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ّ
 .1مقدمه
ً
در جریاو رویدادهاب تاریخی دوراوسازب که خصوصنا نه واسنت تنرویج آینی اسنال  ،در
فاصل چندی قرو ،از سدۀ پنجم تا دوازدهم هجرب ،مرزهاب شرقی اینراو نزر را دچنار
ّ
تحوالتی کرد و پیامدهاب آو تا میان شبه ّ
قارۀ هند را هم تحت تنیثیر قنرار داد ،نا اسنمقبا
منرد شنبهقن ّ
ناره ،درخنت تنناور ز نناو و ادب فارسنی آوچنناو شننا و رگنی در این حنندود
جغرافیایی پیدا کرد که تا سا ها قند پارسنی ،کنا اهنل نگالنه را شنیری میکنرد .اقلنیم
شبه ّ
ّ
غنی اد ی و ا سا قهاب درخشاو در تاریخ ادب فارسی ،گذشمه از آنکه
قاره ا پشموان
رآیندها و ّ
تحوالت اد ی چشاگیرب را ،هویوه در فاصل قروو دهم تنا دوازدهنم هجنرب نا
تصنیی و ترجا داسماوهاب عاشقانه پدید آورده اسنت ،در رهنههایی ح ّ نا ،،نهسناو
پناهگاهی ام و آغوشی گر  ،ادیباو خوشذوق مهاجر ایرانی را در خود پرورانده و ک ن
آ رو کرده است .ا ای حنا  ،جناب درین و اف نو ،اسنت کنه هاچنناو پنس از سنا ها،
عواملی چند سب شده تا ادبدوسماو هردو اقلیم از مشناهدۀ جلوههناب ناشنناخم این
سننا ق مشننمرر محننرو اانننند .در اینجننا روایننت عاشننقان ارزشنناندّ ،امننا ناشننناخمهاب از
منیروخوبچهر ّ ،
گنجین اد ّیات منثور داسمانی شبه ّ
معرفنی شنده

قاره ،تحت عنواو مه 
ً
است که ادبدوسماو هردو اقلیم ،هویوه ایراو ،کامال ا آو ناآشنا ه مند.
کارنامن میننرا مکمننوب مننا ،در قیننا ،ننا میننزاو پووهشهننایی کننه در زمینن شننناخت
روایتهاب داسمانی منثور فارسی پدیدآمده در ایراو صورت گرفمه است ،گواهی آشکار نر
غری ماندو ای حوزه در متالعات اد ی امروز است .پووهش در ارۀ روایاتی مثنل ماه منیر
وخوبچهر  ،از نخ می گا هاب آشنایی منا نا مینرا ادب فارسنی در شنبه ّ
قناره اسنت.

پووهش حاضر کوشیده است تا تالشی در جهت جبنراو فقنر پووهشنی این حنوزه داشنمه
اشد.
پووهش حاضر از نوع نیادب وده و ه روش اسمقرایی ،در دو خش انجا شده اسنت:
در خش نخ ت ،تحت عنواو «ن خهشناسی» ،دو دسنتنویس فارسنی رواینت ماه منیرو
ّ
مشخصات ن نخه ،رسنمالخط و رآینندها ّ
معرفنی شندهاند؛ در
خوبچهر ا درنظرداشم

خش دو  ،تحت عنواو «مم شناسی» که خود در دو پناره فنراهم آمنده و حاصنل ررسنی
ّ
ّ
درووممنیاست ،پس از ارائ چکیدۀ روایت ،ا مدا مشخصات کلی آو در هشت خش وجنه
ّ
ت ایه ،راوب ،زماو و محل تصنیی ،منشنی پیندایش ،سناخمار ،ز ناو و ننوع اد نی گنزارش
منیروخاوبچهر در هشنت خنش رواینت،

شده است و در پارۀ دو  ،عناصر داسمانی ماه 
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پیرنن  ،زاوین دینند ،شخصن ّنیت ،زمنناو و مکنناو ،دروومایننه ،توصننیی و مایننهها تشننری
شدهاند.
هر چند متالعه و ررسی داسماوهاب عاشقان شنبه ّ
قناره در اینراو ،م نبوق نه سنا قه
ّ
ُ
منیروخاوبچهر

است (← عرفانیّ ،)1340 ،اما جز از فهارسی که ه مشخصنات ن نخ ماه 
ً
اشاره کردهاند ،تنها ین نار علیاصنغر ا اصنیرب در چنند سنتر ،این رواینت را مخمصنرا
ّ
معرفننی کننرده اسننت (← ا اصننیرب 470 :1392 ،و ذوالیقننارب )45 :1394 ،و تننا جننایی کننه
نگارننندگاو ررسننیدهاند ،تننا امننروز هننیم میخننذ دیگننربّ ،
حمننی دانشاانهماادبرهی ا دی
شبه ّ
قهی نیز ه ای داسماو یا راوب آو اشارهاب نکرده است.

 .2نسخهشناسی
 .1-2دستنویس کتابخانۀ دانشگاه میشیگان (نشان اخمصارب) :

ّ
در مجاوع دستنویسهاب فارسی کما خان دانشگاه میشیگاو ،مشخصات ن نخهاب در
منیروخاوبچهر  ،نه شناارۀ « Isl. Ms.

ی جلد ،ه ا عاد  19.2×13.5Cذیل عننواو ماه 
ً
 »360ثبت شده است که از پایناو ،احماناال ین صنیحه افمنادگی دارد (دانشپنووه:1358 ،
 .)108/10دستنویس حاضر  278ر ( 556صیحه) دارد.

 .2-2دستنویس کتابخانۀ دانشگاه پنجاب (نشان اخمصارب :پ)

ّ
در فهرسننت مشننمرر ن ننخههاب ختننی فارسننی پاک ننماو (← منننزوب،)1144/6 :1362 ،
ّ
مشخصننات دستنوی ننی در ی ن جلنند ،تحننت عنننواو مااه منیروخااوبچهر محیننود در
کما خان دانشگاه پنجاب الهور ،ه شاارۀ « S-16/8545آذر» ثبت شده است .دسنتنویس
ّ
ّ
مموسنتی در  125نر (250
یادشده ،پیش از سنا 1175ق ،نه خنط ن نمعلیو دوگانن
صیحه) سیزدهسترب ،در فاصل ر هاب [  2آ –  128ب] کما ت شده است.
 .3متنشناسی
ّ
 .1-3مشخصات
 .1-1-3چکیدۀ روایت

پادشاهی ه نا «عربشاه» ،از غم فرزند ،ه دعاب پیر مراد خش ،سرانجا صاح پ رب
ه نا «ماهمنیر» میشود .همزماو ،ا ونصر ازرگاو نیز در هاناو والینت ،نه دعناب هاناو
پیر ،دخمرب ه نا «خوبچهره» در غل میگیرد .ماهمنیر پس از ّ
مدتی تحصیل ننزد پینر،
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ننه دینندار والنندی مننیرود؛ ّامننا در راه ،ننا مشنناهدۀ خننوبچهره د اخمن او میشننود و ننه
دسمیارب خوبلقا ،پ ر پیر ،و مادرش ،ا خوبچهره در مجل ی ه ز مینشیندّ .
مندتی
عد ،ا ونصر دخمر را ا خود ه سیر می نرد؛ ّامنا خنوبچهره در درینا ناپدیند میشنود و در
اقلیای دیگرب ا پادشاه آنجا دیدار میکند و نه سنب اشنمیاق پادشناه ،ننزد او میمانند.
ماهمنیر سرگرداو در پی معشوق ه هااو سرزمی میرسد و نخ نت ،نا شناهزادۀ نگالنه
آشنا میشود که او نیز در شبی ه قصد دزدب ،ه قصر پادشناه رفمنه و نا مشناهدۀ جانا
خوبچهره ،د در او مه است ،ماهمنیر نیز دوو ّ
معرفی خود ،شبی هاراه شاهزاده نه
قصر پادشاه میرود و گرفمار میشود؛ ّاما نا وسنا ت خنوبچهره ،نه زننداو میافمند .تنا
اینکه شبی ،شاهزادۀ نگاله ه کا دزداو ،خوبچهره را از قصر میر ایند و خنوبچهره
نیز ه تاهیدب از او میگریزد ،و در جایی هصورت ناشنا ،،دو اره نا پادشناه ،مناهمنیر و
شاهزادۀ نگاله ،در هیئت ی جوکی مالقات میکند .هر چهار نیرّ ،
مدتی در اغی ساک
میشوند که از آو پادشاهی دیگر است و مالزماو وب ایشاو را هاراه خود نه ننزد پادشناه
می رند .در ای احوا  ،ماهمنیر در شبی خنوبچهره را ازمیشناسند؛ ّامنا فرزنند پادشناه
مذکور ،در خوبچهره اع کرده ،فرماو ه قمل ماهمنیر میدهد کنه نا ّ
تنرحم نگهبانناو،
ماهمنیر نجات یافمه ،سنر نه یا ناو میگنذارد .خنوبچهره نینز شناهزادۀ لنالم را خنواب
میکند و در پی ماهمنیر میگریزد .ماهمنیر در اقلیای دیگر ،ا پادشاهی دیندار میکنند و
در صی مالزماو وب قرار میگیرد؛ ا ّما نه تهانت یحینالی در حنر پادشناه ،در معنر
هنالر قنرار میگیننرد کنه در شننبی ،نا ّ
عینارب خنوبچهره جنناو نه سننالمت می نردّ .امننا
خننوبچهره در روینندادب ناخواسننمه ننه جننر دزدب گرفمننار میشننود و ای ن ننار ،منناهمنیر
میگریزد و در دشمی ،پریناو او را ر نوده و نه عننواو تحینه نه ننزد ینظیرپنرب می رنند.
پادشاه اخیر ،خوبچهره را شناخمه ،ه دخمرخواندگی قبنو میکنند .ینظیرپنرب هنم،
عاشو مناهمنیر میشنود و جنز از حصنو کنامرانی و شنرا نکناپ وب پنس از خنوبچهره،
حاضر ه رها کردو ماهمنیر نی ت و در نهایت ،ا داللگی «جاو جهاو» ،خنواهر ینظینر،
ماهمنیر و ینظیر نه وصنا میرسنند و مناهمنیر شنرا میکنند کنه در هنر مکنانی کنه نا
خوبچهره نه نز نشنیند ،ینظینر را نینز نا خنود هانراه کنند .پنس از آو ،مناهمنیر در
ج ننتوجوب خننوبچهره ،ننا ّفر شنناه (شنناهزادۀ ننا لی) آشنننا میشننود کننه در پننی وصننا
معشوقش ،مریم ،که پنهاو از اهل قبیله ه دست ّفر شاه م لااو شده ،سرگرداو است؛
تا اینکه درمییا ند مریم را ه شوهرب کنافرکیش دادهانند و او نینز ،پنیش از وصنا  ،منرده
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است و هندواو ه رسم خود ،قصد دارنند منریم را هانراه ج ند شنوهرش نوزانند کنه نا
تد یر ههنگا ماهمنیر ،مریم نجات یافمه ،ه عقند ّفر شناه درمیآیندّ .فر شناه نه اقلنیم
خود ازمیگردد و پدرش در نبردب ،پادشاهی که خوبچهره را ه دخمرخواندگی نزد خود
نگاه داشمه ود ،شک نت میدهند و عنالوه نر نا و خنرا  ،دخمنرش ،خنوبچهره را نینز
میسماند و هرغم مخالیت ّفر شاه ،ه نکاپ او درمنیآورد .پنس از آوّ ،فر شناه از احنوا
خوبچهره آگاهی یافمه ،راب پیداکردو ماهمنیر ه نزد ینظیرپرب منیرود و از او کان
میخواهد .در ای احوا  ،ماهمنیر در سرگردانی ،راه ه شهرب می نرد کنه م نافراو را نه
عنواو جیرۀ غذایی دیواو گرفمار میکننند .مناهمنیر نینز در نند افمناده ،نه عننواو عنا
مرسو ه ّ
ماده دیوب میرسد کنه او نینز عاشنو مناهمنیر شنده ،نا او عشنو ازب میکنند.
سرانجا  ،ماهمنیر ه کا پریاو ینظیر نجات مییا د و ا راهناایی ینظیر ،دیواو را نا
ر درخمی میکشد و ه یا این خندمت ،پادشناه آو شنهر میشنود و نه ننزد ّفر شناه
رفمه ،ه وصا خوبچهره میرسد .پس از آو ،ماهمنیر و خوبچهره در عانارت ناغی ،نه
ّ
مدت هیتش  ،هری داسمانی را هنو ت ،راب هم نقل میکننند و نه نز مینشنینند و
ماهمنیر شنر ی را کنه نا ینظینر داشنت ،ناخواسنمه فرامنوش میکنند .ینظینر هنم نه
ح ننادت زنانننه ،ننا زهننر ،خننوبچهره را میکشنند و منناهمنیر در اف ننو ،مننر یننار جنناو
میسپارد .ینظیر هم ناکا میماند و دردمندانه ،از پس ایشاو جاو می ازد.
 .2-1-3وجه تسمیه

موضننوع محننورب روایننت مااه منیروخااوبچهر  ،عاشننقانه اسننت و متننا و سن ّننت مرسننو
ً
عنواوگننذارب در روایننات غنننایی و نننا ننر گننزارش دسننتنویسهاب موجننود ،احمانناال نننا
رفی عشو ه منزل عنواو روایت در نظر گرفمه شده است و از ای عنواو ،تنها ی نار و
ّ
ه قلای ناساز و ثانوب ،در مؤخرۀ دستنویسِ «پ» یاد شده است؛ ّاما احماا وجود ی
ترکی اد ی ،نظیر آنچه در داسماو شعلاآ آمده نیز راب عنواو اصنلی ینا فرعنی رواینت،
منیروخوبچهر » ه منزل عنواو اصلی ینا

دور از انمظار نی ت که در هر دو صورت« ،مه 
فرعی داسماو در نظر گرفمه میشود.
ّ
هرچند ر اسا ،های نا گذارب ،هسخمی میتواو جن ّیت عشاق را تشخیص داد،
ّ
ّ
ّاما ر پای الگوب شایع ،ذکر اسامی عنواو رواینت ،از منذکر نه مؤننت ترتین داده شنده و
ّ
ّ
ننرفی عشننو از نننوع ان ننانی ،و منناهمنیر ،مننذکر و خننوبچهره ،مؤنننت اسننت .گویننا
ّ
ّ
مؤننت» در ز ناو عر نی ّ
توجنه
داسماوپرداز ه جنس دسمورب «قانر /منذکر» و «شناس/
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ّ
ّ
ذهنیت ،نا عاشو را که مذکر است ،نا «مناه» گنزینش کنرده و ننا
داشمه و متا و هااو
معشوق را شاید ه قرین ماه ،ا وا « » کنه ینادآور خورشنید اشند« ،خنوبچهره» نهناده
است که «ه» در آو ،نشان تینیت است.
 .3-1-3راوی

منیروخاوبچهر در اینراو کنه صند ّ
البمه نه جهنت

صرف نظر از ناشنناخمگی رواینت ماه 
اصالت هندوپاکی آو ،غیر بیعی و دور از انمظنار نی نت ،ایند اذعناو داشنت کنه رواینت
ّ
یادشنندهّ ،
حمننی در شننبهقن ّ
ناره نیننز ،ننه ننور کامننل معتننل و ناشنننا ،نناقی مانننده اسننت و
کارشناساو کما خان دانشگاه پنجاب (← عّباسی نوشاهی ،)85 :1986 ،کراچی و میشیگاو،
هیمگونه شناخمی از ای داسماو و راوب آو ندارند.
ا ای هاه ،چوو در دستنویسهاب موجود داسماو ،کامری میزاو تحرینی راه یافمنه
اسنت ،میتنواو ننر اسنا ،هاناو مننم موجنود حند ،زد کننه آفریننندۀ رواینت مااه منیرو
ً
خوبچهر  ،آشنایی ن بما خو ی ا ز او و ادب فارسی داشمه و از آنجا کنه صنائ تبرینزب

ّ
(ممننوفی 1086ینا 1087ق) آخننری شنناعر شناخمهشنندهاباسننت کننه راوب شننعرب از او دروو
ً
منیروخوبچهر هم اید در اوایل سدۀ دوازدهم

داسماو تضای کرده ،احمااال خالو مه 
زاده شده اشد.
ّاما در ارۀ هندباألصل ودو راوب تردید ه ت؛ چوو در فاصل سا هاب مینانی سندۀ
دهم تا دوازدهم هجرب ،خینل پرشناارب از ادیبناو و سنخنوراو ادب فارسنی ،از اینراو نه
شبه ّ
قاره (هند ،کشایر ،پاک ماو ،نگالدش و خشهایی از ّتبت) مهاجرت کردنند و از رفنی ،نا
ّ
توجه ه گون ز انی و نوع نثنر رواینت ،احمانا ایرانیاألصنل نودو راوب را نینز نبایند عیند
دان ت.

 .4-1-3زمان تألیف

ً
منیروخاوبچهر  ،در اواینل سندۀ دوازدهنم

فعال فر نر آو اسنت کنه داسنماوپرداز ماه 
هجننرب زاده شننده اسننت .از رفننی ،دسننتنویس نهچنننداو متلننوب «پ» کننه ننه سننا
ّ
مالکیت یکنی از اهنالی اورن آ ناد نوده اسنت ،نخ نمی تحرینر رواینت هنم
1175ق ،در
ّ
مح وب نایشنود و از دیگنر سنو ،نا توجنه نه اینکنه مضناوو داسنماو نینز غناییاسنت؛
ً
احمااال رواینت ،دسنت کنم تنا پنیش از سنا 1140ق ،یعننی در اواو جنوانی و در یکنی از
ّ
سا هاب میانی ده چهار زندگانی مؤلی ،پدید آمده اشد.
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ّ
 .5-1-3محل تألیف
ّ
یار ،ا ا ایناو یشمرب میتواو در ارۀ آو نظر داد ،محل تیلیی
متلبی که نا ر قرائ
روایت است .داسماوهاب عاشقانه ر اسا ،منشی جغرافیایی آوها ،ه چهار دسم ایراننی،
شبه ّ
قاره ،یونانی و سامی تق یم میشوند که در ای میاو ،سهم گون هندب داسنماوهاب
عاشقانه ه دلیل نیوذ و گ مرش مماادب ایرانیاو در شبه ّ
قاره و آشنایی خنوب هنندواو نا
البمه ّ
ادب فارسی ،و صد ّ
سنت ترجان فارسنی منظنو و منثنور داسنماوهاب هنندب قا نل
ّ
توجه است.
منیروخوبچهر ر اسا ،نوع تجلید ،صنیحهآرایی و نگارههناب موجنود در

روایت مه 
ّ
دستنویس « »ّ ،
جزئیات انجام دستنویس «پ» و محل نگهدارب هر دو دستنویس ،ر
ّ
تعلو آو ه شبه ّ
قاره داللت دارد ،که نوع عشو آمیخمه ا مضامی اخالقنی ،توصنیی راوب
از ّ
جزئینات مکاوهننا ،آداب و رسننو هننندواو ،نننوع پوشننش و حضننور جوکینناو و نشننانههاب
ممعن ّندد دیگننر ،ننر درسننمی ای ن فرضن ّنیه ،هرچننه یشننمر تیکینند دارننند؛ ّامننا نکم ن نننامعلو ،
ّ
موقعیت جغرافیایی نگارش روایت در پهناب شبه ّ
قاره اسنت کنه در این منورد
محدودکردو
ّ
هم ،نظر ه محل کما ت و نگهدارب هر دو دستنویس ای داسماو در ایالتهاب کشنایر،
پنجاب یا کراچی ،می اید ه اصالت تیلیی ای رواینت در پاک نماو یشنمر اعماناد کنرد تنا
هند.
 .6-1-3منشأ پیدایش

روایتهنناب داسننمانی ننر اسننا ،زمیننن پینندایش ،فرفسنناخمی اسننتورهاب ،تنناریخی،
نیاهتاریخی یا ّ
تخیلی دارند .خش اعظنم داسنماوهاب فارسنی ،رسناخم ذهن راویناو و
ّ
ّ
عشاق در اد ّیات شبه ّ
قاره مثل چند ناونن هیرویانجهاه،
تخیلیاست؛ ّاما شاار یارب از
نَلودمن ،پدمهوت و َ س َ
وپنون نیز زمین تاریخی رج مه ینا اسنتورهاب ولنو کمرنگنی
ِ
ّ
ّ
دارند که داسماوپردازاو ا دخل و تصرف در آوها ،روایت دیع خود را عرضه کردهاند؛ امنا
ً
نایتواو در ارۀ منشی تاریخی یا ّ
منیروخوبچهر داورب قا عی داشت و فعنال

تخیلی مه 
ا قید احماا اید آو را ّ
تخیلی در نظر گرفت.
منیروخوبچهر مشاهده میشود ،ا هنا در

مشکل دیگرب که در موضوع اصالت مه 
ّ
ماهینننت تصننننییی ،تنننیلییی ینننا ترجانننهاب نننودو ایننن رواینننت اسنننت .در هیمیننن از
دستنویسهاب شناخمهشده ،ه دلیل فقداو ختبنه ینا ّ
مقدمن آغنازب داسنماو ،نه این
منیروخاوبچهر نر اسنا ،اصنلی

موضوع اشارهاب نشده است که روش کند روایت مه 
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ّ
جزئیناتی را در اخمینار
هندب ،اردو یا فارسی ترجاه و تنیلیی شنده اسنت؛ کنه اگنر چننی
داشمیم ،میتوان میم در ارۀ منشی پیدایش داسماو ،یش از ای ها سنخ گنوییم؛ ّامنا تنا
ً
دور زمانی ،اید ای روایت را ا کای خوش ینی ،فعال ه عنواو ی تصنیی شناسیم.
 .7-1-3ساختار

ّ
منیروخوبچهر  ،ه دو خنش م نمقل پنیش و پنس از وصنا تق نیم

محمواب روایت مه 
ّ
میشود ،که از نظر حجم ا هنم را رنند؛ خنش نخ نت ،گنزارش تولند عاشنو و معشنوق،
جدایی و گذر از موانع تا مرحل وصا و پیوند ایشاو را در رمیگینرد؛ در خنش دو  ،راوب
ّ
قصهگویی ماهمنیر و خوبچهره را راب یکدیگر نقل کرده کنه در نهاینت،
احوا هیتش
های کردار ،زمین مر آناو را هم فراهم آورده است.
ُ
منیروخوبچهر مشا ه الگوییاست که در روایاتی چوو نهمنظر

ساخمار دو خشی مه 
ً
ُ
ّ
شخصنیتهاب داسنمانی
نیز ا آو مواجه میشویم (← نهمنظر )1399 ،و اصوال اف انهگویی
و تعلیو پیرفنت چننی کنردارب در فرجنا داسنماو ،یکنی از فننوو شناخمهشنده و کهن
ً
هزایویکشا نازمیگردد و احماناال از

داسماوپردازباست که سا ق کار ت آو گویا ه
رهرو هااو مم نیز در ادب فارسی شایع شده اشد؛ ّاما تیاوتی که ناون روایت حاضنر نا
ّ
دیگر اقراو خود دارد ،نخ ت ،اف نانهگویی ننو می عشناق نراب یکندیگر؛ و دو  ،پیرفنت
مر رفی عشو ،ه های هانه ،در پایاو نقل است؛ حا آنکنه در دیگنر منوارد مشنا ه،
ّ
ّ
(شخصیت ازدارنده) راب ه تعوینواننداخم
شخصیمی ،مثل معشوق یا حکیم
اغل ییی
روینندادب ننناگوار ،مجاوعننهاب از حکایننات را نقننل میکننند کننه هنندف آو دعننوت یننی
ً
عاوال عاشو یا پادشاه ،ه صبر و ّ
ّ
تیمل در عاقبت کارهاست؛ ّاما ای ار،
شخصیمی دیگر ،م
ً
اف انهگویی زمین روز فاجعه را پدید آورده است .معاوال تعنداد حکاینات این رواینات ،در
منیروخوبچهر  ،ندبهدنهمه ،نُهمنظر و بختیهینهمه ،نی

داسماوهاب مخمصرب مثل مه 
هیت تا ده مورد و در مموو ّ
هزایویاکشا و طوط نهماه نیش از پنجناه

میصنلترب مثنل
حکایت است.
 .8-1-3زبان

نزی و صن ّ
ننهرغم اینکننه دسننتنویس « » ،ممنننی خوانننا و چشننمنواز ،صننیحهآرایی من ّ
نحافی
سیارشی ّ
تهیه شده و نا رای  ،نه نظنر میرسند
یار ،ر ح
نیی ی دارد و ه احماا
ّ
کات دقت خو ی در جریاو رونوی ی مم از ن نخ اسنا ،خنود داشنمه اسنتّ ،امنا منم
منیروخوبچهر  ،رخالف ساخمار مرسومی که در نگارش داسماوهاب فارسنی

روایت مه 
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مالحظه میشود ،هویوه آو دسمه ممونی کنه در هنند و پاک نماو پدیند آمنده اسنت ،فاقند
ّ
تحایدینه ،نعنت ،مندپ ماندوپ ،ذکنر سنب تنیلیی و ّ
معرفنی راوب ینا
رخی خشها مثل
ً
ّ
ّ
داسماوپرداز است که معاوال ذیل مقدمه و ا نثرب فنی یاو میشوند.
ه نظر میرسد کات خوشذوق ن خه نیز ،از ای نقصیه آگاه وده و ه های خنا ر،
درصدد جبراو آو رآمده است یا ه جهت رعایت رسم ّ
المحریر روزگارش ،ا وجود آنکه ز او
ً
مم روایت کامال مرسل و ساده است ،ده سترب از ا مداب داسماو را ه سنیاق سنب نثنر
ّفنی ترتی داده و ّ
مقدمهاب ممیاوت و متنت ارائه کرده که آثار آو را میتواو هوضنوپ از
کثرت ّ
مصوتهاب لند ،وا آرایی ،تما ع اضنافه در کلانات ،فزوننی اضنافات و ترکی هناب
تشبیهی ،اسمعارب ،کنایی و عتینی ،تنوالی عبنارات م ّنجع ،نامد جاعهناب مک ّ نر و
لغات عر ی دید:
ُ لبلنوایاو چان عشنو ازب و َدسماوسنرایاو انجان نکمنهپردازب ،نو ی ز ناو را در
َ
ّ
شکرسماو دهاو ه یاو ای حکایت و تقریر این رواینتُ ،ممنرنم میگرداننند کنه در ّاینا
پیشی و روزگار دیری  ،پادشاهی ود در والیت اخمر ،نیار عناد و دادگ نمر و ناذ و
ّ
رعیننتپرور .در ُملن فضننل و دانننش ،یگانن آفنناق و در کشننور علننم و ینننش ،نناق .شنناه
جمکاله سلیااودسمگاه ُ
انجمسپاه ،م ّنای نه «عربشناه» ،کنه در زمناو سنلتنت او،
گر از پ ماو میش ،شیر نوشیدب و در هنگا عدالت او ،گورخر ا شنیر ننر کوشنیدب و
ُ
ُ
در ترفی احوا ُرعایا و غور و پرداخت رایا ،لحظهاب غافل نبود و در تر یت خرد و نزر و
ضعیی و قوب ،لاحهاب نایآسود ( .)1 :

ً
ا ای حا  ،وقمی چنی رآیندب را ا ّ
مقدم ن بما والنی و مم منشیان روایت شعلا
آ  ،نوشم لچها سنگه (← منشی غیورب دهلوب ،)34-31 :1394 ،مقای ه میکنیم ،ه نظر
منیروخوبچهر  ،منشی دیوانی نبنوده و عالقنهاب هنم

میرسد کات یا داسماوپرداز مه 
ه تزیی و آرایش کال یا عر یپردازب نداشمه و چنی نگرشی سب شده است تا از حیت
ّ
رسایی ز او ،ممنی یار موفوتر از شعلاآ  عرضه کند.
منیروخوبچهر  ،در فارسی ورزیده و کارآزموده است؛ چوو ا وجنود

داسماوپرداز مه 
این که داسماو و مم آو در جایی جز ایراو ،مثل هند یا پاک ماو ا داع و تحریر شده اسنت
و راوب یا کات هم شاید اصالت ایرانی نداشمه اشنند ،نه جهنت رواننی ز ناو و غلبن نحنو
مرسو فارسی ،مخا ایرانی هآسانی میتواند ا منم ارتبناا رقنرار کنند و اگنر رخنی
ً
قرائ کالاعدو وافگانی ،یا آداب و رسو هندواو در داسماو نبنود ،یقیننا نه هنندب نودو
روایت ،تردید هم میکرد.
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راوب یا کات نهتنها هیم تاایلی ه تازبپردازب ندارد ،لکه در گزینش اسامی ّ
خاص و
کلاات هم ه ز او اردو یا هندب ّ
توجه نایکند و در ها مواضع مم  ،نه فارسنی معمند
داسمانی گرایش دارد؛ و از سویی ،در نقل اشعار هم ،در قیا ،ا دیگر نظایر خنود ،جانن
ّ
مار منظومنات نر هنم ننزده اسنت و در
احمیاا را نگاه داشمه و تارکز مخا را ا ذکر م
َ
مجاوع ،در سراسر مم داسنماو  52ینت نقنل میکنند کنه سنرودۀ سخ سنرایانی چنوو
ُ
فردوسننی ،نظننامی ،سننعدب ،امیرخ ننرو دهلننوب ،حننافد ،کاننا خجننندب ،جننامی،
شرفجهاو قزوینی و صائ تبریزباست و از ای نظر ،نقل اشنعار ،فاصنل زمنانی پنیش و
ّ
صیویه را در رمیگیرد.
پس از عصر
منیروخوبچهر حدود 55هزار کلاه دارد که از ای شاار ،لغات هکاررفمه،

روایت مه 
هاه در فارسی امروز معاو اند و تعداد کلاات عر ی و ترکنی غینر مصنتل ینا هنندب ،نه
ّ
شاار انگشماو دو دست هم نایرسد؛ ّ
البمه ،ای وجه را میتواو رخاسنمه از تنیخر زمنانی
تحریر ای روایت و نیز سب ُمرسل نثر آو دان ت و ه تبع هانی سنب سناده نینز کامنر
میتواو در مم  ،اثنرب از ّ
تینن در کنار رد آراینههاب ینانی و ندیعی دیند؛ لنذا ماه منیرو
خوبچهر از جهت الغنی ،ارزش زیباشنناخمی چنندانی نندارد .منم داسنماو در قالن

ً
عبارات کوتاهی آمده است کنه اکثنرا نا «واو ر نط» نه یکندیگر پیوسنمهاند .نامد افعنا
وصیی و کاکی در مم مشهود است .افعا هکاررفمنه در منم  ،از جهنت سناخت ،اغلن
ساده یا پیشوندب ه مند و از منظر زمانی ،هصورت ماضی ساده ،اسمارارب و نقلنی ،نا
رخی موارد کار رد که مثنل «دیندمی ،رمخینز ،کنانیند و دهانند» اسنت .مجانوع این
منیروخوبچهر روایمی شیاهی انگاشمه شنود کنه نثنرب

ویوگیها سب شده است تا مه 
ساده و دلنشی دارد.
 .9-1-3نوع ادبی

راب آنکه مموو اد ی ،هویوه رواینات داسنمانی ،از منظنر محمنواب مشنمرر و شنیوۀ ارائنه،
بقه ندب شوند ،آوها را ر اسا ،رویکرد نظرب انواع اد ی متالعه میکنند و از نظر منا،
در تصحی مموو رواییّ ،
ّ
معرفنی کنند.
مصح ولییه دارد نوع اد ی داسماو را ه مخا
منیروخوبچهر ه دلیل آنکه پیرن اصلی روایمش ر اییاب نقنش دو

ر ای اسا ،،مه 
ّ
شخصیت عاشو و معشوق نهناده شنده اسنت و نینز نه دلینل رج نمگی مشنهود عشنو و
ّ
عوا ی ان انی و مضامی و کارکردهاب مرتبط نداو و گنزارش احنوا عشناق در وصنل و
هجراو ،ی داسماو غنایی محض ه شاار میرود .هرچند مضامی اخالقنی نینز ،نهویوه
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ّ
در خش دو آو مترپ شده استّ ،امنا پیرنن اصنلی رواینت را تحنتالشنعاع خنود قنرار
ه فرجا داسماو که مصنادف نا او
نداده و در ُحکم تعلیقیاست راب کشاندو مخا
کیییمنی نا ّ
ّ
توجنه نه
عوا ی عاشقانه در هر دو خش ای روایت است .در مجاو ع ،چنی
اینکه دروومای روایات عاشقانه یک او نی ت ،توجیهپذیر است.
 .2-3عناصر داستان
 .1-2-3روایت

ّ
مندور اسنت؛ یعننی آغناز و پایناو داسنماو متنا و نا
منیروخاوبچهر

رپ روایت در مه 
الگوب مرسو در روایات غناییاست که در آو ،قهرماو ا ویوگیهناب از پنیش تعیی شنده
ّ
ممولد شده ،د اخمه ،ه وصا میرسد و سپس میمیرد .جریاو روایت حاضنر ُ ،رشنی از
ی دورۀ زندگی نی ت ،لکه تاا دوراو زندگی قهرماو را در رمیگیرد.
منیروخوبچهر  ،شنیوۀ «داسنماو در داسنماو» ینا نه تعبینرب،

ساخمار روایت در مه 
«جعبه در جعبه» است .کار رد الگوب داسماو در داسماو ،شیوهاباست که راوب ه جناب
ّ
پیشرفت ختی و م نمقیم در گنزارش احنوا مناهمنیر و خنوبچهره ،میانن داسنماو را نا
رخی پیرن هاب ّ
ممعدد فرعی مرتبط عاشقانه ،از پهنا فر ه میکند و سپس هآرامی ین
پیرن فرعی (منظور حکایت ّفر شناه و هاایووشناه) را نه داسنماو مرکنزب پیونند میزنند کنه
ً
کلیلهودمنااه

اساسننا تاهینندب هندباألصننل اسننت و ننهشننکلی روشنناندتر در ممنننی چننوو
ّ
هوضوپ تشخص پیدا کرده و راب مخا باو آشناست؛ ّاما ای الگو یشمر مناس رواینات
ً
ن بما والنی است و کار رد آو در گزارش مخمصنر این رواینت ،چننداو متبنوع و دلپنذیر
نی ت.
چننوو حجننم روایننت مااه منیروخااوبچهر  ،ننوالنی و پیچیننده نی ننت ،شننگرد روایننی
ازگشننت ننه گذشننمه (فالش ن ) ،در آو ناننود چننندانی ننندارد ،لکننه راوب اغلن  ،گننزارش
مخمصر یا مشروپ ی ازگشت را در عبنارتی کوتناه ،مثنل «مناجرا را چنناو کنه نود شنرپ
داد» ،جاب میدهد و چوو چند ارب در داسماو تکنرار میشنود ،در ذوق مخا ن خنوش
ناینشیند.
ّ
نا ر الگنوب مرسنو در داسنماوهاب سننمی فارسنی ،زنجینرهاب از حکاینات مخملنی
ههمپیوسمه ،هصورت جزئی ینا ّ
میصنل و م نمقل ،در خنش ّاو و دو رواینت ماه منیرو
خاوبچهر مشناهده میشنود کننه نشنان ننوعی تنوالی تصننادفیاسنت و این امکناو را ننه

داسماوپرداز میدهد تا ا کم و زیادکردو عناصر روایی ،ه میزاو دلخواه ر نو داسنماو
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در هر دو خش ییزاید .ا ای حا  ،روایت ه دلیل گرهخوردگی الیههاب داسمانی ،پاینانی
مه دارد و هیم تاهیدب راب گ مرش دنبال آو ،اقی ناانده است.
 .2-2-3پیرنگ

منیروخوبچهر  ،از نوع مرسو «تعقی و ج نتوجو»سنت و هندف از

پیرن روایت مه 
ّ
رپ آو ،گزارش اشمیاق عشاق در رسیدو ه وصا و گنذر از مواننع اسنت؛ ندی ترتین
است که می ینم ارها ماهمنیر و خوبچهره ا یکدیگر دیدار میکنندّ ،اما ه سنب مواننع
از یکنندیگر جنندا افمنناده ،در تعقینن هننم ننه ج ننتوجو رمننیآیننند و روینندادها از سننر
میگذرانند.
عناصر مرسو در ساخمار پیرن داسنماوهاب ّ
سننمی فارسنی ،در پیرنن ماه منیرو
ّ
وضعیت (آغاز د اخمگی ماهمنیر و خنوبچهره
خوبچهر نیز رعایت شدهاند که عبارتاند از:

و سیر نا هنگا خوبچهره) ،گرهافکنی (گمشدو خوبچهره در دریا و سیرهاب ماهمنیر) ،کشناکش
(مواجه ماهمنیر ا رقیباو و ینظیر) ،تعلینو (حکاینات فرعنیاب کنه در کننار پیرنن اصنلی ،جریناو
ّ
دارند) ،او و گرهگشایی (وصا عشاق در خش ّاو و مر ایشاو در خش دو ).
ّ
نیروخوبچهر  ،اغل ضنعیی ه نمند ینا

روا ط علیومعلولی موجود در پیرن مه م
نظم منتقی ندارند؛ راب مثا  ،ماهمنیر دو ار و در ی آو ،از مشاهدۀ جاا خنوبچهره
ً
یهوش میشود ،حا آنکه هردو در ی منتقنه زنندگی میکننند و از قبنل هنم احماناال
ً
یکدیگر را دیدهاند و ا وجود اینکه هردو ه هم د اخمهاند ،ماهمنیر از خنوبچهره رسناا
ّ
خواسمگارب نایکند و تعلل دارد و در پی کا گیرباست و خوبچهره نیز ه توصنی منادر
خوبلقا ،جز ه زناشویی ،ت لیم ماهمنیر نایشود .جز ای  ،خوبچهره احوا دیدار غینر
معاو خود را ه پدر نایگویند ،حنا آنکنه پندر خنوبچهره ،ا ونصنر ،از دیندار نخ نمی
ّ
هننردو و یهوششنندو ایشنناو متلننع اسننت و پننس از آنکننه منناهمنیر احننوا خننود را واگویننه
میکند ،دری میخورد که چرا ماهمنیر از دخمرش خواسمگارب نکرده است ،تا آوها را نه
یکدیگر پارد.
ننا ای ن حننا  ،عنصننرب کننه در سنناخت پیرن ن مااه منیروخااوبچهر نقننش ننیار
رج مهاب دارد و داسماو اغل  ،از رهرو وقوع آو شکل گرفمه« ،تصادف» اسنت تنا روا نط
ّ
ّ
علیومعلولی .عشاق داسماو از پیرفت ی دیدار ناگهانی ه هم د می ازند .مناهمنیر ینا
خوبچهره در هر خش ،هسببی از هم جدا میشوند و کانی عند کنه از مخاصنه رهنایی
ّ
مییا ند ،تصادفی و اغل هواست ی پیرن فرعی ،در محل دیگرب دو ناره یکندیگر را
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مالقات میکنند و ناز گرفمنار روینداد دیگنرب شنده ،از هنم جندا میشنوند و این سل نله
هاچناو تا فرجا کار ادامه پیدا میکند.
مصادیو خرق عادت در ای روایت ،از جالنه شنواهد شنایع در دیگنر داسماوهاسنت و
چنداو هم از جهت امد و شگیتآورب ،پررن نی ت که مخا ن را از حقیقتماننندب
پیرن اصلی دور کند.
پیرنننن ماااه منیروخاااوبچهر  ،نننه ننننوعی ازتولیننند و تکنننرار هاننناو صنننحنهها و
توصییهاییاست که در ّ
سنت داسماوپردازب معاو است و ا نداع رج نمهاب در آو نه
منیروخاوبچهر پیرنن

چشم نایخورد؛ ّاما یکی از عناصنرب کنه اعنت میشنود ماه 
ً
ً ّ
ن بما موفقی ارائه کند ،وجود رخی داسماوهاب تقریبا ناممجانس پیونددهنده اسنت کنه
ّ
ّ
ممننو ع سناخمه
در میان پیرن اصلی نقل شده و کل ّیت آو را از یکنواخمی ینروو آورده و
است ،هرچند ّ
تعدد آوها کای پیرن را پیچیده کرده است؛ چوو ه تعنداد هنر پیرنن
ّ
فرعی ،گرهافکنی و گرهگشایی م مقلی رپ شنده و کشناکش هنر پیرنگنی ،م نئلهاب
جدید را هصورت گرهی تازه در پیرن فرعی عدب ه وجود آورده است.
 .3-2-3زاویۀ دید

ً
از گذشمه ،چوو روایتهاب داسمانی معاوال نراب حکاینتشندو و گنوشسنپردو نه نقنل
داسماوپرداز ا داع شدهاند ،زاوی دید در آوها سو شخص میرد وده است؛ و دی شیوه،
ّ
راوب در تاامی صحنهها حضور پیدا کرده و از رویدادها متلع است و از دیند خنود آوهنا را
روایت میکند؛ چناوکه راوب نه ّ
کنرات در رواینت مناهمنیر و خنوبچهره نینز نا گزارههناب
قالبی آغازب «آوردهاند که» و «راوب گویند کنه» حضنور خنود را نشناو داده اسنت؛ نا این
تیاوت که راوب هرکجا خواهد زاوی دید داسماو را عو میکند و ای نقش را قهرمناو ینا
ّ
ّ
موقعیتهناب فنراق،
شخصیت دیگرب ر عهده میگیرد .در معدود موارد هنم ،راوب در
هر
ّ
شخصیتها
تنهایی و گرفمارب ،ا ذکر رخی گزارهها ،مثل « ا خود گیت» ،اجازه میدهد
ا خود خلوت کرده ،حدیت نیس کنند و دی ترتی  ،نوعی ت گویی درونی هم در روایت
مشاهده میشود که اقمدار داناب کل را در هم شک مه است و ه مخا اجنازه میدهند
ّ
شخصیت داسمانی قرار گیرد.
که یواسته در جریاو عوا ی و اح اسات
ّ
شخصیت
.4-2-3

ه شیوۀ مرسو در ّ
سنت داسماوپردازب که یشمر رآمده از نوعی جبرگراییاسنت ،از نظنر
ّ
منیروخاوبچهر

شخصنیتها در رواینت ماه 
شگرد ،چوو تیکید ر عال داسنمانیاسنت،
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خصنننلت ای نننما و متلنننوگرایی دارنننند و راوب تن ّ
ننوجهی نننه توسنننع شخصن ّ
ننیت نننندارد.
ّ
شخصیتهاب روایت ،چه خوب و چه د ،از ا مداب داسماو تا انمها ،ر هااو منش و کردار
خود ه مند و در جریاو رویدادها ،تغییرب در رفمنار و اخنالق ایشناو دینده نایشنود و در
ّ
ّ
شخصیتهاب خوب نه
شخصیتهاب د مجازات یا خشیده میشوند و
فرجا نیز اغل ،
ّ
ّ
کننا رسننیده ،روزگننار میگذرانننند؛ از اینن رو ،شخصننیتها قننالبی و شخصننیتپردازب،
ّ
ّ
منیروخاوبچهر را نا

شخصنیتهاب ماه 
ستحیاست و راوب ا کلیگویی ،هنیمین از
ّ
ّ
ّ
شخصنیتهاب داسنماو ،در دو تینک کلنی ،دسنمه ندب
جزئیات فنردب ترسنیم نایکنند.
میشوند و جز خاننداو شناهی ،بقنات عنادب و ّ
رعینت سنهای از عشنو ندارنند .در این
ً
میاو ،رفی عشو ،ه لحاد اجمااعی ن بما همست اند و مناهمنیر و یشنمر رقیبناو ،از
خانداو شناهی ه نمند و خنوبچهره نینز از خنانوادهاب ازرگناو اسنت .نرخالف یشنمر
ّ
موقعیت جغرافیایی قرار دارند و در تاا حناالت
داسماوهاب فارسی ،رفی عشو در ی
ّ
و فرازوفرودهایی که از سر میگذرانند ،از ای محدوده خار نایشوند .عشاق در مه منیر
وخاوبچهر زیبننا ،خردمنند ،اهننل ّ
منروت ،مرد نننواز ،نین منش ،دور از دسننمر ،و اهننل

ّ
شخصیت هری از رفی  ،ناگهانی نی نت ،لکنه
ز اند .نکم مهم آنجاست که عشو در
ّ
هایشگی و پایدار است و کم نایشود و پیوسمه در تعنالیاسنت؛ مناهمنیر حمنی نا وجنود
ینظیرپرب ،هاواره د در گنرو خنوبچهره دارد و در درین او جناو میسنپارد .نرخالف
ّ
منیروخاوبچهر نه

شخصنیتهاب رواینت ماه 
رسم معاو داسنماوپردازاو ،نا گنذارب
تناس کنش و عالکردشاو نبوده است ،یا دست کم این ویوگنی خیلنی مشنهود نی نت.
راوب در ای ن عنصننر داسننمانی هننم ننه مبهمگننویی روب م نیآورد و اغل ن  ،شخصن ّنیتهاب
داسمانی را ا یی شغلی و اجمااعی ایشناو ینا نا ذکنر صنیت منبهم «فنالو» نا گنذارب
ّ
شخصنیت را نا ننا یناد کنرده
میکند ،نه ا اسم حقیقی .او در سراسر روایت ،تنهنا هینده
است.
 .5-2-3زمان و مکان

ّ
زمنناو و مکنناو در مااه منیروخااوبچهر  ،مننبهم و نامشننخص اسننت ،چننوو نننا ننر سن ّننت
داسماوپردازب ،انتباق حواد و زماو روبداد آوها نا جغرافینا و زمناو تناریخی چننداو
ّ
مهم نبوده است؛ از ای رو ،زماو و مکناو تنیثیر کامنرب در کل ّینت داسنماو دارنند .در این
ّ
ّ
روزمنره نه
روایت ،نایتواو تصویرب جزئی و واض از محیط ،ا نیه ،اشیاء ،تیکر و زنندگی
ّ
دست داد؛ چوو نهتنها داسماوپرداز ه دلیل احماالی مهاجر ودو ،ماک است ا العات
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درسمی از جغرافیاب منتق خود نداشمه اشد ،لکه روایت نا ر دان مههاب فعلنی منا ،از
ّ
تخیلیاست و هیم خشی از آو ا تاریخ مرتبط نی نت؛ پنس ،مکناو ّ
اساّ ،،
قصنه کلنی و
ّ
ً
ُ
منیروخاوبچهر  ،اصنال

نامشخص توصنیی شنده اسنت .رفنهتر آو اسنت کنه راوب ماه 
ّ
تاایلی ه ذکر نا ی منتقه یا زماو مشخصی ندارد و در عو  ،یش از  35ار ،از صیت
مبهم «فالو» راب اشاره ه اسامی جغرافیایی یا ّ
حمی اشخاص اسمیاده میکند:
گیت :جهاو ه کامت اد! پ ر وزیر کامکار و از فالو دیار.
پادشاه نا شهر پرسید که در کجا می اشید؟ گیمند :در فالو شهر ( :
گیت :در فالو شهر ،دخمر پادشاه است ( ،)158 :

.)184

شاه گیت :فالو ش که هاراه فالو انو از حر یروو آمدب ( .)51 :
 .6-2-3درونمایه

ّ
دروومایه ،فکر اصلی و م لط در هر مم است؛ مضاوو و اندیشهاب محورب که نوی نده
در داسماو اعاا میکند .دروومای روایتهاب غناییی فارسنی ،عشنو اسنت و مراتن آو
در انواع ای گونه مموو هصنورت ممیناوتی مشناهده میشنود ،ولنی وجنه مشنمرر تانامی
آوها ،وضوپ یشوکم عشقی بیعی ،مح و ،و آغازباسنت کنه در جریناو داسنماو نه
انواع ت کامهاب ،عذرب ،صوفیانه یا جاا گرا و عارفانه ّ
مبد میشود.
در این مینناو ،عشننو محننورب متننرپ در روایننت مااه منیروخااوبچهر  ،نننوعی عشننو
مح و ،و زمینیاست که سازوکار آو ر پای الگوب مرسو ای نوع اد ی ،نه نینع عاشنو
پیش میرود .ا ای حا  ،عشو در روایت ،کاا جوسنت و نرفی عشنو ،نهرغم تکناپوب
یارب که دارند ،ر عهد خود پایبند اقی میمانند؛ ّاما در فرجا روایت و ا وجود وصنا
عاشو ا معشوق و رقی  ،هرسه رف عشو ،یعنی عاشو ،معشوق و رقین  ،جناو نر سنر
ّ
ای پیااو میگذارند و عشو زمینی م لط در داسماو ،ه عشقی عذرب د میشنود کنه
ً
ناون ن بما مشا ه آو در لیل ومجناون نانود دارد .عشنو مناهمنیر و خنوبچهره ،از گونن
دوسویه و م اوباسنت؛ چنوو نه هاناو مقندار کنه عاشنو دچنار سنرگردانی ،درد ،رننج و
ّ
وضعیت ه سر می رد.
گرفمارب میشود ،معشوق نیز در هااو
رخالف ّ
ّ
شخصیت رقی در ای روایت ،عالوه نر عاشنو ،نراب معشنوق
سنت مرسو ،
نیز رپ میشود و ینظیر ر سر وصا ا ماهمنیر ،ه خوبچهره رش میورزد و از پیوند
ای دو خرسند نی ت؛ ّاما خوبچهره در نقش معشوقی ّ
ممعهد لاهر میشنود کنه شنو و
شن نی ت ،او هرغم وجود رقیبی از جنس پرب ،ا اعمدا در رفمنار ،نه مناهمنیر وفنادار
مانده ،ر اثر رش زنان رقی  ،جاو ر سر ای عشو میگذارد.
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ّ
منیروخوبچهر در پایاو خش ّاو و ا پیوند عشاق ،فرجنا

ا وجود اینکه روایت مه 
خوشی داردّ ،اما نکمهاب کنه در پایناو خنش دو این رواینت نیش از هنر چینز نهصنورت
نا هنگا و کوتاه روب میدهد ،وجه ناخوشایند و غاگنان داسماو است و ه های سنب ،
منیروخاوبچهر  ،رواینت عاشنقانهاب از گونن غمنامنه اسنت کنه

شاید مواو گیت که مه 
ّ
ُ
البمه چنی رآیندب ،از ویوگی روایاتیاست که عشو پار یا عذرب در آوها متنرپ اسنت؛
زیرا عاشو ،راب اثبات عشو حقیقی خنود ،عزیزتنری ممناع ،یعننی جنانش را نهاخمینار،
ُ
منیروخاوبچهر  ،فراتنر از این

فداب معشوق میکند و رفه آنکه چنی کیی ّیمنی در ماه 
هم میرود و رقی معشوق ،یعنی ینظیر نیز ه هانی صنیت ،در اف نو ،و درین منر
عاشننو جنناو میدهنند .در مجاننوع ،روایننت مااه منیروخااوبچهر  ،از مم هنناب داسننمانی
نادرب مح وب میشود که دو پایاو خوش و ناخوش را در ت خود جاب داده است.
موضننوع دیگننرب کننه در تتویننل درووماینن د نناخمگی روایننت مشنناهده میشننود،
منیروخوبچهر رپ شده است؛ راب

عشوهاب چندگانهاباست که یا در ارتباا ا مه 
ناوننه ،چنندی شناهزاده قصند وصنا خنوبچهره را دارنند و رفنع و دفنع هرین از آوهنا
گزارشننی اخمصاصننی دارد؛ یننا منناهمنیر از روب جننواناردب ،ننراب کارسننازب وصننا دیگننر
ّ
شخصیتها در آوها حضور دارد که پیرفت یکی از آوهنا هنم نه ننوعی زمینهسناز وصنا
ماهمنیر ا خوبچهره است.
اصول اخالقی

در کنننار مضنناوو عشننو ،تعننالیم اخالقننی نیننز یکننی دیگننر از دروومایننههاییاسننت کننه
داسماوپردازاو ّ
توجهی یار و اغل سمودنی داو دارند؛ ا ای تیاوت کنه تنرویج اصنو
منیروخوبچهر  ،هساو اکثر داسماوهاب شبه ّ
قاره ،کانی نیش از

اخالقی در روایت مه 
ّ
ّ
حد معاو روب داده و ه هانی دلینل ،گناه مضناوو اصنلی رواینت ،کانی تحتالشنعاع
پیرفتهاب اصو اخالقی قرار گرفمه و از م یر خود منحرف شده اسنت و ندی ترتین ،
داسمانی در د داسماو دیگر نقل میشود .قهرمناو رواینت ،مناهمنیر ،ک نیاسنت کنه در
عی د ناخمگی ،سنخت نه اصنو جنواناردب و شنرافت ان نانی پایبنند اسنت و در پنی
ّ
عشاقّ ،
مدتی سرگرداو ّر و حر میشود.
کارسازب از راب وصا دیگر
نکم شایاو ّ
توجهی که در ارۀ ترویج اصو اخالقی در خش دو روایت دینده شند ،آو
است که متا و ا ّ
سنت مرسو در داسماوسرایی ادب فارسی ،در پایناو اف نانههاب شن
دو  ،سو  ،چهار و پنجم ،رآیندب اخالقی هصراحت از ز او راوب مترپ میشنود کنه در
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رخی موارد آو ،مثل ای ناونه در پایاو ش چهنار  ،عبنارتی در تنبینه و تحنذیر مخا ن
هم داو ضایاه شده است:
دانشانداو گیمهاند :هرکه در منا دیگنرب خیاننت ورزد ،در ّ
حنو او نینز هاناو خیاننت
لاهر شود؛ پس اب عزیز ،پیش از آنکه شر ت مر چشی ،توش آخرت ّ
مهیا ک کنه در
آو وقت ،پشیااو نشوب ( .)155 :

ّ
البمه اید ّ
توجه داشت که ای ویوگی جدا از اندرزها و نصای منوردب و مقتعیاسنت کنه
دوو آنکه اح ا ،کنند رشنم داسنماو از دسنت رفمنه اسنت ،در خنال رواینت و
مخا
ممناس ا رویدادها ،یشمر ر ز او ماهمنیر و خوبچهره نقل میشود.
تقدیرگرایی
یکی از مضاووهاب شایع در ادب فارسی ،اعمقاد ه کارکرد قضاوقدر و ن بتدادو وقنایع
ً
عاوما ناگوار ه گردش ّایا و نوعی ّ
روحی ت لیم در را نر سرنوشنت محمنومیاسنت کنه از
ّ
ّ
شخصیت داسنمانی ،در هنر صنورت اتیناق خواهند افمناد .در رواینت ماه منیرو
نظر راوب و
ّ
خااوبچهر ای ن مشخصننه ننهکن ّنرات ر میناایاننند ،یننا کننه راوب از ز نناو شخصن ّنیتهاب
داسمانی داو اقرار میکند:
روز دو  ،دیو ه رفی رفت .زنش رخاست آو جواو دیگر را خورد و ماهمنیر را گیت :تنو
َ
را نیز خواهم خورد .گیتَ « :رضی َنا ه قضاء الله» ( .)96 :
پادشاه دید که جواو نوخاسمه و خوششکل است ،گیت :اب جواو ،هنوز چه وقنت
دزدب تو ود؟ گیت :اب خداوند عالم ،چوو تقدیر نر این رفنت ،چنه ایند کنرد؟ ( :
.)193
آداب و رسوم

خش دیگرب از دروومای رواینات داسنمانی فارسنی ،مر نوا نه فرهنن عامیاننه ،آداب و
ّ
موقعینت
منیروخوبچهر  ،نه دلینل قندمت و نینز

رسو و سن اجمااعیاست که در مه 
جغرافیننایی ممینناوت روایننت ،میتواننند دادههنناب نیارب از قواعنند و قننوانی اجمانناعی و
ّ
خاص آو ارائه کند .مهمتری شواهدب که در ارتباا نا این خنش در ماه ومنیرو
فرهن
خوبچهر دیده میشوند ،عبارتاند از :مکر زناو ،نذرکردو ،الع نین  ،مادرخوانندگی،

نا خوارب ،مضاوو عامیان ختودولت ،خودسوزب زناو در کنار ج د شوهراو و آداب
و رسو جوکیاو .در ای خش ،ه رخی از دیگر رسنو فرهنگنی راینج در داسنماو نا ذکنر
مثا  ،اشاره میشود:
در ا مداب روایت ،ا ونصر راب دفع چشمزخم یا دیوزدگی احماالی خوبچهره ،از پینر
مراد خش درخواست میکند دعایی ر آب خواند تا آو را ه خورد خوبچهره دهد:
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عا د ،وجه اضتراب از او پرسید؟ گیت :اب شیخ زرگوار ،خوبچهره نهجهنت تااشناب
دیدار ماهمنیر ،االب ا خانه رآمده ود ،ناگاه یهوش شد و ییماد ،امیدوار که ر آب،
دعا خوانده دهند ،شاید از رکت دعاب شاا شیا یا ند .پنس ،عا ند دعنا خوانند و نر آب
دمید و ه دست خواجه ا ونصر داد ( .)8 :

در خشی از روایت ،خوبچهره که راب در اماوماندو از رقیبانش ،ه هیئنت جوکیناو
درآمده ،کدویی توخالی را که لرف عا جوکیاو است ،از خورار پر کرده ،راب مناهمنیر
ه زنداو می رد که چنی رسای کامر در ادب فارسی ه کار رفمه است:
پس خوبچهره ه شهر درآمد ،در خانهاب چند گردید و کدوب خود را پر عا کنرده ،راه
زنداو پرسید ( .)25 :

در پارهاب دیگر ،راوب رسنم خودسنوزب زنناو شنوبمرده را کنه در میناو هنندواو غینر
م لااو موسو ه «سمی»است ،گزارش میکند:
زو گیت :اب جواو ،ای دخمر را ه شنوهر داده ودنند .اکننوو ،شنوهرش منرده و رسنم
ایناو چناو است که چوو شوهر ایرد ،زنش را نیز ا او سوزانند .ای زماو ،ای دخمنر را
هم راب سوزانیدو می رند ( .)70 :

در خشی از های رسم سمی ،هندواو از زننی میخواهنند کنه در تشنمی پنر از روغن
ُکنجد نگاه کند و ا روپ ُمرده ارتباا کالمی رقرار کند و نظر وب را در ارۀ ّ
کیییت و شنگوو
خودسوزب خودش پرسد:
ُ
هم در ای سخ ودند که تشمی پر از روغ کنجد آوردند و پیش دخمنر نهادنند و گیمنند
که در ای روغ نگاه ک  ،آوچه ینی و شننوب ،منا را گنوب .دخمنر نرف آو میدیند،
پرسیدند که چه می ینی؟ دخمر گیت شخصی آمده ا م سخ میکند .گیمنند :نین
شنو که چه میگوید؟ دخمر گیت :میگوید که در آتش افمادو تو س دشوار است ،اگنر
َ
امروز تو در آتش سوزب ،تا پانزده روز ،ی ت ت از اقار او تو خواهند مرد .گیمند :پر،
که در ای اب چه اید کرد؟ دخمر نگاه کرد و گیت :میگوید سنه روز ت ّ
حانل ایند کنرد و
گرسنه اید ماند ،دیگر هیم ار نی ت ( .)71 :

در آخری حکایت ای روایت ،نه یکنی از که تنری اورهناب مشنمرر فرهنگنی میناو
اقوا آریایی ،یعنی اعمقاد ه وجود « خت و دولت» در هیئت مرد و زنی اشناره شنده اسنت
ّ ً
میصنال
که پنیشتنر ین نار نینز در حمه اا قارانحبشا (← رسوسنی،)812/2 :1395 ،
اوصاف آناو گزارش شده است:
تا روزب ،هردو در صحرا رسیده ،ا لشکر گوب ازب میکردند که منردب و زننی نهصنورت
ایشاو پیش آمدند و گیمند :منا هنردو از شناا رگشنمیم ،اینن منیرویم .این گیمنند و
اسکها تاخمند .پادشاه و زنش را ّ
حایت غال شد که ،کنه را قندرت آنکنه از منا رگنردد؟
ای ها نیز تاخمند که هردو را گیرند ،تعقی کردند ،ه جنایی نرسنیدند .تنا زو پادشناه را
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درد زه گرفت و پادشاه را گیت :یش از ای  ،اقت رفمنم نااند .ه ضرورت اسنمادند .آو
دو سوار نیز از دور اسماده ماندند و گیمند :اب ناداناو ،هرگاه ما از شاا رگشمه اشیم ،ما
را کی توانید گرفت؟ مگر خداب تعالی از ما را ه شاا رساند .پادشاه پرسید :گوییند کنه
شاا کی مید؟ گیمند :ما الع شااییم و ه حکم الهی ،از شاا رگشمیم که قضنا چننی
رفمه است ،ای گیمند و از نظر ایشاو غای شدند ( .)188 :

در جایی ،ه رسم ا خواهی پادشاه غال اشاره شده است که در آو ه نشان تیاخر و
نا خواهی ،ر سر ا سیم و زر ،شاهدخت پادشاه مغلوب نیز عالوه میشود:
پدر ّفر شاه در غض شند و لشنکر نر او کشنید .غنر کنه در میناو دو پادشناه جنگنی
عظیم واقع شد .آخر پدر ّفر شاه لیر یافت و لشنکر او را شک نت داد .چنوو آو پادشناه
عاجز آمد ،الچار قبو ناود که ا و دخمر میدهم ،ر آو صل کردند [ . ]...شاه گینت:
م میخواهم که در میاو پادشاهاو شهره گردد که فالو پادشناه از فنالو پادشناه نا و
دخمر گرفت ( .)98 :
 .7-2-3توصیف

خش عادهاب از حجم رواینات داسنمانی نه توصنیی ،یعننی ایجناد تصنویر و صنور خینا
اخمصاص دارد و های توصییات است که اغل زمین ارزشگذارب را فراهم میآورد؛ ّامنا
ً
صرفا م ّ
موجنه نقنل رواینت اسنت و کامنر نر رویندادها و
منیروخوبچهر

داسماوپرداز مه 
تصاویر تارکز میکند؛ لذا در سراسر روایت ،ه توصییهاب دقینو و جزئنی و نینز حنواد
تعج است که ّ
میصل معدودب رمیخوریم و جاب ّ
ممنو ع یا پرشا و ر و ّ
ّ
حمنی توصنیی
ّ
عشاق هم که یکنی از محنوربتری مضنامی منورد ّ
توجنه
سراپاب معشوق و لحظات دیدار
داسننماوپردازاو در تصویرسننازب مح ننوب میشننود ،نظننر راوب را ننه خننود جلن نکننرده و
اغل  ،تصویرب کوتاه را ا ذکر ین ینا دو تشنبیه سناده و مح نو ،و ینا ترکین اسنمعارب
کلیشهاب ارائه کرده و یا ا تضای ی یا دو یت ،ه توصیی ای حاالت پرداخمه است.
 .8-2-3بنمایهها

ً
منیروخوبچهر  ،جز از مایههاب حااسی که کار ردب ندارنند ،نا ینی ن نبما

در مه 
ّ
ممنوعی از مایههاب داسمانی رو هرو ه میم که در ای نی  ،نا وجنودب کنه ّ
عینارب در
داسماو حضور ندارد ،مایههاب ّ
عیارب ه قیا ،دیگر روایات غنایی کای رج نمهتر در
ً
منیروخوبچهر خودناایی میکنند که شاید رخاسمه از ّ
روحی راوب مهاجر احمااال

مه 
ّ
ایرانننی یننا آشنننایی وب ننا ای ن گونننه مایننهها در سنننت داسننماوپردازب فارسننی اشنند.
ش روب ،دزدب ،یهوشکردو ا شراب ،گریز پنهانی از ختر ،سیر ه ور ناشنا ،و دوو
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ا ّ العّ ،
مبد پوشی ،تغییر شکل ،ناشناسی و کمااو ّ
هویت ،زهرخوراندو ،نیرنن و درو،،
از جاله فنونیاست که در ّ
عیارب شایع اسنت و در این رواینت ،ننهتنها از منرداو ،لکنه در
کردار زناو نیز دیده میشود.
ّ
منیروخوبچهر  ،ا تنو ع و امد زیادب از مایههاب عاشنقانه مواجنهایم کنه

در مه 
ّ
ر دیگر اق ا مایهها غلبه دارند و ای کیییت ،هرغم حجم مخمصر روایت ،چشاگیر ه
ّ
نظنر میرسند کنه عبارتانند از :عاشننوشندو از راه مشناهدۀ م نمقیم معشنوق ،داللگننی،
ّ
پیا رسانیّ ،
تعدد رقیباو عاشو یا معشوق ،توصیی سخمی ،رنج ،فراق یا سوزوگداز عشاق،
ّ
صحنهها و گیتوگوهاب عا یی وصا یا د اخمگی ،ز آراینی و شادنوشنی ،نقنش علنی
گوبوچوگاو یا شکار و زیورآالت در دلباخمگی ،سرکشی معشنوقاو ،خنوددارب و وفنادارب
عاشو یا معشوق ،عشوهاب حاشیهاب ،دیدارهاب نهانی ،تهدید ،خیانت ،توهی  ،حنبس
ّ
جهیزیه ،تنرر
و تهات عاشو یا معشوق ،خواسمگارب ،اوصاف مراسم و میهاانی عروسی،
ّ
خاووماو یا پادشاهی از جان عاشو یا معشنوق ،رازدارب عشناق ،شنروا عشنو ،سنوگند
عشو و . ...
منیروخوبچهر  ،داسنماوپرداز نه جهنت موضنوع پررنن عاشنقانه و سناخمار

در مه 
ّ
کمحاشی داسماو ،چنداو از فضناب منادب و مح نو ،فاصنله نگرفمنه اسنت؛ نه هانی
خا ر ،مایههاب شگیتانگیز نهتنها شاار کای دارند ،لکنه چنوو اغلن آوهنا کنارکرد
ّ
منیی و ّممضادب هم ا عالکرد عشاق دارند ،راوب سعی میکند نیارگذرا از آوهنا عبنور
کند و نقش رج مه و ّفعالی در فضاب داسمانی راب آوها قائل نشده است .ا وجود ای ،
عالوه ر مایههاب شگیتانگیز ،ا گونهاب دیگر از اعاا خارق عادت مواجنه میشنویم
که از ی سنو ،سرشنمی زمیننی و ّ
منادب ندارنند و از نرف دیگنرّ ،
شنرانگیز و زیاوکنار نینز
ّ
مح وب نایشوند و مددکار عشاقاند و یشمر از نوعی اورمندب ه وجود قدرتی متلنو،
یعنی خداوند نشئت میگیرند؛ یعنی قدرت ماورایی یا دست کم فرازمینی کنه نه دخالنت
ّ
م مقیم و غیر م مقیم پروردگار پهلو میزند و در وقوع و شکلگیرب ای قبیل مایه مؤثر
است .چنی اعاا خارقالعادهاب در اورهاب دینی ،یشمر تحت عنواو کرامت شنناخمه
ً
معاوال از ّ
ائاهُ ،صلحا ،زرگاو دی و هویوه در داسماوهاب هنندب از زاهنداو و
میشوند و
ّ
جوکیاو صادر میشود که رخاسمه از پشموان تیکر دینی و روحانی جامعه و رکنارناانندو
مایننههاییاسننت کننه عبارتاننند از :زاهنند م ننمجاب ّ
الدعوه،
روایننات شننیاهی از چنننی
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راهناایاو غیبی ،آب حیات ،جادوگراو ،دیواو ،پریاو ،ل م ،اف وو ،گیاه شگیتانگیز،
آد خوارب ،شیایافم و مرغاو سخ گو.
 .4نتیجه
ّ
خوبچهر  ،از جاله روایتهاب عاشقان ناشناخمه و ممیخر ادب فارسی در
مه منیر و  
شبه ّ
قاره است که داسماوپرداز در دو خش آو کوشیده است تا ا ز انی ساده و در عی
ّ
حا جذاب ،ا مدا پیرن عاشقان روایت را در خش نخ ت رپ کند و در پارۀ دو ،
ضا پیرن اصلی ،مضامی شایع جواناردب ،نیرن زناو و رخی اصو اخالقی را در
منیروخوبچهر از نوع

قال هیت حکایت ه مخا بش تعلیم دهد .الگوب روایت در مه 
ّ
مدور است و پیرن هکاررفمه در آو ،از گون مرسو تعقی و ج توجوست و هدف از
ّ
ّ
شخصیتها در
رپ آو ،گزارش اشمیاق عشاق در رسیدو ه وصا و گذر از موانع است.
منیروخوبچهر  ،خصلت ای ما و متلوگرایی دارند و راوب ّ
توجهی ه توسع

روایت مه 
ّ
شخصیت ندارد .در ای روایت ،نایتواو تصویرب جزئی و واض از محیط ،ا نیه ،اشیا،
ّ
ّ
روزمره ه دست داد؛ چوو نهتنها داسماوپرداز ه دلیل احماالی
تیکر و زندگی
ّ
مهاجر ودو ،ماک است ا العات درسمی از جغرافیاب منتق خود نداشمه اشد ،لکه
تخیلیاست و هیم خشی از آو ا تاریخ مرتبط نی ت؛ پس مکاو ّ
روایت از اساّ ،،
قصه
ّ
ّ
کلی و نامشخص توصیی شده است .دروومای مه منیر و خوبچهر گزارش عشقی
مح و ،و زمینیاست که ّی آو ،عاشو ا معشوق و رقی مادینه پیوند میگیرد؛ ّاما در
ّ
فرجا  ،هرسه ه سب وفادارب ه یکدیگر جاو میسپارند و عشو زمینی م لط در
داسماو ه عشقی ُعذرب د میشود .رپ عشوهاب چندگانه که موج تتویل روایت
ّ
منیروخوبچهر ،

شده است ،از دیگر مشخصات مشهود دروومای روایت است .در مه 
مایههاب حااسی هیم ناودب ندارند؛ ّاما راوب زمین مناسبی راب رپ مایههاب
ّ
ّ
ممنو ع غنایی فراهم آورده است و گاهی هاعمدا  ،از رخی مایههاب
ممعدد و
شگیتانگیز هم هره رده است و از مجاوع رآیندهاب مذکور ،چناو ه نظر میرسد که
ً
داسماوپرداز توان مه است در ره زمانی خود و در قیا ،ا دیگر اقرانش ،داسماو ن بما
ّ
موفقی را عرضه کند.
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