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  چكيده

شاعران و نويسـندگان   بن يحيي سيبك  نيشابوري، از موالنا محمد
هــ   840را به سـال   حسن و دلقرن نهم هجري است، وي كتاب 

داستاني اسـت غنـايي كـه بـه زبـان       حسن و دل. ق، ساخته است
ها و لطايف با نثري مسجع نوشته شده و داراي تازگي سمبوليك و

مغـرب زمـين    سـيبك در  دل حسن ونمونه داستان  .اي استويژه
 »دومونـگ « و »دو لـوريس «نويسندگان  اثر گل سرخرمان مشهور 

  .است) قرن سيزدهم ميالدي(
آيـد  برمـي   گل سـرخ و رمان   حسن و دلچنان كه از متن داستان       
تصنيف، در هر دو داستان نمايش ِتالشي است پرحادثه كه در اين  ةانگيز

  !نمايش، صحنه، تن و جان آدمي است، بازيگران، اعضاي آن
شاهكارهاي غنـايي ادب ايـران      ، بي شك، يكي ازدل حسن و     

توانـايي   آن، كنار التذاذ هنري حاصـل از  ژرفي در چنين اثر. است
تـا بـدين    گيرد تأمل قرار كه همواره مورد بازانديشي و دارد آن را

 ساختمان، محتواي دروني و در غور انديشي وژرف وسيله بتوان با
  .  يافت آن، موارد ارزشمندي را هاي ساختاري نهفته درساير توان

ن مشترك دو داسـتان   تدوين اين مقاله آن است كه مضامي هدف از
آنجـايي كـه    از با هم بررسي شـود؛  گل سرخو رمان  دل حسن و

اروپا تـدوين   ديگري در ايران و اين دو اثر با وجود اينكه يكي در
تـا   هـم دارنـد، مقالـه تـالش دارد     شده است، همساني بسياري با

كلي اين  همانندي  اين دو اثر را تبيين نمايد؛ به همين دليل محور
  . بررسي امكانات نهفته در اين دو اثر است مقاله
 عشق، سيبك حسن، دل، گل سرخ، عقل،: هاهواژكليد

 يشابوري، دولوريس، دومونگن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Asieh.zabihnia@gmail.com :نشاني نويسنده مسئول .1

Abstract 
Maulana Mohammad Yahya Sibak Neyshaboory 
is one of the 9th – century AH poets and writers 
how wrote The Beautiful and Heart in 840 AH.  
This is a lyric story availing from symbolic 
language and rhymed prose which has special 
freshness. In the West, The Rose, written by De 
Lorris and De Meungue (13th century AD), is a 
similar story. As it is seen in these stories, the 
motivation of writing them is the representation 
of an adventurous attempt wherein the scene is 
human body and soul; actors, its members! The 
Beautiful and Heart is undoubtedly one of the 
lyric masterpieces of Iran's literature. Such a 
great work accompanied with artistic pleasure 
has the ability to be revised from different views 
in order to find significant points in its internal 
content and other structural potentials. The aim 
of this article is to compare similar themes in 
this story and The Rose. Although these works 
are written in Iran and Europe, they have similar 
points which the author tries to explain. 
Therefore, the focus of the article is the study of 
their hidden possibilities. 
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  مقدمه

 جملـه موضـوعات و   هاي عاشقانه رمزي ازداستان
غنايي فارسي است كه تعداد زيـادي  مضامين ادب 

. اندشاعران فارسي زبان به آنها رغبت نشان داده از
 توجـه بـه دليـل جاذبـه و     شك ايـن گـرايش و  بي

  .ستهاگونه داستانكشش اين
غنـايي   شـعر  ةيافتـ هاي عاشقانه بسـط داستان

 شود،غزل مفهوم عشق به اشارتي بيان مي در .است
 و همـان مضـمون بـاز   هاي عاشـقانه  داستان اما در

آنچه . يابدقالب داستاني كمال مي در گسترده شده،
هـاي  در داسـتان  حكمي اسـت،  غزل انتزاعي و در

  .گيردمي تفصيلي به خود عاشقانه صورت عيني و
عظمتـي   هـاي فارسـي داراي شـكوه و   داستان

هـا تنهـا بيـان يـك     گونه داستاناين. خاص هستند
 ن عواطف انساني،ماجراي عاشقانه نيست، بلكه بيا

ــي وئمســا ــي و ل روان ــاي  درون نشــان دادن هنره
 .روح التـذاذ ادبـي اسـت    نهايت ايجاد در كالمي و
را دنبال  ترها، هدفي عالياين نوع داستان عشق در

-نتايج بزرگي را براي مردم به ارمغان مي و كندمي

هاي عاشـقانه  هاي اصلي داستانهمچنين مايه. آورد
عشـق،   وسوسـه،  وفـاداري،  چون هجـران، فـراق،  

  .گاه وصل را نيز در بردارد حسد و
هاي عاشـقانه خـود،   نظامي گنجوي با داستان

بنا نهاد كه ادبيـات عاشـقانه    مكتبي را يك قرن بعد
او  به مرز بلوغ رساند و پيروان بسـياري يافـت؛   را

 آثار ثيرأنويسندگان را تحت ت شاعران و بسياري از
  .خود قرار داد

قرن نهـم تـا دوازدهـم     داستان عاشقانه،اوج «
 سـالمان و هـايي چـون   درقرن نهم، منظومـه . است
شمس فتاحي نيشابوري،  دل حسن وجامي،  ابسال

-داسـتان  خواجه مسعودقمي نوع خاصـي از  قمر و

 ةهـاي عاشـقان  بـا عنـوان داسـتان    هاي عاشـقانه را 
قـرن   در. نهنـد استعاري بنيان مـي  تمثيلي و رمزي،

هـا بـه   نظيـره  ها وكمي تعداد منظومه دهم به لحاظ

-داسـتان  كنار در. يابدچشمگيري افزايش مي طور

 و ماجراهـا  اسـامي،  هـا، رغم تنـوع نـام  بههايي كه 
ها دارنـد، برخـي   مايهبن فراوان در اشتراكات بسيار

مضـامين   بـا  اي نيـز هـاي حاشـيه  گونـه  هـا و تفنن
 ارســطو، ذوالفقــاري،( ».گيــردعاشــقانه شــكل مــي

1386 :18(  
هـاي  مايهبن خصايص و ها،تمامي اين داستان در

را  دل حسـن و توان يافت؛ كه من جملـه  مشتركي مي
اما نكتـه درخـور توجـه كـه جـاي      . شودنيز شامل مي

گـل  شـباهت زيـاد رمـان     شگفتي بسيار دارد قرابت و
بـه   اثـر   حاضر ابتدا هـر دو  ةدر مقال. با آن است سرخ

نكات  سپس همساني و شوند،معرفي مي طور مختصر
  .گرددمي دو داستان ذكر هر مشابه در

   

  گل سرخو رمان  دل حسن ومعرفي 

شاعران  نيشابوري از 1موالنا محمدبن يحيي سيبك
وي داسـتان  . نويسندگان قرن نهم هجـري اسـت   و

 هجـري، در  840بـه سـال    را يك بار 2دل حسن و
 بحـر بـه   بيـت دارد و  5000قالب مثنوي سرود كه 

سپس خود وي، خالصـه ايـن    هزج مسدس است؛
بـه نثـري مسـجع     دل حسـن و منظومه را به نـام   

نثـر دوران تيمـوري    نوشت كـه نمونـه زيبـايي از   
اما بعد چنين گويد مخترع ايـن حكايـت و   «: است

يونان پادشاهي بود كه  شهر مبدع اين روايت كه در
احكـام او؛   مغرب مسـخر  تمام ديار نام او و» عقل«

 جـز  آخـر . بندي نداشت دل او گونه مراد برهيچ از
. م مقام پادشـاهي فرزنـدي نداشـت   ئآن كه براي قا

پادشـاه   دادش و خداي تعالي پسـري دلفـروز   آخر
سيبك نيشـابوري،  ( ». ...نام او نهادش» دل« دل آور
1364 :15(  

داسـتان شـاهزاده    دل حسـن و به طـور كلـي   
عاشـقانه   شـاهزاده دل، داسـتاني رمـزي و    حسن و

» دل«عشـق شـاهزاده    اين داسـتان،  ةدرونماي. است
 »عشـق « فرزنـد » حسـن «به شاهزاده » عقل«فرزند 
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طـي مسـالك و مهالـك     است كه سرانجام پـس از 
ــراوان و هــاي بســيار و لشكركشــي هــا وجنــگ ف

-مـي » حسـن «بـه   »دل«گوناگون  مصائب فراوان و

گنبـد  « مغرب مقامش در» دل«اين داستان  در. رسد
كـه در   اسـت،  بـا او » قلعه بـدن «پادشاهي  و» دماغ

اين  در را »نظر«تكاپوست و  در» آب حيات«طلب 
 از عبـور  پـس از  او و گمـارد راه به جاسوسي مـي 

 »هدايت« پادشاه شهر »همت« عافيت به ياري شهر
 »عشق« مشرق سرزمين را كه در »آب حيات« نشان

طيف داستان را زباني ل«به هرحال  ...جويداست مي
آن  عمق احساس در نيز اي جالب است ومكالمه و

  )8 :1364 پور،فرزانه( ».است بسيار
 »دولـوريس «: اثـر نويسـندگان   گل سرخرمان 

)Guillaumedelorris ( دومونــگ«و« )Jean de 

Meung ( ترين آثـار قـرون وسـطاي    يكي از مهم
ادبيـات   فرانسوي است كه تـأثيرات بسـياري را در  

ترين يكي از پر خواننده است، و قرون بعد گذاشته
هاي فرانسوي از قرن چهاردهم تا ميانـه قـرن   رمان

شاعر انگليسي  چاسر،.  شودشانزدهم محسوب مي
ترجمه اين رمـان   آن را به انگليسي ترجمه كرد، و

اين رمـان  . در انگليس هم مورد توجه واقع گرديد
از دو قسمت تشكيل شده است كه به هـم مـرتبط   

هـر دو قسـمت آن يـك شـخص      ةيسندنو. هستند
ــت،  ــمت اول آن را «نيس ــوريس «قس ــوم دو ل » گي

، شاعر فرانسـوي، در  )اوايل قرن سيزدهم ميالدي(
مــيالدي ســروده  1225 -1240هــاي حــدود ســال

-دو لوريس اذعان مـي )  8: 1388ستاري، (» .است

سالگي خود خوابي ديده كه آن  20دارد كه در سن 
ايـن  . درآورده اسـت  سالگي به شعر 25را در سن 

باشـند ناتمـام و   بيـت مـي   4028كـه شـامل    اشعار
. زيرا ناگهان دولوريس از دنيـا رفـت   ؛ناقص است

مـيالدي، نويسـنده فرانسـوي     1275بعدها در سال 
سـرودن  » دومونـگ «ملقب به » ژان كلوپينل«به نام 

گرفـت و تعـداد    سـر  كار ناتمـام ِدو لـوريس را از  

ــه   ــات آن را بـ ــت  18000ابيـ ــزايش دادبيـ  .افـ
 گل سـرخ در رمان ) 2211/ 2: 1379سيدحسيني، (

  :آمده است
 رفتـه اسـت،   ماه مه بـه صـحرا   شاعري كه در

 خواهدمي .يابدمي باغي بلند ديوارِ برابر را در خود
 ،»خسـت « ،»حـرص « ،»دنائـت «ولي  باغ شود وارد

مانع دخول  »فقر«و » ريا« ،»پيري« ،»اندوه« ،»حسد«
 بـر  بـاغ را  در» بطالت« .گردنديوي به باغ ِلذات م

و وي را بـه چمنـي    گشـايد عاشق مـي  روي شاعرِ
بـا كمـان    )كوپيـد (= آنجا خداي عشق در ...بردمي

را مجـذوب   شـاعر  و شـود مي ظاهر معروف خود
 اسـت؛ » نارسيس« چشمه كه در كندگل سرخي مي

طريـق   در »مـانع عشـق  « شـود و عاشق مـي  شاعر،
برج ِخود  از» عقل«ناگاه  ...و گرددمي عشق آشكار

عشـق بـا    ...كندو عشق را سرزنش مي آيدفرود مي
كوه    حديث نفسي طوالني از فراق و هجر يـار، شـ

 كنـد و استهزاء كـاري نمـي   عقل جز ...كندمي آغاز
سرانجام عشق بـه   ...دهدمي چون دانشمندي اندرز

 در ...زنـد غيبت را گردن مـي  ،»حسن استقبال« مدد
 ...گرددمي عشق آغاز ميان سپاه عقل ونهايت نبرد 

ميـدان   پيـروز » ونـوس « و لشكريان عشق به ياري
  .چيندمي عشق گل سرخ را و ...شوندمي

هـاي دو  حاضر تالش دارد تـا همسـاني   ةمقال
را   گـل سـرخ  و رمان  دل حسن و ةداستان عاشقان

  :تحليل كند بررسي و هم مقايسه، با
  

  تحقيق ةپيشين

 و  دل حسن وتوجه بودن ِ درخور توجه به نُو و با
 متون ادبي، محققـان ايرانـي نيـز    در گل سرخرمان 

ايـن زمينـه بـه     توان دركه مي اند،به آن توجه كرده
  :ها اشاره كرداين پژوهش

ــاب  - ــور دل حســن وكت ــه كوشــش  ِمنث ب
اهللا صـفا بـه    باراهنمـايي ذبـيح   پور، المرضا فرزانهغ

توسـط   1351بـه سـال    و فـراهم آمـد   1340سال 
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 .شد ملي منتشر انجمن آثار

 ناتــل خــانلري، پرويــز در مجلــه ســخن، -
 دل حسـن و مـتن ِ   1341شماره دي و بهمن، سال 

 .كرد منثور را منتشر

ادب  در هاي رمزيداستان رمز وكتاب  در -
ــه  تقــي پورنامــداريان، اشــاره فارســي، اي كوتــاه ب

 .كرده است دل حسن ورمزهاي داستان 

منظوم نيزبه كوشـش ِحسـن    دل حسن و  -
 چشـمه در  توسط نشـر  ارسطو ذوالفقاري و پرويز

 .  چاپ شد 1386سال 

رضا  جلد دوم، ،هاي ادبي مكتبكتاب  در -
بـه   )سـطر  درحـد دو ( سيدحسيني، اشاره كوتـاهي 

 .كرده استگل سرخ رمان 

سيدحسـيني،   رضـا  ،فرهنگ آثاركتاب  در -
نقل كرده كه  را ترجمه و گل سرخمتن كامل رمان 

  .شد منتشر 1361سال  ،توسط انتشارات سروش
 دل حسن واينك بررسي و تحليل ِدو داستان 

براساس ِمختصات لفظـي و مختصـات    گل سرخو 
 :موضوعي

  گل سرخو  دل حسن و فرم در -الف

 يكي از اركان اساسي متن كـه ارزش واقعـي آن را  
 اگـر . است) form(شكل يا فرم  كند، مشخص مي

 متناسب باشد موجبات متن ِاسـتوار و  زيبا وفرمي 
  . آورد محكم را فراهم مي
تصوير، زبان، خيال  اي پيوسته از فرم مجموعه

متن،  كل است كه در... و) صورت ةعناصر سازند(
وقتـي اغلـب   . آورد همنوايي را پديد مـي  سازش و

هــا، بــا آن ايــن عوامــل يادشــده و  يــا  تعــدادي از
به تازگي شـود، فـرم    منجريكديگر تركيب شده و 

  .آورد به وجود مي اي را تازه
 دهد، و تشخّص مي به نويسنده يا شاعر »فرم«

تاكنون نيـز نـام نويسـندگاني جاودانـه گشـته كـه       
  .داشته است» فرم«اثرشان 

  

 داستان دو هر روايت در

برخطي مسـتقيم بـه    معموالً بخش روايي، شاعردر 
 بـه كـار  زبـاني كـم وبـيش سـاده      و رود پيش مـي 

نمــودار  اگــر) 14: 1370 بورگــل،( .گيــرد مــي
 را) Plot(طرح داستاني  فرجام و -آغاز ارسطويي،

روايـت   نقـل و  كننـده در  به عنوان عامل مشـخص 
و  دل حسن وتوان گفت  داستان به شمارآوريم، مي

 . هاي روايي برخوردارند ويژگي از  گل سرخرمان 

خـط  ، همانا )خطي(روايت مستقيم  از منظور
طبيعـي   سـير  اي است كـه بـر   داستاني يكرويه سير

حالـت كلـي،    در. حوادث مبتني اسـت  رويدادها و
 گـل سـرخ  و رمان  دل حسن و روايت در ساختار

  :است به گونه زير
ــاز ــدگي <) Beginning( آغـــــ  پيچيـــــ

)Complication (>   ــف ــه عط  <) Climax( نقط
فرجـــــام  <) Resolution( گشـــــايي گـــــره

)Denouncement(  
 موانـع وصـال ايـن دو    <عشق حسن بـه دل  

 < شخصيت يعني جنگ اصـحاب عقـل بـا عشـق    
 وصـال بـا معشـوق و     <عقـل   پيروزي عشـق بـر  

  ».آب حيات«دستيابي به 
موانع وصـال ايـن    <به گل سرخ  عشق شاعر

 < دو شخصيت يعني جنگ اصحاب عقل با عشـق 
وصال با معشوق و چيدن  <عقل  پيروزي عشق بر

   .شاعر گل سرخ را
مبناي روايت  بر گل سرخو رمان  دل حسن و
منظومـه گـاهي    ايـن دو  روايـت در  .بنا شده است

  . است) دراماتيك(گاهي نمايشي  شكل تصويري و
هـايي كـه بـر سراسـر      چهره، در هر دو روايت     

. است» عشق عقل و«تصاوير  داستان اشراف دارند؛
در مدهايي كـه   ها و جزر و ها، درگيري با تمام نزاع

 عقـل و «سراسر داسـتان سـيماي    در. داستان هست
 به نحو بارزي بـر تمـام اشـخاص و منـاظر    » عشق

 اين دو شخصـيت اصـلي و   اندازد، داستان سايه مي
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ــي  ــم داســتان  يعن ــل و عشــق«مه ــر دو در » عق ه
كننـد، در نتيجـه    آرايي مي درگيري با يكديگر صف

مبارزه و تضاد دروني بين ايـن دو، كـامالً نمـود و    
معشوق در هر دو داستان . كند لوه بيروني پيدا ميج

كنـد و نـه سـخن     صرفاً تصنعي است نه عمـل مـي  
. دهـد  گويد و هيچ احساسي از خود نشان نمـي  مي

گـردان   تمام شخصيتش محو شده است، زيرا صحنه
  .عشق هستند اصلي در هر دو داستان عقل و

  

  گل سرخو  دل حسن وداستان  صوري در ساختار

 :مشابه هم است  گل سرخو  دل حسن وساختار 

  دل حسـن و داسـتان   معشوق در عاشق و -
 : مرفه هستند طبقه حاكم و از

پادشاه عقل كه حـاكم   دل حسن ودر داستان 
 ...شد» دل«صاحب فرزندي به نام  ،مغرب بود ديار

  .گشت» حسن«كه عاشق شاهزاده 
كـه    شـود  تأكيـد مـي   گل سـرخ اما در داستان 

 بـا وي اسـت،  » فقـر «زماني كه   تا) عشق(= شاعر
لــذا  ،توانــد وارد بــاغ گــل ســرخ شــود     نمــي

 »ادب«و » ثـروت « ،»زيبـايي « هايي چـون  شخصيت
مـتن داسـتان بـا     اشراف هستند و همواره در كه از
شـوند، دروازه   مـي  اشـرافي ظـاهر   هاي فاخر لباس

سيدحسـيني  ... گشـايند  روي شاعر مـي  عشق را بر
براي اشراف زمانه «لوريس كه گيوم دو  كند نقل مي

بـا   نوشته و موضـوع خـود را بـه روش و    خود مي
. پرورانـده اسـت   درس خواندگان زمان مـي  ةروحي

عشق ورزيدن  هنر خواست عرضه كند، آنچه او مي
 ».جديد يا نوعي قانون نامه عشـق دربارپسـند بـود   

 )2/2212: 1379سيدحسيني، (

سـوم   اثـر،  دو هـر  در داسـتان،  زاويه ديد -
نويسـندگان هـر دو داسـتان چـون     . اسـت شخص 

وي و اعمـــال و خلـــق وخـــ اي رفتـــار گوينـــده

ــه خواننــده گــزارش   شخصــيت هــاي داســتان را ب
مكـان را   دهند و وضعيت و چگـونگي زمـان و   مي

در هر دو داستان زاويه ديد گـاهي  . كنند مي تصوير
حتـي  . كنـد  مـي  به عقل و گـاهي بـه عشـق تغييـر    
صـالح   اگـر  گـاه،  نويسندگان هر دو داسـتان، گـاه  

 و اظهـارنظر  آينـد  به ميان مـتن داسـتان مـي    ببينند،
 .افزايند و توضيحي مي كنند مي

ــبيه و ــتعاره در تش ــر اس ــده  دو ه ــتان دي داس
 اســتفاده از اثــر در دو شــود؛ بــه عبــارتي هــر مــي

ــا   ــوري ب ــات ص ــد  امكان ــاني دارن . يكديگرهمس
سازي  قدرتمند  در تركيب پديدآورندگان هر دو اثر

ابزارهـاي   منـدي از  طرفي بـا بهـره   يعني از. هستند
گويي بـه جـاي    استعاره، قبيل تشبيه و علم بيان از

 بـا  طـرف ديگـر   از و كننـد  سخن گفتن نقاشي مي
موسـيقي   ابزارهاي علم بديع به ويژه بـديع لفظـي،  

 .اند اعتالء داده را دروني شعر

قصه  هاي فراواني بين دو كلي شباهت به طور
دو  رفتـه در هـر   هاي به كار استعارهاز . وجود دارد

اي از رمزها مربوط  توان دريافت كه مجموعه مي اثر
 اين دو داستان جـاي گرفتـه و از   به شعر تغزلي در

آنها براي فضاسـازي و پرداخـت داسـتان اسـتفاده     
  .شده است

هـاي مربـوط بـه     تمامي اسـتعاره  از هر دو اثر
بهـره  نوع زميني و چه آسماني  عاشقانه چه از شعر

ــه ــد گرفت ــر شــيوه در. ان ــر دو اث ــره ه ــري از  به گي
ــويرهاي    ــترش تص ــراي گس ــاز ب ــخيص و مج تش

  .شاعرانه است
 موضوع درحسن ودل و گل سرخ -ب

م      منظور و مراد از موضوع، همـان درونمايـه يـا تـ
)Theme (دو  آن مفـاهيمي اسـت كـه در    است و

  .به كار رفته است گل سرخ و دل حسن وداستان 
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هـاي ايـن دو    تـرين درونمايـه   شاخص برخي از    
  :داستان عبارتند از

  

 توصيف در دو داستان

 تفكر هاي عام تكاملي ذهن و جنبه توصيف يكي از
 از طـي تـاريخ خـود    در شـعر  اصـوالً « .است بشر

عينيت به طرف ذهنيت حركت كرده است؛ به قول 
محسـوس  (عينيـت   ماديـت و  هگل اين حركت از

 )معقـول بـودن  ( ذهنيت به طرف معنويت و )بودن
: 1380شميسـا،  ( ».صـادق اسـت   مورد كل هنر در
همچنين شميسا توصـيف طبيعـت را يكـي از    ) 14

 كـه همـواره در   داند مضامين اصلي ادب غنايي مي
شـود، بـه    غنايي ديده مـي  كنار مضمون اصلي شعر

توان شعر توصيفي هـم   نحوي كه شعر غنايي را مي
 حسن و ف درتوصي) 143: 1383شميسا، ( .خواند

ــان  دل ــرخ و رم ــل س ــي ازگ ــده ، يك ــرين  عم ت
 توصـيف بـا  . رود مـي  هاي ادبي بـه شـمار   شاخص

 شـاعران ايـن دو   مـوارد مـدنظر   يكـي از  بر تمركز
داسـتان بـا    شـاعران ايـن دو   شود مي منظومه، آغاز

چنـد بيـت بـه     جزيي معشوق، در مالحظه دقيق و
ايـن   .پردازنـد  دقيق معشـوق مـي   توصيف جامع و

 بـدون اشـكال اسـت و    دقيق و معموالً توصيفات،
بــا  نتيجــه برخــورد مســتقيم شــاعر خــود در ايــن،

ايـن   توصـيف در . است راستين بودن عاطفه شاعر
 :شود دسته تقسيم مي داستان به دو دو

 توصــيفاتي را آن دســته از گونــه اول، -الــف
يـك موضـوع كلـي     كه حول محور شود شامل مي

بـه   شـود  ه ارائه مـي توصيفات گوناگوني ك است و
اين نوع . كند روشن شدن اجزاي موضوع كمك مي

از زوايـاي مختلـف بـه     توصيف حاصل نگاه شاعر
به طوري كه گاه چند بيت پـي  . يك موضوع است

 صرفاً با تغييـر  وصف يك صحنه آمده و پي در در
موضوعي واحد  اي جديد از زاويه ديد شاعر، جلوه

ونـگ دريافـت   سـيبك و ژان دو م . ارائه شده است
ــدي را  ــي واح ــكل    از حس ــه ش ــوع ب ــك موض ي

تـا بـه    كننـد  مفصلي ارائه مي توصيفات گوناگون و
ثيرگــذاري آن قــوت أت ذهــن و گيــري آن در جــاي

  . بيشتري بخشند
شامل  توصيفاتي را گونه دوم،آن دسته از -ب

راستاي هم  موازي و در كه همگي به طور شود مي
 در .رود مي يك موضوع واحد به شمار توصيفي از
 نظـر  در يـك موضـوع كلـي را    شـاعر  اين مرحله،

ـ   آن و گيرد مي هـاي   ي بخـش گاه بـا توصـيفات جزئ
چنــين . كشــد مــي بــه تصــوير مختلــف صــحنه را

 ثيرأالقاي ت ذهن و در شگردي به ماندگاري تصوير
 گونه توصيف در البته اين. كند آنان كمك زيادي مي

گرفته  توصيف دقيق صحنه به كار داستان به منظور
 شـده اسـت؛ ايـن نـوع توصـيفات تفصـيلي در       مي

  . كاربرد دارد دو هر گل سرخو رمان  دل حسن و
  

 تمثيلي و رمزي است  اثر دو هر

هاي هر دو داستان  ها و مكان با نگاهي به شخصيت
نوع  از گل سرخو رمان  دل حسن ويابيم كه  درمي

هـاي رمـزي و تمثيلـي اسـت و نسـبت بـه        داستان
تنـوع بسـيار بـااليي     هـاي رمـزي مشـابه از    داستان

قهرمانان داستان، اعضاي بـدن و  . هستند برخوردار
صـحنه وقـوع    برخي خصوصـيات آدمـي اسـت و   

ـ      حوادث، تـن و  ة جـان آدمـي اسـت كـه درونماي
 دل حســن ودر داســتان . عارفانــه دارد عاشــقانه و

گل است و در رمان » آب حيات«هدف دستيابي به 
  . »چيدن گل سرخ« سرخ

  :عبارتند از گل سرخرمزهاي داستان 
 ونوس يا آفروديت، الهـه عشـق و  : ونوس -

اگـر   ...همپاي اوست زيبايي همگام و ...زيبايي بود
وي نباشد شادي، ظرافت، زيبايي و خوشبختي  نيز 

اين تصويري است كه شاعران آن را بيشـتر  . نيست
 آفروديــت) 40: 1383هميلتــون، ( .دوســت دارنــد
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)Aphrodite (    ،يكي از دوازده خـداي المـپ بـود
زيبـايي زنانـه،    )به ويژه احساس( وي خداي عشق

وي با ونوس رومي يكـي  . ازدواج و باروري است
 )43: 1385ديكسون كندي، . (است

در اساطير يونان : تيرهايش خداي عشق و -
خداي عشق اسـت  ) Cupid( آمده است كه كوپيد

 كمـاني را در دسـت   كه پسر ونوس بود وي تير و
كوپيــد تيرهــاي عشــق را بــه  )314: همــان( ».دارد

ضـمن در   در... رود سمت سينه عاشقان نشانه مـي 
 اساطير يونان، تصوير كوپيد با چشمان بسته است،

 !زيرا عشق كور است

فرهنگ نمادها آمـده اسـت    در: گُل سرخ -
 ».زيبايي الهه ونوس بود گل سرخ نماد عشق و«كه 

  )301: 1380هال، (
  :از عبارتند دل حسن ون رمزهاي داستا

عالم ملك و ايـن جهـان كـه     رمز: مغرب -
 .عقل است مسخر

عالم ملكوت و جهان روحاني  رمز: مشرق -
تـوان بـه    است كه از ديد عرفا با مركب عشـق مـي  

 .آن پادشاه است عشق بر حقايق آن رسيد و

حقيقت عرفاني است كه عقل : آب حيات -
دل طالـب  به معرفت پيدا كردن بدان نيست و  قادر

 .خواهان است و

ترين نقطـه عـالم ملكـوت     عالي: كوه قاف -
 »حسـن «است كه عشق در دامن آن شـهري بـراي   

: 1375پورنامـداريان،  . (خود پرداختـه اسـت   دختر
141(  

  
 موضوع  دو داستان 

نوع غنايي يا  داستان از دو موضوع در هر -
 . عاشقانه است

 .وحدت موضوع دارند اثر دو هر -

مثنوي به هم  دو هر در قصه، پايان موضوع و

ــباهت دارد ــر از. ش ــيت نظ ــردازي، شخص  ،»دل« پ
گونه كـه   است همان» عشق«شخصيت مورد عالقه 

 .است »عاشق«محبوب  ،»گل سرخ«

پي  از عشقي جسماني و ،دو قصه موضوع هر
در هــر دو داســتان، عشــق ســتايش  .رنــگ اســت

عشـق  : مشترك اسـت  قصه نيز شود و پايان دو مي
 عاشق به حـدي اثرگـذار   دل معشوق و مجازي در

 و گـردد  مـي  است كه گويي معشوق خـاكي نـابود  
 به عبارت ديگر،. گيرد مي عشق معنوي جاي آن را
ادب فارسـي   در» دل« .شود نوع عشق دگرگون مي

نماينده تام  عشق كل و كامل عشق و مظهر جايگاه،
ادب عرفـاني فارسـي،    در ...معشوق شاعران است

الوهيت اسـت و   عشق رباني و ظهرجايگاه، م »دل«
 دردهـا و  اثر روح ناآرام بشري كه بر مظهر» عشق«

 هاي جانكاه ديوانه شده و در صحراي جنون و رنج
جسـتجوي وصـال    در دلدادگي سرگردان اسـت و 

خواهدبـه مقـام    مـي  افتـاده و  حق به وادي دنيـا در 
امـا بـدين مقـام     قرب حضرت اليزال واصل شود؛

  .قفس تن رها شود روزي كه ازآن  رسد، مگر نمي
رسد قهرمانان اين داستان بـا رنـگ    مي به نظر

ه تـدريج  بـه نـوعي اسـطوره بـدل      ب عرفاني خود
 وفـاداري بـه شـمار    كمال عشق و كه نماد اند شده
  . آيند مي
  

  دو داستان هر شروع يكسان در

و   شـوند  شـروع مـي   »عشق«نام  با ياد و اثر دو هر
بـه مـدح   » حسن«ستايش  حمد و از بعد هر دو اثر

 دو بـه جـدال عقـل و    سپس هر. اند عشق پرداخته
حتي . پردازند هاي دشوار راه عشق مي عقبه عشق و

 ، ازاين بخش ، دردل حسن و ، درسيبك نيشابوري
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كند كه مشابه كلمـات   كلماتي استفاده مي واژگان و
  .است گل سرخ و واژگان

عالوه بر موارد مـذكور،  سـرايندگان هـر دو    
منظومه مدعي هستند كه تمامي ماجراي داستان در 

  : شود يك شبي به آنها الهام مي
علــت تصــنيف كتــاب  ســيبك نيشــابوري در

شبي با دوستي همنشـين  «گويد كه  ميدل  حسن و
شـاعري   و شـود و ميـان آنهـا بـه طريـق شـعر       مي

آن دوسـت وقتـي   . شـود  سخنان بزرگان نقـل مـي  
ــرا و مــؤثر ســيبك را مــي اشــعار شــنود از وي  گي

سـيبك  ( ».... خواهد داسـتاني عاشـقانه بسـرايد    مي
بدين ترتيب وي شروع بـه  ) 25: 1386نيشابوري، 

  .كند ميدل  ِحسن وخلق ِ داستان 
نيز گيوم دولـوريس اذعـان    گل سرخدر رمان 

گـل   در يك شبي كـل مـاجراي رمـان   «دارد كه  مي
شود و وي همه ماجراي ايـن   به وي الهام مي سرخ

: 1379 سيدحسـيني، ( ». ...بينـد  ا در رؤيا ميرمان ر
2/2211(  

  

  دو داستان هر شخصيت يافتن مفاهيم انتزاعي در

جـان  (» تشخيص«در هر دو داستان به اعضاي بدن 
 .داده شد) بخشي

، گـل سـرخ  و رمـان   دل حسـن و در داستان 
هاي داسـتان اعضـاي بـدن آدمـي      تمامي شخصيت

  : هاي اين داستان عبارتند از شخصيت .هستند
 عشـق،  همـت،  زرق، ناموس، نظر، دل، عقل،

 جـادو،  ةغمـز  زلـف،  سـاق،  قامـت،  رقيب، حسن،
 خال، مهر، بال، صبر، توبه، خيال، وهم، صدرخازن،

 تبسـم،  لعـل سـاقي،   نـاز،  آن ِحسن، هالل حاجب،
  .جوقي زنگي بچه خضر، غير، وفا،

  :از عبارتند گل سرخهاي  شخصيت
 ،)معشوق (= ، گل سرخ)عشق(= عاشق شاعر

 انـدوه،  حسـد،  خست، حرص، دنائت، كينه، عقل،
 زيبـايي،  بطالـت، لـذت، شـادي،    فقـر،  ريـا،  پيري،

، ونوس، حسن )كوپيد(= خداي عشق ثروت، ادب،
دوست، غيبت، صاحب  ادب، ترس، شرم، استقبال،
صـداقت،   سخاوت، آداب داني، مانع عشق، اختيار،
  .طبيعت ظاهرفريب، ترحم،

بـه   »دل حسن و«در داستان سيبك نيشابوري 
بـه پـيش    هـاي اصـلي، داسـتان را    عنوان شخصيت

و ازآغـاز تـا    نقطه مركزي داستان هستند برند و مي
هـاي مختلـف داراي    حوادث و موقعيـت  پايان، در

 گـل سـرخ  فعال و چشمگيرند، و در رمان  حضور
  .هاي اصلي هستند عشق شخصيت عقل و

اين دو داستان بـه چهـار    هاي فرعي شخصيت
  :شوند دسته تقسيم مي

: از كـه عبارتنـد  » دل«نيروهاي هم سـوي   .1
 .»نسيم«و » صبر« ،»ساق« ،»قامت« ،»همت« ،»نظر«

رمـان   در) عشـق (=نيروهاي هم سوي شـاعر 
  :از عبارتند گل سرخ

آداب  دوسـت،  حسن اسـتقبال،  خداي عشق،
 .طبيعت ترحم، صداقت، سخاوت، داني،

 :كه عبارتند از» حسن« ينيروهاي هم سو .2
 ،»خيـال « ،»جوقي زنگي« ،»مارپايان« ،»غمزه جادو«
لعـل  « ،»هالل حاجـب « ،»آن حسن« ،»خال« ،»مهر«

 .»وفا«و » زلف« ،»تبسم« ،»ساقي
 گـل سـرخ  نيروهاي هم سوي عقل در رمـان  

 .صاحب اختيار شرم، ترس، غيبت، :از عبارتند
 عبارتند دل حسن و نيروهاي بي طرف در .3

 .»توبه« و » زرق«، »ناموس«:  زا

: از عبارتنــد گــل ســرخنيروهــاي بــي طــرف 
  .ثروت ادب، زيبايي، بطالت،
 عبارتنـد  دل حسن و نيروهاي مخالف در .4

 . فراق وادي عتاب، رقيب، غير، :از

 :از عبارتنـد  گـل سـرخ  نيروهاي مخـالف در  
 انـدوه،  حسـد،  خست، دنائت، حرص، ظاهرفريب،

  .ريا، فقر پيري،
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اعضـاي بـدن و    دو داستان، به انـدام و  در هر      
بخشـي،   حاالت روحي و عرفـاني بـه طريـق جـان    

دو اثر،  هر گويي در. بخشيده شده استشخصيت 
حوزه معنـي   بخشي در ، جانبا وصف اعضاي بدن

هـا   شخصـيت . مفهوم كاربرد و توسعه يافته است و
گونـاگون   هـا در هـر دو داسـتان متنـوع و     مكان و

  . است

  
ــان ــتان   مك ــاي داس ــن وه ــوني  دل حس از ل

   :ديگرند
 شـهرعافيت،  آب حيات، بدن، گنبددماغ، ةقلع

 گلشن رخسار، ديدار، شهر هدايت، باغ جنان، شهر
 چهـار  منـزل مارپايـان،   سگسـار،  فم، شـهر  ةچشم
 ،)شمايل شيوه، كرشمه، عشوه،(= ديدار شهر ةمحل

 ريا، چاه ذقـن، چـين،   زهد و ةصومع عقل، ةصومع
زنـدان   قصروصـال،  آشـنايي،  ةباغ دلگشاي، چشم

  .خط زار سبزه بيابان فراق، عتاب،
 دلو حسن مقايسه با  در گل سرخهاي  مكان

 تنــوع انــدكي برخــوردار از انــدك اســت و بســيار
  :از ها عبارتند اين مكان برخي از. باشد مي

 بـرج عقـل،   باغ، چشـمه نارسـيس، چمنـزار،   
  .قلعه صحرا،

  

 عشق  نزاع عقل و

عشـق، نـزاع و    در هر دو داسـتان، جـدال عقـل و   
 .فلسفي مشهود است هاي بحث

: نويسـد  مـي  دل حسـن و پورنامداريان درباره 
 كه به كـرّات در  عشق را عقل و ةاينجا معارض در«

 بينـيم و  آشـكارا مـي   صوفيه عنوان شده است، آثار
عشـق   عرفـاني هميشـه از   يك اثـر  پيروزي نيز در

مقاومـت   »حسـن « مقابل عقل دورانديش در. است
بـه دام عشـق حفـظ    را از لغزيـدن   »دل«و  كند مي
هـاي   مقابل جلوه در »دل«اما وقتي باالخره  كند، مي

عشـق   گـردد،  مـي  گرفتار اسير و »حسن«گوناگون 
ايـن واليـت هـيچ     عقل ديگـر در  شود و مي پيروز
 ) 141: 1375 پورنامداريان،( ». ...است كاره

  
خـود بـراي جـذابيت     مونگ نيز در اثرژان دو

را بـه  نمـايش    بيشتر، فرهنگ پايان قـرن سـيزدهم  
ل مربـوط بـه فلسـفه، كـالم و     ئ؛ او مسـا گـذارد  مي

ا هاي متكلمان و فيلسوفان و حتـي دهريـون ر   نزاع
 در. گنجانـد  به دقت در فحواي داسـتان خـود مـي   

 و شود نيز عشق بر عقل پيروز ميگل سرخ داستان 
  .گيرد دست مي امور را در ةرشت عشق سر

  

  هردوداستان پايان شادي دارند

معشـوق بـه هـم     عاشـق و  داستان، دو پايان هر در
 .رسند مي

 ماجراي عشقي آميختـه بـا   داستان، دو هر -
فـراق   محنت و حفاظ است كه تمام آن در عفت و

، امـا سـرانجام   گذرد پريشاني مي جدايي و دو در و
 در معشوق، عاشق و. گيرد با شادي وصال پايان مي

ــر ــدتي از دو ه ــتان، م ــم دور داس ــا  ه هســتند، ام
  .گيرد سرانجام با شادي وصال پايان مي

دو داسـتان   هـاي هـر   يكي از زيباترين قسمت
 هجر و زاري در طوالني و شكوه و» حديث نفس«

شـرح  « متون ادبـي  كلي در به طور .است فراق يار
ســبك انشـــاء، زيبـــاترين و  «از  نظـــر » اشــتياق 
اركــان بــه ) 421: 1386خطيبــي، ( »تــرين برگزيــده

 نام اثر
تعداد 

 هاشخصيت

شخصيت

 اصلي
 شخصيت فرعي

نيروي هم

 سوي دل

نيروي هم 

 سوي حسن

نيروهاي بي 

 طرف

نيروهاي 

 مخالف
 ها مكان

 26 4 3 13 6 30 2 32 حسن و دل

 6 9 4 4 8 31 2 33 گل سرخ
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ايـن دو داسـتان،    شرح اشتياق درآيد، كه  مي شمار
  .شود جوف ِ متن ديده مي در

  
  گيرينتيجه

پيوسـته   به يكديگر هاي زنجير ادبي همچون حلقه آثار
هاي ادبـي   بدين سبب است كه نوشته. و مرتبط هستند

يكــي از نكــات مهــم و . همســاني هســتند سرشــار از
، تفـوق  دو داسـتان مـورد بحـث    درخور توجه در هر

هر دو داستان  حول محور عشـق   .استعقل  عشق بر
تـالش كردنـد تـا بـا      دو اثر نويسندگان هر گردند، مي

دليـل  . ستايش عشق به مذمت عقل برخيزند تحسين و
بـه عشـق     توجه بسيار سـيبك نيشـابوري در اثرخـود   

 نظم و اعم از ،متون ادبي مبرهن است زيرا در واضح و
 پـاي «نثر همواره عشق مورد توجـه بـوده اسـت كـه     

امـا دليـل تحسـين عشـق در     » .استدالليون چوبين بود
و مذمت عقل بدين سـبب اسـت كـه     گل سرخرمان 

چهـاردهم   عشـق در قـرن سـيزدهم و    جدال عقـل و 
 هاي رايج ميان اهل فالسفه و بحث ميالدي در اروپا از

در  گـل سـرخ  كـه  دهريون بوده اسـت، بـا وجـود اين   
كالسيسـم  اي خلق شده كه تفوق با مكتب ادبـي   دوره

هـاي مكتـب رمانتيسـم را     بوده اما مختصات و ويژگي
از ديگــر نكــات مهــم در هــر دو  داســتان،  .داراســت

وحدت ِزمان، مكان و  مضمون  است كـه در هـر دو   
البته وحدت موضوع در يك اثر . اثر رعايت شده است

وحـدت   ارسـطو از  خـود «اهميت بيشتري دارد حتي 
و وحـدت  ) 153: 1383شميسـا،  ( »مكان سخن نگفته

 .موضوع و زمان براي وي بسيار اهميت داشـته اسـت  
طرحـي واحـد،    از كامـل،  به طـور  پس هر دو داستان،

 .كنند تبعيت مي

به  پايان داستان، در عشق جسماني، اثر، دو هر در
شود و معشوق در هر دو داستان  عشق عرفاني بدل مي

 دو اثـر روال داسـتان   هر همچنين در. مقام وااليي دارد
 .است فقط عشق مد نظر و پايان ادامه دارد تا منطقي و

طـول   ي كه نويسـندگان هـر دو اثـر پيوسـته در    ا نكته
عشق زميني به  داستان از سير داستان بدان توجه دارند،

  .  عشقي عرفاني است
 مدتي دور معشوق، نيز در هر دو داستان عاشق و

 گـداز و  و جنبه سوز بر اين امر و برند مي هم به سر از
افزايد تا اينكه اين هجران به وصـل   فراق عشق مي درد

 پايـان،  در داستان، دو هر به عبارتي در .گردد متصل مي
  . رسند معشوق به هم مي عاشق و دو

همچنين پرداختن به  محيط طبيعي اطراف عاشق 
 زيبا ذكـر  اي متعادل و به شيوه اثر دو هر معشوق در و

 .  شده است

مقالــه نتيجــه  مطــرح شــده درديگــر مباحــث  از
  :گيريم مي

داسـتان خالقيـت ذهنـي شـاعران      دو هر در - 
فـراوان   گيوم دولوريس از پيشينيان خود .شود ديده مي

 اثـري بسـيار   ولـي بـا ايـن همـه،     استفاده كرده است،
موفـق   خود بسـيار  شخصي و خاص آفريده و در كار

قرن چهـاردهم تـا اواسـط قـرن      اين اثر از .بوده است
ادبي فرانسه محسـوب   ترين آثار پرخواننده هم ازدزشان
سـيبك نيشـابوري نيـز     دل حسن ومثنوي  بر. شود مي

 حتـي . نظيره به نظم و نثر نوشته شده اسـت  نه تاكنون
مجـزا بـه تركـي     مترجم ترك زبان آن را به طور شش

چنـين ايـن اثـر توسـط دو متـرجم      هم. ترجمه كردند
. انگليسي ترجمه شدجداگانه به زبان  انگليسي به طور
توان به ترجمه  به زبان اردو  هاي آن مي از ديگر ترجمه

: 1366 صـفا، ( .و ترجمه به زبان آلماني آن اشاره كـرد 
4/460( 

داستان نيـز سـوم شـخص     دو زاويه ديد هر - 
مايشـاء و  حكم فعـال   دو داستان در است و راوي هر

رونـد   هـاي داسـتان مـي    داناي كل به قالب شخصـيت 
مكـاني داسـتان را شـرح     موقعيت زماني ووضعيت و 

 .دهند مي
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   ها نوشتپي

 اند كـه او در  آورده نوايي و خواندمير عليشير .1

بـه   آن تفـاحي را  از كرد و بعـد  آغاز تفاحي تخلص مي

ــرد  ــدل كـ ــاحي بـ ــدمير،( فتـ  و )15/ 4: 1333 خوانـ

البته خود سيبك در ديوان  ).188: 1363 عليشيرنوايي،(

خمــاري تخلــص  اســراري و ،»خمــاري«و » اســراري«

و ) 162: 1410خليفــه،  حــاجي: بــه نقــل از( .كــرد مــي

 )83: 1382 دولتشاه سمرقندي،(

 دسـتور «منظـوم خـود را    دل حسن و، سيبك .2

ايـن خصـوص    صـفا در . ناميـد » )بستان ةروض(عشاق 

همان مضموني است كه  دل حسن وموضوع «: آورد مي

 )4/459: 1366 صفا،( ».عشاق آمده است دستور در

  

  منابع 
ترجمه  ،منظومه عاشقانه ،)1370(. ك .بورگل، ي .1

 مهر ،6ش  س يازدهم، دانش، نشر فرزانه طاهري،

 .آبان و

هاي رمزي  داستان رمز و ،)1375( پورنامداريان، تقي .2

 .، تهران، علمي و فرهنگيدر ادب فارسي

بيروت،  ،كشف الظنون ،)ه1410( حاجي خليفه  .3

 .دارالفكر

، ادب پارسي فن نثر در ،)1386( خطيبي، حسين .4

 .تهران، انتشارات زوار

 ،البشر افراد في اخبار حبيب السير، )1333( خواندمير .5

.با مقدمه جالل همايي، تهران چهارم، جلد

 

به  ،تذكره الشعراء، )1382( شاه سمرقندي، اميرتدول .6

 .اساطير تهران، اهتمام ادوارد براون،

نامه اساطير  دانش ،)1385( ديكسون كندي، مايك .7

 .، ترجمه رقيه بهزادي، تهران، طهورييونان و روم

 عاشقي در اسطوره عشق و ،)1388( ستاري، جالل .8

 .، تهران، ميترانامه فارسي چند

تصحيح  ،دل حسن و ،)1386( سيبك نيشابوري .9

 تهران، حسن ذوالفقاري و پرويز ارسطو،

 .نشرچشمه

، به كوشش دل حسن و ،)1364(، _________  .10

 .پور، تهران، طهوري غالمرضا فرزانه

، جلد هاي ادبي مكتب، )1376( رضا سيدحسيني، .11

 .تهران، انتشارات نگاه اول،

 شعر غزل در سير، )1380( سيروس شميسا،  .12

 .فردوس تهران، ،فارسي

تهران،  ،ادبي انواع ،)1383(، _________  .13

 .انتشارات فردوس

، جلد ايران تاريخ ادبيات در، )1366( اهللا ذبيح صفا، .14

 .فردوس تهران، بخش دوم، چهارم و جلدسوم،

-مجالس ،)1363( الدينميرنظام عليشيرنوايي،  .15

تهران،  حكمت، اصغر به سعي علي ،النفائس

 .منوچهري

، ترجمه رقيه فرهنگ نمادها ،)1380( جيمز هال، .16

 .بهزادي، تهران، فرهنگ معاصر

 سيري در اساطير يونان و ،)1383( هميلتون، اديت .17

 .، ترجمه عبدالحسين شريفيان، تهران، اساطيرروم


