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های تاریخی و عاشقانه در شعر سید شخصیت موتیف

 یعقوب ماهیدشتی
 

 3، نرگس لرستانی2پوری، مسعود باوان1طیبه فدویدکتر 

 
بکیار گرفتیه هیده و در    هایی است که جهت فهم متن ادبیی  موتیف یکی از پدیده :چکیده

خدمت زیباسازی موضوع هعری است و نیز بیانگر تالش هاعر در جهیت ککیب بیریتر بیه     

های قیوی و  ها که دارای داللتخوانندگان در جهت فهم هعر است. یکی از مهکترین موتیف

های مختلف در هعر اسیت   ی هاعر است، بازخوانی هخصیتبا زبان و روحیهمتناسب  زیبا 

هیاعر اسیت. سیید یع یو       احساسیا  ای بیرای تعبیر هیا وسییله  موتیف هخصییت  در واقع

هیای تیاریخی   گیری از هخصیتماهیدهتی، یکی از هاعران بزرگ کرد زبان است که با بهره

هیای عاهی انه   صف بن برخیا و نیز هخصیتآمانند: اسکندر م دونی، انوهیروان، بزرگکهر و 

هیای مختلیف بیه زیباسیازی     و ورقه و گلراه با داللتمانند: هیرین و فرهاد، لیلی و مجنون 

تحلیلی و بیا   -کوهند با روش توصیفیهعر خویش افزوده است. نویسندگان م اله حاضر می

ی وی، بیه بررسیی و تبییین کیارکرد     حجم وی، ضکن نگاهی به زندگینامهبررسی دیوان کم

 ها در هعر وی بپردازند.داللت

 ع و  ماهیدهتی، موتیف، هخصیت، تاریخی، عاه انه: هعر کردی، سید یکلیدواژگان

 

 مقدمه -1

گیری فکیری نویسینده را بیه    دهد و جهتی اصلی و جوهر هر متنی را ترکیل میمایه یا مضکون، که هستهبن

ی اصلی و مسلط آن متن را از آغاز تا پایان در بیر دارد، خیود، هیدص اصیلی میتن را      گذارد و اندیرهنکایش می

مایه یا بن» دهد.دهد، طوری که اگر چنین نباهد متن ارزش و اعتبار فکری و ادبی خود را از دست مینران می

مایه، تصویرِ خیال، اندیره، عکیل، موضیوع، وضیعیت و موقعییت،     موتیف/ موتیو، در ادبیا  عبار  است از درون

میرصیادقی،  «) هیود ختلیف تکیرار میی   صحنه، فضا و رنگ یا کلکه و عبارتی که در اثر ادبی واحد یا آثار ادبیی م 

ا سیکا داد تعریف دیگری از آن ارائه نکوده است که به نظر کاملتر  به نظر رسیده و حد : ذیل بن مایه(. ام1311ّ

مایه، هخصیت یا الگوی معیّنی }است{ که به صورِ گونیاگون در  مایه، درونبن» و مرز آن مرخص گردیده است

ماییه  ماییه و جیان  تیوان آن را بیا درون  مایه(. پس در واقع می: ذیل بن1311داد، «) هودادبیّا  و هنر تکرار می

استفاده از میراث فرهنگی گذهته از جکله توجهاتی اسیت کیه هیاعر و ادییب امیروزی بیه آن        مترادص دانست.

کیه بیین مییراث    کوهید  گرداند  به هکین دلیل هاعر میدهد زیرا این امر ادبیا  را پربار و اصیل میاهکیّت می

                                                           
  کردستاناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  -1

 دانشگگاه ززاد اسگی ی وا گد اسگیا زبگاد ر      کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان  - 2

masoudbavanpouri@yahoo.com 

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه ززاد اسی ی وا د گر سار - 3
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ها به تعبیر احسیا  و عواطیف   فرهنگی گذهته و هرایط امروزی ارتباط ایجاد کند و با استفاده از این هخصیت

گیرد تا بدین گونه فهم بهره میها و . . . خویش بپردازد. در این میان هاعر از نکادها، اساطیر، واژگان، هخصیت

 . تر عکل کندساسا  خویش آزادانههعر خویش را آسانتر ساخته و در تعبیر از اح

( یونانی بیه  sumbolon(، مرتق از سوم بولون) symboleنکاد در قلکرو هعر و ادبیا ، معادل واژه سکبول) 

ی مجزای یب چیز است و در اصطالح عبارتست از هر عالمت، اهاره، ترکیب و معنای به هم چسباندن دو قطعه

های پیاپی است کیه بیا اسیتفاده از    لت دارد. نکاد، دستگاهی از استعارهعبارتی که بر مفهومی ورای ظاهرش دال

و از آنجیا کیه    (135 -133: 1331کنید) سیید حسیینی،    عناصر عینی طبیعت، چیزی مخفی را رمزگرایی می

-نکاد، زادگاه هنر است، با هعر  یعنی واالترین نوع هنر، پیوندی دیرینه دارد  چرا که انسان بدوی بیا نکیاد میی   

ای از کردارها و گفتارهای هدند تا اسطورهاندیرید و در نخستین زبان، استعاره و نکادها از آن جهت ترکیب می

هیای میراثیی   گاهی این انتخا  نکاد در قالب فراخیوانی هخصییت   (.13 -11: 1331نوع برر بسازند) هاوکس، 

و نکادها بر دو نوع است) فرحیان صیال ،   ها هکانند فراخوانی دیگر سنتها گذهته بوده است  فراخوانی هخصیت

عناصیر مربیوط بیه     ( اول: فراخوانی مست یم) تعبییر عین الکیوروث( اسیت  در ایین هییوه       131 -132: 2111

هود، بنابراین نبایید انتظیار آن   هناسد، فراخوانده میهخصیت فراخوانده هده، هکان گونه که خواننده آن را می

های جدیدی از معانی گروده هود. دوم: فراخوانی غیرمست یم) التعبیر ه افقی خیال هاعر برا داهت که گستره

  زییرا  هوندهای معاصر هاعر به کار گرفته میها جهت تفسیر تجربهباهد  در این هیوه، هخصیتبالکوروث( می

 توانید ضیکیر  هیایی در هیعر، میی   های جوهان نهفته اسیت و وجیود چنیین چریکه    ها در این چرکهاین تجربه

 ناخودآگاه مخاطبان را به سوی خود فرا بخواند و هاعر و مخاطب را با خود هم صدا کند.

سید یع و  ماهیدهتی از هاعران معاصر کرمانراه بوده است که بدرود حیا  گفته است  وی در هیعر خیویش   

خیویش   های بزرگ تاریخی و مرهور عاه انه در جهت نیل به هیدص به فراخور ذوق و میل خویش از هخصیت

تحلیلی به واکاوی و بررسی و تبین این  -بهره برده است. م اله حاضر کوهیده است با استفاده از روش توصیفی

 ها در هعر وی بپردازد.هخصیت

 برگی از زندگینامه سید یعقوب ماهیدشتی -1-1

هییعه  سیدیع و  ماهیدهتی کرمانراهی از سلسله سیادا  سیامره، سیاکن در قکریه ماهیدهیت و میذهبش       

سرایان صیاحب  میالدی نگاهته است. سید از کردی 1313عرری است. سال تولدش را عالءالدین سجادی اثنی

دیوان و دارای عنوان بوده که مدتی از ایام هبا  را به تحصیل در کرمانراه سپری نکوده است. او خطی خیوش  

اهیعار  اصیل کردی آگیاه بیوده اسیت. آوازه     هاینواخته و از دستگاهو صوتی دلکش داهته، تنبور را استادانه می

ه.ق( فرزند دولتراه راه یافتیه   1252-1213سوزناکش در هکه جا پیچیده، به دستگاه امام لی میرزا عکادالدوله)

و به سبب عالقه به روستا و دامن طبیعت در دیوان عکادالدوله به عبور ومروری بسنده کرده نیزد حیاکم کلهیر،    

زیسیته اسیت. حیدیو جیوانکردی سیید،       ام انرا و دبیری انتخا  و معزز و محترم میی محکد حسن خان، به م

هاست. در تاریخ تولد و فو  سید اختالص اسیت. تیذکره هیعرای کرماهیان تیاریخ تولید او را       پوریاآسا ورد زبان

دی تولید او را  هکسی و صاحب میژووی ادبی کر  1231ه. ق.( برابر با   1321نامعلوم نوهته و تاریخ فو  او را )

باهید  الرعراء میی اند  امّادقیق و صحی  آن تصری  مؤلف حدی ةثبت کرده 1311قکری و وفاتش را  1223سال 



 72-33، ص 1314،  شهریور 1، جلد  3علوم انسانی اسالمی، شماره

ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

84 
 

قکری را نوهته است. سید در زادگیاهش   1252سال پس از مرگ سیدیع و  وارد کرمانراه هده و سال که یب

 (.5و 3: 1311قریه قکره به خاک سپرده هده است) ماهیدهتی، 

 پیشینه پژوهش -2-1

موضوع سید یع و  ماهیدهتی از طرص نگارندگان م اله حاضر به چیا  رسییده    پیرامونتاکنون م اال  زیر از 

(، هکیایش ملیی الکترونیکیی رویکردهیای کیاربردی و      1353است: صور خیال در هعر سید یع و  ماهیدهتی)

ایی عربی و کردی  بیا نگیاهی بیه معریوق در دو     پژوهری در علوم انسانی و مدیریت/ بررسی تطبی ی ادبیا  غن

( اولین هکایش الکترونیکی علوم انسانی اسالمی/ بررسی و تبییین عریق در هیعر سیید یع یو       1351ادبیا )

 (، هکایش ملی ادبیا  بومی ایران زمین، لرستان.1351ماهیدهتی)

 سؤاالت پژوهش -3-1

 تحریر درآمده است پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سؤاال  زیر به رهته

 اند؟در دیوان سید یع و  کدام تاریخی و عاه انههای بارزترین هخصیت

 اند؟ها با چه هدص و داللتی به کار گرفته هدهاین هخصیت

 روش پژوهش -4-1

برد  بدین ترتیب که، ابتدا ای و اسنادی بهره میتحلیلی و از روش کتابخانه -پژوهش حاضر با رهیافتی توصیفی

گیرد و در ادامه با این رویکرد به تحلیل و واکاوی داللت مورد بررسی قرار می مایه و هخصیتبنابع پیرامون من

 هود.در دیوان سید یع و  پرداخته می تاریخی و عاه انههای بکارگیری هخصیت

 

 بحث اصلی پژوهش  -2

 های تاریخی  شخصیت -1-2

 اسکندر مقدونی -1-1-2

( ) ییییاری کیییرد( و  ALEX( مرکیییب از آلکیییس) alexandrosیونیییاین الکسیییاندرو ) اسیییکندر از واژه 

اسیت و پیدر وی    «دهنیده انسیان  ییاری  »رفته به معنیای ) )مَرد( ترکیل هده که روی هم Anerous)آنرو )

، 1313) یع وبی، «الکفیدا »ی اسکندر( یا: واژه2، ج1313() دهخدا، Olymiaps)«الکپیا  »فیلیپ و مادرش

  »(. مصیریان بیا  25و  31: 1311است. بر طبق برخی روایت وی فرزند دارا و ناهید اسیت) دینیوری،    (111: 1ج

(. 212: 1331) لُکیب،  «تدبیر علکی وی را به خود نسبت دادند و گفتند وی فرزند طبیعی آخرین فرعون اسیت 

ا  به معنیای دو امپراتیوری   اند و دو ع ن ل هده در هنگام زاده هدن وی، وقوع زلزله و رعد و برق گزارش کرده

سیردار م یدونی مریهور بیه اسیکندر       (.21151: 1315ای نرستند)ر. ک پیرنیا، آسیا هنگام تولد او بر بام خانه

رستم وهیکگیر،  جکرید را به آتش کرید()بنملعون( ل ب گرفت که تخت گجستب)وی بدین جهت گجستب)

(.اعرا  232: 1، ج1313اند)مسعودی، اسکندر ذوال رنین نامیدهنگاران اسالمی وی را ( بوده و تاریخ121: 1313

اند در حالی که در الحادی بودن وی جای اند و او را موحد معرفی کردهاو را در برابر کورش، یکتاپرست قرار داده

: 1331( و نیز تاریخ بلعکی) بلعکی، 31: 1313(. در مجکل التواریخ)بهار، 211: 1315تردید نیست)ر. ک الهی، 

(. اسیکندر  5: 1315وی تحت تعلیم ارسطو بوده است) ر. ک ناردو،  اند.( او را با ذوال رنین هکاهنگ دانسته152
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های اوستا را که با خط زرین نگاهته هده بود، سوزاند و اعیان و اهراص ایرانرهر را نابود کرد) ر. ک بهیار،  نسخه

برد یا به هر کروری لریکر  بود که به هر دیاری یورش میچنان عظکت و اقتداری پیدا کرده  (. وی311: 1331

-کردند و در برابر او سر تعظیم فرود میی سالطین و بزرگان آن دیار با ت دیم هدایا از او است بال می »کریدمی

) «داهیتند کردند و مجالس به اسم او برپا میهای مختلف جهان، ههرهایی به نام او تأسیس میآوردند. در خطه

. سید یع و  در قصیده بهارییه کیه   سد سکندر در ادبیا  نکاد و سکبل م اومت است(. 211: 1311کن، گیره

ها زیبایی دو چندانی به هعر خویش افزوده است  وی سروده است با استفاده از تربیه و نیز فراخوانی هخصیت

چکنزار را به حضور سپاهیان تریبیه   ها دربه زیبایی تکام روییدن گل« لرکر نوروز» گیری از تربیه بلیغبا بهره

 ای به سان سد اسکندر، م اوم و پایدار، برپا داردساخته و از محبو  خواسته که در این سرزمین خیکه

 دار هر گالن      خیمه پیکا لم بیابان چون سد اسکندرینورز و گل پیش خوان لشکر

 ( 13: 1311)ماهیدهتی، 

 انوشروان -2-1-2

کیه بزرگتیرین    -میالدی بر اسا  وصیت پدر و تأیید بسیاری از نجبیا و موبیدان   131سال  خسرو پسر قباد در

بر تخت سلطنت نرست. وی از آغیاز حکومیت بیا میدعیان خیانگی و هیورش        -دلیل آن سرکوبی مزدکیان بود

اخته پرد -که ادعای سلطنت داهت -برادران و بعضی از بزرگان مواجه هد. وی ابتدا به سرکو  برادرش کاوو 

(. انوهیروان با دولت روم هرقی صیل  نکیود)   131: 1311سن، و پس از دستگیری او را به قتل رساند) کریستن

ا ههر  زیاد وی سبب هد که نزد اعرا  این نیام بیه   گفتند امّ(. عربها وی را کسری می211: 1315کو ، زرین

تیرین  وه بر این که وی را عادلان هرقی عالمورخ (.31عنوان ل ب تکام پادهاهان ساسانی هناخته هود) هکان: 

(. انوهیروان نیه تنهیا   352: 1313اند) ر. ک ثعالبی، اند، او را نکونه جوانکردی و رحکت هکردهپادهاهان دانسته

دوستی ههر  داهته است بلکه مورخان بیزانسی هم توجه خاص او را نزد ایرانیان و اعرا  به حککت و حککت

(. در زمیان وی دولیت ساسیانی بیه اوج هیکوفایی      531: 2، ج1311اند) گیبیون،  متذکر هدهبه مباحو حککت 

 (.131: 1313سن، م درگذهت) کریستن  115رسید. انوهیروان سلطانی عادل بود. وی در سال 

هیای  پادهاه ساسانی، نکاد دادگری و عدل است که این مفهوم نکادین بخاطر هکان ل ب دادگری است کیه میغ  

به وی داده اند و طو  پسر نوذر نکاد فرمانبرداری و فرمانبری است  زییرا در واقعیة بیه خریم آمیدنِ       زردهتی

کیکاوو  از رستم وی بود که مأمور دستگیری رستم گردید. هاعر این دو نکاد را کوچکتر از محبو  و معروق 

ی یعنیی عیدالت و هیجاعت    العابدین خان، به دو صیفت واالی و . سید یع و  در مدح زینخویش دانسته است

ای برجسته ساخته است که حتی انوهیروان عادل و نیز طو  نوذری در م ابل اهاره کرده است و آن را به گونه

 اندعاجز و ناتواناین صفا  وی 

 هم ژ عدل و هم شجاعت چاکر درگاهشن      صد وک نوشیروان و صد چون طوس نوذری

 (11: 1311)ماهیدهتی، 

 برخیا بن و آصف بزرگمهر -3-1-2

)معر  آن برزجکهر و در تداول امروزی بیوذرجکهر( وزییر خسیرو انوهییروان. گذهیته از هخصییت       بزرگکهر» 

بیرد،  ای نیز دارد. گویند هنگامی که او به دستور انوهیروان، در هندوستان به سیر میی  تاریخی، هخصیت افسانه



 72-33، ص 1314،  شهریور 1، جلد  3علوم انسانی اسالمی، شماره

ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

07 
 

ی پهلوی پنیدنامگ وزرگکهیر   اند. رسالهوی نسبت داده اسرار بازی هطرنج را کرف نکود. اختراع بازی نرد را به

کلکه، نیز به او منسو  است. مح  ان ضبط نام او را بیه   1131ی پسر نیکبخت(، با حدود بختگان )= پیوندنامه

: 1، ج1312/ معیین،  251: 1، ج1335) رامیین و هککیاران،   «اندصور  بوذرجکهر، ابوذرجکهر، نادرست دانسته

211.) 

وزیر یا کاتب یا ندیم حضر  سلیکان )ع( است و در روایا  و داستانهای حضر  سیلیکان )ع( نیام او    آصف، نام

بیوده و  ظاهراً او یکی از نزدیکیان و دوسیتان خیاص سیلیکان )ع(     (.35: 1، ج1311)خرمراهی، برده هده است

او نزد سلیکان  (.115: 11ج، 1333)مکارم هیرازی و هککاران، گویند خواهرزاده سلیکان نبی )ع( بوده استمی

است)هبسیتری،   هیده وارد خانه او می هخواستدارای م ام و منزلت بوده در حضور و غیا  سلیکان هر وقت می

در روایا  و تفاسیر هکه جا آصف وزیری خردمند، سیاستکدار و مدبر معرفی هده اسیت. آصیف از    (.21: 1315

: 1، ج1331)مرکز فرهنیگ و معیارص،   کودکی سلیکان بوده استاسرائیل و براسا  بعضی منابع، هم دوران بنی

115.) 
گردند که هیاعر حککیت و ع یل آن دو را در برابیر ع یل و      هردوی این بزرگان نکاد ع ل و درایت محسو  می

 دانداندک و ناچیز می العابدین خان() زینککال محبوبش

 ی همچو طفل اصغریآصف بن برخیا ژ او حکمت بوذرجمهر       در بر عقل و کمال

 ( 11: 1311)ماهیدهتی، 

 

 های عاشقانهشخصیت -2-2

 شیرین و فرهاد -1-2-2

بود. در متیون   خسروپرویزو رقیب  هیرینای فرهاد کوهکن از عراق مرهور و ناکام اد  فارسی و عاهق افسانه 

های قیدیم از فرهیادس سیپهبد و در    ا در بعضی از کتا است امّ ای به هخصیت او نردهتاریخی و ادبی قدیم اهاره

است که مهند  بود و کار ساختن بعضی از ن یوش در بناهیای عصیر     فرهاد حکیم نام برده هدهبعضی دیگر از 

 خسیرو و هییرین  در داسیتان   نظامی گنجویهرم قکری به بعد که  یخسرو پرویز به او منسو  است. از سده

ایین  ماجرای عرق او و هیرین را به نظم درآورد، ههر  فرهیاد در اد  فارسیی از خسیرو نییز فراتیر رفیت. در       

دل و یکرنگ، به غایت نیرومند و مستغنی از مال و سخت اسیتوار  داستان فرهاد حجار و مهند  و انسانی ساده

خسرو پرویز هد و خسرو او را به کنیدن   یی هیرین معروقهها فرهاد در مأموریتی، هیفتهاست. بر طبق افسانه

ا به این امید کیه او  واداهت، با این هرط که اگر در این کار توفیق یافت هیرین را به او واگذارد، امّ بیستونکوه 

های سنگین و عظییم کیوه را   جان بر سر این کار ببازد. فرهاد با هوق و توانایی خاصی به این کار پرداخت و پاره

بلکه صد مرد از برداهتن آن عاجز بودند، کَند. گویند به تحریب خسرو پرویز پیرزنی بیه درو  خبیر   که ده مرد 

ی خود را بیر فیرق خیویش فیرو آورد و در دم جیان      مرگ هیرین را به او داد و فرهاد به هنیدن این خبر تیره

انه در هعر و اد  فارسیی  ای از افسپاکبازی عرق و پایکردی در هاله یسپرد. هخصیت فرهاد هکچون اسطوره

های منظوم بسیاری بیه  است و بر محور داستان عرق او به هیرین و رقابتش با خسرو پرویز داستان عرضه هده

است که به رغم برخی اختالفا  در اسا  با هم اهتراک دارد. هکچنین در ادبیا  اییران آمیده کیه    وجود آمده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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ای که در مالمت سید یع و  در قطعه (.1135: 1331از زمین برخاسته است)ر. ک هریفی،  فرهاداز خون  الله

از اینکه محبو  به وی توجه چندانی ندارد بسیار ناراحت و انیدوهناک  و هکایت از معروق خویش سروده است 

سازد که رخ هیرین) در اینجا محبیو (  است، بدین خاطر با فراخوانی هخصیت فرهاد کوهکن به وی یادآور می

های دیگر صیادی ماهر بوده است که اکنون سبب مرگ فرهاد) در اینجا هاعر( هده است وگرنه وی در موقعیت

 اسیر هده است خود

 رخ زیبای شیرین بی و خون کوهکن باعث     وها صیاد تردس بی سید برچی و نخجیری

  (11: 1311)ماهیدهتی، 

بستان و بیستون آهنایی داهته اسیت، از دل  سید یع و  با توجه به اینکه از دیار کرمانراه بوده و بخوبی با تاق

ی فرهیاد را  پرسد که آیا هنیوز نالیه  گذری کند و از دل سؤال میطلبد که بر کوهی که فرهاد تراهیده است می

هنود؟ در واقع سید یع و ، خویرتن را به جای فرهاد قرار داده است کیه اکنیون از   بخاطر دوری محبوبش می

 دوری محبو  ناالن است

 وی لو دل کاوهکی ایژنهرهاد     بین نالهای دل گذری که و کمرتاشی فه

 (13)هکان: 
گفتگویی خیالی که بین سید یع و  و بیستون به تصویر کریده هده است، هاعر علت دلتنگیی و نیاراحتی   در 

هود که در م ابل کوه بیان کرده با وجود اینکه وجود وی از سنگ است امّا هنوز از مرگ فرهیاد  کوه را جویا می

 ناراحت و غکگین است

 عاشقان چاک چاکی افالک     سینه بو قلنگ پرسام بیستون سر برده

 ی ابروت بردنی و همگرهپی چیش ویطوره ماتنی له خم      سه

 واتم بیستون تو ژ سنگنی      پی کی پشیو حال خاطر تنگنی

 وات راسن سنگن اصل ایجادم      مات نافهمی فوت فرهادم

 (25)هکان:  

خویش بخاطر هیرین گذهیته اسیت    در ادامه، بیستون از مرگ فرهاد ناراحت است زیرا بیهوده از جان هیرین 

آنچه بر زیبایی این بیت افزوده است وجود جنا  تام در کلکه هیرین) گرانبهیا( و هییرین) معریوق معیروص(     

است، در ادامه بیستون ناالن است زیرا فرهاد نکانده است که بر زیبارویان کنونی کرمانراه نگاه کنید زییرا ایین    

 تر هستند بطوری که باید هیرین را نوکرِ نوکر ایران نکودزیبارویان به مراتب از هیرین زیبا

 وه عبث عبث ژی دور دیرین     پی شیرین گذشت ژ گیان شیرین

 من نگا کی وی جهانه وا     وی نونمامان کرماشانه وانه

 تماشای ترکیب دستورشان کی     شیرین و دس شور دسشورشان کی

 (25)هکان:  

ی مریهور در ادبییا    هیای عاهی انه  یع و ، هاهد آهنایی کامل وی بیا هخصییت  در یکی دیگر از قصاید سید 

 بیت زیر به زیبایی یاد کرده است درمجنون  و هستیم  هاعر از فرهاد

 فرهاد پی شیرین، مجنون پری لیل      ای پای بیستون او صحرای دُجیل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 (35)هکان:  

که ف ط ایوان خسرو کم دارد) دقی یاً هکیان    استسید یع و  محبو  خویش را به سان هیرین ارمنی دانسته 

 رفتار را دارد(

 اطوارش مر طور شیرین ارمن      وی طور هر ایوان خسروش کمن

 ( 11)هکان: 

 لیلی و مجنون -2-2-2

هایی به عنوان لیلی و مجنون است  که به علیت هیهر  و   از جکله آثار مرهور و غنایی در اد  فارسی، منظومه

-های گوناگون سروده هده است. این داستان برخاسته از زندگی و واقعهمیان اقوام مختلف به زبانمحبوبیت در 

ی دلدادگی قیس بن ملوح بن مزاحم عامری به لیلی دختر مهدی بن سعد بن ربیعه عیامری اسیت) اصیفهانی،    

در مورد زمیان ح ی یی    -(1: 1111عامر در وادی بین مکه و مدینه بودند) بن ملوح، قبیله بنی  -(.131: 1313

-ی عریق عیذری بیین لیلیی و مجنیون اخیتالص اسیت  برخیی آن را اتفیاق افتیاده پییش از اسیالم میی             واقعه

ع یده بر این است که اهعار مربوط به داستان لیلی و مجنون مربیوط بیه    ا غالباً( ام111ّ: 1311دانند)حسینی، 

 11ن به ن ل از بروکلکان درگذهت مجنیون را حیدود سیال    امیه است. ادوارد براواقرن اول هجری و دوران بنی

ورده آ(. دکتر برا  زنجانی در م دمه دیوان نظامی گنجوی 111: 2، ج1331م( نوهته است) براون، 135هجری)

این داستان واقعیت داهته و از قرن سوم و چهارم در ادبیا  فارسی نیز در عرق و محبت سرمر ی هده  »است

دو مرد در دنیا هرگیز   »، م دمه: یازده(. طه حسین به ن ل از اصکعی آورده است1315، ) نظامی گنجوی«است

(. جیاح  بیر   253: 1، ج1512) حسیین،  «ال ریةعامر و دیگری ابنبه جز اسم هناخته نردند  یکی مجنون بنی

ون نسیبت  این باور است که مردمان هر هعری را که درباره لیلی گفته هده و هاعر آن مرخص نبیود بیه مجنی   

. سید یع و  در بیت زیر، عرق پاک است (. عرق لیلی و مجنون نکاد112: 1، ج1111اند) جاح  بصری، داده

هد( خواسته اسیت کیه مواظیب باهید زییرا      دالک گفته می -کنندهحجامت -از سلکانی) در گذهته به آرایرگر

ای از خون او بریزد، صحرا و ی کند یا قطرهای لیلی گوش فرا داده است و اگر لیلی نالهکنندهمجنون به حجامت

 گون خواهد هد دمن از خون مجنون سرخ و الله

 گون لم خون مجنون دامن صحرا دویگوش در سلمانیا چون تو رگ لیلی ادی     الله

 (22: 1311)ماهیدهتی،  

 ورقه و گلشاه -3-2-2

هوند و قرار است بیا هیم ازدواج   عاهق یکدیگر میداستان ورقه و گلراه، داستان دو دلداده است که در کودکی 

هود که گیاه بیه زور و گیاه بیه     ا زیبایی معروق سبب پیدا هدن رقیبان قدرتکند و ثروتکند دیگری میکنند امّ

دارد ولیی  کنند. عاهق با کوهش فراوان این مرکال  را از پییش پیا برمیی   حیله در این مسیر، مرکل ایجاد می

هود که وی به ازدواج کسی دیگیر درآمیده   سد و سرانجام وقتی به دیدار معروقه نایل میرهکواره ککی دیر می

زنید و  است. در این وضعیت با وجود توان دست یافتن به معروق، به دلیل رعایت عفت، از این کیار سیرباز میی   

گوید و معروقه نیز پیس از  گیرد و از هد  غم و اندوه، جهان فانی را وداع میسرخورده راه خود را در پیش می

سیپارد) ر. ک غالمحسیین زاده و   رسیانده و در آن حیال جیان میی    اطالع از این وضع خود را بر سر گور عاهق 
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سید یع و  در بیت زیر ضکن اهاره به ورقه و گلراه) گلراد(، از گرتن ورقه بیه دنبیال    (.11: 1351هککاران، 

 گلراه ناراحت است

 یل     ورقه پی گلشاد بگردی چون سیلسنان و زاری پی زن و واو

 (35: 1311)ماهیدهتی، 

 گیرینتیجه

هایی است که در هعر معاصر روی داده اسیت و  های پیرین در هعر، یکی از پدیدهاستفاده از میراث و هخصیت

انید. سیید   ها در هعر خویش به صور  نکیادین بهیره بیرده   هاعران به فراخور ذوق و م صد خویش از هخصیت

اهخاص تاریخی و نیز افراد مرهور بیه عریق، کیه ایین      تیع و  ماهیدهتی، هاعری است آگاه از احوال و حال

ها را در قالب هعر خویش به خوبی گنجانده اسیت. هخصییتهایی تیاریخی ماننید: اسیکندر م یدونی،       هخصیت

  مییل هیاعر بکیار گرفتیه     های باصف بن برخیا به خوبی در هعر وی با داللتآانوهیروان ساسانی، بزرگکهر و 

هیای عاهی انه ماننید:    را هخصییت های به کار برده هده در هعر سید یع و  اند. بخش دیگری از هخصیتهده

هیا  فرهاد و هیرین، لیلی و مجنون و ورقه و گلراه به خود اختصاص داده است که در این بخش بیریتر داللیت  

  دالّ بر برتری معروق هاعر بر این افراد است.

 

 نابعم

 ی األغانی، ترجکه مرایخ فریدنی، تهران: انترارا  علکی و فرهنگی.(، برگزیده1313اصفهانی، ابوالفرج) .1

 (، بچه تباه تاریخ، چا  اول، مرهد: نرر تابران.1315الهی، حسین) .2

 مروارید.اهلل مجتبایی، چا  هفتم، تهران: انترارا  (، تاریخ ادبیا  ایران، ترجکه فت 1331براون، ادوارد) .3

(، تاریخ بلعکی، تصحی  بهیار و کوهیش محکید پیروین گنابیادی، چیا  اول،       1331بلعکی، ابومحکد بن محکد) .1

 تهران: انترارا  زوار.

(، قابو  نامه، تصیحی  غالمحسیین یوسیفی، چیا  دوم، تهیران:      1313بن رستم وهکگیر، ابوالکعالی کیکاو ) .1

 سخن.

روایت ابوبکر والبی، تح یق و تعلییق یسیری عبیدالغنی، بییرو :     (، دیوان قیس بن ملوح، 1111بن ملوح، قیس) .1

 دارالکتب العلکیة.

 (، مجکل التواریخ، تهران: نرر کالله خاور.1313بهار، محکدت ی) .1

 (، پژوهری در اساطیر ایران، چا  دوم، تهران: آگاه.1331بهار، مهرداد) .3

 ان: نرر افسون.(، ایران باستان، چا  اول، تهر1331پیرنیا، حسن)مریرالدوله() .5

(، غرر اخبار الکلوک الفر  و سیرهم مرهور به تاریخ ثعالبی، ترجکه محکد 1313ثعالبی، عبدالکلب بن محکد) .11

 فضائلی، تهران: ن ره.

 (، البیان و التبیین، تح یق عبداالسالم محکد هارون، چا  اول، بیرو : دارالفکر.1111جاح  بصری)  .11

 ا  دوم، قاهره: دارالکعارص.(، حدیو األربعاء، چ1512حسین، طه) .12
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(، مجنون و لیلی عربی و لیلی و مجنون نظامی، مجکوعه م اال  کنگره بزرگداهیت  1311حسینی، سید محکد) .13

 نهکین سده تولد حکیم نظامی گنجوی، به اهتکام و ویرایش دکتر منصور ثرو ، تبریز: دانرگاه تبریز.

 ن پژوهی، چا  اول، تهران: دوستان و ناهید.(، دانش نامه قرآن و قرآ1311خرمراهی، بهاءالدین) .11

 (، فرهنگ اصطالحا  ادبی، تهران: مروارید.1311داد، سیکا) .11

 نامه، چا  اول، تهران: دانرگاه تهران.(، لغت1313اکبر)دهخدا، علی .11

(، اخبار الطوال، ترجکه محکود مهدوی دامغانی، چا  چهیارم، تهیران:   1311دینوری، ابوحنیفه احکد بن داوود) .11

 نی.

(، دانرنامه دانش گستر، چا  اول، تهران: مؤسسیه دانیش   1335رامین، علی، کامران فانی و محکدعلی سادا ) .13

 گستر روز.

 (، تاریخ ایران باستان، تهران: سکت.1315زرین کو ، عبدالحسین و روزبه زرین کو ) .15

 های ادبی، چا  دوازدهم، تهران: انترارا  نگاه.(، مکتب1331سید حسینی، رضا)  .21

 (، اعالم قرآن، چا  اول، قم: انترارا  دفتر تبلیغا  اسالمی.1315هبستری، عبدالحسین) .21

 ، تهران: فرهنگ نرر نو و انترارا  معین.( فرهنگ ادبیا  فارسی1331هریفی، محکد) .22

 تطبی ی بررسی (،1351رادفر) ابوال اسم و روهنفکر کبری عبید، صال  عبید یحیی و غالمحسین زاده، غالمحسین .23

 تطبی یی،  ادبییا   و زبیان  هایپژوهش فصلنامه عربی، روایت اصل با عیوقی گلراه و ورقه داستان عاه انه ضامینم

 .13 -15 صص اول، هکاره دوم، دوره

، بییرو :  2(، الرعر و الدین: فاعلییة الرمیز الیدینی الک ید  فیی الریعر العربیی،          2111فرحان صال ، کامل)  .21

 دارالحداثة.

 (، تاریخ سلطنت قباد و ظهور مزدک، ترجکه احکد بیرهب، تهران: کتابخانه طهوری.1311آرتور)کریستن سن،  .21

 (، انحطاط و س وط امپراتوری روم، ترجکه فرنگیس هادمان، تهران: ناهر علکی و فرهنگی.1331گیبون، ادوارد) .21

 ترارا  علکی و فرهنگی.(، ایران از آغاز تا اسالم، ترجکه محکد معین، چا  هرتم، تهران: ان1311گیرهکن) .21

 (، اسکندر م دونی، ترجکه رضا زاده هفق، تهران: زوار.1331لُکب، هارلود) .23

کوهش محکدعلی سلطانی، تهران: مؤسسه فرهنگی نرر سیها،  اهعار، به(، دیوان1311ماهیدهتی، سیدیع و   ) .25

 دوم.

 بوستان کتا .(، اعالم قرآن از دایرة الکعارص قرآن، قم: 1331مرکز فرهنگ و معارص) .31

(، مروج الذهب، ترجکه ابوال اسم پاینده، چا  هرم، تهران: هرکت 1313مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین)  .31

 انترارا  علکی و فرهنگی.

 (، فرهنگ فارسی معین، چا  پنجم، تهران: سپهر1312معین، محکد) .32

 االسالمیة. ، تهران: دار الکتب31(، تفسیر نکونه ،   1333مکارم هیرازی و هککاران ) .33

 ی هنر داستان نویسی، تهران: کتا  مهناز.(، واژه نامه1311میرصادقی، جکال و میکنت میرصادقی) .31

 فر، تهران: ق نو .(، امپراتوری ایران، ترجکه مرثضی ثاقب1315ناردو، دان) .31

 تهران.(، دیوان لیلی و مجنون، به تصحی  دکتر برا  زنجانی، تهران: دانرگاه 1315نظامی گنجوی) .31
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 (، استعاره، ترجکه فرزانه طاهری، تهران: نرر مرکز.1331هاوکس، ترنس)  .31

(، تاریخ یع وبی، ترجکه محکید ابیراهیم ایتیی، تهیران: انتریارا  علکیی و       1313یع وبی، احکد بن ابی یع و ) .33

 فرهنگی.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


