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و تفاوت موجود ميان گونهفرضيه وي عشـقي اين جستار، اثبات تمايز حماسـي

كم غنايي است؛ موضوعي كه تاكنون چنان ي آن انجام تر پژوهشي در زمينه كه بايد

و پژوهندگان نيز چنين تمايزي را در تحقيقات خود مد نظرن اكثـر. اندنداشته يافته

ي عشـق مطـرح در متـون قريب به اتّفاق تحقيقات، پيوسته با دريافتي كه از گونه

بناند غنايي داشته و پيوند را در متون حماسي بررسيدهمايه، دليـل بـه. اندي عشق

ها، نوع ادبي فقر پژوهشي موجود در همين بستر، گاه حتّي با تكيه بر همين نگرش

اين پژوهش كوشـيده بـا تشـريح. نادرستي معرّفي شده استمتن حماسي نيز به 

و پيوند در متون حماسـي، ضـمن نمايانـدن ساخت گزاره ابعادي از ژرف ي عشق

ازي عشق مطرح در متون حماسي، دريافتهاي خاص گونهويژگي هاي نادرسـت

؛ از ايـن رو در روش پـژوهش، نوع ادبي برخي از همين متون را هم اصالح كند

دست داده شده، بيست روايت پس از در نظر داشتن تعريفي كه از نوع حماسي به

و برآيندهاي آن به و منثور حماسي بازخواني در منظوم و تحليلـي شكل توصيفي

و نقـش ايـن تعامـل در آفـرينش  و ننـگ چهار بخشِ ارتباط مستقيم عشق با نام

وي عاشق، پيوند با شاهحماسه در چهره حماسه، دگرديسي قهرمان دخـت بيگانـه

.ي عشق حماسي ارائه شده است شناسي گونه روايت
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 مباني نظري تحقيق

و بيان مسأله.1  درآمد
بهحماسه، واژه برنام ادبي و و حدت در كار اسـت اي تازي از مصدر حمس . معناي شدت

و شكلضمن در نظر داشتن ژرف و دهندهساخت ابتدايي و مرثيـه ي حماسه يعنـي قصـيده
ميبا تكيه بر نظريه ي توان بر آن بود كه در ادب فارسي، حماسه همـهي انواع ادبي معاصر،

و پهلواني را در برميهاي داستاني انواع روايت در اين برآينـد جديـد، حماسـه. گيرد رزمي
و در فارسـي ود حماسـي مـي سـاخت كوتـاه آن را سـر. تواند كوتاه يا بلند باشدمي  نامنـد

را مي و در فارسـي يـت حماسـي مـي ساخت بلنـد آن را روا. ناميد» چكامه«توان آن نامنـد
را مي نگ. ناميد» نامهرزم«توان آن يـا گسسـته) منظـوم(توانـد پيوسـته اه لفظ مـي حماسه از

مي.؛ گفتاري، بديهي يا نوشتاري باشد)منثور( تواند سنّتي، سـاختگي، حماسه از نگاه ماهيت
توانـد پهلـواني، مـي-و نـه نـوعي-حماسه از نگاه وجه موضـوعي. هنري يا عاميانه باشد

و مضحك باشد-پهلواني دوي حماسـه طور كلّبه. عشقي، تاريخي، مذهبي هـاي جهـان بـه
نامـه، نامـه، فرامرزنامـه، شـهريارنامه، بهمـن شـاهنامه، گرشاسـپ(ي نوشتاري منظـوم دسته

و و شاهنامه(يا منثور ...) برزونامه ي ابومنصوري، شاهنامه ابوالمؤيد بلخي، اخبار گرشاسـپ
سايلياد،ُ اديسه، انه(بديهي منظوم-و گفتاري...) يادگار زريران و ايد، -... يد، سرود روالنـد

نامـه، سـمك عيـار، قـران حبشـي، گردنكشـان(يـا منثـور)-در فارسي تقريباً نمونه نـدارد
و هوشنگ مي...) نامه (شـوند تقسيم ؛ جعفرپـور، 193-1،191: 1386خـالقي مطلـق،:ك.ر.

1392 :41-66(
و پرهيـز از ننـگ محـوري ـ تـرين ژرف در ديدگاه نگارنده، كسب نام ي سـاخت درون

و مهم و تقابـل حماسه انگاشته شده ترين نمود بروني اين سازه در يك متن حماسي، جنگ
و شرّ به دو جبهه اَنفسـي عنوان هستهي خير ي اصلي طرح روايت در يك سـير آفـاقي يـا

و طرح پيكره. است هـاي حماسـي مايـهي حماسـي يـك مـتن، بـن در انسجام همين هسته
هـايي كـه ضـمن برعهـدهرهدر ارتباط هستند، گـزا) ني جنگيع(ي روايت متنوعي با هسته

و خيزش روايي حماسه ندارند داشتن نقش . هاي فرعي متفاوت، آرماني جز تبلور پويايي
و پيوند را يكي از مهم بناغراق نيست اگر عشق شـمار هـاي حماسـي بـه مايـه ترين

ب. آوريم بخشد بلكه حماسه لطافت نميهاين گزاره برخالف نظر بسياري از پژوهندگان، تنها
و بهانه آويز آشنايياغلب دست . آيـد شـمار مـيي جالب توجهي هم براي خلـق آن بـه زدا

و معاصر چندان بدان توجـه نشـده، فرآينـد اصلي كه تا امروز در نظريه ي انواع ادبي سنّتي
و فرودهاي درزمـاني خـود تفـاوت و دگرگوني انواع است كه در فراز هـاي بنيـادي تحول

و محوريـت بـن. دنبال داشته است بسياري را به ي مايـه يكي از همين تغييرات برجسـتگي
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و اغلـب عشق است كه در متون اوليه و رونـدي گـذرا و كوتـاه ي حماسي طرحي جزيـي

و در البه شـده؛ امـا بعـدها راويـان متـون الي رويدادهاي حماسه مطرح مـي آغازگر داشته
بهص حماسهخصو حماسي، به هـاي خوبي دريافتند كه تكرار صرف مشخّصـه هاي منثور،

و الگوهاي تغييرناپذير متون حماسي شاخص، نـه تنهـا سـبب برانگيختگـي مخاطـب  ثابت
و ره نشده بلكه اساساً موجب تفاوت نيز نمي از شـود و تبعيـت صـرف آوردي جـز تقليـد

و اينجا بود)ي فردوسيشاهنامه(شاهكارها  و مكـاني ندارد كـه بـا درك مقتضـيات زمـاني
ي شكل نويني از متون حماسي عرضه شد كه الزاماً تا حدي نيز در مقايسه بـا شـكل اوليـه 

بنحماسه.خود متفاوت بوده است ي مايـه هاي منثور يا منظومي كه از طريق برجسته كردن
و اغلب پردامنه، ره و پيوند در شكلي خاص و عشق و آورد همين انقالب تغيير نوعي بـوده

به به نههيچ وجه تعلّق ذاتي خود را نسبت و تنهـا بسـتر نوع مسلّط حماسه از دست ندادند
و قالب كهنو اي آن را فراهم ساخته بلكه حالاحي . اند بخشيدههوايي جديد نيز به اين قاب

ي بحث عشق در حماسهپيشينه.1.1

و عرفـاني، پردامنهرغم تحقيقات راست آن است كه علي ي بازخواني عشق در متون غنـايي
و با صـرف نظـر از چنـد مايهبن و پيوند در متون حماسي چندان مورد توجه نبوده ي عشق

و غيـر مسـتقلّ هاي انجام شده از سطح توصيفساز، باقي تالشپژوهش جهت هاي جزيي
و شخصيبحث عشق در حماسه يا گفتارهاي ستايش بـانوانت زنان يا پهلـوان گونه از كردار

آنحماسه فراتر نمي ي نگـاه اغلـب همـين تحقيقـات هـم جاست كـه گسـتره رود؛ تعجب
از. شاهنامه يا دست كم در برخي موارد نادر، ديگر متون منظـوم حماسـي اسـت منحصر به

زنسوي ديگر، نگرش غالب همين گفتارها نيز بيش سـتيز تر نوعي تالش نافرجام در اثبات
و نماياندن نگرش منفي او يا جامعـه نسـبت بـه بو زنـان دن يا نبودن راوي يا شاعر حماسه

و پراكندهاگر توصيف. است بنهاي كوتاه و پيوند در البهمايهاي كه از اي الي پـارهي عشق
، 453: 1383؛ سـرّامي، 140-139: 1379مختاري،:ك.ر(از تحقيقات حماسي وجود داشته 

؛ 873، 835-845، 731، 693، 592، 538، 533، 529، 522، 501-511، 450، 489، 488
ــفا، ــوي، 542، 244-241: 1384ص ــديان،61-59: 1385؛ مرتض ، 216-210: 1387؛ حمي

ــا، 427 ــري، 125-78،124: 1387؛ شميسـ ، 276، 218-61،71،87،213: 1389و جعفـ
نه) 347، 344، 318، 301، 294 در رابطه با حماسـه، بلكـهو يا اندك گفتارهاي تحليلي كه

زنعموماً با نگرشي كلّ و يا با خوانشي : نامـه كتاب:ك.ر( مدارانه، مطالبي مطرح ساختهنگر
؛ دهقـاني، 1390؛ سـتّاري، 1389؛ علـوي، 1388؛ حسـيني، 1385نيا،؛ پاك1344اتّحاديه،

به در نظر داشته باشيم؛ بخشي) 1391؛ ذوالفقاري، 1390؛ مجيدي كرايي، 1390 را هم بايد
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و عمومـاً گونـه هايي اختصاص داد كه دريافتتوصيف و نه تحليلي داشـته اي هاي سطحي
و شخصيت زنان در حماسه بـه بازنويسي از روايت عشق هاي حماسي يا توصيفي از كردار

(انـد تطبيقـي بررسـيده هـا ايـن مـوارد را بـا نگـاهي شمار آمده كه البتّه برخي از آن :ك.ر.
و نـوروزي،؛ يحيـي 1371و 1368؛ كيـا، 1350؛ بصـاري، 1348مصاحب،: نامه كتاب پـور
و قبادي، 1386 و كهندل، 1389؛ عباسي و صفي، 1391؛ ساجدي راد )1391و نجاري

و مايـه شـناخت بـني اخير بخش ديگري از تحقيقـات، بـه در دو دهه ي عشـق، زن
و يا عوامل اند كـه گيري آن را بررسي كردهمؤثّر در شكلازدواج در متون حماسي پرداخته

در گفتـاري بـا عنـوان) 1380(منـوچهر اكبـري. انـد در اين جستار، مورد توجه قرار گرفته
و ناشايست زنان در شاهنامه« از كاركردهاي واالي زنان شاهنامه، وفاي در عشـق» شايست

و موضوع شهر زنان سخن گفته است ) 1383(سـجاد آيـدنلو.و ازدواج، نقش تاريخي آنان
دنبال تشخيص هويت وشناختگي مادر سياوش است؛ نگرش وي در نهايـت، اي به در مقاله

. كنـد نـام سـياوش مطـرح مـي اي در باب پري بـودن مـادر گـم با ذكر دوازده دليل، فرضيه
ه در گفتاري مورد توجه، با طرح پرسشي كه چرا در شـاهنام) 1384(الدين كزّازي ميرجالل

كه از نظر نگارنده، محـلّ( اي مطرح كردهگيرند، فرضيهمردان ايراني با زنان نيراني پيوند مي
آنو در ادامه) نقد است و جز از يك مورد هاي بحث خود از هفت پيوند شاهنامه ياد كرده

و منيژه( محمدحسـين. كنـد بار شش مورد ديگـر را توصـيف مـي، پيامد فاجعه)پيوند بيژن
و) 1384(پـورو سعيد حسام كرمي و جايگـاه زن در سـمك عيـار در جسـتاري، تصـوير

و به اين نتيجه رسيدهداراب ها حضوري فعـال اند كه زن در اين روايتنامه را بررسي كرده
و در انديشه و عشـق، شـركت دارد داشته سـجاد آيـدنلو. ورزي، حكومت، پهلواني، عياري

در) 1387( بنپژوهشي جهتبراي اولين بار هاي مهم ازدواج در ادب حماسـي را مايهساز،
سـيد مهـدي طباطبـايي. كنـد هايي تطبيقي معرّفـي مـي در هشت بخش، همراه با ذكر نمونه

و شخصيت زنان در گرشاسـپ در مقاله) 1387( مـيالد. نامـه را نمايانـده اسـت اي، جايگاه
سدر مقاله) 1389(جعفرپور  اي منثور، از عنوان حماسهمك عيار به اي ضمن در نظر گرفتن

و آزمون ازدواج، پيشهمسري، بيگانهموضوع برون  ورزي، دخت در عشـق گامي شاهستيزي
و آرمانواسطه-هاي شرطيباختگي در ميدان جنگ، پيونددل شـهري در ازدواج، سـخن اي

و رقيه رضايي رضا اشرف. گفته است و) 1390(زاده در با طرح موضوع عشق همسرگزيني
بهخمسه . انـد نامه اشاره كـردهي شرفمواردي سطحي از اين مضمون در حماسهي نظامي،

و رقيه نيساري تبريزي در يك بازخواني تطبيقي، سـيماي) 1390(محمدرضا برزگر خالقي
و عشق را در حماسه اُديسه مطالعه كـرده هاي ددهزن و و. انـد قورقود، ايلياد حسـن بسـاك

» نامـهي گرشاسـپ افول قـدرت زن در حماسـه«اي با عنوان در مقاله) 1390(هيد توكّلي نا
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و در تقابـل بـا برآينـد سابقهبدون توجه به : هـاي آن، معتقدنـدي پژوهش مهدي طباطبايي

و دوره گرشاسپ و مـرد و برابري زن ي فروپاشـي قـدرت زن نامه پاياني بر دوران همراهي
بيااين برآيند، فرضيه از نظر نگارنده. است و برآمده از خـوانش نادرسـت ايشـاني اساس

اي ديگـر بـا در مقالـه) 1391(بوده كه در پي، نادرستي آن آشكار خواهد شد، هـم ايشـان 
و بهمـن نامه، كوشي موردي گرشاسپمطالعه نامـه، نقـش بازرگانـان را در نامه، فرامرزنامه

و روند داستان در اسحاق طغيـاني. اندهاي حماسي بررسي كردهمنظومه پيوندهاي زناشويي
يي حماســههــاي برجسـتهتتحليــل شخصـي در جســتاري بـه) 1391(و مـريم حيـدري 

و رودابه پرداخته عاشقانه شـود اين پژوهش از جهتي براي نگارنده مهم تلقّي مـي. اندي زال
: اندهاي اين مقاله دنبال كردهيندبرآزيرا نگارندگان بحث خود را با دريافتي نسبتاً نزديك با 

و حماسه معجوني شيرين ساخته است« آن... در اين داستان عشق ميتا توان بـر ايـن جا كه
ميهاي عاشقانه نهاد، داستانها نام حماسهگونه داستان و هايي كه با عشق شروع بـراي شود

و به (»ثمر نشستن آن بايد حماسه آفريدبقا و حيدري. )2: 1391،طغياني
سو با نظر فوق، تنها از ديدگاه تحليل نوع ادبي بـا وجـه يـا صـفت نگارنده تا حدي هم

در سـطرهاي(وجود دارد موافـق نبـوده» هاي عاشقانهحماسه«اي كه در اصطالح»عاشقانه«
و در ايـن) اي ديگر از همين دريافت را در اظهـار نظـر كـزّازي خـواهيم ديـد پسين نمونه

و پيوند در متون حماسـي جستار سع ي دارد مخاطب را به اين مطلب رهنمون كند كه عشق
مياز زيرساخت بنهايي تبعيت هـاي حماسـي ارتبـاط مسـتقيمي بـا مايهكند كه مانند ديگر

و با آن بيگانه نيسـت؛ همـين مجموعـه مضـمون ژرف هـاي ساخت نوع ادبي حماسه داشته
اي ديگـر نوعي جديد از حماسه در دل حماسهگيري زيرساختي مرتبط با عشق سبب شكل

و نبايد با اضافه كردن وجه يا صفت عاشقانه، آن را متمـايز از نـوع اصـيل حماسـه مي شود
و دست بن نشان داد، زيرا پردازنده يا راوي حماسه قصد دارد با طرح اي مايهآويز قرار دادن

ــه  ــ ب ــه را ارائ ــويني از حماس ــكل ن ــد، ش و پيون ــق ــام عش دان ــتگيه و پيوس ــق ــه تعلّ ده ك
در پژوهشـي مهـم بـا) 2012(فلوريكـا باديسـتين. ناپذيري با نوع ادبي حماسه دارد جدايي

اُديسـه عنوان الگوهاي زنانگي در حماسـه  و :ي هـومر، معتقـد اسـت هـاي پهلـواني ايليـاد
وجـود آورده اسـت كـه تـا حـد زيـادي بـا اي را بـه شناسي زنانـه هاي هومر گونه حماسه

در ضعيتو و مـي هاي مختلف زندگي زنان در زمان صلح يا جنگ انطبـاق دارد تـوان آن را
و حاصل الهه(ي زنان ديميتر گونه سه و الهـه(، زنـان آفروديـت)خيزيي زراعت ي عشـق

و علي امينـي. تفسير كرد) بانوان مستقل پهلوان(و زنان آمازون) زيبايي ) 1392(اكبر نحوي
بـازخواني به بـه سـياوش، روي بـه اي با محوريت قرار دادن روايـت عشـق سـودا در مقاله
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به تطبيقي مضمون عشق نامادري به و ناپسري و ادبيـات ملـل ناپسري ناماداري در اسـاطير
و در فرجام عناصر مشترك در هريك از اين مضمون . اند ها را ذكر نموده آورده

 هاي تحقيقپرسش.1.2
و غنايي قائل به توان در دو گونهمي.1  ود تمايزي بود؟وجي عشق حماسي
 دارد؟»و ننگ نام«يابي در آزمون عشق، ارتباطي با مفهوم كام.2
ميبر پايه.3 ي قهرمان عاشق را در حماسه تحليل توان چهرهي رويكرد دگرديسي قهرمان،

 كرد؟
ميچرا عزيمت قهرمان عاشق در حماسه اغلب در الگوي برون.4  شود؟همسري طرح
چهبيگانه.5 يابي در متون حماسي همـوارهي دارد؟ چرا روند جفتمفهومستيزي در عشق،

 دهد؟در اقليم دشمنان روي مي
و پيوند توأمان هستند يا ممكن است پيوند بدون وجـود عشـق.6 در متون حماسي، عشق

ي ديگري صورت بگيرد؟و با دخالت مؤلّفه
و تقسيماز ديدگاه روايت.7 ي چه عشق در متون حماس بندي روايتشناسي براي شناسايي

 توان ارائه داد؟الگوهايي مي

و فرضيه.1.3 ي پژوهشهدف

و ناگفته بننماياندن عوامل آنمايههايي كه و پيوند در متون حماسي با تبعيت از هاي عشق
و موجبات تمايز آشكار ميان گونه ميطرح شده و غنايي را فراهم .سازدي عشق حماسي

 تحقيق ضرورت.1.4
و ارتباط آن با ژرفگونهشناسايي و پيوند و تعامـل عشـقي عشق حماسي ساخت حماسه

و دستاي از زيرساختبا مجموعه و نقش آغازين مايـه در آفـرينشي اين بـن آويزگونه ها
تبـع چنـين خـود اختصـاص نـداده، بـه حماسه تا امروز موضوع پـژوهش مسـتقلّي را بـه 

مي كم پتوان كاستيبودي، و كلّژوهشهايي را براي گـراي انجـام يافتـه در هاي غير مستقّل
ي اصلي نگارنده، تمركـز بـر ها اشاره خواهيم كرد؛ ولي دغدغهنظر گرفت كه تا حدي بدان

راحتـي نـوع ادبـي برخـي از متـون هـا، بـه هايي است كه با تكيه بر همين كاسـتي قضاوت
خوحماسي را تغيير داده يا گاه در بحث و نـوع الي شـبهد را در البـه هايي از اين دست، هـا

ي عاشـقانه،ي رزمي، حماسـه نامهي بزمي، بزمنامهاي نظير رزماصطالحات ادبي خودساخته
ونامه، رمانس، هوسعشق ازيـن خيـل بـا. كننـد گرفتار مـي ... نامه، روايات عاميانه يا غنايي

و براي تأكيد بر ضرورت انجام اين پژ مـواردي اشـاره وهش، بـه توجه به محدوديت گفتار
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نازنامـه را بكـاود، ايـن دغدغـه را درك پژوهشگر اهل فنّي كه يك بار روايت فلك.كنممي
و علي آل داوود مي نازنامـه را بـا نوع روايـت فلـك) مصحح اثر(كند كه چرا جالل ستّاري

درگمو يا در شناسايي نـوع ادبـي ايـن روايـت، سـر اي معرّفي كردههاي خودساختهعنوان
هـايي چـون امـه را بـا عنـوان نازني ادبـي فلـك آل داوود هشت بار نـوع يـا گونـه. اندبوده

ي زبـان فارسـي، هـاي عاميانـه؛ داستان)3: 1382شيرازي، تسكين:ك.ر(اي حماسي منظومه
و پهلـواني، افسـانه افسانه و منظومـه)11: همـان:ك.ر(ي عاميانـه هاي عشقي اي حماسـي

و عاميانه يـا منظومـهانعاشقانه، داست و عاميانـه هاي حماسي :ك.ر(اي حماسـي، عاشـقانه
و عياريو داستان)12: همان يك)22: همان:ك.ر(هاي پهلواني و در پي ديگـر تعيين كرده

و با ذهنيتي كه ايشان از متـون) 1388(جالل ستّاري. تغيير داده است در پژوهشي توصيفي
بن غنايي داشته ي قابل توجه اند؛ ولي مسألهي عشق را در چند روايت، بررسي كردهيهمااند،

نازنامـهي عشـق حماسـي، فلـك گونـه جاست كه چرا در اين بازخواني بدون توجه بـه اين
بن( و مضمون مهم پهلوانمايهروايتي كه حاوي نامه نـام نهـاده، عشق)بانوستهاي حماسي

و جالب ازتر اينشده از كه ستّاري پس و بازنويسي همـراه بـا چنـد اشـتباه خـود توصيف
ميروايت فلك :گويدنازنامه،

و قصهاما فلك« اي پريوار هم نازنامه تنها داستاني عشقي نيست؛ بلكه حديثي حماسي
و بي و قصـه نازنامه مرهون همين درآميختگي عشقپسندي فلكگمان مردمهست هـاي نامه

و ماجراجويي تـر از ايـن،و مهـم) 140: 1388سـتّاري،:ك.ر(» حماسي اسـت هايپريوار
به اشاره هـاي آن در نازنامه است كه كـامالً بـا نمونـهي عشق مطرح در فلكگونهي ستّاري

و غالبـاً هذا در اين پيوند عاشقانه، زن از مرد گستاخمع«: متون حماسي انطباق دارد تر است
مياوست كه در اظهار عشق، پيش محدوديت بحث اجازه) 141: 1388ستّاري،(».شودقدم

وي مـتن دهد براي نشان دادن ضرورت ايـن پـژوهش دايـره نمي شناسـي را گسـترش داده
تـوان بـا راحتي مـيي عشق حماسي را نشان دهيم؛ اما به گونهتر تبعات عدم توجه به بيش

و كتب تاريخ ادبيات، سبكمراجعه به  حجم بااليي از مقاالت موجود در شناسي، انواع ادبي
بهگونه داوريي نوع حماسي، طوماري از همينزمينه .دست داد ها را

در برخي جسـتارها پژوهشـگر بـا. انجام پژوهش حاضر ضرورت ديگري هم داشت
و شاهكارانديش، دريافتنگاهي تك مثال(هاي برآمده از خوانش يك متن حماسي را قطبي
ميعنبه) شاهنامه . دهدوان شرطي قطعي به نوع ادبي حماسه تعميم
در« ميبه. جنگد، براي عشق نميحماسهاما پهلوان ايراني و بـه عشق گرفتار -شـود

و رفتارها برمي ها در ميان اسـت، آيد؛ اما نه رقيبي در اين عشقسبب آن در پي تغيير روابط
... نبـرد برخيزنـدي از ميان برداشتنش بـه روست كه براو نه خود عشق با چنان سدي روبه
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مي بيژن در توران به و كـاووس نيـز در ديـاري بيگانـه ... شودعشق منيژه گرفتار گشتاسپ
و سودابهشيفته و اند؛ اما ايني كتايون گونـه ماجراهـا نيـز از نـوع ماجراهـاي سلحشـوران

(»مبتنـي اسـت شان بر موضعي عاشقانهها نيست كه اصل رويداد حماسيشواليه مختـاري،.
1379 :139-140(

: نامـه كتـاب:ك.ر(تعريف نـوع حماسـي در ايـران بايـد داشـت ضمن انتقادي كه به
و: بايستي در نقد گفتار مختاري متذكّر شـد) 1392جعفرپور، بـا در نظـر داشـتن اخـتالف

ـ مجادله و نبـرد كيكـاووس در ب و طوس در ماجراي مادر سياوش، اسـارت دسـتهي گيو
و  آوردن سودابه، كشاكش پهلوانان ايران براي پيوند گـرفتن بـا بانوگشسـپ، پيونـد داراب

و كم... ناهيد مي-و نه در حماسه-تر در شاهنامه بايد گفت پهلوان ايراني جنگد براي عشق
و مـانع-و نه در حماسه-ي نظر مختاري، محتمل باشد كه در شاهنامهو اگر بر پايه رقيـب

دلجدي  بهبر سر راه جنگ داشته باشـد، باختگي وجود ندارد كه قهرمان براي رفع آن نياز
چـرا. كنـد رو مـي در مقاله حاضر شواهدي ارائه شده كه اين مدعا را بـا چنـدوچون روبـه 

اسم حماسه، بر ملّيت آن هم از مختاري در تشريح عشق آن هم در مقياس نوعي وسيعي به 
و تحليل هـر سـازه نوع ايراني تأكيد مي اي از جملـه كند؟ اين پژوهش باور دارد در تشريح
و پيوند كه به  ميعشق و پيكره را در نظـر گرفـت نوع ادبي حماسه مرتبط . شود بايد كلّيت

هم( و و اثبـات فرضـيه ...) يعني هم ايراني، توراني ي بنـاي ضرورت ايـن پـژوهش طـرح
بر اساس داليلي كه در اين پژوهش مطرح كـرده نگارنده. حماسه بر موضعي عاشقانه است

و بتوانـــد بـــا بـــاور دارد، حماســـه  اي كـــه بـــر موضـــع عشـــق خلـــق شـــده باشـــد
بندست بهمايهآويز قرار دادن اين اي كه عنصـر گونه، پيوندي نزديك با حماسه برقرار كند

و ننگ در آن ناچيز نباشد، متن حماسي اصيلي محسوب مي و نام هجنگ و يچ نيـازي شود
و هويت اين قبيل متـون حماسـيو اساس علمي اي وجود ندارد كه براي تشخيص اصالت

و شواليه و رمانس متوسل شويمدر ادب فارسي به ماجراهاي سلحشوري .اي غربي
و كلّيتوجهيدر كنار همين بي هايي كه در تحقيقات ادبي مرسوم شده، اخيـراً گوييها
ر و توجه بدون زمينهوبهبا مشكل ديگري هم و آن گرايش ي مناسب دانشجويان رو هستيم

و بسيار پردامنههاي ادبي از جمله شبهنظريهو محقّقان به ي رمانس، بدون در نظر نوع غربي
و شناخت جامعي از پيشينهي متنداشتن گستره ي اين اصطالح شناسي الزم در ادب فارسي

ي چند وجه مشترك ميـان صرف مشاهدهرها پژوهنده به در اين دسته جستا. در غرب است
و منظوم ادب فارسي با رمانسحماسه و كنار هم قـرار دادن آن هاي منثور هـا بـا هاي غربي

به يك نهديگر، هـا را تغييـر داده بلكـه هويـت ملّـي تنها نوع ادبي راستين اين روايتآساني
و مـيو فراگيـر رمـانس گسـتردهي فارسي را هم تحت عنوان غربي بسـيار حماسه سـنجد
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اي نظيـر هاي غناييالشّعاع قرار دادن روايتي هيچ سندي، با تحتشگفتا كه گاه بدون ارائه

و و شيرين :كننـد هـاي حماسـي را تحليـل مـيي عشق مطـرح در روايـت، گونه...خسرو
و در زمرهنامهكتاب داراب« -هاي حماسيي داستاني بيغمي از كتب منثور قرن نهم هجري

و-بــن اســفنديارســر دارابپ-هــاي فيروزشــاهاســت كــه بــه شــرح لشكركشــي1عشــقي
و پهلوانــان ايــران در ســرزمين جنگــاوري و(».پردازنــدهــاي مختلــف مــيهــاي او علّــامي

ي فيروزشاه از شاهكارهاي ادبيات منثـور داسـتاني نامه يا قصهداراب«) 415: 1391عظيمي،
ه دري رمـانس توان داسـتان را در حـوزهمي... جري استدر قرن نهم و هـم هـا جـاي داد

و همچنـين ...ي ادبيات داسـتاني عاشـقانه حيطه نويسـنده در سـاختن ايـن داسـتان لطيـف
و شـيرين بهـره گرفتـه اسـت  و(».موضوع غنايي آن از داستان خسـرو محمـدي فشـاركي

)413: 1391 محمودي،
ن ميبرخي ديگر از جستارها دهد كه پژوهشگر اصـالً دريافـت درسـتي از مفهـوم شان

و رمانس ندارد؛ به عنوان مثال، در مقاله نقـل قـول اي از كنار هم قرار داده شدن سه حماسه
و ... رمانس يك شكل اروپايي است«: پيوسته، چنين نظري خلق شده است معموالً اشخاص

بهعناصر عاشقانه، ماجراجويانه، حيرت... وقايع آن و حماسي را مي آور تفاوت. آوردوجود
و ميـدان آن با حماسه در اين است كه تنها به و بـه جنـگ  هـاي كـارزار اختصـاص نـدارد

دربه... آميز نيز نظر داردي اغراقماجراهاي عاشقانه و شـيرين نظـامي چيزي مانند خسـرو
و پژومند،(».گوينداروپا رمانس مي )78-77: 1388گلچين

نادرستي كه در دو سطر اول اين نمونه براي تعريف نوع رمـانس از اشاره به معيارهاي
همـه آميختگـي وجود داشت، صرف نظر شد؛ اما به راستي نبايد از خود پرسيد چرا با ايـن 

و حماسي در اين تعريـف، پژوهشـگر حتّـي بـراي  و عناصر عاشقانه و رمانس نوع حماسه
و شيرين( اثبات نظر خود نيز مثالي از 6500آورده كه اگر) خسرو بيت آن غربال شود جـز

ترين شـاهدي توان كوچكدو يا سه مورد كه مجموع آن هم حدوداً بيست بيت نيست، نمي
و از نوع حماسي يافت تا با دست آويز قرار دادن آن توجيهي بـراي رمـانس بـودن خسـرو

در بايد. پيدا كرد) البتّه بر اساس تعريف فوق(شيرين  و تقابـل آفـاقي توجه داشت كه نبرد
و شايد كم و گونه رمانس، مضموني بسيار ناچيز، گذرا ي رمانس الزامي بـراي اهميت است

و اختصاص نبرد در خود ندارد، به همين دليل كشش عشـق در رمـانس بـر كوشـش تعلّق
كم. چربد جنگ مي و عنواني دارد؛ و جنـگ مـي تر تن بـه پهلوان در رمانس تنها نامي دهـد

در تر سعي مـي ديگر در پي به دست آوردن نام نيست حتّي در راه دلدادگي خود؛ بيش كنـد
و اثبات وفاداري خود باشد تا لبخند رضايت او را ببينـد  و. خدمت بانوي محبوبش خسـرو

ميشيرين يكي از ممتازترين روايت و عشقي ادب فارسي محسوب و هـيچ هاي غنايي شود
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و رمانس خواندن آن جفايي است بر ميراث ادبـي ايـران رمانسسنخيتي با هاي غربي ندارد
(و هويت ملّي اين روايت )190-189: 1386خالقي مطلق،:ك.ر.

 روش پژوهش.1.5
ي حاضر ضمن پرهيز از تكرار توصيفات پيشين با در نظر داشتن ديدگاهي كه از نـوع مقاله

و برداري از نمونه ادبي حماسه ارائه كرد، سعي دارد پس هاي صورت گرفته از كاركرد عشق
و طبقـه پيوند در و منثـور آن بيست متن حماسي منظـوم هـا در الگوهـاي چندگانـه، بنـدي

بن تصويري از گستره از مايهي عمل و اهميت آن در انسجام شـكل نـويني و پيوند ي عشق
و تفاوت ي عشق حماسـي از غنـايي گونه حماسه ارائه دهد تا از اين طريق موجبات تمايز

هاي مغاير، سعي شده تبيين موضوع مـورد در اين پژوهش بر كنار از ديدگاه. را نمايان سازد
و نتيجه ره گيري بيش نظر يافتي باشد كه از ساختار ميـراث حماسـي بـه دسـت تر بر اساس

و براي نيل به اين مقصود گمان بر آن است به جاي ذكـر تعـاريف طـوالني  معنـايي، آمده
. تر براي شناخت كفايت كند هاي صوري بيش نمونه

و بررسي  نقد
 هاي حماسيطرح عشق در روايت.2

و ننگ«با» عشق«ارتباط مستقيم.2.1 و نقش اين تعامل در آفرينش حماسه» نام

داد، مردمـي،: هـايي چـون تابند؛ ويژگـي هاي انساني را بازميمتون حماسي واالترين ارزش
به دين، پايراستي، باورمندي به  و دروغ، بندي پيمان، جـوانمردي، رادي، پرهيـز از فريـب

و مـيهن  و زبـوني و خودپسندي، بيزاري از تـرس و كوتـاه پيراستگي از آز سـخن، دوسـتي
آن همه (، فروفشـرده شـده اسـت»نام«ي چه كه در كلمهي )93-79: 1388كـزّازي،:ك.ر.

و حتّي بـا نگـاهي گسـترده شك انگيزه بي و كردار پهلوانان تـر، ماهيـت هـري اصلي رفتار
يكحماسه تـا امـروز در ايـران، بـا وجـود. داشت همين مفهوم اسـت سره در گرو پاساي

شده، هنوز هـيچ پژوهشـي متـذكّر ايـن مطلـب»و ننگ نام«مفهوم توجهات فراواني كه به 
قه: نشده است كه و رسـيدن بـه كام«رمان براي هـاي نيـز يكـي از مصـداق» معشـوق يـابي

به دست مي» نام«مفهوم يابي بهتلقّي اي اگر قهرمان عاشـق بيان ديگر در چنين حماسه شود؛
بهيك جنگاور است، شاه و اگر قهرمان مثابه دخت معشوق درست ي شهرت قدرت اوست

و مرتبه باعاشق، مقام و بر شد، شاهاش در حد سلطنت دنيا همين دخت دقيقاً همان دنياست
و شاهان، هـر قـدر هـم كـه در پيرنگـي  اساس است كه همواره در متون حماسي پهلوانان
و در گيراگير كردارهـاي حماسـي قـرار بگيرنـد، ناچـار بـه   شكوهمند توصيف شده باشند



و پيوند در حماسهي ساخت گونه تحليل ژرف 57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشق
مي) دختان عموماً شاه(ماهرويان بههم دل و و فرودهـايي تبع آن در آزمون بازند و فـراز ها

و اين و اغلب ناچار از نبرد هستند خواهانـه در پـي جاست كه بار ديگـر نـام هم قرار گرفته
و آشكارا براي برآورده شدن همين آرمان، حتّي بـه وصال برمي و لشركشـي هـم آيند نبـرد

مي گيتـي را هـ آورند كه در اكثر شواهد متون حماسي گسـتردگي آن حتّـي پهنـهمي روي
ميدرمي و پس از اين روند پهلوان بر تختي تكيه آن زند كه شاه نوردد دخت جزيي از لوازم

و بايستي مالكيت آن در اين جريان به فاتح انتقال پيـدا كنـد محسوب مي  رسـيدن بـه. شود
گاه در ارتبـاطي بـا(آورد معشوقي كه پهلوان خواهان اوست، موجبات نام وي را فراهم مي

مي»و ننگ نام«مفهوم  و) شود كـه در ادامـه ذكـر خواهـد شـد فرضيات ديگري هم مطرح
بهرسد، شكستهپهلواني كه در اين سير به كام نمي و در قيـاس بـا ديگـر شمار مـي نام آيـد

و پهلوانان شكستهپهلوانان نامور از درون فرومي و ارج ريزد نام هم كه ديگر پهلوانان نبـوده
خواهان متون حماسي هنگامي كـه در ازين روست كه نام.ن خود نداردو بهايي در ميان اقرا

ميپي وصال معشوق برمي ميآيند تا پاي جان و بهتر بينند كه در راه معشـوق جـان كوشند
و در آزمون عشق كامباخته تا با ننگ بي آن. ياب نشوند نامي زنده بمانند كـه شـيده پـس از

و سرسختي بانوگشسپ را در  ميخودداري :بيند پيوند با خود
بـرد نـامكـه از عشـق هرگـز نميپشيمان شد از عشق، آن مرد خـام

)104: 1382نامه، بانوگشسپ(
... عذار رسن در گردن من كرده استي ملك يمن ندارم بلكه عشق سيمين من دغدغه«

و دالوران مـن كشـته اين همه به  و تمام مبارزان مـن و خواهم كشيد قصد آن آزار كشيدم
و اين بدنامي را بگيرم، ديگر چه نوع در ميان پادشـاهان زنـدگي كـنم ... شدند ».و اگر بروم

چندي پيش در پژوهشي كه از ديدگاه روانشناسي بـا بررسـي)206: 1384شيرويه نامدار،(
و زن انجـام شـد، نمونه كهن و ارتباط آن با دو محور شاخص حماسـه يعنـي شـاه ي مركز

زن از ديدگاه روان«پژوهندگان مدعاي اين مقاله را به زباني ديگر بيان نمودند شناسي ژرفـا،
هـاي حماسـي ايفـا تر قهرمانان داستاني را براي بيشبه عنوان آنيماي قهرمان، نقشي مركز

» كننـدي خـويش مـيي گمشـدهي نيرويشان را صرف رسيدن به اين نيمـه كند كه همه مي
و شريفيان،( و) 151: 1392اتوني زيرا اين نيمه ساحت وجود روانـي آنـان را كامـل كـرده

مي يابي به آن، نام دست .شود آوري قلمداد

و خلق حماسهقهرمان حماسه در چهرهدگرديسي.2.2 ي عاشق

و در گونه ي عشق حماسي با روايتي مواجهيم كه در آن، كنش قهرمان با عشق شروع شـده
و به و به نبرد روي آورد براي بقا از. ثمر نشستن آن بايد حماسه آفريد ايـن ويژگـي يكـي
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تمـايز آن را بـاي عشق مطرح در متون حماسـي بـوده كـه موجبـاتي گونهچند خصيصه
ميگونه .آوردي عشق مطرح در متون غنايي فراهم

اي ديگر از قهرمانان حماسه را آشـكار خواهي در عشق، چهرهدر اين سير موضوع نام
اي در كنار ديگـر سازد، باور به اين مسأله كه قهرمان حماسه طي يك دگرديسي اسطوره مي

و هـايي كـه دارد، مـي چهره از ديـدگاه. نيـز ظـاهر شـودي عاشـق چهـره توانـد در نقـش
و شناسي معاصر، جوزف كمپبل اين موضوع را در نقـد اسـطوره اسطوره اي خـود بـا طـرح

و حماسـه توصيف الگوهايي از كوخـولين، پهلـوان نامـدار حماسـه  ي كـالواال اي ايرلنـدي
)Kalevala (آشكار ساخته است) . حماسـه در مورد ايـن) 346-344: 1389كمپبل،:ك.ر.
ــق،:ك.ر( ــالقي مطل ــان124، 123، 17،122: 1386خ ، 136، 128، 10،45،79،111:؛ هم

ميبر پايه) 191 دري دريافت كمپبل توان بر آن بود، قهرمان در متون حماسي ممكن اسـت
اسفنديار در شاهنامه، رستم در جهانگيرنامه يا اسكندر در اسـكندرنامه،(ي مدافع دين چهره

وي حيدري، خاورانامه، حسين كرد شبستري، حملهنابومسلم از(؛ عاشـق ...)نامـه بسـياري
نامـه، نامـه، كـوش نامـه، بهمـن نامـه، سـام هاي طرح عشـق در شـاهنامه، گرشاسـپ روايت

قورقــود، نامــه، ددهطرسوســي، حمــزه/نامــه بيغمــينامــه، ســمك عيــار، داراببانوگشســپ
و پلنگينه نامـه، نامـه، گرشاسـپ امه، كـوشم پهلوانان شـاهن عمو(دوستو يا ميهن...) پوش

ونامه طرسوسي، فيروزشاهنامه، داراب سام تـرين نكتـه ظاهر شود؛ مهـم ...) نامه، قران حبشي
و پيوستگي چهره هاي متفاوت قهرمان حماسه، كنش تكراري وي در آن چهـره در يگانگي

ازو نقش بوده است؛ رفتاري كه در آغاز گفتار بـدان اشـاره شـد  ارتبـاط:و عبـارت اسـت
و مدافع مذهبي، عاشق، مـيهن(مستقيم قهرمان در هر چهره  ي اصـلي بـا هسـته ...) دوسـت

مي حماسه، يعني نبرد؛ اساساً همين كنش مشترك است كه مايه بايد. شودي آفرينش حماسه
و توجه داشت كه در هر فرايند از دگرگوني چهره، وطن يا وفاداري به شاه، حفـظ ديانـت 

و او تمام نيرويش را صرف به دست آوردن يـا زن، در مركزيت كردار قهرمان قرار مي گيرد
در چگونگي اين كيفيـت بايـد گفـت كـه حماسـه. كند حفظ اين مركز يا هدف بيروني مي

و برون و سيري آفاقي و همين ماهيـت سـبب شـده كـه قهرمـان حماسـه حركت گرا دارد
(هدف بروني باشد تا درونيوجوي برخالف عرفان، در جست ر. و شـريفيان،:ك.نيز اتوني

1392 :151(
آيـد، گـاه اصـالً احتمـال دارد در يـك برمـي كه از كردارهاي قهرمانان حماسـه چنان

ي سـه هاي متفاوتي طرح شود؛ اسكندر با چهـره حماسه، شخصيت پهلوان در جريان چهره
باي پادشاهي كشورگشا، صاحب گانه و يا پادشاهي هوسـران رسالتي هدف گسترش ديانت

ميو عاشق (توانـد بـود پيشه، بارزترين نمونه براي گفتار ما محمـد بـن موالنـا بـاقي:ك.ر.
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ج1392يوسف، و يگانگي هر سه چهره)1:57-76، او؛ ولي وحدت تنها بـا اتّصـال بـهي

ميمايهبن هشود؛ از جمله چهرهي جنگ، محقّق مواره در متون حماسيي قهرمان عاشق كه
ي نبرد يا دست كم تضاد آشكار بوده است، امـا اگـر ايـن رونـد در يـك محلّ تبلور بنمايه

و يا بن كم مايه روايت به ميدان فراخ نبرد منتهي نشود رنگ باشد، ديگر مـتن،ي ستيز در آن
و يا در درجه غنـايي تر، يـك روايـت اي پايين حماسي نبوده بلكه چيزي در مقياس رمانس

. محض است
ي عاشـق قهرمـان را در حماسـه با اين حال، چرا پژوهندگان متـون حماسـي، چهـره

و آن را بن ميمايهبرنتافته و اي غنايي و از بيگـانگي و گـاه حتّـي فراتـر گـام نهـاده انگارند
و شگفتا كه با دستمايه با متون حماسي سخن راندهناسازواري اين بن د اند ادن آويـز قـرار

كـزّازي در معرّفـي رمـانس. اندهمين موضوع، نوع ادبي يك متن حماسي را هم تغيير داده
ي بزمـي اسـت كـه در نامـهي رزماشهسـوار ارابـه گونـه«: گويدفرانسوي شهسوار ارابه مي

به سده ي بزمـي، آميغـي نامـه هرچند رزم. زبان فرانسوي كهن سروده شده استهاي ميانين،
ف ميناسازوارانه و بـزمي ناساز ادبـي رزم تواند آمد كه در آن، دو گونهراچشم نامـه بـا نامـه

و رساتر از آن نمياي روشنآميزند، هرآينه واژه ديگر درمي يك و تر توانم يافت كه سرشـت
به.درستي بازبتواند نمود ساختار داستاني چون شهسوار ارابه را به بارگييك اين داستان را

و حماسـي را نامه ناميد؛ زيرا قهرمان آن ويژگيرزمتوانيم نمي و رفتارهاي پهلواني رزمي ها
بهبه  و پسندگي و بيش، شـيفته نمود نمي بسندگي و سـودازده تـا اي اسـت دل آورد خسـته

و توانا از آن بـر ايـن ... هاي ايراني همواره با آن روباروييمنامهگونه كه در رزمپهلواني پردل
ميوستهپايه، در پي نامه بزمي بناميم، يا حتّـي سـزاتر از سزد كه رزماي چون شهسوار ارابه را

.»ماندميباختگيدلي دالوري در سايهبزم بر رزم چيره است، ... زيرا. اي رزمينامهآن، بزم
)6-5: 1390دوتروي،(

دو/ نگارنده بحثي در رمانس بودن نبودن روايت شهسوار ارابه نداشته؛ ولي بر اساس
هاي توان بر اساس گوناگونيدليلي كه تا اينجا مطرح شده فرض را بر اين قرار داده كه نمي

و نقش قهرمان جنگاور در حماسه، ترديدي در نوع ادبي مـتن حماسـي ايجـاد كـرد  . كنش
و نگرشي شاهكارانديشانه سعي كنند با تصويري كـهي با نگاهي نخبهپژوهندگان نبايست گرا

. خصوص از شاهنامه در ذهن دارند در نوع ادبي ديگر متون حماسي تزلزل ايجـاد كننـد به
و ننگ با مصداق آشكار آن، يعني كام در عدم توجه به ارتباط مستقيم مفهوم نام يابي پهلوان

و گذر از اين آزمون، سب ميعشق چنين در تعيين نوع ادبي يك مـتن گردد پژوهشگر اينب
و تزاحمي از گونه شـود»ي بزمـي نامهي رزمي يا رزمنامهبزم«ي نوعي حماسي دچار ترديد

در شهسـوار ارابـه هرچنـد. در حالي كه رمانس بودن اين روايت داستاني بس آشكار است
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اسـت؛ ولـي ايـن تـالش پيونـد چنـدان خواهانه در پي وصال پهلوان، النسلوي درياچه نام
و بن كم مايه آشكاري با نبرد ندارد و .رنگ استي جنگ در آن عنصري ناچيز

مفهوم دگرديسي قهرمان حماسه، حتّي شناخت برخي پژوهندگان ضمن عدم توجه به
م بايسته و با هر اصطالحي سعي دارند نوع ادبي يك تن اي هم از رويكرد انواع ادبي نداشته

و سردرگمي مخاطبـان را به زعم خود تعيين كنند، روشي كه جز ايجاد چالش، تزاحم نوعي
 هـاي عاميانـه پـرداختن بـه هاي بعضـي قصـه مايهبن«: آوردي ديگري نداشته باشد شايد ره

مي قهرماني است كه به مي هدفي و نوع هدف، نوع ادبي قصه را تعيين از. كند جنگد بعضي
به آن بههد ها و نامه دارابمعشوق است مانندف رسيدن نامـدار اميرارسـالني طرسوسي

مي» رمانس«كه  و سياسي است ماننـد ناميده و بعضي مبارزات ديني، اجتماعي سـمك شود

مي حسين كُرد شبستريهاي، قصهاسكندرنامه، عيار آنو هـاي عيارانـه هـا را داسـتان توان
)1: 1390مظفّريان،(».ناميد

 دخت بيگانهپيوند با شاه.3

 همسـري صـورت يابي همواره بر طبق الگوي برونچرا عزيمت قهرمان حماسه براي جفت
و قهرمـان عاشـق جنـگ بـا مي گيرد؟ چرا در ادب حماسي، معشوق از تبار دشمنان اسـت

و مظاهر آن  و اژدها(دشمن ميي نامرا مايه) ضد قهرمان، ديو، جادو ت داند؟ علّآوري خود
همسـري، دخت در پيوند گرفتن با قهرمان بيگانـه چيسـت؟ آيـا در بـرون مخالفت پدر شاه

و پيوند توأمان وجود دارند؟ بر چه اساسي گاه در حماسه بدون وجود عشـقي، پـس  عشق
بانو با قهرمان پيوند گرفتـه يـا حتّـي توسـط او دخت يا شاهي قهرمان بر دشمن، شاهاز غلبه

 شود؟ربوده مي
و پيوند در متون حماسي، بن و مايهعشق اي است كـه تنهـا در ارتبـاط بـا پادشـاهان

و رعيت سهمي در اين بستر ندارندپهلوانان مطرح مي در متون حماسي فارسي پادشاه. شود
يا پهلوان قهرمان كه گاهي هم نسبي فريدوني داشته، معشوق خود را در بيرون از مرزهـاي 

و بيش، يعني سرزمينقلمرو فرمانروايي خود ا هاي تحت سلطه ميقتر در . جويدليم دشمنان
شكل شايع ديگري از پيوند كه اغلب با تكيه بر متن حماسه، عشقي در آن مطـرح نيسـت،

ي شـواهد بـه بـر پايـه.ي دشمن توسط قهرمان اسـت خوردهتصاحب حرم پادشاه شكست
ندست آمده گاه پدر شاه شدقدخت در و با ازدواج مشروط قهرمان توافقش محتكر ظاهر ه

ميمي و يا براي قهرمان آزموني تعيين دخـت را تـأمين كند كه هدف سياسي پـدر شـاه كند
ميمجموع موارد مطرح. كندمي .توان در سه سطح تأويل كردشده را
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و غلبه بر دشمن بيگانه.3.1 )كسب نام براي عاشق(ستيزي قهرمان

و ننگ آوردن بر دشمن دخت بيگانه، نامد قهرمان با شاهساخت روايت پيون در ژرف خواهي
كوشـد دختي كه تبار از اقليم دشمن دارد قهرمان مـي در نبرد با شاه. ترين انگيزه استاصلي

و سـرزمين دشـمنان  تـوران، چـين،(در مقام فرادست، خود را مسلّط بر دشمن نشـان داده
و ماچين، هند، روم، فرنگ، يمن، مصر، بربر، و را مستعمره...) هاماوران ي خود قلمداد كنـد

و تيولتعبيري دستبه(از پادشاه دشمن دختـي را بـا لحـن شـاه) دار قهرمـان نشانده، نايب
(تهديد يا تشويق درخواست كند ج1389؛ طرسوسي،92: 1383نامه، هماي. ؛ 2:144-145،

ج1380طرسوسي، ميكه از بازخواني متون حماسچنان) 1:403، گـاه شـود هـيچي دريافت
بهپدر شاه ج1362أرجـاني،:ك.ر(داليلي از جمله ننگ دانستن بـر خـود دخت بيگانه ،1:

ج1380؛ طرسوسي،163-162، 67،136: 1389البركات،؛ ابي179-180 خواجوي؛3:524،
ا)84-83: 1384؛ شيرويه نامدار، 695، 353، 288، 282، 159: 1386كرماني،  نجام، مايل به

و زبـوني، ناچـار  و نبردي طـوالني يـا در اثـر تـرس و تنها در فرجام جنگ اين كار نيست
ميتسليم شاه مجبور به كم«:شوددخت تر كسي بايد دادن، بهتـر از آن، اگر مرا اين دختر به

و با ايرانيان ندهم كه ننگي عظيم بود شاه چين گفت مرا بالي عظيم ناگـاه ... خود بدو دهم
يكش است از ايرانيان؛ اما اگر همه ملك من در سر اين كار شوند، دوستدر پي تر دارم كه

اي شاپور اين بدكاري بود كه ما را با ايرانيان افتاد؛ اگر بدانسـتمي ... ايراني را به چشم ببينم
هشا كيهان... كه مرا از دختر، اين كارها به روي خواهد آمدن من دختر خود را هالك كردمي

و دل خـود را بـه گفت زهي ابله و جـان مردماني كه اين قوم ايرانيانند؛ هيچ كس حال خود
برو پسران قبادشاه را بگوي كه شما. كسي دهد يا پيش من كسي داده است تا من نيز بدهم

و اگر تو كـه ارده  و نشان او را نخواهي ديدن ريشـ دل ازين توقّع خام برداريد كه هرگز نام
قبادشاهي سزاي او بودي، شاه چين او را به زني به تو دادي؛ چون تو اليق او نبـودي، او را

) 388، 237، 128، 113، برگ6طرسوسي، قرن(».به من فرستاد
صور كشميري دخت شاه بهمن، كتايون، شاه: نامه نمود داردبارزترين مثال آن در بهمن

ميرا پس از  مي رايزني با رستم و ازو و شاهپسندد دخت را همراه بـا خواهد لشكر برداشته
شـمارد؛ ولـي چـون خود بياورد؛ زيرا بهمن شنيدن جواب منفي هندوان را بر خود ننگ مي

و رستم، شاهپيش و در فرمان خود آوردهتر فرامرز و ديگر هندوان را شكست داده اند؛ صور
ميصواي شاه رستم در نامه و درباريان كشـمير كند، علير را مجبور رغم ننگ عظيمي كه او

بهبرمي و زبوني در برابر رستم، ناچار كتـايون را بـه ايرانيـان تسـليم كنـد تابند . دليل ترس
مي)38-24: 1377الخير، ابي:ك.ر( كوشـد بـه قهرمان در حماسه عالوه بر شكست دشمن

ناي كه ممكن است، گونههر شيوه نگ را بر آنان تحميل كند؛ حتّي اگر اين هـدف از راه اي
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و شايد بر همين اساس است كه بهمن براي اسـير تصاحب حرم پادشاه دشمن محقّق گردد
و پشوتن را هم بـر سـر اصـرار در ايـن  و بانوگشسپ، نبردهاي بسياري كرده كردن زربانو

. كشتن دهد كار، به
پيـش آمـدست از بـد روزگـاربهبه خواهر چنين گفت كاكنون دو كار

بـه ما بر فــراوان گــزند آورنـدجــا گراييــم بنــد آورنــدگـر آن
...بمـاند چنيـن ننــگ بر دودمـانگمـــانبه بهمــن سپارنـدمــان بي

نسپريـــمره ننـــگ تا جــاودانبه گيتـي بديـن نــام اگر بگذريــم
) 394، 389: 1370الخير، ابي(

توان اين امر را چنين توجيه كرد كـه در نظـام پادشـاهي كهـن، در برخي موارد هم مي
و سلطنت بـه مثابهبه) پادشاه يا پهلوان(قهرمان بيگانه دخت به دادن شاه ي انتقال شهرياري

ــوده ــي،:ك.ر(وي ب ج1389طرسوس ــه) 1:221، ــت ب ــاه، دادنو درس ــل، پادش ــين دلي هم
به شاه را دخت تبه-خواستگار بيگانه و يا ننگي بـر-بار دشمنان باشدويژه اگر از سرزمين

و فريـدون بـا. دانسته است خود مي و قائمي در برداشتي از روايت پيونـد ضـحاك ياحقّي
بن: دختران جمشيد بيان كرده در هـاي هميشـهي شخصيتمايهاين دو خواهر كه جـوان را

و فريـدون(شـهر اند، به عنوان دارايي شـاهان ايـران خود حفظ كرده و) جمشـيد، ضـحاك
و تخـت، از جزيي از مايملك آنان، پس از گسيختگي از شاه شكست خورده، همراه با تـاج

(يابنـد شاه ديگر انتقـال مـي-شاهي به و قـائمي،:ك.ر. ر280: 1386يـاحقّي تسـكين:ك.؛
و-نازنامه پس از مرگ آزاد، پادشاه كشـور خطـا در فلك) 338: 1382شيرازي،  پـدر گـل

و حـرم آزادو بردارش مهـران بـرا) پادشاه خوارزم(، اختشان-سرو ي تصـاحب پادشـاهي
مي اين :كشندگونه نقشه

بـانكه از من بشنـو اي شـاه جهـاندنـــدانجوابـــش داد آن دم پيــل
ناشـــشوي در عالم از شاهان ذياز ايشانچـو گيـري تخت شاهي را

شاهــي آورنــد آخــر تباهــيبهنيايـــد هـــرگز از زن پادشـاهــي
و در آن درراه مصلحت لشكـــر بــرون بـربه فـرود آور در آن دشـت

پريشــانز راه مكـرشـان گــرداناي در نـزد ايشـــانروان كـن نامــه
و لشكــر مــاچـو ز تـرس آينـد انـــدر چنبـــر مــابيننـد آن سپــاه

گلـزاركه خـوش باشد گل رعنـا بهتـو گـل را در وثــاق خويشتــن آر
و سمن كــننگارين سـرو را در عقـد مـن كــن ز نسريـن ...كنارم پر
تـو آيــدخــطا در تحــت فرمـانچـو گـل در عهـد پيمـان تـو آيــد

)127-126: 1382تسكين شيرازي،(
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و دادن پاداش، بيژن عيار مي و اسب پالشان اگر با درخواست كيخسرو پذيرد سر، تيغ

دژخيم كه افراسياب او را پهلوان خوانده، آورد يا تاجي را كه افراسياب بر سر تـژاو نهـاده، 
و به  ي تژاو، اسـپنوي را اسـيرد يا معشوقهنزد كيخسرو برَدر روز جنگ از سر وي برداشته

و به و نزد كيخسرو ببرد يا در همين سير گيو درميكرده پذيرد سر تژاو را از تن جـدا كنـد
و مـانع كـوه هيزمـي را كـه افراسـياب بـراي كاسهپذيرد به هموست كه مي رود توران رفته

اي جلوگيري از ورود ايرانيان به و انتقال كيخسرو به ران، در آنجا ايجـاد كـرده آتـش توران
ج1388فردوسي،:ك.ر(زند  و نمايانـدن همه)4:19-22، نشاني از ننگ آوردن بر دشـمن

و كشـتن  و درست پيرو همين آرمان، ارجاسـپ پـس از حملـه بـه ايـران زبوني آنان است
و ايجاد ويراني، شاه بهلهراسپ و مشـخّص نيسـت بـين(آفريـد را دختان گشتاسپ، هماي

و آنان عشقي مطرح بوده يا خير؟ا و به رويين) رجاسپ و گشتاسـپ دژ مـي اسير كرده بـرد
(كندبراي رفع همين ننگ، اسفنديار را به جنگ ارجاسپ روانه مي ، 1388فردوسـي،:ك.ر.

)164-6:141ج
و خواهرانت به بنـدبدو گفت گشتاسپ كاي زورمند تو شاداني

اممغز انـدرون آتش افگنـدهبهامزنـدهبگـريـم بريـن ننــگ تا
ج1388فردوسي،( ،6:164(

و ارنواز را تصاحب مـي كنـد ضحاك نيز پس از شكست جمشيد، دختران او، شهرناز
ج1388فردوسي،:ك.ر( و درست بر همين اساس، كيكاووس پس از غلبه بر شـاه)1:51،

و تشويق درميدخت را با تهدي شاههاماوران، سودابه و يد خواهد؛ ولـي پـس از اسـارتش
و سـاو را هـم چيرگي دوباره ي رستم، شاه هاماوران ناچار جز از تسليم سـودابه، دادن بـاژ

ج1388فردوسي،:ك.ر(پذرد مي و شكسـت) 2:129-146، قيصر پس از تاختن به ايـران
بههماي، سوگند مي ، 1389طرسوسـي،:ك.ر(روم بـازنگردد خورد تا هماي را اسير نكرده

و محاصـره) 1:302ج ي حصـار كـوش، در زمان غيبت كوش، آبتين پس از تسـخير چـين
و كودكان كوش را مطرح مي و بس براي ترك محاصره فقط شرط تصاحب زنان :ك.ر(كند

را) 316: 1377الخير، ابي و غالمان او و كنيزان قارن پس از اسير كردن كوش، زنان شبستان
ف ميبه نزد و كنيزان فرستد، فريدون هم جز از شبستان كوش همهريدون ي خوبرويان چين

(بخشدرا به اطرافيان خود مي ر؛ نيز در ايـن 533-531: همان. -564، 500: همـان:ك.بـاره
ــي، 606-605، 602، 567 ج1380؛ طرسوس ــاردر) 1:454، ــمك عي و س ــاوه ــوان ك ، پهل

پ جـام گندمك پس از پشت كردن به و و فـرّخ يوسـتن بـه شـاه روز بـيم از آن دارنـد زنـان
و جام دست جام فرزندانشان به  ديگـر سـرداران خـود شاه حرَم آنان را بـه شاه گرفتار شده

بـراي رفـتن بـه جنـگ) پهلواني كه با گندمك در رقابت است(در پايان نيز برطاس. بدهد
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مي فرّخ و كند جام روز شرط شكسته، مدتي بعد هم گندمك نامشاه حرَم گندمك را بدو دهد
بي: گندمك گفت«: شود كشته مي و فرزنـد ما كارهاي تدبير كرديم، همه عالم كار از بهر زن

مي كنند، تيغ، پادشاهان از بهر زن و فرزند زنند، همه نام وفرزند كننـدمي....و ننگ مردان زن
به شاه فرمود جام... هيچ غم او را نيست مگر غم زن فرزند است و فرزندان ايشان را تا زنان

ج1363أرجاني،(».برطاس دادند  ،4:18-19(
و شكست دادن روميان، عالوه بر داراب پس از كارشكني هاي فيلقوس در دادن خراج

و ساو، با تهديد كردن فيلقوس ناهيد، شـاه  دخـت وي را نيـز پـس از كشاكشـي گرفتن باژ
و فيلقـوس نزد پدر باز پـس، او را آبستن به خواهد؛ اما پس از گذشت شبيدرمي فرسـتاده

. كنـد خبر از آبستني ناهيد، به سبب ننگـين شـدن خـود، حكـم بـر كشـتن وي مـي هم بي
ــي،( ج1389طرسوس ر1:383-390، ــي،:ك.؛ ج1380طرسوس ،4:441-442 ،473-477 (

(بار ديگر نيز چنين كرداري را نشان داده اسـت جز اين مورد، داراب يك طرسوسـي،:ك.ر.
ج1389 ،2:332(

 دخت با هدف تصاحب پادشاهيستيزي شاهبيگانه.3.2

كمنكته دخـت بيگانـه از روي پيونـد شـاهياي بدان شده باشد، مسـأله تر اشاره اي كه شايد
پي بي و و تصـاحب پادشـاهي اوسـت رفت انتقـام رغبتي ي منثـور، در اسـكندرنامه. گيـري

و شاهنامه، بهمن ميي طرسوسي، نمونهنامهدارابنامه شود كه پـس از هاي بسياري مشاهده
و تصاحب شاهغلبه و يا با تسليم شدن شاهي قهرمان بر پادشاه دشمن بهدخت دليـل دخت

و زبوني پدر، شاه گيري يـا تصـاحب تخـت پادشـاه فـاتح دخت بيگانه در صدد انتقامترس
و حـق هاي اسطورهفهاين موضوع با در نظر گرفتن مؤلّ. آيدبرمي اي مادرساالري، مادرتباري

آن) 443-437، 215-205: 1388فريــزر،:ك.ر(جانشــيني ســلطنت زنــان  هــا بــاو تطبيــق
، پادشـاهي زنـان،)هـا آمـازون(شهري زنـان يـا شـهر زنـان مضامين پربسامدي چون آرمان

و ادارهبانويي شاه پهلوان و بعضـاًي امور كشور به دختان نمـادين بـودن مقـام دسـت آنـان
از) 416بيت41ص: 1370الخير، ابي:ك.ر(پادشاهان بيگانه  در متون حماسي همـه گـواهي

و تالش بـراي تصـاحب پادشـاهي تعلّق خاطر يا تجديد كهن الگوي چيرگي زنان بر مردان
م ه، بستر چنين امكـاني را فـراه دخت بيگاندر اين برداشت، غالباً پيوند قهرمان با شاه. است

بن. ساخته است مي و بايستگي گـرفتن انتقـام فـردي كينمايهاز سوي ديگر غلبگي خواهي
كشته شده توسط خويشان نَسبي در متون حماسي عامل توأمان ديگري در احكام ايـن امـر 

و تداوم بيگانـه انگاشته شده؛ زيرا معمول است پس از غلبه سـتيزي پادشـاه، پـدري قهرمان
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ششاه با توجه به فراواني شواهد، با ذكر دو نمونه به تشـريح ايـن موضـوع.وددخت، كشته

.خواهيم پرداخت
اوي روايت حملهدرباره و وصـيت و كشته شـدن دارا ي اسكندر به ايران در شاهنامه

بي) دختيا همان بوران(2بر ازدواج اسكندر با روشنك و ناچـاري شـاهو دخـت در رغبتي
و بازپسگيري بوراني انتقامفرضيهتوان اين امر، مي گيري پادشاهي از دست رفتـه را دخت

و«: نامه داوري كنيماگر بنا بر سنّت شاهان ايران در فارس. مطرح كرد عادت ملـوك فـرس
و هنـد، دختـران اكاسره آن بودي كه از همه و تـرك و روم ي ملوك اطـراف چـون صـين

و هرگز هيچ دخ و پيوند ساختندي دختـران را جـز بـا. تـر را بديشـان ندادنـدي ستندندي
يـا)98-97: 1385ابـن بلخـي،(».كساني كي از اهل بيت ايشان بودند مواصلت نكردنـدي 

:سهراب را در نظر داشته باشيمي پيوند دروغين گُردآفريد به وعده
بد از تـو دل انجمـــندل شيـــرزنبگفتنــد كـاي نيـــك پــر از غــم

ر و رنگكه هم اَفسون ز كــار تـو بر دوده ننــگزم جستي هم نيامــد
بــاره برآمـــد سپـــه بنگـريــدبهبخنــديــد بسيـــار گُــردآفريـــد
...چنين گفت كاي شاه تركان چيـنچـو سهـراب را ديـد بر پشت زيـن
زبخنديـد او را به افســـوس گفــت ايــران نيابنــد جفــتكه تركــان

ج1388فردوسي،( ،2:188-189(
كه اسكندر عم روشنك بوده، باز هم بعيد است كه تصور كنيم داراي نظر از اين صرف

و حـدس زده مـي بيگانه شـود كـه دارا قصـد ستيز به انجام چنين پيوندي راضي بوده باشد
و قهرمـان بيگانـه بـانوي دخـت پهلـوان داشته از طريق پيوند شاه يي فـاتح، زمينـه ايرانـي

اي بـراي اثبـات ايـن ادعـا در شـاهنامه قرينـه. برگرداندن پادشاهي به ايرانيان را فراهم كند
و اسـكندرنامه نامـه نامه، دارابشرف وجود ندارد؛ ولي با مراجعه به ي منثـوري طرسوسـي

ظـامي در توجيـه ازدواج همـراه بـان. تري اظهار داشـت توان اين فرضيه را با قوت بيشمي
و از زبان مادر روشنك، دليلي چنين نقل مي و اسكندر، در شب عقد كهاجبار روشنك : كند

وي(توانيم دوباره اگر با اسكندر پيوند بگيريم مي بر ايران حكومت كنيم) در قالب جانشين
. زيرا اسكندر قصد گذر از ايران را دارد

روان شـاه اسكنـدرشز روشنچنين گفت با روشنك مادرش
در شد بهمتاي اسكنــدريكه ياقوت يك گوهـريچو همتاي

و پادشاهـي كنيـمپناهي كنيـمبه اين شغل دولت همان ميـري
...كه نتوان از اين به، بهي يافتننبايـد سـر از حكـم او تافتـن

)231: 1386نظامي،(
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يــا همــان(روشــنك بــانوييي طرسوســي بــا در نظــر گــرفتن پهلــواننامــهدر داراب
وو رشادت) دخت بوران و بيرون راندن اسكندر از ايران هاي مكرّر وي براي شكست دادن

ـ گزاري روشنك قبل از شكست نهايي تاجدر نهايت  تـر رهنمـوني فـوق بـيشه فرضـيه ب
و گذر اسـكندر. شويم مي و پيوند با وي روشنك حتّي پس از تسليم شدن در برابر اسكندر

مياز ايران مدتي به  ج1389طرسوسي،:ك.ر(كند عنوان پادشاه در ايران حكومت ،2:93(
بـا نگـاهي. شـودق مـي محقّ-نامهو نه در شاه-نامهو تا حدودي آرمان دارا البتّه در داراب

شـده دختـان غصـب ستيزي هاي مكرّر شـاهو دقّت در بيگانهي منثور اسكندرنامهحماسه به
و تالش اين شاه و گرفتن انتقام پدر كشتهتوسط اسكندر ي خـودهشد دختان در كشتن وي

مي از اسكندر بيش دو دختـر ...و آن پادشاه مصـر«.توان بر صحت اين فرضيه تأكيد كردتر
و بر صورت ايشان در مصر زن نبـود  و يكي را ستاره . ديگر داشت يكي را برقطيسه نام بود

و به و هر دو را بديد پس آن دختران ... سراي خويش فرستاد پس شاه دختران او را بخواند
و گفتنـد خـون پـدر ازيـن شـاه بـازخواهيم هر دو با يك خـون پـدر ... ديگر كيد سـاختند

و ... تر باشدبازخواستن به عاقبت بر آن قرار دادند كه چون شب درآيد گلـوي او بيفشـاريم
.»گـاه آواز بـرآوريم كـه شـاه اسـكندر فرمـان يافـتآن. ركوي سـنگين در دهـان او نهـيم 

ر152-150: 1389البركات، ابي( ج1389طرسوسي،:ك.؛ ،1:178-181(
و تـالش بـراي تصـاحب سـتيزي شـاه نامه هم مورد ديگري از بيگانـه در بهمن دخـت

دخـت خـود رغم ننگي عظيمي كه از دادن شاهصور كشميري عليشاه. شاهي وجود داردپاد
و رستم مواجه مـي كه با نامهبه ايرانيان دارد، زماني شـود بـراي حفـظو درخواست فرامرز

و آسيب نديدن هندوان از ايرانيان چـاره   ون بـه اي جـز دادن كتـاي پادشاهي، داشتن پشتيبان
و بهمن نمي و رغبـتش، صـالح كشـور و كتايون هم در رايزني با پـدر بـرخالف ميـل بيند

صـور، روايـت ايـران، خـواب شـاه كه پيش از رفتن بـه بيند تا اينپادشاهي را درين كار مي
ميممكن بيگانه و تالش وي براي تصاحب پادشاهي را آشكار .سازدستيزي كتايون

اي شــد پي ماديــانيكـي كـرّهايرانيـانچنـان ديــد كـز سـوي
نكـرد ايچ انديشه از بـخت اويبيـامـد دوان تـا بـر تخــت اوي
يكي پاية تخت بشكست خـوردلگـد زد فراوان كه نتـوان شمـرد

و هوش گشته تبــاهديده شاهز خواب اندر آمد جهان رميـده دل
خوابچه ديدش بهبدوبازگفت آنبر دختـر آمـد هـم انـدر شتـاب

نباشــد نگـر تـا نباشـي غمــيكتايون بـدو گفـت جـز خرّمـي
ـمـستبه ايران رسد مر مرا ايـنو كمازين خواب نايد تو را بيش

)38-37: 1370الخير، ابي(
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و كتايون هـم ايـن خـواب بـه در پايان روايت دلداگي بهمن به واقعيـت مبـدل شـده

ميستيزي شاه بيگانه و دسـت دخت، آشكار و كتايون با تحريك را شود يـاري لؤلـؤ، بهمـن
و پادشاهي ايرانبراي مدتي از سلطنت بركنار مي ميكند .كندشهر را تصاحب

و تالش او براي تصاحب پادشاهي، رازي است كه سياوش آن را آشـكار  دليل سودابه
آن. كندمي كنـد كه سودابه دختران خود را براي پيوند با سياوش، بـر او عرضـه مـي پس از

درون با خود مي :گويدسياوش در
به آيـــد كه از دشمنـــان زن كنـمــمكـه مـن بر دل پـاك شيـون كن

هـــاي هامــــاورانهمـــه داستانشنيدستـــم از نامـــور مهتــــران
ز گُـــردان ايــران بـرآورد گَـــردكه از پيـش با شـاه ايـران چه كـرد
و پوستپر از بند سودابه كو دخـت اوسـت نخواهد همي دوده را مغز

...چهـره برداشـت از رخ قصبپريسيـاوش چـو بگشاد لـبپاسخبه
و انديشـــه آســان كنــياگـر با من اكنـون تـو پيمان كنـي نپيچــي

پـايكنـم چـون پرستـار پيـشت بهجـاييكـي دختــري نارسيـده به
ز گفتــار من ســر مپيــچ اندكــيسوگند پيمان كـن اكنـون يكـيبه

بدن زو مـرا يادگـــارچو بيرون شود زين جهان شهريـار تو خــواهي
بــداري مـرا همچــو او ارجمنــدمــن بر گزنـدنمـاني كه آيـــد به

)3:22،ج 1388فردوسي،(

ــاه.3.3 ــا ش ــان ب ــروط قهرم ــد مش ــه پيون ــدر(دخــت بيگان ــان از پ ــت قهرم  حماي

و دفع دشمنانشاه )او دخت، حفظ پادشاهي

و پيونـد در دخت از پيوند با بيگانه، در برخي از گونهصرف نظر از ننگ پدر شاه هاي عشق
و بـا ازدواج هـم ظـاهر مـي»محتكري مستبد«دخت در نقش متون حماسي، پدر شاه شـود

مي شاه و قهرمان بيگانه مخالفت دليـل در اندك مواردي، علّتش پرواي پادشـاه بـه. كندخت
ب تكبه(دخت شاهه وابستگي روحي (دختفرزند بودن يا زيبايي شاهدليل فردوسي،:ك.ر)

ج1388 ج1381؛ بيغمي،1:84-85، ج1389؛ طرسوسي،1:4، و در اغلب مـوارد) 1:387،
و دالوري قهرمان است گونه از پيوند مرسوم است كـه در اين. نوعي سوءاستفاده از توانايي

يـا) 400: 1388بيغمـي،:ك.ر(كنـد دخت را تهديد مـي عواملي قلمرو فرمانروايي پدر شاه
و يا وزيري اين ازبه) در نقش محتكر(كه پادشاه، جادوگر عمد موانعي را ايجـاد كـرده تـا

(دخت با بيگانه جلوگيري نمايدپيوند شاه ج1362ارجاني،:ك.ر. موانع پيونـد)1:25،40،
و در آن پهلوانـان حماسـه طـرح مـي قهرمان عاشق نيز با الگوگيري مشـابه از خـوان  شـود
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و يا با طلسـم هـا قهرمان با اژدها، ديوان، جادوان، حيوانات فراطبيعي، ضدقهرمانان يا رقيبان
ميو موانع طبيعي روبه و حتّي مجبور و هايي، ژرفشود به پرسشرو شده كاوانه پاسخ دهد

(حتّي مذهب خود را نيز عوض كند ج1380طرسوسي،:ك.ر. گاه نيز ايـن) 308، 1:249،
و در اثر گرفتـاري شـاه از سوي پدر شاهموانع نه مستقيماً  دخـت در دخت بلكه غيرمستقيم

دوو يا تهديد دشمنان شكل مـي) 256-248: 1384شيرويه نامدار،(ها آن و در هـر گيرنـد
درحالت قهرمان ناچار از رويارويي با عواملي است كه پادشاهي پدر شاه معـرض دخت را

كم. خطر قرار داده است مي شواهد دخت خود طرح آزمـون شود كه در آن شاه تري مشاهده
(كند مي ج1381بيغمي،:ك.ر. ،1:806(

نقـش احتكـاري پـدرل قائـل بـهي اوشـده نگارنـده در درجـهي موارد مطرحبر پايه
بن شاه دري بـراعنوان شيوهي آزمون را به مايهدخت بوده، آنگاه اي شـهريار شـدن قهرمـان

و از خود گذشتگي او در نظر مي و سنجش خرد، هوش، توان ي چون اگر همـه.گيردآينده
پيوندهاي موجود در روايات حماسي را در نظر بگيريم، درخواهيم يافت ممكن است اصالً

آنقهرمان در صورت پيروزي به  در. كه پدر معشوق پادشـاه نباشـد پادشاهي نرسد يا پـس
منظور از اين كار اطمينان«: پذيرش قطعي اين نظر بايستي قيد احتمال را هم در نظر بگيريم

و مهم زناز شايستگي خواستگار ساالرانه كه ازدواج با دختـر شـاه تر از آن، مطابق اين باور
(»هـاي شـهريار آينـده بـوده اسـت سبب پادشاهي داماد خواهد شد، تأييد توانايي آيـدنلو،.

كـوش. يـابيم مـي نامـه كـوش دخـت را در اي از نقش احتكاري پـدر شـاه جلوه)2: 1387
دل پيل ازي دخترش نوشباختهدندان كه و خواهـان وصـال اوسـت پـس لب ماهچهر شده

و اصرار مداوم كوش پس از سه سال، پدر متوجـه دل مخالفت شاه و پيونـد دخت بـاختگي
بهنهاني شاه كي دخت با يكي از نزديكانش مينام و بـراي انش شود، كوش كيانش را كشـته

ميمكافات سر وي را بر گردن نوش لـب كه پس از دو سـال نـوش آويزد تا اينلب ماهچهر
ميهم چنان ) 411-407: 1377الخير، ابي:ك.ر(سپارد كه سر شويش را بر گردن دارد، جان

مخمدتي بعد كوش ديگر بار از شاه رو الفـت دختـر روبـه دخت ديگرش كام طلبيده؛ ولي با
ميمي و در مستي سر او را از تن جدا (كندشود )655-654: همان:ك.ر.

و تقابل قهرمان ديگر وجه مهم جدايي گونه و غنايي، شرط رويارويي ي عشق حماسي
و غلبه بر معشوق پهلوان بانوست كه معموالً از سوي معشوق يـا در برخـي مـوارد از عاشق

شود كه تنها در همين حالت تقابل قهرمان عاشق آزمـون انگاشـتهميجانب خويشان مطرح 
بنمي ميساز عشق به اي عامل زمينهتر گونهمايه بيش شود، زيرا اين بـه. آيد تا آزمونشمار

شداين موضوع در بند مي. هاي پسين بدان پرداخته خواهد تقابـل توان بـه ازين شمار اندك
ــن  و بهم ــاي ــي،:ك.ر(هم ــي8-6: 1389طرسوس ــر،ا؛ اب و)134-122: 1370لخي ــام ، س
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و جيپـور) 191-189: 1386خواجـوي كرمـاني،(دخت پري و جيپـال :ك.ر(بانوگشسـپ

و آذربـرزين) 113-11: 1382نامه، بانوگشسپ : 1370الخيـر، ابـي:ك.ر(دخـت بوراسـپ
و زرسپ سمن) 518-527 و سي) 157-156، 115-70،114: 1382فرامرزنامه،(رخ د جنيد

ج1380طرسوسي،:ك.ر(رشيده .اشاره كرد) 1:230-231،
هـا هايي است كه آزمـون محسوسـي در آن اي ديگر از پيوندهاي مشروط ازدواجگونه

و در ايـن تر نوعي پيمان ميان پدر شاهوجود ندارد بلكه بيش و قهرمان روايت اسـت دخت
منظـور دخـت بـهع از حقيقت كردار پدر شاهسير قهرمان مجبور است آگاهانه يا بدون اطّال

(پوشي كندتأمين منافع او از انجام كاري چشم و پيوند پـس از پيمـان صـورتدل. باختگي
)گيرد مي

و ترس از كشته شدن سبب شـكل گيـري پيمـان خواب افراسياب در جنگ با سياوش
و رفتن سياوش از ايران مي و طرح دوستي آنان ي اعتماد طـرفين نشانهشود، سپس به صلح

و فرنگيس صورت مـي صلح به يك پـذيرد؛ ولـي كمـي بعـد بـه ديگر پيوند ثانوي سياوش
و تدارك وي بـراي حملـه بـه افرسـياب  محض طرح خبر دروغين ارتباط سياوش با ايران

شود زيرا پيمان شكسته شده پس سياوش كشته شده توسط گرسيوز، پيوند ناديده گرفته مي
م بهو فرنگيس مي حكوم مي. شودمرگ رود كه نزديـك اسـت فرجام فاجعه تا جايي پيش

به)3ج: 1388 فردوسي،:ك.ر(به كشته شدن كيخسرو بينجامد  روشـنه نيز عشق رستم تور
و روشـنه شاه و پيونـد رسـتم و خاقان با آذربـرزين و صلح كردن بهمن دخت خاقان چين

(باشد نشاني از اعتماد دو طرف مي )590-571: 1370الخير، ابي:ك.ر.
ميگاه پدر شاه اش متخاصمي را سركوب خواهد براي پيوند با دلباختهدخت از قهرمان

و قهرمان خواهان يـك پيوند دوسويه است زيرا شاه(و سرزميني را فتح كند  ) ديگرنـد دخت
و گل كامكار و پـري)55-54: 1388نامـه، همـاي:ك.ر(پيوند هماي (دخـت، سـام :ك.ر.

)283-282: 1386خواجوي كرماني،
دخت خود را براي انجام كاري حتّي ممكن است بدون مطرح بودن عشقي پادشاه، شاه

و خواهان گونـه به قهرمان پيشنهاد مي تمـايلي از جانـب(سـويه اسـت اي پيونـد يـك دهد
و پدر تصميم دخت مشاهده نمي شاه ي تفادهدر هر سـه حالـت، سوءاسـ ). گيرنده است شود

و او در حقيقت به و حمايت براي حفـظ سـلطنت محتكر آشكار است دنبال نوعي پشتوانه
ك بهو شاه. است و گرشاسـپ پيشـنهاد سـب حمايـت، بـه دخت خود را براي انجام صـلح

بـرزو بـراي ازدواج؛ پيشنهاد افراسياب بـه)106-103: 1389اسدي طوسي،:ك.ر(دهد مي
،)5: 1382عطـايي رازي،:ك.ر(رت شكسـت دادن ايرانيـان دخـت تـوران در صـو با شـاه 

دخت تـوران در صـورت غلبـه بـر ايرانيـان جهانگير در ازدواج با شاه پيشنهاد افراسياب به



)22پياپي(93 زمستان،4يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 70

ر122: 1380مادح،:ك.ر( و شـاه)268: همان:ك.؛ دخـتش؛ قيصر با پيشنهاد ازدواج هماي
:ك.ر(از دالوري هماي، شام را فتح كند قصد دارد با سوءاستفاده) دخت تمايلي ندارد شاه(

ر83: 1383نامه، هماي و پيونـد بـا جميلـهو شرط كشتن) 173: همان:ك.؛ احمـد زمجـي
(دخت نصر سيار شاه ج1380طرسوسي،:ك.ر. ر3:238ج، 1:272، ج:ك.؛ ، 1:404همان،

ر197، 188، 2:157ج ــاني،:ك.؛ ج1363أرجـ ــي، 5:134ج،414، 3:273، : 1388؛ بيغمـ
247(

 شناسي عشق با محوريت نقش عاشقروايت.4

مياز بازخواني گونه و منثور توان دو الگوي روايـيي عشق مطرح در متون حماسي منظوم
 توانـد تـا حـدي مـا را بـه شناسـي مـي كاربرد اين دو الگو از ديدگاه روايـت. دست داد به

درهاشناسايي تمامي گونه . هاي حماسي نزديك كندروايتي روايي عشق مطرح

 هاي چهارگانهجايي سازهالگوي جريان جابه.4.1

گر يعني قهرمان، روايت عشـق را در متـون حماسـي از آغـاز تـا اگر با تكيه بر نقش كنش
دست داد كه هريكي بنيادين را به توان الگويي خطّي از چهار سازهفرجام تجزيه كنيم، مي

يكاز آن عشـق. بـاختگي تـا پيونـد، در ارتبـاط هسـتند براي تحقّـق جريـان دل ديگر ها با
و پيوند گرفتن، مهم بنترين اجزاي شكلورزيدن، جنگ كردن، پادشاهي ي عشق مايه گيري

و پيونـد هريـك از آن در متون حماسي محسوب مي و قهرمـان در خلـق هـا بـا هـم شوند
آني رواييهاالگوهايي كه گونه. دخالت مستقيم دارد مي عشق از كننـد، متفـاوت ها تبعيت

و اگر ساختار سازه ها را در نظر بگيريم به چهار صـورت از الگـوي اي مجموع گونههستند
ميجايي سازهجريان جابه شده همواره بايد دو نكته را در نظـر در موارد ارائه. يابيمها دست

اجايي سازهدر جريان جابه. داشت و سوم، ين بخـش الزامـي در پادشـاهي هاي الگوي اول
و بر اساس مؤلّفه تر ارائه شد، اغلـب در متـون حماسـي، هايي كه پيشقهرمان وجود ندارد

و تنها پيوند مورد توجه است . عشق در پيوند خلط شده
مي.4.1.1  ورزد شـود عشـق مـي نمـي/شـود جنگـد پادشـاه مـي قهرمان

.كندازدواج مي

و آبتين در كوش پيل ي طرسوسـي؛ ضـحاك نامهداراب؛ داراب با ناهيد در نامهكوشدندان

ــواز در و ارن ــهرناز ــا ش ــدون ب ــاهنامهو فري و ازدواجش ــكندر در؛ اس ــدد او ــاي متع ه

.هاي منثور اسكندرنامه
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و طيهور مـي كوش پيل: شرح نمونه و سپس با آبتين، بهك ؛)1(جنگـد دندان ابتدا با پدرش

و با منشور ضحاك، پادشاه مي و)3(ورزد؛ به نگارينِ نوشان عشق مـي)2(شود پس از پدر
).4(كند با او ازدواج مي

مي.4.1.2 ميقهرمان عشق ميورزد مي شودجنگد پادشاه .كندازدواج

و فرّخنامه، خورشيدسام در سام و نامهدر دارابروز در سمك عيار، فيروزشاه شاه ي بيغمـي
و شيرين در شاهنامهنامه، هماي در همايفيروزشاه .نامه، خسرو پرويز

به: شرح نمونه دل خسرو پرويز پيش از رسيدن ميباختهپادشاهي از)1(شودي شيرين پس
دبركناري هرمز براي رسيدن به  ر تقابـل بـا بهـرام چـوبين انجـام سلطنت نبردهاي بسياري

و خسروپرويز به پادشاهي مـي)2(دهد مي و بـا شـيرين ازدواج)3(رسـد بهرام كشته شده
).4(كند مي
مي.4.1.3 مي جنگد قهرمان ميعشق /شـود پادشاه مـي كند ورزد ازدواج

.شودنمي

و منيژه در شاهنامه، فلك و بيژن و فرنگيس و ناز در فلـك سياوش با جريره  نازنامـه، بهمـن
ــاي در داراب ــههم ــن نام و بهم ــي ــيه در دارابي طرسوس و طمروس ــه، داراب ــهنام ي نام

و بوران .ي طرسوسينامهدخت در دارابطرسوسي، اسكندر
و فـاروق ناز شاهزادهفلك: شرح نمونه دري مصري بـا ديـوان جنـگ كـرده شـاه رومـي را

سـي آفتـاب باختـهدل)1(دهـد نبردهاي پياپي شكست مي و بـانو رو آزاد پهلـوان خـاوري
آن)2(شود مي مي)3(ها ازدواج كرده پس از غلبه بر دشمنان با ).4(شود پادشاه

وي نقش معشوق قرار دهـيم، مـاجراي كـين اگر محوريت اين الگو را بر پايه خـواهي
و سازش دوبـاره  ي او بـا لشكركشي تهمينه به سيستان به خاطر كشتن شدن سهراب، صلح

و پيوند دوباره رستم، عشق مي ورزي و تولّد فرامرز تواند مصداقي بـراي ايـن محـوري آنان
.انگاشته شود

مي.4.1.4 ميورزد قهرمان عشق ميازدواج ميجنگد كند .شود پادشاه

و كتايون در بهمن و مريم در شاهنامه، بهمن و خسرو پرويز و كتايون .نامهگشتاسپ
او)1(شـودي كتـايون مـي بهمن دلباخته: شرح نمونه ازدواج كـرده از سـلطنت بركنـار بـا

ف)2(شود مي و ايرانيان تنهپس از نبرد با مي)3(ي لؤلؤ ).4(شود پادشاه
و برزو كه سرگذشـت و گردآفريد، جهانگير پهلواناني چون سهراب در ارتباط با شهرو

و آذربرزين كه چشم و يا برخي چون فرامرز، زواره ها اندازي از بهادري نسبتاً روشني دارند
. اين بخش قرار دارند هاي آنان در دست نداريم خارج از بحث باختگيو دل
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ي عشق با كانون روايت در حماسهارتباط گونه.4.2

و نقش كنشهاي چهارگانهصرف نظر از الگوي خطّي سازه ميي روايت عشق توان بـا گر،
و پيونـد در تكيه بر كانون توصيف روايت، الگوي ديگري هم براي ارتبـاط گونـه  ي عشـق

ت. حماسه ارائه كرد بهدر اين الگو با ي عشـق تـا پيونـد، تمركـز توصـيفي طول فاصله وجه
و تقابـل او و پاگشايي فرزند متولّد شده، كردارهاي عاشق روايت بر روي سه بخش معرّفي

و وقوع فاجعـه، قـرار مـي  و خيانت معشوق يا كنش ضدقهرمان بايـد. گيـرد با موانع پيوند
و نبرد قهرمان بـاي نام ايهم توجه داشت در هرسه الگو تمركز روايت بر توصيف بن و ننگ

.موانع متمركز شده است
و پاگشايي فرزندي كوتاه عشقفاصله.4.2.1 ورزي تا پيوند؛ تمركز روايت بر معرّفي

 متولّد شده يا قهرمان جديد

دلورزي قهرمان يا شاهي كوتاهي سير عشقدر اين الگو، روايت طي فاصله باختـه را دخت
و از اين پس، روايـت تا زمان وصال تو صيف كرده، سپس بر حاصل اين پيوند تمركز كرده

و عشق. هاي زندگي فرزند متولّد شده اختصاص داردتوصيف رويدادفقط به  ورزي رودابـه
و جريـره در شـاهنامه،  و فرنگيس و مادر سياوش، سياوش و رستم، كيكاووس زال، تهمينه

دل دل در نوازِ مسيحاي عابدباختگي رستم به در جهانگيرنامه، يا عشـق سـهراب بـر شـهرو
و پيوند مرزبان و داراب در داراببرزونامه، عشق و گلنار در سمك عيار، گهرتاج ي نامهشاه

و بهمـن در داراب و نامـه بيغمي، هماي و ناهيـد در شـاهنامه، كـوش ي طرسوسـي، داراب
و رشيده در ابومسگوشان در كوشدختر پيل گللمنامه، سيد جنيد و در نامه، شيرويه چهـره

و در. شـوندي برخورد با اين الگوي روايي در حماسه مطـرح مـي از زاويه... شيرويه نامدار
و غيـر عـادي و معرّفي قهرمان، تدارك ديده اين الگوي روايي، حماسه عشق را براي تولّد

و گوي بودن زايش يا كيفيت غيرطبيعي پيكر فرزند، سرنوشت نامتعارف پيش ي شده براي او
و كـانوني شـدن و جواني او، همگي در نمادين و فرودهاي غير معمول دوران كودكي فراز

(تولّد قهرمان سهمي بسزا دارند )117-95: 1392شكرايي،:ك.ر.
و تقابـل او طول سير عشق.4.2.2 ورزي تا پيوند؛ تمركز روايت بر كردارهاي عاشـق

 با موانع ازدواج

دلدر اين الگوي : گيرد مانندباختگي قهرمان، از آغاز تا پايان روايت را فراميروايي، جريان
و اميرارسـالن يـا حتّـي ممكـن اسـت نامه، حمزهنامه، هماينازنامه، سامفلك نامه، جنيدنامه

و طرح اين الگو در كلّ روايت، صورتي سلسله و مكرّر پيدا كند، يعني با وصال قهرمـان وار
د و با تولّـد فرزنـد آنـان،)Episode(باختگي در يك قسمتلمعشوق روايت، پايان يافته
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به. اين الگوي روايي دوباره در قسمتي ديگر طرح شود وضوح در سـمك چنين جرياني را

و فيروزشاهنامهعيار، داراب و شيرويه نامهنامه، دارابي بيغمي ميي طرسوسي .بينيم نامدار
تا پيوند؛ تمركز روايت بـر خيانـت معشـوق يـا كـنش ورزيسير كوتاه عشق.4.2.3

و وقوع فاجعه .ضدقهرمان

بهدر اين الگو، قهرمان عاشق پس از فاصله ميي كوتاهي پيونـدد؛ ولـي بـر اثـر دو معشوق
ميعامل، روايت عشق به  در متون حماسي، آيين چندهمسري قهرمان، سنّتي. انجامدفاجعه

پ و عاشق پس از دلپايدار بوده چند معشوق ديگر نيزيباختهيوند گرفتن با معشوق اصلي،
فاجعه خـتم شود؛ ولي اگر اين الگو در مورد معشوق طرح شود روايت عشق همواره به مي
و سبب از بين رفتن پيوند قهرمـان. شودمي گاه نيز در حماسه، كنش ضدقهرمان پايان نيافته
پس.شودمي و از توصـيف فاصـله اين الگوي روايي در شاهنامه ي كوتـاه پيونـد سـياوش

. شـود ناپـذير گرسـيوز ضـد قهرمـان متمركـز مـي باره بـر روي كـنش پايـان فرنگيس، يك
ـ كارشكني و در فرجام موجب از ب و بـر ين رفـتن پيونـد مـي هاي گرسيوز ادامه يافته گـردد

سـي كوتـاه دل توصـيف دوره الگوست كه روايت عشق بـهي همين پايه و بـاختگي ياوش
جريره پرداخته، سپس اين پيوند را با تمركز بر كنش طوس ضد قهرمان در مـاجراي فـرود 

و سودابه، روايت فقط بر اگر دقّت كنيم پس از دوره. كنددنبال مي ي كوتاه پيوند كيكاووس
و بـه فاجعـه روي خيانت معشوق متمركـز مـي جـدايي نـاگزير سـياوش از ايـرانيشـود

طب. انجامد مي و نامه پس از سپريق همين الگو در بهمنبر شدن جريان كوتاه پيوند كتـايون
و رخداد بركناري بهمن از سلطنت  و لؤلؤ بهمن، تمركز روايت فقط بر روي خيانت كتايون

دلنامه آبان در داراب. است و بـا خيانـت بـهي اسـكندر مـي باخته دخت، زن داراب،  شـود
و زن ميداراب، اسكندر را از بند و سبب ديگر كشته شدن داراب او بـا. شـود دان آزاد كرده

و كشـته  و در فرجام، روايت با شـكنجه دخـت بـه دسـت شـدن آبـان اسكندر پيوند گرفته
ميدخترش، بوران (يابد دخت، پايان ج1389طرسوسي،:ك.ر. ر1:521-530، همـان،:ك.؛

ددماننــد ايـن الگـو در حماســهي بـي نمونـه) 107-1:99ج : نامــهكتـاب:ك.ر(قورقـودهي
مي) قورقودي دده حماسه ازي بـاني باختـه نگ كـه دل بئيره. دهدروي چيچـك گشـته، پـس

و كشمكش دوره گذشت يك نـ(ي كوتاه نبرد بـه وصـال) چيچـكه بـه خـاطر بـاني البتّـه
دل) دارابدر پوشـش مـرد نقـ(آروز همراه با يالينچيق رسد؛ اما آلپ مي ي ديگـر باختـه كـه

و ضدقهرمان ديگر اين روايت حماسـي اسـت، بارهـا بـر سـر جانشـيني باني چيچك بوده
و سعي دارد بر مردم اغوز حكمراني كند؛ ولي پس از شكسـت در  باييندرخان مجادله كرده

ميجنگي، آلپ ي دروغـين صـلح شود؛ ولي در فرجـام، روايـت بـا نامـه آروز از قبيله طرد
و فراخواندن بئيره آلپ انجامـد؛ نـگ مـي كشـته شـدن بئيـره گري، بـه نگ براي واسطهآروز
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و خـود بانو هم براي گرفتن انتقام بئيرهچيچك پهلوان باني نگ در نبردي يـالينچيق را كشـته
. آيدجان از پاي درميدست ياليچيق نيمهنيز به 

 گيري نتيجه.5

فت نسـبتاً روشـني از در پژوهش حاضر سعي شد با توجه به مفهوم دگرديسي قهرمان، دريا
 بر اين اسـاس، بـه.ي روايي عشق حماسي به دست داده شود علّت حضور قهرمان در گونه

و دل از بـاختگي قهرمـان حماسـه در كنـار ديگـر چهـره ثمر نشستن عشق هـاي او، يكـي
در موضـوعي كـه بـي. هـاي آفـرينش متـون حماسـي بـوده اسـت مضمون تـوجهي بـه آن
و انگاري گونه سانيك: هايي چونهاي ادبي، پيامد پژوهش و غنايي؛ بيگانه ي عشق حماسي

و سازيي عشق در حماسه، اصطالح مايه ناسازوار خواندن بن هاي غيرعلمي در انـواع ادبـي
به نظريه تالش در تغيير ماهيت نوعي متون با توجه به  در. دنبال داشـته اسـت هاي غربي را

 نبايد انتظار داشته باشد كه الگوي طرح عشـق همـواره برآيندي كه ارائه شد، مخاطب اصالً
ره در تمامي متون حماسي يك و مشابه حفظ شده باشد؛ زيرا تكامل اين امر آورد تغيير سان

و گـذرا داشـته؛ امـا بعـدها  و از ابتـدا در حماسـه، شـكلي محـدود و انقالبي ادواري بوده
و احساس ضرورت گس و تحول نگاه راويان و كليشـه دگرگوني اي ست از الگوهاي ثابـت

بن آغازين حماسه ي عشق فراهم آورده است؛ اگر مايه پردازان، بستر الزم را براي برجستگي
و پاس در عصر فردوسي، ميهن و يا دفاع از آرمان دوستي و داشت هويت ايراني هـاي دينـي

به مذهبي بهانه و دستبعد، عشق اي براي آفرينش حماسه بوده، از قرن ششم آويز نيز بهانه
و محـوري ديگري براي خلق حماسه انگاشته مي و بر همين اساس، شكلي گسترده تـر شود

آن. كند از پيش پيدا مي از جاست كه زيرساخت هر سه مضمون ميهن شگفتي دوستي، دفـاع
و كام مي يابي در عشق، بر نام مذهب و قهرمان در هريـك، نـاگزير اسـتو ننگ نهاده شود

به نام و اين در حالي خواهانه و براي رسيدن به آرمان خود، نبرد كند مقابله با موانع پرداخته
و هويـت خـود را يكسـره در گـرو  است كه ديگر عشق، كـاركرد غنـايي ملموسـي نـدارد

مي پرورش پيكره و براي همين دگرگوني، معشوق ماهيت غنايي خـودي حماسي قرار دهد
و ديگر  آنرا از دست داده و داللي و در ميـدان چناني هم ندارد، بلكه پهلوان غنج بانو شـده

به. كند نبرد شركت مي قهرمان عاشق با نزديكان خود مخالفت يـا حتّـي نبـرد براي رسيدن
و آزاد تصميم مي و مستقّل و يا اگر در گونه كرده نشيني بيگانـهي عشق حماسي، پرده گيرد

بيكند پادشاهي را تصاح است سعي مي و و در هر صورت ستيهنده ازب كند و باك اسـت
به متقابالً عاشق هم در جفت. هراسد مرگ نمي و ننگ آوردن بـر يابي براي دست آوردن نام

و يا شايد گاهي تصاحب سلطنت پادشاه بيگانـه، بـه  و رقيبـان روي دشمن نبـرد بـا موانـع
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آن. آورد مي همكه در اين آزمون بازگشتي وجود ندارد مگر ي افراسياب، چون شيده قهرمان،

.نامي را پذيرا باشد شكسته
مي دست دادن تحليلي روايت به توان با تكيـه بـر كـانون شناسانه، نشان خواهد داد كه

و جابه ي روايت عشق در حماسه الگوهايي بـراي هاي چهارگانه جايي سازه توصيف روايت
و پيوند دخيـل در متون حماسي گاه عواملي در زمينه. بندي آن ارائه كرد تقسيم سازي عشق

آنگير هستند كه شكل ميي برخي از و رويارويي دو طرف عشق را در. طلبد ها تقابل حـال
توان كيفيتي را كه از گونه عشق حماسـي ارائـه فرجام اين مقاله بايد قضاوت كرد كه آيا مي

 غنايي هم بازجست؟ شده در متون 
ها يادداشت

و: نامهكتاب:ك.ر(جاست كه نويسندگان همين مقاله، اخيراً در پژوهشي ديگرآن جالب.1 علّـامي

و تعريـفو روايت نامهداراب) 1392عظيمي،  ات«ي ناشـده هاي نظير آن را بـا عنـوان مـبهم ادبيـ

.اندبررسي كرده»عاميانه
ها.2 به نامه اي ضمن معرّفي داراب ناوي در مقالهويليام توصـيف جـدال اسـكندر بـاي طرسوسي،

و بر پايه بوران و پيوند آنان پرداخته ي دخـت تجلّـي عاميانـه بـوران«ي داليلي معتقد اسـت، دخت
(»آناهيتاي ايراني است )285: 1982هاناوي،.
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و ادبيـات فارسـي فصلنامه.»)رويكردهاي فمينيستي ي نقد ادبي مركـز تحقيقـات زبـان
صص12و11ي، شماره3، سال دانشگاه تربيت مدرس ،143-170.

به«). 1392( ــــــــــــــ ي فصـلنامه.»نوع حماسي در ادبيات فارسيرويكردي انتقادي
و علـوم انسـاني دانشـگاه شـيراز شعرپژوهي بوستان ادب دانشكده ،5، سـالي ادبيات

صص)18(پياپي4ي شماره ،41-66.
(جعفري، اسداللّه و طبقه(ي داستاني باستان در بوتهنامه). 1389. بنـدي سـاختاري تحليل

.و فرهنگي علمي: تهران).ي فردوسيشاهنامه
(حسيني، مريم زنريشه). 1388. .چشمه: تهران. ستيزي در ادبيات كالسيك فارسيهاي

(قورقودي ددهحماسه بيترجمه). 2535. .نوپا:جاي ابراهيم دارابي،
(حميديان، سعيد و هنر فردوسي). 1387. .ناهيد: تهران. درآمدي بر انديشه

(خـالقي مطلـق، جـالل مركـز: تهـران.)شناسـي تطبيقـي شـعر پهلـواني پديـده(حماسـه ). 1386.

.المعارف بزرگ اسالميهداير

(عليبنخواجوي كرماني، محمود دنياي: تصحيح ميترا مهرآبادي، تهران. نامهسام). 1386.
.كتاب

(دوتروي، كرتين كي ميرجاللترجمه. شهسوار ارابه). 1390. .معين: زّازي، تهرانالدين
(دهقاني، محمد و(ي عاشـقي وسوسه). 1390. بررسـي تحـول مفهـوم عشـق در فرهنـگ

.ي رشدجوانه.)ادبيات ايران
(ذوالفقاري، حسن ي تـاريخ دوفصلنامه.»ي فارسيهاي عاشقانهبندي منظومهطبقه«). 1391.

داي دانشكدهادبيات پژوهشنامه و علوم انساني ي، شـماره نشگاه شهيد بهشـتيي ادبيات
صص3/71 ،77-90.

و كهندل، كيهان (ساجدي راد، محسن در«). 1391. .»نامـه سـامو ايليـاد مقايسه جايگاه زن
،6، سـال واحـد جيرفـتي مطالعـات ادبيـات تطبيقـي دانشـگاه آزاد اسـالمي فصلنامه

صص22ي شماره ،125-146.
(ستّاري، جالل .مركز: تهران. نگ ايرانسيماي زن در فره). 1390.
و عاشقي در چند عشقاسطوره). 1388( ـــــــــــــ .ميترا: تهران.ي فارسينامهي عشق
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(سرّامي، قدمعلي ). هـاي شـاهنامه شناسـي داسـتان شـكل(از رنگ گل تا رنج خار ). 1383.
.و فرهنگي علمي: تهران

(فرامرزنامه و مفاخر فرهنگيانجمن: تهران سرمدي، مجيدتصحيح ). 1382. .آثار
(شكرايي، محمد و افسـانه«). 1392. .»تقدير قهرمـان شـدن بـا تولّـد نمـادين در اسـطوره

صص26ي، شماره7سال پژوهي دانشگاه گيالن،ي ادب نامه فصل ،95-117.
(شميسا، سيروس (انواع ادبي). 1387. .ميترا:، تهران)4ويراست.

(شيرويه نامدار .ققنوس: الديني، تهراني عليرضا سيفويراسته). 1384.
(اللّهصفا، ذبيح تـرين عهـد تـا قـرن چهـاردهم سرايي در ايـران از قـديمي حماسه). 1384.
.اميركبير: تهران. هجري

(طباطبايي، سيد مهدي در«). 1387. و شخصـيت زنـان فصـلنامه.»شـاهنامه بررسي جايگاه
و ادب پارسي دانشكده و ادبيازبان ي، شماره4، سالت دانشگاه علّامه طباطباييي زبان

.53-29، صص 38
(حسنطرطوسي، ابوطاهربن : ج، تهـران4تصحيح حسين اسـماعيلي، . نامهابومسلم). 1380.

و انجمن ايران .شناسي فرانسهمعين، قطره
(حسنطرسوسي، ابوطاهر بن : ج، تهـران2اللّـه صـفا، تصـحيح ذبـيح . نامـه داراب). 1389.

.وفرهنگيعلمي
.به كوشش ميالد جعفرپور، زير چاپ. قران حبشي).6قرن( ـــــــــــــــــــــــــــ

و حيدري، مريم (طغياني، اسحاق ي هـاي برجسـته در حماسـه تحليل شخصـيت«). 1391.
و رودابهعاشقانه و علـوم شناسي ادب فارسي دانشكدهي متنفصلنامه.»ي زال ي ادبيات

صص)16پياپي(4ي، شماره48، ساله اصفهانانساني دانشگا ،1-16.
و قبادي، حسـينعلي (عباسي، حجت در«). 1389. و ايليـادو شـاهنامه مقايسـه جايگـاه زن

و اسطورهفصلنامه.»اديسه شناسي دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـراني ادبيات عرفاني
صص19ي، شماره5، سال جنوب ،9-29.

(يعقــوبعطــايي رازي، عطــاء بــن ــد. كــك كــوهزادو برزونامــه). 1382. تصــحيح محم
و مفاخر فرهنگي: دبيرسياقي، تهران .انجمن آثار

و عظيمي، هاجر (علّامي، ذوالفقار ي نامـه كتـاب داراب شناسـانه بـه نگاهي سـبك«). 1391.
شـهيدي چكيده مقـاالت ششـمين همـايش پـژوهش ادبـي دانشـگاه مجموعه.»بيغمي
ص بهشتي ،415.
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و مقايسه«). 1392( ــــــــــــــــــــــــــــــ هـايي جايگاه زنان در داستانبررسي
و ادبيـات مجموعه مقاالت هشتمين همايش بين.»عاميانه المللـي انجمـن تـرويج زبـان

.فارسي دانشگاه زنجان
(اللّهعلوي، هدايت .رمندهي: تهران. زن در ايران باستان). 1389.

(فردوسي، ابوالقاسم .قطره: ج، تهران9تصحيح سعيد حميديان، . شاهنامه). 1388.
(فريزر، جيمز جرج و دين(ي زرين شاخه). 1388. ي كاظم فيروزمنـد، ترجمه.)پژوهشي در جادو

. آگاه: تهران
و حسام (پور، سـعيد كرمي، محمدحسين و جايگـاه زن در داسـتان«). 1384. هـاي تصـوير

و انسـاني دانشـگاه شـيراز.»نامهدارابو سمك عياري عاميانه ، فصلنامه علوم اجتماعي
صص)42پياپي(1ي، شماره22سال ،125-136.

(الدينكزّازي، ميرجالل در«). 1384. و آيينـه.»شـاهنامه پيمان پيونـد در(آب جسـتارهايي
و فرهنگ ايران صص:، تهران)ادب .22-9آيدين،

در«). 1388(. ــــــــــــــــــــ و آرمان پهلواني .»هـاي ديگـرو حماسـه شاهنامهمنش
صص:، تهران)جستارهايي در شاهنامه(مازهاي راز .94-79مركز،
(كمپبل، جوزف .گل آفتاب:ي شادي خسروپناه، مشهدترجمه. قهرمان هزارچهره). 1389.

(كيا، خجسته .فاخته:انتهر.ي پهلوانيسخنان سزاوار زنان در شاهنامه). 1371.
-47،صـص40،آدينـه.»در برابر مردان خودكامه شاهنامهاستواري زنان«).1368(ــ ـــــــــ
50.

و پژومند، بهاره (گلچين، ميترا .»پيكـر هاي نـوع رمـانس در هفـت بررسي ويژگي«). 1388.
و علـوم انسـاني دانشـگاه تهـراني ادب فارسي دانشكدهفصلنامه ،1ي، دورهي ادبيـات

صص2ي شماره ،75-94.
(مادح، قاسم ي مؤسسـه: ضـياءالدين سـجادي، تهـران تصـحيح سيد . جهانگيرنامـه ). 1380.

.دانشگاه مك گيل-مطالعات اسالمي دانشگاه تهران
(مجيدي كرايي، نورمحمد زيتـون: تهران. سرايانآذرخش عشق در فرهنگ داستان). 1390.

.سبز
و محمودي (محمد، عليمحمدي فشاركي، محسن به«). 1391. ي بيغمـي نامهدارابنگاهي

و ارزش آنو بررسي سبك نثر ي چكيده مقاالت ششمين همـايش مجموعه.»هاي ادبي
ص پژوهش ادبي دانشگاه شهيد بهشتي ،413.

(مختاري، محمد و راز ملّي). 1379. .توس: تهران. حماسه در رمز
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(مرتضوي، منوچهر و شاه). 1385. .توس: تهران. نامهفردوسي
(الملوكمصاحب، شمس ،2ي، شـماره7، سال وحيد.»ي فردوسيزن در شاهنامه«). 1348.

.178-167صص
(مظفّريان، فرزانه نامـه، اميرارسـالن داراب(هـاي عاميانـه پردازي در قصـه قهرمان«). 1390.

و حسين كرد شبستري هاي ادبـي انديشهي نامه فصل.»)نامدار، سمك عيار، اسكندرنامه
بي9ي، شماره3ي جديد سال، دورهدانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك .صفحه،

(موالنا يوسف، باقي محمد حسـين تصـحيح ). روايـت آسـياي ميانـه( اسكندرنامه). 1392.
.معين: ج، تهران2اسماعيلي، 

و صفي، حسين (نجاري، محمد آ: تهران. زنان شاهنامه). 1391. .مهكتاب
و اميني، علي (نحوي، اكبر و سياوش«). 1392. در(سودابه بررسـي تطبيقـي مـوارد مشـابه
و ادبيات ملل و علومي شعر پژوهي بوستان ادب دانشكده نامه فصل.»)اساطير ي ادبيات
صص)15(پياپي1ي، شماره5، سال انساني دانشگاه شيراز ،139-166.

(يوسفبن نظامي، الياس .اميركبير: تصحيح بهروز ثروتيان، تهران. نامهشرف). 1386.
(نامههماي و مفاخر فرهنگي: تصحيح محمد روشن، تهران). 1383. .انجمن آثار

و قائمي، فرزاد (ياحقّي، محمدجعفر نقد اسـاطيري شخصـيت جمشـيد از منظـر«). 1386.
و شاهنامه و زبان دانشكددوفصلنامه.»اوستا و علوم انسـاني دانشـگاههي ادب ي ادبيات

صص)18پياپي(21يي جديد، شماره، دورهشهيد باهنر كرمان ،273-305.
و نوروزي، مهنازيحيي (پور، مرضيه در«). 1386. ي شـاهنامه بررسي تطبيقي سـيماي زنـان

و صـص،54ي، شـمارهي علوم انسـاني پژوهشنامه.»تولستويو صلحجنگ فردوسي
443-462.
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