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نتیجه لیری

بنا بر آناه گفره شد ،در قصاههاای ادبای و عامیاناۀ فارسای باا موضاوع عشاق زناان باه ماردان،
زن و داراار نساابت بااه قصااههااایی کااه ماارد عاشااق زن ماایشااود ،عنصااری فعّااالتاار و پویاااتر و
پرکان تار اسات و موجاودی انرخااب شاونده و انفعاالی نیسات بلکاه مانناد زناان اماروزی ااود
انرخاب میکند و پاای انرخااب ااود در قصاههاا ،ماجراهاا مایآفریناد .ایان پویاایی و فعاال باودن
زن در جریان عشق به گوناهای اسات کاه گااه ناام کلای قصاه از ناام زن گرفراه شاده اسات مانناد
قصۀ «دارر کاریم ایاات» و قصاۀ «مهرااب» .بناا بار چگاونگی آغااز عشاق از ساوی زن و ماهیات
آن ،چهار محاور در ایان قصاههاا وجاود دارد .در نریجاه بناا بار هماین محورهاسات کاه مایتاوان
ساارار محروایی ایان قصاههاا را دریافات .ایان سااارار محراوایی چناان قاوی اسات کاه باه ساان
شناساانامه و هویاات آن قصااه عم ا ماایکنااد .از طرفاای اهمیاات آنهااا در ایاان اساات کااه تاااری
اجرماعی زنان ایاران در ایان زمیناه یعنای در آغااز نماودن عشاق باه ماردان و رواباط پیایادة آن و
نیااز دیاادگاه جامعااه بااه ایاان موضااوع را در قالااب دلک ا تاارین قصااههااا بااه شااک غیاار مساارقیم
ماایتااوان دریافاات و از ساااارار آنهااا لاادت باارد .نگارناادگان در محاادودة موضااوع عش اق زن بااه
ماارد و در ح ادّ بررساای و ترب اعِ اااود در منااابع مرنااوع بااه زبااان فارساای در حیطااۀ زبااان ادباای و
عامیانه کوشیدهاناد موضاوع را باه صاورت تحلیلای و توصایفی تبیاین کنناد و ایان نکراه را بگویناد
که نویسندگان این ناوع از قصاههاا ،از گدشارۀ دور تاا باه اماروز ،باه دنباال ایجااد تاوازن و تعاادل
در بین مناسبات زناان و ماردان باودهاناد و تأکیاد آناان بیشارر بار دوساری باودن ماهیات عشاق در
میااان زنااان و مااردان بااوده اساات .جااوامعی کااه دارای فرهناار هماااهنگی و توافااق نظااری در
مهاامتاارین درونمایااۀ قصااههااای عاشااقانۀ (زن بااه ماارد یااا مارد بااه زن) ادباای و عامیانااه باشااند ،بااه
نوعی دارای بهداشت روحی و کالمای نیاز هسارندی ایان ااود شاناور نباودن آن جواماع باه ساوی
مرد/پدر سا ری یا مادر/زن سا ری صرف را نشان میدهد.
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