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 صفوی  عصر در قارهشبه و  ایران فارسی   یعاشقانه هایمنظومه تطبيق  و  بررسی
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 سودابه بخشایی
  تاج واردیزرین

 

 چکيده 
  گسترش .  اندداده  تشكیل  را  فارسی  غنايی  ادبیات  از  وسیعی  بخش  عاشقانه  هايمنظومه 

 يکتابخانه است؛ چشمگیر بسیار قارهشبه در ويژهبه  صفوي، عصر در ادبی يحوزه اين
  ايران   هايکتابخانه  ترينغنی  و  ترينکهن   از  يكی  عنوان به   رضوي  قدس  آستان  مرکزي 

 با  حاضر  پژوهش.  دارد  عهده  بر  را  آثار  اين  از  عظیمی   بخش  نگهداري  و  محافظت
  از   اعم  صفوي،  عصر  فارسیِ  يعاشقانه  هايمنظومه   بررسی  به  تحلیلیتوصیفی  رويكرد

  تحلیل   و  مطالعه  از  حاصل  نتايج.  است  پرداخته  کتابخانه  اين  چاپی  و  خطی  هاينسخه
  مقايسه  در خود، هايداستان  نظم در دوره اين سرايانمنظومه   که  است آن  از حاکی آثار،

  و   ايجاز  به  بیشتري   تمايل(  جامی  و  نظامی  آثار)  گذشته  هايدوره   مشابهِ  آثار  با
 شدهتألیف   هايمنظومه  بیشتر  گرچه   اند؛داشته  ترکوتاه هايمنظومه  خلق  و  گويیخالصه 

  داستانی  هايمايهبن  برخی  و  لغوي  هايويژگی  کلی،  ساختار  در  قاره شبه  و  ايران  در
 ها شخصیت  نوع  فرهنگی،  هايريشه  ديباچه،  اندازه،  و  حجم  در  ولیكن  دارند،  مشابهت

 . دارند  چشمگیري اختالفات هاداستان بخشِپايان عنصر و

  رضوي،   قدس  آستان  مرکزي  يکتابخانه  صفوي،  عصر  قاره،شبه  ايران،:  کليدی های  ه واژ
 . فارسی يعاشقانه هايمنظومه
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 مقدمه .  1

 سرودن.  است  عاشقانه  هايمنظومه  فارسی  غنايیِ  شعر  هايگونه  ترينشايع  از  يكی

  رودابه،   و  زال  مانند  هايیداستان  دارد؛  کهن   بسیار  اي پیشینه  ايران   در  عاشقانه   هاي داستان

  در .  است  مانده  جابه  باستان  زمان  از  شیرين   و  خسرو  و  فرهاد  و  شیرين  منیژه،  و  بیژن

  غايی   مقصود  و  هدف  هرچند  که   شده  گنجانده  عاشقانه  داستان  چندين   فردوسی  يشاهنامه

  براي   سرمشقی   و  منشأ   را  هاآن  توانمی  لیكن  است،  حماسی  ماجراي  آوردنپديد  هاآن  از

  فردوسی،   يشاهنامه  در  شیرين  داستان  کهچنان  دانست؛  بعدي  يعاشقانه  هايداستان  ايجاد

  از   ترجدي  صورتبه  ايران  در  عاشقانه  هايداستان  نظم.  گرديد   نظامی  پرارزش  کار  مبدأ

  هاي داستان  نظم  به  که  پنجم  قرن  شاعر  ترينقديمی  شود؛می  آغاز  هجري  پنجم  قرن

 و   شادبهر   بت،سرخ  و  بتخنگ  ،عذرا  و  وامق  که   است  عنصري  پردازد،می  عاشقانه

 و   سروده  را   گلشاه  و  ورقه  داستان   عیوقی   سپس.  کشدمی  نظم  يرشته  به  را  الحیاتعین

.  کند می  تألیف  را  رامین   و  ويس   منظوم  داستان  اسعدگرگانی   فخرالدين  پنجم،  قرن  ينیمه  در

  خود   اعالي  حد  به  گنجوي  نظامی  يوسیله  به  هاداستان  نظم  هجري  ششم  قرن  پايان  در

  مقلد   نخستین.  کنندمی  تقلید  نظامی  آثار  از  شاعران  از  گروهی  بعد  هايقرن  در  و  رسدمی

  لیلی،   و  مجنون   ،خسرو  و  شیرين   هايمنظومه  که  است  دهلوي  امیرخسرو  نظامی،  بزرگ

  نامه، کمال   با   کرمانی  خواجوي  سپس.  است  معروف  او  سكندري  يآيینه  و  بهشت  هشت
  جمشید   نامه،فراق  با  ساوجی  سلمان  همچنین  همايون،  و  هماي   و  گوهرنامه  نوروز،  و  گل

  حُسن   هايمنظومه  صاحب  ترشیزي  کاتبی  نهم،  قرن  در.  کنندمی  تقلید  نظامی  از  خورشید  و
  قرن  همین در. اندتوجه درخور سرايانداستان از  اندامگل و  بهرام منظور، و ناظر عشق، و

 و  سالمان  هايمثنوي  است؛  جامی  عبدالرحمن  نورالدين  ايران  سرايداستان  مشهورترين
  زبان   در  زيبايی  يعاشقانه  هاي منظومه  همگی  او  مجنونِ  و  لیلی   و  زلیخا  و  يوسف  ابسال،

  . است کرده جلب خود  به را وي از پس شاعرانِ توجه  که آيندمی شمار  به فارسی

 سیاسی،  حیات  در  مهمی  تغییرات   دهم،  قرن   اول   يدهه  در  صفوي   دولت  تأسیس   با

  هاي منظومه روزافزون رواج عصر،  اين در. آمد وجود به ايران  ادبی و فرهنگی  اجتماعی،
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  مختلف   سرايندگان  يوسیله  به  فراوانی  يعاشقانه  هايداستان  تا  گرديد  باعث  غنايی

  موازات   به  دوران  اين   در.  پديدآيد  گوناگون  هاي شكل  به(  تقلیدي   يا  و  ابتكاري   صورتبه)

  روابط   از  بعد  سنت  اين.  يافت  ايويژه  رونق  نیز  قارهشبه  در  عاشقانه  هايداستان  ايران،

 و   ها زمینه  بهباتوجه  هند،  گورکانیان   و  تیموريان  عهد  در  هند   و  ايران   فرهنگی  يگسترده

  دربار  وافر   يعالقه  .يافت  گسترش   آورياعجاب  حدبه  سرزمین،   آن   فرهنگی  هاي مايه

  ها داستان  يترجمه  و  منظوم  هايداستان  و  فارسی  اشعار  نظم  به  هاآن  تشويق  و  گورکانی

  آن   به  ايران  سوي  چهار   از   را  شاعران  از   انبوهی   تنها نه  فارسی،  به  هندي   هايافسانه  و

  درباريان   و  شاهان  سفارش  به  نیز  هندي  شاعران  از  بسیاري   بلكه  کشاند،  سرزمین

  سرايی منظومه»   کهطوريبه  آوردند؛  روي   فارسی  هايداستان  نظم  به  گورکانی،   دوست ادب

  يک   نظم  با  را  خود  رسالت  هرشاعري  يعنی  درآمد؛  سنت  يک  صورتبه  مدت،  اين  در

 (. 26: 1392 ذوالفقاري،) «ديدمی يافتهپايان عاشقانه  داستان

  فارسی  زبان هند، سرزمین در انگلستان تسلط و نفوذ و گورکانیان سلطنت انقراض با

  از   تدريجبه  بود،  هند  و  ايران  ملت  دو  زبان  و  فرهنگ  يپیونددهنده  قرن  نُه  از   بیش  که

  ي گوشه  به  ارزشمند  مشترکِ  مـیراثِ  اين   و  گرفت  را  آن  جاي  انـگلیسی  زبان  و  افتاد  رونق

  میان   از  فارسی  هاينوشتهدست  و  آثار  از  بسیاري  زمان،  مروربه  گرچه  شد؛  رانده  انزوا

 در  که  اندمانده  برجاي  نیز   متعددي  فارسیِ  خطی  هاينسخه  و  تألیفات  اما  اند،رفته

 . شوندمی نگهداري ايران و هند هايکتابخانه

  معرفی   مقاالتی  و   هاکتاب  در  نیز  برخی  و  رسیده   چاپ  به   آثار  اين  از   تعدادي   تاکنون

  ناشناخته   و  متروک  مختلف   هاي درکتابخانه  نیز   خطی  هاينسخه  از  شماري   و  اندشده

  سنگی   چاپ  خطی،  هاينسخه  صورتبه  هامنظومه  اين  از  توجهی  درخور  بخش.  اندمانده

  مراجعه   با  نگارنده.  شوندمی  محافظت  رضوي  قدس  آستان  مرکزي  يکتابخانه  در  سربی  و

  شناسايی   را  قارهشبه  و  ايران  صفوي  عصر  يعاشقانه  هايمنظومه  از  تعدادي  کتابخانه  اين  به

  تطبیق   يكدگر  با  سپس   و  شده  تحلیل   و  مطالعه   منظومه  بیست  پژوهش،  اين   در  که   کرده

  و   سالمان  الهیجی،  فیاض   يسروده  بهرام   و  سام :  از  عبارتند   هامنظومه  اين  اندشده  داده
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  ،(بیگعبدي)  شیرازي  نويدي  از  لیلی  و  مجنون  ،(بیگعبدي)  شیرازي  نويدي  از  ابسال 

 قزوينی،  وحید   نیاز  و  ناز  کاشانی،  شعوري  از  وفا  و  مهر  کوثري،  میرعقیل  از   فرهاد  و  شیرين

  نوعی   گداز  و  سوز   کاشانی،  سنجر  از  شیرين  و  خسرو  تهرانی،  شاهپور   از  شیرين   و  خسرو

  پروانه   و  شمع  ابرقوهی،  حاجی  از   منظور   و  ناظر   شاملو،   انیسی   اياز  و  محمود  خبوشانی، 

  کامدي   کشمیري،  بینش  از  خیال   شور  کالنوري،  حمید  از  نامه عصمت  ،  رازي  خانعاقل  از
اِندرجیت  ي عشق )سَسی و پنون( از  نامهبیدل دهلوي،    از  (Kāmdey-o-Madan)  مدن  و

نیرنگ  ناصرعلی سرهندي،    ازنقاش و صورت  اَچهی صاحب،   از    ناهید و اخترمُنشی،  
(. يارخان احمد) يكتا يسروده (Hir-o-Rānjhā) هیر و رانجهاغنیمت کنجاهی و از   عشق

 (.  است شده درج1  يشماره جدول  در شدهمطالعه هايمنظومه فهرست)

 

 پژوهش   یپيشينه. 2

  هاي منظومه  يدرباره(  موضوعیتک  يا   کلی  صورتبه)   متعددي  مقاالت  و  هاکتاب

  را  صفوي  عصر ي عاشقانه  هاي منظومه از  تعدادي   که  است شده   نوشته فارسی  ي عاشقانه

 . کرد اشاره زير  هايپژوهش به توانمی  ها،پژوهش  ترينمهم  از اند؛برگرفته در نیز

  اي مجموعه  معرفی به فارسی  هايمنظومه عنوان با خود کتاب در( 1386) دارلوخزانه

( دوازدهم  تا   نهم  يسده  از)  صفويان   و  تیموريان  هاي دوره   به  متعلق   فارسیِ  هايمنظومه  از

  و   داده  اختصاص   هندي   يعاشقانه هاي داستان  معرفی  به  هم را  فصلی  وي .  است  پرداخته 

 .است برده نام را هاآن ترينبرجسته

  و   بنديدسته  را  تیموريان  عصر  در  قارهشبه  منظومِ  هايداستان  انواع(  1377)  صديقی

  نثر   و  نظم  از  اعم   عاشقانه  داستان  1389  تعداد(  1392)  باباصفري .است  نموده  معرفی

  هاي منظومه  از  شماري  که  نموده  معرفی  را  معاصر  يدوره  تا  اسالم  از  پیش  از  فارسی

 .است  صفويان  عصر به متعلق  داستانی
  هايمنظومه  معرفی  و  شناسی ريخت  شناسی،گونه  بندي،دسته  به(  1392)  ذوالفقاري

  عاشقانه   هايمنظومه  روايی  ساختار   کتاب،  اين  در   است؛  پرداخته  آن  هايمايهبن  و  عاشقانه
 . است  شده  مطالعه
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  آثار  از   يکهیچ  در  دارند،  غنايی  ادبیات   يحوزه  در  ها پژوهش  اين  که  اهمیتی  يهمه  با

  صورت به  قاره،شبه  به  مربوط  آثار  ويژهبه  صفوي،  عصر  يعاشقانه  هايمنظومه  شده،معرفی

  مكررات،   تكرار  از  اجتناب  با  جستار،  اين  در.  اندنشده  تطبیق   و  تحلیل  مفصل  و  جامع

  به   فقط  ها،شناسیکتاب  و  ها فهرست  در  يا  نشده  تحلیل  تاکنون  که  اندشده  بررسی  آثاري

 . است شده اشاره هاآن از  جزئیاتی
 

 پژوهش  روش  و  پرسش. 3
 :است  زير  هايپرسش براي پاسخی يافتن  پی در حاضر پژوهش

  فرهنگ  در  ريشه  يا  هستند   قارهشبه  سرزمین  به  مربوط  عاشقانه  هايمنظومه  کدام

 دارند؟  هندوستان

 قاره،شبه  در  ويژهبه  عصرصفوي،  در  ادبی  يگونهاين  يدامنه  وسعت  و  گسترش   داليل

 است؟  بوده چه

  و  هاشباهت  چه  قاره،شبه  و  ايران  هايمنظومه  زبانیهم  و  زمانیهم  به  باتوجه 

 شود؟ می ديده جغرافیايی يحوزه دو هايمنظومه  محتواي و کلی ساختار در اختالفاتی

 گردآوري   يشیوه  و  گرفته  صورت(  پژوهیمتن)  تحلیلیتوصیفی  روش  به  پژوهش  اين

 :است رسیده انجام به ذيل مراحل در که است ايکتابخانه ابزار از استفاده اطالعات،
  فهرست   و(  1366)  پاکستان  فارسی  خطی  هاينسخه  مشترک   فهرست   به  مراجعه -

  عاشقانه   هايداستان  فرهنگ   منزوي،  احمد  يادزنده  از( 1390)   فارسی  هاي کتاب  هايواره

(  1392)  ذوالفقاري  حسن  از  عاشقانه  يمنظومه  يكصد  ،(1392)   باباصفري  اصغرعلی  اثر

 .منتخب  هايمنظومه از  فهرستی  يتهیه و استخراج براي معتبر مراجع ديگر و

 آستان   مرکزي  يکتابخانه  در  موجود  يعاشقانه  هايمنظومه  از  فهرستی  يتهیه  و  انتخاب  -

 .رضوي قدس

 .منابع گردآوري و درخواست  جهت قدس آستان مرکزي  يکتابخانه به مراجعه -

 .اطالعات گردآوري و برداريفیش آثار، تکتک  تطبیق و تحلیل  مطالعه، -
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 ها آن بندیدسته و  ها منظومه  بررسی. 4
  ي حوزه   اساس  بر  هامنظومه  بنديدسته  به  نیاز  پژوهش،  هاي پرسش  به  دادنپاسخ  براي 

  يحوزه  و  شدهمطالعه  يمنظومه  بیست  ،1  يشماره  جدول   در  که  است  تألیف  جغرافیايی

 : است شده  مشخص اثر  هر جغرافیايی 
 1یشماره  جدول

 تأليف  جغرافيایی یحوزه  اساس بر هامنظومه  بندیدسته 

 جغرافيایی  یحوزه

 تأليف 

 منظومه  عنوان سراینده  نام سراینده  نَسَب

 بهرام  و سام  الهیجی فیاض ايرانی ايران 

 ابسال  و سالمان   شیرازي نويدي  ايرانی ايران 
 فرهاد و شیرين کوثري  میرعقیل ايرانی ايران 

 لیلی  و مجنون شیرازي  نويدي ايرانی ايران 

 وفا  و مهر کاشانی شعوري ايرانی ايران 

 نیاز  و ناز قزوينی وحید  ايرانی ايران 

 شیرين  و خسرو تهرانی شاهپور ايرانی   قارهشبه

   شیرين و خسرو کاشانی  سنجر ايرانی قاره شبه

 گداز  و سوز خبوشانی  نوعی ايرانی قاره شبه

 اياز  و محمود شاملو انیسی ايرانی قاره شبه

 منظور و ناظر ابرقوهی  حاجی ايرانی قاره شبه

 پروانه  و شمع رازي  خانعاقل تبار ايرانی  هندي قاره شبه

 نامهعصمت  کالنوري  حمید هندي  احتماالً قاره شبه

 خیال شور کشمیري  بینش هندي  قاره شبه

 مَدَن   و کامدي دهلوي  بیدل هندي  قاره شبه

 عشق  ينامه مُنشی  اِندرجیت هندي  قاره شبه

 اختر و ناهید صاحب  اَچهی هندي  قاره شبه

 صورت  و نقاش سرهندي ناصرعلی هندي  قاره شبه

 عشق نیرنگ کنجاهی غنیمت پنجابی و سندي قاره شبه

 رانجها  و هیر   (يارخان احمد) يكتا هندي  قاره شبه
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  سرزمین   در  ها منظومه  اين  يدامنه  و  بسامد  شود،می  مشاهده  جدول   در  که  گونههمان

 شاهان   همّ  صفوي،  دولت  کارآمدن روي  با.  است  ايران  جغرافیايی  يحوزه  از  بیش  قارهشبه

 دين   عالمان  داشتنگه  و  تربیت  مصروف  بیشتر  ادب،  به  توجه  جاي  به  دوره  آن  بزرگان  و

  تشیّع   بنیاد  تقويت  به  نیازشان  و  صفويان  دينی  سیاست  را  بزرگداشت  و  تربیت  اين  و  بود

  دنبال  به  شاعران  و  شدمی  ادب  و  شعر  هايحوزه  متوجه  زيانش  طبعاً  که  کردمی  ايجاب

 . کردند مهاجرت صغیر آسیاي و ماوراءالنهر  و هند به جديد هاي پناهگاه

  و   جامعه  در  ادبیات  و  شعر  گسترش  و  صفوي  دربار  از  ادب  و  شعر  گرفتنفاصله  با

  اين .  کرد  پیدا  بسیار  تمايل  منظوم   داستانیِ   ادبیات   به  جامعه  متوسط   يطبقه  مردم،  اقشار 

  و   عاشقانه  هايداستان  به  گرفت،می  سرچشمه  هاآن  سرگرمی  به  نیاز  حس  از  که   تمايل

  رو ايناز  شد؛می  افزوده  ادبی  نوع  اين  مخاطبان  و  مندانعالقه  بر  روز  هر  و  بود  بیشتر  غنايی

  شیرازي   نويدي.  آوردندمی  روي  عاشقانه  هايداستان  نظم  به  دوره  اين  شاعران  بیشتر

  را   خود  داستان  که   کند می  اشاره  موضوع  اين  به  مجنون  و  لیلی  يمنظومه  در(  بیگعبدي)

 :است سروده ياران سمع و زمانه مردم  يعالقه و میل  برحسب و اجمال  به

  هـ عاشـقان حديــث به میــــلـی              زمـــانه مـردم  چـــو دارنـــــد

  گـزارانسخــن  از کنـم نَقلــــی              يـاران سمـع  بـراي کـــه بايـــد

 (41: 1966  شیرازي، نويدي )      

  از   بسیاري  تسلط  قاره،شبه  و  ايران  فرهنگی  اختالط  بهباتوجه  قارهشبه  در  سو،آن  از

  داليل   از  يكی  فارسی،  غنايی  هايمنظومه  به  هاآن  يعالقه  و  میل  و  فارسی  زبان  به  مردم

  داستانِ   نظم  سبب  در  کالنوري  حمید  است؛  شده  ادبی  نوع  اين  گسترش  و  نشر

  انجمنی   در  داننكته  و  صديق  دوستانِ  و  من  روزي: »نويسدمی(  لورک  و  مینا )  «نامهعصمت»

  عرب  و  ايران  عشاق  و  عرايس  زيبايی  و  حُسن  يدرباره  دوستان  از  هريک  بوديم،  نشسته

  ، ...و  عذرا  از  يكی  و  شیرين  از  يكی  گفت،می  او  عشق  و  لیلی  از  يكی  کرد؛می  سخنوري

  دوستان .  راندم  شرحی(  مینا)  هند  زيباي  عروس  وصف  در و  گشادم  را  سخن  باب  نیز  من

  کنم آراسته فارسی نظمِ زيورِ  به را آن که کردند تقاضا من  از داستان اين  شنیدن با
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 رانـــدم  هنـــد  عــروس ز  شـرحی  گــشادم  ســخــن درِ  نـــیز  مــن

 «...میــــنا  وصـــف  شنـويـد من  از  عذرا چــه و  لیـلی چـه  کــه گفتم

 (15-13:  1364 کالنوري،. رک)         

  وزراي   و  گورکانی  دربارِ  بسیار  يعالقه  صفوي،  سالطین  برخالف  آن،  ديگر  دلیل

  سرودن   به  گورکانی  درباريان  وترغیب  تشويق.  است  فارسی  اشعار  نظم  به  ايشان

  از  انبوهی  تنهانه  فارسی،  به  هندي  هايافسانه  و  هاداستان  ي ترجمه  و  داستانی  هايمنظومه

  شاعران   از  بسیاري  بلكه  ساخت،   روانه  سرزمین  آن  به  ايران  سوي  چهار   از  را  شاعران 

  فارسی   هايداستان  نظم  به  گورکانی،  دوستِ  ادب  درباريان  و  شاهان  سفارش  به  نیز  هندي

  شهزاده که  کندمی  بیان  «گداز  و  سوز»   داستانِ  نظم  سبب  در  خبوشانی  نوعیِ.  آوردند  روي

  بازگوکردن   جاي  به  که   است  خواسته   او  از  و  طلبیده  حضور  به  را   او  خاص،  پیکِ  با

 :کند بیان را هند  سرزمینِ  جانبازِ محبوبانِ حكايت قديمی، و تكراري هايقصه

     خار در خار گدازد گـل در گل  که                 ارـمنـــق ز  بـرکــش  اي  تازه  نواي

 پاريـن تقويـم و  رفته  عیش  وـــچ              شیــرين و  فرهـاد  يقصه  شد  کهن

             بنگر  بتــخانه و بــت آيـیـن  رــب                    بگــذر  آتشخانه  طـــرف  بـر يكـی

 هسـتی  خاشاک و  خس  افشانگل   پـرستـیآتـش گــهِرونــق ببیـــن

 (39:  1348  خبوشانی، نوعی)         

  ايران  جغرافیايی  يحوزه  دو  در  هامنظومه  فراوانی  درصد  بیانگر(  1)  يشماره  نمودار

 . است صفوي  عصر در قارهشبه و

 

 ها داستان فرهنگی هایریشه. 1.4

  ها آن  فرهنگی  هايريشه  و  هاداستان  تکتک  يدرباره  که  تحقیقی  و  مطالعه  اساس  بر

  که   هايی مثنوي  شده،ذکر  آثار  بین  از  ها،داستان  متن  از   دريافت  با  همچنین  و  گرفته  صورت

  قاره شبه  فرهنگ   از   و  دارند   قارهشبه فرهنگ در  ريشه  شوندمی  برده  نام   بخش   اين   ذيل  در

 : از  عبارتند هامنظومه اين اند؛گرفته سرچشمه هندوستان يا
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   خبوشانی نوعی   یسروده گداز و  سوز -

  به   کودکی   از   الهور   شهر  در   اکبرشاه  عهد   در  که   است   هندوزاده  دو  حكايت  داستان  اين

  که (  خودسوزي)  «سَتی»  سنت   بر  است  ناظر   وگداز   سوز  مثنوي.  ورزندمی  يكديگرعشق

 .  است کشیده  نظم به اکبرشاه دستور به را آن ماجراي خبوشانی  نوعی

   ؛یراز خان عاقل یسروده( padmavat-o-ratan) (رَتَن و  پَدماوَت) پروانه و  شمع -

  از   که   ( Ratan-o-Padam)   َپَدم   و   َرَتن   يا   پَدماوت   داستان   از   است   ديگري   نام   منظومه   اين   

– 906)   جائسی   محمد ملک   ي وسیله به   بار   نخستین   و   گرفته   سرچشمه   هند   باستانی   هاي افسانه 

  در   داستان   اين   مقبولیت   و   شهرت .  است   شده   سروده   هندي   زبان   به   968  سال   در (  ق 996

  . گماشتند   همت   آن   نظم   به   نیز   گوي پارسی   شاعران   از   بسیاري   که   شد   اي گونه به   قاره شبه 

  دهلوي   بزمی   عبدالشكور   مال  درآورده،   فارسی  شعر  به   را   َپدماَوت  داستان   که  شاعري نخستین 

  يدوره   در   پََدم   و   َرَتن   نام   با   را   داستان   نظم   که   است (  ق 1073  - 1001)   «بزمی »   به   متخلص 

  يدوره   در   رازي   خان عاقل   او   از   پس .  رسانید   پايان   به .  ق 1028  سال   در   جهانگیرشاه 

  در   پروانه   و   شمع   عنوان   با   را   داستان (  دهلوي   بزمی   تحرير   از   اطالع   بدون   ظاهرًا)   زيب، اورنگ 

  نیز   ديگري   نويسندگان   و   شاعران   رازي،   خان عاقل   از   پس .  کشید   نظم   ي رشته   به .  ق 1069  سال 

  انگلیسی،  هاي زبان   به   داستان   اين .  نگاشتند   فارسی   نثر   و   نظم   به   مختلف   عناوين   با   را   داستان 

 (. 170  - 163:  1377  صديقی، .  رک )   است   شده   ترجمه   بنگالی   و   پشتو 

 کشميری بينش  از خيال  شور -

  بنارس  اهل و هندو دختري عاشق که  است مسلمان جوانی پاک  عشقِ سرگذشت داستان

  شاعر .  رسدمی  پايان  به  دريا  در  هاآن  شدنغرق  و  عشاق  مرگ  با  نیز  سرانجام  و  شودمی

  خالصه   صورت به  را  داستان  يواقعه  شهر،  آن  فام سبزه  زيبارويانِ  و  بنارس  توصیف   از  پس

  زمان   در  دادهدل   دو  اين  داستانِ»  (.112-43: 1395  کشمیري،  بینش.  رک)  کندمی حكايت

  صديقی، )  «است  داشته  حقیقی  يجنبه  که  رودمی  گمان  و  کرده  کسب  زيادي  شهرت  خود

  به  را  آن  شاعر  چندين  و  دارد   سابقه  هند  ادبیات  در  داستان  اين  مضمون  (.261:  1377

 (. 831- 818: 1392 ذوالفقاري،. رک) اندسروده  فارسی
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 کالنوری   حميد  یسروده(  لورَک و  مينا) نامهعصمت -

  «لورَک »  همسر  ،«مینا»   نام  به  هندي  ايشاهزاده  به  «ساتن»  نافرجامِ  عشق  منظومه،  اين  در

  هندي   نظم  به  تغلق،  پادشاهان  زمان  در  داوود  موالنا  ابتدا  را  داستان   اين.  شودمی  روايت

  معروف   هم  «ساتن  و  مینا »  و  «چَندا  و  لورک  »   داستان  به  که  نهاد   نام  چَنداين  را  آن  و  درآورد

  عنوانبه  را  داستان  اين  ديگر  قسمت  «سادان»   نام  به  ديگري  ينويسنده  او  از  بعد.  است

  نخستین   براي(  ق945  -845)  گنگوهی  عبدالقدوس  شیخ  سپس   نمود؛  تكمیل  «میناست»

  ق 1016  سال   در.  نیست  باقی  آن  از  اثري  ظاهراً  که  کرد  منظوم   فارسی  به  را  داستان  بار

 را  آن  و  کشید  فارسی  نظم  به  دوباره  را  داستان  اين  کالنوري   حمید  نام  به  شاعري

 (.157:  1377 صديقی،. رک) و( د: پیشگفتار همان،) نهاد  نام نامهعصمت

  دهلوی بيدل از( Kāmdey-o-Madan) مدن  و  کامدی -

  دو   سوزجان  عشق  آن  موضوع  و  شده   روايت  بیدل   عرفانِ  مثنوي  طول   در   داستان  اين

  افكنده   فراق  هاآن  میان  روزگار  دست  که  «مَدَن«  و  «کامدي »  هاينام  به  هندي  يباختهدل 

  حكايت   اين  مأخذ   به  اياشاره  هیچ  بیدل   (.382- 344:  1388  دهلوي،  بیدل .  رک)  است

 دارد  وجود  (Mādhūnel-o- Kāmkandellā)  کَندلّا   کام  و  مادهونِل  نام  با  داستانی  اما  نكرده،

  شاعري   يسروده  داستان  اين  .دارد  بسیاري  شباهت  بیدل   داستان  به  اندکی،  موارد  در  جز  که

  سرايان مثنوي  از  زيباورنگ  زمان   در   و  بوده  کاشان  اهل   ظاهراً   که   «حقیري»  تخلص   با  است 

 را  آن  و  سروده  هجري1091  سال   در  را  داستان  اين  وي.  است  رفتهمی  شمار  به  معروف

  آگاهی   آن  از  يا  ديده  را  حقیري  مثنوي  بیدل  اينكه   از.  است  نامیده  اعجاز  يا  ايجاز  محض

  کندلّا   کام  و  مادهونل  داستان  شود می  نقل   که   گونه آن  اما  نیست،  دست   در   اطالعی  داشته 

  شاعري   ي وسیلهبه(  ق1527)  سال   در  بار   اولین  و  گیردمی  سرچشمه  سانسكريت  از

  را   داستان  اين  ديگري  شخص  سال،  32  از  پس   و  شده  سروده  هندي  زبان  به  راجستهانی

 سروده  هندي  زبان  به  را  داستان   عالمشیخ»  هجري،  991  سال   در.  است  درآورده  نظم  به

«  است  داده  قرار  خود  مأخذ   را  عالمشیخ  داستان  حقیري  و  رسید  شهرت  به  آن  از  پس  که

 (.159-158:  1377  صديقی،)
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   کنجاهی  غنيمت ی سروده( عزیز  و  شاهد) عشق نيرنگ -

  که   است   پنجاب  شهرهاي  از   يكی  اهل   زيبارو  نوجوانی   ،شاهد  داستان   عشق  نیرنگ   مثنوي 

  مثنوي   اين».  شود  می  وي  ديدار  مشتاق  و   بندد  می  دل   او  به  عزيز  نام  به  شهر  حاکم  پسر

  شده می  تدريس  نیز[  قارهشبه]  مدارس  در  و  داشته  زيادي  مقبولیت   و  شهرت  خود  زمان  در

  عشق   و  امردپرستی  يدرباره  که  است   ايمنظومه  اولین  و  دارد  هندي  يزمینه  داستان.  است

  حقیقی  عشق   به   مجازي  عشق  و  شده  سروده  پاکستان   و  هند   ي قارهشبه  در  جنسهم  دو

  و  آمده  عمل  به  پشتو  و  اردو  زبان  به  متعددي  هايترجمه  داستان،  اين   از. است شده  مبدل 

 (. 239-136: 1377  صديقی،. رک) «است شده نوشته داستان بر شرحچندين

   صاحب؛ اچهی ی سروده اختر و  ناهيد -

  «اچهی »  به  متخلص  «صاحب  اچهی»  به  معروف  بلنداختر،  شاهزاده  يسروده  مثنوي  اين

  شاعر .  است  غازي  محمدشاه  به   معروف  اختر،روشن  ترِکوچک  برادرِ  و  اول  بهادرشاه   ينوه

  اين  عبارتی،به است؛ نموده بیان پردرد لغات و انگیزحزن  اشعار   با را خود حقیقی داستان

  در   که  است(  صاحب  اچهی)  داستان  راويِ  ينامهسرگذشت  يا  حاِل  وصف  نوعی  مثنوي

  شود می  مندعالقه  مجلس  روي ماه  دختران  از  يكی  به  دهلی  در  محمدشاه  گذاريتاج  روز

  گرفتار   العالجی  بیماري  به  شاعر  محبوبِ  که  پايدنمی  ديري  اما  کند،می  ازدواج  وي  با  و

 بر  گدازيجان   اندوه  و  آشفتگی  معشوق،  مرگ  با.  دهدمی  دست  از  را  خود  جان  و  شده

  با   را  خويش  هايناله  و  درونی  تألمات  شكسته  قلبی  با  نیز  شاعر.  گرددمی  مستولی  شاعر

 .داردمی  ابراز  منظومه اين  در حسرت و سوز

  مُنشی  اندرجيت  ی سروده( sasi-o-penon( )پ نون و  سَسی) عشق  ینامه -

  هاي داستان  ترين معروف  از  يكی   که   «پِنون  و  سَسی »  داستان   از  است  ديگري  نام   منظومه  اين

  محلی،   زبان  شعراي.  دارد  شهرت  هم  کیچ  و  بلوچستان  و  پنجاب  در  و  است  سند  محلی

  تفاوت   يكديگر  با  هاداستان  روايت  که  اندسروده   خود  زبان  به  بار  چندين  را  داستان  اين

  سَسی   داستان.  است  مستند  همه  از  بیش  است  پنجابی  زبان  يسروده  که  ايقصه  اما  دارد،
. رک)  اندسروده  مختلف  عناوين  با  بار  چندين  هم  قارهشبه  گويفارسی  شعراي  را  پِنون  و
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  غرب   داستان  ترينمعروف  رانجها  و  هیر  داستان  از  بعد  (.183-174:  1377  صديقی،

  ي سراينده)  تتوي  رضا  يوسیلهبه  بار  نخستین  که  است  پنون   و  سَسی  يقصه  پاکستان،

   .(65- 64: 1340  عرفانی،.  رک) است شده سروده فارسی زبان به( سندي

   (یارخان )احمد  یکتا یسروده( hir-o-rānjhā) رانجها و  هير  -

 خود  به  را  محلی  شاعران  از  بسیاري  توجه  که  است  پنجاب  محلی  هايداستان  از  يكی

  هیر   داستان».  اندگرفته  قرار  آن  تأثیر تحت  هم  قارهشبه  زبان  فارسی  شعراي  و  نموده  جلب

  هاي لهجهو    هازبانشاعر در    صدها  که داستان پاکستان است    ترينمعروف  و  ترينمحبوب

 .(10: همان) «اندسرودهمختلف  یرهايگوناگون و تعب طرقبه  را آنکشور،  یمحل 

(  رانجها   و  هیر   زادبوم)  الهور  و  پنجاب  سرزمین  داستان،از نقل    پیش  شاعر  منظومه،  اين  در

  اصل   به  سپس   گويد، می  سخن  خطه  آن  رويانماه  و  رخانگل  از   و  کشد می  تصوير  به  را

 :پردازدمی  داستان

   تصـويـر کنـد می  پنـجاب فوص  ــحـرير ت  افشــانگـل کلــک اوال 

 ــتاس  خـوبــی عالـم  يوسفستان  است   محبـوبی  مصـر   الهور   لیک...  

    (8-6ق: 1327 يكتا،)رک.                 

 .دارند...  و  مصر حجاز، يمن، ايران، فرهنگ در ريشه نیز هاداستان برخی

 

 ها منظومه اختالف  وجوه . 2.4

 (ابيات تعداد) اندازه و حجم  در اختالف. 1.2.4

  در  که است  هايیمنظومه از بیش ايران جغرافیايی  يحوزه  هايمنظومه  بیشتر ابیات  شمار

  و   شیرين  ايران،  در  شدهسروده  يمنظومه  شش   مجموع  از  اند؛ شده  تألیف  قارهشبه  يحوزه
  بهرام   و  سام  بیت،  3200  قزوينی  وحید  نیاز  و  ناز  بیت،  3770  شامل  کوثري  میرعقیل  فرهاد

  ي وفا  و  مهر  بیت،  3000  شیرازي   نويدي  لیلی  و  مجنون  بیت،  3048  الهیجی  فیاض

  است؛  بیت   860  شامل  شیرازي  نويدي  ابسال   و  سالمان  تنها  و  بیت  1432  کاشانی  شعوري

  تنها   قاره،شبه  ي حوزه  اثر  چهارده   مجموع  از  منظومه  بلندترين  که  است  حالی   در  ارقام   اين
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  ابیات   شمار .  است  شده  سروده  بیت   2333  با  (رََتن  و  پَدماوَت)  پروانه   و  شمع   ي منظومه

  اختالف   نمايانگر  2  يشماره  جدول )  است  متغیر  بیت،  1500  تا  156  از  هامنظومه  ديگر

 (.است  هامنظومه ابیات شمار
 2ی جدول شماره 

 ها منظومه ابيات شمار

  شمار

 ابيات 

 یحوزه  و منظومه عنوان

 جغرافيایی 

  شمار

 ابيات 

 یحوزه  و منظومه عنوان

 جغرافيایی 

 (  ايران) فرهاد و شیرين 3770 ( قارهشبه ) رانجها و هیر 1308

 ( ايران) نیاز و ناز 3200 ( قارهشبه) نامهعصمت  1098

 (  ايران)  بهرام و سام 3048 ( قارهشبه ) عشق ينامه 1054

 (  ايران) لیلی و مجنون 3000 ( قارهشبه ) صورت و نقاش 676

 (  ايران) وفا  و مهر 1432 ( قارهشبه ) گداز و سوز 608

 (  ايران)  ابسال و سالمان 860 ( قارهشبه) اياز  و محمود 522

 ( قارهشبه ) پروانه و شمع 2333 (  قارهشبه ) اختر و ناهید 352

 ( قارهشبه) عشق نیرنگ 1500 ( قارهشبه ) منظور و ناظر 156

 ( قارهشبه) خیال شور 1482  

  مشابه   آثار   با   مقايسه   در   نیز   ايران   در   صفوي   عصر   سرايان منظومه   طورکلی، به 

  و   ايجاز   به   بیشتري   تمايل   خود   آثار   نظم   در (  جامی   و   نظامی   آثار )   گذشته   هاي دوره 

(  بیگ عبدي )   شیرازي   نويدي   دارند؛   تري کوتاه   هاي منظومه   خلق   و   گويی خالصه 

  نظامی   مجنون   و   لیلی   بیتِ   6500  مقابلِ   در   بیت   3000  با   را   خود   ي نظیره (  1391) 

  ي نظیره   و   داده   کاهش   بیت   680  به   بیت   1132  از   را   جامی   ابسال   و   سالمان   و   سروده 

  ايجاز   به   لیلی   و   مجنون   ي منظومه   آغاز   در   وي   است،   سروده   را (  ابسال   و   سالمان )   خود 

 : است   کرده   اشاره   نیز   خود   گويی مجمل   و 

 تأويـل  لطــف  به   کنـمش  مجمل  تطـويــل  آنـچه   نظامی  است  داده

 (41: 1966  شیرازي،  نويدي)     
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   هامنظومه  مقدمات  یا دیباچه در اختالف. 2.2.4

  در   دورههم  آثار  از  ترمفصل  و  ترکامل  ايران،  جغرافیايی  يحوزه  هايمنظومه  يديباچه

  خسرو   ناقص  يمنظومه  و  مدن   و  کامدي  غیرمستقل  يمنظومه  از  نظرصرف.  است  قارهشبه

  نعت  و  مناجات  حمد،  توحید،  با  ديگر  اثر   هجده   از  اثر  پانزده  تهرانی،  شاهپور   شیرين  و

  ي ديباچه   تنها  قاره،شبه  يحوزه  تألیف  چهارده  میان  در  اما  اند،شده  آغاز(  ص)پیامبراکرم

  به   مزين(  ص) اکرمرسول   نعت  و  مناجات  بر حمد،افزون  ،(اختر  و  ناهید)  منظومه  يک

  معراجیه   به  مزين(  خیال   شور)  منظومه  يک  يديباچه  و  است  شده(  ع)اطهار  يائمه  منقبت

 حمد،  به  ايران  جغرافیايی  يحوزه  تألیفِ  شش  از  منظومه  چهار  يديباچه  کهدرحالی  است،

  ي ائمه  و(  ع)علی  حضرت  منقبت  و  معراجیه  ،(ص) اکرم  رسول   نعت  مناجات،  توحید،

  ايران  صفوي  عصر  در  جامعه  مذهبیِ  و  دينی   عقايد نوع  معرّفِ  که  اندشده  مزين(  ع)اطهار

  ي حوزه  دو  از  منظومه   هجده  هايديباچه  افتراق و  اشتراک  وجوه  3ي شماره جدول )  است

 (. است  ساخته نمايان  را قارهشبه و ايران جغرافیايی 
 3 یشماره  جدول

  و منظومه عنوان ها منظومه  یدیباچه  ساختار

 جغرافيایی  یحوزه

  مدح ها نمونه  دیگر

 سالطين 

 منقبت

 (ع)ائمه 

 نعت معراجيه

 (ص)پيامبر

 و حمد

 مناجات 

 

 سبب نصیحت،

 کتاب،تمثیلنظمِ 

 ابسال   و   سالمان  + + - + _

 (  ايران ) 

  در تمثیل ذکر

 ديباچه 

  فرهاد   و   شیرين  + + - - -

 (  ايران ) 

 (  ايران )   نیاز   و   ناز  + + + + + سخن  تعريف

  سخن، تعريف

 عشق  تعريف

 (  ايران )   بهرام   و   سام  + + + + +

 (  ايران ) لیلی   و   مجنون  + + + + + کتاب  نظم سبب
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 (  ايران )   وفا   و   مهر  + + + + + جوانی  تعريف

 چهار  منقبت _ عشق  تعريف

  يخلیفه

 اسالم  صدر

  پروانه   و   شمع  + + _

 (  قاره شبه ) 

  شیخ منقبت + پنجاب وصف

  عبدالقادر

  و گیالنی

  محمد شیخ

 صالح 

  عشق   نیرنگ  + + _

 (  قاره شبه ) 

  سخن، تعريف

 صبح  تعريف

  چهار منقبت +

 خلیفه 

 (  قاره شبه )   خیال   شور  + + +

 (  قاره شبه ) رانجها   هیرو  + + _ _ _ پنجاب وصف

 (  قاره شبه ) نامه عصمت  + + _ _ + نظم سبب

 (  قاره شبه ) عشق   ي نامه  + _ _ _ + _

  صورت   و   نقاش  + _ _ _ _ ديباچه در تمثیل
 (  قاره شبه ) 

 (  قاره شبه ) گداز   سوزو  + + _ _ + نظم سبب

  عشق، تعريف

 سخن  تعريف

 اياز   و   محمود  + _ _ _ +
 (  قاره شبه ) 

 (  قاره شبه )   ناهیدواختر  + + _ + _ ساقی  به خطاب

 (  قاره شبه ) ناظرومنظور  + + _ + _ _

 داستان  هایشخصيت  در اختالف. 3.2.4

  يا   هند  اهل  داستان،  قهرمانان  و  هاشخصیت  هندي،(  ايغیرنظیره)  هايمنظومه  اغلب  در

  و   شودنمی  ديده  جغرافیايی  يحوزه  اين  از  خارج  داستانی  شخصیت  هیچ   هستند،  قارهشبه

  قهرمانان   ايرانی   سرايانمنظومه  اما  است،  داده  رخ  مكان  و  فضا  همان  در  نیز   داستان   حوادث

  رخدادهاي   توصیف  در  و  اند برگزيده  دنیا  مختلف  نقاط  از  را   داستان  هايشخصیت  ديگر  و

  شعوري   يوفا   و  مهر   داستان  در  اند؛برده  بهره   غیربومی   يا  غیرايرانی  اماکن   از   نیز   داستان 
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  اهل (  عابد)   رهنما  پیرِ  و  است   مصر  کشور  از  ديگري  و  ايران   اهل   يكی  عشاق،  کاشانی،

 :است  ارمن  سرزمین

 شاهی   ر ــ مص  ارــدي  در ــان  ودـــب  که

 داوندــخ  دادش  ريــدخت  رــآخ  در

 بنشاند   ديده   در  شهش  دل   مهر  به

 

 ارگاهی ــ ب  ردونــگ  اه؟ــ ش  نــکدامی 

ـ مِه  سان  به  مانند   و  ل ــمث  ســب  مَه  و  رـ

 راند   زبان  بر  م ــدائ  امــن  رشــمه  هــب

 (157: 1389  کاشانی،  شعوري)         

 عابد   است  ی ــشخص  زمینارمن  در  که

 

 نافذ  است  حكمی  دعا  در  شــنطق  که 

 (                                                     159: همان)                             

 :هستند يونانی ها شخصیت  شیرازي،  نويدي ابسال  و سالمان در 

 خسروي   انــ يون  اهانــ شهنش  زـــک

 

 پرتوي   شـــ راي  عـــ شم  از   اب ـــآفت 

 (44: 1391 شیرازي، نويدي)          

 لقب   ابسالش  ودـــب  رادرـــ ب  کـــي 

 

 باادب  و  رايوبـــخ  و  رويوبـــخ 

 ( 48:  همان)                           

  هاي مثنوي  در   هندي  عشاق  که درحالی  هستند،  حجاز  سرزمین  از  هالیلی  و   مجنون  يا

  عشق  ينامه  ،(لورَک  و  مینا)  نامهعصمت  ،(رََتن  و  پَدماوت)  پروانه  و  شمع  ،مدن  و  کامدي

  قاره شبه  اهل  گداز  و  سوز  و  خیال  شور  ،رانجها  و  هیر  ، اختر  و  ناهید   ،(پنون  و  سَسی)

 .  است داده رخ جغرافیايی يحوزه همان در نیز حوادث تمام و هستند

 داستان  بخشپایان عناصر  در اختالف. 4.2.4

  جغرافیايی   يحوزه  هايمنظومه  با  داستان  بخشپايان  عناصر  در  هندي   هايمنظومه  اغلب

  «مرگ   از   پس  عشاق  شدنزنده»  ،«زن(  سَتی)  خودسوزي»  هستند؛  متفاوت   حدودي  تا   ايران

 در   که   است   قارهشبه  و  هندي  هايداستان  رايج   هاي مايهبن  از   «يافتن  جاويد  زندگی»  و

  دروغین   فوتِ   خبر  اثر   در  عشاق  مَدَن  و   کامدي  داستان  در  شود؛نمی  ديده  ايرانی   هايداستان

  با   رانجها   و  هیر  و  شوندمی  زنده  هوشیبی  يا  مرگ  از   پس  و  میرندمی  امتحان،  قصد   به
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  ابدي   حیات  به  و  شوندمی  زنده(  نبی  خضر)  سبزپوش  پیر  دستان  از  حیات  آب  نوشیدن

 . يابندمی دست

 

 ها منظومه اشتراک  وجوه . 3.4

 مشترک   بحر  و وزن . 1.3.4

  ، «فعولن   يا   مفاعیل   مفاعیلن  مفاعیلن »   وزن  بر  منظومه   چهارده   شده، تحلیل   ي منظومه   بیست  از 

  اند شده   سروده (  نظامی   شیرين   و   خسرو   بحر   و   وزن )   مقصور   يا   محذوف   مسدس   هزج   بحر 

  وزن   بر   منظومه   سه   ديگر،   درصدِ   پانزده   از .  دهد می   تشكیل   را   ها منظومه   کل   درصد   هفتاد   که 

  يک   ، ( نظامی   پیكر   هفت   بحر   و   وزن )   مخبون   مسدس   خفیف   بحر   ، «فعلن   مفاعلن   فاعالتن » 

  مسدس   هزج   بحر   ، «فعولن   مفاعلن   مفعول »   وزن   بر (  شیرازي   نويدي   لیلی   و   مجنون )   منظومه 

 : است   شده   سروده (  نظامی   مجنون   و   لیلی   بحر )   محذوف   يا   مقبوض 

ــرد  آه  دل  ز  مجنون ــت   س  برداش

 

ــینــه  وز  ــت   درد  نواي  سـ  برداشــ

 (113:  م1967  شیرازي،  نويدي)    

  «فاعلن  يا  فاعالن  فاعالتن  فاعالتن»  وزن  بر   شیرازي  نويدي  ابسال  و  سالمان  ي منظومه

  نظم  يرشته  به(  جامی  ابسال   و  سالمان  بحر  و   وزن)  محذوف  يا  مقصور  مسدس  رمل  بحر

 :است درآمده

 پرداخت  باز  خامه   وـچ  هــخمس  از

 

 ساخت نو وايـــن مـــدل ودــع از 

 ( 23: 1391: همان)               

  شده   سروده  «فعلن  فعالتن  فاعالتن»  وزن  بر  ابرقوهی  حاجی  منظور  و  ناظر  يمنظومه    

 : است

 قمــر و  مهـر و  فلک چرخ  که  اي

 تــــو  اشــــیايـی جـمله  خــالق

 گـوهـر  يــک از  ساخـــتی  را همه 

 تــــو  بااليـــی و  پـسـتی  صـانـع

 (102:  1393  ابرقوهی،)             
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 مشترک   هایمایهبن. 2.3.4

  آغاز  در اشتراک: از اندعبارت عصر اين  يعاشقانه هايمنظومه اغلبِ مشترکِ هايمايهبن

  با   معشوق،  وصف  شنیدن  با  چهره،  تصوير  ديدن  با  شدنعاشق)  آغازگر  عناصر  يا  عشق

  / دايه)  واسطه  کمكی،  نیروي  پادشاه،  مرگ  عشاق،  ي شاهانه  نسَب  ،(معشوق  يچهره  ديدن

  راز  عشاق، پنهانی ديدارهاي دسیسه، صحراگردي، شكار،  دريا، از گذشتن سفر، ،(طوطی

  رزم   عاشقانه،  هايبزم  آزمايش،  عاشقانه،  هاينامه  اطرافیان،  گريچاره  عشاق،  نیازهاي  و

 . وصال  زا پس  مرگ نافرجام، عشق  عشاق،  ناگهانی مرگ  جنگ، و

 ها منظومه زبان  بودن پذیرفهم  و سادگی. 3.3.4

  هامنظومه  زبان  بودنپذيرفهم  و  سادگی  عصر،  اين  هايمنظومه  مشترک   هاي ويژگی  ديگر  از

 در  ويژهبه  سادگی  اين  علل  از  يكی.  است  هامنظومه  ادبی  زبان  بودنمايهبی  حدّي  تا  و

  - هندي)  زبانه   دو  شاعران  زبانی   خصوصیات   از   ناشی   که  رودمی  احتمال  ، قاره شبه  يحوزه

. باشد  فارسی   زبان  قواعد   و   اصول  بر  بوم   و  مرز  آن  شاعران کافی  تسلط  نداشتن  و(  ايرانی

 در  که  شاعران  معمول   تربیت  تیموري  يدوره   مانند  دوره  اين  در  که  است  آن  ديگر  علت

  بیشتر   و  بود  رفته  میان  از  داشت   وجود  غیره  و  سلجوقی  و  غزنوي  و  سامانی  هاي دوره 

  چون   بر اين،افزون.  نداشتند  عربی  و  فارسی  زبان  از  کامل  و  وسیع   اطالعات  گويندگان

 دست  در  و  رفت  بیرون  دربار  از  شعر  کردند،نمی  حمايت  شاعران  از  ايرانی  دربارهاي

  قوّت   تیموري  يدوره   در  که  وضعی  يعنی  افتاد؛  اجتماع  متوسط  طبقات  و  مردم   يعامه

  الحالمتوسط  مخاطب   و  يافت   بیشتر  شدت  و  عمومیت  عصر  اين  در  بود،  گرفته

  دور   کنايات  و  استعارات   پیچ، درپیچ  تصاوير  و   مختلف  علوم  اصطالحات  با   توانستنمی

  اين   در  روازاين  برقرارکند،  سازگاري  و  ارتباط  بود  رايج  پیشین  شاعران  آثار  در  که   ذهن  از

  توانستند می  عموم  درکِ   مناسب  و  تر ساده  زبانی   با   عاشقانه  هايمنظومه  و  اشعار   دوران

 .بیاورند دست به بیشتري مخاطبان
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 توصيف  کاربرد.  4.3.4

  يكی   توصیفات   همین   و  دهدمی  تشكیل  توصیف   را   عاشقانه   هاي منظومه  از  ايعمده  بخش

  هاي منظومه  در  ايکنندهتعیین  نقش   توصیف.  است  هاآن  گذاريارزش  معیارهاي   از

  ارتباط   توصیف .  آورد  شمار  به  آثار   اين  ناپذير جدايی  جزء  را  آن  بايد  و  دارد   عاشقانه

  در .  است  دار عهده  را  کالم  تزيین  نقش   نوعی  به  و  دارد  زبان  ادبی  کارکرد  با   نیز  مستقیمی

  است   هاآن  توصیفات  يدامنه  به  بسته  هامنظومه  قوام  و  دوام  عاشقانه،  پردازيمنظومه  سنت

 اشخاص،  توصیف  بر  سراداستان.  بود  خواهد  تكراري  و   محدود  داستان،  حوادث  اين،  جز  و

  جنگل،   کوه،  رزم،  يصحنه  بزم،  مجلس  ها،صحنه  مناظر،  اشیاء،  ظاهري،  و  درونی  احواِل

  خلق   بیت  چندهزار  در  ايیمنظومه  و  شودمی  متمرکز...  و  غروب  طلوع،  روز،  شب،  دريا،

  مستحكم  را حوادث يزنجیره متن، تطويل ضمن که دارد  را قابلیت اين توصیف. کندمی

 . شود  مطرح پیوندساز عنصري  عنوانبه و کند

 : شدهمطالعه  هايداستان  در توصیفات  از چند شواهدي

 :بهرام  و سام داستان از آب روي  کشتی در بزم مجلس توصیف

 دادنــد  بــزم  رارـقـ  شط روي به      نهادند کشــتی  بـر رخت  را  طرب

 آب در  دـافكندنـ کشتی  شادي ز      آب  بـر  سینه  سفیـنه زدمی بط چو

 پــريــوش خوبان روي  سعك ز      آتــش حُـسن، زد  می آب جانِ به

 آب در  افتاده خود زلف  عكس ز      قلّاب  افــكندنــد  مـاهی  صید بـه

 غــالمان  هنـدو همه شط دور به      مژگان  هايصف ديدگان، گِرد چو

   (99-98:  1388  الهیجی،)         

 : نامهعصمت داستان در( فروردين) حمل برج توصیف  و

 روشــن  آفــتاب روـخـس ونـچ  مسكن  گرفــت حمل  تخـت بـر

ــر  گــل خـسرو  نـاز به بنـــشست ــتخ  بـ ــن  تـ   صـــد  به چمـ

 تجمـل

 گـــرديـــد   ردـگ  ابـسح  سقاي  پاشـید  آب  حـديقـه  صـحـن در
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 تـــر   يسبـــزه  ز  صـبـا  ـراشـف  ديـــگــــــر بار  فـرش  انداخته

 بیـــچون   صنع  به  چمن  صحن  در  رونــبیـ  غنـچه داده  که  هـرشاخ

 شــكرخــوار  طوطی چو  بگرفت  منــــقار به را  سـرخ گل  بــرگ

 (19:  1364  کالنوري،)              

 مشترک  لغوی  هایویژگی. 5.3.4

  اند عبارت  که   (موتيف)  تکرارشونده  مفاهيم  و   اصطالحات  و  لغات  از  استفاده.  1.5.3.4

  ، (کثرت  مفهوم  در)  «صد»   عدد  رنگ،  شكستِ  رنگ،  آينه،  شعله،  آتش،  اطفال،  طفل،:  از

  کباب،   از   چكیدنخون  ماهی،  به  تا  مه   از   کتان،  و  مهتاب   بسمل،نیم  بسمل،  مرغ   کردن،بسمل 

  لغات   قبیل  اين  از  شواهدي  ؛...دور  بد  چشم  خاله،تب  زخم،  بر   پاشیدننمک اشک، طفلِ

 : ديد توانمی  زير ابیات  در را اصطالحات و

 پوسـت  در شعله همچون گنجیدنمی             دوست آتش  در سوختن شـوق ز 

 ( 51: 1348 خبوشانی، نوعی )          

 عشــق انـدازيتــ دس برجـاي قدم    عــشق  بازيآتش  گرم طفالن چو 

 ( 52:  همان)                           

ــاط  رنگگ  خواه  طرب   خواه  و  نشـ

ــت   رنگگ  عـالم  بزم  آن  آخر  اســ

ــم ــال ــل  در  آب  ع ــغ ــط  ب ــی   ب  م

 شــد   قامت  شگگعله  ســنگ  شــرر

 

 ســبب  نیســت  بهانه  شــكســتن در 

 اـست   ـسنگ بر ـشیـشه  هرجاـست رنگ

ر ـت ره  در  شگگگعگلگه  دـف ط  ـگ ی  ـخ  ـن

ــی، ــد   قیــامــت  غلغــل  خــامشـ  شــ

 (351 و  350:  1388  دهلوي،  بیدل )  

ــرد  آرزو ــ ــ ــیِ  از  مُ ــ ــران ــ ــ  دل  گ

 

ــپش  ـــ ــسرد  تـ ـــ ــر  در  افـ  بسمل  پـ

 (359: همان)                            

 ناالن   است  رــهج  ي شعله  از   او  چو

 

 باالن  شعله  همچون  باش  اريــب  وـت  

 ( 81: 1389 ، قزوينی وحید)          
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 طفالن  مانند  نـــزمی   شــ آغوش  در

 

 جنبان گهواره هم واره،ـــگه شــهم 

 ( 109:  همان)                            

 داـشت  ـسبق  درس گُل طفل  تا او  از

   

ــت  ورق  گلزار به  ريحان  خطش             داشـ

 (120:  1388  الهیجی،)                 

 است  سرشت  آتش  بس  حسن  مزاج

           

 است بهشت   برعاشق   که   آتش   آن   خوش  

 (147: همان)                           

  خیاطی،   بخیه،  تكمه،  قبیل  از  عاميانه  و  ایمحاوره  اصطالحات  و  لغات  کابرد.  2.5.3.4

  زبانم   بست،  و  بند   نازبالش،  نور،   علی   نورِ  قبا،  بندِ  قلمكار،  چیتِ   ي جامه  سجاف،  آستر،

 بشكن،بشكن  روسیاه،  زرد،  و  زار  پازده،  پشت   خدازده،  برشت،  نیم  پا،  سنگِ   برآورد،  مو

  خرِ   ويلی،  و  آه  ويلی،  واي  برسر،   خاک  بار،  و  کار  رفوکار،  شَنگ،   و  شوخ  پرورده،نمک

 .... و لَنگ

 گُـــل  سگگربگگرخگگاک  شده يعنـی  گُـــل  افســر  خـاک هــب  افتـاده

 ویگگگلگی  وای  نـــواي  بـرداشـــت  لیـــلــی روي  بديـد چو  مجنون

 (200و184:  1967  شیرازي،  نويدي)    

 رنــگی به  ســـاعت هـر  کرده  شهیدم  شنگگی و  شوخ  هايغمزه  تیغ  که

 کـرد  خويــشتــن بگگار  و  کار  از بیان  کــرد خويشـتن  ديار از  حكايـت

 (244 و  227:  1379  سرهندي،)           

 قلگگگمکار  چيگگت  بالگگگش  جاي به  کــهـسار به  بازش بود  سر زير به

 (29:  1389  قزوينی، وحید)               

 بگگگارش  و  کگار  از و  ويرانــه زان و  زارش  حـاِل و  نیــاز از گويم  کـه

 (59: همان)                            
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 تشبيه  کاربرد.  6.3.4

  مجاز   تشخیص،  استعاره،  تشبیه،   ازجمله  خیال،  صور  انواع  از   شدهبررسی  هايمنظومه  در

 (آن  بسامد  به   باتوجه)  تشبیه  میان،  اين  در  اما  است؛  شده   استفاده  متغیر   نسبتی   با   کنايه،  و

  در   ريشه  تشبیهات،.  رودمی شمار  به  عصر اين  يعاشقانه  هاي منظومه  ادبی  رکن  ترينمهم

 : مثال  هستند؛ حسی تشبیهات  نوع  از بیشتر و دارند شاعر اطراف  دنیاي و طبیعت

                 شــاخ  در گنــجشک يخانـــه بسان کــاخ   هفتــمی فـــرازش  بر نمايــد

 ( ب165:  1077  شاملو،  انیسی)         

                                                    انجم خورشیــد پرتـــو کــز چــنان                       گم ساغــرم مـی آن انــواع از  شــد

 ( 227 :138  سرهندي،)                   

 فتاده بیــرون کهــكشان چــون زبان گشاده  هم از فلــک  چـــون دهـانی

 ( 112: 1389 قزوينی، وحید)           

 دســتـــان  هــزار نــوا به مــجنون                  گلـــستان گـــلِ صـــفا  بـه لیلـی 

 ( 133: 1967 شیرازي، نويدي)           

ــار  ح،ــصب  شمع چو ــره و  ت ــ           روزمتی

 

 روزمکوتـاه اوّلیـــن  صبـــح چــــو

 ( 602: 1382 تهرانی،)                  

 زنبــور گَــردآلــوده  همــچو  مكــدر شـور  پر  صحراي  اين در  دارم دلــی

 (  43:  1395  کشمیري، بینش)                                  

  پیـــراهـن  شكــاف  از عضـــوها

 

 دهـــن کـــرده  بــاز بــــود اژدري

 ( 375:  1388 دهلوي، بیدل)          

 رسا   زخم چـاک چــاک از سپـــر

 دماغ  زخــم هايغــرفه از  مغــفر

 

 قــفا  به مــو هــزار  کاکــل همــچو

 چراغ  هزار  کـف  به مجــمر همــچو

 ( 376:  همان)                           
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 گيری نتيجه. 5

  بیشتر   که  است  آن  از  حاکی  صفوي  عصر   يعاشقانه  هايمنظومه  تحلیل  و  مطالعه

  و   اندشده  تألیف  قارهشبه  سرزمین   در(  درصد  هفتاد  حدود)  عاشقانه  منظوم  هايداستان

 نظم   در  عصر   اين  سرايانمنظومه.  دارند  سرزمین   آن  فرهنگ  در  ريشه  نیز   هاداستان  برخی

  تمايل   ،(جامی  و  نظامی  آثار)  گذشته  هايدوره   مشابهِ  آثار  با  مقايسه  در  خود،  هايداستان

 . اندداشته  ترکوتاه  هايمنظومه خلق و گويیخالصه و ايجاز به بیشتري

  شدهتألیف  هايمنظومه  قاره،شبه  و  ايران  مشترکِ  فرهنگی  هايمايه  و  هازمینه  به  توجه  با

  هاي مايهبن  برخی  و  تشبیهات  نوع  لغوي،  هايويژگی  کلی،  ساختار  در  حوزه  دو  اين  در

  هاي ريشه  ها،منظومه  مقدمات   و  ديباچه   اندازه،  و  حجم  در   اما  دارند،  مشابهت  داستانی

  سرايان منظومه.  دارند  چشمگیري  اختالفات  داستان  هايشخصیت  گزينشِ  و  فرهنگی

  سازي برجسته  تر،وسیع  رفتیپی  تر،کامل  ساختاري  با  را  خود  هاينظیره  يا  هاداستان  ايرانی،

 در  ويژگی  اين  اند؛کشیده  نظم  به  تألیف  يحوزه  از  فراتر  اماکنی  و  هاشخصیت  نوع  در

  انتخاب   در  (هندي  هايسنت  با  مطابق)  قارهشبه  سرايانداستان  بیشتر  که  است  حالی

 به  محدود  اماکنِ  و  هاشخصیت  به  تنها  داستان،  حوادث  هاي صحنه  توصیف  و  قهرمانان

  همچنین   اند؛نموده  اقدام  داستان  نظم  به  اختصار  و  ايجاز  نهايت   با  و  کرده  بسنده  قارهشبه

  ي حوزه   هايمنظومه  با  داستان  بخشپايان  عناصر  در  هندي  هايمنظومه  از  بسیاري  تعداد

  «مرگ  از  پس  عشاق  شدنزنده»  ،«زن(  سَتی)  خودسوزي»  هستند؛   متفاوت  ايران  جغرافیايی

  در   که  است  قارهشبه  و  هندي  هاي داستان  رايج  هايمايهازبن  «يافتن  جاويد  زندگی»  و

 . شودنمی ديده ايرانی هايمنظومه
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  ي مؤسسه:  قم  اسالمی،  ذخائر  مجمع  اصل،  زنجانی  کريمی  محمد  و  اورتمن  اِوا  نظر
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 . رضوي قدس  آستان مرکزي  يکتابخانه: مشهد  م،35067: اموال  ثبت يشماره

 . آکادمی ادبی  پنجابی: الهور . (پِنون و سَسی) عشق ينامه(. 1338. )مُنشی اِندرجیت
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: اموال   ثبت  يشماره  خطی،  ينسخه.  اياز  و  محمود(.  1077. )بیگ  يولقُلی  شاملو،  انیسی

 . رضوي قدس آستان يکتابخانه: مشهد م،32690

)اصغرعلی  باباصفري،   علوم   پژوهشگاه:  تهران.  عاشقانه  هايداستان  فرهنگ(.  1392. 

 . فرهنگی  مطالعات  و انسانی

)عبدالخالقبنعبدالقادر  دهلوي،  بیدل  . (دهلوي  بیدل   هايمثنوي)  آواز  شعله(.  1388. 

 .نگاه: تهران بهداروند، اکبر تصحیح

 .شناسحق: رشت. خیال  شور(. 1395. )بیگ میرجعفر   کشمیري، بینش

  و   تصحیح.  تهرانی  شاپور   ديوان(.  1382(. )خواجگیبنارجاسب( )شاهپور)شاپور  تهرانی،

 . اسالمی شوراي  مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: تهران  کاردگر،  يحیی از  تعلیق

 .روزنه: تهران. فارسی هايمنظومه(. 1386. )محمدعلی دارلو،خزانه

 .چرخ: تهران. عاشقانه  يمنظومه يكصد(. 1392. )حسن ذوالفقاري،

  مهدي   تصحیح .  ( ناصرعلی   مثنوي )   صورت   و   نقاش (.  1379. ) ناصرعلی   ، ( سهرندي )   سرهندي 

  ، ( فارسی   ادبیات   در   رساله   16  ي مجموعه )   بهارستان   ي گنجینه   ي ضمیمه   آرانی،   داداشی 

 . اسالمی   شوراي   مجلس   اسناد   مرکز   و   موزه   کتابخانه، :  تهران   ايمانی،   بهروز   کوشش به 

  عاطفی  حسن  از  تعلیق  و  تصحیح.  کاشانی  سنجر  ديوان(.  1387. )میرمحمد  کاشانی،  سنجر

 . اسالمی شوراي  مجلس  اسناد مرکز و موزه  کتابخانه،: تهران  بهنیا، عباس و

)کاشانی  شعوري  و  مقدمه  تصحیح،.  وفا  و  مهر  و  اخیار  مونس  هايمنظومه(.  1389. 

 .  نماهستی: تهران پورآرانی،  قربان حسین از  تعلیقات

)طاهره  صديقی،   آباداسالم.  تیموريان  يدوره  در  قارهشبه  در  سرايیداستان(.  1377. 

 .پاکستان و ايران فارسی  تحقیقات مرکز (: پاکستان)

)رازي  خانعاقل   خطی،  ينسخه.  (رََتن  و  پَدماوَت )  پروانه  و  شمع   مثنوي(.  ق1069. 

 . م52233: اموال  ثبت يشماره

 .سیناابن: جابی .پاکستان عشقی هايداستان(. 1340. )عبدالحمید  عرفانی،
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  سنگی،   چاپ .  (غنیمت  مثنوي)  عشق   نیرنگ (.  م1925. )  اکرم  موالنامحمد  کنجاهی،  غنیمت

 . نولكشور منشی  مطبع: لكهنو

)حمید  کالنوري،   سیدامیرحسین   تصحیح.  (لورَک  و  مینا  داستان)  نامهعصمت(.  1364. 

 .هند در فارسی  ادبیات و زبان تحقیقات مرکز:  نو دهلی عابدي،

:  اموال   ثبت  يشماره.  خطی  ينسخه.  فرهاد  و  شیرين(.  1331. )میرعقیل  همدانی،  کوثري

 .رضوي قدس آستان مرکزي يکتابخانه: مشهد م،11785

) علیبنعبدالرزاق  الهیجی،   الهام   و  نوايی  عبدالحسین  تصحیح  .بهرام  و  سام(.  1388. 

 . محفوظ لوح: تهران زاده،ملک

)احمد  منزوي، : آباداسالم.  پاکستان  فارسی  خطی  هاينسخه  مشترک  فهرست(.  1366. 

 . پاکستان و ايران فارسی تحقیقات  مرکز

  مرکز:  تهران  ،2/ 11جلد .  فارسی  هاي کتاب  هاي وارهفهرست(.  1390)  .  ـــــــــــــــــ 

 . اسالمی بزرگ المعارفدايره

: تهران  عابدي،  امیرحسین  تصحیح .  گداز  و  سوز(.  1348. )محمدرضا  خبوشانی،  نوعی

 . ايران فرهنگ بنیاد

  مقابله،  ،لیلی  و  مجنون(.  م1966. )عبدالمؤمنبنالعابدينزين  ،(بیگعبدي)  شیرازي   نويدي 

 . دانش: مسكو رحیموف، اوغلی هاشم ابوالفضل   از مقدمه و تصحیح

 با   آن  تطبیق  و  تصحیح  ،ابسال   و  سالمان(.  1391. )  _____________________

  .بوتا: ارومیه همكاران، و مدرسی فاطمه .ديگر هاي روايت

 نژاد،حبیبی  اهللذبیح  تصحیح  و  تحقیق.  نیاز  و  ناز(.  1389. )میرزامحمدطاهر  قزوينی،  وحید

 . فرهنگی مطالعات و  انسانی  علوم پژوهشگاه: تهران

)يارخان  احمد  نواب  يكتا، :  مشهد  سنگی،  چاپ  ينسخه.  رانجها  و  هیر  .(ق1327. 

 .رضوي  قدس  آستان مرکزي  يکتابخانه

 
 
 


