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چکیده

جمعاای ماارد را درهااگ نیاادگی زبااانخ اندیشااهخ یاااا و ربااه باز ااا ماایدهنااد و از اار دیگاار
مباایذ قو هااا و قمنمناادیهااای قهناای و قااا نی همااان مردماای اساات کااه واسااتههاااخ نیازهااا و
آرزوهااای دساات نیافتااه ااوی

را در آن بااازگو و روایاات مااینماینااد و از نسااای بااه نساال دیگاار

انتقاااا ماایدهنااد؛ بنااابرایذ حایاال و طبیااا افسااانه یااناهی و قایااقانه «یاایریذ و فرهاااد»
چهاال باارس ولسااوالی ی ااهاولنااو وتیاات بامیااان بااا داسااتان من ااو « ساارو و یاایریذ» ن ااامی
گن ااوی از ایااذ دریاااه ناباال حایاال و بررساای اسااتا هاار چنااد میااان افسااانه «یاایریذ و فرهاااد»
چهاال باارس بااا داسااتان من ااو « ساارو و یاایریذ» ن ااامی ناو هااا و مایزهااایی بااه چشااگ ماای-
ورنااد؛ ولاای بااازهگ ساساال منطقاای و ار بااا قمیقاای میااان آنهااا وجااود دارناادخ کااه از فراینااد
ار بااا میااان ایااذ افسااانه و داسااتان من ااو بااا چشااگ انااداز ناو هااا و مایزهااای نهنتااه در آنخ ایااذ
احتماااا نااوت مااییابااد کااه از یاال اار میااان افسااان قایااقان «یاایریذ و فرهاااد» چهاال باارس و
داسااتان من ااو ن ااامی ار بااا

نگا نااو و قمیقاای نهنتااه اساات کااه بااا یگااانگیهااای تز وحاادت

ریشااهای را میااان آنااان بااه ایبااات ماایرساااند و از رفاای دیگاار افسااانه چهاال باارس را در پیونااد بااا
قواماال مااویری چااون بنااای باسااتانی چهاال باارسخ ابهااا زمااانی و رابطااههااای منطقاای کااه میااان
1

م اه قامی -حقیقی پوهنتون بامیان -یماره یازدهگ -سر ان  – 1398صص()27-1

افسانههاا میاراگ گارانبهاای نیاکاان یال ماات اسات کاه باه یا ل روایای از یال ار

ارد

مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان

و واکاان

کاان

شماره یازدهم -سرطان 1398

معادلاا قشااا نهنتااه اساات همااراه بااا رونااا بیعاای پدیااده «آ » کااه مویریاات

اساساای ااود را در بافاات داسااتانی باار گ داسااتان من ااو « ساارو و یاایریذ» ن ااامی داراساات ااا
جااایی ناادیمیخ بیعاای و منطقاای جاااوه میدهااد و ایااذ گمانااه زناای را شاادید مینمایااد کااه اصاال
افسااانه « ساارو و یاایریذ» را کااه ن ااامی هااگ بااا اساای از فردوساای و روایاات هااای موجااود در
کرمانشاااه سااروده اساات از محاادوده م ااانی چااون بامیااان و ی ااه اولنااو در درازای اااری بااه
گن ه و کرمانشاه سرایت کرده بایدا
واژگااان کایاادی افسااانهخ ادبیااات قامااهخ یاایریذ و فرهااادخ ساارو و یاایریذخ چهاال باارسخ
ن امی گن ویا
 .1مقدمه
افسااانههااا و داسااتانهااای قایااقانه در گسااتر زبااان و ادبی اات فارساای از دیاار زمااانی باادیذ-
ساوخ رفااداران زیاادی را دایااته اساتا اااری م تاو ایااذ افساانههااا باه دورههااای نبال از اساام
باار ماایگاارددخ کااه نمون ا بااارز آن را در داسااتان قایااقانه هاازار و ی ش ا خ بختیارنامااهخ سااندبادنامهخ
ااو ینامااه و ااا ماای ااوان مشاااهده کااردخ کااه از میااان ایااذهاااخ داسااتان یااورانگیز هاازار و ی شا
«در نااارون نخساااتیذ اساااممی باااه زباااان قربااای و در قهاااد ساااامانیهاااا باااه زباااان فارسااای دری
برگرداناااده یاااد»(را ک زرناااانیخ  )449 1388و از آن باااه بعاااد در نامااارو زباااان فارسااای دری
جایگااااه اساسااای اااود را بازیافااات؛ بااادیذ روی عاااداد ک یاااری از افساااانههاااا و داساااتانهاااای
قایقانه که از زماناه هاای دور اا قرار ماا باا پشاتوان ف اریخ خیاای و قاا نی قاما مارد ساینه
بااه سااینه روایاات گردیااده و انتقاااا یافتااه اساات میااراگ گاارانبهااا و پاار ارجاای اساات کااه نباال از هاار
چیاز دیگااری بیااانگر آرزوهاااخ ربااههااخ اندیشااههاااخ جهااان بیناایهااخ ی سااتهاااخ پیااروزیهااا و در
نهایاات اارد جمعاای نیاکااان ماساات کااه نحااوه نماال و نگاارع آنااان را در نباااا قشااا و نناارت؛
دوسااتی و دیاامنی؛ ماارد و زناادگی؛ قلاات و انتاادار؛ پسااتیهااا و باناادیهااای زناادگی باز ااا ماای-
دهدا
افاازون باار ایااذ گونااه مسااایلخ افسااان قایااقان یاایریذ و فرهاااد بااه قنااوان ی اای از ج ا ا -
ااریذ و یااورانگیز ریذ افسااانههااا و داسااتانهااایی اساات کااه در میااان اک ریاات نااا عی از فارساای
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زبااان هااا از محبوبیاات و جایگاااهی باناادی بر ااوردار اساات کااه نتی ااه ایااذ محبوبیاات و ج ا ابیتخ
باقااگ گردیااده اساات کااه ایااذ افسااانه و داسااتان از یاال اار در جاهااا و اماااکذ مختاا بااا وجااه
بااه آیااار و یااواهد محیطاای و محااای بااه صااورت یااناهی بااازگو گااردد و از اار دیگاار یاااقران و
آفرینشااگران زیاااد ادباای برحساا حاااا دروناای و بروناای ااوی

بااه ن ااگ کشاایدن آن مبااادرت

ورزنااادخ کاااه نموناااههاااای یاااناهی آن را در مناااا قی چاااون ارمنساااتانخ آقربای اااانخ لرساااتان و
کرمانشاااه در ایااران و چهاال باارس در بامیااان اف انسااتان ماای ااوان ایاااره کاارد و از میااان یاااقران و
آفرینشاااگران ادبااای از ح ااایگ ابوالقاساااگ فردوسااای گرفتاااه اااا ن اااامی گن وی(متاااوفی 603هاااا
ا)خ امیااار سااارو دهاوی(متاااوفی  725هاااا )خ ساااایمی جرونی(نااارن نهاااگ هاااا )خ یاااها
ریااایزی(متوفی  848هاااا ) و از هاااا نی رجردی(متاااوفی  927هاااا ) گرفتاااه اااا وحشااای
باااافقی(متوفی 991هاااا ا)خ قرفااای یااایرازی(متوفی  999هاااا ) و وصااااا یااایرازی(متوفی
 1262هاااا ) و از وصااااا یااایرازی اااا ناااامی اصااانهانی(نرن سااایزدهگ هاااا ) و قباااا

اااان

کندولهای(متوفی حدود ساا 1200 -1190ها ) به وبی می وان یاد کردا
بااا وجااه بااه ایااذ گونااه مسااایلخ سااواا اساساای این اساات کااه داسااتان یااورانگیز و قایااقانه
ساارو و یاایریذ ن ااامی و یاایریذ فرهاااد کااه چناادیذ یاااقر بنااا فارساای آن را بااه ن ااگ کشاایده
اسااتخ بیشااتر صااب قامیانااه و افسااانوی دارد یااا جنبااههااای اااریخی بااه قبااارت دیگاار داسااتان
یاایریذ و فرهاااد کااه در ناحیااه چهاال باارس ولسااوالی ی ااه اولنااو وتیاات بامیااان بااه یا ل افسااانه از
دیاار زمااانی بااه ایااذ اار در میااان بایااندگان ایااذ وتیات سااینه بااه سااینه انتقاااا یافتااه اساات و ااا
هنااوز بااا ج ا ابیتهااای اصاای روایاات ماایگااردد ااا چااه حااد ماای وانااد احتماااا ونااوو یااا رویااداد
وانعاای ایااذ داسااتان را برحس ا آیااار بن اای اااریخی موجااود «چهاال باارس» بااه صااورت قیناای اار و
وانعااای ااار م یااال نمایاااد و از ااار دیگااار چاااه یاااباهتهاااا و مایزهاااایی میاااان دو داساااتان
یااناهیی یاایریذ و فرهاااد چهاال باارس وتیاات بامیااان و داسااتان من ااو

ساارو و یاایریذ ن ااامی

نهنتاه اساات ساساال منطقاای و روناد قینیاات بخشاای در کاادا ی اای از ایاذ داسااتانهااا بااا وجااه
بااه فیااایی کااه پردا تااه یااده اساات بیشااتر موجااه و ققمناای بااه ن اار ماایرسااد بنااابرایذ در ایااذ
جسااتار کااه رکیباای از حقیااا میاادانی و کتابخانااهای اسااتخ اامع واهااد گردیااد ااا از یاال
اار بااه همااه ایااذ پرسشااهایی کااه مطاار گردیااده اسااتخ پاسا هااای تز ارادااه گااردد و از اار
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دیگاار بااا م تااو نمااودن افسااانه یاایریذ فرهاااد چهاال باارس ولسااوالی ی ااهاولنااو وتیاات بامیااان و
طبیاااا آن باااا ی ااای از جاااا افتااااده اااریذ و مشاااهور ریذ نموناااه من اااو آن « سااارو و یااایریذ
ن ااامی»خ هااگ از میااان رفااتذ ایااذ افسااانه«یاایریذ و فرهاااد چهاال باار » جاااوگیری گااردد و هااگ راه
ها و مسیرهای قامی آن از ایذ دریاه پیموده یودا
 .2بحث و بررسی
چناناااه در مقدمااه ایاااره یاادخ داسااتان قایااقانه و یااورانگیز «یاایریذ و فرهاااد» بااا « ساارو
و یاایریذ» در ناماارو زبااان و ادبیااات فارساای بااه ی ا ل وساای و گسااتردهای مطاار و ناباال بحااگ
بااوده اساات و در میااان فارساای زبانااان بااه قنااوان رویاادادی میااان حقیقاات و افسااانه در چاار
اسااتا هرچنااد افسااانههااا هااگ در ی اای از محاادودههااای زمااانی و م ااانی در کن اای از ونااای ناارار
دارنااد کااه بااا ماارور زمااان در دسااتگاه خیااای قامااه ماارد پاااتی

ماایگردنااد و در مطابقاات بااا

آرزوهای سارکو یاده مارد اوده باارز و اداو ماییابنادا باه ساخذ دیگار افساانههاا مبایذ یال
وانعااه و رویاادادی اساات کااه بعااد از ونااوو وانعااه بااا د یاال یاادن همااان ر یاهااا و قهااذ نا ودآگاااه
اجتماااقی از روی اارد وانعاای ااود مساایر انحاارا را ماایپیمایااد و در مطابقاات بااا آرزوهااای دساات
نیافتااه ماارد ااوده پاار و باااا جدیااد مااییابنااد و در مقبولیاات اقهااان قامااه هااگ راه ااود را ماای-
پیماینااد و هااگ ننااوق و گسااترع بیشااتر مییابناد؛ بنااابرایذ در گااا نخساات ای ااا مااینمایااد ااا در
نباا وجه اریخی و افسانوی داستانهای مورد ن ر یل ساساه مباح ی دامذ زده یودا
 .1 .2بررسی و تحلیل وجهۀ تاریخی و افسانوی داستانها
میااان اااری و افسااانه ماارز مشخر ای وجااود دارد کااه در اااری خ مااامی ونااای و رویاادادها بااه
صااورت قیناای -وانعاای (آناااه کااه هساات) یباات و ااداو مااییابااد؛ امااا در افسااانهخ رویاادادها و
ونااای از حالاات وانعاای بااه یاا ل یااالی -هنری(آناااه کااه بایااد بایااد) پاار و باااا مااییاباادا
رویااادادها و کنشاااگران افساااانه در مطابقااات باااا قو هاااا و ساااایقههاااا؛ ننااارتهاااا و بیااازاریهاااا؛
واسااتههااا و آرزوهااای جمعاای ماارد جااای کاان هااا و واکاان هااای اااری را ماایگیاارد و راه کماااا
میپیمایدا
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بااا روی اارد بااه ایااذ مو ااووخ در مااورد وجها اااریخی داسااتان قایااقانه «یاایریذ و فرهاااد» کااه
در چهااال بااارس ولساااوالی ی اااه اولناااو وتیااات بامیاااان روایااات مااایگاااردد و عاااداد یااااقران و
آفرینشااگران دیگااری کااه آن را م تااو کاارده اناادخ مناااب مااویقی کااه سااا تار یااناهی یااا کتباای
داسااتان را ادیااد نمایااد در دساات نیساات؛ ولاای داسااتان « ساارو و یاایریذ» کااه ن ااامی گن ااوی
بااه آن پردا ت اه اساات ااا جااایی از مناااب اااریخی بر ااوردار اساات کااه از ماااجرای قایااقان

ساارو

پرویاازخ بیساات و سااومیذ پادیاااه ساسااانی بااا یاایریذ ارمناای پاارده باار ماایدارد کااه بر اای از ونااای
آن در منااابعی چااون «ا بااار الطااواا» ابااو حنینااه احمااد ابااذ داود الاادینوری(نرن سااو هاااا
ا)خ «المحاساااذ و ات اااداد»خ ابااای ق ماااان قمااارو باااذ بحرال ااااح البراااری( 160 -225هاااا
ا)خ «ال اااارر ا بااااار الماااااوک الناااار

و ساااایرهگ» ابومنرااااور قباااادالمال بااااذ محمااااد بااااذ

اسااااماقیل( 350 -429هااااا ا)خ « اااااری

بااااری» ابااااو جعناااار محمااااد بااااذ جریاااار یزیااااد

الطبااری( 224 -310هااا ا) و رجمااه فارساای آن ( اااری باعماای) ابااو قااای محمااد بااذ قبدالاااه
میماای باعمی(متااوفی  383هااا ) و «یاار العیااون» ابااذ نبا ااه ( 686 -768هااا ) ا کر رفتااه
اساات؛ ولاای بااا آن جزدیااات کااه ن ااامی از رویاادادها و ماجراهااای هی ااان انگیااز نقاال ماایکنااد در
هاایی ی اای از مناااب ماا کور وجااود ناادارد؛ بنااابرایذ در نباااا پاار و باااا دادن ن ااامی گن ااوی در
اصاال داسااتان « ساارو و یاایریذ» و د اال و راار آن یاال ساساااه قااوامای د یانااد کااه بااه آن
میپردازیگا
الف) بازگویی روایتهای درونی و برونی شاعر
چناناااه ایاااره یاادخ ن ااامی گن ااوی قااموه باار وجه ا اااریخی داس اتان « ساارو و یاایریذ»
کااه در وان ا داسااتان «یاایریذ و فرهاااد» را نیااز بااه آن افاازوده د اال و راار هااایی را هااگ مر ا
یده اسات -ایاذ احتمااا را برجساته مایکناد کاه یااقر در حایذ سارای

داساتانخ حسا حااا

دروناای و بروناای ااود را هااگ دایااته بایااد؛ باادیذ لحااا او از یاال اار بااا وجااه بااه ماااجرای
قشااقی کااه بااا ااانگ ااوی

«آفااا » دارد بااا درگیریهااای نا ودآگاااه قهناای گاااه ااودع را بااه

قناااوان نهرماااان اصاااای و گااااهی هاااگ «آفاااا » را باااا دایاااتذ قطوفاااتخ پاکااادامنیخ یااا اقت و
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نباااانی کااه دارد در جااای «یاایریذ» ناارار ماایدهااد و در حاایذ صااحبت از یاایریذ چهااره آفااا را
اینگونه در قهن

م سگ میکند
گمان افتاد که ود آفا مذ بود

سب رو چون بتی نباا مذ بود

(ن امیخ )402 1370ا

وجااود چناایذ مو ااوقی ماای وانااد بااه قنااوان ی اای از قواماال مهااگ و اییرگا ار در نباااا د اال
و رر ن امی افزون بر وجه اریخی داستان اقی گرددا
ب) فضای حاکم افسانوی و محیط زندگی شاعر
همااان ااوری کااه هاار یاااقر ااا جااایی از محاایخ ااوی

متااایر ماایگااردد کااه بااه یاا ل

نا ودآگاااه چهارچوبا سااب یاع را هااگ رنااگ ماایزناادخ ن ااامی بااه ر ااگ ایااذ مسااهاه ودآگاهانااه و
عماادی از روایااتهااای افسااانوی داسااتان « ساارو و یاایریذ» کااه در ارمااذ و کرمانشاااه حاااکگ
بااوده بیشااتر متااایر اساات؛ ازین اساات کااه یاااقر بساایاری از ماجراهااا و رویاادادها را قااموه باار
وانعیاات اااریخی آن از افسااانههااای موجااود انتبااا
ود ن امی در نباا سرای

نمااوده و بااه ن ااگ کشاایده اساات؛ چناناااه

من ومه به ایذ مو وو ایارههایی دارد

حااادیگ سااارو و یااایریذ نهاااان نیسااات

وز آن یاایریذ اار الحااا داسااتان نیساات ااا

ز ااااااااااری کهنسااااااااااتن آن باااااااااو

مااااارا ایاااااذ گن ناماااااه گشااااات معااااااو

کهنساااااتن ایااااذ کشااااور کااااه هسااااتند

مااااارا بااااار یاااااق ایاااااذ کاااااار بساااااتند
(ن امیخ )142 1370ا

ن اااامی در نبااااا سااارای

من ومااا

کاااه از حاااموت و یااایرینی نابااال ممح اااهای

اااوی

بر ااوردار اسااتخ هااگ از اااری کهااذساااا ساارزمین

ا کر ماایدهااد و هااگ از مااردان کهااذسااالی

یاااد ماایکنااد کااه گن نامه(داسااتان ساارو و یاایریذ) را بااه ااا ر دایااته و هرازگاااهی بااا نرااه
کردن ایاذ نراههاا بارای ن اامیخ حارک و انگیازههاایی را ای ااد مایکنناد اا ایاذ یاقه را باه کاار
ببنددا
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همااان ااوری کااه ن ااامی یاااقر ح اایگ و دانشاامندی اسااتخ ایااذ احتماااا را برجسااته ماای-
کنااد کااه بااه اک اار کتااا هااای اااریخی کااه در مااورد داسااتان « ساارو و یاایریذ» کااوچ تریذ
معاومااا ی را ارادااه کاارده بای اندخ دسترساای دایااته اساات و از رفاای هااگ بااا د اال و راار هااایی
هااگ رااویری جااامعی از فیااای ساااطنتی قراار و زمااان ااوی

ارادااه ماایکنااد و هااگ پیااامی

ارزناادهای را باارای مخا بااان ااود قاادیگ ماایدارد کااه بعاادا بااه آن ااواهیگ پردا اات؛ ولاای آناااه
در این ااا ناباال بحااگ اسااتخ مسااهاهای اساات کااه ن ااامی بااا نساای از « ساارو و یاایریذ» یاااقر
بنااامی چااون فردوساای بااا ایااذ دلیاال و برهااان کااه ح اایگ ااو

در حاایذ ساارای

افسااان

ساارو و

یاایریذ یراات و پاانا زمسااتان را بااه مایااا نشسااته بااوده و ر بتاای بااه قکاار قشااا و قایااقی
ندایته استخ من ومه ود را آ از نموده استا
ح یماای کااایذ ح ایاات یاار کاارده اساات

حاادیگ قشااا از ایشااان اار کاارده اساات

چاااااو در یرااااات اوفتاااااادع زنااااادگانی

ااااادنو افتاااااادع از یسااااات جاااااوانی

در آن جاااازوی کااااه مانااااد از قشااااقبازی

سااااخذ رانااااد چااااو یاااا ماااارد ااااازی
(ن امیخ )143 1370ا

از آن ااای کااه بااه زقااگ یاااقر ن ااگ کااردن داسااتان قایااقانهخ انگیاازه و ااوان جااوانی ماای-
واهاادخ ااود را ساازاوار بااه ن ااگ کشاایدن آن ماایدانااد ااا من ومااه ااود را بااه پایا اکماااا برساااندخ
از یاال اار و ایااارههااای فردوساای بااه قنااوان اولاایذ آفرینشااگر « ساارو و یاایریذ» کااه اصاال
داسااتان را جاازو یاانیدههااای ااود بااه حسااا ماایآوردخ از اار دیگاار صااب افسااانوی و یااناهی
داسااتان را فربااه اار و مسااتدا اار جاااوه ماایدهااد؛ چناناااه فردوساای هااگ در ایااذ زمینااه چناایذ
ایارههایی دارد
کهاااذ گشااات ایاااذ نامااا باساااتان

ز گنتااار و کاار ز گنتااار بیاادار

همی نو کانگ گنتاههاا زیاذ ساخذ

ماااارد کهااااذ دار آن راسااااتان
(فردوسیخ)210 1970ا
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در این ااا فردوساای از ماارد کهناای ا کر ماایدهااد کااه داسااتانها(افسااانههااا)ی ناادیگ آریانااا را
بااه ااا ر دارد و باارای ساارایند ااو

نقاال ماایکنااد ااا او بااا جااادوی ن ااگ ااوی

آن را جاودانااه

سااازد؛ قااموه باارایذ حتاای یاااقران دیگااری کااه بعااد از ن ااامی ن یاارههااایی از « ساارو و یاایریذ»
یا «یایریذ و فرهااد» را ساروده اناد نیاز بار صاب افساانوی داساتان بیشاتر ن کیاد ماینماینادخ کاه
بااه ااور نمونااه نساامتی از مقدمااه « ساارو و یاایریذ» وحشاای بااافقی را ماای ااوان ا کر داد ماارا
زیذ گنتگوی قشا بنیاد که دارد نسبت از ییریذ و فرهاد ااا
درو اااای ماااای ساااارایگ راساااات ماننااااد

بااه نساابت ماای دهااگ بااا قشااا پیونااد ااا

چه فرهااد و چاه یایریذ ایاذ بهاناه اسات

سااخذ ایااذ اساات و دیگرهااا فسااانه اساات
(وحشی بافقیخ  497 1361و )480ا

بااا وجااه بااه ای اذ مباحااگخ آناااه ناباال ا کر اساات صااب افسااانوی بااودن داستانهاساات کااه
هااگ ااود یاااقران بااه آن ایااارههااایی دارنااد و هااگ بر اای از یااواهد و ناارایذ دیگااری در دواویااذ
یااعرا وجااود دارناد کااه در صااورت لاازو در مباحااگ بعاادی بااه آن ااواهیگ پردا اات؛ بنااابرایذ نباال
از پااردا تذ بااه هاار مو ااوو دیگااری تز ماایافتااد ااا فشااردهای از دو داسااتان یااناهی «یاایریذ و
فرهاااد چهاال باارس» و من وماا « ساارو و یاایریذ ن ااامی» را اا کر داده و بعااد مااورد حایاال و
طبیا نرار دهیگا
1

 .2 .2فشردهای از افسانۀ شیرین و فرهاد چهل برج

در روزگاااران دورخ پادیاااهی در ناماارو یاامالی آریانااای کهذس رکسااتان ]2حاکمیاات دایااته
اساات و در دو فراال بهااار و ابسااتان بااه ااا ر هااوای سااردخ معتاادا و ااوع آ و قااا بااودن
-1این افسانه بر اساس روایت جواد اص غری دکترای فلسفه و کالم اسالمی و در عین حال طلبۀ حوزۀ علمیه و شیرزاد از فرماندهان جهادی
ترتیب و ترکیب گردیده است .هر دو روایتگر از باشندگان نواحی «چهل برج» ولسوالی یکه اولنگ بوده و این افسانه را از پدران و نیاکان
خود شنیده و برای من بازگو کرده اند .چنانچه قابل ذکر است که بنده فایل های صوتی آن را در دست داشته و در این متن با کمال امانت
هر دو داستان را ترکیب نموده و با لحن ادبی بازسازی و ویرایش کرده است.
-2از آنجای که در زمان های کهن سمنگان ،جوزجان ،فاریاب و  ...از قلمرو توران زمین محسوب میشده است ،تعدادی از مردم آن را به
ترکستان تعبیر میکرده اند؛ چنانچه امروز هم مردم عامه بامیان وقتی از والیات شمالی افغانستان صحبت میکنند ،بیشتر اصطالح قدغن و
ترکستان را به کار میبرند؛ بنابراین احتمالی وجود دارد که منظور روایتگران داستان از «قلمرو شمالی آریانای کهن» همان سمنگان یا
جوزجان فعلی باشند.
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ساارزمیذ بامیااان بااه ااور موناات در منطق ا چهاال باارس ماایآمااده اساات و در فراالهااای ساارد دو
باااره بااه جایگاااه اصااای ااود باار ماایگشااته اساات؛ باادیذ لحااا یاااه در جایگاااه بهاااری و مااونتی-
اع نرااری را بنااا مااینهااد کااه دارنااده چهاال باارس اسااتا او بااا دایااتذ مااا

ااد و حشااگ؛

پهاوانااان و نهرمانااان زیااادی در بااارخ دو پهاااوان مشااهوری بااه نااا « ساارو» و «فرهاااد» داردخ کااه
هاار دو پهاااوان بااه نحااوی قایااا «یاایریذ» د تاار زیبااا و دلربااای پادیاااه اناادا آنااان کااه هاار روز بااا
سااایر پهاوانااان دربااار در ی اای از میاادانهااای مربااو بااه نراار زورآزمااایی ماایکردناادخ در ی اای از
روزهااا مااورد وجااه یاایریذ د تاار دلربااای یاااه ناارار ماایگیرن اد کااه از راااد در آن روزخ فرهاااد
نسابت باه ساارو از چیاره دسااتی اصای بر ااوردار اساتا یایریذ بااه فرهااد دا ماایبنادد و اای
یاال فرصاات مناس ا قشااق

را بااه فرهاااد ابااراز مااینمایاادا فرهاااد کااه بااا ایااذ قشااا دساات از پااا

نمااییناساادخ ناااتن و ساارگردان باارای بااه دساات آوردن یاایریذ ی ا و روز اامع مااینمایااد؛ امااا
باارای رساایدن بااه معشااو راههااای دیااواری را در پاای

داردخ کااه ی اای از ایااذ راههااای دیااوار

حمایااات و پشاااتیبانی پادیااااه از سااارو اساااتا سااارو کاااه حمایااات و پشاااتیبانی یااااه (پااادر
یاایریذ) را بااا ااود دارد بااا جااررت و جسااارت از یاایریذ واسااتگاری ماایکنااد؛ ولاای یاایریذ بااا
قااد پا یرعخ از او روی گااردان اساات؛ امااا فرهاااد کااه دا یاایریذ را بااا ااود داردخ بااا کااگ لطناای و
بی مهری یاه روبرو استا
یاااه بااا وجااه بااه ایاارا زاده بااودن ساارو قمنمنااد وصااات ساارو بااا یاایریذ اساات؛ ولاای
یاایریذ بااا وجااودی کااه از پاااییذ بااودن سااطا ااانوادگی فرهاااد باار دارد؛ امااا در پیونااد بااا
مهاارتهاا و هنرهاایی کاه فرهااد باا اود دارد باه یادت قایاا فرهااد اسات و وصاات باا سارو را
م ااایر معیارهااای قااا نی و ا مناای ااود ماایپناادارد و از پیشاانهاد ساارو و پاادرع بارهااا ساار باااز
میزند؛ ا ایذ که پادر باا وسال باه چااره جاوییهاا و در مشاورت باا درباریاان رامیگ مایگیارد اا
میاادان رناباات را در میااان ساارو و فرهاااد بااه راه اناادازد و از ایااذ ریااا زمین ا ازدواس د تاارع را
با ی ی از ایذ پهاوانان در حیور مرد فراهگ کندا
یاااه در مشااورت بااا درباریااان از هاار دو پهاااوان ماای واه اد ااا بااه یا ل داو ابانااه یااا آ را از
بااو کایگااان(در زوا) در پشاات مویااخانل برساااند یااا آ کااوه جرگو(جاگااو) را بااا پشاات چهاال
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باارس وصاال کنااد؛ در ایااذ میااان ساارو مااورد اوا و فرهاااد مااورد دو را بااه صااورت داو ابانااه ماای-
پ ا یرد و از ایااذ ریااا هاار دو پهاااوان وارد کااار و زار رنااابتی ماایگاارددا ساارو بااه دلیاال ایااذ کااه
جااوی آ بااه یااذ(ریگزار) بر ااورده اساات نماای وانااد آ را بااه جایگاااه اصااای برساااند؛ امااا فرهاااد
در رساااندن آ بااه جایگاااه اصااای یااای موفقانااه قماال ماایکنااد و قنقریاا اساات کااه آ را از
کااوه جرگااو بااه پشااته نراار وصاال کناادا در ایااذ هنگااا ونتاای ساارو ا اامو مااییابااد کااه فرهاااد
نزدیاال اساات در رناباات موفااا یااود بااه ی اای از دایااهها(دتلااه) متوساال مااییااود ااا بااا نیرنگاای از
پیشاارفت کااار فرهاااد جاااوگیری کناادا دایااه از ساارو ماای واهااد کااه مقاادار زیااادی از «ناای» را
آماااده سااازد و در قااو

جااوی آباای ک اه از کایگااان بااه پشااته مویااخانل ماایرس اد -پهااذ نمایاادا

دایااه صاابحگاهان بااا اااوو آفتااا ناازد فرهاااد ماای رود و بااه او ماایگویااد «فرهااادت ااو در کااارت
نساابت بااه ساارو ققا ماناادهای نگاااه کااذ فرهاااد جااوی آ را از مباادر بااه مقرااد رسااانده اساات»ا
ونتی فرهاد به کار سارو نگااه مایکناد چشام
ندیماههااا در قااو

باه هماان «نای»ی مای اورد کاه سارو وساخ

آ پهااذ کاارده اسات و از ایااذ کااه یااعاو آفتااا بااه نایهااا ماای ااوردخ روزنااه یااا

باز ااابی از نااور آفتااا را انع ااا

ماایدهااد -فرهاااد در ایاار نیرنااو دایااه چناایذ رااور ماایکنااد آ

از جویی روان است کاه سارو کاار کارده اسات؛ بادیذ ریاا فرهااد باا دنیاایی از ناا امیادی آهای
از جگاار ماایکشااد و یشااهاع را بااه ساامت باااتیی از کااوه پر ااا ماایکنااد و از راااد
سااقو

یشااه بااا

بااه پاااییذ در گااردن فرهاااد اصااابت ماایکنااد و گااردن فرهاااد را نط ا مااینمایااد و فرهاااد

جاان را بااه جااان آفااریذ سااایگ ماایکنااد و ساب ناااراحتی باای

از حااد یاایریذ مایگاارددا یاایریذ

بعااد از ماارد فرهاااد هاار چنااد ااا ماادت هااای زنااده اساات و بااا ساارو روزگااار ماایگ رانااد؛ ولاای در
نهایت از گ فرا فرهاد جان میبازدا
 .3 .2خالصهای از داستان خسرو و شیرین نظامی
یاااپورخ ندیماا

ساارو پرویااز روزی باارای یاه( ساارو) از مهاایذبااانو (یاامیرا) نرااههااایی را

روایاات ماایکنااد کااه در ارمااذ فرمانرواساات و باارادر زادهای بااه نااا «یاایریذ» دارد کااه بااا زیبااایی-
های باین یارع دارناده اسابی باه ناا یابدیز باوده و در قایذ حااا ولیعهاد اوساتا سارو پرویاز
با یانیدن ایاذ وصا از زباان یااپورخ مای واهاد کاه باا ااپوی چاارهایخ «یایریذ» را باه مادایذ
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برگرداناادا یاااپور بااا رهساانار یاادن بااه ارمااذخ بااا نقایاای رااویر زیبااایی از ساارو و آویخااتذ آن بااه
در تاای زمینااهساااز دا بااا تذ یاایریذ بااه ساارو ماایگااردد و بااا وصاای هااای زیااادی از سااروخ
پای ییریذ را باا یابدیز زماانی باه مادایذ مایکشااندخ کاه سارو هاگ قااز سانر باه ارماذ اسات و
در قااالگ نایناساای یاایریذ را حاایذ ااذیااویی در چشاامهای ن اااره کاارده و بااا باای اقتنااایی از آن
ماایگاا رد و ااود را بااه ارمااذ ماایرساااند و مااورد اسااتقباا مهاایذبااانو ناارار ماایگیاارد و بااا نییااد
مهاایذبااانوخ یاااپور را باارای بازگرداناادن یاایریذ بااه ارمااذ دو باااره بااه ماادایذ ماایفرسااتدا از راااد
زمانی که ییریذ باا یااپور قااز ارماذ مایگاردد بار درگ یات پادر باه سارو مایرساد و سارو
بناچار راهی مدایذ میگرددا ونتی ییریذ به ارمذ میرسدخ سرو در مدایذ استا
در ایذ هنگا بهرا چوبیناه باا و هاههاایی بار خات ماینشایند و سارو دوبااره باه ارماذ بار
میگردد و باا دیادار یایریذ ماد ی را باه باز ماینشایند؛ ولای یایریذ بناا باه اصارار مهایذباانو باا
مااا تبااه و زاریاای ساارو هیاگاااه دامااان قناات را نماایآتیااد و ساارو در نهایاات بااا آزرده دلاای
قاااز رو ماایگااردد و در حمایاات پادیاااه رو خ مااریگ د تاار او را بااه ققااد ااوی

در ماایآورد و بعااد

از آن بااا اقاازا لش ا ری از رو زمین ا سااقو بهاارا چوبینااه را فاارهگ ماایسااازد و دو باااره بااه خاات
پادیاااهی مااینشاایندا در ایااذ هنگااا کااه یاایریذ ااود را دوباااره بااه ساارو ماایرساااندخ ساارو بااه
احتاارا

ااا ر مااریگخ ب اااهر قشااق

را نساابت بااه یاایریذ کتمااان مااینمایااد و بااا پااا درمیااانی

یاااپورخ یاایریذ را در نراار ساانگیاع مااد ی نگااه ماایدارد و از ایااذ کااه یاایریذ هاایی ا ایی را از
یاایر گوساانندان ل ی ا ر نماایداردخ مهندساای را بااه نااا «فرهاااد» وا ماایدارد ااا جااوی یاایر را از
چراگاااه گوساانندان ااا نراار یاایریذ وصاال نمایاادا فرهاااد بااا ان ااا ایااذ کااار و ممنااات بااا یاایریذ
چنااان صاابر و هااوع از دساات ماایدهااد کااه زبااانزد ااام و قااا ماایگاردد؛ ااا ایااذ کااه بااا یاانیدن
ساارو از ماااجرای دلاادادگی فرهاااد نساابت بااه یاایریذخ بعااد از رایزناایهااایی در نباااا چااارهجااوییخ
فرهاااد را بااا یاار ان ااا کااار بااه کناادن کااوه بیسااتون وا ماایدارد و وانمااود ماایکنااد کااه بااا ا مااا
کناادن کااوهخ یاایریذ را بااه او واگ ا ار نمایاادا فرهاااد کااار را ااا مرحاااهای ا مااا بااه پاای

ماایباارد ااا

ایاذ کااه سارو بااا و هاهای وسااخ ی ای از دتلااههاا باار مارد یاایریذ را باه فرهاااد گویازد ماای-
نماید و فرهاد باا یانیدن ایاذ بار از فار انادوه جاان مایدهاد و ایاذ زماانی اسات کاه ماریگ هاگ
دار فااانی را وداو گنتااه اساات؛ باادیذ روی میااان ساارو و یاایریذ عزیااتنامااه هااایی بااا ناای
11
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کنایه بادله مایگاردد؛ ولای سارو بااز هاگ از یایریذ اا کاام ویی ماینمایاد؛ اماا یایریذ باه
یدت سر باز میزندا
ساارو بااا دانگراناای از یاایریذخ کااه روزی باار خاات « اناادی » نشسااته اساات بااا یاانیدن
عاااری زیباااییهااای «ی ا ر اصاانهانی»خ بااه یااموا «یاااهد هاار جااایی بااودن» آن دا ماایبناادد و
قاااز اصاانهان ماایگااردد و بااا دیاادار ی ا ر اصاانهانی یاابی ااود را از یاارا مساات ماایسااازد و
ی ر با رفنادی بادون ایاذ کاه یااه بنهماد ندیماهای را باه جاای اود در بساتر یااه مایفرساتد و
صاابحگاهان از بااوی بااد دهااان یاااه ی ا ایت ماایکنااد و یاااه بعااد از مااداوای یاالساااله دوباااره بااه
ناازد یاا ر در اصاانهان ماایآیااد و از «یاااهد هرجااایی بااودن» آن انتقاااد مااینمایااد و یاا ر راز
همبسااتر یاادن او را بااا ندیمااهاع افشااا مااینمایااد و ا منااان یاااه را در نباااا پاکاادامنی ااود بااه
دساات ماایآورد و یاااه او را بااه زناای ماایگیاارد و بااا ااود بااه ماادایذ ماایآورد؛ امااا ساارو از وصاااا
یا ر ااا جااایی نااان و را اای نیساات و یااور یایریذ همانااان باار دلا
را از نراار یاایریذ بااه درگاااه ماای وانااد و زمینا رن ا

یااعاه ماایکشاادا او یاااپور

یاایریذ را بیشااتر فااراهگ ماایکنااد و در ایااذ

هنگا ییریذ هگ آرزوی وصاا سارو را باه سار مایپروراناد؛ اا ایاذ کاه سارو باه بهانا یا ار باه
اار نراار یاایریذ حرکاات ماایکنااد و ااود را بااه یاایریذ ماایرساااند و یاایریذ بااه لحااا نااا و
ننو باه ندیماههاای

دساتور مایدهاد کاه جایگااه یااه را در بارون از نرار بیارایناد و اود در باا

نراار بااا یاااه دیاادار ماایکن اد و ی ا را بااا گاااه و ی ا ایت از ی اادیگر ساانری ماایکننااد ااا ایااذ کااه
نیرنل سرو کاار سااز نمایگاردد و یایریذ بادون مهار و کااویذ از ساایمی باه یااه سار بااز مای-
زنااد و یاااه آزرده دا بااه لش ا رگاه باااز ماایگااردد و یاایریذ هااگ از گسااتا ی ااود نساابت بااه یاااه
ناااد و پشاایمان ماایگاارددا یاایریذ از راااد یاااپور را ماایبینااد و از ایشااان در واساات ماایکنااد
وساایاه وصاااا یاایریذ بااا ساارو از دریاااه ازدواس رساامی و یاارقی گاارددا یاااپور بااا پ ا یرع ایااذ
پیشاانهاد م ا ا

بااز ماایآرایااد و بااا دقااوت از ن یسااا و باربااد زمینااه آهنااو و ساارود را مهیااا ماای-

سااازد ااا ایااذ کااه یاایریذ از گویااهای ااود را هویاادا ماایسااازد و دو معشااو ی اادیگر را در آ ااوع
کشااانیده و هنت اههااایی را بااه یااادی ماایگ راننااد؛ باادیذ روی ونتاای ساارو بااه کااا یاااهی باااز
میآید زر و سیگ مایافشااند و یایریذ را باا یا وهی ماا باه مادایذ مای واناد و باه ققاد اوی
در میآوردا
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بعااد از وصاااا کااه ساارو بااه یااادی ماایگ راناادخ یاایریذخ یاااه را برماایانگیاازد کااه بااه دان ا
گرایااد و از باازرد امیااد دانشااهایی را فراگیاارد؛ در ایااذ موناا کااه یاااه از مااریگخ فرزناادی بااه نااا
«ییرویه» دایاته اسات پادر را از یااهی برکناار مایکناد و باه زنادان مایافگناد و یایریذ حتای در
زناادان هااگ ساارو را همراهاای و دلااداری مااینمایااد کااه یاابی یاایرویه وارد زناادان ماایگااردد و پاادر
را به نتل میرساندا
پا

از نتاال پاادرخ یاایرویه از یاایریذ بااه ی ا ل رساامی واسااتگاری ماایکنااد؛ امااا یاایریذ

ب ااهر مایپا یرد و ونتاای کاه کالباد سارو را بااا آیایذ یااهی باه د مااه مایگا ارد -ماا یااروت و
دارایاای ااوی

را بااه فقاارا و محرومااان ماایبخشااد و ااود بااه د مااه یاااه وارد ماایگااردد و در گنبااد

را باه روی اااا مایبناادد و آن ونات پی اار یااه را در آ ااوع مایکشااد باا ن ااری اود را بااه نتاال
میرساندا
 .4 .2بررسی و تحلیل تفاوتها
چناناااه در مباحااگ نبااای هااگ یااادآوری گردیاادخ داسااتان چهاال باارس بااه ی ا ل افسااانوی از
گ یااتگان سااینه بااه سااینه انتقاااا یافتااه اساات و داسااتان ساارو و یاایریذ ن ااامی بااا آن کااه بااار
افسااانوی دارد باااز هااگ بساایاری از مسااایل دیگااری چااون د اال و راار
بر اای انتبااا

ااود یاااقرخ محاایخ و

و انگیاازههااایی از ساارو و یاایریذ من ااو فردوساای در آن بااه نحااوی از انحااا

د یاال اساات؛ بنااابرایذ در ایااذ نساامتی از پا وه

اامع ماایگااردد ااا ن ااات مااایز و ناااوت هاار

دو داستان را مورد بررسی و حایل نرار دهدا
 .1 .4 .2تفاوت در طرز روایت ،وقایع و شخصیتها
از آن ااای کااه افسااانههااا بااه قااوا و ااوده ماارد عاااا دارنااد در اسااناد اااریخی و کت ا

اااری

ادبیااات بااه ناادرت از آن یاااد ماایگردد(فا ااایخ )5 -1 1380خ افسااانه یاایریذ و فرهاااد چهاال
برس نیاز هماان اوری کاه از ناام

پیداساتخ کاامم باه اور افساانوی روایات مایگاردد کاه در آن
اااریخی در آن بااارز و هویداساات؛ بنااابرایذ آناااه

نااه از نااا مشااخص یاااه بااری اساات و نااه صااب

کااه از تباامی سااا تار روایاات ایااذ افسااانه دانسااته مااییااود مو ااوقی اساات کااه چناایذ افسااانه-
هااایی ناارنهااا نباال از آ اااز اااریخی بشاار پدیااد آمااده اساات(همان )5؛ امااا در داسااتان من ااو
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ساارو و یاایریذ ن ااامی قااایر ااگ افسااانه چهاال باارس هااگ سااا تار روایاات داسااتان از و ااعیت
مشااخص و معاااو آ اااز ماایگااردد و هااگ پادیاااه د یاال در داسااتان ساارو پرویااز بیساات و سااومیذ
پادیااااه از ساسااااه ساساااانیان اسااات کاااه کاااامم صاااب

ااااریخی دارد و ماااا یخرااایتهاااای

داسااتان نیااز ماننااد ی اای از رمااان هااای ناارن معاصاار مشااخص و معاایذ اساات؛ باادیذ لحااا از
س اا تار روایاات ایااذ داسااتانخ ایااذ مسااهاه بااه دساات ماایآیااد کااه ساارو ویاایریذ ن ااامی از یاال
اار بااه قنااوان ااخ فاصاال میااان افسااانه و حقیقاات قماال ماایکنااد کااه ریشااه و اصااالت داسااتان
بااا بساایاری از رویاادادها و ونااای از افسااانه گرفتااه یاادهاساات؛ ولاای نحااوه بااروز آن بااا چهاارههااای
اااریخی طااابا یافتااه اساات و از اار دیگاار بافاات اینگونااه مسااایل میاازان نااوت و وانااایی ن ااامی
را نشااان ماایدهااد کااه بااا اسااتادی و مهااارت ی اای از افسااانههااای قامیانااه را بااا ا تم اای از
اااار خ اندیشاااه و خیااال یخرااایاع در نالااا داساااتانی مااادرن همگاااانی و بایگاااانی کااارده
اساتا او بااا اار ایااذ روع پیااا هااای انتقااادی را هااگ نساابت بااه یاااهان قیاااع و یااهوت پرساات
ارزانی دایته است که در نسمتهای بعدی ایذ پ وه

مورد حایل نرار واهد گرفتا

قااموه باارایذ مایزهااا و ناااوتهااا آناااه وا اایا و رویااذ بااه ن اار ماایرسااد دگرگااونی و ناااوت
یخریت هاستخ که در افساانه یایریذ و فرهااد چهال بارس افازون بار ایاذ کاه یااه بایناا اساتخ
ساارو و فرهاااد بااه قنااوان دو پهاااوان در دربااار یاااه حیااور دارنااد و یاایریذ هااگ د تاار پادیاااه
اسااتا هاار دو پهاااوان نساابت بااه یاایریذ قشااا ماایورزناد؛ ولاای یاایریذ بااا وجااه بااه مهااارتهااا و
واناییهای فرهااد قشاق

را نسابت باه او اباراز ماینمایاد و از ایاذ ریاا فرهااد را باا جاا قشاا

مساات و دیوانااه ماایسااازد و از واسااتگاری ساارو بیاازاری ماایجویااد بااا وجااودی کااه هااگ یاااه
حماااایتگر سااارو اسااات و هاااگ از نیاااای ایااارافی بر اااوردار؛ اماااا در داساااتان سااارو و یااایریذ
ن ااامی یاال اار معادلااه قشااا پادیاه( ساارو پرویااز) اساات و معشااو (یاایریذ) در جااای دور
و یاهر دیگاری باه ناا ارماذ نارار دارد کاه یاااه نیماه گاگ گشاتهاع(یایریذ) را بار اساا

روایاات-

هااای ممتااد و عاااری یاااپور یناسااایی و در ایاار مسااافرت و ماجراهااای طرناااک ااود را بااه او
ماایرساااندا فرهاااد در ایااذ داسااتان نقاا

یاال ماازاحگ را داراساات کااه بااه صااورت معتر ااه وارد

داسااتان یااده و نق ا هااایی را در مااورد اننراااا قایااا و معشو ( ساارو و یاایریذ) بااازی ماای-
کنااد و از رفاای هااگ در ایاار من ااو ن ااامی یخراایتهااای دیگااری چااون مهاایذ بااانوخ ن یساااخ
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بارباادخ مااریگخ پادیاااه رو خ بهاارا چوبیااه و ی ا ر اصاانهانی در ایااذ داسااتان حیااور دارنااد کااه در
افسانه چهل برس نامی از ایذ افراد وجود نداردا
بااا وجااه بااه مااایز روایااتهااا و یخراایتهااای افسااانه چهاال باارس و داسااتان ساارو ویاایریذ
ن ااامی و کاان هااا و واکاان هااای کااه در هاار دو داسااتان ا نااا ماایافتااد ایااذ نتی ااه بااه دساات
ماایآیااد کااه بااار افسااانوی چهاال باارس بااه مرا ا فربااه اار و نزدیاال اار بااه واسااتههااای نا ودآگاااه
جمعی مرد اسات کاه ساااهاا نبال کاارا گوساتاو یوناو بعاد از ایاذ کاه فرویاد ر یاا و اساطوره را
ی اای دانساات آن را مطاار کاارد و اظهااار دایاات کااه ماارد قااوا و ااوده بعااد از ایااذ کااه آرزوهااای
در ایاار بر اای از قواماال در جامعااه ساارکو ماایگااردد بااا وساال بااه نیااروی یاااا دساات بااه
اسطورهها و افساانههاایی مایزنناد اا آنااه را کاه در قاالگ وانعای باه آن دسات نیافتاه اناد در قاالگ
یااااا دسااات یابناااد(را ک پااارا خ  )23 -22 1368؛ بااادیذ لحاااا از ن ااار یوناااو ی ااای از
م اهر ای ایذ نا ودآگاه جمعی افسانهها و اسطورههای همان نو استا
در ار بااا بااا ن ریااه فرویااد و یونااو ماای ااوان گناات کااه اسااا

قهنیاات نا ودآگاااه ماارد

ااوده در افسااان چهاال باارس بااه و اااحت دیااده مااییااود؛ چناناااه از رناباات پهاوانااان باار ساار
معشااو خ مسااهاه چنااد وجهاای بااودن قشااا و از ابااراز قمنااه یاایریذ نساابت بااه فرهاااد آرزوی
دسترساای بااه حقااو انسااانی و حااا انتخااا همساار در فقاادان مدا اااه ااانواده از اار ماارد
قامااه دانسااته مااییااود کااه ریشااههااای ناادامت و دیرینگاای ایااذ افسااانه را هااگ بااه دورههااای مااادر
ساااتری باار ماایگردانااد؛ چااون در درازای اااری نهااا در قراار مااادر ساااتری اساات کااه زنااان در
بساایاری از کارهااا و بخرااوم در انتخااا همساار نساابت بااه مااردان پیشااگا انااد و بعااد از آن کااه
مادر ساتری بناا بار حاوتت اجتمااقی جاای

را باه دوره پادر سااتری مایدهاد؛ دیگار زناان حاا

ابراز قشا را نسبت به مردان دارا نیستا
راه اناادازی مسااابقه کااه میااان پهاوانااان از اار یاااه صااورت ماایگیاارد مباایذ آرزوهااای
ساارکو یااده ماارد در نباااا رناباات سااالگ از سااوی سااردمداران ح ااومتی اساات کااه هرازگاااهی
قاادالت و یایسااتگی را در تباامی ار با ااات ویشاااوندی زیاار پااا کاارده و قهنیاات نا ودآگاااه
قامه را بار آن دایاته اناد اا باه ای ااد چنایذ داساتانهاا و افساانههاایی مباادرت ورزناد و از رفای
بااا نقاا مخاار و مزاحماای کااه دایه(دتلااه) در نباااا فرهاااد دارد؛ بیااانگر هشااداری اساات کااه
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مرد قامه برای نسالهاای بعادی اوی اباراز مایدارد و باه اور یار مساتقیگ نهایگ ماینمایاد
کااه انسااانهااای ساابل م ااز و کو ااهباایذ همیشااه زمینااهساااز ف ااای و باادبختی در میااان ماارد از
سااوی نیروهااای فرصاات ااا و اسااتناده جااو اساات کااه آد هااای چااون دایه(دتلااه) را منحیااگ
بد ریذ ابزار در دمت واستههای یو و ننسانی وی نرار میدهندا
قااایر ااگ افسااانه چهاال باارسخ ونتاای بااه بر اای از رویاادادهای داسااتان ساارو و یاایریذ
ن ااامی دناات تز صااورت گیاارد؛ پااای قهنیاات نا ودآگاااه فااردی بااه نحااو دیگااری در آن نمااود
مییاباد کاه جنباههاای افساانوی باودن آن را باا هماه د ال و رار ن اامی باه ایباات مایرسااند
و آن رویاادادی اساات کااه ساارو پرویااز در نهایاات بااا یاانیدن وصاای هااای یاایریذ از زبااان یاااپور
ماادایذ را بااه نرااد ارمااذ اارک ماایکنااد و بااا مسااافرتهااای پیاااپی و حماال طرهااای چااون
مواجهااه بااا بهاارا چوبینااه وااا ااود را بااه معشااونهاع (یاایریذ) ماایرساااندخ در مطابقاات بااا
منطااا اسااا یر و افسااانههااا دتلاات باار مو ااوقی دارد کااه زن و مرد(قایااا و معشااو ) نیم ا گااگ-
گشاات ی دیگرنااد کااه بااا دایااتذ نیااروی م باات و منناای ماننااد دو نط ا مقنااا ی ی اادیگر را بااه
ر ود مایکشااند کاه ساااهاا پای کاارا گوساتاو یوناو ایاذ مساهاه را حات قناوان «آنیماا
و آنیمااو » در روانشناساای نا ودآگاااه فااردی مااورد ااور و بررساای ناارار داد و اظهااار دایاات کااه
«مسااایل پیایااده و دنیااا ا مناای همااواره بااا ظهااور ااود سااایه نمااودار نمااییااود و البااا در
«پی ااره دروناای» دیگااری ظاااهر مااییااود»(را ک یونااوخ )151 1390خ کااه مااردان و زنااان بااا
دایااتذ قنراار زنانااه و مردانااه در درون ااوی نیمااه گااگگشااتهاع را در قااالگ ر یااا جساات و ماای-
نماینااد کااه در نتی ااه آن مااردان نیمااه گااگگشااتهاع را در نالاا الهااهخ معشااو و مااادر جساات و
ماایکننااد و زنااان ق اا آن را در نالاا اباار مااردخ سااوپر مااذخ نهرمااان و پاادر اااپو مااینماینااد
(یونوخ )280 1377
بااا وجااه بااه ایااذ گونااه مسااایلخ ونتاای ساارو پرویااز از یاااپور وصاای هااای یاایریذ را ماای-
یاانودخ آنیمااا یااا قنراار زنانااه در وجااود او بااه اهتاازاز ماایآی اد و از ایااذ ریااا یاایریذ را بااه قنااوان
الهااه و معشااو اااپو نمااوده و قاااز ارمااذ ماایگااردد کااه در وان ا جساات وی همااان نیمااه گااگ-
گشااته اسااتا او بااا وجااه بااه قهنیاات نا ودآگاااه فااردی و ظرفیاات وزیناای را کااه قشااا داراساات
باارای رساایدن بااه معشاو ساانرهای ممتااد و طرناااکی را در پاای ماایگیاارد ااا ظرفیاات دسترساای
بااه قشااا را کمااایی کنااد؛ باادیذ روی ساارو بااا ان ااا ساانرها ماای واهااد ااا نااا رساااییهااا و
چااال هااای یخراایتی ااود را میاال نمایااد و ااود را باارای رساایدن بااه معشااو آماااده سااازد؛
بنااابرایذ ونتاای ساارو ساانرها را بااه پایااه اکماااا ماایرساااند باارای وصاال یاایریذ هااگ مااا موانا را
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از ساار راه باار ماایدارد و بااا مااا راههااا و روعهاااخ چااااهااا و نیرنااوهااا آیاانا م ایگااردد و از ایااذ
ریا به وصل معشو دست مییابدا
بااا وجااه بااه مقایسااه مایزهااای ونااای و رویاادادهای افسااانه چهاال باارس و داسااتان من ااو
ن امی مای اوان اققاان کارد کاه داساتان قایاقانه چهال بارس باا روی ارد روایای -افساانوی از یال
ااار اجتماااقی -سیاساای ماارد قامااه را بااا اارد جمعاای آن در نباااا آرزوهااای دساات
اار
نیافتااه و ساارکو یااده باز ااا ماایدهااد و از اار دیگاار قهنیاات نا ودآگاااه جمعاای را بااا روی اارد
آرزوهااا و آماااا دسترساای بااه قاادالتخ ساااوی حقااو انسااانی و حااا انتخااا در نباااا سرنویاات
ماایسااازد؛ قااایر ااگ ایااذ مسااایل در داسااتان من ااو ن ااامی بااا وجااه بااه ایااذ
انسااانهااا ماانع
کااه یاااقر بنااا و اصاای آن را بااه ن ااگ کشاایده اساات قهنیاات نا ودآگاااه فااردی بااا محوریاات
یخراای بیشااتر جاااوهگااری دارد کااه بااه قنااوان ااخ فاصااای میااان افسااانه و رمااان قماال م ای-
نمایدا
 .2 .4 .2تفاوت در محل رویداد و موارد نیرنگ و فریب
هاار داسااتانی بااا دو بعااد زمااان و م ااان از سااایر داسااتانهااا ناباال ن یاال و مااایز اسااتا
قناصاار زمااانی و م ااانی بااه قنااوان مهااگ ااریذ و یااا ص ااریذ قنراار در ادبیااات داسااتانی بااه
حسااا ماایآینااد؛ باادیذ روی افسااانههااا هااگ جاازک تینناال ادبیااات داسااتانی اساات؛ ولاای بااا ایااذ
ناااوت کااه افسااانههااا بااا گ یاات ناارون و اقرااار رنااو و بااوی دو قنراار اصااای زمااان و م ااان را از
دساات داده و در اماااکذ مختاا بااا وجااه بااه گاارای هااای جدیااد ف ااریخ قااا نیخ خیااایخ زبااانی
و فرهنگااای باااازگو کننااادگانخ ماااوارد جدیااادی از زماااان و م اااان را بااار مااای اباناااد اااا در میاااان
مخا بانخ قینی ر و بیعی ر جاوه نمایندا
بااا وجااه بااه مو ااوو باااتخ ناااوتهااای ناباال ممح ااهای هااگ در محاال رویاادادها و هااگ در
نحااو جااوی کناادن فرهاااد بااه چشااگ ماای ااورد کااه در افسااانه چهاال باارس محاال رویاادادها همااان
جاهاااا و امااااکنی اسااات کاااه در چهاااار سااامت بناااای ااااریخی«چهااال بااارس» مونعیااات دارد و در
داساااتان من اااو ن اااامی هاااگ محااال رویااادادها یاااامل هماااان امااااکنی اسااات کاااه در محو اااه
کرمانشاااه ایااران بساایخ و گسااترده اساات کااه بااا م ااان رویاادادها هااگ بااازگو کنناادگان افسااانه و هااگ
ناااظگ داسااتان آیاانایی کاماال دایااته و دارنااد کااه بیااانگر یااعاو وجااودی یاال رویااداد وانعاای از
زماانهاای بساایار دور باه ایاذ اار اسات کاه در درازای اااری باا درهاگ نیاادگی اار خ آرزوهاااخ
بیاان هاااخ کاان هاااخ واکاان هاااخ ی سااتهااا و پیااروزیهااای جمعاای ماارد از یاال محاال بااه سااایر
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محاالهااای دیگاار باار حساا نیازهااای قااا نی آنااان باااور یافتااه اساات و از رفاای هااگ جاهااای
مصا آنهااا پاای از ایااذ ا کر رفتااه اساات و نیااازی بااه اارار
د یاال در هاار دو داسااتان در بخا
آن احسا نمیگرددا
افاازون باارایذ مو ااوو ناااوت قماادهای کااه در هاار دو داسااتان از دریاااه رویاادادها ناباال نماال
اساات مو ااوو جااوی کناادن فرهاااد اساات؛ بنااابرایذ در افسااانه چهاال باارس از کناادن «جااوی آ »
اا کر ماایرود و در داسااتان من ااو ن ااامی از کناادن «جااوی یاایر»خ کااه مااا از آن حاات قنااوان
موارد نیرناو و فریا یااد کارده ایاگ کاه باه نحاوی از انحاا در دو ماورد من ار باه ماجراهاای ماویری
گردیااده اسااتا در مااورد اوا بااا ان ااا ایااذ کااار قشااا از فرهاااد آ اااز مااییااود و در یاایریذ هااگ
جاااری و ساااری م ایگااردد و در مااورد دو بااا ان ااا کااار فرهاااد و د الاات و هااه آمیااز و فریبگران ا
دایااه زمینااه اننراااا اارفیذ قشااا باارای همیشااه بااا ماارد فرهاااد فااراهگ ماایگاارددخ کااه از زوایااا و
ابعاااد مختا ا جااای بحااگ و فحااص بیشااتری دارد کااه از دامااذ زدن آن در این ااا صاار ن اار ماای-
کنیگا
ناااوت اساساای کااه از جااوی کناادن فرهاااد در هاار دو داسااتان نمایااان ماایگااردد از مباادر واحااد
با وجوه مت ار ح ایات ماینمایاد؛ بادیذ معناا کاه اصال کان و قمال هماان «جاوی کنادن آ »
وساخ فرهااد اسات کاه در افساانه چهال بارس باا حالات بیعای ار از «جاوی آ » ساخذ باه میاان
ماایآیااد و در داسااتان من ااو ن ااامی بااا یاال دگردیساای وارونااه و یاار بیعاای از «جااوی یاایر»
ااا کر مااایرود؛ بااادیذ لحاااا مااای اااوان گنااات کاااه در وانااا هااار دو ماااوارد از معناااای واحااادی
بر وردارنااد کااه همااان منهااو «جااوی آ » را در قهااذ ااداقی ماایکنااد کااه هااگ از دریاااه ققااای
ناباال نبااوا اساات و هااگ از دریاااه زبااانی ناباال اسااتدتا؛ چااون در له ااه ناادیگ فارساای دری واژه
«یاای» بااه منهااو آ بااوده اساات و بااه ماارور زمااان حاار «ر» بااه آن ا ااافه یااده اساات کااه نمونااه
بااارز آن را در واژه «یاایراز» داریااگ کااه مرک ا از دو واژه«یاای» و «رز» بااه معنااای «آ انگااور» بااوده
اساات؛ ولاای در ماارور زمااان باار اسااا پاااتی زبااانی کامااه «رز» بااه «راز» باادیل یااده اساات(را
ک ل تنامااه قیاال واژه یاایراز)خ همانااان در واژگااانی چااون «یاایبر» و «یاایبر و» کااه نااواحی از
مربو ااات وتیاات بامیااان اف انسااتان اساات نیااز یاایبر بااه معنااای آ قااری و پهااذ و یاایبر و بااه
معنااای دارنااده آ قااری و مسااطا بااه کااار رفتااه اساات و از ایااذ نبیاال واژگااان در وتیاات کاباال
محاااههااایی را حاات قنااوان «جااوی یاایر» و «یاایر دروازه» و در وتیاات ب اامن محاااهای را بااه نااا
«دویاای» داریااگ کااه بااه ر ی ا بااه منهااو «جااوی آ » و «دروازه آ » و «دو آ » بااه کااار ماایرود و
از آن گ یااته در زمااان فعااای در دو حااوزه زبااان فارساای در اف انسااتان و ایااران وساایاهای را کااه
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برای بارون ریخاتذ آ از بشا ههاا و ق یارههاای آ اساتناده مایکناد نیاز «یایر» مایگویناد کاه
همااان ساساال معنااایی «یاای» را بااه معنااای آ بیاات مااینمایااد؛ ولاای در حااوزه ادباای ایااران در
اسااتناد بااا داسااتان من ااو ساارو و یاایریذ ن ااامی کااه فرهاااد «جااوی یاایر» را بااه نراار یاایریذ
وصاال ماایکنااد نااه نهااا بااه منهااو جااوی آ مااورد حایاال و ارزیااابی ناارار نگرفتااه اساات؛ با ااه
اک ریاات نااا عی از دانشاامندان و ادبااای ایااران همااان منهااو جااوی یاایری را کااه از دویاایدن
گوساانندان فااراهگ سااا ته اساات اسااتدتا و اسااتنبا کاارده انااد کااه از دریا ا ارزیااابی و حایاال-
های قامای ایاذ احتمااا را قویاه مایکناد کاه اساتگاه و جایگااه اصاای ایاذ افساانه ناه نهاا در
کرمانشااه ایاران نیساات؛ با اه از جاهاای دیگااری چاون چهال باارس( ) یاا کادا جااای دیگاری بااه
آن ااا رساایده بایااد و مردمااان آن محاال هماااون مااواردی را بااه ایااتباه در تباامی داسااتانخ مااورد
استناده نرار داده و ن امی گن وی هگ آن را به ن گ کشیده استا
افاازون باار ایااذ گونااه مسااایلخ آناااه کااه اص االت افسااان یاایریذ و فرهاااد چهاال باارس را نساابت
به داساتان من او سارو و یایریذ ن اامی کاه باا محوریات افساانههاای موجاود در ایاران و باوی ه
کرمانشاااه سااروده یااده اسااتخ بیشااتر نشااان ماایدهاادخ مونعیاات چهاال باارس و بنااای اااریخی آن
اسااات کاااه باااه لحاااا پیوناااد نگا ناااو آن باااا اصااال داساااتان و و ااااحت بیشاااتر فشاااردهای از
چگونگی آن را یادآوری میکنیگا
چهاال باارس محاااهای اساات کااه باار فااراز یاال نا سااخت و اااکی ناارار گرفتااه و همااان ااوری
کااه از نااام پیداسااتخ دارنااده چهاال باارس بنااا یافتااه از گاال پختااه اسااتا باارسهااا در چهااار اار
ایذ ناه اوری بسایخ و گساترده اسات کاه انگاار در زماانی حراار بازرد فرماانروایی در ناوک ایاذ
ناااه وجااود دایااته اساات و هاار کاادامی از ایااذ باارسهااا نق ا یاال پادگااان ن ااامی را دارا بااوده کااه
باارای ااامیذ امنیاات ناعااه از حالاات کشاانی و دفاااقی بر ااوردار بااوده اساات؛ امااا از بنااای اصااای
ناعااه هاایی نشااانی در دساات نیساات و بااا ماارور ساادههااا و سااااهااا در ایاار باای ااوجهی ماارد و
دولتمردان کامم از بیذ رفته استا
موجودیاات باارسهااا در ایااذ ن ا اااکی و نبااود اااری دنیااا آنخ بااا نشااانی از مراکااز ساااطنتی
و فرمااانروایی در زمااانهااای گ یااتهخ از یاال اار و دایااتذ هااوای نساابتا معتاادا باا ااوع آباایخ
جاااری بااودن رود انااهای مااواس و باازرد از نساامت یاامالی ناعااه و رود انااههااای ااورد و کوچاال
از نساامت یاارنی آنخ نمااودار یاال نق ا باازرد از میااان ناعااه ااا ک ا رود انااهخ پوی ا کااوههااای
ساار بااه فااال کشاایده در ا اارا ناعااه و موجودیاات چشاامههااای آ گااوارا در دا کااوههاااخ از اار
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دیگاار سااب گردیااده اساات ااا ونااوو رویاادادهای افسااانه «یاایریذ و فرهاااد» را در ایااذ محاااه
نسبت به ونای داستان من و ن امی ا جایی بیعی ر و نزدیل به وانعیت نشان دهدا

 .5 .2بررسی و تحلیل مشابهتها
از آن ااای کااه افسااانههااا بااه قنااوان ساارمایههااای باازرد قااا نی و خیااای ماااتهااا بااه حسااا
ماایآیناادخ هاار افسااانهای در امتااداد رویاادادهای مهااگ و سرنویاات ساااز جمعاای آ اااز مااییابااد و
ساان در دسااتگاه ف ااری و قااا نی همااان مااات پاااتی یافتااه و بااا یااافتذ مقبولیاات در ماارور
زمان از ماتی باه ماات دیگار منتقال مایگردناد و از ایاذ ریاا بار حسا نیازهاا و قمنمنادیهااخ
آن قااده از افسااانههااایی کااه از دریااا قو خ ویااایندی هاار ماتاای را رنااگ زننااد در عاماال بااا
احساسااات و قوا ا همااان مااات یاار و دیگرگااونیهااایی را ماایپ یرنااد کااه بااا بخشاای از افسااانه-
های اصاای متماایز و در نسامتی باا افساانههاای اصاای مشاابه جااوه مایکنناد کاه در کال بناا باه
گنتا جعنار یااحقی«افساانههاا یا لهاای متبااور و عمایگ یافتاه وانعیاتهاای زنادگی هساتند»
(یاااحقیخ )6 -5 1375ا کااه از گ یااتههااای دور ااا امااروز همااواره بااا اااری بشاار همگااا بااوده و
بااه قنااوان آماااا فرهنگاایخ اجتماااقی و قااا نی ماارد ااداو مااییابااد و نقاا سااند اااریخی و
قریاار وجاادان مااای جواماا بشااری را بااا بااازی ماایکنااد (را ک سااینیلخ )14 -13 1384؛
بااادیذ روی افساااان «یااایریذ و فرهااااد» چهااال بااارس هاااگ در بر ااای از ماااوارد باااا داساااتان
من ااو « ساارو و یاایریذ» ن ااامی کااه رکیباای از دو داسااتان « ساارو و یاایریذ» و «یاایریذ و
فرهاد» اند مشابهتهایی را داراست که در ایذ جا به بر ی از ایذ شابه ایاره میکنیگ
 .1 .5 .2رویارویی رقیبان و فرایند تراژدی در عشق
آناااه در تباامی افسااان چهاال باارس و داسااتان من ااو ن ااامی بیشااتر ااود نمااایی ماایکناادخ
شااابه م اااگ قشاااخ رنیاا و ماارد اساات کااه لاا ت و شااونت را در هااگ ماایآمیاازد و در امتااداد
یاال بحااران قمیااا قااا نی و خیااای راژیاادی ااونیذ را رنااگ ماایزنناادا ایااذ م اااگ از رویااارویی
رنیبانی چون سرو و فرهااد بار سار رااح یایریذ آ ااز ماییاباد و باا رنابات ار هاای درگیار
در قشااا بااا و هااههااایی از اار ساارو قایااه فرهاااد؛ صاادانتخ بردباااریخ حماال و مساااقیی
فرهاااد در براباار رنی ا و معشااو ااداو مااییابااد و در ااراژدی ااونینی بااا ماارد فرهاااد ااتگ ماای-
گاارددخ کااه گنتا ارسااتو « ااراژدی در وجااود انسااان هااا اار و یاانقت را باار ماایانگیاازد» (دوبااروخ
 )71-72 1389مراادا بااارزی مااییابااد کااه در آ اااز بااا سرنویاات نااامعاو فرهاااد همااراه بااا
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م اومیااتهااا و اامعهااا و در ا یاار بااا باار ماارد او دو ح ا « اار » و «یاانقت» در وجااود هاار
انسانی به اهتزاز مایآیاد و ادقاای هادر دوبارو را کاه مایگویاد « اراژدی در آراما آ ااز ماییاود
اما پایانی هولناک دارد» (همان  )72-71ا جایی به ایبات میرساندا
بااا وجااه بااه ایااذ مو ااوو ادبیااات وساایاه ار ااا کننااده میاال مااا در ورود بااه وانعیاات هااای
م ااازی اساات و ایااذ وانعیاات هااای م ااازی بااه نوبااه ااود بااه سااوی ابعاااد شااونت آمیااز مااردخ
امیاااا جنساای و نیااروی نااابود کننااده پنهااان در هن ااار گریاازی هااای زبااان گاارای دارنااد؛ هم اان
گونااه کااه فریاادری نیاااه معتقااد اساات « راژیاادی قا ااا یااوری زایدالوصا و هناار اساسااا راژیاال
اسااتااا کااه پاای یاار فزیولااوژی ی چااون یااور را ماای ابااد کااه بااه ای ا اا مختاا بااا پدیااده-
هااای پاار حاادت و یااد ی در پیونااد بااوده و مااا را بااه وادیای ماایباارد کااه در آن لاا ت و درد ااور
انااد»(میااارخ )40 1384خ کااه از تباامی ایااذ افسااانه و داسااتان مااورد ن اار هااگ سااه بعااد ماااجرای
شااونت آمیااز مااردخ امیاااا جنساای و یااور و هی ااان ماحااو اساات و هااگ دو مقول ا درد و ل ا ت را
بااه صااورت ورمااان در ااود داراساات کااه بیشااتر مباایذ اارد جمعاایخ منیاات قااا نی و زیبااایی-
های زبانی نیاکان ما در دورههای گ یته استا
 .2 .5 .2تشابه و تقابل نمادین خسرو و فرهاد
همان اوری کاه نابم ا کر دادیاگ افساانههاا بار اساا قمناههاا و نیازهاای قاا نی ماات-
هااا یا ل ماایگیرناادخ ونتاای از جااایی بااه جااای دیگاار منتقاال ماایگردنااد از دریاا جزدیااات بااا هااگ
متقاااوت و در کایااات ی سااان جاااوه ماایکننااد؛ باادیذ لحااا افسااان «یاایریذ و فرهاااد» چهاال باارس
بااا داسااتان من ااو ن ااامی در پاارورع قاباال نمااادیذ ساارو و فرهاااد مشااابهتهااایی اصاای را
دارنااد کااه ساارو نماااد ناازا و فروکاااهی اساات و فرهاااد نماااد اماال و عااالی؛ از ایااذ ریااا ماای-
ااوانیگ فرهاااد را در وجااود ساارو و ساارو را در وجااود فرهاااد معنااا و بیاایذ کناایگ و هماایذ قاباال
معنااایی اساات کااه من اار بااه معرفاات یاانا تی ساارو و فرهاااد ماایگااردد و معنااا و ماادلواهااای
فراواناای را هااگ در مر بااه م ااانی و زمااانی ااام ب اه وجااود ماایآورد؛ بنااابرایذ در ااتگ ایااذ افسااانه
و داسااتان نااه ساارو آن ساارو نباال از رویاادادهای قشااقی اساات و نااه فرهاااد آن فرهاااد اماال
نیافتااه و باادوی؛ باادیذ معنااا کااه ساارو بااا ا اامو یااافتذ قشااا فرهاااد نساابت بااه یاایریذ از مر با
بانااد ایاارافیت و ساااطنت در پر گاااه بیاااارگی و حساااادت در براباار فرهاااد سااقو ماایکناااد و
فرهاااد بااا نردبااانی آراسااته از هناار و ااود ارادیااتخ عااالی و یا وهمندی آنانااانی مااییابااد کااه هااگ
جنبااههااای زیبااایی یناسااانهای را داراساات و هااگ از محااور افقاای -قمااودی در مااوازات ساارو ناارار
ماایگیااردخ کااه از دیااد داسااتان نویسااان معاصاار او از حالاات مسااطا بااه یخراایتی ماادور و ساایالی
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باادیل یااده اسااتخ چناناااه قاباال نمااادیذ فروکاااهی و عااالی ساارو و فرهاااد را در مناااظر
رنیبان در داستان من و ن امی مشاهده میکنگ
کااااز ک ااااایی

بگناااااااات از دار مااااااااال آیاااااااانایی

نخسااااتیذ بااااار گناااات

بگناات آن جااا بااه صاانعت در چااه کویااند

بگنااات انااادوه رناااد و جاااان فرویاااند

بگنتااااا جااااان فرویاااای در اد نیساااات

بگناات از قشااا بااازان ایااذ ق ا نیساات

بگنااات از دا یااادی قایاااا بااادیذ ساااان

بگناات از دا ااو ماایگااویی مااذ از جااان

بگنتااا قشااا یاایریذ باار ااو چااون اساات

بگنااات از جاااان یااایرینگ فااازون اسااات
(ن امیخ )234-233 1362

بااا وجااه بااه ایااذ کااه ن ااامی داسااتان را از یاال اار باارای مخا بااان اصاای چااون ا اباال
یاام

الاادیذ محمااد جهااان پهاااوان بااذ ایااادگز سااروده اساات ااا داسااتان رنااو و بااوی ایاارافی-

ااری را بااه ااود بگیاارد (صااالحی و سااید احمااد پارساااخ )14 1387و از اار دیگاار ادبیااات
قامااه ادبیااات سیاساایی اساات کااه همیشااه باز ااابی از مبااارزه دایااگ ماارد را در براباار سااتمگران و
صااااحبان نااادرت داراسااات و آرزوهاااای حاااا اباناااه و قااادالتخواهی و آزادیخاااواهی آناااان را
ماانع

ماایکنااد (فا ااایخ  )5 -1 1380د اال و راار هااایی بااه میااان آمااده اساات کااه

قهنیااات نا ودآگااااه اااود ن اااامی هاااگ در آن مویریاااتهاااایی نابااال ممح اااهای را داراساااتخ
هرچنااد از موجودیاات ایااذ مناااظره در افسااانه «یاایریذ و فرهاااد» چهاال باارس بااری نیساات؛ ولاای
باااز هااگ از قاباال نمااادیذ هناار و گااوهر کااه فرهاااد در وابسااتگی بااه هناار و ساارو در یااه بااه
گوهر(اصااالت ااانوادگی) پااا فشاااری مااینماینااد در هاار دو داسااتان هااگ نمااود بااارزی یافتااه اساات
و هااگ ایااذ قاباال نمااادیذ از وجااوه مشااابهی بر وردارنااد کااه بیااانگر اااییر پ ا یری داسااتانهااا از
ی دیگر واهند بودا
 .3 .5 .2تشابه ثبات و خشونت عشق در برابر شیرین و فرهاد
اگرچاااه در افساااانههاااا و داساااتانهاااای قایاااقان زباااان و اد فارسااایخ قشاااا یااال پدیاااد
مقااد

اساات؛ ولاای بااا دایااتذ مااا قااد

نااوقی از شااونت را از حایاایه بااه مااتذ ماایآورد و بااه

ی ا ل باای رحمانااهای آن را پاارورع ماایدهااد کااه ماحراال و پیامااد آن چیاازی جااز نربااانی قایااا
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در براباار معشااو نیسااتا هرچنااد ایااذ نربااانی و شااونت در فرهنااو ا ا ا انااوا و مااال صااب
آدیناای دارد کااه انسااان قایااا و متعهااد ااود را در براباار معشااو (زمینی و آساامانی) نربااانی ماای-
نمایاادخ کااه باااور ایااذ مقولا ماارد و شااونت در افسااان «یاایریذ و فرهاااد» چهاال باارس و داسااتان
«من و ن امی» به ی ل مشابه و بنیادیذ بارز و هویداستا
در پیونااد بااه ایااذ مقولااه هااگ فرهاااد و هااگ یاایریذ نربااانی ایااذ ماارد و شااونت انااد؛ چااون
قشااا نااا داری را ماای واهااد کااه قایااا همیشااه بایااد در سااینه دایااته بایاادا یاایریذ و
فرهاااد در ایااذ افسااانه و داسااتان در امتااداد هااگ نربااانی مااییااوندا ایااذ نربااانی معاااوا زن یاارهای
اساات کااه هاار دو بااا رابطا ایااتراکی دوگانااه هااگ زمااان نقا

قایااا و معشااو را داراساات و از ایااذ

دریاااه اساات کااه هاار دو در راه قشااا نربااانی مااییااوندا نربااانی ایااذ ماارد و شااونت ااراژدی و
ل ا ت را باااهگ دارد؛ چااون بر اسااته از رااات و قات انسااانی اسااتا هاار چیاازی کااه بااا بیعاات و
قات انسااان هااگسااویی دایااته بایااد قهااذ و یاااا انسااان را از لاا ت لبریااز ماایکناادا داسااتان
یاایریذ و فرهاااد و شااابه ماااجرای ماارد و شااونت مولااود قهنیاات نا ودآگاااه جمعاای ساارزمیذ
مااا از دورههااای دور و گ یااته اساات کااه وانعیاات ان ااار ناپاا یر مسااا قشااا را در ایااذ افسااانه و
داسااتان بااه یا ل ردمندانااهای م یاال مااینمایااد و ایااذ کااه ناااوتهااای اناادکی از نبیاال نربااانی
یادن متناااو فرهاااد و یاایریذ در افسااانه چهاال بارس و نربااانی یاایریذ بعااد از وفااات ساارو پرویااز
در داسااتان من ااو ن ااامی بااه چشااگ ماای ورنااد؛ مباایذ ایااذ مو ااوو اساات کااه «افسااانههااا در
گا ر زمااان و در ساایر نقاال و انتقااا از نااومی بااه نااومی دیگاار یاار مااییابنااد و رنااو نااو مقرااد را
ماایپ یرنااد»(رساامی و ساا ینه رساامیخ )42 1396خ بااازهگ شااابه و ی سااانیهااایی در نحااو
نربااانی قشااا میااان هاار دو افسااانه و داسااتان بااه چشااگ ماای ورنااد کااه در نهایاات فنااا و نااابودی
اارفیذ قشااا را بااه دنباااا داردا نااابودیی معادلاا قایااا و معشااو بااه یاا ل طبیقاای زمااانی
بیشااتر احسااا

ماایگااردد کااه در هاار دو مااورد افسااانه و داسااتانخ یاایریذ و فرهاااد باارای نربااانی

آماااده مااییااوند؛ چااون هاار دو اار معادلااهخ نقا

قایااا را بااا ااود دارد وگرنااه در دایاار قشااا

نهاااا قایاااا ای اااارگر و ساااربازنده بااارای معشاااو اسااات و معشاااو دریااااهای بااارای قااار و
فداکاریهاای قایاا و ایاذ کاه سارو در ایاذ ماوارد از ناابودی و نرباانی یادن جاان ساالگ باه در
ماای باارد؛ بیااانگر ایااذ مو ااوو اساات کااه ساارو پااا در وادی قشااا نگ ایااته اسااتا او آناااه را در
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ایااذ داریااره جساات و ماایکنااد هااو

اساات و از هماایذ دریاااه اساات کااه فنااا و نااابودی قشااا

ساارو را در باار نماایگیاارد؛ بنااابرایذ از حایاال و طبیااا شااابه یبااات و شااونت قشااا در ایااذ
مااوارد ماای ااوان اققااان دایاات کااه ونااوو ایااذ ماااجرای در یاال اااباوی مرک ا و من ماای از زبااانخ
قا نااهخ احسااا

و یاااا باارای نساالهااای بعاادی پیااامی را اهاادا ماایکنااد کااه قشااا بااا دایااتذ

سااه بعاادی از مااردخ شااونت و ل ا تخ باای

از هاار چیااز دیگااری فنااا و نااابودی قایااا را در براباار

معشااو ماای اباادا هاار چنااد ادبیااات قرفااانی مااا در دنیااای حا اار مماااو از ایااذ چناایذ مقولااه-
ر
هاساات؛ ولاای باز ااابی از ایااذ گونااه مسااایل در افسااانههااا و ادبیااات قامیاناا ساارزمیذ مااا نشااان
ماایدهااد کااه نیاکااان و گ یااتگان مااا ساادههااا نباال از ماهیاات بحاارانزای قشااا وان ا و مطا ا
بااوده انااد و بااا زبااان رمااز و کنایااه آن را در نالا داسااتانها و افسااانه باارای نساااهای بعاادی بااه ودیعااه
گ ایااته انااد کااه نیاااز بااه نحااصخ دناات و حقیااا بیشااتری از نویسااندگانخ ادبااا و دانشاامندان
سرزمیذ ما داردا

24

شماره یازدهم -سرطان 1398

مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان

 .3نتیجهگیری
افسااانههاااخ داسااتانهاااخ نرااههااا و سرگ یااتهااای کااه بااه یا ل روایاای در میااان ماارد قامااه
ااداو مااییابناادخ از یاال اار مباایذ قو خ سااایقه و ااار آنااان در امتااداد زمااانهااای پیاااپی و
م اارر اساات و از اار دیگاار نشااان دهنااد

اارد جمعاایخ معیارهااای جهااان بیناایخ بر وردهااای

ایااادیولوژیل و نگااارع آناااان نسااابت باااه مقولاااههاااایی اقاااگ از مااارد و زنااادگیخ قشاااا و ننااارت؛
دوسااتی و دیاامنی؛ ااوبیهااا و باادیهااا؛ هن ارهااا و نااا هن ارهااا و ااا اسااتخ کااه از اارار ونااای
و ا نانااات مهااگ یا ل ماایگیرنااد و در هااگ نیاادگی بااا ااار نساالهااای متناااو انااوا و مااال بااه
پختگاای ماایرسااند و بااا پاااتی

احساساااتخ قوا ا و یاااا قامااه پاار و باااا مااییابنااد و بااا زبااان

فشاارده و نمااادیذ بااازگو ماایگردنااد؛ باادیذ روی حایاال و طبیااا افسااانه «یاایریذ و فرهاااد»
چهاال باارس ولسااوالی دو ی ااه اولنااو وتیاات بامیااان بااا داسااتان من ااو « ساارو و یاایریذ»
ن ااامی گن ااوی کااه در وان ا رکیباای از داسااتان« ساارو و یاایریذ» و «یاایریذ و فرهاااد» اساات؛
از ایذ دریاه نابل بحگ و بییذ استا
هاار چنااد میااان رویاادادهاخ یخراایتهاااخ م ااانهااا و زمااانهااای افسااانه چهاال باارس و داسااتان
من ااو ن ااامی مشااابهتهااا و مایزهااای وجااود دارنااد کااه بااا دیاادگاه کااای مباایذ وی گاایهااا و
رااایص قااا افسااانههااا و روایااتهااای قامیانااه اساات کااه بااا انتقاااا از یاال جااا بااه جااای دیگاار
وی گاایهااای ساارزمیذ مقرااد را ماایگیاارد و از دیاادیگاه ااام یاال ساساااه اماالهااا و دنااتهااایی
را برمای اباناد کاه از دریااه مبادا و مقراد افساانههاا نابال بحاگ و بیایذ اسات؛ بناابرایذ هرآنااه
کااه در افسااانه چهاال باارس ا نااا ماایافتااد و یخراایتهااای کااه در ایااذ افسااانه وجااود دارنااد در
داسااتان من ااو ن ااامی هااگ ا نااا ماایافتااد و وجااود دارنااد؛ نهااا افزونیاات کااه داسااتان من ااو
ن اااامی بااار افساااانه چهااال بااارس دارد سااایر و سااانرهایی سااارو و یااایریذ اسااات کاااه بیشاااتر
نشاااندهنده زمینااه سااازی و ای اااد جاا ابیت داسااتان از اار یااخص یاااقر اساات کااه از یاال
اار مهااارت و واناااییهااای ح اایگ گن ااه را برجسااته ماایکنااد و از اار دیگاار میاازان ااار و
نگرعهای مردمان همان محای را آی ار میسازد که ن امی در آن پرورع یافته استا
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قااموه باارایذ گونااه مسااایل نتااای ی کااه از تباامی حایاال و طبیااا ایااذ افسااانه و داسااتان
من او باه دسات ماایآیناد مو اوقی اسات کااه افساانه «یایریذ و فرهااد» چهاال بارس ی اه اولنااو
نسااابت باااه داساااتان من اااو « سااارو و یااایریذ» ن اااامی گن اااوی از یااال ااار

بیعااای ااارخ

معقااوا اار و نزدیاال بااه وانعیاات جاااوه مااینمایااد و از اار دیگاار بااا منطااا افسااانه کااه اااری
دیرینااه و مبهمااای را باااا اااود حمااال مااینمایااادخ همخاااوانیهاااای بیشاااتری را دارد؛ بااادیذ روی
سااا تار روایاای افسااانه «یاایریذ و فرهاااد» چهاال باارس و مشااخص نبااودن نااا پادیاااهخ جااوی
کناادن آ

وسااخ فرهاااد در مطابقاات بااا مشااخص بااودن پادیاااهی بااه نااا

ساارو پرویااز و کناادن

جااوی یاایر گوساانندان در من ومااه « ساارو و یاایریذ» ن ااامی ایااذ احتماااا را برجسااته ماای-
نمایااد کااه افسااانه «یاایریذ و فرهاااد» چهاال باارس هااگ از ناادامت بیشااتری نساابت بااه افسااانه کااه
ن ااامی گن ااوی بااا د اال و راار آن را بااه ن ااگ کشاایده اساات بر ااوردار بااوده و از رفاای هااگ بااا
وجااه بااه فقاادان فهااگ درساات از واژه «یاای» بااه معنااای آ کااه در من ومااه ن ااامی بااا عبیاار
نادرسااتی «یاایر گوساانندان» از آن اراده یااده اسااتخ ایااذ مسااهاه را بیشااتر ااداقی می نااد کااه
افسااانه «یاایریذ و فرهاااد» چهاال باارس از اصااالت بیشااتری بر ااوردار بااوده و بااه احتماااا زیاااد
اصال افساانه در زماان هاای نادیگ از ایاذ جاا باه کرمانشااه ایاران یاا جاهاای دیگاری منتقال یاده
و در کرمانشاه ایران دیگردیسی های را پ یرفته بایدا
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