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Abstract  

One Hundred of Persian Love Poems by Hasan Zolfaghari is one of 

the most comprehensive books in the field of Persian love stories, 

which has now reached its third edition. The purpose of this article is 

to critically review this book. For this purpose, while briefly 

introducing the book, in three sections of structural critique, content 

critique and critique of sources, the book has been examined. Upon 

analysis it became apparent that incomplete compliance of the title 

with the content of the book, problems with book chapters, lack of a 

single procedure in selecting titles for entries, inclusion of some 

imitations and stories from which there is not enough information, 

non-adherence to the structure provided for each entry, structural 

problems, having love stories under lyrical and dramatic genre, 

problems with the morphology of love stories, , incomplete reporting 

of some stories, incorrect data (content problems), the absence of 

complete list of sources and inconsistency with references are 

seemingly the main problems. These being encountered in the next 

edition, will seemingly increase the credibility of the book. 
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Introduction 

One Hundred of Persian Love Poems  by Hasan Zolfaghari is one of 

the most comprehensive books published in the field of Persian love 

stories in the last decade. The first edition of this book entered the 

market in 2013 by Charkh Publishing, and the third edition has 

recently (fall 2020) been made available to those interested in Persian 

love stories. Despite the fact that seven years have passed since the 

first edition of one hundred Persian love poems, no critique has been 

written on it so far. Therefore, under the pretext of publishing the third 

edition of the book, the researcher decided to critique this reference 

book in the field of Persian love stories. 

Structural critique  

1. Book title & Chapters: The title of the book does not correspond to 

all the stories. The book's chapters have drawbacks, too. 

2. Entry Titles: Since in most cases, the name of the verse is the same 

as the name of the main protagonists of the story (lover and beloved), 

the author has based his work on choosing the titles of the entries on 

the names of the main protagonists of that story. But in cases where 

the name of the poem is different from the name of the lover and the 

beloved, it is done differently. Sometimes the name of the verse is not 

mentioned at all. Sometimes, when it is necessary to mention the 

name of the lover and the beloved, it is enough just to name the verse. 

3. Need to revise some entries: Explaining the way in which the 

entries were arranged, the author wrote: "We put all the verses of the 

same name, whether independent or imitation, under one entry", but in 

some cases, this method was done differently and each of these 

imitations came under a separate entry! Some of the entries are 

devoted to verses for which only the name and brief bibliographic 

information are available and no information is available on the 

content of the story.  
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4. Lack of adherence to the projected structure for each entry: 

Practically, the method mentioned in the introduction of the book in 

organizing the contents of each entry has not been fully implemented 

and the predicted structure for all entries has not been realized. This is 

because the content of each entry relies more on information derived 

from available sources about that story than the projected structure for 

the entry, while adhering to the projected structure for each entry 

requires independent research on each Stories are based on these 

criteria and reliance on research alone does not achieve this structure. 

Content critique 

1. Put love verses under lyrical and dramatic genre: Placing love 

verses under the type of lyrical poetry is one of the mistakes that the 

traditional theory of Persian literary genres has made and encouraged 

to this day, and it is difficult to get rid of this false classification, such 

as abandoning many false traditions. It is interesting to note that the 

proponents of the traditional theory of Persian literary genres consider 

these works to be essentially equivalent to European dramatic poetry, 

but since we did not have theatrical poetry in the strict sense of the 

word in Persian, we had to include them in lyrical form. Two subtypes 

of narrative lyric poetry (dramatic) and non-narrative are believed! 

2. Morphological flaws of love stories: Chapter 7 of the book is 

devoted to the "morphology of love stories", in which the following 

problems are seen: reduction of morphology to the identification of 

functions, lack of naming and marking for functions, confusion of the 

opening scene with the function, lack Adapting some functions to the 

function definition, merging / separating / interfering with some 

functions, and ignoring beloved functions. 

3. Statements need to be revised: In the first part, there are statements 

that, if reconsidered, may change. 

4. Incomplete or wrong report of some stories: In the report of some 

stories, there are problems such as: not reporting parts of the story, 
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moving some parts of the story and attributing the actions of some 

characters in the story to other characters, etc. 

5. Incorrect Data: Some misinformation about verses and their poets 

needs to be corrected or updated. 

Critique of sources 

One of the strengths of one hundred Persian love poems is the use of 

many resources available in this field. As the author himself mentions 

in the introduction of the book, the list of sources of this book, which 

contains about eight hundred sources, is considered as a bibliography 

in the field of love verses. However, there are drawbacks and 

shortcomings in this area, and correcting them will add to its richness. 

1. Unseen resources: In some subjects, before the book was first 

published, there were sources that were not seen, and perhaps if they 

were seen, the author's opinion would change in some cases. 

2. Some source list confusion and inconsistencies with citations: 

Details of some of the references referenced in the text are not listed in 

the references. The specifications of some sources are also incorrect or 

incomplete. The specifications of some sources are also included. 

Conclusion 

One Hundred Persian Love verses is one of the great and valuable 

books in the field of Persian love stories, which, of course, has its 

drawbacks and shortcomings. Some of these drawbacks and 

shortcomings that have been addressed in this article in the three 

sections of structural critique, content critique and resource critique 

are: inconsistency of the title with the content of the book, problems in 

book segmentation, lack of a single method in selecting entry titles, 

entering some stories about which there is not enough information, 

lack of adherence to the structure provided for each entry, writing 

errors and poor writing in some positions (structural defects), placing 

love verses under lyrical and dramatic type, problems in the 
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morphology of love stories, some statements need to be revised, 

incomplete or incorrect reports of some stories, some incorrect data 

(content errors), not seeing some sources and some confusion in the 
list of sources and its inconsistency with references. 
 



 

283 

 



 

 

 

  یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسینقد و بررسی کتاب 
 

 * زادهعباس واعظ 
 ، بیرجند، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند

  چکیده  

ترین ترین و مقبولنوشتۀ حسن ذوالفقاری، یکی از جامع یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی

است که پس از گذشت حدود هفت سال از های عاشقانۀ فارسی ها در حوزۀ داستانکتاب

است. هدف مقالۀ حاضر نقد و بررسی این کتاب  اولین چاپ خود، اکنون به چاپ سوم رسیده

است. برای این منظور، ضمن معرفی مختصری از کتاب، در سه بخشِ نقد ساختاری، نقد 

قص آن پرداخته محتوایی و نقد منابع، با ذکر شواهد و مستندات، به بررسی اشکاالت و نوا

است. عدم انطباق کامل عنوان با محتوای کتاب، اشکال در تبویب کتاب، نداشتن رویۀ شده 

هایی که ها و منظومهواحد در انتخاب عناوین مداخل، مدخل قراردادن بعضی از نظیره

شده برای هر مدخل، بینیها موجود نیست، پایبند نبودن به ساختار پیشاطالعات کافی از آن

 هایاشکاالت نگارشی و ضعف تألیف در بعضی مواضع )اشکاالت ساختاری(، قرار دادن منظومه

های عاشقانه، بعضی شناسی داستانعاشقانه ذیل نوع غنایی و نمایشی، اشکال در ریخت

های ها، بعضی دادهاظهارنظرهای نادقیق و نیازمند تأمل، گزارش ناقص/ اشتباه بعضی داستان

ها در فهرست منابع و ت محتوایی(، ندیدن بعضی از منابع و بعضی آشفتگینادرست )اشکاال
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ها در ویراست دوم، اعتبار و شدن آن ناهماهنگی آن با ارجاعات، ایرادهایی است که برطرف

 تر خواهد کرد. مقبولیت کتاب را افزون

لفقاری، نقد ، حسن ذوایکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسیهای عاشقانه، داستان های کلیدی:واژه

 ساختاری، نقد محتوایی، نقد منابع.

 . مقدمه6

هایی ترین کتابنوشتۀ حسن ذوالفقاری، یکی از جامع یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی

است. چاپ اول شده های عاشقانۀ فارسی چاپ است که در دهۀ اخیر در حوزۀ داستان

زار شد و سومین توسط نشر چرخ وارد با 2912ای در سال صفحه2224این کتاب 

های عاشقانۀ فارسی مندان به داستان( در دسترس عالقه2911تازگی )پاییز چاپ آن به

یکصد منظومۀ عاشقانۀ رغم گذشت هفت سال از چاپ اول است. بهقرار گرفته 

رو و به مناسبت انتشار چاپ  است. از ایننشده  ، تا کنون نقدی بر آن نوشتهفارسی

های دم تا به نقد و بررسی این کتابِ مرجع در حوزۀ داستانسوم کتاب، برآن ش

 عاشقانۀ فارسی بپردازم. 

 . معرفی کتاب6ـ6

حاوی معرفی و تحلیل یکصد منظومۀ مستقل  یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسیکتاب 

عاشقانه و نظایر هریک است. این کتاب ما را با بخش مهمی از ادبیات غنایی 

کند. حوزۀ کار، بررسی یات داستانی آشنا میفارسی و بخش اعظمی از ادب

های منظوم ادبیات قاره و افسانههای شبههای عاشقانۀ ادب رسمی و منظومهمنظومه

شود و هر مدخل شفاهی است. هر منظومه در قالب مدخلی مستقل معرفی می

های سبکی اثر، اعم از ای از هر داستان، معرفی منظومه و ارزششامل خالصه
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های اثر و ادبی و محتوایی، معرفی سراینده، معرفی و مقایسۀ نظیره یا نظیرهزبانی 

های داستانی است. در مقدمۀ کتاب به مباحثی کلی مایهترین بنو اشاره به مهم

ها مایهها، بنشناسی، انواع، ویژگیچون ادبیات غنایی فارسی، سیر تاریخی، ریخت

شده و براساس نظریۀ قبیل اشاره از اینهای عاشقانه و مباحثی و تعداد منظومه

شود های آن مشخص میهای عاشقانه و خویشکاریپراپ، ساختار روایی منظومه

 : پشت جلد کتاب(.2910)ذوالفقاری، 

گونه دارد، حاصل بیش از بیست سال تحقیق مستمر این کتاب که شکلی فرهنگ   

یافتۀ کتاب دیگر او در و بسط های عاشقانۀ فارسیحسن ذوالفقاری در زمینۀ داستان

یکصد (. 24( است )همان، 2930) های عاشقانۀ ادب فارسیمنظومهاین حوزه، یعنی 

مندان به تواند مورد استفادۀ عموم عالقهبر اینکه میعالوه منظومۀ عاشقانۀ فارسی

های عاشقانه قرار گیرد، یکی از منابع مهم و مفید برای دروس مرتبط هر سه داستان

متون نظم »هایی همچون شود؛ درسمی قطع رشتۀ زبان و ادبیات فارسی محسوبم

« های غنایی فارسیها و داستانتحلیل و بررسی رمانس»(، دورۀ کارشناسی« )غنایی

)دورۀ « ادبیات داستانی عامه»دورۀ کارشناسی ارشد، گرایش ادبیات روایی(، )

متون »(، )دورۀ دکتری« ر متون غناییتحقیق د»کارشناسی ارشد، گرایش ادبیات عامه(، 

 .دورۀ دکتری، گرایش ادبیات غنایی()« 2نظم غنایی 

 . نقد و بررسی کتاب2

ای ها کار بزرگ و ارزندهاحصا و معرفی یکصد داستان عاشقانه و تحقیق دربارۀ آن

است. همین امر نداشته سابقه  یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسیاست که تا پیش از انتشار 

های ترین کتاببب اقبال جامعۀ دانشگاهی به این کتاب شده و آن را به یکی از مقبولس

است. رسیدن یک کتاب حجیم به چاپ سوم در کرده  منتشرشده در این حوزه بدل
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کمتر از یک دهه، آن هم در اوضاع نابسامان بازار نشر، خود گواهی بر این مدعاست. 

های عاشقانه، مراجعات چندساله در حوزۀ داستاننگارنده به مناسبت تدریس و تحقیق 

شده که رفع و اصالح مکرری به این کتاب داشته و در این مراجعات با مواردی مواجه 

تر شدن این اثر ارزشمند کمک کند. امید تواند به پیراستههای بعدی میها در چاپآن

 کار آید.است که مقبول افتد و به

 . نقد ساختاری6ـ2

 عنوان کتاب. 6ـ6ـ2

طور های مندرج در آن انطباق ندارد. اوالً، همانعنوان کتاب از سه جهت با همۀ داستان

های عاشقانۀ شامل داستان»که خود نویسنده در مقدمۀ کتاب متذکر شده، این کتاب 

ها و را داستان« منظومه»های عاشقانه. دهخدا ( است، نه منظومه22)همان، « منظوم

ویس و باشد، مانند منظومۀ  داند که در قالب مثنوی به نظم درآمدهدی میهای بلنافسانه

در تعریف دهخدا، تفاوتی بین «(. منظومه»: ذیل 2939)دهخدا،  وامق و عذرا، رامین

دارلو برای منظومه هایی که خزانهشود؛ اما ویژگینمی منظومه و داستان منظوم مشاهده

ها را دارای دارلو منظومهنمایاند. خزانهمنظوم می شمرد، تفاوت آن را با داستانبرمی

 داند:  ساختمان معیّنی همچون ساختمان قصیده می

های مثنوی هم از شود، منظومهمی طور که قالب قصیده از سه قسمت تشکیلهمان

شود ]...[ بخش اول مثنوی مجموعه اشعاری است که حکم میسه قسمت تشکیل

دارد ]...[ این مقدمات شامل حمد، نعت رسول )ص(، مقدمه برای بخش دوم را 

شود ]...[ پس از این مدح پادشاه زمان، تعریف سخن و سبب نظم کتاب می

سوم حجم شود و نزدیک به یکها بسیار طوالنی میمقدمات که در بعضی منظومه

شود ]...[ در آخر گیرد، شاعر وارد بحث اصلی ]= داستان[ میمنظومه را دربر می
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نظومه ]...[ معموالً شاعر تاریخ سرودن، تعداد ابیات و بعضی مشخصات دیگر را م

 (.22ـ21: 2934سراید )و گاهی همراه با مدح مجدد پادشاه زمان می

بنابراین منظومۀ عاشقانه اصطالحاً مثنوی بلند مستقلی است که دارای مقدمه و 

های تعریف، بعضی از داستان ای باشد و داستانی عاشقانه را بیان کند. با اینمؤخره

، «زال و رودابه»، «بیژن و منیژه»همچون  یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسیمندرج در 

منظومه نیستند، بلکه « شاه و کنیزک»و « شیخ صنعان و دختر ترسا»، «سیاوش و سودابه»

 الطیرمنطقی فردوسی، شاهنامههای منظومی هستند که در خالل سه منظومۀ داستان

 اند.مولوی آمده مثنویو  عطار

هایی غیر از مثنوی سروده های مندرج در این کتاب در قالبثانیاً، بعضی داستان

نیز برخوردار نیستند. امروزه منظومه را منحصر به قالب « بلند»اند و از صفت شده

که از مقدمۀ کتاب نامند؛ اما چناندانند و هر شعر بلندی را منظومه میمثنوی نمی

، است: «مثنوی بلند»آید، تلقی نویسنده از منظومه همان تلقی قدمایی آن، یعنی برمی

یافتۀ مفاهیم شعر غنایی و تجسم عینی و روایی آن است و ظهور منظومۀ عاشقانه بسط»

)ذوالفقاری، « های عاشقانه استآن در قالب مثنوی ]...[ بخشی از رهاورد منظومه

بیت است و در قالب  13ای در که داستان عاشقانه« یببیمار و طب»(. بنابراین 24: 2910

فایز و »و « حسینا و دالرام»، «اندامباقر و گل»(، 231شده )همان، سروده « قصیده»

هستند، منظومه  «دوبیتی»ای در قالب های عاشقانۀ عامیانهکه هر سه داستان« پریزاد

 (.  222و  242، 292شوند )همان، نمی محسوب

بر اینکه در قالب مثنوی های مندرج در این کتاب عالوهبعضی از داستانثالثاً، 

« شورمحمود و مرزینگان»اند: داستان نیستند، به زبانی غیر از زبان فارسی سروده شده

طاهر و »(؛ 431ای به زبان کُردی و ترکیبی از نظم و نثر است )همان، داستان عامیانه
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ای به چکامه« طالب و زهره»(؛ 222ی است )همان، داستان منظوم ـ منثور ترکمن« زهره

به زبان کردی کرمانجی است « مم و زین»( و 212ـ210زبان محلی مازندران )همان، 

 (. 310)همان، 

 . تبویب کتاب 2ـ6ـ2

و « کلیات». در متن کتاب، دو بخش 2تبویب کتاب از دو جهت اشکال دارد: 

ازهم تفکیک « بخش دوم»و « بخش اول» با عنوان« های عاشقانۀ ادب فارسیمنظومه»

بخشی « مقدمه». در عرف تحقیق، 2شود. اند، اما در فهرست چنین چیزی دیده نمیشده

« کلیات»ی این کتاب ذیل بخش «مقدمه»است، اما « کلیات»جدا و ماهیتاً متفاوت با 

 بیاید. « کلیات»که قاعدتاً باید قبل از  آمده

 ها . عنوان مدخل3ـ6ـ2

نجا که در اغلب موارد، نام منظومه با نام قهرمانان اصلی داستان )عاشق و معشوق( از آ

یکی است، مؤلف اساس کار خود را در انتخاب عناوین مداخل بر نام قهرمانان اصلی 

است. اما در مواردی که نام منظومه با نام عاشق و معشوق آن داستان/ منظومه گذاشته 

است، مثل است: گاه نام منظومه داخل پرانتز آمده  شدهتفاوت دارد، متفاوت عمل 

های منظومه در کنار نام عاشق و ؛ گاه نام/ نام«رتن و پدم )پدومات ]پدماوت[(»

، «خرّم و صنوبر/ عشق آشوب»، «امیر و گوهر/ رشتۀ گوهر»معشوق آمده، مثل 

منظومه ذکر نشده و...؛ گاهی هم اصالً نام « ناز و خورشیدنازنامه/ سر و گل/ فلکفلک»

است و  خاتونخموشکه نام منظومه « خاتون و شاهزادۀ هوسرانخموش»است، مثل 

است؛ بعضی مواقع هم که « شیخ صنعان»که نام داستان « شیخ صنعان و دختر ترسا»
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است،  اتفاقاً آوردن نام عاشق و معشوق ضروری بوده، فقط به نام منظومه اکتفا شده

مۀ اخیر که منسوب به عطار نیشابوری است، داستان عشق منظو«. خسرونامه»مثل 

خسرو )هرمز(، پسر قیصر روم، به گل، دختر پادشاه خوزستان است. این داستان به 

گرفته  نیز شهرت دارد و برای اینکه با داستان خسرو و شیرین اشتباه« گل و هرمز»

نماید. بهتر ضروری میعنوان مدخل اصلی، هم بهنشود، ذکر نام قهرمانان داستان، آن

 باشد.   ها وجود داشته است در این موارد رویۀ واحدی برای انتخاب عنوان مدخل

 . لزوم بازنگری در بعضی مداخل4ـ6ـ2

های همنام، چه تمام منظومه»است:  نویسنده در توضیح شیوۀ تنظیم مداخل نوشته

های مربوط به تمام داستانمستقل چه نظیره، را ذیل یک مدخل قرار دادیم؛ برای مثال 

( ذیل مدخل شیرین و خسرو، فرهاد و شیرین، فرهادنامهرا با هر نام ) خسرو و شیرین

 پیکرهفتهای (. اما در مورد سه نظیره از نظیره22)همان، « آوردیم خسرو و شیرین

شده و هرکدام از این (، برخالف این رویه عمل منظراختر و هفتبهشت، هفتهشت)

 هایی اختصاصاند! بعضی از مداخل هم به منظومهها ذیل مدخلی مجزا آمدهنظیره

ها موجود است و هیچ شناسی از آناند که فقط نام و اطالعات مختصر نسخهیافته

 دختزاده و پریملکمثال منظومۀ اطالعی از محتوای داستان در دست نیست. برای 

 های خطی پاکستانترک نسخهفهرست مشفقط براساس اطالعات مختصری که در 

است:  )بخش اصلی مدخل( آمده« گزارش داستان»آمده، مدخل شده و ذیل بخش 

های ها/ داستانبهتر است در این موارد، منظومه«! دسترسی به نسخه ممکن نشد»

، 2بیگ شیرازی)جمشید و دالرا( از عبدی جام جمشیدیعاشقانۀ دیگری همچون 

مهر و »، «بهزاد و پریزاد»، «وزیر و مرزبان»ی فردوسی، نامهشاهاز « کتایون و گشتاسب»
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خواجو و... جایگزین  گل و نوروزای های درونهاز داستان« جالل و جمال»و « مهربان

 این مداخل شوند.   

 شده برای هر مدخلبینی. پایبند نبودن به ساختار پیش5ـ6ـ2

عبارتی ساختار ب هر مدخل و بهدهی به مطالنویسنده در مقدمه، رویۀ خود در سامان

 داند:  هر مدخل را از این قرار می

کنیم ]...[ پس از آن ای از هر داستان ]...[ ذکر میدر هر مدخل، ابتدا خالصه

باشد،  هایی داشتهشود و اگر اثر نظیره یا نظیرهمنظومه و سرایندۀ آن معرفی می

شود. این معرفی شامل اشاره به می ها معرفی و با اصل داستان مقایسهتمامی نظیره

ترین های سبکی اثر اعم از زبانی، ادبی و محتوایی خواهد بود. سپس به مهمارزش

 (.22پردازیم )همان، های داستانی آن اثر میمایهبن

است. از دو بخش طور کامل اجرا نشده اما عمالً این رویه درمورد همۀ مداخل به    

های منظومه که در همۀ مداخل مشترک است و جزو بخشگزارش داستان و معرفی 

شود که بگذریم، اطالعات دیگری که دربارۀ هر منظومه می اصلی هر مدخل محسوب

مثال ذیل مدخل  شود. برایشود، متفاوت است و از معیاری واحد پیروی نمیمیداده 

های ویژگیپس از گزارش داستان و معرفی منظومه، به بیان « جمشید و خورشید»

های عامیانه، مایهسبکی )تشبیهات، استعارات، لغات، اصطالحات، ترکیبات و...(، بن

های نمایش تلویزیونی این منظومه )!( پرداخته عیاری و عاشقانه و درنهایت قابلیت

پس از گزارش داستان و معرفی منظومه، به ریشۀ « اندامبهرام و گل»شده و ذیل مدخل 

های عیاری این داستان و اطالعاتی چون جزو متون مایهب عامه، بناین منظومه در اد

شده؛ مانده از آن اشاره های برجایای بودن این منظومه و تصاویر و نگارهخانهمکتب

 اندامچینسر و لیال، امیر و گوهر، ایرج و هوبره، باقر و گلهایی چون اما درمورد منظومه
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است. حال این سؤال پیش شده ی منظومه اکتفا و... فقط به گزارش داستان و معرف

های دیگر برای مثال ویژگی سبکی یا قابلیت نمایش تلویزیونی آید که مگر منظومهمی

 ندارند.

لیلی و  ،خسرو و شیرینهای متعدد دارند، چون هایی که نظیرهدرمورد منظومه

مثال پس از معرفی  است. براینشده  ای واحد عمل، نیز طبق رویهپیکرهفت ،مجنون

، در قالب جداولی یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون ،وامق و عذراهای سه منظومۀ نظیره

فقط  پیکرهفتاند؛ اما درمورد شدههای این سه داستان با هم مقایسه بعضی از روایت

زادگان و عنوان های آن )نام گنبدها، نام شاهبه مقایسۀ ظاهری این منظومه و نظیره

ای بین منظومه اصالً مقایسه خسرو و شیرینشده و درمورد گانه( اکتفا های هفتتانداس

است. همچنین مشخص نیست چرا خالصۀ داستان بعضی نگرفته  ها صورتو نظیره

شان در دسترس نیست ــ  آمده و هایی که نسخۀ خطیاستثنای نظیرهها ــ بهنظیره

گنابادی، قاسمی خسرو و شیرینداستان مثال خالصۀ بعضی نیامده است. برای 

های اصفهانی که نسخ خطی هر سه منظومه در کتابخانهشهرستانی و نامی االمینروح

عنوان رسالۀ کارشناسی دو بار به»ایران موجود است و سومی بنابه گفتۀ خود نویسنده 

شیرازی و نویدی لیلی و مجنون(، یا 924)همان، « استشده ارشد انتخاب 

امیرخسرو  مجنون و لیلیتر از این دو، اند و مهماصفهانی که هر دو چاپ شدهنامی

لیلی و دهلوی که هم نسخۀ چاپی آن موجود است و هم اولین و مشهورترین نظیرۀ 

وامق و عذرای شود، نیامده؛ اما درعوض خالصۀ داستان مینظامی محسوب  مجنون

 دارینسخۀ خطی آن ]...[ در موزۀ بریتانیا نگهنشده و  تا کنون چاپ»بخارایی که قتیلی

چاپ نشده و تنها نسخۀ آن »صلحی که وامق و عذرای ( و 831)همان، « شودمی

 است! آمده« مربوط به کتابخانۀ گجرات هند است
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طور کامل آید، عمالً رویۀ مذکور در مقدمۀ کتاب بههای فوق برمیکه از نمونهچنان

است؛ به این دلیل که نیافته  شده برای همۀ مداخل تحققبینیشاجرا نشده و ساختار پی

آمده از منابع موجود دربارۀ آن دستمطالب هر مدخل بیشتر متکی بر اطالعات به

که پایبندی به ساختار شده برای مداخل؛ درحالی بینیمنظومه است تا ساختار پیش

ها براساس ارۀ هریک از منظومهشده برای هر مدخل مستلزم تحقیق مستقل درببینیپیش

 شده این ساختار را محققمعیارهای مذکور است و اتکا و اکتفا به تحقیقات انجام

 کند.نمی

 . اشکاالت نگارشی   1ـ6ـ2

از اشکاالتی نظیر عدم استفاده/ استفادۀ نادرست از عالئم نگارشی در بعضی جاها و 

ها نبودن بعضی جمالت و پاراگراف های یک یا دو خطی که بگذریم، مرتبطپاراگراف

گسستگی کالم و ضعف تألیف در بعضی مواضع یکی از اشکاالتی است که باعث ازهم

 شود: است. ذیالً به چند نمونه از این موارد اشاره میشده 

 . 2نمونۀ 

-در ادب فارسی منظومه( است. Lyricیکی از انواع چهارگانۀ ادبی، شعر غنایی )

این نوع  ( در اروپا است.Dramaticشتر معادل شعر نمایشی )های عاشقانه، بی

شعر در واقع آیینۀ عواطف و احساسات و آالم و لذات شاعر است ]...[ غرض 

 (.21نهایی شعر غنایی، توصیف عواطف و نفسانیات نوع بشر است )همان، 

( شود، جملۀ دوم )با حروف برجسته نوشته شدهمی که در این نمونه مشاهدهچنان

 با جملۀ اول و سوم هیچ ارتباط منطقی ندارد و زاید است. 
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 . 2نمونۀ 

های ترین داستاناولین و یکی از بزرگ ویس و رامین[ 4در پایان همین قرن ]قرن 

شود ]...[ این داستان به دالیلی چند، مورد توجه و تقلید عاشقانۀ بلند ]...[ خلق می

یر موضوع و محتوا، متناسب با محیط اسالمی، گیرد و البته با تغیمستقیم قرار نمی

خسرو و ( در نظم 213ـ494کند؛ ازجمله نظامی )غیرمستقیم پیروان زیادی پیدا می

از یک اثر دیگر نیز در این قرن باید نام برد که بعدها با استقبال مواجه . شیرین

 از قصص قرآنی در عصر طغانشاه سلجوقی بود. یوسف و زلیخاشد و آن نظم 

های نشین نظم منظومهظامی در قرن ششم با هنر و بیان و اعجاز خاص خود قلهن

 (.24عاشقانه شد )همان، 

)با حروف برجسته نوشته شده(  یوسف و زلیخادر این نمونه نیز، جملۀ مربوط به 

 است.کرده ارتباط دو پاراگراف را مختل 

 .9نمونۀ 

ابد، تصرف مقلد در آثار ادبی است یگویی ]...[ اهمیت میآنچه در تقلید و نظیره

 والّا ارزش چندانی ندارد ]...[

یکی از ابعاد این مبحث یافتن وجوه تشابه و تفاوت آثار ادبی است؛ در سنجش 

ای گاه تشابه ارادی است و ها و آثار داستانی و اسطورهدو نظیره خصوصاً منظومه

نظامی  لیلی و مجنون آگاهانه از مکتبی شیرازی  لیلی و مجنونگاه اتفاقی ]...[ مثالً 

-شود که فن نقیضهگفته می« نقیضه»های طنزآمیز اما نظیرهتأثیر پذیرفته است؛ 

 گویی خود اقسامی دارد.

در  سالمان و ابسالو یوسف و زلیخا و سودابه و سیاوش های میان داستان شباهت

 (.  92ـ92عشق نامادری به نافرزندی تشابه اتفاقی است )همان، 



 40 / شمارۀ 20 سال                                                                                    221

در این سه پاراگراف )با حروف برجسته نوشته « نقیضه»در این نمونه، جملۀ مربوط به 

 است. کرده جا آمده و ارتباط پاراگراف دوم و سوم را مختل شده( کامالً نابه

 . نقد محتوایی2ـ2

 های عاشقانه ذیل نوع غنایی و نمایشی . قرار دادن منظومه6ـ2ـ2

ذیل نوع شعر غنایی یکی از اشتباهاتی است که نظریۀ  های عاشقانهقرار دادن منظومه

و رهایی از  2شودمیزده شده و تا به امروز به آن دامن سنتی انواع ادبی فارسی مرتکب 

های غلط دشوار بندی نادرست همچون کنار گذاشتن بسیاری از سنتاین طبقه

نواع ادبی فارسی این نماید. نکتۀ جالب توجه اینجاست که طرفداران نظریۀ سنتی امی

دانند؛ اما چون ما در زبان فارسی دسته از آثار را دراصل معادل شعر نمایشی اروپا می

ها را ذیل نوع غنایی گنجانده و ناچار آنایم، بهمعنای دقیق کلمه نداشتهشعر نمایشی به

ک. اند! )ربه دو زیرنوع شعر غناییِ روایی )نمایشی( و غیرروایی معتقد شده

: 2981؛ رستگارفسایی، 220و  221: 2932؛ شمیسا، 229: 2942کدکنی، یعیشف

های (. ذوالفقاری نیز با تبعیت از نظریۀ سنتی انواع ادبی فارسی، منظومه242ـ242

یکی از انواع چهارگانۀ ادبی، »است:  عاشقانه را ذیل نوع غنایی و نمایشی قرار داده

های عاشقانه، بیشتر معادل شعر منظومهاست. در ادب فارسی ( Lyric)شعر غنایی 

های شعر غنایی، ترین گونهدر اروپا است ]...[ یکی از شایع( Dramatic)نمایشی 

« یافتۀ شعر غنایی استهای عاشقانه بسطهای عاشقانه است ]...[ منظومهمنظومه

(2910 :21 .) 

( در 11: 2942) کدکنیشروع کنیم. شفیعی« انواع چهارگانۀ ادبی»بگذارید از همان 

ها نیز در این تبع ناقدان فرنگی که آن، به گفتۀ خود، به«انواع ادبی و شعر فارسی»مقالۀ 
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اند، شعر را شامل چهار نوع حماسی، غنایی، خصوص متأثر از میراث یونان بوده

آمده نمایشی و تعلیمی دانسته و درصدد انطباق این انواع چهارگانه با شعر فارسی بر

 کند:میطور تعریف این انواع چهارگانه را این است. او

روایی با زمینۀ قهرمانی و صبغۀ قومی شعری است داستانی»حماسه )شعر حماسی(: 

 (. 214)همان، « و ملی که حوادثی بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد

گفتن از احساس شخصی است، به شرط اینکه از دو کلمۀ  سخن»شعر غنایی: 

ها را درنظر بگیریم؛ یعنی تمام انواع ترین مفاهیم آنوسیع ‘شخصی’و  ‘احساس’

 (.222ـ222)همان، « هاترین آنترین احساسات تا درشتاحساسات: از نرم

ای تاریخی یا خیالی شعری است که در آن به تصویر و تجسم حادثه»شعر نمایشی: 

)همان، « تی در آن حادثه نداردگونه دخالشود و شاعر هیچمیاز زندگی انسان پرداخته 

224.) 

آموختن است و تعلیم. حال اگر در خالل »شعر تعلیمی: شعری است که هدف آن 

ها امور عارضی و ثانوی هستند. این شعر تعلیمی داستان یا وصفی مطرح شود ]...[ این

« ها در خدمت مسئلۀ دیگری هستند که آن آموختن و تعلیم استها و این قصهوصف

 (.228ان، )هم

ترین افق شعر فارسی او ذیل بحث درباب شعر غنایی، افق این نوع از شعر را وسیع

و  ـجز حماسه و شعر تعلیمی ــ  بهـداند و تقریباً تمام موضوعات ادب فارسی می

دقت عنوان دراماتیک و نمایشی توان بهکه نمی»های منظوم ادب فارسی را حتی داستان

کدکنی ذیل بحث (. شفیعی229دهد )همان، یل شعر غنایی قرار میذ« کرد بر آن اطالق

خود درباب شعر نمایشی نیز با تأکید بر این نکته که با شرایطی که برای شعر نمایشی 

 کند:اند، در ادبیات فارسی شعر نمایشی نداریم، اظهار میدر نقد ادبی غرب برشمرده
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م و هر نوع شعری را که نظر کنی]اگر[ از بعضی شرایط شعر نمایشی صرف

های ای باشد از مقولۀ شعر نمایشی بدانیم ]...[، بسیاری از داستانتصویرگر حادثه

تواند توسعاً در مقولۀ شعر های غیرعاشقانه( میعاشقانۀ ادبیات ما )حتی داستان

های عالی تراژدی از نمونه شاهنامههای نمایشی قرار گیرد و بسیاری از داستان

آید، مانند داستان رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و سیاوش می حساببه

 (.223ـ222)همان، 

بندی کنیم. سؤال اول ما این حال اجازه بدهید این بحث را با چند سؤال صورت

نظرکنیم و هر نوع شعری را از بعضی شرایط شعر نمایشی صرف»است: اگر قرار باشد 

، چه تفاوتی بین شعر حماسی «عر نمایشی بدانیمای باشد از مقولۀ شکه تصویرگر حادثه

و شعر نمایشی وجود دارد؟ پاسخ ما این است که اگر قرار باشد شعر نمایشی برای 

باشد، هیچ تفاوتی با شعر حماسی ندارد؛ زیرا در این شده سروده « نمایش درنیامدنبه»

فاوت شعر ترین تکند، هم شعر نمایشی. مهممیصورت، هم شعر حماسی روایت 

کند و شعر نمایشی نمایشی با شعر حماسی آن است که شعر حماسی روایتگری می

شود. درحقیقت تفاوت این دو نوع در شیوۀ می نمایش درآمدن سرودهبرای به

بازنمایی/ محاکاتشان از طبیعت است. بنابراین اصالً طرح نوع شعر نمایشی در ادبیات 

های حماسی های عاشقانه و چه با داستانداستان کالسیک فارسی و انطباق آن، چه با

اساس، در )رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، و سیاوش( درست نیست. بر این 

 ادبیات فارسی نه شعر حماسیِ نمایشی داریم، نه شعر غناییِ نمایشی.

اما سؤال دوم: چه تفاوتی بین داستان حماسی و داستان عاشقانه وجود دارد که یکی 

گنجانیم؟ در پاسخ یل نوع شعر حماسی و یکی را ذیل نوع شعر غناییِ نمایشی میرا ذ

به این سؤال باید گفت تفاوت عمدۀ داستان حماسی با داستان عاشقانه در موضوع آن 
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)شجاعت( و موضوع داستان عاشقانه « قهرمانی»دو است. موضوع داستان حماسی 

کنند؛ یکی میقانه داستانی را روایت است. هم داستان حماسی، هم داستان عاش« عشق»

کند و دیگری داستانی عشقی را. بنابراین شیوۀ بازنمایی، داستانی قهرمانی را روایت می

 است.« روایت»های عاشقانه، های حماسی، هم در داستانهم در داستان

هایی چون داستان سیاوش داستان حماسی است یا سؤال سوم این است: داستان

به سؤال باال این است که  یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسیپاسخ نویسندۀ کتاب عاشقانه؟ 

اند که از میان حماسه هایی عاشقانهقبیل داستانهایی از اینداستان سیاوش و داستان

های بزرگ و های عاشقانه از میان حماسهبرخی از داستان»اند: ظهور رسیدهبه

های عاشقانۀ زال و رودابه، تهمینه و رستم، ناند؛ چون داستاظهور رسیدهشکوهمند به

(. 21: 2910)ذوالفقاری، « بیژن و منیژه، سودابه و سیاوش، گردآفرید و سهراب و...

 اند. ای مواجهیم که در خالل آثار حماسی آمدههای عاشقانهبنابراین با داستان

آثار  ای که در خاللهای عاشقانهشود: داستانحال، سؤال چهارمی مطرح می

گیرند یا غنایی؟ پاسخ ذوالفقاری چنین اند، ذیل نوع حماسی قرار میحماسی آمده

ها )نوع عالی آن( مملو از بیان احساسات و عواطف و افکار باید گفت حماسه»است: 

طور که آید و همانگونه که از ظاهر کالم ذوالفقاری برمیجا(. آن)همان« غنایی است

های عاشقانۀ های عاشقانه )ازجمله داستانبود، از نظر او منظومهقبالً هم صراحتاً گفته 

های شعر غنایی محسوب ترین گونههای حماسی( از شایعمنظوم مندرج در منظومه

ها را نوعی قبیل داستانمطلق اینپژوهانی چون خالقی(؛ اما حماسه21شوند )همان، می

پهلوانی، پهلوانی ـ عشقی )رمانس، تواند حماسه از نگاه نوع می»دانند: حماسه می

را نیز اثری جامع  شاهنامه (. او2الف: 2982« )بزمی(، تاریخی، مذهبی و مضحک باشد

ای، پهلوانی، دینی، تاریخی و پهلوانی ـ عشقی یا رمانس( همۀ انواع حماسه )اسطوره
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 مطلقخالقیتوجه دیگری که در اظهارات نکتۀ قابل «(. حماسه»ب: ذیل 2982داند )می

نشده، این دربارۀ حماسه وجود دارد و در نظریۀ سنتی انواع ادبی فارسی به آن توجه 

 9«اپوس»معادلی است که در زبان فارسی برای اصطالح غربی « حماسه»است که 

]= حماسه/ منظومۀ  Eposو اما »است شده انتخاب « منظومۀ پهلوانی»معنای به

« [ )= شعر روایی( استEpic] ‘اپیک’مِ نوع ترین قالبِ منظوپهلوانی[ خود کهن

شعر »است و ترجمۀ آن به « شعر روایی»معنای جا(. بنابراین اوالً، اپیک به)همان

اند و تبعات آن تا به امروز شدهاشتباهی بزرگ بوده که گذشتگان ما مرتکب « حماسی

ک )شعر روایی( نیست، ادامه دارد. ثانیاً، اپوس )حماسه/ منظومۀ پهلوانی( عیناً همان اپی

های اساس، تمام اشعار روایی ما چون منظومهبلکه یکی از مصادیق آن است. بر این 

های داستانی ذیل نوع اپیک )شعر روایی( قرار پهلوانی، عاشقانه و دیگر منظومه

 گیرند. می

حال سؤال پنجم این است: منظومۀ عاشقانه نوعی روایی است یا غنایی؟ اجازه 

های شعر حماسی رای پاسخ به این سؤال از نظرات پورنامداریان دربارۀ ویژگیبدهید ب

کدکنی و دیگر طرفداران بگیرم. پورنامداریان، همچون شفیعی)روایی( و غنایی بهره 

احساسات و که در آن شاعر »داند نظریۀ سنتی انواع ادبی، شعر غنایی را شعری می

 زعم او، ، تأکید از نگارنده است(. به24: 2988« )کندرا بیان می عواطف شخصی خود

شعر غنایی با تصوری که امروزه از شعر داریم، بیش از شعر حماسی ]= روایی[ و 

معنای خاص آن ]= شعر ناب[ داللت شعر حکمی ]= تعلیمی[ به مفهوم شعر به

دارد؛ زیرا در شعر حماسی ]= روایی[ موضوعی از پیش معلوم و موجود، نظم 

بنابراین در شعر حماسی ]= روایی[ معنا مقدم بر شعر وجود دارد و این شود. می

تواند های کسبی و تجربی اوست که میهنر یا مهارت صناعی شاعر و ظرفیت
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ای ارائه دهد تا بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارد ]...[ اما گونهمعنای موجود را به

ر شعر وجود ندارد و آنچه مقدم در شعر غنایی ]...[ معنا یا موضوع سخن مقدم ب

های بر شعر وجود دارد، حالتی روحی است که تحت تأثیر برخورد با پدیده

شود و همین احوال روحی یا های زندگی در شاعر ایجاد میطبیعت و واقعیت

دهد و میزایی را جهت احساسات و عواطف است که جریان تدریجی معنا

و بنابراین جنبۀ ناآگاهی در پدید آمدن شعر آورد وجود میدرنهایت شعر را به

 (.22ای دارد )همان، غنایی نقش برجسته

شمارد، هایی که پورنامداریان برای شعر روایی و غنایی برمیبا توجه به ویژگی

طور که شوند و نه غنایی؛ زیرا همانمیهای عاشقانه نوعی روایی محسوب منظومه

تصریح کرده، این داستان قبل از نظامی  شیرین خسرو وبرای مثال نظامی در مقدمۀ 

 0، به نظم درآوردن آن با بیانی زیباست.وجود داشته و کاری که نظامی کرده

های عاشقانه ذیل نوع و اما سؤال ششم و پایانی: حال که مشخص شد منظومه

و هایی چون خسرو و شیرین، بیژن گیرند و نه غنایی، پس تفاوت داستانروایی قرار می

یا شیوۀ بیان  4«وجه»منیژه و شیخ صنعان در چیست؟ تفاوت این سه داستان در 

، وجه داستان بیژن و منیژه «غنایی/ تغزلی»هاست. وجه داستان خسرو و شیرین نآ

است )برای آگاهی بیشتر « عرفانی»و وجه داستان شیخ صنعان « حماسی/ پهلوانی»

؛ زرقانی و 2981پور، رک. قاسمی 2«نوع»و تفاوت آن با « وجه»دربارۀ اصطالح 

 (. 14ـ81: 2918؛ فرو، 913ـ981: 2914صباغ، قربان

 های عاشقانه شناسی داستان. اشکاالت ریخت2ـ2ـ2

اختصاص دارد که در آن « های عاشقانهداستان شناسیریخت»فصل هفتم کتاب به 

 گردد.  میها اشاره شود که در ادامه به برخی از آنمیاشکاالتی دیده 
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 ها شناسی به شناسایی خویشکاری. تقلیل ریخت6ـ2ـ2ـ2

ها و ها برپایۀ اجزای سازای آنیعنی توصیف قصه»از نظر پراپ  3شناسیریخت

گفتۀ پراپ (. هرچند به31: 2912« )ها با یکدیگر و با کل قصهبستگی این سازههم

های سازه ــ (82مان، های قصه )هاند از اعمال شخصیتکه عبارت ـها ـخویشکاری

ها شناسی منحصر به شناسایی خویشکاری(، ریخت82بنیادی قصه هستند )همان، 

است، پراپ در بررسی  طور که خود نویسنده هم متذکر شدهشود. هماننمی

 3خویشکاری،  92صحنۀ آغازین و  2بر های پریان، عالوهشناسانۀ قصهریخت

ها دهند و نحوۀ ارتباط این خویشکاریمیانجام ها را شخصیتی را که این خویشکاری

؛ اما ذوالفقاری در های پریان را نیز شناسایی کردهبا یکدیگر یا الگوهای روایی قصه

های عاشقانه بسنده های داستانشناسانۀ خود، به شناسایی خویشکاریبررسی ریخت

 است.کرده 

 ها گذاری برای خویشکاریگذاری و نشانه. عدم نام2ـ2ـ2ـ2

. 2»داند: پراپ مطالبی را که برای معرفی هر خویشکاری الزم است، از این قرار می

« . نشانۀ قراردادی آن9. تعریفی اختصاری در یک کلمه؛ 2ای از ماحصل آن؛ چکیده

است. هرچند (. ذوالفقاری از این سه مورد فقط به مورد اول اکتفا کرده 83)همان، 

رین مورد در معرفی یک خویشکاری همان مورد اول است، فایدۀ مورد دوم تاصلی

وار با تمام تواند فهرست)تعریف اختصاری( در این است که خواننده می

های خواهند خویشکاریکه امروزه وقتی میهای یک قصه آشنا شود؛ چنانخویشکاری

های اختصاری بسنده های پریان را نام ببرند، به همین تعریفگانۀ قصهویکسی

طور که خود پراپ متذکر شده، های قراردادی نیز، همانکنند. فایدۀ استفاده از نشانهمی
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صورت نمودگار است های مختلف بهدادن ساختار قصهها در نشان کارایی آن

 جا(.)همان

 . خلط صحنۀ آغازین با خویشکاری3ـ2ـ2ـ2

شود )مثالً ای معموالً با آن شروع میکه هر قصه« صحنۀ آغازین»طبق تصریح پراپ، 

شوند، یا قهرمان آینده با ذکر نام و موقعیتش شناسانده اعضای خانواده معرفی می

شناسی بسیار مهم ، اما یک عنصر ریختشودیک خویشکاری محسوب نمی»شود( می

)پدر عاشق یا  2های ، تأکید از نگارنده است(. بنابراین خویشکاری88)همان، « است

)عاشق  9شود( و )پدر عاشق با دعا یا... صاحب فرزند می 2فرزند است(، معشوق بی

شود( که هر سه به معرفی و بیان موقعیت قهرمان با شگفتی یا دشواری متولد می

شوند، نه میهای عاشقانه محسوب داستان« های آغازینصحنه»پردازند، جزو می

 مجزا.  هم سه خویشکاریها، آنهای آنخویشکاری

 ها با تعریف خویشکاری . منطبق نبودن بعضی از خویشکاری4ـ2ـ2ـ2

از »کردنی است که خویشکاری باید ها، این نکته توجهدر تشخیص خویشکاری

، تعریف و تعیین شود. بنابراین هر اتفاق «نظر اهمیتی که در جریان قصه داردنقطه

شود، می های قصه محسوبوبرگجزئی که در جریان قصه اهمیتی ندارد و جزو شاخ

های عاشقانه، های داستانای که در تعیین بعضی خویشکاریخویشکاری نیست؛ نکته

گزیند، شود و انزوا می)عاشق بر اثر عشق و فراق، بیمار و زرد می 3مثل خویشکاری 

های )در کنار جریان اصلی داستان، عشق 29گیرد( و خویشکاری یا با وحشیان انس می

 است.  نشده گیرد( درنظر گرفته ای نیز شکل میشیهحا
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 ها. ادغام/ تفکیک/ تداخل برخی خویشکاری5ـ2ـ2ـ2

اند که طبق تعریف خویشکاری، باید دو ها درهم ادغام شدهبعضی خویشکاری

)عشاق یا به وصال هم  21شدند؛ مثل خویشکاری میخویشکاری مجزا محسوب 

میرد و دیگری نشیند، یا یکی از عشاق میمی رسند و عاشق بر تخت سلطنتمی

توان به چهار خویشکاری )وصال عاشق و کند(. این خویشکاری را میخودکشی می

 کرد.معشوق، پادشاهی عاشق/ معشوق، مرگ عاشق و مرگ معشوق( تجزیه 

کرد؛ مثالً ها را درهم ادغام توان آنهایی هستند که میدرمقابل خویشکاری

ها پدید کنند و موانعی در وصال آن)عشاق عشق خود را اظهار می 2ی هاخویشکاری

هایی شود یا در راه او موانع و دسیسه)عاشق به جایی ناشناس وارد می 22آید(، می

هایی )عاشق با پرسش 24کند(، شود که راه وصال را دشوار یا غیرممکن میمی نهاده

)رقیب عشقی مانع وصال است(  22شود( و یای دشوار به او واگذار مآزموده یا وظیفه

 1ادغام کرد، یا دو خویشکاری « ظهور مانع»توان در یک خویشکاری باعنوان را می

 21کند( و )عاشق به قصد حرکت به سرزمین معشوق به بهانۀ شکار منزل را ترک می

مت عزی»توان در یک خویشکاری باعنوان گیرد و...( را می)عاشق سفر دریا پیش می

 قرار داد.  « سوی معشوقعاشق به

اند. های دیگر ذکر شدهها ذیل خویشکاریگاهی هم عناصر برخی خویشکاری

در « نماآیینۀ گیتی»)ورود عاشق به جای ناشناس( از  22برای مثال ذیل خویشکاری 

)عاشق با  22داستان بیژن و منیژه سخن به میان آمده که قاعدتاً باید ذیل خویشکاری 

 آمد.یابد( میمیرسانان... نجات گشایی، کمک یارییل جادویی، طلسموسا
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 های معشوق . نادیده گرفتن خویشکاری1ـ2ـ2ـ2

های عاشقانه معشوق است که در تعیین های اصلی داستانیکی از شخصیت

است. برای شده های او نادیده گرفته های عاشقانه، خویشکاریهای داستانخویشکاری

)عاشق با شنیدن و وصف معشوق یا دیدن در خواب یا  0های ویشکاریمثال خ

)عاشق بر اثر عشق و فراق بیمار و زرد  3شود(، می بیداری یا دیدن تصویر او عاشق

)عاشق به قصد حرکت به سرزمین معشوق به بهانۀ شکار منزل را ترک  1شود(، می

رد( در حوزۀ عمل معشوق نیز گی)رقیب عشقی بر سر راه عاشق قرار می 22کند(، می

 شود. میهایی توسط معشوق هم انجام قرار دارد و چنین خویشکاری

 . اظهارنظرهای نادقیق و نیازمند تأمل3ـ2ـ2

ها در بعضی مواضعِ بخش کلیات، اظهارنظرهایی صورت گرفته که اگر دوباره در آن

 کنم. تأمل شود، چه بسا تغییر یابد. ذیالً به چند مورد اشاره می

ها را ، محتوای بخشی از منظومه«های عاشقانههای داستانویژگی»نویسنده ذیل 

توان از طریق این داند که میمی« عصر شاعراشاره به آداب و رسوم و سنن اجتماعی »

دربارۀ زندگی شخصی، اجتماعی، قوانین و قواعد اجتماعی، آداب »ها اطالعاتی منظومه

و در ادامه گل دادن « کرد نطقه و... آن جامعه استخراجو رسوم و فرهنگ خاص هر م

ویس به رامین به نشانۀ وفاداری را که رسمی در آیین مزداپرستی بوده، یکی از 

را از آنجا که  ویس و رامین(. وی در ادامه 32: 2910داند )ذوالفقاری، های آن مینمونه

بسیار گویای عصر »، «ده شدهتصویر کشیچنان که بود، بهآن»وقایع دوران پارتی را 

چون عصر  ویس و رامینداند! اوالً، مشخص نیست می« اثر رئالیستی»و یک « سراینده

شود یا برای اینکه عصر وقوع می کند، یک اثر رئالیستی محسوبسراینده را آینگی می
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عر/ کشد. ثانیاً، صِرف اینکه اثری فرهنگ عصر شاتصویر میداستان )دوران پارتی( را به

شود و برای رئالیستی خواندن عصر وقوع داستان را بنمایاند، متن رئالیستی شمرده نمی

های اصلی اثر هایی فراتر از این نیازمند است. یکی از ویژگیهر اثر، به ویژگی

های گفتۀ خود نویسنده، داستاناست که به« مانندیحقیقت»رئالیستی وجود عنصر 

اند، یا مانندیالعاده فاقد حقیقتامور خارق سبب دربر داشتنعاشقانه به

بر نداشتن های عاشقانه عالوه(. داستان41شان ضعیف است )همان، مانندیحقیقت

 های دیگری نیز دارند که رئالیستی بودنشان را نفیمانندی، ویژگیعنصر حقیقت

ویر درستی از توان تصهای عاشقانه نمیکند. طبق اظهارات خود نویسنده، در داستانمی

اند. درمورد ایها افسانهآورد؛ زیرا مکان دستمحیط، ابنیه، تفکر، زندگی روزمره و... به

هست؛ چون   هایی هم که برپایۀ واقعیتی تاریخی استوارند، باز این اِشکالداستان

(. زبان قهرمانان 22)همان، « آورد دستها بهدرستی اطالعات دقیقی از آنتوان بهنمی»

ها را از ها نیز یکسان است و  خصوصیات روحی و خلقی شخصیتاین داستان

ویس نماید (. با این توضیحات، بعید می39دریافت )همان، توان وگوهایشان نمیگفت

 را بتوان اثر رئالیستی دانست.  و رامین

 برتری انکارناپذیر»های عاشقانه در جایی دیگر، یکی از وجوه اشتراک تمام داستان

ها، کسی که مطابق اصول یک از این داستاندر هیچ»است: شده دانسته « اصول اخالقی

یابد و قهرمانان هرگز برای نمیکند، توفیق مردی و اخالق و شرافت رفتار نمیجوان

)همان، « جویندمردی توسل نمیپیشرفت خویش به حیله و تزویر و ریاکاری ناجوان

های عاشقانه برای این حکم کلی وجود دارد ر داستانهای نقض متعددی د(. مثال32

توان به خسرو اشاره کرد که برای از میدان به در کردن رقیب خود که از آن جمله می

مردی متوسل شد، یا ویس و رامین که هر دو برای )فرهاد( به دروغ و ناجوان



 261                یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسینقد و بررسی کتاب                 40/ شمارۀ 20سال 

متوسل شدند یا های نامشروع خود بارها به دروغ و حیله و تزویر و خیانت آغوشیهم

های عاشقانه چون سودابه و زلیخا که بارها این اصول اخالقی را قهرمانان دیگر داستان

 اند. زیر پا گذاشته

های عاشقانه دو پایان بیشتر داستان»گوید: جایی دیگر، نویسنده با قاطعیت می

ی نیاز (. این حکم هم به تأمل بیشتر32)همان، « ندارد؛ یا مرگ عشاق یا وصال آنان

رسند، ای هست که هم عاشق و معشوق به وصال میهای عاشقانهدارد؛ چون داستان

های عاشقانه، است. حال ها، ازجمله داستانمیرند. مرگ پایان محتوم همۀ داستانهم می

میرند، مثل خسرو و رسند و میها عاشق و معشوق به وصال میدر بعضی داستان

میرند، مثل لیلی و مجنون؛ ها بدون وصال میضی داستانشیرین، و ویس و رامین؛ در بع

ها مثل ورقه و گلشاه هم، عاشق و معشوق بعد از مرگ به وصال در بعضی داستان

 رسند.  می

 ها  . گزارش ناقص/ اشتباه بعضی داستان4ـ2ـ2

هایی از داستان، ها، اشکاالتی چون گزارش نکردن بخشدر گزارش بعضی از داستان

های داستان های داستان و انتساب اعمال بعضی از شخصیتیی بعضی از بخشجاجابه

، پس از ورقه و گلشاهشود. برای مثال در داستان میهای دیگر و... دیده به شخصیت

ربیع، ابتدا پسر بزرگ او، سپس پسر کوچک او برای گرفتن انتقام پدر به کُشته شدن ابن

تر به پسر کوچک»است: شده در کتاب برعکس بیان آیند که میدان مبارزه با گلشاه می

« ربایدخود از سر گلشاه میای کالهتر با حملهشود ]...[ پسر بزرگدست گلشاه تباه می

ربیع که بعد از پسر بزرگ بر این، نام پسر کوچکِ ابن(. عالوه123: 2910)ذوالفقاری، 

 «:غالم»است، نه « غالب»شود، میکُشته 
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 ی دلربای بدیعپسر گفت: ا
  

 منم نامور غالب بن ربیع 
 

 
 

 (02: 2909)عیوقی،                     
 

 سر غالب از تن گسسته به تیغ
 ج 

 برون جسته آن ماه رخشان به میغ 
 

 
 

 (03)همان،                              
 

اشاره به پسر است که در این داستان، هم برای « پسر»معنای در زبان عربی به« غالم»

 است:شده ربیع استفاده بزرگ، هم پسر کوچک ابن

 دو فرزند بُد مر ورا جنگجوی
  

 جویآشوب و فرهنگدلیر و صف 
 

 چو بر بابشان دولت آمد به سر
 

 به کینه برون راند مهترپسر... 
 

 بگفت این و از کینۀ دل غالم
  

 بغرّید مانند رعد از غمام 
 

 

 (93)همان،                              

 غالم دالور چو او را بدید
  

 به دلْش اندرون فرش غم گسترید 
 

 (01)همان،                               

ماجرای پس از آزادی گلشاه تا رفتن ورقه به یمن خیلی خالصه گزارش شده و بخشی 

داستان )مادر گلشاه( از داستان که نقش یکی از موانع )پدر گلشاه( و یکی از یاریگران 

 نشده داخل قالب آمده است: است. بخش گزارش کند، نیامدهمیرا بیان 

کند و گلشاه را به قبیله ربیع[ جدا میورقه با شمشیر سر از بدنش ]پسر ابن

گرداند و عشق او هنوز برجای است. اکنون نه پدری دارد و نه ثروتی که به بازمی

خاطر اینکه ورقه تمام ثروتش را در جنگ گلشاه به خواستگاری گلشاه رود. ]پدر

شود. در این مدت، خواستگاران زیادی ازدست داده، مانع ازدواج او با دخترش می

خواهد تا عمویش )پدر آیند. بنابراین ورقه از مادر گلشاه میبرای گلشاه می

وهرش ها موافقت کند. مادر گلشاه با شگلشاه( را راضی کند تا با ازدواج آن
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اش، منذر )پادشاه یمن( برود کند و او به این شرط که ورقه به نزد داییصحبت می

دهد که با گلشاه اش خوب شود، اجازه میو از او کمک بخواهد تا وضع مالی

رود تا از او اش منذر، شاه یمن میناچار به یمن و نزد داییازدواج کند. ورقه[ به

 (.128: 2910کمک بخواهد )ذوالفقاری، 

توانست نظر نویسنده رو ضروری است که میتوجه به این بخش محذوف از آن  

مادر ورقه ]گلشاه[ را مانع »های عاشقانه( که های داستانرا در فصل پنجم )ویژگی

(، تغییر دهد. هرچند مادر گلشاه در 48بود )همان، دانسته « جدی وصال ورقه و گلشاه

شود، میکه در این بخش محذوف دیده اشته، چنانازدواج گلشاه با شاه شام نقش د

 ورقه برای اینکه عمویش با ازدواج او و گلشاه رضایت دهد، به مادر گلشاه متوسل

تواند مانع کند. بنابراین مادر گلشاه نمیمیشود و او نیز در این امر به ورقه کمک می

 باشد.    جدی وصال ورقه و گلشاه بوده

تن ورقه از ازدواج گلشاه با شاه شام هم، مشوّش گزارش شده و ماجرای اطالع یاف

 است: جایی اتفاق افتاده ظاهراً در ترتیب جمالت جابه

سپارد تا نزد ای میگلشاه که بر حیلۀ مادر آگاهی دارد، شبانه نگین و زره را به بنده

ه را دریافت رود ]...[ از آن سوی وقتی ورقه زرورقه ببرد و خود با امیر به شام می

شتابد. در فهمد سراسیمه به شام میکند و داستان به شوی رفتن گلشاه را میمی

کند که گلشاه مرده است و اندیشد، چنان وانمود میای میشام کنیز گلشاه چاره

کنند. کنیز اهل قبیله را جمع پیچند و شیون میکُشند و در کفن میگوسفندی را می

شنود و رسد و خبر مرگ گلشاه را از اهل قبیله میه میکند. چون ورقه از رامی

گوید. وقتی گرید، اما کنیز گلشاه حقیقت حال را برای او بازمیبسیار بر گور او می

 (.121شود )همان، اش میشود عازم قبیلهورقه خیالش آسوده می
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م ترتیب درست ماجرا از این قرار است: ورقه در راه بازگشت از یمن است که غال

دهد. ورقه سراسیمه خود را به قبیله گلشاه نگین و زره و پیغام گلشاه را به او می

کنند گیرد. پدر و مادر گلشاه وانمود میرساند و سراغ گلشاه را از پدر و مادر او میمی

که گلشاه مرده است و ورقه را بر سر گور دروغین گلشاه که گوسفندی را در آن دفن 

گرید. یکی از دختران قبیله که دلش به د. ورقه بسیار بر گور گلشاه میبَرناند، میکرده

کند. میبودن گلشاه و ازدواج او با شاه شام مطلع  آید، ورقه را از ماجرای زندهرحم می

 شود.ورقه برای دیدن گلشاه عازم شام می

ب ضیق سبخورد که بهمی چشمهای دیگر نیز، چنین اشکاالتی بهدر گزارش داستان

شود: در داستان خسرو و شیرین، ها اشاره میمجال، مختصراً فقط به چند مورد از آن

که این واقعه به  (، درصورتی282کُشتن خسرو به شیرویه نسبت داده شده )همان، 

است؛ یا مکان شده دستور شیرویه و به دست یکی از گماشتگان شیرویه انجام 

جا(. در داستان است )همانشده دانسته « آتشگاه»، بوده« دخمه»خودکشی شیرین که 

میرد که در کتاب، این ترتیب برعکس آمده ویس و رامین، ابتدا ویس و سپس رامین می

 (.120است )همان، 

 های نادرست  . داده5ـ2ـ2

روزرسانی ها و سرایندگانشان نیاز به اصالح/ بههای اشتباه دربارۀ منظومهبعضی از داده

، گلشاه در داستان 22عضی از این اشتباهات از این قرار است: ذیل خویشکاری دارد. ب

که در این داستان، ورقه عاشق و (، درحالی 13شده )همان، عاشق دانسته ورقه و گلشاه 

گلشاه معشوق است. همچنین هالل که پدر گلشاه است، رقیب عشقی گلشاه )= ورقه( 

، سال شاه و درویشطور نیست. ذیل معرفی منظومۀ جا( که قطعاً اینشده )هماندانسته 
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که در صفحۀ قبل که چنان (، درحالی449شده )همان،  ق درج 118جغتایی مرگ هاللی

خسرو و های است. ذیل نظیره قتل رسیدهق به 192کتاب هم آمده، هاللی در سال 

شده  ستهق دان 2123االمین شهرستانی خسرو روحشیرین و ، تاریخ اتمام شیرین

شهاب  خسرو و شیرین ق است. ذیل 2128( که تاریخ صحیح آن 920)همان، 

(، درحالی 924شده )همان، ترشیزی، تنها نسخۀ خطی آن نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا دانسته 

در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی  82283که یک نسخه از این منظومه به شمارۀ 

لیلی و  جدیدترین»شده گفته « نظامی ی و مجنونلیلمقلدان »شود. ذیل میداری نگه

اصفهانی است که ده نسخۀ آن موجود است و تاکنون چاپ موجود ازآنِ نامی مجنون

 گفته« اصفهانیمحمدصادق نامیلیلی و مجنون  »(، اما ذیل 311)همان، « است نشده

 (.321)همان، « است شده چاپ 2911در سال  خمسۀ نامیذیل »شده این اثر 

 . نقد منابع3ـ2

گیری از بسیاری از منابع موجود بهره یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسیهای یکی از قوّت

که خود نویسنده هم در مقدمۀ کتاب متذکر شده، فهرست در این حوزه است. چنان

شناسی در منابع این کتاب که دربردارندۀ حدود هشتصد منبع است، در حکم یک کتاب

شود. باوجود این، اشکاالت و نواقصی در این می عاشقانه محسوبهای حوزۀ منظومه

 افزاید.ها بر غنای آن میبخش وجود دارد که اصالح و رفع آن

 نشده. منابع دیده6ـ3ـ2

اند نشده در بعضی موضوعات، قبل از اولین چاپ کتاب، منابعی وجود داشته که دیده

 رای مثالکرد. بر بعضی موارد تغییر میشدند، نظر نویسنده دمی بسا اگر دیدهو چه
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در این کتاب و برای اولین بار، براساس نظریۀ »شده نویسنده در مقدمۀ کتاب مدعی 

« ایمها را مدوّن کردههای آنهای عاشقانه و خویشکاریپراپ، ساختار روایی منظومه

ای با عنوان راد در مقالهکه قبل از این کتاب، محمد رضایی (، درصورتی22 )همان،

 است.  ( به این موضوع پرداخته2982« )های عاشقانهشناسی قصهدرآمدی بر ریخت»

(، نویسنده به اطالعات مختصری که در 32ـ30 ک. همان،)ر« سراپا»درخصوص 

( آمده، اکتفا کرده 2934، مطلق)خالقی« زیبایی کمال مطلوب زن در فرهنگ ایران»مقالۀ 

 است.  نشده ( دیده2981 )شفیعیون،« نواع ادبی غریب فارسیسراپا؛ یکی از ا»مقالۀ و 

کرمانی است. در مورد صحت/ عدم به خواجوینامه ساممورد دیگر، انتساب 

، همای و همایونهای این منظومه با منظومۀ صحت این انتساب، با توجه به شباهت

 ظرات )همان،ای از این ننقیضی وجود دارد. نویسنده ضمن آوردن خالصهنظرات ضدو

که آخرین تحقیقاتی که در  است؛ درحالی آنِ خواجو دانستهرا از نامهسام(، 091ـ098

« از کیست؟ نامهسام»است. محمدزاده و رویانی در مقالۀ  این باره صورت گرفته، ندیده

( مفصالً نظرات مختلف در این باره را بررسی کرده و نهایتاً به این نتیجه 2982)

نه از آنِ خواجو، بلکه متعلق به سنت شفاهی عوام بوده که  که این منظومهاند رسیده

 اند.خواجو به نظم کشیدههمای و همایون چند نفر از نقاالن، آن را تحت تأثیر 

نیز که منسوب به عطار است، نظریات متعدد  خسرونامه )گل و هرمز(درمورد 

شده، اما درنهایت ابوری آورده دربارۀ صحیح نبودنِ انتساب این منظومه به عطار نیش

خسرونامه )گل و هرمز( از »است؛ درحالی که اگر مقالۀ  سرایندۀ آن مشخص نشده

نام شد این منظومه ازآنِ شاعری بهشد، معلوم می( دیده می2981)نحوی، « کیست؟

 است.ق( بوده  221ای( )شیخ عطار ابوعبداهلل محمد میانجی )میانه
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 821نام جمالی )از شاعری بهاورنگ هفتبه اثری باعنوان پیکر هفتهای ذیل نظیره

به گواهی آته نسخۀ آن »است: شده گونه معرفی است. این منظومه اینشده ق( نام برده 

موجود است، اما در منابع موجود نشانی دیگر از آن  No.138در ایندیاآفیس به شمارۀ 

های دیگر خمسۀ جمالی در مقالۀ راه منظومههم(. این منظومه به2191)همان، « نیافتیم

 شده ( معرفی2939)کاظموف، « تبریزیگنجوی و جمالیحکیم نظامی»کوتاهی باعنوان 

 است. 

ها برای گیری از آناند که بهرهبعضی منابع هم بعد از اولین چاپ کتاب منتشر شده

مثال مقالۀ . برای تکمیل/ اصالح بعضی مطالب در ویراست دوم کتاب مفید خواهد بود

شناسی تواند درخصوص ریخت( می2914زاده، )واعظ« های عاشقانهبندی داستانرده»

ها هم پس از چاپ اول کتاب های عاشقانه راهگشا باشد. بعضی از منظومهداستان

لیلی و مجنون  (،2912) نامهسامتوان به اند که از آن جمله میتصحیح و چاپ شده

مثال ( اشاره کرد. برای 2910قهستانی )مزهر نزاریازهر و ( و 2919گنابادی )قاسمی

گزارش داستان ازهر و مزهر در این کتاب برگرفته از خالصۀ مختصری است که از این 

( 2981)کریمی و باباصفری، « عرایس شعری عرب در ادب فارسی»داستان در مقالۀ 

تر و تواند گزارش دقیقومه میاست. قاعدتاً نویسنده با مراجعه به خود منظآمده 

 تری دراختیار خواننده قرار دهد.کامل

 های فهرست منابع و ناهماهنگی آن با ارجاعات . بعضی آشفتگی2ـ2ـ3

شده، در فهرست منابع ها ارجاع داده مشخصات بعضی از منابعی که در متن به آن

« ی در ادب فارسیسرایکامهتن»توان به مقالۀ است که از آن جمله مینیامده 

)سید  صبح گلشناهلل قدرت(، )قدرت االفکارنتایجهای ( و کتاب2934مطلق، )خالقی
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کرد. مشخصات )سید طاهرمحمد نسیانی( اشاره  تاریخ طاهریمحمدعلی حسن( و 

 های غنائی ایرانمنظومهاست؛ مثالً عنوان کتاب شده  بعضی منابع اشتباه یا ناقص درج

 عناصر داستانو عنوان کتاب  ادبیات غنائی ایراناشتباه به( 2980)صورتگر، 

است، یا مشخصات شده  درجعناصر قصه اشتباه ( در ارجاعات به2932)میرصادقی، 

ناقص  8)باباصفری(« سرایی عاشقانه و تمثیلیاهلی شیرازی و تأثیر وی بر مثنوی»مقالۀ 

شیر، است؛ مثالً قانع، میرعلیجا درج شده است. مشخصات بعضی منابع هم جابهآمده 

 تذکرۀ میخانهقزوینی، مالعبدالنبی، ذیل حرف میم، یا فخرالزمانی الشعراتذکرۀ مقاالت

های دیگری هم در ارجاعات و فهرست منابع است. آشفتگی ذیل حرف نون آمده

 شود.نظر میها صرفهست که برای اینکه موجب اطالۀ کالم نشود، از ذکر آن

 . نتیجه3

یکی از کارهای بزرگ و ارزشمند در حوزۀ  یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسیکتاب 

شود. های عاشقانۀ فارسی است که البته اشکاالت و نواقصی در آن دیده میداستان

های که در مقالۀ حاضر در سه بخشِ نقد ساختاری، نقد بعضی از این ایرادها و کاستی

اند از: عدم انطباق کامل عنوان با شد، عبارته ها پرداختمحتوایی و نقد منابع به آن

محتوای کتاب، اشکال در تبویب کتاب، نداشتن رویۀ واحد در انتخاب عناوین مداخل، 

ها موجود هایی که اطالعات کافی از آنها و منظومهمدخل قرار دادن بعضی از نظیره

کاالت نگارشی و شده برای هر مدخل، اشبینینیست، پایبند نبودن به ساختار پیش

های عاشقانه ضعف تألیف در بعضی مواضع )اشکاالت ساختاری(، قرار دادن منظومه

های عاشقانه، بعضی شناسی داستانذیل نوع غنایی و نمایشی، اشکال در ریخت

ها، بعضی اظهارنظرهای نادقیق و نیازمند بازنگری، گزارش ناقص/ اشتباه بعضی داستان
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ها در ت محتوایی(، ندیدن بعضی از منابع و بعضی آشفتگیهای نادرست )اشکاالداده

فهرست منابع و ناهماهنگی آن با ارجاعات. امید است با برطرف شدن این اشکاالت و 

 تر گردد.نواقص در ویراست دوم، اعتبار و مقبولیت این اثر ارزشمند افزون

 هانوشتپی

تصحیح (. 2911است: اندرچمنی، نقی ) تصحیح شدهنامۀ کارشناسی ارشد عنوان پایان. این منظومه به2

نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز پایان بیگ نویدی.و تحلیل مثنوی جام جمشیدی عبدی

 رشت.

های حماسی، غنایی و عرفانی در مقطع دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، . درنظر گرفتن گرایش2

در برنامۀ درسی هر سه مقطع این رشته و چاپ « ظم غناییمتون ن»گنجاندن دروسی با عناوین 

 های غناییداستان( و 2980)صورتگر،  های غنائی ایرانمنظومههایی با عناوینی چون کتاب

( حاکی از حاکمیت رویکرد سنتی نظریۀ انواع ادبی بر رشتۀ زبان و ادبیات 2919)غالمرضایی، 

 فارسی تا به امروز است.

3. epos 

0. 

 خسرو و شیرین نهان نیستحدیث 
  

 تر الحق داستان نیست...وز آن شیرین 
 

 بیاضش در گزارش نیست معروف
 

 که در بردع سوادش بود موقوف 
 

 ز تاریخ کهنساالن آن بوم
  

 نامه گشت معلوممرا این گنج 
 

 کهنساالن این کشور که هستند
 

 مرا بر شقّۀ این شغل بستند 
 

 

 (221: 2980وی، گنج)نظامی            

5. mode 

6. genre 

7. morphology 

 است.شده در همایش روز جهانی شعر در شیراز ارائه  2982. این مقاله در سال 8
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