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 هاي عامههاي عاشقانه و افسانهوقان جنگجو در منظومهمعش

  ∗∗∗∗حسن ذوالفقاري
  چکيده

اي و  تـاريخ اسـطوره    در.  جنگجويي معـشوق اسـت     هاي عاشقانه هاي داستان مايهيکي از بن  
بر نمسـ و  ، سروخرامان، گردآفريد، عذرا     گلشاه هايي چون يران نام زنان و معشوقه    اي ا افسانه
عاشقان خود به صحنة نبرد آمده و چون مردان جنگجو از آنها دفـاع              يابيم که درکنار    را مي 
 و چنـان در     ندست هـ  هـاي بـزرگ يـا بـازآفريني آنهـا         اين آثار بازمانـدة حماسـه     . کردندمي

در ايـن مقالـه     . انـد مايـه درآمـده   صورت بن   هاي عياري و عاشقانه بسامد دارند که به         رمانس
هاي ايـن زنـان جنگجـو را         معشوقان آنها، کنش   ها و کوشيم دركنار معرفي اين منظومه      مي

  . اندها منفعل نبودهنشان دهيم و معلوم کنيم که معشوقان در تمام منظومه
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  مقدمه. ١

. انـد اي ايفـا کـرده    هاي اسـطوره  کنار مردان همواره نقش   زنان جنگجو در آثار ادبي جهان در      
 أزن منـش  ي کـه    دورانـ اي و ايزدبـانوان دانـست؛       ن اسـطوره  شايد آنان را بتوان محصول دورا     

، چـشمه   )بـاروري (بانوان نماد زمين     ايزد  و شدمي باروري و حيات، بخشش و رحمت دانسته      
ايليـاد و   در  . نـد بود) سرسـبزي و شـادابي و رحمـت       (و درخـت و گيـاه       ) جوشش و حيـات   (

کنار مرداني همچـون    در راان   خدابانوي خرد، جنگ و بافندگ     ،، بارها آتنا دختر زئوس    اوديسه
بـانوي جنـگ اسـت و هـم زنـي           نيث خـدابانوي مـصري هـم ايزد       . بينيمآشيل و اوليس مي   

م سرزمين سائيس پايتخت مـصر در       نيث، حامي و نگهبان مرد    . دست در هنر بافندگي    چيره
  .  هفت پيش از ميالد بوددةس

زني زيبـا، جـذاب، و      او  . ستآناهيتا مشهورترين خدابانوي ايراني ا     هاي ايراني   هروطدر اس 
آرتميـز  . داننـد هـا مـي   او را خـدابانوي آب    . بسيار محبوب و حامي نيروهـاي اهـورايي اسـت         

 پـيش از مـيالد بـه مقـام درياسـاالري ارتـش       ٤٨٠بانوي درياساالر به سال يگانه و نخستين
يوتـاب  . انـد آن روزگـار ناميـده    زنـان را در زيبايي و متانت سرآمد تمـام او . خشايارشا رسيد

اسکندر گجستک همـراه    در نبرد باوا. ر نامدار ارتش داريوش سوم بودخواهر آريوبرزن سردا
دختـر کـوروش بـزرگ و مـادر         آتوسا،  . آريوبرزن فرماندهي بخشي از ارتش را برعهده داشت       

.  بــودزمــان امپراتــوري داريــوش بــزرگ  کــشور آســيايي در٢٨ بــيش از كــةمل، خــشايارشا
بـر چنـدين   " ب بنـده سگـشتا "ميالدي پـس از   ۶۳۱ در سال، وپرويزدختر خسرآذرميدخت 
 بـة کع هـاي  در کتيبـه يايرانـ  قتـدر  م بـزرگ و ة ملکآذر ناهيد. پادشاهي کرد کشور آسيايي

ويـس و    مـة در منظو .  را سـتايش کـرده اسـت       زرتشتزرتشت در استان فارس بارها آمده و        
.  فرمانرواي اران تا ارمان اسـت      رين شي مةع. اي گوران است  و مادر ويس، فرمانر   ، شهرو رامين

. کـرد يي او سـال بـا عـدل و داد بـر ايـران فرمـانر            ٣٢ بنابه گزارش فردوسي،     ،هماي چهرزاد 
. رهانـد    اسکندر مـي   دست قدرتمند است که کشورش را از        شاهي نظامي   مةشرفنا در    نوشابه
  اسـت کـه بـا      يوربـانوي شاه مصر، دال   دختر،  الخيرياببن ايرانشاه مةنا بهمندر   افروز  دل يهما

افکنـد    يوار را بـه نيـزه از اسـپ بـر زمـين مـ              سـ  صد يتنهـاي  بـازد و بـه     مردان چوگـان مـي    
دخـت،  توان بـه مـردان    ميسمک عيار  از زنان پهلوان در    .)١١٧: ١٣٧٠ ،  الخير ياب  بن  ايرانشاه(

 .)١٣٦-١٢٥ :١٣٨٤ کرمي، (جهش و روزافزون اشاره کردماه، نيکيبشن، چگل شروان
شـاه  ي فيروز شـورد و بـه همـسر      مي د بر پدر خو   ،افروز، دختر قيصر   ، جهان نامه دارابدر  

آويزد و با هر ضـربه آنـان را تـا کمـر دو نيمـه       ي درمي با صد نگهبان روم او. ديآمي در يايران
تن ديگر از يالن آنها      صفت رومين و بيست    زند و رستم   يکند، خود را به ميان سپاه روم م        يم
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زيـستند   آمده است که در شهر هروم ميسخن به ميان شهر زنان  از  شاهنامه در.کشد يرا م 
  . کردند و جنگجويان زن از شهر محافظت مي

  که آن شهر يکسر زنـان داشـتند       
  سوي راست پستان چن آِن زنـان      
  سوي چپ بکـردار پوينـده مـرد       

  

ــتند    ــر دِر شــهر نگذاش ــسي ب   ک
  چو گشتي دوان نار بـر بـر زنـان         

  شـد بـه روز نبـرد      که جوشن بپو  
  )٨٥ص(                               

آنها پـستان سـمت     . دادند  که هيچ مردي را به جمع خود راه نمي        ي  آمازوندرست چون زنان    
  . سوزاندند تا کشيدن کمان برايشان آسان شود بريدند يا مي راست دختران را از جواني مي

هـاي   ايران زمين اسـت کـه از دالوري        اياين زنان و صدها زن جنگجو در تاريخ اسطوره        
بخشي از اين زنان معشوقاني هستند که در ميـدان نبـرد بـه کمـک                . اندها زده آنان داستان 

در ايـن پـژوهش     . انـد اند يا دانسته و نادانسته با آنان زورآزمـايي کـرده          عاشقان خود شتافته  
هـا  ه بررسي کنيم تا اشتراک آن     عاشقان مايةايه را در چند داستان با درون      مبرآنيم تا اين نقش   

  . را نشان دهيم

  پيشينه و روش تحقيق. ٢

  : چندين کتاب نوشته شده است در تمدن و فرهنگ ايران نقش زناندربارة
  )١٣٥٧(زاده   محمدعلي جمالنوشتة  در تمدن و فرهنگ ايران زننقش

 )١٣٤٦(پور   غالمرضا انصاف نوشتةتصوير زن در فرهنگ و تمدن ايران
  )١٣٥٧( حجازي بنفشه  نوشتةه ظن تاريخزن ب 
 )١٣٤٥( عاطفيميرحسن نوشتة  زنان سرباز نامدار تاريخ 
  : توان به چند مقاله اشاره کردطور خاص دربارة نقش زنان در ادبيات ميبه

ــتــصوير و جايگــاه زن در داســتان« ، نوشــتة »نامــه ســمک عيــار و دارابةهــاي عاميان
  )١٣٨٤(محمدحسين کرمي 

  )١٣٨٤(سجادآيدنلو ، نوشتة »دخت، بانوگشسپ سوار مهين«
 ، نوشـتة  »هـاي باسـتان   اي و حماسي بانوان در داسـتان      هاي اسطوره شکارييپيوند خو «

 )١٣٨٥ (منوچهر رضاپور
  .)١٣٨١( مراد فرشته ولي ، نوشتة» غربةهاي عاميان  جايگاه زن در داستانتصوير و«

منظـر ايـن مقالـه      امـا از   نيز مقاالتي نوشته شده،      تحت بررسي  هريک از آثار      دربارة ،جز اين 
. بررسي متمرکزي صورت نگرفتـه اسـت      » هاها و افسانه  ن جنگجو در اسطوره   نقش معشوقا «
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روش تحقيـق   . شـود هاي عاشقانه به صورت کارکردي ثابت تکرار مي       مايه در منظومه  اين بن 
  . بررسي موردي و تحليل ساختاري است

  معشوقان جنگجو در ادبيات فارسي . ٣

  :گوني آن چنين استهاي عاشقانه با تمام گونهساختار کلي منظومه
با دعـا يـا بـر اثـر خـواب يـا       . فرزند استبي) ...شاه، وزير، حاکم و    (پدر عاشق يا معشوق   

شق بـا شـگفتي يـا دشـواري متولـد       عا. شودخوردن تبرک از دست پيري، صاحب فرزند مي       
 شق با شنيدن وصف معشوق يـا ديـدن او         عا. کندسرعت طي مي   شود و مراحل رشد را به       مي

شـود و دربـارة معـشوق اطالعـاتي کـسب            او عاشـق مـي      بيداري يا ديدن تصوير    درخواب يا 
  . گيردگزيند يا با وحشيان انس ميشود و انزوا ميعاشق مجنون، بيمار و زردرو مي. کند مي

قـصد حركـت بـه      عاشـق بـه     . رسـد  معشوق و اطرافيان به نتيجه نمي      دةگري خانوا چاره
کـشتي او   . گيـرد کند و سفر دريا پيش مي      ترک مي   شکار منزل را   سرزمين معشوق به بهانة   

وارد ) جزيـره، شـهر پريـان     ( عاشق به جايي ناشـناس    . يابدشود و نجات مي   در دريا غرق مي   
آيـد کـه    شود و حوادثي برايش پيش مـي      هايي نهاده مي  شود يا در راه او موانع و دسيسه       مي

گـشايي، کمـک      ي، طلـسم   بـا وسـائل جـادوي      عاشـق . کنـد وصال را دشوار يا غيرممکن مـي      
عاشق بـا   . يابدديدن يا نبرد با موانع نجات مي       انان، کمک معشوق، معجزات يا خواب     رس ياري

بـين  . هاني در کاخ يـا بـاغ دارد       رسيدن به سرزمين معشوق با لباس مبدل، ديدار و بزمي پن          
فتـه  شـود يـا بـه پرسـش گر        وده مـي  عاشق آزم . شودهايي رد و بدل مي    ها و غزل  نامه  عشاق
رقيب عشقي مانع وصال است و بـر سـر راه         . شوداي دشوار به او واگذار مي      يا وظيفه  شود  مي

شـود و رقيـب شکـست    عاشق پيروز مي. کنند مي عاشق و رقيب مبارزه   . گيردعاشق قرار مي  
پوشيده به کمـک عاشـق       پيروزي به کمک معشوق باشد که روي      ممکن است اين    . خوردمي

نـشيند يـا يکـي از       تخت سلطنت مي  رسند و عاشق بر     به وصال هم مي   اق يا   عش. آمده باشد 
   .کندميرد و ديگري نيز خودکشي مياق ميعش

هاي شعر حماسي ديده    اي کهن و بازمانده از سنت     مايههاي عاشقانه بن  در برخي داستان  
مايـه در  ايـن بـن  . شود و آن کمک معشوق در لباس رزم به عاشق در ميدان نبـرد اسـت           مي
اکنون با بررسي اين دو دسـته داسـتان سـير           . هاي حماسي و عاشقانه متفاوت است     ستاندا

  :کنيم منظوم و منثور فارسي دنبال ميهاي عاشقانةمايه را در داستانبناين 
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  هاي عاشقانهداستان. ١. ٣

   وامق و عذرامنظومة

ي ايـن   عنـصر . اسـت ) ق٤٣١( عنـصري    دة سـرو  ،اق ادب فارسـي   عـش  ازجمله ،وامق و عذرا  
بـت و   خنـگ «و » الحيـات شـادبهر و عـين  «هاي   ديگر به نام   ظومةمنظومه را به همراه دو من     

. انـد  سه از ميان رفتـه    سرود که هر  ) ق٤٣١-٣٨٩(مود غزنوي   به فرمان سلطان مح   » بت سرخ
د شـفيع،  مولـوي محمـ  (هة اخير بازيابي و چـاپ شـد         در چند د   وامق و عذرا   بخشي از    فقط

 م وامق و عـذرا کـه عربـي اسـت، تمـام     ه شکي نيست و جز ناناني قصدر اصل يو  . )٥: ١٩٦٦
ه در عصر ساساني به زبان سرياني و سپس در       اصل يوناني قص  . ها يوناني هستند   يا و ج  ها  مان

ــه در ) م٥٧٩( انوشــيروان رةدو ــه شــد ک ــوي ترجم ــه پهل ــان  ب ــه فرم ــان و ب ــصر طاهري  ع
در ). ١٠٨: ١٣٨٢انوشـه،   (نـده شـد     بـه آب افک   ) ق٢٣٠-٢١٣(طاهر امير خراسان     بن  لهعبدا
اسـت و در  ) ق٢١٥(تبـار   دة اديـب ايرانـي   ميشاني که نويـسن    هارون دشت  بن دة سوم سهل  س

اي از آن    آورد که نسخه   دستگاه يحيي برمکي در بصره راه يافته، آن را به عربي به نظم درمي             
انـد کـه از ايـن        هايي بـر آن سـاخته       تن از شاعران به فارسي و ترکي نظيره        ٢٦. باقي نيست 

 چهــارم  در مرتبــةيوســف و زليخــا و خــسرو و شــيرين و ليلــي و مجنــونحيــث پــس از 
هـاي   يک از روايـت    چه جالب توجه است آنکه هيچ      آن .)٨٩٥: ١٣٩٢ذوالفقاري،   (گيرد قرارمي

هـا   مايهفارسي و ترکي به اصل داستان شباهتي ندارند و زمان، مکان، قهرمانان، حوادث و بن       
  . ي متفاوت است و جز اشتراک نام، هيچ شباهتي با هم ندارندکل قلدان بهدر آثار م

 وامق، در اين منظومه زني جنگجوست که فنون جنگاوري بـراي دفـاع از               عذرا، معشوقة 
  :کند  را مأمور دفع دشمن ميآموزد و همواره پدر او کشور را مي

  به عذرا سپردي سپه پيش خويش     
  

  فرستادي او را بـدان کـار پـيش          
  

  : چنين استداستان او
 شامس پس از ازدواج با ياني صاحب دختري زيبـا بـه نـام عـذرا                 رةفليقراط پادشاه جزي  

. يابـد  شمار مـي   گيرد و خواستگاران بي    سرعت فنون رزم و بزم و علوم را فرا مي          او به . شود مي
سـيما   وشاط به نام وامق است که جواني خ يکي از خويشاوندان فيلقر   ازجمله خواستگاران او  

دارد قصد دارد بـا زهـر او را         » معشوقليه«وامق که نامادري بدکنشي به نام       . و خردمند است  
گريزد و بـه     از کشور مي  » طوفان«اش به نام     ديده ا دوست جهان  يابد و ب   بکشد که وامق درمي   

خانـه  در بت. ا بـه بتخانـه رود  وارد بايد ابتـد  هر تازه. روند  شامس و به دربار فليقراط مي    جزيرة
  :بيند  عذرا را ميوامق

  دل هردو برنـا برآمـد بـه جـوش         
  

  تو گفتي تهي ماند جانشان زهوش       
  



۷۷ ة شمار ،۲۲زبان و ادبيات فارسي، سال   ٩٦

هر دو در فراق . ورزند شوند و بر يکديگر عشق مي لين ديدار از حال يکديگر آگاه ميدر او
فليقـراط چـون عـذرا را زرد و بيمـار           . اسـت  اثر نصايح طوفان بي  . برند و افسردگي به سر مي    

وامق از آزمـايش شـاه کـه    . کند تا بيازمايد شود وامق را دعوت مي ت جويا مي  و از عل   يابد مي
  . آيد  سرافراز بيرون ميوريهاي جنگا هاي علمي است و آزمون هم پرسش

بوسـد و     در را مـي    فقـط رود و    کنـد و بـه کـاخ عـذرا مـي           وامق غلبه مـي   بر  شبي عشق   
ز هست اين عمل وامق را به طوفـان يـادآور       فالطوس استاد عذرا که مراقب او ني      . گردد ميباز
از اين بخش بـه بعـد روايـت طرسوسـي      (خواهد که به عذرا نزديک نشود     شود و از او مي     مي
کند که اگر به وصال وامق نرسد        گيرد، مادرش را تهديد مي     مي تنگنا قرار   عذرا که در   .)است

بـا  . ميـرد  زودي مـي   اما ياني به  دهند   مادر و پدر به ناچار به او قول مي        . خود را خواهد کشت   
هنگام دشمن بـه جزيـره حملـه          همين  در .کند مي  مرگ مادر، پدر نيز قول خود را فراموش       

جنگد و عـذرا     وامق مردانه مي  . شود آويخته مي  خورد و به دار    کند و فليقراط شکست مي     مي
  . روند دو به اسارت ميجام هرا سرانآيد، ام نيز به کمک او مي

. رود دهد و به بردگـي مـي       ا او تن نمي    قصد دارد با عذرا ازدواج کند، ام       ورگشاپادشاه کش 
هرنقـاليس چـون    . مانـد  فروشند و چهارسال نزد هرنقاليس که صاحبش است مي          را مي  عذرا

ش برسـاند و چنـين نيـز        دهد او را به معشوق     شنود، به عذرا قول مي     داستان زندگي او را مي    
  . کند مي

  هگلشاورقه و  منظومة

 شاعر قرن پنجم و معاصـر سـلطان        )٦٠١ /١ :١٣٧٢صفا،   (اثر عيوقي  ورقه و گلشاه   مةمنظو
اثـر   يگانـه . تالعـات چنـداني از او در دسـت نيـس          است کـه اط   ) ٤٢١ـ٣٨٩(محمود غزنوي    

لين جزء اوو تقارب، م بيت در بحر ٢١٠٠ است که شامل  ورقه و گلشاه   مةبازمانده از او منظو   
  . استهاي عاشقانه  منظومه

شـعر    اول قرن پنجم مردود شـمرده و مة او را به نيمة انتساب عيوقي و منظوصادق کيا
مـواردي در   خـود را  او علت اسـتدالل  . هاي بعد دانسته است    اين منظومه را منتسب به دوره     

ايـن  . )٥٠ -٤٩ :١٣٣٣کيا،   (رسد بيت اول کتاب که تازه به نظر مي       مانند چند داند؛  ميمتن  
ـ ا   ذبـيح   سپس ؛ استانبول يافت  در کتابخانة ) ٤ش (بار احمد آتش   ستينمنظومه را نخ     صـفا  هل

اي   ا در بحـر هـزج از گوينـده        م امـ  همين نا    به ي ديگر داستان. چاپ کرد ١٣٤٣ به سال  آن را 
 که اختالفاتي ميان    )، دانشگاه تهران  ٤٧٧٥خطّي، ش (وجود دارد   صورتي ناقص     ناشناس و به  
  . هستدو منظومه 
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در ادب  .  عرب گرفتـه اسـت     هاي  بارد که داستان را از اخبار تازي و کت        عيوقي تصريح دا  
 است که شباهت زيـادي بـه ايـن داسـتان دارد و احتمـال                عروه و عفرا  نام     عرب داستاني به  

 .)١٢٣ـ١٠٣: ١٣٧٤شهرستاني،   ( فراوان است  عروه و عفرا   از   ورقه و گلشاه  و اقتباس      ترجمه
شـاكر   ابـن ( يـات فالو  فوات و   )٣٧٩ـ٣٦٦ /٢٠: ١٩٨٩اني،  اصفه( االغانيهاي    در کتاب داستان  
عـروه و   نخستين کـسي کـه داسـتان        .  با اندکي تغيير آمده است     )٧٤ـ٧٠ /٢:  ١٩٧٣،  كتبي
وفـات   (مـسعودي . در عصر امويان بـوده اسـت      )  م ٦٥٣-٧٣٢(را به شعر درآورد، جرير       عفرا
اي از داسـتان را     شـمه ) ١/٥٢٧: ١٩٧٩مـسعودي،   (الجـوهر     معـادن  و   الذهب  مروجدر  ) ٣٤٧

   .آورده است
 لبـاس رزم    شـتابد و   مـي  ايي است که بـه کمـک عاشـق خـود ورقـه            ه از معشوقه   گلشاه

مندانـه بـه    پيروزهمـراه ورقـه  کشد و دشمنان را مي و رودبه ميدان مي  زنان     و نعره  پوشد  مي
  : چنين استورقه و گلشاه  داستانصةخال. گردد قبيله بازمي

هـالل دختـري    . ه هستند شيب بني ةي هالل و همام سران سپاه دو قبيل       ها  مدو برادر به نا   
چـون  . رونـد    به يـك مكتـب مـي       دوهر. دارد" ورقه "و همام پسري به نام    " گلشاه "زيبا به نام  

گيرند آنهـا را بـه ازدواج هـم           مي  والدين تصميم . ورزند  شوند به هم عشق مي      ساله مي  شانزده
عدنان با حمله به     بن ضبيه به رهبري ربيع     بني لة سپاهيان قبي   در شب عروسي، ناگاه    .درآورند
زنند؛ زيرا ربيع قبالً به خواستگاري گلشاه رفته و پاسـخ رد   هم مي مجلس عروسي را بر    قبيله
ا او و دارد اماجويي از   ربيع قصد كام  . شود   گلشاه اسير ربيع مي    اين شبيخون  در. است  شنيده

 بـه جنـگ      و پوشـد بگيرد لباس رزم       تصميم مي  سوي، ورقه  ازآن. سازد   بهانه مي  عذر زنانه را  
دو سپاه در مقابـل هـم       . كند  تن را پيشنهاد مي    به ميدان و نبرد تن    ورقه مبارزه در  . ربيع رود 

ورقـه خـشمگين بـه ميـدان        . شـود   مـي    كشته ورقه اين جنگ سخت پدر    در. گيرند  مي قرار
 سـر  كند دربرابر چشمان گلشاه     مي يع قصد رب. شود  جنگد و زخمي مي     شتابد و مردانه مي     مي

گـذارد    ، خودي بر سر مي    پوشد ميلباس رزم   ،  بيند  مي   كه چنين   گلشاه. كند از تن ورقه جدا   
  :گردد پيروزمندانه به قبيله بازمي برد و همراه ورقه مي اي بر تن ربيع فرو زنان نيزه و نعره

   نيــزه زد آن ســتوده هنــر يكــي
  پـشت د سوي   سنانش گذر كرده ب   

  به زير آمد و دسـت ورقـه گـشاد        
  

  جگــر بــر را  فرومايــه  ربيــع  
  سان بزاري مر او را بكـشت      ن آ بر

  سوي لشكر خويش رفتنـد شـاد      
  

پسر ربيـع بـا نيـزه، خـود از سـر            " غالم". برند  پسران ربيع به قصد انتقام به گلشاه حمله مي        
كشد   مي  در دلش زبانه  همان دم آتش عشق     . شود  مي  زيبايش آشكار  رةربايد و چه    گلشاه مي 
. بـرد   مـي   خندد و بر او حملـه       ا گلشاه به كودكي او مي      ام ،كند خواهد جنگ را رها     و از او مي   
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سـوي او   هنگام بـراي نجـات گلـشاه بـه           ورقه شب . شود  نگي سخت، اسير غالم مي    پس از ج  
كـه  اكنون ورقـه    . كشد  است مي   حالت مستي به سوي گلشاه رفته     شتابد و غالم را كه در       مي

اند به خواستگاري گلـشاه بـرود؛       تو  است و ثروتي ندارد نمي      داده  پدرش را در جنگ از دست     
هنگام رفـتن، نگـين و      . بخواهدرود تا از او كمك        به يمن مي  " منذر "اش  رو، به نزد دايي    اين از

كـه   شـنود    راه مـي   نـة در ميا . شـود   سپارد و عازم يمـن مـي        ش را به يادگار به گلشاه مي      زره
. تـازد   آنـان مـي    درنگ با هزار سپاهي بر      بي. اند  آورده  هان عدن و بحرين به يمن حمله      پادشا

مـوي و   منذر نيز با هزار شتر سـرخ . برد  يكند و سر دو پادشاه را نزد منذر م          ها مي   جوانمردي
ام، اميري از امـراي شـام كـه وصـف گلـشاه را              درهمين اي . كند  مي   هداياي فراوان او را روانه    

گزيند و  مي   گلشاه مسكنمة در لباس بازرگانان در نزديكي خي،است  شده اشق او شنيده و ع
گلـشاه را بـه مـال و هـداياي            امير شام مادر  . پذيرد  ا گلشاه نمي   ام ،كند  مي   از او خواستگاري  

اين وصلت  گلشاه از .كند مي   را به اين وصلت راضي    وافريبد و      و به كمك پير زالي مي      فراوان
. است  كه ورقه مرده   گويد  بيند به دروغ مي     تابي او را مي     مادر كه بي  . تاب  ت و بي  ناخرسند اس 
فرستد و خود بـا       است، نگين و زره را شبانه نزد ورقه مي           داند مرگ ورقه دروغ     گلشاه كه مي  
بينـد فقـط بـه ديـدنش اكتفـا       امير كه گلشاه را در عشق ورقه پايـدار مـي  . رود  امير شام مي  

ي، ورقه با ديدن نگين و زره و شنيدن داستان گلـشاه، سراسـيمه بـه شـام                  سو آناز. كند  مي
كـشد و در كفـن    انديشد و گوسفندي را مي اي مي با آمدن ورقه، كنيز گلشاه چاره     . شتابد  مي
ورقه كه خبر   . كنند  مي  است و او را با اهل قبيله دفن          كند گلشاه مرده    پيچد و وانمود مي     مي

. سـازد   حقيقت ماجرا را آشكار مـي  كنيز، اما گريد  شنود بسيار مي   اه را مي  دروغين مرگ گلش  
اميـر  . شـود   مـي   شود و زخمي    اش را دارد گرفتار راهزنان مي       كه قصد بازگشت به قبيله      ورقه

 وا را نـزد  كند و گلـشاه  برد و مداوا مي گذرد او را به خيمه مي شام كه از قضا از آن ناحيه مي     
 بـه    و ددهـ ب  قخواهد گلشاه را طال     مي،  برد  مي  واقعي آنها پي   چون به عشق عفيف و    برد و     مي

. جـويي   داند نـه كـام      پذيرد و غرض از عشق خود را ديدار مي          ا ورقه نمي   ام ،عقد ورقه درآورد  
" غـراب يمـاني    "در راه با طبيبي به نـام      . دپيونداش ب   گردد تا به قبيله     پس، از همان راه بازمي    

كـه   دانـد    عـشق را بيمـاري وي مـي        طبيـب . پرسـد    مـي  ش را ا  ت بيمـاري  علـ . شود  آشنا مي 
گلشاه چون  . سپارد  ان مي كه در راه ج      است   ورقه هنوز چند منزلي نرفته    . پذير نيست   تسكين
پيكـر او  . سـپارد  وان جان مي فرايةرود و بر اثر گر د بر سر گورش مي  ياب  مي   آگاهي وااز مرگ   

  چون پيامبر از اين واقعه آگاه     . سازند   مينا مي  آن گنبدي از   كنند و بر    مي  كنار ورقه دفن  را در 
 چـون ايـن معجـزه را از         جهودان آن منطقه  . كند  مي  رود و آن دو را زنده       شود به شام مي     مي

  .)٩٣٠: ١٣٩٢ ذوالفقاري،( شوند مي  بينند همگي مسلمان پيامبر مي
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  هماي و همايون منظومة 

 دختـر   کـه عاشـق همـايون        ام است  داستان هماي پسر منوشنگ پادشاه ش      هماي و همايون  
 خواجوي کرمـاني    منظومه اثر . رسد  ها به وصال او مي      ل سختي شود و با تحم     فغفور چين مي  

 نظـامي در    مة اسـکندرنا  فردوسـي و   مةشـاهنا به وزن حماسـي     اما   نظامي   وة شي به است که 
 ايش تـوان و نيـروي      آزمـ  ي بـرا  )معشوق( ، همايون اين منظومه در   . است  سروده  بيت ٤٤٠٧

  :سازدکار را بر هماي دشوار مي ي پهلوانباد و جنگ ي مي، ناشناس با همادعاشق خو
  چو شير ژيان اژدهايي بـه جنـگ       
  به هم در فتادن چون پيل مـست       
  گره کـرده مـاه گـره مـو کمنـد          

  

  شخاوان زمين کـرده آهنـگ رنـگ         
  يکي تيغ و ديگري کمندي به دسـت       
ــد    ــه بن ــه را ب ــد و آورد ش   بيفکن

  )١٤٧-١٤٥همايون، هماي و         (
  و بکتاشرابعه منظومة 

تـصريح خـود     عطـار بـه   .  عطـار نيـشابوري اسـت      مةنا   الهي داستان رابعه و بکتاش برگرفته از     
دهد که داستان را مبتني       قول ابوسعيد مهنه قرار مي      داند و شاهد را نقل      داستان را واقعي مي   

ـ    بر  ار  تأسي از عط      به االنس  نفحاتجامي نيز در    . سته است دان  بر عشق واقعي      هعشق رابعـه ب
پيوسـته عـشق     «:نويـسد   ه به بکتـاش مـي     عاشاره به عشق راب     عوفي بي . گذارد  غالم صحه مي  

ابعـه و بکتـاش اشـاره       ار در جايي کسي به عـشق ر       پيش از عط  . »بازي کردي تي و شاهد  باخ
 رابعـه  نةا وجود اشعار فـراوان عاشـق  ،ا بسازدار اين داستان ر   آنچه باعث شده عط    .نکرده است 

ار آن را بازسـازي کـرده       ميان مردم بوده که عط     داستان در  است و اگر روايتي شفاهي از اين      
  . کرد حتماً خود بدان اشاره مي

اطالعـي   گذشـت او از تـاريخ والدت و در . اسـت  بلوچستان) قصدار( قزدار ةرابعه از ناحي
. اسـت  زيـسته امانيان مـي معاصران رودکي سمرقندي بوده و در عهد س که ازن مگر اي،نداريم

 . توان مشاهده کرد اريخ و تذکره و لغت و غيره مي تهاي با در کتوابيت از  بيش از پنجاه
ار را بـا    همان داسـتان عطـ    ) ١٢٨٨ـ١٢١٥(تاني  طبرس   خان هدايت   ار، رضاقلي از عط  پس

ـ  ية ذيل سته ضرورگلستان ارما نام اي مستقل ب  اندکي تفصيل و تغيير طي منظومه      ه  خـود ب
 بيت در بحر هزج مسدس مقصود يعنـي همـان بحـر       ٢٦٤٢مجموع ابيات آن    . کشد  نظم مي 

  .  باب سروده شده است٤٤ است که طي نامه الهي
  .  در زيبايي، شعر و سخنوري سرآمد استکه است بلخ امير کعب رابعه دختر

  خــرد در پــيش او ديوانــه بــودي
ـ        دي بـه جـايي    رکسي گو نام او ب

  

  فـسانه بـودي   به خوبي در جهان ا      
  نمـايي   اش يوسـف    شدي هـر ذره   
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ميـان  ارث درح. سپارد حارث ميبرادرش رسد، رابعه را به  چون هنگام مرگ کعب فرا مي  
نـامش بکتـاش و در زيبـايي و جمـال           . دار اوست   کارگزاران خود غالمي يگانه دارد که خزانه      

  .  استمثال بي
  اگر عکـس رخـش گـشتي پديـدار        

  

  ديـوار به جنبش آمدي صـورت ز         
  

آيـد و چـشمش بـه         روزي بکتاش در ايوان خود نشسته است که ناگاه رابعه بر بام قصر مـي              
  :افتد بکتاش مي

  درآمــد آتــشي از عــشق زودش  
  دلش عاشق شد و جان متهم گـشت       

  

  به غارت برد کلّي هرچـه بـودش         
  ز سر تا پا وجـود او عـدم گـشت          

  

اي   رابعه دايه . برند  ان کاري از پيش نمي    طبيب. اندازد  ر بستر بيماري مي   د همان يک نظر او را    
اي   پس نامـه   سـ  .بردمي پيبکتاش    به اوداستان عشق   به  گري و نرمي       با چاره   كه دلسوز دارد 

خواند و بر عـشق        پرسوز رابعه را مي    مةچون بکتاش نا  . دفرست ميبراي بکتاش    دايه   ةسطاو به
  : شود سوز او آگاه مي جان

  شدبه يک ساعت دل از دستش برون        
  

  چو عشق آمد دلش از غصه خون شـد          

  
  
  

جنگي ميان حارث بعد ماه  يک. بردمي به اين عشق پيحارث شود و بکتاش نيز مشتاق او مي
در اين ميانـه    . برند  له مي بکتاش و رابعه از دو سو به دشمن حم        . آيد  و سپاه مهاجم پيش مي    

بسته و    ناگاه دختري روي   رسد و نزديک است که اسير دشمن گردد که           بکتاش مي  هزخمي ب 
تازد و تني چند از دشـمنان        شود و بر صف دشمن مي       بر اسبي نشسته از ميان سپاه پيدا مي       

. شـود   اي نهـان مـي      دهد و خود در گوشـه       کشد و بکتاش را از ميان دشمنان نجات مي          را مي 
رسد  حين از بخارا مي     دست دشمن بيفتد که سپاه کمکي نيز در همين           نزديک است شهر به   

کس از    خواهد اما هيچ    ث نشاني آن جنگجو را مي     حار. شود  و حارث بر سپاه دشمن پيروز مي      
 . يابد  نشاني نميوا

گـذرد کـه رابعـه نيـز           راهـي مـي     روزي رودکي شاعر از    ،شود  چون حال بکتاش بهتر مي    
ه رودکي ک . دهد  البداهه پاسخ مي    نيکي و في    گويد به   رابعه هر شعري که رودکي مي     . جاستآن

حـارث سـخت    . دهد   او را به حارث نشان مي      نةه به غالم آگاه است، اشعار عاشقا      از عشق رابع  
. رود و منتظر فرصتي است تا خـون بکتـاش را بريـزد    سرعت به بخارا مي    شود و به    آشفته مي 

 يکـي از    .دارد  هـا و اشـعار رابعـه را در آن نگـاه مـي               اي دارد که تمام نامـه         بکتاش صندوقچه 
ا جـز    امـ  ،زنـد   اهر است، بـه آن دسـتبرد مـي        که صندوق پر از جو    گمان آن   اش به دوستان بکت 

حـارث  . بـرد   هـا را نـزد حـارث مـي          سرعت آن نامه    پس به . يابد  هاي عاشقانه چيزي نمي     نامه
کنـد و   رابعه را نيز در حمـامي حـبس مـي   . دهد بکتاش را در چاهي زنداني کنند        دستور مي 
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دهد در آن گرمابه را با  سپس دستور مي  . بعه را بزند  دو دست را   رگ هر  دهد رگزن   دستور مي 
يابند و غزلـي بـا        مي يدهتخون غل گشايند او را در       چون فردا در گرمابه را مي     . خشت برآورند 
. يابـد  جويد و از چاه نجات مـي  سو بکتاش نيز فرصتي مي آناز. يابند  ار گرمابه مي  خون بر ديو  
  : سازد و سپس  را از تن جدا ميرود و سرش شب به قصر حارث مي ابتدا نيمه

  به خاک دختر آمـد جامـه بـر زد         
  از اين دنياي فاني رخت برداشـت      

ــي  ــبر ب ــودش ص ــه نب ــار يگان   ي
  

  يکي دشنه گرفت و بـر جگـر زد          
  دل از زندان و بند سخت برداشت      
  بدو پيوست و کوتـه شـد فـسانه        

  )٣٦٦: ١٣٩٢ذوالفقاري،           (

   و سمنبر کحيدربيمنظومة 

 هـاي عاميانـه و    داسـتان  از» صـنمبر /صـمنبر /سـنمبر / و سمنبر  بگ/بک/كيحيدرب« مةمنظو
؛ روايـت نقـل تلفيقـي       ٤٤٨-٤٤٤ :١٣٨٢ ،وكيليان ( ميان مردم است   رايج در اي    خانه  مكتب

اخـوان  (بار چـاپ شـده اسـت        ايـن کتـاب چنـد     . )٢/٣٧٨: ١٣٨٣تربت جام، نصري اشرفي،     
  ). ١٣٥٥، كتابچي، اسالميه

. دهدجنگد و او را شکست مي     ست که با حيدربيک، خواستگار خود، مي       از زناني ا   سمنبر
در يـك  . دالور است و مردي شجاع و از سرداران صفويه کحيدربي: داستان از اين قرار است

اي  خيمـه رود و  مـي اي بر سـر چـشمه      پي شكار  رود و    به قصد شكار به كوهي مي      روز بهاري 
  :شودو مياعاشق .  آن است به نام سمنبر دربيند که دختري زيبامي

  اي مـاه  به قد سـرو و بـه رخ تابنـده         
ــرو و ســنبل هــالل ــوي و گــل اب   رو م

ــگ  ــانش تن ــيم ده ــة م ــر از حلق   ت
ــارت    ــام عب ــه هنگ ــش ب ــب لعل   ل
  دو گيسو چون دو افعـي مـار پيچـان     

  

  گفت آفتـابش احـسن اهللا     كه مي   
  مژگان بدي چشمان چو آهو      سنان

  ز زلفش كرده رخ چون حلقة جيم      
  و يمـن را كـرده غـارت       بدخشان  

  ترنجش غبغب و سيبش زنخـدان     
  

طمـع در   . عشق او سوزان اسـت    . كس ديگر نيست   ن دشت جز دختر و دايه و كنيز هيچ        در آ 
خواهـد از او    پذيرد و از كنيـز مـي      بر او را با احترام مي     نمرود و س  نزد آنان مي  . كندختر مي د

 ولـي همـه را      ،آورد مي ويري زر براي    کنيز سمنبر قليان و چاي و غذا و مقدا        . پذيرايي كند 
جا به سوي کشمير حرکـت      سمنبر ازآن . داندق و عاشق او مي    تنها خود را مشتا    زند و پس مي 

 انديشد كه درست نيست سه زن را تنهـا در بيابـان رهـا كنـد             ک با خود مي   حيدربي. کندمي
  :جنگد مي دانه با او مر ناراحت استکسمنبر که از رفتار حيدربي. رود ميهاآن به دنبال پس

  به همديگر زدند از تيـغ و خنجـر        
  زدبدو دختـر همـي قهرانـه مـي        

  

ــي از دل نمــي     زد تيــغ حيــدرول
ــي  ــه م ــود زن مردان ــه ب   زداگرچ
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سـمنبر بالفاصـله محـل را تـرك     . دافتـ  و بـر زمـين مـي   شود  زخمي مي ک حيدربي سرانجام
  :گويدشود و به كنيز خود مي اما ساعتي بعد پشيمان مي،كند مي

  بكرد او مـردي و نـامردي از مـن         
ــت  ــواني و مالح ــغ از آن ج   دري

  

  زدم زخمي شده بـر كـام دشـمن          
ــجاعت  ــري و ش ــغ از آن دلي   دري

  

بندد و از او مراقبت     كنيز زخم او را مي    . دهد جوان را نجات دهد    بالفاصله به كنيز دستور مي    
  :پرسد دلير خود مينبرد  دختر و همآيد، از كنيز دربارةچون به هوش مي. كندمي

  بگفتا هست خورشـيد جهـانگير     
  

ــشمير    ــر قاضــي ك ــمنبر دخت   س
  

كنيز به او   . آيدآوري گياه به ايران مي    سال براي جمع   هر شناس است، دختر که حكيم و گياه    
   :استحال تو ان گويد تو نيز خود را معرفي كن كه بانو بسيار نگرمي

ــامم ــا هــست حيــدربيک ن   بگفت
ــشر د  ــرم روز مح ــو بگي ــن ت   ام

  

  قزلباشم صـفاهان اسـت مقـامم        
  بمانــد خــون مــن در گــردن تــو

  

گردد و تمام جزئيات را بـراي سـمنبر تعريـف           ميكنيز باز . شودگويد و بيهوش مي   ياين را م  
اش جويا    مادر حال او را از دايه     . ي ندارد  اما حال خوش   ،گرددسمنبر به كشمير بازمي   . كندمي
قاضـي از ايـن مـاجرا و        . دكنـ گويد و قاضي را خبـر مـي       ميچه گذشته   دايه تمام آن  . شودمي

  . خطر خويش نگران استآبروي در
، از تـرس آبـرو   اسـت،   قاضـي   کـه  ، سـمنبر  پـدر . افتدها مي نبرد بر سر زبان    اين   داستان

گردد و در شـهر بـه       سمنبر به شهر بازمي   . آوردفراهم مي اش     را با عموزاده   اومقدمات ازدواج   
ت را  علـ بينـد،   ، که زخم حيـدربيک را مـي       شاه. کندسرش را درمان مي    زخم    پيرزالي کمک
دختـر   عاشـق شـنود، نديـده        را مـي    و شکست حيدربيک    دختر دليري صةچون ق . پرسدمي
را خواهـد او    مـي  دهد و از حيدربيک    و به حيدربيک براي آوردن دختر مأموريت مي        شود  مي

کمـک   بـه    او. رودروز راه مـي    ل شـبانه  ري نيرومند و پول کافي چه     حيدربيک با لشک  . بياورد
 بـه ازدواج   و عروس جوان را كـه بـه اجبـار            يابد  ميگاه حضور      پيرزال درست در حجله    همان
، پـس از ايـن فـرار      . گريزنـد   مـي   بخاري لةدهد و از لو     نجات مي  انددرآورده هوسران   دةعموزا
سپاهيان كـشميري     با  درگيري بيک پس از   حيدر .شود   مي فراهم عشاقمندي     عالقه اتممقد

 تا اينكه عشاق   دگذار پشت سر مي   ها را د و سختي  شوجويي، در راه گرفتار دزدان مي      و جنگ 
  .)٢٥٨: ١٣٩٢ذوالفقاري، ( شوند مند مي ام و الطاف شاه بهرهرسند و از انع به هم مي

  شاهدخت ايراني

 خوانيم که را مي ايراني   شجاع و زيبا بسيار پادشاهان از يکي دخترداستان   شب هزارويكدر  
 دختـر  اگر و پذيرد  مي را او شود پيروز اگر. بجنگد او با بايد رود  مي او خواستگاري به هرکس
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 و شـاهزادگان . است پادشاه دختر دةآزادكر مرد اين كه نهد  مي او جبين بر داغي شود پيروز
 شـاهزادگان  از يكي بهرام. گردند بازمي نوميد و جبين بر ننگ داغ چنين  اين بسياري بزرگان
 دختـر  كـشور  بـه  فراوانـي  هـداياي  و سپاه با و شنود مي را او دالوري و حسن ماجراي عجم
 ةشـهزاد . كند  مي يادآوري را دختر شرط شاه. فرستد  مي خواستگاري به را پدر وزير و آيد  مي

 لبـاس  و چهـره  بـر  نقابي با زيبا دختر. گيرد  درمي تن  به  تن  جنگ بعد روز و پذيرد  مي ايراني
 زيبـا  دختـر . پردازنـد   مـي  آنان نبرد تماشاي به عظيمي جمع و آيد  مي ميدان به تن بر نبرد

 را خـود  شكست چون و بود  نديده هرگز روز آن تا كه بيند  مي بهرام از استقامتي و شجاعت
. كنـد  مـي  آشـكار  نقـاب  زيـر  از را خـود  زيباي رةچه و برد  مي كار به نيرنگي بيند  مي نزديك
 بـا  را او دختـر . برد  مي ياد از را جنگ و شود  مي مبهوت و سست و حيران او دندي با شهزاده
 خورده  شكست و غمگين شهزاده. گذارد  مي او پيشاني بر داغ و كوبد  مي زمين بر اسب از نيزه
 پـس . گـردد   بـازنمي  نرسد خود هدف به تا كه دهد  مي پيغام او به و گرداند  برمي را پدر سپاه

 جـا  بدان تفريح براي گاهي كه شاه دختر مخصوص باغ به كه سان  بدين؛  كند  مي ساز نيرنگي
 تربيـت  و باغبـاني  بـه  آشـنا  و غريـب  مـردي  گويـد   مـي  باغبان به و شود  مي نزديك رود  مي
 و پـذيرد   مـي  را او و شود  مي خشنود باغبان. نيست او چون مهارت اين در كسي و هاست  گل

 بـه  خواهـد   مي شاه دختر كه شود  مي خبردار عدب مدتي. دارد  وامي او خدمت به را كشاورزان
 در و آورد  مي خود با بسياري جواهر و طال و رود  مي خود گاه  مخفي به شهزاده پس. بيايد باغ
 دختـر . گذارد  مي بساطي روي خود جلو را جواهرات و نشيند  مي ناتواني پيرمرد شكل به باغ
 بهـرام . كنـد   مـي  چـه  جـا آن و كيـست  ندپرس  مي او از و آيند  مي باغ به كنيزان همراه به شاه
. بدهد او به را جواهرات و بگيرد زني به را آنها از يكي خواهد  مي كه است پيرمردي گويد  مي

 را او فقـط  گويـد   مـي  شهزاده. كرد خواهد چه او با آن از پس گويند  مي و خندند  مي كنيزان
 شهزاده. سپارد  مي او به ار كنيزان از يكي و خندد  مي شاه دختر. كند  مي رها سپس بوسد  مي
 دختر. شود  مي تكرار ماجرا اين نيز بعد روز. دهد  مي او به را گرانبها جواهرات و بوسد  مي را او

 روز پس. است سزاوارتر جواهرات دنرآو دست هب براي كنيزان از او كه انديشد  مي خود با شاه
 بهـرام . شـود  او زن تا است آمده گويد  مي و بيند  مي را شهزاده و رود  مي باغ به تنهايي به بعد
 نيرنـگ  و قدرت از كه شاه دختر. آميزد  مي او با و گيرد  مي آغوش در تنگ را او و خيزد  برمي

 بيند  نمي اين جز اي  چاره و است ايراني ةشهزاد همان او كه شود  مي متوجه است عجب در او
 پـدر  بـه  ايران شاه و روند  يم ايران به هم با آنها پس. شود شهمسر و برود ايران به او با كه

. اسـت  خود جهاز منتظر و است ايران در دخترش كه دهد مي خبر و نويسد  مي اي  نامه دختر
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 :١٣٧٩/٤طسوجي تبريـزي،     (فرستد  مي وا براي هنگفتي جهاز و شود مي خشنود دختر پدر
٢٠١(.  

  هاي حماسيداستان. ٢. ٣

  گردآفريد

 سـهراب وقتي هجير بـا  . زورآزمايي کرد با سهراب با لباسي مردانه است کهاو دختر کژدهم 
شـود و    گردآفريد خشمگين مي  . فرستد  كند و نزد هومان مي       سهراب او را اسير مي     ،جنگد  مي

كنـد و     سهراب او را تعقيـب مـي      . كند  مي خورد و فرار    رود اما شكست مي     به نبرد سهراب مي   
. كنـد   منـد او را اسـير مـي       پـس، بـا ك    . فهمد كـه او دختـر اسـت         دارد و مي    كالهش را برمي  

جنگي،  اگر سپاهيان تو بدانند كه تو با دختري مي« :گويد دهد و مي گردآفريد او را فريب مي    
 .»مدي، من و دژ در اختيار تو هستيم       شوي؛ بهتر است مرا رها كني و وقتي به دژ آ            رسوا مي 

تـو  « :گويـد    او مي  رود و به    گردآفريد بر بام دژ مي    . كند   او شده رهايش مي    تةسهراب كه شيف  
 مقابل آنهـا  آيند و در    ي وگرنه شاه و رستم مي     شباهتي به تركان نداري، اما بهتر است برگرد       

د و سهراب را    گوي  فرستد و ماجرا را مي      س مي واي نزد كاو    سپس نامه  .»قدرت مقاومت نداري  
 يرروز بعـد كـه سـهراب دژ را تـسخ          . گريـزد    از راه مخفـي از دژ مـي        كند و خود    توصيف مي 

، لـشکر   هفـت بـه روايـت     . )٢٥٠-١٦٩ :١٣٧٣/٢ فردوسـي، (بيند    كند كسي را در دژ نمي       مي
 بـه  خـواهر او گردآفريـد  . كنـد    اسير مـي    كه نگهبان قلعه است،    ،سهراب هجير پسر گودرز را    

رساند و   خود را به قلعه ميپس با فريب سهراب. خورد  شكست مي آيد ولي   جنگ سهراب مي  
سـازد   مـي ز آمـدن لـشكر تـوران بـاخبر          رود و كيكـاووس را ا       ون مي از راه مخفي با سپاه بير     

  . )١٨٧-١٨٢: لشكر هفت(

  رديهک

 اسـت   وبين بهرام چـ    و شجاع   نام خواهر دالور   شاهنامه در ،)گرديه، گردويه، گرديگ  (کرديه  
  :کند که چنان هنرنمايي مي ايستاده است؛  دربرابر خسروپرويزکه

  بدو مانده بد خسرو اندر شـگفت      
  

  فـت كبدان برز و باال و آن يـال و            
  

شـدن بهـرام را    مسر خان ترک فرستاد، موجبـات کـشته   هخسرو با هدايايي که براي خاتون    
ـ       که از مرگ بهـرام     ،خاقان ترک . کردفراهم   ه خواسـت کـه بـه       ود، از کرديـ    غمگـين شـده ب

 ة سـپس همـ    . بازگردانـد  و نطـر را   کرديه پاسخي نرم داد     . درآيد "نطر" همسري برادر خاقان  
 به ديار ترکان آمده بودند، از ديار ترکان بيـرون آورد و             که همراه برادرش بهرام    ،سپاهياني را 

سرانجام کرديه،  . برخاستهزار سپاه به تعقيب او       نطر با دوازده  . ن رساند به حدود ديار پارسيا   
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 :۱۳۶۲طبـري،   (دسـت خـود کـشت و بـه راه ادامـه داد     ، نطر را به    گرفتطي نبردي که در   
رد و از   غمخـواري کـ    رديه آمد و در مرگ بهرام     ك خسروپرويز نزد    يي دا گستهمدر راه    .)۷۳۴
 اما خسرو کـه     ؛نزد خسروپرويز برحذرش داشت و سپس او را به همسري خود درآورد           رفتن  

رديـه  ك بـراي    زن او اي کـه     برادر بهـرام و نامـه      گردويياري    بيمناک بود به دست    گستهماز  
رديـه شـبي پنهـاني گـستهم را کـشت و            كرديه را به کشتن گستهم فرمان داد و         كفرستاد،  

 بـرادر ديگـري      غير از بهـرام    کرديه،). ۱۲۰۳ :۱۳۸۷شريفي،  (واقعه را به خسروپرويز نوشت      
که در خدمت خسرو بود و به همراهي سـپاه خـسرو بـا بـرادر         ) کردي (گردوينام  ه  داشت ب 

و از خسرو امان بگيرد و چون به        ا خواست که براي     گردوي کرديه از    .خود بهرام جنگيده بود   
 جوانـشير حاصل ايـن وصـلت      . نزد خسرو رسيد، خسرو به پاس خدماتش با وي ازدواج کرد          

در برده بـود مـدت       ه که جان سالم ب    جوانشيرسلطنتي ساساني،   دة  ابعد از قتل عام خانو    . بود
 شاهنامه  داستان در  خالصة .)۵۲۹ :۱۳۶۴کوب،  زرين(  کرد  سلطنت شهربرازکوتاهي بعد از    

  :چنين است
رديه خواهر بهـرام    ك. پرسد  ند و از آنها راه چاره مي      ك  روزي بهرام سران سپاه را جمع مي      

اگـر   ":گويـد   ايزدگشـسب مـي   " دهيـد؟   چرا پاسخي نمي   ":گويد  ميآيد و     نيز به ميان آنها مي    
اي شـكر      به بزرگـي رسـيده     اكنون كه  ":گويد  سينه مي   يالن. "كنار شما هستم  نگيد من در  بج

پادشاهي بنـدگان دوامـي     " :گويد   ديگري مي  ". عذاب است  يةناسپاسي ما . تر بيابي شكن تا بي  
زمـاني كـه    حتـي    ":گويـد   رديه به بهرام مـي    ك. دهند  ي پاسخ روشني نم   ترتيب  و بدين  ".ندارد

زنـد كـه      اند؛ و مثـال مـي       كدام از زيردستان به فكر شاهي نيفتاده       هيچشاهي بر تخت نبوده،     
س، با وجود كارهاي ناشايـست او هرگـز         ورستم قباد را آورد و بر تخت نشاند يا در زمان كاو           

همـه    ر سـوار دارد و تـو را از ميـان آن           هزاپادشاه سيـصد  . كه بر تخت بنشيند     ترستم نخواس 
. ارزش كـار خـود و نياكانـت را بـر بـاد مـده              . كنـي    مـي  است، اما تو در عوض بدي        برگزيده
ميـرد و     زودي مـي   هرمـزد بـه   .  شاهي حرف بزنـي    رةتو زني و نبايد دربا    ": گويد  سينه مي   يالن

يـع بـرادرت     اطرافيـان او مط    مـة خسروپرويز نيز ارزشي ندارد و ه     . رسد  برادرت به شاهي مي   
هي و دل بهرام را منحرف      د  مرا به باد مي   تو رنج نياكان     !نژاداي بد  ":گويد  رديه مي ك. "هستند

ن سـخنان   كنند، اما بهرام از آ      هاي او را تأييد مي       حرف همه. رود  گاه به خانه مي     آن. "كني  مي
اي بـه   روز بعد، نامه. نشيند پروراند و به بزم مي    شاهي مي  شة اندي شود و در سر     اندوهگين مي 

دهد تا سكه به  رود و دستور مي ه به ري ميگا آن. كند نويسد و از او عذرخواهي مي خاقان مي 
 دهد تـا بـه تيـسفون ببرنـد و هرمـز         ها را به بازرگانان مي      سپس، سكه . پرويز بزنند نام خسرو 

هرگـاه خـسروپرويز بـر تخـت        " :گويـد   نويسد و مي    پرويز مي اي به خسرو    خود نيز نامه  . ببيند
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كنـد كـه هرمـز پـسرش را         اري  خواهد كـ     مي ترتيب اين شيند در فرمان او خواهم بود و به       بن
شود و دسـتور قتـل او را          بيند به پسرش بدگمان مي      ها و نامه را مي       وقتي درم  هرمزد. بكشد
اي از    عـده . كند   شبانه فرار مي   خسرو. گويد  حاجب ماجرا را به خسروپرويز مي     . كند  مي صادر

هـاي     دايـي  ز گـستهم و بنـدوي     هرمـ . بندنـد   روند و با او عهد مـي        سران سپاه نزد خسرو مي    
گشـسب   آيـين  "با بهرام چه كنيم؟ ":پرسد گشسب مي كند و از آيين  مي پرويز را زنداني  خسرو
پـذيرد و     هرمـزد نمـي   . "بـسته نـزد او بفرسـت       ست؛ مـرا دسـت    او از من عصباني ا     ":گويد  مي
 اگـر   .نخست كسي را نـزد او بفرسـت       . فرستم  تو را به فرماندهي سپاهي نزد او مي       " :گويد  مي

اي از    كه در سر خيال پادشاهي دارد با او بجنگ، اما اگـر قـصد خـدمت دارد گوشـه                   دانستي
گشـسب كـه در    شـهريان آيـين   قضا، در همان روزها، يكي از هـم     از ."دهم  مملكت را به او مي    

د و  كنـ  شـاه او را آزاد       خواهد شفاعت كند تا     فرستد و از او مي      زندان است كسي را نزد او مي      
. كنـد  گشسب از او شفاعت مي آيين ."بود   را بكني در خدمت تو خواهم      راگر اين كا   ":گويد  مي

گشـسب بـا      آيـين . "بخـشم   ي است، اما او را به تو مي       او آدم دزد و خونخوار    " :گويد  هرمزد مي 
پيرزني را  . پرسد  گيران مي   در آن شهر، نشان از فال     . رسد  شود تا به همدان مي      سپاه راهي مي  
ايزدگشـسب او را نـزد خـود       . هـايش درسـت اسـت       بيني   پيش مةكه ه  كنند  به او معرفي مي   

در اين حين، مردي كه او را       . پرسد  كند و سرنوشت خود را از او مي         آورد و با او خلوت مي       مي
. "جـان تـو بـه دسـت اوسـت          ":گويـد   پيـرزن مـي   . گذرد  است، از آنجا مي     از زندان رها كرده   

بودند كه در سفر، به دست   ناسان به او گفتهش آورد كه قبالً نيز ستاره گشسب به ياد مي آيين
بـه حـرف تـو     ":گويد نويسد و مي اي به شاه مي  پس نامه . شوي  يكي از همسايگانت كشته مي    

. "گوش نكردم و اين مرد را رها كردم، اكنون وقتي او نزد تو رسيد دسـتور بـده او را بكـشند        
كنـد و   مرد در راه نامـه را بـاز مـي        آن  . سپارد تا به دربار ببرد      نامه را به دست آن شخص مي      

بـرد و نـزد       رود و سـرش را مـي        گشسب مي    آيين مةگردد و به خي     خشمگين بازمي . واندخ  مي
گاه دستور    آن. "او قصد داشت بين من و شاه آشتي برقرار كند         " :گويد  بهرام مي . برد  بهرام مي 

اي نـزد بهـرام    عـده . وندشـ  گشسب نيز دو دسته مي سپاهيان آيين. دهد او را به دار بزنند    مي
بنـدوي و گـستهم نيـز از        . شود  تيسفون پرآشوب مي  . گردند  اي به دربار بازمي     روند و عده    مي

 لـشكر . خواننـد   روند و آنها را به قيام عليه شاه فرامي          كنند و به ميان سپاه مي       زندان فرار مي  
كننـد و   ميز را كور  چشم هرمگاه  آن. كشد  كند و آنجا را به آتش مي        كاخ شاه را محاصره مي    

  .)٤٣٠-٣١٥ :١٣٧٣/٨ فردوسي، (دارند تاج از سرش برمي
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  ْ بانوگُشَسب

 و پـشنگ اسـت   بيـژن  مادر، ، همسر گيو  رستم دختران  از ي سوار، يك ، مشهور به بانوگشسب
 اي   منظومـه   نامـه  ببانوگشـس .  آمـده اسـت     نامـه  ببانوگشس مة در منظو  که شرح نبردهايش  

آن   ة سـرايند کتـاب و تاريخ سرايش . دارد   بيتکه حدود هزار  استمتقارب در بحرحماسي 
شـده  سـروده     و در اواخر قرن پنجم     رد ساسانيان تعلق دا   رةاصل قصه به دو   . مشخص نيست 

. اسـت " بـانوي دارنـده اسـب نـر       " بـه معنـي      )پ اسـ  / گشن /بانو (گشنسپ/بانوگشسب. است
مـادر   .)١٩٩ -١٩٨ :١٣٨٥، معـين (اسـتعمال شـده اسـت     گشنسب اغلب به اسـقاط نـون  

 گلندام يا گلبـانو اسـت      ر روايات عامه نام مادر بانوگشسب      است و د   قباد  کي لةبانوگشسپ خا 
 رسـتم  .)١٧٦: ١٣٧٧لشکر،  ؛ هفت٢/١٧٥ و ١/١٦٥: ١٣٦٣انجوي، ( قباد است  كه خواهر كي  

و ايشان سخت دالور و مبارز بودنـد   بانوگشسپ و زربانو  فرامرز بزاد وقباد  شاه کيةرا از خال
  ي و بـا زيبـاي      انگيـز داشـت      دل  اي  چهـره ). ٢٥،  ٥٤،  ٩٢ :١٣١٨،  صالتـواريخ و القـص     مجمل(

 و  ، در جنگـاوري  همـه اين؛ بـا )٦٧ : همـان ( بـود    خود ساختهتة و شيف واله  را  بسياري خويش
  . )٦٢ : همان(نظير بود  يب شكار نيز

 ةمايـ بـن .  حماسي فارسي است كـه قهرمـان آن زن اسـت    مة تنها منظو  نامه بانوگشسب 
 تـة نك. دگردد به فرهنگ كهن اقوام ايراني بـاز       هاي بانوگشسب شاي  ها و دالوري  حكايتاصلي  
زني است زيبـا،    ،  سو  ازيك : شخصيت بانوگشسب است   ةتوجه در اين منظومه دو جنب     درخور  

سـو دختـري    ديگرنـد و از   كقدرتمند و سركش كه با مردان حتي شيفتگان خود مبارزه مـي           
  . است مطيع پدر

 بـرادر شـود و بـه فرامـرز،        مور حمايت و همراهي فرامرز مي     أ م  رستم جانببانوگشسب از 
 در كـه   جنيـان  شـاه  كـشتن  شكار، با  هنگام به روزي. آموزدشکار و سواري مي   ،  خود كوچك

 گريـزد، نجـات     مـي  جنيان شاه از گوري چون كه ،را پريان است، شاه  شده ظاهر شير تئهي
. اسـت  تورانيـان  شكارگاه رود كه   مي رغو دشت به شكار براي فرامرز با  همراه روزي. دهد  مي

 ناگهـاني، قـدرت    لـة حم بـا  تـا  كند  مي تعقيب را آنها ناشناس طورزال، به  خواست رستم، به 
 جنگجـوي  برادر با فردا كه كند  مي تهديد را  تنگاتنگ، آنها  نبردي از پس. بسنجد را فرزندان

 پدر براي را ماجرا اين نگراني ازگشت، باب هنگام آنها، به. آمد خواهد ايشان نابودي  برايخود
 ناشـناس  طـور  بـه  رسـتم  ديگـر  بعد، بـار   روز. دهد  مي ياري دةوع آنها  به پدر. كنند  مي بازگو
. شناسـد   مـي  را پـدر، او   زره و نقاب بريدن ب، با سبانوگش. كنند  مي حمله آنها به زواره همراه
 شكـست  كـس   هـيچ  از هرگـز  دكهده  مي اطمينان آنان  به فرزندان دالوري تحسين با رستم

  ازجانـب  تمرتاش. شود  مي او  عاشق بسبانوگش ديدن  با افراسياب پسر شيده. خورد نخواهند
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 او دليـري  و زيبايي تة شيف بانو ديدن با نيز او اد؛ ام شو مي بسبانوگش آوردن مأمور افراسياب
 خـشمگين  انهگـستاخ  پيـشنهاد  ايـن  از بسبانوگش. دهد  مي ازدواج پيشنهاد او به و شود  مي
 و گيـرد   مـي  دل  در او عـشق  جـاي  به را بانو نة كي شيده. كند  مي جدا او تن از سر و شود  مي
 تـن  سه. دارد  بازمي كار اين از را او اندرز و پند  با پيران اكند؛ ام   مي   آماده انتقام براي را خود
 بـه  تگاريخواسـ  بـراي  و بندند  مي دل او  به بسانوگش ب اوصاف شنيدن با نيز هند شاهان از

. گردنـد   بـازمي  هنـد  به سرافكنده و آورندنمي  دوام بانو با نبرد در يك  هيچ آيند، اما   مي ايران
 هـم  بـا  سوكـاو  دربـار  او، در  بـا  ازدواج بانو، براي  اوصاف شنيدن با ايران  پهلوانان همچنين
 قـرار  آنهـا  بـا  رسـتم . طلبـد   مي ياري رستم  از مشكل اين حل براي سوكاو. كنند  مي جدال
 بـر  كنـد، هـركس    بلنـد  را فرش او و بنشينند عظيم فرشي بر پهلوان چهارصد كه گذارد مي

ب سانوگشـ ب با و ماند  مي فرش روي بر گيو قضا، تنها  از. شد خواهد او ماند، داماد  باقي فرش
  .)١٢٩-٥٥: ۱۳۸۲، نامه بسانوگشب (است بيژن آنها ازدواج رةثم. كند مي ازدواج

دختـر در ايـن روايـات       اين  نام  . ه است يافت انعکاس بانوگشسب   هاينبرددر ادبيات عامه    
 برخي .)١/١٧٤: ١٣٦٣انجوي، ( نسا، گرشصت، گشسب و بانوخانمگل :جملهاز؛ متفاوت است

 نوگشـسب  با جنـگ رسـتم و سـهراب      در  از آن جملـه     انـد؛   و برخي تازه   از اين روايات مشابه   
  .)٢/٧٠: همان( گرددزابل باز ميبه و د زن رود و او را زخم ميناشناس به جنگ سهراب مي

رسـتم،   بانوگشسب، فرزنـدان   و فرامرزداستان   )٢٠٠-١٩٧: لشكر هفت( طومار نقاالن در  
 ايـن  در. شـوند  مـي  افراسـياب  شكارگاه وارد روزي. روند مي شكار به روز  هرخوانيم که   را مي 
 خواهد  مي آنها از و آيد  يم جاآن به شكار براي هزارنفر شش همراه افراسياب پسر شيده هنگام
 و گريـه  بازگـشت  هنگـام  و شـود   مي رستم دختر تةدلباخ شيده. كنند شركت او بزم در كه

. بيـاورد  او نـزد  بـسته  دسـت  را بانوگشـسب  توانـد   مي كه كند  مي عااد تمرتاش. كند  مي زاري
 اشتمرتـ  عـشق، از   تشـد  از وجـود ايـن، شـيده      بـا . داند  مي ناشدني را كار اين ويسه پيران
 كه خواهد  مي او از و شود  مي بانوگشسب عاشق تمرتاش. دهد انجام را كار اين كه خواهد  مي

 رسـتم  نبردي، دختر  طي. فرستد  مي شيده نزد را او بسته  دست وگرنه بيايد بخارا به او همراه
  . شود مي منصرف عشق اين از شيده و كشد مي را تمرتاش

 بيژن نجات براي كه  خوانيم  را مي  برزو  داستان )٣٧٩-٣٦٦ ص( لشكر هفتهمچنين در   
و  يابـد  مـي  دسـت  فريـدوني  گـنج  مهالك، بـه   از گذر از پس و كند  مي حركت بانوگشسب و

 گوش با بانوگشسب و كوهكش، و نيز جنگ كـوهكش و بـرادرش جهـانگير    داستان نبرد پيل  
  .)٤٠١-٣٩١: لشكر هفت (نيز روايت شده است
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   بانوگشسب رزم«:  که با هم ارتباط کامل ندارند  است  ن داستا چهار   شامل  نامه  بانوگشسب
  و  بانوگشـسب  رفتنشـكار   بـه  «؛  اسـت   نبرد آمـده   به  ناشناس رتصو  به  كه»  و فرامرز با رستم

 بـر   يكـديگر  بـا      ايران   پهلوانان  جنگ« و   ؛»  هندي   با خواستگاران    بانوگشسب  جنگ«،  »فرامرز
  ي زنــدگ روايــات  از اي  پــارهدةهــا دربردارنــ داســتان  ايــن؛»  از بانوگشــسب ســر خواســتگاري

 نظـر را      اين موضوع  همين). ٦٥،  ٥٨،  ٤٤،  ٢٥ : همان (  است   رستم   از مرگ    پيش  بانوگشسب
 مـول،  ( اسـت    گرفتـه   سرچشمه   مفصل  ي از روايت    بانوگشسب   داستان   كه   است  يده بخش  قوت

٥١-٥٠ :١٣٦٩.(   

  سرو خرامان

 نوشـتة ،  هاي عامه و بـه نثـر و از متـون نقـالي             از افسانه  نامهقهرمان يا    قاتل مانقهرداستان  
 شرح نبردهاي فراوان قهرمان قاتل و مـاجراي عـشق او بـا سـرو      كه  است  طَرسوسي اَبوطاهر

اي ايـران    پادشـاه افـسانه    بـه زمـان هوشـنگ     داسـتان   . اسـت  ،خرامان، دختـر جبـل کبيـر      
اين داستان اصلي هندي دارد و به دستور انوشيروان و ) ١/١٣٧( به اعتقاد بلوشه  . گردد بازمي

 آن را به فارسي برگردانده و بعـدها بـه   سوسي طر وشده  به دست بزرگمهر به پهلوي ترجمه       
: ١٣٨٠اسماعيلي،   (کند ترجمه شده است، اما اسماعيلي منشأ هندي آن را رد مي           ترکي نيز 

١/٧٦(.   
اقلـيم بـوده و       اي است که پـدرش پادشـاه هفـت        دهمراد و شاهزا    قهرمان قاتل پسر طالع   

 دريـاي   سـال در    ربايند و قهرمان را سـيزده      را مي  که سه سال بيش نداشته، ديوان او        درحالي
کـه قـوت و     پـس از آن   . کننـد  مي  تربيت امن کوه قاف و صحراي هيهات حبس و       محيط در د  
شـاه    دشـت هوشـنگ    خـواب، بـه ربـع مـسکون و            در ، را يابد، ديوان از تـرس او     يشجاعت م 

اش   عمههـاي طـوالني بـا پـسر       جنـگ طـي    او. گريزنـد کنند و خـود مـي     آورند و رها مي    مي
ا کمـک جـادوگران     او ب . آيدشود و از در دوستي با او درمي       اهراسب، حريف او نمي    بن  قهطران

 و بـا    تازنـد  هاي چين و ختن و هند مـي       ه سرزمين و ب شود    ميشاه متحد    آدمخوار با هوشنگ  
  . کننداي پادشاهان را مقهور خود مينظير و افسانه هاي بيها و رشادتنيپهلوا

 خرامـان   شـرط ازدواج سـرو    .  است قهرمان قاتل خرامان از زنان جنگجو در داستان       سرو  
در . داد ها تن به ازدواج مـي      بود كه به شرط غلبه و پيروزي آن        گرفتن با خواستگارانش   كشتي
افتـد و قهرمـان متوجـه        خرامان كالهخـودش مـي     تل، سرو ة سرو خرامان و قهرمان قا     مبارز
خرامـان بـا    آيد؛ اما سـرو      کرده و از ديدن اين صحنه عارش مي       شود كه با زني مبارزه مي      مي

خرامان كه عاشـق  گردند، اما سرو   به سپاه خود برميآن دو. شود ديدن قهرمان شيفتة او مي    
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 سـپاه ايـران     اش به ميـان    تن او به همراه دايه     براي ياف  ،است و آرام و قرار ندارد        قهرمان شده 
 بـه خيمـة او      وجـوي قهرمـان گـشت     هاي مختلف را در جـست       كه خيمه رود و بعد از اين      مي
ه در خواب اسـت عـشق در وجـودش          ك و با ديدن او درحالي     رود  ميرسد و بر سر تختش        مي

كند و بـراي      خود مي  و در دست     آورد  ميو انگشتري قهرمان را از دستش در      شود   مي ور   شعله
  .آماده شودبا او  براي مبارزه نويسد تا  مييا قهرمان نامه

  بنديتحليل و جمع

 هيجان داستان   پيشه بر اوج  ها درکنار مردان جنگجو و عيار      جنگجو در اساطير و افسانه     زنان
گرفتـه از آثـار      مايـه نـشئت   بـن ايـن   .  اين جنگجويان معشوقان هستند    وةيک جل . افزايندمي
 مـة نا  رسـتم در  . سـت فردوسـي ا  شـاهنامة    در   نبرد گردآفريد با سهراب   خصوص  سي و به  حما

و آمـده اسـت     ا ماجراي نبرد سهراب با گردآفريد و دلدادگي         شاهنامهعاميانه نيز به تقليد از      
خـواهر  (پـوش    تن بين تمقاح و نقابدار سرخ      به ن جنگ ت   نيز  منثور مةاسکندرنا در   .)٤٢-١٩(

شـود و بـا اسـكندر ازدواج       هويـت دختـر آشـکار مـي      .گيـرد درمي) نبهزاد دختر ملك هرما   
شـود         عاشـق رشـيده دختـر عمرويـه مـي           سيدجنيد در ميدان جنـگ     جنيدنامهدر  . كند مي
حـسين   در   .)٢٩١(شناسند         رشيده و جنيد همديگر را مي       بار ديگر در ميدان جنگ     .)٢٤١(

خـواهر زيبـاي    ) ١٠٨(ختيـار   ببـانو دختـر شـجاع         مـاجراي سـيد بـا يمـاني        کرد شبـستري  
، نامـه   حمـزه در  ) ١١٦(قمررخ خواهر صابر با ميربـاقر       ) ٢٧١(بيگ، اصالن ماده با مال       ابراهيم

ه عفيـف،  الـ عامر، دختر عبد ، اممختارنامهدر  ) ٤٤(اهر قيماز   رستم پسر حمزه با خورشيد خو     
تکـرار همـين    ) ٣٥٥ :٤ج (هاشـم بهـزاد بـا رياضـه         و) ٢٦٧: ٢ج(افزاي   ، روح نامه  ابومسلمدر  

  . ديرين استةماي درون
 ناميد و حـداقل سـه دليـل         )Heroine (بانو توان مضمون پهلوان        ستاني را مي   دا يةما   اين بن 

 ةآميـز زنـان در مرحلـ       پايگاه برتر و احترام تقـدس     . ١: عمده براي ظهور و تکرار آن برشمرد      
هاي جنگـي      الگوگيري از ويژگي   .٢ ؛)مادرساالري /عصر زن (کشاورزي از تاريخ تمدن انسان      

ساالري و درپي آن تفکر اعتراض نمادين بر نظام مرد. ٣ ؛بانوان اساطيري  برخي بغنةو پهلوانا
هاي آنها عبارت اسـت      نابانوان و داست   هاي پهلوان    ويژگي ترين  مهم.  برخي جوامع  نةستيزا زن
 بانو پهلوان برد يا زورآزمايي بربرخورداري توأمان از زيبايي و دالوري آرماني، چيرگي در ن       : از

نـامبردارترين  .  از ازدواج  بـانو پـس    فر پهلوان  و پايان حضور و کرو     ،شرط و آزمون ازدواج با او     
پورانـدخت دختـر داراب     /  بانوگشـسب دختـر رسـتم و روشـنک         بانواِن روايات ايراني   پهلوان
  .)١١ :١٣٨٧ آيدنلو،(هستند 
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هـا منفعـل    در برخـي داسـتان    : وکـارکرد دارد   فارسي د  نةهاي عاشقا معشوق در منظومه  
در برخـي   . کنـد تري دارد و براي وصال کمتر کوشش مـي        است؛ مثل ليلي که نقش کمرنگ     

. ديگر معشوق کامالً فعال است؛ مثل شيرين که براي وصال از هيچ کوششي فروگذار نيست              
. آورنـد رمـي سـويه د   شـمارند و داسـتان را از حالـت يـک           معشوقان جنگجو از گروه اخير بـه      

  . حماسي اغلب جنگجو هستندمايةاقتضاي درون هاي حماسي بهتانمعشوقان در داس
ند، يا به قـصد آزمـايش بـا عاشـق        ا  معشوقان جنگجو يا مثل گردآفريد و سمنبر ناشناس       

در مورد . کنندجنگند يا مثل وامق و گلشاه به قصد کمک به عاشق با دشمنان مبارزه مي مي
در مورد دوم نيز کمک معشوق بـه        . هاستاخت عشاق و عامل وصلت آن      باعث شن   جنگ ،اول
در هـردو حـال     .  معـشوق مقـوم عـشق اسـت         کـارِ  ،دليل شدت عشق او و در هردو       شق به عا

کند يا دشمن عاشـق را       جنگ و پيروز است که يا عاشق را مغلوب مي          معشوق جنگجو برندة  
  . منکوب

 ايـن   مـة يي را بـه کمـال دارنـد؛ ه        همـه زيبـا   : معشوقان در چند صفت مثل هم هستند      
  زيبا و دالور   يافتد و دختر         نقاب از روي جنگجو مي     نبرددر  ناگاه  و  اند  پوشيدهمعشوقان روي 

   .شود    وي ميجنگاوري زيبايي و تة شيفعاشق. شودنمايان مي
ن دنـدا    فيـل  نامه  رستمدر  : جويد      گشاده و آشکارا هماورد مي     گاه نيز جنگجوي زيباروي، روي    

. کـشد  خورشـيدبانو خـواهر رسـتم، گروهـي از دشـمنان را مـي         . کنـد   به سيستان حمله مي   
کننـد و جنـگ    هزارنفر در ميدان به بانو حملـه مـي    . کند  دندان با بانوگشسب مبارزه مي      فيل

دختر شجاع و خردمندش بـه دفـاع از         . شود      ه زخمي مي   عبدال مختارنامهدر  . شود  مغلوبه مي 
  ).١٢٨ :١٣٩٢باقري، ( کند   پردازد و سيصدنفر از دشمن را هالک مي   پدر نابيناي خود مي

  گيرينتيجه

در . هـاي عاشـقانه اسـت     اي رايج در داسـتان    مايه بن  به عاشق  او کمک   ومعشوق  جنگجويي  
، سـروخرامان، گردآفريـد، عـذرا،       گلشاه،  ببانوگشسهايي چون   هاي عاشقانه معشوقه  منظومه

رد  نبـ نةکنار عاشـقان خـود بـه صـح    يابيم که دريه و عذرا را مي   منبر، همايون، رابعه، كرد   س
دهد که معـشوقان در  اين موضوع نشان مي. اندکردهها دفاع آمده و چون مردان جنگجو از آن   

  . اندها منفعل نبودهتمام منظومه
پوشـيده در ميـدان جنـگ        روييدان جنگ زخمي برداشت، رابعه سرو     وقتي بکتاش در م   

 نيز چنين   وامق و عذرا  در داستان   . هيان دشمن جنگيد و بکتاش را نجات داد       درآمد و با سپا   
گلشاه نيز چون ورقـه     . دهد  خرد و او را نجات مي       است؛ عذرا جان وامق را در ميدان نبرد مي        

 منظومةدر  . دهد  کند و او را شکست مي       نبرد مي » غالب«بيند مردانه با      را در بند دشمن مي    
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عاشـق  ايش تـوان و نيـروي        آزمـ  ي برا )معشوق( ، همايون يرمان ک ي خواجو هماي و همايون  
  . سازدکار را بر هماي دشوار مي ي پهلوانباد و جنگ ي مي، ناشناس با همادخو

. دهدجنگد و او را شکست مي      از زناني است که با حيدربيک، خواستگار خود، مي         سمنبر
خـود   اگردد؛ امـ    مي او ردنآو  مأمور تمرتاش. شود  مي بس عاشق بانوگش  افراسياب پسر شيده
 خـشمگين  بسبانوگشـ . دهد  مي ازدواج پيشنهاد او به و شود  مي بانو دليري و زيبايي تةشيف
 . كند مي جدا او تن از سر و شود مي

 در نبـرد گردآفريـد بـا سـهراب    خـصوص   گرفته از آثار حماسـي و بـه      نشئت اين ماجراها 
زورآزمـايي   اسـي مردانـه بـا سـهراب       ژدهم بـا لب   گـ دختر  گردآفريد  . ست ا  فردوسي شاهنامة

  . فهمد او دختر است ميسهراب ، دارد  كالهش را برميچونخورد و   اما شكست مي،دنک مي

  منابع

 .اول سال   . ادبيات تهران  دة دانشک لةمج .»غزنويانرة  شده از دو    يک مثنوي گم  « )١٣٤٠( آتش، احمد 
 .٣٢: ٤  ةشمار
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