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 تقدیم به
 

 و ساربلندی  صار   را خاوي   برکات  باا  عمر تمام که آنان به میکنم تقديم را کتاب اين

 ايران مردم ما افتخار باعث آنها عظمت با آثار اينکه تا کردند فرهنگ و علم و ادب اعتالی

 .کند افشانی نور درخشان یاهستار همچون ايران ادبیات همچنان و باشد جهان و

 



 

  



 قدردانی و سپاس
 

 و علام  ساحل به تا داد توفیق را بنده اين که میگويم سپاس را مهربان و يگانه پروردگاری

 .بود همراهم راه پايان تا آغاز از که او .نهد گام آن فضايل از ایگوشه بر و شود وارد دان 

 شکل ترديد بدون و کردند ياريم خم و پرپیچ و دشوار راه اين در که را بزرگوارانی سپاس و

 جهانديده عبدالغفور دکتر گرامی، اساتید هایراهنمايی مرهون رساله اين نگارش و گیری

 و مهرباانی  و لطا   باا  بارهاا  که الهامی فاطمه دکتر خانم سرکار و جهانتیغ بهروز دکتر و

 .ساختند مديون را نگارنده خود خاص محبت و صبوری

 

 باهلل اال توفیقی ما و

 خواجه برات
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 پیشگفتار
 

ترين انواع ادبی در ادبیات غناايی فارسای هساتند کاه در     های منظوم عاشقانه از رايجداستان

اند، ايان ناوع ادبای از آغااز تااريخ      مردم همواره عالقمندان بسیاری را به خود جلب کردهبین 

ترين انواعی بوده است که شاعران، طباع خاود را باه آن    ادبیات فارسی تا اکنون، از پرمخاطب

ماياه، و  ، مورد بررسی قرار گرفتاه اسات، سااختار، درون   کتاباند. موضوعی که در اين آزموده

هاست، جايگاه طبقۀ اجتمااعی عاشاق   اه اجتماعی قهرمانان اصلی اين گونه داستانبويژه جايگ

عنوان گرۀ داستانی مطرح است، بازشدن يا نشدن اين گاره،  ها، به و معشوق در بیشتر داستان

بخشاد.  ها رنگ و بويی ويژه مای رساند و در نتیجه به جذابیت قصهداستان را به نقطۀ اوج می

های اجتماعی، مساالل شارعی و دينای،    پايبندی به رسوم قومای، تعهد به آيینمواردی چون 

اختالفات فرهنگی و نژادی، طبقات اجتماعی، اعتقاد به خرافات و جادوگری و مواردی از ايان  

، کتااب دست، جزو مسالل گوناگون اجتماعی است که مورد بحث ما قرار گرفته است. در ايان  

                                                     کردن  چند نمودار و جادول، ساعی شاده اسات، نکاات      و رسم منظومۀ عاشقانه ۵۹ با بررسی

هاا باه طاور    های ساختاری و روابط و مسالل اجتماعی هرکادام از داساتان  گوناگونی از ويژگی

 ها بحث گردد.  جداگانه اشاره و در مورد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 مقدمه
 

   ق نبودی   اانبودی و غم عشگر عشق 

 چندين سخن نغز که گفتی که شنودی؟

 ودی که سر زل  ربودیاااور باد نب

 سارۀ معشوق به عاشق که نمودی؟اارخ

 

هاای شاعرغنايی،   تارين نموناه  ترين مقوله و محتاوای ادبیاات در جهاان و از راياج    يکی از جذاب

-هاسات. داساتان  و افکار پاک انساان  های منظوم عاشقانه است که بازگوکننده احساساتداستان

کنندگان به دلیل خالقیت و هنرمندی نق  بسزايی که در طول تاريخ در زندگی سرايان و روايت

ها همیشاه بیاانگر و آيیناه تماام نماای آداب و      اند. ادبیات ملتاند مورد احترام بودهمردم داشته

بیاانگر  زيارا آثاار ادبای )شاعر(      ؛و هست ها و فرهنگ و باورها و اعتقادات آنان بودهرسوم و سنت

هاا در میاان ماردم    ر حیاات آن شخصی به وجود آورندگاه آن در عصا  و باورهای ها، افکارانديشه

-ها بوده است؛ زيرا بخشی از زنادگی آن . به طور کلی داستان همواره مورد عالقه انساناستبوده

هاا و آرماان خاود را در    معماوال آرماان  کنناده آن، افاراد جامعاه    و جدا از جنباۀ سارگرم  هاست 

هاای مختلا  و   مطالعه و پرداختن به منظومه توجه وکنند. ها جستجو میهای داستانشخصیت

های مختل  رواج داشاته اسات و   های عاشقانه از ديرباز در بین مردم ايران و ملتويژه داستان به

ن به موضوع عشاق و مساالل عاشاقانه    ای به قدمت انسان دارد. پرداختتوان گفت که تاريخچهمی

مايه خلاق  های خاص آن، همواره مورد توجه شاعران و نويسندگان بوده و دستبه دلیل جذابیت

آثار متعدد و متنوع ادبی شده است. باتوجه به عنوان پژوه  به اين واقعیت بايد رسید که عاشق 

داب و رساوم و باورهاای فرهناگ    و معشوق در هر مرتبه و جايگاهی که باشد برشی از جامعه و آ

ها داشته باشاند دارای انعکااس در جامعاه خاوي  و حتای      کشور خود است و عملکردی که آن

 جوامع ديگر خواهد بود. 

                                            های عاشقانه و بررسی جايگاه اجتماعی عاشاق و                                       رسالۀ حاضر تحقیقی دربارۀ تحلیل داستان    

         داساتان               پنجاۀ و ن ه                         اين پژوه  به بررسی تعداد       هاست،                                     معشوق به عنوان  قهرمانان اصلی داستان

                            های عاشقانۀ منظاوم فارسای                       پردازد، البته داستان                                       منظوم که نسبت به بقیه مشهورتر هستند، می

                               هاای ديگار اسات، کاه فقاط                       ها تکرار داساتان                      رسد، ولی بسیاری از آن                   از يکصد مورد می     به بی

      هاای                         دا هرکادام از منظوماه      ااا                                             ها عوض شده اسات. ماا در ايان پاژوه ، ابت                     اسامی قهرمانان آن

           ايم، ساپس                                                                                داستانی را از نظر ساختار معرفی کرده و احوال سرايندۀ آن را به اختصار توضیح داده



       ايام،                                                  ها را معرفی و خالصۀ داساتان را بازنويسای کارده                             لی و فرعی هرکدام از داستان           قهرمانان اص

-           عنوان مهام      را به  -            عاشق و معشوق-                                                     پس از اين موارد، جداگانه موقعیت اجتماعی قهرمانان اصلی

        ِ                                                                                      ترين گرهِ داستانی، بررسی کرده و سرانجام رابطۀ عاشقانه را با توجه به جايگاه اجتمااعی و تاأثیر   

     ايم.                    اين رابطه، مشخص کرده       آن بر

توان ها مینهای منظوم فارسی، چند پژوه  مهم انجام گرفته است، از میان آدربارۀ داستان

باباصافری و  علای اصاغر    اثار دکتار   « های عاشقانه در ادب فارسی داستانفرهنگ »های به کتاب

حسن ذوالفقاری اشاره کرد. با هماۀ اهمیتای    دکتر اثر« فارسی ادب ی عاشقانه ی منظومه يکصد»

رسد که اثری مستقل دربارۀ نق  ها در حوزۀ ادبیات غنايی دارند، ولی به نظر میکه اين پژوه 

ها گره و مانع داساتانی، و  اتی عاشق و معشوق که در بسیاری از داستانو جايگاه اجتماعی و طبق

  هاست، منتشر نشده است.های داستانترين بخ از جذاب
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