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 چکیده

ای است که به غناای ساااراری قصاه     روابط عاشقانهی پر از فارس های ادبی و عامیانۀقصه

یی کاه عشاق و   هاا قصاه اماا   شودمیاز مردان شروع اغلب عشق  هاقصهافزاید. در این  می

ماجراهاایی  هاا  نیز کم نیست. این گونه عشق شودمیرران آغاز روابط عاشقانه از زنان یا دا

ن به معشاو   است. آغاز عشق و چگونگی رسید برانگیزتحسینآفریند که در جای اود  می

ابردا  ،بررسی اود از منابع مخرلف و مرنوع نگارندگان در حدّ مرفاوت است. هاقصهدر این 

را  ها آنسپس  اند وکردهبه دو نوع ادبی و عامیانه تقسیم  ها آنبه اعربار زبان را  هاقصهاین 

مباانی  اصلی و مهم آن یعنی عشق زن به مرد، در محورهای مخرلاف باا    بر مبنای درونمایۀ

تمایا  و  هاا،  نموناه  با توجه باه بررسای  . اندکردهبررسی و  ها آنماهیری و نوعی و نمادین 

بار دوساری باودن     بیشرر کیدتأ دهندة توان نشانها را میداسرانگونه اینپردازندگان هدف 

   .دانستعشق و تعادل و توازن مناسبات زن و مرد 

 ، محورهای عشق، زنان و دارران، مردان.فارسی ی ادبی و عامیانۀهاقصه :هاواژهکلید

 مقدّمه

اسات و گااهی در    فارسای ی هاا داساران و  هاا قصاه موضاوع بسایاری    عشق و رواباط عاشاقانه،  

قهرمانااان قصااه کااه عمومااا   ،در بیشاارر مااوارد دارد.نقشاای برجسااره در قصااه  ،کنااار موضااوع اصاالی

 باا  یاا پسات جامعاۀ     از طبقاۀ باارو  زنای یاا داراری زی    مرد جوان، پهلاوان و شااهزاده هسارند، باه    

 و در شاود مای  هاا زنو دامنگیار   شاود مای از مارد آغااز   غالباا   ورزی عشاق  .ورزناد  مای اود عشاق  
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و بارای رسایدن    شاود مای گرفراار عشاق ماردی     در مقاام قهرماان قصاه،   نیاز زن   هاا قصهبسیاری از 

آفاارین  وب چیاازی جااز ااا پایااه و اساااس هاار قصااۀ» آفرینااد و از آنجااا کااهبااه او ماجراهااا ماای

حااوادت تااابع سرشاات و  ،ی دلکاا  و گیااراهاااداساارانحرّاای بااه قااولی در  اشااخاآ آن نیساات،

 هاااقصااه گونااهایاانزن در  .(93: 1331 )رضااایی ارداناای،  «شااودماایساالوا اشااخاآ داسااران  

. باه تعبیار دیگار، زن در    شاود مای محساوب   هاا قصاه آن  آفریند کاه هویات و شناسانامۀ    میحوادثی 

 و مقابا  اواساارۀ  شااودمای اساات. از جانس دوم باودن اااود ااار      آغاازگر عشاق   هاااقصاه ایان  

. باه هماین دلیا     کناد ااود انرخااب    تاا زناد   مای که انرخااب شاود، سار بااز      و از این ایسردمیپدر 

گیرناد  چناان فاصاله مای    انفعاال هسارند و از  « فعّاال »و « پویاا » و« سارک  »غالباا    هاا قصاه زنان این 

شاوند و  پادری ااود طارد مای     ارناد و حرّای از ااناۀ   ه جاان مای  که مانند مردان بدترین بالها را با 

 اود برسند. تا سرانجام به اواسرۀمانند آواره میها  بیاباندر « یکُلیا»و « منیژه»مانند 

در  ،هاا قصاه ماردان در  زناان باه   « میا  شادید  »و « عشاق »و « رواباط عاشاقانه  »رساد  مای به نظر 

در « هااااایااازد بانو»و « ساااا ریمادر» و دورة (121-129: 1331)الیااااده، « ماااادر زمینااای»تفکّااار 

و « سااحاب »مصااری، « اُزیااریس»و  «ایاازیس» ی کهاانِهاااداساارانرد. در اساااطیر و داریشااه اساااطیر 

و « سااودابه»بااابلی،  «تمااوزی»و « ایشاارر»یونااانی، « ناایسودآ»و « آفرودیاات» آساایای صاا یر،« اتاایس»

ایزدبااانو  نخساات ،مصااری« یوسااف»و « خااازلی»هناادی و « رامایانااای»و « ساایرا»ایراناای، « ساایاو »

و بناا باه میا  شادید  از      (113: 1331کناد )بهاار،   مای عشق و میا  ااود را باه مارد اباراز       ،و زن

ساااز ماارش و شااهادت او اااود زمینااه ،دهاادماایتاان ن ماارداو اواهااان ارتبااات اساات امااا چااون  

 گاازین  قّ  باا جاماسااب حا  در ازدوا وچیسااتپور نیاز زرتشاات باه دارار     اوساارادر  .شاود مای 

ردپااای  ،از طرفاای در تاااری  .(291: 1391و آموزگااار،  113: 1311، هاااگااات) دهاادماایو انرخاااب 

باه طاور ملماوس مشااهده کارد. باه گازار  ابوریحاان بیرونای و گردیازی،           تاوان  میاین جریان را 

شااکوه موسااوم شاانی باج شاادند و طایّ زناان و دارااران در پاانجم اساافندارمد در میادانی جمااع ماای  

آزادانااه ماارد زناادگی اااود را   ،(221: 1323و همااان،  311-312: 1323)بیروناای،  «دگیاارانمر»بااه 

ماین  پانجم اسافندارمد باشاد، و ایان هام ناام فرشاره اسات کاه بار ز           ،ایان روز »کردناد:  انرخاب می

مسااروره، و اناادر روزگااار پیشااین، ایاان عیااد ااصااه ماار زنااان را   موکّاا  اساات و باار زنااان پاااکیزة

: 1323)گردیاازی، « اااوی  ماارد گرفرناادیگفرناادی کااه بااه مااراد « مردگیااران»بااودی و ایاان روز را 
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را در روزگااار ماا برااوان  « مارد عشااق زن باه  »و « انرخااب همسار  »و  «مردگیااران». شااید تاداوم   (123

ت یافات کاه ااود هماین رسام ازدوا       توسّاط داراران دم بخا   « بادر  رسم سبزه بسارن سایزده  »در 

 .کندیمرا به ذهن مربادر « مشی و مشیانه»

ول تااری  میاان   نسا  باه نسا  در طا     هکا  باه دلیا  ایان   اعام از عامیاناه و ادبای     هاقصهبنابراین 

ایگاااه مردمای براوردارنااد، جریااان  هااای ادبای از پ انااد و نسابت بااه دیگاار گوناه  ماردم انرقااال یافراه  

 ،انااد. بااه تعبیاار دیگاارداده را از اساااطیر و تاااری  بااه اااوبی در اااود بازتاااب« عشااق زن بااه ماارد»

هسارند و راویاان مردمای     هاا ملات اسااطیر و تااری     دهنادة  ، بازتااب ادبای  ایدر مقاام گوناه   هاقصه

اناد و ماردم از دیربااز تاا هماین      قصاه ساااره   هاا  آنتارین  ها و رفرارها تاا کلّای  حادثه ترینجزئیاز 

و کردناد و درس زنادگی   پار مای   هاا  آنهاای ااود را باا    نشاینی  ار در روسراها و شاهرها، شاب  اوا

ابوالقاسام انجاوی   ی ایرانای نظیار   هاا قصاه آموارناد. بسایاری از پژوهشاگران    مای  ها آنااال  را از 

هااای تاااریخی   ریشااهدر کراااب  اشاارف درویشاایان و حراای و دیمیاار پاارا     علاایشاایرازی و 

یی کاه در اصا  باه    هاا قصاه  مقالاه  اناد. ماا نیاز در ایان    باه ایان مسائله اشااره کارده      پریان یهاقصه

ی هاااقصااهو نیااز « بیااژن و منیااژه»و« رساارم و تهمینااه»ماننااد داسااران  ،تعلااق دارنااداسااطوره  حیطااۀ

بااه همااین دلیاا  و بااه پیااروی از را « امااام حسااین و شااهربانو»و « یوسااف و زلیخااا»تاااریخی ماننااد 

قلماداد   و ادب فارسای  ی مردمای ایاران  هاا قصاه  ، در شامار ی ایان پژوهشاگران  هاا قصاه های  کراب

 ایم.ن به مردان پرداارهنظر عشق زنااز م ها آنکرده به تحلی  

 پیشینۀ تحقیق

هااای ایراناای کرااب و مقااا ت فااراوان و   و افسااانه هاااقصااه در زمینااۀهااای اایاار  در سااال

ه منرشاار شااده کااه مااا، دو مقالاا بااه چااا  رساایده اساات امااا در زمینااۀ موضااوع مقالااۀ ارزشاامندی 

 است.نزدیک به مبحث این مقاله  هامباحث آنبعضی 

مهاام ازدوا  در ادب حماساای ایااران )بااا ذکاار و بررساای مایااه و آیااین  نااد باانچ» مقالااۀ .1

هاای حماسای و اسااطیری    نلو درباارة اناواع ازدوا   از ساجّاد آیاد   «(بیقای هاای تط  برای نموناه 

مطااابق بعضاای  » آمااده اساات کااه  قالااه ایااران و اقااوام دیگاار اساات. در قساامت ششاام م    

دارااران بااه اواساارگاری مااردان  هااای تاااریخی،هااای داساارانی و حرّاای گاااه گاازار گااواهی



 چهارم مارة ش                                  جسرارهای ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                                   21

تاا حادی اسات     هاا  آنو آزادی و اسارقالل عما    کنناد  مای اظهاار عشاق    هاا  آنروند و بار  می

گزینناد و باا او پیماان    پادر و ااانواده، شاوی ااوی  را برمای      که بادون آگااهی یاا رضاایت    

بررساای ایاان نااوع ازدوا  در  نویساانده سااپس بااه   .(11: 1313)آیاادنلو،  «بندناادپیونااد ماای 

جنگجاو   اوشانس باا ییاانی    گما ، دویاانی دارار کااوی    بانوی بابلی باا گیا   ایزد ایشرر طورةاس

، اواساارگاری ااادای باازرش هناادوان  ، شاااهزاده اااانمی بااا کریشاانا مهابهاراتاااو شااکارچی 

ی روساای، ازدوا  رساارم هاااداسااراناز دوبریرساایا در  ناساارازیامیکا لیانااای داراار شاااه لهسااران

هااای نگااار و ازدوا ه روایاات گردیاازی، امیاار حماازه و مهرس بااو تهمینااه و سااودابه و کیکاااو

 پردازد.دیگر می

دارار باادون   ورزیبااه عشاق  ،«ک عیاار سام ساابک ازدوا  در »مایالد جعفاری در مقالاۀ    . 2

ورزی داراار بااا مخالفاات عشااق افااروز بااا اورشااید وورزی جهااانمخالفاات پاادر ماننااد عشااق

در ایاان مقالااه جااز دو   .(111: 1319)جعفااری،  پااردازد ماای ساامک عیااارپاادر و دیگااران در 

بیاان   در زمیناۀ ماورد بحاث ماا     قابا  ذکاری   نکراۀ بنادی،   حکایت از سامک عیاار و دو دساره   

 نشده است.

 آماری و روش تحلیل ، جامعۀلهبیان مسأ

 ا ت ذی  پاس  داده شود:ی شده است با رو  تحلیلی به سؤسع در این مقاله

 ؟قائ  شدتوان میچه محورهایی  دانی عشق زنان و دارران به مرهابرای قصه .1

 ؟تواند وجود داشره باشد میها ن گونه قصهچه پیامی در پرداز  ای .2

آغاااز  هااایی در زمینااۀویژگاای ،عشااق زن بااه ماارد ادباای و عامیانااۀ ایراناای در حیطااۀ یهاااقصااه 

قصااه و  شاا  و شصاات ن دارد کااه مااا از تحقیااق و مطالعااه درعشااق و چگااونگی آن از سااوی ز

 پاژوه  حاضار   شادة  مناابع بررسای   ایام. ، مروجاه آن شاده  گونااگون  ه و بلند از مناابع حکایت کوتا

کارد و  سایم  تق ادبای و عامیاناه   بخا   باه دو تاوان  مای هاای درزماانی، از حیاث زباان     بررسی در را

 ،مشااررا بااوده  ماهیاات و نااوع و ااصاایت نمادینشااان  از لحااا   هااا آن مایااۀ از آنجااا کااه درون 

. غار  از  اناد کارده  تحلیا  و توصایف   مایگاانی اصالی   ر محاور درون را در چهاا  هاا  آننگارنادگان  

ساات. ماا ال  ها آنایاان محورهااا نشااان دادن تفاااوت در روابااط عاشااقانه و شااک  صااوری و کیفیاات 
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عشاق ناپااا   روابطای دارد کاه بار اسااس     عشاق پااا تفااوت فراوانای باا       مبرنای بار   رابطۀ ماهیت

باین و نماادین    پای   ااواب در شخصایت   آن از یاک   أ. هماناین عشاقی کاه منشا    شاود تدارا می

هاای مرفااوتی دارد. در تماام    باا عشاقی کاه حاصا  دیادار عینای اسات، کان          ،شاود میزن شروع 

کشا  درونای زن بااه ساوی مارد غالااب و شادید اسات و یکاای از نکاات در ایاان         ،هاااقصاه ایان  

اساااس قاارار گاارفرن شخصاایت زنِ داسااران اسااتی بااه تعبیاار دیگاار باار اساااس        ،محوربناادی

یت زن و ماهیاات و چگااونگی آغاااز عشااق از سااوی او، محااور آن عشااق مشااخ         شخصاا

پروراناد تاا باه هار وسایله باه مارد  ماورد نظار  برساد،           مای  سار  . زنی که اهداف پلیاد در شودمی

و  رمشا دارد و باا  مراین و دلای پااا     یاماا زنای کاه شخصایر     یشاود مای سرانجام رساوا و مجاازات   

ولای سارانجام رسارگار     ،گیارد مای د طعان و آزار قارار   اگرچاه در اوایا  قصاه ماور     ،آبرومند اسات 

 هاا  آنبنادی علمای    ای اسات کاه بایاد باه مبناای تقسایم      باه گوناه   هاا قصاه . ساارار براای  شودمی

توجه کرد. به عنوان م ال داساران عشاق زلیخاا و یوساف بار مبناای ماهیات آن جازو محاور عشاق           

بااین زلیخااا  یت نمااادین و پاای شخصاااساات امااا باار مبنااای شااده  گیرنااده محسااوب ی و او تلفیقاا

زن باه مارد    ی عشاق هاا قصاه بنادی   واقاع شاود. تقسایم    رم نیاز ماورد بحاث   تواند در محور چهامی

 یکصااد منظومااۀدر مقالااه حاضاار باار مبنااای زبااانی و درونمایگااانی باار اساااس مطالااب کراااب     
م مهاا بااا توجااه بااه درونمایااۀ .صااورت گرفرااه اساات( 11-11: 1392لفقاااری، اذو) فارساای عاشااقانۀ

عشااق زن بااه ماارد، باار مبنااای ماااهیری   باای و عامیانااه فارساای یعناای درونمایااۀ و مشااررا منااابع اد

 و نینماااد تیشخصااو ، گیرنااده ، تلفیقاای و او )پاااا، ناپاااا محااور چهاااررا در  هااا آنتااوان ماای

را نیاز مشاخ  کارد. منظاور از ناوع ماهیات        هاا  آن( بررسای و ناوع ماهیات    قصاه  در زنِ نیب  یپ

نااوع  ،. در محااور دومسااتها آن بااودن یااا دنیااایی و عارفانااه  زمیناای و آساامانی در محااور اول، 

آلااود، از راه مکاار و  هااوسبااه کااه  نظاار اساات ماادّ عماا  و چگااونگی رفرااار زن در قصااهناپاااکی 

در محاور ساوم تلفیقای از     شاود. تقسایم مای   باا ایانات و عاقبات شارربار    طرفاه  یاک  نیز افسون و

در  و گیااردماایکیااه آمیخرااه اساات مااورد بحااث قاارار ایاان دو عشااق کااه بااا عنصاار رسااوایی و تز

نماادین   یباین در قصاه و بیاان    بار مبناای آغاازگری عشاق از ساوی زنِ پای        نهایت محاور چهاارم  

 شود.میاز وی بررسی و تحلی  

 عبارتند از: ها آنبا ذکر منبع بررسی شده  ادبی و عامیانۀ هایهقص
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 ادبی هایقصهالف:  

قصااۀ  -3 بیااژن و منیااژه -2 :شاااهنامه. باان علاای و شااهربانو حسااین قصااۀ -1 :نامااه قااابو 

زن درودگاار و  قصااۀ -1روی بازرگااان و نقااا   زن زیبااا -1 :کلیلااه و دمنااه . شاااپورمالکااه و 

کرااایون  قصااۀ -3 :نامااه بهماان. زن زیباااروی دهقااان و ماارد بقااال  -2 :سااندبادنامه ا . همسااایه

 کنیااز عاشااق مروکاا .  قصااۀ -9 عباسااه و جعفاار  قصااۀ -1 قااد: : صااۀقکشاامیری بااا لؤلااؤ.  

 زنِ ۀقصا  -12قصاۀ عشاق زنای باه ایااز       -11 :ناماه  مصایتت یوساف و زلیخاا.    -11 :اورنگ هفت

 یهاا رهیا نظ قصاۀ رابعاه و بکراا .    -13 عطّاار  ۀناما  یالها  از رابعاه  ت:حکا .باا یز ةشاهزاد عاشق

 قصااۀ -12رخ بااه همااای  ساامن قصااۀ -11 بااه همااای ااااوری ۀعشااق شمساا قصااۀ -14: :یغنااا

 زلیخا. یوسف و -13 رر پادشاه جینال به جمشیدعشق دا

 های عامیانهب: قصه

 -19: و ملکاه فارخ لقاا    ارسانن رومای   امیار  .ف فاور  شااه  دارار  یپار  ماه  -11 :سمک عیاار 

. عشااق زن بازرگااان بااه جااوان همسااایه  -22 :چهاال طااوطیی. روماا ارسااالن ریااام و لقااا فاارّخ

روایاات  -23 ساایاو فاارنگیس بااا  ازدوا   -22تهمینااه و رساارم   ۀقصاا -21 :نامااه فردوساای

کراااایون و  -21 ت ساااوم: ازدوا  جریاااره و تولاااد فااارودروایااا -21چهاااارم: دارااار گرسااایوز 

هااای  فرهنااگ افسااانهسااودابه و ساایاو .  -23 سااام سااوار و داراار ااقااان چااین -22 گشراسااب

داراار  -31اااواب  قساامت ااادا، قصااۀ  -31م اا  داراار -29 عااالی قصااۀ -21 :مااردا ا:ااران

 -31 (1م ااول داراار)  -33 داراار پادشاااه و محمااد دیوانااه    -32 س دزدهااادوز و رئاای نپااا 

 یماااه -31 (3) قصااه بخاات  -33 غزوکااکاالااه  -32 االااه سوسااکه  -31 ساابزعلی و ساابزقبا 

 و دوا و قرقااره -12 انیااپر شاااه پساار و بازرگااان داراار -11 (1) زنااان مکاار -11 آه -39 میااد

 ۀلا یح و مکار  -12 اتیا ا میکار  ردارا  -11 ااارک   دارار  -11 اتیا ا یباا یز دارار  -13 سوزن

 -11 پادشااااه دارااار و جاااواهرفرو  مااارد -19 فاطماااه و نیمساااک -11 مهرااااب -13 (2) زن

 بریاازگاا   -13 رافکنیشاا ماارد بااه جااادو داراار دادن دل -12 باارادر دو -11 پااری گاا معصااوم و 

 -13 بخاات کاا  داراار -12ی نااارپر و شاااهرخ -11  میابااراه ساالطان -11 (2) زیاابر گاا  -11

 گاا  محمّااد -21 (1) الرجاار  ملااک پسار  و اتیااا داراار -19 تارن   شاااه دارار  -11 اریااا سوساه 
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 نیچا  پادشااه   دارار  و  یا درو -22دریاایی   کارّة  -21  :هاای مشادی لیلاین ماان      قصاه   .بادام

 ملااک -21 چَهاهااه گاا  -21 :مااردا یهاااقصااه. کفاا  لنگااه و فاارو  یماااه داراار -23 (2)

 .  اهیس ةکر -22 پادشاه دارر و دیجمش

 محور اول: عشق پاک -1

بار مبناای ماهیات درونمایگاانیِ      3و  2، 1بنادی محاور    طور که پیشارر گفراه شاد، تقسایم     همان

و باار دو نااوع زمیناای   هاااو همانااین ماهیاات ایاان محور گیاارد ماایعشااق زن بااه ماارد صااورت  

 .  استآسمانی یا دنیایی و عارفانه 

 مینی :ا دنیا:یز -1-1

مون عشاق زن باه مارد کاه پیشاگامی زن را در ازدوا       ی ایرانای باا مضا   هاا قصاه ماهیت بیشارر  

. غالباا  داراران زیباارو در پای اواسات و میا        گیارد مای ، در ایان محاور قارار    شاود مای نیز شام  

و جاوان باه عناوان قهرماانِ     کنناد  مای و او را باه ااود مجادوب    بندناد  میشدید اود به جوانی دل 

 از هاااقصاه . معماو   دارار در ایان    ساد رمای باه کاام اااوی     ی بسایار هاا  داساران پاس از د وری  

یاا از اانادان    :شاوند مرفّه یاا اانادان شااهی اسات و پساران نیاز باه چناد هیئات دیاده مای            طبقۀ

 ماننااد قصااۀ یشااوندشاااهی و بزرگاای و پهلااوانی هساارند و در همااان هیئاات در داسااران نمایااان ماای

کاه پاس از مااجرایی باه      سارند ه یاا از هماان ناژاد    ،«امام حساین)ع( و شاهربانو  » و «و تهمینهرسرم »

یااا از همااان ابراادا از «. ونگشراسااب و کرااای» ماننااد قصااۀ اناادیدی و فقیاار درآماادههیئاات مااردم عااا

دارار  » ی مانناد قصاۀ  دنرسا مای کاه باا ایان عشاق، باه بزرگای        هسرندفرودست و مسرمندی  اانوادة

مانناد اواسارگاران    نادی مانو در هماان طبقاه بااقی مای    اناد  طبقاه  یا از هماین  «پادشاه و محمد دیوانه

 «.غزوککااله »و « االه سوسکه»

تاوان  مای  آن را در ناوع زمینای و دنیاایی    و ناوع برااورد آناان    عشق زنان و داراران باه ماردان   

 :کردتقسیم به سه دسره 

 با رضا:تِ پدر عشق و میل دمتر -1-1-1

 ،کان  بای ی هاا قصاه وند. در شا کان  و پارکن  تقسایم مای    اود باه دو دسارۀ بای    هاقصهاین 

بااا او  ایلاای زود ،بینااد و بااا رضااایت کاماا  اااانواده ماایبخاات پهلااوان و شاااهزاده را  داراار دم
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برگاازار  مراساام ازدوا  باادون هاایک مشااکلی ناادارد،و چااون پاادر بااا او مخااالفری  کناادماایازدوا  

کان  ااصای نادارد کاه منجار باه        ی دیگار هاا قصاه نسابت باه تماام     هاا قصاه  گوناه این. شودمی

 غالبا  کوتاه است. ها آنبراین ساارار بنا بایی قصه شود.پیایدگی و زی

 «او یساا بااا سیفاارنگازدوا  » و( 12-13: 1329 ،یرازیشاا یانجااو) «تهمینااه و رساارم» قصااۀ

عاشااق شاادن دارااران افراساایاب بااه  .شااودماایبااه ازدوا  ااارم  یباادون هاایک کنشاا (122 )همااان:

شااق شاادن جریااره باار ساایاو  و (، عا113)همااان :  «روایاات چهااارم داراار گرساایوز»سااهراب در 

« عااالی قصااۀ» (،123)همااان:  «ودروایاات سااوّم: ازدوا  بااا جریااره و تولّااد فاار  »ازدوا  بااا او در 

( در ایاان  111: 1)همااان،    «داراار باغبااان  »( و 322-323: 11،   1313درویشاایان و اناادان،   )

 گیرند.قرار می بخ 

آن موقاع دارار اردساالی باود،     یاره در  کاه جر  پیران داراری داشات باه ناام جریاره، باا ایان       »

شااد. وقراای پیااران از عشااق داراار  بااا دیاادن ساایاو  یااک دل نااه بلکااه هاازار دل عاشااق ساایاو 

)انجااوی  «جریااره بااه ساایاو  ابااردار شااد، جریااره را بااه عقااد و ازدوا  ساایاو  درآورد   اااود

   .(123: 1329شیرازی، 

ا در هماان لحظاه   ازدوا  کناد اما   اواهاد مای و  شاود مای دارار عاشاق    ،ی پارکن  هاا قصاه در 

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

 پرتعادادتر  هاا قصاه . ایان  رضاایت کاما  بیاباد   ه ازدوا  دارار   تاا پادر با    دهاد میرخ  ماجراهایی

کاان  ی باایهاااقصااهز د و از نظاار پیایاادگی روایاای ا وع اول اساات و ساااارار بلناادتری دار از ناا

ی در میاان اسات تاا دو    ، آزماای  یاا ترفناد یاا شارط     هاا  قصاه  گوناه  ایان در  عماو   م .اسات زیباتر 

 کنشی دارد:چنین ساارار پر« م   دارر» دیگر برسند. قصۀدلداده به یک

یاک   ،وقر  آماد و باا هماان نگااه اول    دای ملاک محمّاد را کاه شانید، باه سار      م   دارار صا  »

رون آمااد و انگشاارری را کااه در  بیااق او شااد. دور از چشاام اواهرهااای   دل نااه، صااد دل عاشاا 

د نفاار دیگاار هاام باارای  دساات داشاات از انگشاات بیاارون آورد و بااه او داد و گفاات... فااردا چناا  

آینااد تااو هاام بیااا. باارای ایاان کااه ماان را بشناساای ماان دساارم را روی صااورتم   اواساارگاری ماای

 .(13: 11،   1312اندان،  درویشیان و« )کشم... می
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-231 )همااان: «قصااۀ اااواب»، (12-13: 11   همااان،)« قساامت ااادا» انااد قصااۀاز آن جملااه

وکیلیااان، « )گاا  چَهاهااه »(، 213: 1   ،1312)همااان،  «دوز و رئاایس دزدهااا  داراار پااالن »(، 222

 و ساااتن) «ییایاادر ةکاار»( و 192-199: همااان) «داراار پادشاااه و محمّااد دیوانااه   » (،11 :1312

بااه  نمااا ی باغباااناشااق شاااهزادهوّم پادشاااه عاداراار ساا ،کااه در ایاان قصااه (22-23: 1311  رنااس،

د آیا مای هاا ساربلند بیارون    نشایند و از تماام آزماای    سه بار بار سار او مای    بازو  شودنام ابراهیم می

 د.کنا آن دارر ازدوا  میو ب

 ق و مواست دمتر و عدا رضا:تِ پدرعش -1-1-2

او عاشاق  ، ساخت باه   بیناد مای بار نخسات کاه دارار مارد ماورد نظار  را        هاقصه گونهایندر 

. غالباا  دارار در ایان    کناد مای مخالفات  شادیدا   اودشاان نیسات، پادر     اما چون او از طبقاۀ  شودمی

 ای اسات کاه طایّ   اسات و جاوان ماورد نظار او شااهزاده      مرفّه یاا از اانادان شااهی    از طبقۀ هاقصه

ماااجرایی بااه هیئاات مااردم عااادی و فقیاار درآمااده اساات. چااون داراار باای  از حااد اصاارار و      

 پاادر  جاارم بااه اواساارۀ او تاان  اناادازد، ماایهااای اااود را بااه کااار و واسااطه کناادماایپافشاااری 

هاای ساخری را پشات     مارد قهرماان بایاد آزماای      هاا قصاه بسیاری از ایان   . در بافت رواییِدهدمی

سات.  هاقصاه باارز ایان    نموناۀ « کراایون و گشراساب  » مقبول نظر پادر واقاع شاود. قصاۀ    سر نهد تا 

همااان ای مو در هیئاات غریبااه شااودماایاااود راهاای و یاات قیصاار  گشراسااب بااا قهاار از پاادر  

قصااد دارد از میااان ایاا   ومداراار قیصاار ر ، کرااایوندر همااین زمااان. درساات شااودماایکدااادایی 

دا بااه گااروه اواساارگاران اواساارگاران اااود یکاای را انرخاااب کناادی گشراسااب بااه اصاارار کدااا  

آیااد و پاای  ارش بااه زیاار ماای »از  شااقانهعا ،بیناادماایپیوناادد و چااون کرااایون او را  کرااایون ماای

 «گاارددگاادارد و باار ماایکااه در دساار  بااود، تااوی دامااان او ماای دود و نااارنجی راگشراسااب ماای

. قیصااار از ایااان کاااار باااه ساااخری گزیناااد( و بااادین طریاااق او را برمااای191: 1329)انجاااوی، 

جااام کرااایون و ماارد غریبااه را دارد امااا در پاای اصاارار کرااایون و ان   آشااوبد و قصااد هااالا برماای

فاسااقون و اهدهااای کااوه توسّااط    دشااوار چااون کشاارن کاارکس باازرش بیشااۀ    هااایآزمااای 

باه  تاوان  مای ی ایان دساره   هاا داساران . از نموناه  شاود مای گشراسب، قیصر راضای باه ازدوا  آن دو   

ملااک جمشااید » (، قصااۀ33: 1311 رنااس،  و )ساااتن« (2) پادشاااه  چاایندرویاا  و داراار » قصااۀ

 اناادان، و درویشاایان) («1) م ااول داراار » (، قصااۀ112-113: 1312کیلیااان، )و «و داراار پادشاااه 
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ا و امیاار ارسااالن لقاا فاارّخ» ( و 32-33: 3همااان،   « )ساابز علاای و ساابز قبااا »(، 23: 13،   1312

 ( اشاره کرد.112: 1321 نقیب الممالک،« )رومی

 تنها:یعشق و مواست دمتر به  -1-1-3

اول، دارار پاادر و ماادر اااود را از    دساارۀ در. شاود مای نیاز بااه دو دساره تقساایم    هاااقصاه ایان  

 بناادد و بااه ازدوا  بااا او تااناااود دل بااه جااوانی ماای ی میاا  و عالقااۀدساات داده اساات و از رو

 از عجام باه عارب ... او را باه ااناۀ      بانو دارار یزدگارد شاهریار را اسایر بردناد     چون شهر: »دهدمی

بانو وی عرضاه کردناد، شاهر    حکایات شاوی بار   سلمان فارسی بنشاندند تا باه شاوی دهناد. چاون     

ای نشااندند و ساادات عارب را و    باه زن او نباشام. وی را بار منظاره     ،گفت: تاا مان شاوی را نبیانم    

یماان را باار وی بگدرانیدنااد... چااون حسااین باان علاای رضاای ار عنااه بگدشاات و بپرسااید و       

(. 99: 1322 عنصاارالمعالی،) «ماان او بایااد کااه بااود... ویساات، شاادر اااور ماان ابداشات گفاات: او  

کمرار   هاا عشاق در آن  لۀمساأ اگرچاه  رد کاه  مشاابه یااد کا    از دو قصاۀ عامیاناۀ  توان میدر این زمینه 

نظاار بااه اواساات زن قصااه باارای یااافرن شااوهر و نیااز نداشاارن پاادر و مااادر و      ،مطاارا اساات

 جساارجوی هرچناادبااه شاامار آوردی  هاااقصااهرا در ایاان رده  هااا آنتااوان ماایاواساات نهااایی او 

درویشایان  « )االاه سوساکه  » اسات. در قصاۀ   میای طناز و سارگر  بیشارر بار   هاا قصاه شوهر در این 

هااار دو  هاااااالاااه ،(233-231: )هماااان« کاااکالاااه غزوا»( و 231-232: 1،   1312 ،و انااادان

 زن و شاوهر  ،گزینناد باا ایان تفااوت کاه در االاه سوساکه        مو  را به عناوان مارد زنادگی برمای    

درسات هنگاام عروسای و دسات و      ،کاک االاه غزو در و د نا گدرانمای باه اوشای   تا پایاان  عمر را 

و تاا آاار عمار سایاهپو  بااقی مای       دهاد مای پا کردن آ  توسّاط ماو ، شاوهر  را از دسات     

کااک، عمااه شاارف، چااادر ساارا، کجااا میااری؟ کاای میااایی؟ االااه غزونونااوا بااه او گفاات: »مانااد: 

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

 غزوکاک االاه   ؟، ارسای طاال، کجاا میاری، کجاا میاای      گفت: چرا نگم؟ ااوبم مایگم. شارف نساا    

هماان:  ) «ناون گنادم بخاورم، منات باوام نکشام      ام برم شو بکنم، شاو و نایم شاو بکانم،     وگفت: میخ

233).   

طالااب وصاا  و  در حااالی کااه او داراار پاادر و مااادر دارد امااا  ،هاااقصااهدوم ایاان  در دساارۀ

. تااا آااار داسااران پاادر کناادماایاو را از اانااه طاارد  وپاادر سااخت مخااالف اساات  ،ازدوا  اساات
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هاایی کاه در   عشاق  باا  هاا عشاق  گوناه ایان  و تفااوت  شاود مای راضی به ازدوا  با جوان مورد نظر ن

بااارزترین نااوع ایاان  «عشااق منیااژه بااه بیااژن» در همااین مااورد اساات. مطاارا شااد پیشااینقساامت 

از عشاق  قصاه   پایاان ل و پویاایی دارد و تاا   حضاور فعّاا  قهرماان قصاه،    در نقا  منیاژه   ست.هاقصه

 بسایار  هاای بیدارمانادن هاای فاراوان و   تاا پاس از رنا     کناد مای با دل و جان دفاع قرارانه و  بیاود 

تاارین یکاای از دردناااا .کناادماایو بااا او ازدوا   رساادماایبااه بیااژن  ، بااه یاااری رساارمبااا ی چاااه

باه   گوناه ایان از طارد  از کااخ پادر اسات کاه       سارگردانی منیاژه پاس   لحظاۀ  ، شاهنامه هایصحنه

 تصویر کشیده شده است:
 

 چااااادرا یااااکه باااا یاماااادب منیااااژه

 چاهسااااار باااادان تااااا دوان کشااااید  

 مااان و اااان راو تاا اینااک گفاات باادو 

 دشاات گاارد باار گشاات هماای غریااوان

 چااااه نزدیاااکه بااا اروشاااانببیاماااد 

 بااارزدی سااار اورشاااید کاااوه از نوچااا

 دراز روزه باااا کااااردی گاااارد هماااای

 بگریساااااری و پردیساااا  بیاااااژنه باااا 

 

 سااااارا گشااااااده و پاااااای دو برهناااااه 

 رجویباااا رخ و ااااون از پااار دیاااده دو

 نجاااااودا تااااا بسااااره یندباااا زواری

 وا بااار شاااب یاااک و روز یاااک چاااو

 راه کاارد وا اناادر را دساات یکاای برگدشات 

 چااادی ناااان همااای در هااار ز منیاااژه

 فااااراز آوریاااادی چاااااه سااااوراخه باااا

 زیسااااری هماااای شااااوربخری نآ باااار

 (331-331 :3  ،1391 ،یفردوس)        
 

 یعناای ف فااور یبااایز دارااربااه عکااس قصااۀ بیااژن و منیااژه،   « همااای و همااایون» در قصااۀ

هماای، پسار منوشانر قرطااس پادشااه      باه  عشاق   . او باه دلیا   شاود مای باه چااه اندااراه     ونیهما

. هماای روز و  اندازناد مای باه چااه   او را و  شاود مای کیانی شام، به ساخری ماورد اشام پادر واقاع      

شارابد و هماایون را از    مای بارد تاا بهازاد مانناد رسارم باه کماک او         مای  اه باه سار  شب بر با ی چا 

)هاشاامی،  رسااند ماایبااه طااور ساااده پااس از ماااجرایی بااه وصااال   دو، د و آنآور ماایچاااه بیاارون 

1391 :111). 

ساای شمساای از  هااای معااروف دهااۀ اثاار تقاای مدرساای یکاای از رمااان یکُلیااا و تنهااایی اواتفاقااا  

اسارائی ، در اثار عشاق باه چوپاانی از       ر است. یکلیاا، دارار پادشااه قاوم بنای     چنین روایری براوردا
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در  .(1-13: 1331)مدرساای،  شااودماایو در کنااار رود  ابانااه آواره  شااودماایاانااه و کاشااانه طاارد 

دارار پادشااه ندیاده و نشانااره عاشاق محمّاد گا  باادام شاد و ماری            »« محمّد گا  باادام  » صۀق

بااه  .(311: 13،   1312درویشاایان و اناادان،  « )پریااده شااد وز بااه روز رااا  زرد و  شااد و ر

و پادر او را در صاندوقی زنادانی     شاود مای همین دلیا  ساخت ماورد مخالفات شادید پادر واقاع        

« ساام ساوار و دارار ااقاان چاین     » ناو  در قصاۀ   جرای بهارام و پاری  ماا  انادازد.  میکرده در آب 

( 311: 13،   1312و اناادان،  )درویشاایان(« 3) بخاات قصااۀ»(، 212: 1329انجااوی شاایرازی،  )

قاارار  قساامتدر ایاان  (32: 1   ،1321 ،کاتااب ارّجااانی« )پااری داراار شاااه ف فااور  مااه» صااۀو ق

 گیرند. می

 عشق آسمانی و عارفانه -1-2

 شاان ناد و لحظات بر مای الهای و عرفاانی باه سار      و ، باا عشاق ساوزان   قسمتزن و دارر در این 

عشاق پااا کاه از دنیاای مجاازی       گوناه ایان  پایاۀ  و شاور و شاعف اسات. در واقاع     قراری پر از بی

هااا یقاات انسااانی اساات. برااای از ایاان عشااق باار مبنااای یااک عشااق الهاای و حق  شااودماایآغاااز 

گاوهر عشاق باا درگدشات     » گفات: تاوان  مای کاه   انجاماد. چناان  به مارش زن عاشاق مای   سرانجام 

منبااع  .(113: 1332)سااراری،  «نی اسااتارّماای و آبااادا از دساات نرفرااه بلکااه همانااان مایااۀ عشااا 

عطّاار و   منطاق الطّیار  و  ناماه  مصایبت و  ناماه  الهای بایاد در مراون عرفاانی مانناد     را  هاقصهاین گونه 

اناد کاه   ه ااود عاارف و درویشای وارساره باوده     مولاوی دانسات و بساا راویاان قصا      م نوی معنوی

« زلیخاا  یوساف و » نظیار قصاۀ   انادی  ردهیی را از آن مناابع باا داا  و تصارّف نقا  کا      هاا قصهچنین 

نشاانی از ازدوا  و وصا     هاا قصاه  گوناه ایان . در شاود مای که در اانقااه دراویا  ااکساار گفراه     

 هاا قصاه . ایان  شاود مای و ساخت مجادوب او    بیناد مای نیست و دارر ابرادا مارد ماورد نظار  را     

شاایرین و فرهاااد و لیلاای و مجنااون...  » هااا آننظااامی هساارند کااه در  هااای عاشااقانۀماننااد منظومااه

بازناد ولای باه معشاو      عشاق هماه چیاز ااود را مای     عاشقانی پااا و حقیقای هسارند کاه در راه     

در بااه ایاان موضااوع   .(31: 1319زاده،  )شااعبان« واقعاای عشااقند و سرسااپردةکننااد ماایایاناات ن

باارز ایان    نموناۀ  ت.ه شاده اسا  پرداارا منظاوم و من اور    ی عرفاانی هاا قصهر از کمرعامیانه  یهاقصه

تادبیر بلاا ،   رابعااه دارار زیبااای کعاب، امیار صاااحب   اسات.  « رابعاه داراار کعاب  »، قصااۀ هاا قصاه 

ار  باه بیمااری و   و کا  شاود مای گرفرار عشق ساوزان بکراا ، غاالم زیبااروی بارادر ، حاارت،       
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روزی رابعااه بااه بااا ی بااام قصاار برآمااد، نگاااهی بااه اطااراف انااداات، ناااگزیر »انجامااد: ماارش ماای

از ساوز     به آن غاالم زیباارو افرااد، دلا  از جاای رفات، ساخت عاشاق و گرفراار شاد و          چشم

اسات   عطّاار  ناماۀ  الهای  ،منباع ایان قصاه   . (33: 1312اشارف زاده،  ) «عشق بیماار و بسارری گشات   

 ۀاز جملاا .(331-331: 1313)عطااار،  اماا  بااا ابیااات دلکاا  توصاایف شااده اساات کااه بااه طااور ک

و در آن عشاق پااا الهای     شاود مای  «ایااز »باه زنای کاه عاشاق      تاوان مای  هاا قصهها و این حکایت

قصاۀ   نیاز باه   ( و321-323: 1312)عطّاار،   ساپارد از او را به دسارور شااه باه اااا مای     میرد و ایمی

داراار شاااه بااه « مهراااب»عشااق  اشاااره کاارد. قصااۀ (111-113: )همااان« زیبااادة عاشااق شاااهزازنِ »

دو منجاار  پایااان بااه فاارار و اودکشاای آن  کااه در کناادماایعرفااانی حکایاات  یاز عشااق« عااارف»

اما از بخت بد پاای اسبشاان رفات تاوی چالاه و اوردناد زماین، وقرای دیدناد دیگار راه           : »شودمی

فرار ندارند و ا ن است کاه باه دسات لشاکر قاسام کاور بیفرناد، هار دو باا هام اودکشای کردناد             

سار نازده و    هاا  آنی از یو شمشیر هم بین اودشان کردناد تاوی زماین کاه هماه بدانناد کاار اطاا        

نیااز باار  « مسااکین و فاطمااه »قصااۀ  .(312: 11،   1312و اناادان، )درویشاایان « اناادناکااام ماارده 

آماده اودکشای    بناا باه حاوادت پای      مبنای چناین عشاقی اساروار اسات کاه سارانجام دو دلاداده       

. ناماه  ای باه مساکین نوشات   ماه اواسارگار پیادا کارده باود، ناماه      روزی از روزها کاه فاط »کنند: می

ن مساکین پارواز  داد... مساکین همای    »باه گاردن پرسارویی بسات و باه ساوی        را به ماوی ااود  

باار بلکاه صاد باار      ای یافات ااط فاطماه را شاناات ناه یاک      که اواست به اسب آب بدهد، ناماه 

)هاشاامی،  مااایونهمااای و هدر « ااااوری بااه همااای عشااق شمسااۀ. »(232: )همااان« آن را اوانااد

پسار ف فاور چاین، کاه فداکاراناه از عشاق        «ر پادشااه جیناال باه جمشاید    دارا عشق »(، 119: 1391

کنیاز  »و حکایات   (91)هماان:  گادرد  مای  دارار قیصار   ق جمشاید باه اورشاید   اود به دلیا  عشا  

کااه سااخت گرفرااار عشااق مروکّاا  بااود و پااس از ماارگ  دیگاار نااه  «محبوبااه»موسااوم بااه « عاشااق

ی ایاان هاااقصااه ( در زماارة239-211: 2،   1311لو، سااپان) آواز اوانااد و نااه عااود نواااات   

 .آیند میبه شمار  قسمت
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 محور دوا: عشق ناپاک -2

و اااود باار سااه  ناپاااا زن اساات و درونِ رفرااار و عماا  ،ماهیاات عشااق زنااان در ایاان محااور

 نوع قاب  تقسیم است.

 آلود   عشق هو  -2-1

ر هاوس و شاهوت اسات. زنای یاا داراری اسای        ،عاشاقانه  ناای عشاق و رابطاۀ   در این حیطاه مب 

. عشااق شااودماایاو گرفرااار عشااق ساار از پااا نشاانااره بااه کمنااد و  شااودماایزیبااایی ماارد جااوانی 

 هاا قصاه . غالباا  زناان در ایان گوناه     ای باارز اسات  نموناه  م ناوی در « کنیزا باه زرگار سامرقندی   »

 نامهساندباد در « ن باا مارد بقاال   روی دهقاا زن زیباا »هسارند مانناد ارتباات     اواهانِ ارتباات جسامانی  

واسااطه یااا یاااریگر  جااوییمکاار و چاااره ،هاااقصااهدر بعضاای  .(22-23: 1329مرقندی، ظهیااری ساا)

پرابهااواتی   ،«چها  طاوطی  » شادة  . در قصاۀ هنادیِ ایرانای   شاود مای  ارتباات آلاوده   مانع برقراری این

و طااوطی بازرگااان بااا  طلباادای عاشااقانه ماایرابطااهبااا جااوان همسااایه  ،اساات رگااانباز کااه همساار

-12: 1311، چهاا  طااوطی) شااودماای هااا آنروز مااانع ارتبااات هفراااد یااا ای در چهاا  گفاارن قصااه

اول باار از ساوی زن شاروع     ،ایان ارتباات  معلاوم نیسات کاه     هاا قصاه هاا و  در برای حکایت (.12

در ایان محاور   نیاز  را  هاا  آنتاوان  مای  ،رابطاه باودن   آلاوده توجّاه باه   شده یا از سوی ماردی ولای باا    

: 1331ار منشاای، نصاار) ا  بااا نقااا زرگااان و رابطااهروی باماننااد حکایاات زن زیبااا  یقاارار داد

 هاااقصااهتعااداد ایاان   .(213-211 همااان:ا  )( و حکایاات زن درودگاار و همسااایه  131-133

 (، قصااۀ19-21: 1312 وکیلیااان،« )ساایاه ةکاارّ» بااه قصااۀتااوان ماایاز آن جملااه  یبساایار زیاااد اساات

: 13همااان،  ) «ماااهی دیاام » (، قصااۀ131: 11،   1312، )درویشاایان و اناادان » مهاار و نگااار »

(« 1) مکاار زنااان » بااا اعمااال جااادویی زن فاسااق، قصااۀ    (113: 11)همااان،   «آه» (، قصااۀ131

هاشاامی، ) همااایونو در داسااران همااای   «رخ بااه همااای  ساامن»عشااق  ( و92: 11)همااان،  

از هماای  چناد باار   ساوز   دارار ساهی  جهاان    رخ سامن  اایار،  در داساران  ( اشاره کارد. 111: 1391

ه کاه بارهاا با    دهاد مای شابانه روز باا او باه سار ببارد و او نیاز از سار اجباار تان در           سه داواهمی

روبارو   اسات دارار ااقاان چاین     کاه  ا  معشاوقه ااطر این عما  باا سارزن  ساخت هماایون،      

 ی بهمان، عاشاق غاالم ااود    ایرانشااه ابای الخیار نیاز کراایون، زن کشامیر       ناماۀ  بهمان در  .شاود می

 از او پیوسره کام بگیرد.آورد تا  میاود به دربار و او را با  شودمی لؤلؤ
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 چاااو مااان باااانوی شااااه بهمااان شاااوم  

 گااااه باااارادر کاااانم نااااام تااااو همااااان

 چااو هااارکس بااادین ناااام بگشااااد لاااب 

 

 گوی و گفرااااار  ایماااان شااااومبااااد ز 

 برآیااااد مااااراد ماااان و کااااام تااااو    

 تو اواهی باه روز آی و ااواهی باه شاب    

 (12 :1331)ایرانشاه بن ابی الخیر،           

 عشق از راه مکر و افسون و جادو -2-2

 ،هاا گوناه قصاه  در ایان . ز ارکاان مهام قصاه اسات    ی ایاران ا هاا قصاه افسون و جادو در براای  

نیسات بلکاه پاری زیباارویی      آدمیازاده  غالباا   ،کناد مای از راه جاادو مارد را مساحور ااود      کهدارر 

ب و غریاب گرفراار   و او را از راه افساون باا ماجراهاای عجیا     دهاد مای است که دل باه مارد اااکی    

یی نسابت  هاا قصاه . سااارار چناین   کناد مای و معماو   در نهایات قصاه، باا او ازدوا       کناد میاود 

 هااا آنو در  (111: 1331)پاارا ،  ساایار و پیایااده و غناای و مرنااوع اساات بی دیگاار هاااقصااهبااه 

یکای از معروفرارین    .شاود مای اعجااب   کاه شانیدن ، مایاۀ    دهاد مای ماجرای عجیب و غریبای رخ  

م در سات کااه غالبااا  سااا ا هااای گوناااگون روایاای آن بااا شاک  « ی سااامهاااقصاه »ی ایراناای، هاااقصاه 

. رساد مای  انگیاز دود کاه سارانجام باه قصاری حیارت     مای  ییبادپاا  هنگام شکار در پای آهاوی   ها آن

افاروز پاری هسارم و هماان      مان گا   »گویاد:   مای کاه باه وی    شاود میروبرو  ییدر آنجا با پری زیبا

کاه گرفراار عشاق تاوام. اماروز       هاسات  ه اینجاا کشاید، مان هسارم. مان ساال      آهویی که شاما را با  

باا مان    باه اینجاا کشاانیدم، تاا طارا دوساری       راو ای به کار بردم و به شاک  آهاو درآمادم و تا    حیله

در البرّااه درساات   .(211: 1329)انجااوی شاایرازی،  « ببناادی، رهااایی از ایاان بااای ممکاان نیساات   

داراار ااقااان چااین را « پااری دااات»روز عکااس گاا  افاا همااین قصاار اساات کااه او بااه واسااطۀ 

اگاار دل بااه او باادهی  کناد ماایافااروز او را تهدیااد  کااه گا   شااودماایو صااد دل عاشاق او   بیناادمای 

دارار بازرگاان و پسار    »در قصاۀ   (.212هماان:  ) «گادارم چشمت داغا  را بار جگارت مای     جای»

آفرینااد ماای و ماجراهااایی شااودماایداراار ااااکی گرفرااار عشااق پساار شاااه پریااان   « شاااه پریااان

اساات رئالیساام جااادویی یااادآور شاایوة  هاااقصااه(. برااای 113: 1،   1312)درویشاایان و اناادان، 

 ،یاابی باه مارد ماورد نظار  از اشایایی کاه ااصایت جاادویی دارناد           دارر برای دسات ها و در آن

آیناد تاا   ایان اشایاج جاادویی باه کماک دارار مای        ،«قرقره، دوا و ساوزن » . در قصۀگیردمیکمک 
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م ا  ایان باود     .م را دیاد دارار، پسار حااک    ،در هماین موقاع  »به وصال پسر حااکم برساانند:    وی را

افراارااه شااد... حااا  وقاات آن بااود کااه از  برا  در انرظااار او بااود، نگاااه  کااه در همااۀ زناادگی

ام! ر دساات گرفاات و گفاات: چاارخ باازن قرقاارهقرقااره، دوا و سااوزن کمااک بخواهااد، قرقااره را د

 هماان،   ) «اوشابخت کناد او را نازدم برگاردان    اناد مارا   تویایان جاوان ما   ام! اگار  چرخ بزن قرقره

مانناد بارای رسایدن باه مارد ماورد نظار، در ایان          اراناه و حیلاه  هاای مکّ اندیشای  (. گاه چااره 13: 11

میلاای شااوهر   سااردی و باایپااس از ازدوا  بااا « داراار زیبااای ایااات»گیرنااد.  ماایقاارار  قساامت

حرّاای در شااب عروساای ندیااده زیاارا پاای  او نرفرااه   ی شااوهری کااه او را هرگاازشااودماایمواجااه 

افرادی باه ایان    ثر مای ماؤ بنادد کاه   او باا راهنماایی ماادر شاوهر داناای  مکاری باه کاار مای          .است

ترتیب که در ساه روز مراوالی باه هیئات داراری زیباا ساوار بار اساب باه باای گا  زرد، باای گا                

باادین طریااق او را سااخت  طلبااد وساارخ و بااای گاا  ساافید شااوهر تاااجر  رفرااه و از او گاا  ماای

ااوب نگااه کارد باه باه      »شاد:  کباه ازدوا  مجادد مای    هاا  آنانجام کاار  و سار  کناد مای عاشق اود 

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

کاارد و مطاارب اباار کاارد و  گاا  ساافید و بااای گاا  قرمااز آمااده بااود... بعااد از آن پساار او را ب اا  

بااه قصااۀ تااوان ماایهااای ایاان قصااه از نمونااه .(321: 1)همااان،    «کااردروز عروساای  فاات شاابانهه

 مکاار و حیلااۀ»(، 111-119 :)همااان «ر کااریم ایاااتداراا»، (211-212)همااان: « داراار اااارک »

( 213-211: 2،   1311)سااااپانلو، « عباسااااه و جعفاااار»( و 111-112: 11)همااااان،   (« 2) زن

 اشاره کرد.

 ه با میانت و عاقتتی شرربارطرفعشق :ک -2-3

ابار نادارد. تنهاا جانس     هایک  ورزد و مارد از چناین عشاقی     مای دارر یا زنی به ماردی عشاق   

مروجااه  زمااانی کااه، غالااب اوقااات ماارد ی ایاان قساامتهاااقصااهمؤنااث طالااب وصااال اساات. در 

طرفاه اسات   کاامال  یاک   . عشاق در ایان حیطاه   گیارد مای کنااره   رابطاه از  ، با نفارت شودمیموضوع 

 ،جاویی زناد. مبناای ایان عشاق و رابطاه     ن به آرزوهای  دسات باه هار کااری مای     زن برای رسیدو 

باا  بارای رسایدن    نیسات و زن غال  زن معماو   مارد طالابِ    ایان قسامت   در .هوس و شاهوت اسات  

. شاود مای دچاار   رانجام باه عاقبات  باد  ایانات  ااود     کاه سا   کناد مای اود ایانات   به او به اانوادة

باار اسات کاه سارانجام ساودابه       طرفاه و ایانات   کاما  عشاق یاک    نموناۀ « سودابه و سیاو »قصۀ 
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انادام  چاون ساودابه چشام  باه جماال و زیباایی و       : »شاود مای به دست رسارمِ دساران مجاازات    

حااال  منقلااب شااد ولاای تایااه کااه زناای  ،و  افرااادانگیااز ساایاهکشاایده و جااوانی سرشااار وسوسااه

کااه تیار عشاق سایاهو  را اااورده     دانسات شاناات و مای  داناا باود و ساودابه را کااامال  مای     باس 

 (.111: 1329انجوی شیرازی، ) «است ...

پادر و بارادر    ،، مهار ناه قابا  ذکار اسات. نگاار بارای عشاق        نیز در ایان زمی « مهر و نگار»قصۀ 

آشاوبد  از سانگدلیِ نگاار چناان بار مای      شاود، از مااجرا اباردار مای   کُشاد و چاون مهار    اود را می

و گاایس داراار را بااه دم قاااطر بساات و قاااطر را هاای کاارد. قاااطر آن قاااطر چموشاای بیاااورد »کااه: 

، 1312)درویشایان و انادان،   « هاای پاای او جادا شاد    ارر را باه دنباال ااود کشاید تاا ساا       قدر د

دانساات.  شاااهنامهدر « مالکااه و شاااپور» قصااۀتااوان ماایایاان قصااه را  (. اساااس و ریشااۀ131: 11  

عاارب، بااا دیاادن شاااپور ذوا کراااف، دشاامن پاادر ، داراار زیبااای طااایر  «مالکااه»نیااز  شااهنامه در 

ای باا  و باا پرتااب ناماه    کناد مای و بارای رسایدن باه او باه پادر ایانات        شودمیسخت عاشق بر او 

اماا قبا  از    کناد مای و شااپور حصاار را تساخیر     دهاد مای راه پنهاانی حصاار را باه او نشاان      ،کمان

گادارد تاا باه او بفهماناد چاه      ی  مای ، مالکاه را جلاو پادر  باه نماا     که طایر عارب را بکشاد   این

 کسی به وی ایانت کرده است:
  

                     سااار  برهنااه امااادیب ریطااا چاااااااو»

 اوسااات کااااار ییجااادو کاا ن بدانساات

                    آزادماااارد شااااااه  یکاااا گفااات نیچنااا

                 

  داراااااار  تاااجور ساااااااار آن دیاابد 

 اوسااااات بااازار ز ااااادناایرس بااد بااادو 

 «کارد  چااه  ماان  باا  فرزناد  کاه  کان  نااگه 

 (291-299: 2،   1391)فردوسی،     
 

ایاناات  (، 11: 1،   1312شاایان و اناادان،  )دروی« دو باارادر »قصااۀ در  ایاناات زن ِ باارادر 

دل دادن داراار جااادو بااه ماارد  »قصااۀ  درعجااوزه جااادو بااه داراار  و بااه مکافااات آن رساایدن  

و ااود باه ازدوا     کناد مای (، ایانات کنیاز احماد کاه دارار را در آب غار        91: )همان« افکنشیر

 ،(319 )همااان: «داراار کااریم ایااات» در قصااۀ شااودماایسااوا و مجااازات آیااد ولاای راحمااد درماای

ایانت مالبااجی باه دارار مااهیگیر در کشارن ماادر  و ازدوا  باا پادر  و مجاازات ساخت او           

دارار مااهی فارو  و    » قصاۀ شانود در  هیگیر را مای قرای کاه جریاان دارار ماا     توسّط شاه عباس و
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ه و ازدواجاا  باا« بریااز گاا »(، ایاناات کنیااز ساایاه بااه 111: 1311 ساااتن و  رنااس،« )کفاا  لنگااۀ

ایان دارار زیباارو زناده شاده باود و سارانجام         روزة ای کاه باا زحمات چها     جای او باا شااهزاده  

« 2بریااز  گاا » یااز در قصااۀاو و ازدوا  بااا گاا  برفهمیاادن موضااوع توسااط شاااهزاده و مجااازات  

نامااادری ساالطان ابااراهیم یااا بااه عبااارت    ایاناات (،321-331: 1،  1312ن و اناادان، )درویشاایا

ان سالط » در قصاۀ  طان اباراهیم( باه  پسار پادشااه )سال     ،کاه زن پادشااه اسات    دیگر  هاوس زن باباا  

: ن)همااا «شاااهرخ و نااارپری »ایاناات داراار وزیاار در قصااۀ   (، 129-131: 3،  همااان) «ابااراهیم

بریااز  کااه سرگدشاار  ماننااد گاا  « گلاهاار»ایاناات عشاارت بااه اااواهر   و ساارانجام ( 91-19

در تاوان  مای را « دارار کا  بخات   » و و مجاازات  توسّاط کهازاد در قصاۀ    است و عاقبات شارربار ا  

کهسااار کاارد و  ا  را بااه اسااب بساات و روانااۀ اااهکهاازاد( عشاارت و ب»)ایاان محااور یاااد کاارد:  

 .(311)همااان:« ی پرداارناادتااا آااار عماار بااه زناادگی اوشاا  گلاهاار را بااه عقااد اااود درآورد و 

نااارن  و »یااا قصااۀ «  داراار شاااه تاارن» (، قصااۀ311: 3)همااان،  « سوسااه ایااار» قصااۀهمانااین 

در ایاان زمینااه  ( 222)همااان:  «(1) داراار ایااات و پساار ملااک الرجااار  »( و 313)همااان: « تاارن 

 دارد.« گلاهر»و « گ  بریز» سااراری مانند قصۀ

 ا: عشق تلفیقی و اوج لیرنده )بیان رسوا:ی و تزکیه در عشق(سو محور -3

کاه معماو   حاصا  هاوسِ شاهوانیِ زن      شاود  آغااز مای  مجاازی   یباا عشاق   هاا قصاه این ناوع  

نسابرا  پار راز و رماز بارای زن      ینسبت باه جاوانی ااو  قاد و قامات اسات، اماا پاس از مااجرای         

و باعااث گیارد  مای رد جاوان را نیاز   چاه دامان ما   آیادی ایان رسااوایی گر   مای رساوایی باه باار     قصاه 

و زنِ داساران پاس    شاود مای از گنااه مبارّا    جاوان  ،شادن حقیقات  ، پاس از آشکار شاود میرنج  او 

 و در عشاق تزکیاه و تصافیه    رساد مای پار از رنا  و انادوه باه حقیقات عشاق        ایدورهاز گدراندن 

ه مفصّا ِ آن  نهفراه اسات کا   « ساف عشاق زلیخاا باه یو   » . نموناۀ کاما  ایان محاور در قصاۀ     شودمی

و عشااق او بااه  «بازغااه»ماااجرای  ،ده اساات. در همااین داسااران جااامی آماا یِزلیخااا یوسااف ودر 

هااا در زماارة ایاان قصااه ،اگرچااه رسااوایی در پاای ناادارد امااا ساارانجامِ آن تزکیااه اساات کااهیوسااف 

بارد و باه عشاق حاق      مای پای  ایی یوساف باه حقیقات عشاق الهای      او به راهنما  .شودمحسوب می

 گوید:  قصه به یوسف چنین می پایاندر و  شودمیمجدوب 
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 یگشاااااود دمیاااااام یرو از حجااااااب

 اساات باااز راز، نیااِا در ماان باار کنااون

 بااازم   چشاام قااتیحق باار  باشااد چااو

                 

 ینماااااود دمیاورشااااا باااااه ره ذرّه ز 

 اساات مجاااز دنیااورز عشااق تااو بااا کااه

 مجااااازم یسااااودا تاااارا افرااااد بااااه

 (23 :1329 ،یجام)                             
 

ی هاا قصاه از جملاه  تاوان  مای را باا قادری مساامحه    « مرد جواهر فرو  و دارار پادشااه  »قصۀ 

و پاس از   ساپارد دل مای دلای   فرو  سااده کارد. دارار پادشااه بار مارد جاواهر      این محور محسوب 

دارار باه عقاد مارد      د ونا ره مای از رساوایی   اندیشای زن، هار دو   کاه باا چااره    شودمیوص  رسوا 

بایاد بارای    ،اناد تهمات بازرش را مروجّاه دارارت کارده      زن گفات: چاون ایان   »د: آیمیجواهری در

رفع این اتهام دارر اود را عقاد کنای و باه شاوهر مان بادهی و پاس از آن داروغاه را هام باه راه           

 (112-113: 13،   1312)درویشیان و اندان،  «اد کنیادا آز

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

، باین و نماادین قصاه    ارار زیباارویی باه عناوان شخصایت پای       زن و د هاا قصاه ن دساره  در ای

و  شاود مای و از هماان ااواب ساخت عاشاق او      بیناد مای محباوب ااود را   شبی در اواب چهارة  

ها طاول بکشاد تاا مارد ماورد نظار ااود را دریاباد و پاس از کشامک  فاراوان            ها و سالشاید ماه

ممکان اسات در اثار ااوابی کاه دیاده و        هاا قصاه رار ایان  به کاام دل ااود برساد. دارار در سااا     

، شاود مای عاشق شده، به سخری بیمار و ناتوان و افسارده شاود اماا وقرای باا محباوب ااود روبارو         

 «زلیخاا » ی جاامی، زلیخاا  یوساف و مطاابق گازار    . کناد مای هاای  را فراماو    همه غم و غصاه 

)هاشاامی، « بااازدبااه او دل ماای و سااخت بیناادماایسااه بااار یوسااف را در اااواب  ،از ازدوا  پاای 

 ی مشاااهدةوپااردازی و طااول و تفصاای  در شاارا آرز ایاان قصااه» گفااتتااوان ماای .(212: 1391

سات کاه   ا ، بارای آن شاود مای دیدار و انس پیادا گشارن باا ایاالی در ااواب کاه ساه باار تکارار          

کاه آتا    م گاردد  باشاد و معلاو   گنااه مبارّا  بۀ ساف هوسارانی ننمایاد، و از شاائ    شیفرگی زلیخا بر یو

(. باار آاار یوساف ااود را باه عناوان عزیاز مصار باه          31: 1332)ساراری،   «جز در سواره نگیارد 

 :کندمیاو معرّفی 
 

 ااوابامااد آن غارتااااگر ااا  آااوابه ب چاااو چشاام  مساات گشاات از ساااغر اااواب    »
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 ای ده کاااااه انااااااااادوه مااااارا کوتاهاااااااااااای

 بااگفاااارا گااار بدیااااان کاااارت تااااامام اسااات  

 زلایخاااا چاون ز جاانااااااان ایان نشاان یافاااات     
 

 ای ده ایاز نام و شاااهر اویا  آگاهاااا

 اام اساتااااعاازیااز مصارم و مصرم تام

 تااااد ساله جاان یاافاتو گویای مردة صا

 (11: 1329)جامی،                                                                                      
 

گمااان معنااایی باای» بااه اعرقاااد سااراریایاان سااه بااار در اااواب دیاادن یوسااف توسااط زلیخااا  

هااا و مااداهب  ن ایشااان بااا بررساای عاادد سااه در آیااینهماناای .(122: 1332 ،یساارار) «درماازی دار

: کناادماایکاااوان را چنااین بیااان  نظاار رواندر نهایاات  ،هااا آنو بیااان نمااادین و مکاتااب گوناااگون 

هاا،   ای ماداهب و آیاین   نگرناد و در پااره   مای رقام ساه، باه نگااه رماز جنسایت       روانکاوان نیاز در  »

 در قصااۀ .(123 :همااان) «تصااوّر شااده اساات ر و مااادر و فرزناادپااد گانااۀ الهیّاات بااه صااورت سااه

از فاارت و  بیناادمااینیااز داراار پادشاااه، معصااومِ پهلااوان را در اااواب    « پااری معصااوم و گاا  »

ده و پاادر را باارای دیاارف معصااوم نیااز اااواب او را . از آن طااشااودماایبیمااار و نااا ن  دلبساارگی،

دارار هام ااوابِ معصاوم را دیاده باود و از عشاق  ماری  شاده          »فرسارد:  پاری مای   یافرن گا  

گفات: بریاد بیاریاد  باا  تاوی اتاا  مان!        د و یهاو از جاا پریا    ،دارر تا اسم معصوم را شانید  .بود

« تااو فرسااراده دنبااال  آوردنااد . داراار گفاات: تااو پاادر معصااومی! گفاات: آره، معصااوم ماارا     

داراار ف فااور چااین، قباا  از  «دااات پااری»، نامااهسااام(. در 12: 11،   1313و اناادان، )درویشاایان 

یاده باود و ساخت    ب دیاک پاری باه عشاق او دچاار شاود، او را در ااوا        که ساام باه واساطۀ    این

نیااز گشراسااب را بااه اااواب « کرااایون» .(211-212: 1329 ،یرازیشاا یانجااو)عاشااق  شااده بااود 

او هماان جاوانی اسات کاه در      یاباد درمای ، دهاد مای و در روزی که ترن  یاا ناارن  را باه او     بیندمی

 شابی فارنگیس دارار افراسایاب ااواب دیاد کاه جاوان دلخاواه او، سایاو ،          »اواب دیده اسات.  

و از پادر رنجیاده و باه اااا تاوران قادم نهااده اسات. فارنگیس           هایرانی به سارای او آماد   شاهزادة

: )هماان  «جاا و فرزناد کااوس شااه کجاا!     شاد و باا ااود فکار کارد بارالهاا! مان ک        از اواب بیادار 

122). 
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 لیری نتیجه

فارسای باا موضاوع عشاق زناان باه ماردان،         ی ادبای و عامیاناۀ  هاا قصاه در  ،بنا بر آناه گفره شد

تاار و پویاااتر و  ، عنصااری فعّااالشااودمااییی کااه ماارد عاشااق زن هاااقصااهزن و داراار نساابت بااه 

موجاودی انرخااب شاونده و انفعاالی نیسات بلکاه مانناد زناان اماروزی ااود            تار اسات و  کان   پر

آفریناد. ایان پویاایی و فعاال باودن      ، ماجراهاا مای  هاا قصاه و پاای انرخااب ااود در     کندمیانرخاب 

انناد  گرفراه شاده اسات م    ناام زن ناام کلای قصاه از     گااه  ای اسات کاه  گوناه زن در جریان عشق به 

و ماهیات   زنبار چگاونگی آغااز عشاق از ساوی       بناا «. هرااب م» و قصاۀ « دارر کاریم ایاات  »قصۀ 

تاوان  مای وجاود دارد. در نریجاه بناا بار هماین محورهاسات کاه         هاا قصاه آن، چهار محاور در ایان   

ساان  ه را دریافات. ایان سااارار محراوایی چناان قاوی اسات کاه با          هاا قصاه ساارار محروایی ایان  

ساات کااه تاااری  ا در ایاان هااا آن. از طرفاای اهمیاات کناادماایشناساانامه و هویاات آن قصااه عماا  

آن و  دن عشاق باه ماردان و رواباط پیایادة     نماو  ایاران در ایان زمیناه یعنای در آغااز     اجرماعی زنان 

بااه شااک  غیاار مساارقیم  هاااقصااهتاارین ضااوع را در قالااب دلکاا نیااز دیاادگاه جامعااه بااه ایاان مو

ق زن بااه موضااوع عشاا نگارناادگان در محاادودة لاادت باارد. هااا آن دریافاات و از ساااارارتااوان ماای

زبااان ادباای و ع مرنااوع بااه زبااان فارساای در حیطااۀ  اااود در مناااب و تربااعِ بررساای ماارد و در حاادّ

بگویناد   ن نکراه را و ایا  کنناد موضاوع را باه صاورت تحلیلای و توصایفی تبیاین       اناد  عامیانه کوشیده

دل دور تاا باه اماروز، باه دنباال ایجااد تاوازن و تعاا         ، از گدشارۀ هاا قصاه که نویسندگان این ناوع از  

هیات عشاق در   کیاد آناان بیشارر بار دوساری باودن ما      اناد و تأ اسبات زناان و ماردان باوده   در بین من

. جااوامعی کااه دارای فرهناار هماااهنگی و توافااق نظااری در    اساات بااوده میااان زنااان و مااردان 

بااه  رد بااه زن( ادباای و عامیانااه باشااند،)زن بااه ماارد یااا ماای عاشااقانۀ هاااقصااه تاارین درونمایااۀمهاام

ی ایان ااود شاناور نباودن آن جواماع باه ساوی        هسارند و کالمای نیاز    روحیهداشت نوعی دارای ب

 .  دهدمیمرد/پدر سا ری یا مادر/زن سا ری صرف را نشان 
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