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 قاسمیان فاطمه

 

 چکیده     
 

 باوده  فارسای  ادب در عاشقانه داستانی منظومه چندین مایه بن فرزند به نامادری خواهیکین و عشق

 تاوزی کیناه  و عشاق  مشترک وجه با عاار و وامق و سودابه و سیاوش منظومه دو بین این در است.

 تراژیاک  وجاه  سایاوش  باه  ساودابه  عشاق  کشاند.  مای  تصویر به را عشق از متفاوت قرائتی نامادری

 هاای  ساختی  گااشاتن  سار  پشات  از پاس  ناماادری  توسط پدری خانه از شده رانده وامق و یابد می

 حماساه  و عشاق  هاای  نماد رود. یم فرو ابهام از های حال در او سرنوشت و رسد نمی عارا به فراوان

 روش باه  که ها یافته کشند  می روایتی چه بر پرده و دارند تمایزاتی و شباهتها چه دومنظومه این در

 گفتماان  تحلیال  باه  ونادایک  تئاون  رویکارد  از اساتفاده  و هاای  کتابخاان  مناب  از استفاده توصیفی،

 گفتماانی  درون و گفتماانی  بین رقابت بر است های پرد عشق که دهد می نشان آمده بدست انتقادی

 ابازاری  و نامقادس  مفهومی عشق سودابه، و سیاوش داستان در که تفاوت این با منظومه. دو این در

 ناخودآگااه  بین رقابت های الیه که است شخصی تمایالت به رسیدن جهت زنانه چینی دسیسه برای
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 تالشای  عشاق  عاارا  و واماق  عاشاقانه  در اما د.سازمی پنهان را هاماوران و تورانیان با ایرانی جمعی

 در عباارتی  باه  اسات.  اطرافیاان  ذهان  بار  حااکم  اخالقی ظاهر به های ساختار شکستن برای مقدس،

 شکست ندارد همخوانی فرهنگی های باور و اعتقادات با که زنانه تمایالت سودابه و سیاوش داستان

 اما است، گفتمانی برون های رقابت استمرار نتیجه که انجامدمی معشوق و عاشق مرگ به و خورده

 آنهاا  گااه  کرده برخورد انگار،مطلق اجتماعی های ساختار با مشروع فردی خواسته عارا و وامق در

 یوناانی  اصال  در هام  را دو این سرنوشت تقدیر، اما شودمی نزدیک وصال به تا دهدمی شکست را

     برد.فرومی ابهام از های هال در عنصری مثنوی ییعن آن موجود نسخه ترینقدیمی در هم و داستان

  وندایک. حماسه، گفتمان، عارا، و وامق سودابه، و سیاوش عشق، :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 و فاراق  دلادادگی،  شارح  بیشاتر  آن در کاه  اسات  غنایی شعر فارسی، ادب چهارگانه انواع از یکی

 آییناه  واقا   در شاعر  ناوع  ایان » شمیساا  سسیرو گفته به است. مطرح زمینی معشوق و عاشق وصال

 احسااس  و زباان  باا  و ذهان  پنجارة  از شاعر یعنی است، شاعر لاات یا آالم و احساسات و عواطف

 غناایی،  شاعر  نهاایی  مقصاود  و غار   (891 :8919)شمیسا، «نگرد. می حوادو و وقای  به خود درونی

 است. دلدادگی شرح یا اشقانهع متفاوت موضوعات به نسبت بشر نوع نفسانیات و عواطف توصیف

 برخاوردار  ،عواطاف  بیاان  و درونای  هیجاان  خااص  های  ژگی وی از غنایی ادب شده گفته  همین به

 شعر اغرا  که است احساسات و احوال انواع شعرغنایی» :گوید می کوب زرین عبدالحسین است.

 تحات  را غازل  و فخار،  رثاا،  مادح،  وصاف،  .دارد مای  بیان ،است بوده معمول قدما نزد که چنان را

 کاه  آنجاا  از (811 :8912کدکنی، شفیعی) «.برشمرد. توان می کلمه وسی  معنی به غنائی شعر کلی عنوان

 ادب ناوع  گفات  توان می شود، می دیگران توجه جل  بر دلیلی خود بیرونی شکل در عواطف بیان

 است. درآمیخته حماسه با گاها و اجتماعیات با فارسی زبان در غنایی

 خویشاتن » تبلاور  را غناا  کاه  است اروپایی شعر معتقدین برخالف فارسی غنایی شعر گراییتماعاج

 شاعر  از هاای  عماد  بخاش  بپاایریم  را غنا برای اروپایی تعریف اگر که چرا .داند می شاعر «خویش

 مجناون،  و لیلای  زلیخاا،  و یوسف رامین، و ویس شاهنامه، غنایی های  جنبه جمله از و فارسی غنایی
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 بایاد  لااا  .کنایم  بیارون  غناا  تعریاف  حوزة از باید را دست این از های  منظومه دیگر و عارا و مقوا

 کلمۀ دو که شرطی به است شخصی احساسات از گفتن سخن فارسی ادب در غنایی شعر که گفت

 عاشاقانه  داساتان  دو باه  جنباه  این اگر بپایریم. هاآن معنای ترینوسی  در را «شخصی» و «احساس»

 درهم داستان دو این در حماسه و غنا که شودمی مشخص بنگریم عارا و وامق و سودابه و وشسیا

  آید.می بدست آن از متفاوت معنایی و شده تنیده

 سودای در سودابه دهد.می رخ فردگرایی و ساختارشکنی دلدادگی، فضایی در داستان دو هر شرح

 و عاشاق  ،عاارا  و واماق  داستان در و شود می توزی کین و پراکنی نفرت جن ، عامل ممنوعه عشق

 باه  را وصاال  تاا  کوبناد  می درهم را اجتماعی و فکری های ساختار یکدیگر به رسیدن برای معشوق

 بدسات  وابساتگی  و دلادادگی  هماان  کاه  موضوع یک از برداشت دو این چگونه برسانند. واقعیت

 دو ایان  تفسایر  و توصایفی  تااریخی،  لتحلیا  در باید را سوال این به پاسخ برای جستن راه آید  می

 و تحلیال  نظاری،و  چارچوب اهداف، فرضیات، و سوال تحقیق، پیشینه مباحث در که یافت داستان

  گیرد. می قرار مطالعه مورد بررسی

 

 پرسش

 توانمی عارا و وامق و سیاوش و سودابه عاشقانه داستان در مجازی عشق از ظاهری برداشت ورای

  شد  متصور داستان سُراینده برای دیگر مقاصدی

 

 فرضیه

 از متاأثر  اجتمااعی -سیاسای  نگااهی  سایاوش،  باه  سودابه ممنوعه عشق داستان ورای رسد می نظر به

 جامعاه  در اخالقی های دغدغه بیان بیشتر عارا و وامق در نگاه این که باشد شاهنامه حماسی فضای

  است. آن سرانجام و مجازی عشق افتادن اتفاق چگونگی از
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 اهداف

 و سیاوش عاشقانه های داستان محتوای تحلیل ،حماسی های داستان در عاشقانه فضاسازی با آشنایی

 .مضمون بیان نظر از داستان دو این تمایز و اشتراک نقاق بیان و عارا، و وامق و سودابه

 

 تحقیق پیشینه

 و هاا منظوماه  در نا شارح  و مقادس  عشاق  و ممنوعاه  عشاق  مفهاوم  مورد در تحقیق ادبیات بررسی

 انجاام  زمیناه  ایان  در زیادی های پژوهش تاکنون که دهد می نشان فارسی ادب عاشقانه های داستان

 عاارا  و واماق  و سودابه و سیاوش عاشقانه بین تطبیقی تحقیق فقدان است مسلم آنچه اما است شده

 عشاق  معناایی  حاوالت ت سایر » عناوان  باا  هاای  مقال (8920) پورجوادی نصراهلل مثال عنوان به است.

 واژگانی معنای هم را عشق مقاله این در نویسنده است. نگاشته عرفانی ادبیات در «حقیقی و مجازی

 بودن مقدس یا ممنوعه یا و آن زمینی معنای به نظری و آورده غیره و نور محبت، مستی، باده، چون

  است. نداشته مفهوم این

 عشاق  کاه  اسات  رسایده  نتیجه این به «زمینی عشق آسمانی عشق» مقاله در (8913) نیا قائمی علیرضا

 اصل یافتن و آن مورد در گفتن سخن لاا است. وابسته آن به دنیا و هستی اساس و است الهی امری

 عقالنی و حسی خیالی، از عبارتند  زمینی عشق اقسام نیاقائمی نظر از نیست. ممکن آن هدف و معنا

 است الهی امری چون نیست پایر تفسیر الهی عشق لاا یابند. می عرفانی مفهومی باز امر آخر در که

 از خلاق  باا  کاه  است های جوهر آسمانی عشق واق  به شناسد. می آنرا از ظاهری هم عرفان حتی که

 کلماه  الهای  و عرفاانی  مفهاوم  بر شدن متمرکز با نیز مقاله این است. درآمده جوشش به سکون امر

  است. هنمود طرد آنرا معانی دیگر عشق

 هااای عاشااقانه بااا تطبیقاای بررساای سااودابه: و ساایاوش» مقالااه در (8932) امیناای علاای و اکبرنحااوی

 «فادرا  و هیپولیت» و «زلیخا و یوسف» ،«سودابه و سیاوش» عاشقانه های داستان مقایسه به «دیگرملل

 یاا  ناپسری قعاش بزرگی، یا پادشاه همسر که است چنین هاداستان اغل  اصلی طرح است. پرداخته

 دامنیپاک سب  به پسر اما کند؛می ابراز بدو را خویش تمایالت و عشق و شده خود یپسرخوانده

 نیز زن دهد.نمی پاسخ باز، هوس نامادری های  خواهش به خویش یپدرخوانده یا پدر به وفاداری و
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 بار  را سختی های آزار و زاتمجا تا فریبدمی را پدر و آید برمی انتقام پی در نیرن  و چینیتوطئه با

 های اسطور گرایانه،طبیعت ریشه در را عاشقانه های داستان این طرح مقاله نتیجه دارد. روا خود پسر

  است. شده انها از متعدد تفاسیر موج  که داندمی فرهنگی یا و تاریخی

 سایاوش،  و بهساودا :ممنوعاه  عشاق  تطبیقای  بررسای » مقالاه  در (8939) ایازی فریبا و ممتحن مهدی

-رسیده نتیجه این به پراپ شیوة به و اشتراوس های اندیشه براساس «وژولیت رومئو زلیخا، و یوسف

 و اناد یافتاه  شاکل  «فرجاام » و «بحاران » ،«آغاازین  صاحنۀ » پاارة  ساه  از عاشاقانه  قصّه سه هر که اند

 هاای  ازدواج هانامادری قصّه ساه هر دارد. وجود آنان قهرمانانِ خویشاکاری در فراوان های شباهت

 امّاا  هراسند؛نمی چندان رسوایی از حت ی و دارند بیشتری قدم ثبات عشق در برخی دارند. نامتعارف

 .دارد وجود هاقصّه این در نیز مشتارکی اساطیری های نمود اند.ضعیف و ترسو برخی،

 «عفارا  و عروه و نظامی مجنون و لیلی در عاری عشق مضامین» مقاله در (8939محمدزاده.) فرشته 

 را عفارا  و عاروه  و ومجنون لیلی مثنوی دو در عشق مفهوم تمایزات و مشترکات تطبیقی صورت به

 اوج و آغااز  عفاراء،  و عاروه  عاشاقانه  داساتان  راویاان  و نظامی نویسنده نظر به است. کرده بررسی

 هاای   ویژگای  زدارناده با عوامال  باروز  کاه  دانسته زمان مرور به و کودکی دوران از را عشق گیری

 مشترک عاشقانه مضامین ترین مهم اساس، این بر است. شده سب  را جاودانه یا عاری عشق اصلی

 عوامال  پاکادامنی،  وصاال،  بارای  تاالش  عشاق،  گارفتن  اوج و شاروع  در همساانی  داستان دو میان

 در معشاوق  یااد  پیوستگی کننده، نصیحت و رقی  وجود نزدیکان، از یاری طل  متعدد، بازدارندة

 مرگ درمان، طل  ناامیدی، حالت تصویر زندگی، پایان تا معشوق به وفاداری عاشق، لحظات تمام

 در را عشاق  موضوع تطبیقی روش به گرچه مقاله این .هستند دیگر، جهان در وصال و عشق راه در

  است. نداشته آن حماسی های  جنبه به های اشار اما آورده منظومه

 فارسای  عاشاقانه  هاای  داساتان  و عشاق  ماهیات  و موضاوع  ادبای  پیشینه در که ایه مطال  مختصر با

 و شناسی واژه به خود متن از قسمتی اختصاص با تحقیقات این اکثر که شد مشخص گرفت صورت

 توجاه  داساتانها  از ناوع  ایان  حماسای  و غناایی  مضامین به است، تکراری هم اکثراً که عشق مفهوم

 و عشاق  تلفیاق  چگاونگی  اختصاصی صورت به شود می سعی مقاله این رد دلیل همین به اند. نکرده
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 دو ایان  تشابهات و تمایزات و گردد بررسی عارا و وامق و سودابه و سیاوش داستان دو در حماسه

  شود. مشخص عاشقانه منظومه

 

 مبانی نظری: تحلیل گفتمان

 انگلیسای  نابغاه  شناسای  زباان  رایآ تاثیر تحت عمیقاً انتقادی گفتمان تحلیل شناختی،زبان لحا  به

 انتقاادی  گفتمان .است سوئیسی زبانشناس فردیناندودوسوسور و «هلیدی کرکوود الگزاندر مایکل»

 و هاروش از استفاده با شناختی زبان تحلیل از اجتماعی گیریبهره» که اندکرده تعریف گونه این را

 دوسوسور فردیناندو و هلیدی م.ا.ک. توسط که است «نقشی -سیستمی» شناسی زبان اصلی مفاهیم

 زباان  کااربرد  هرگوناه » باه  گفتماان  تحلیال  مطالعاات  عبارتی به (81: 8911)بشایر؛  «است. شده معرفی

 بازنماایی  کاار  در کاه  اسات  ایگفتمانی هایساخت یا ایدئولوژیک الگوهای ،رمزگااری متضمن

 اجتماعی هایگونه از استفاده مثل ،زبان متفاوت کاربردهای  و کنندمی گریواسطه زبان در جهان

 رمزگاااری  را متفااوتی  هایایدئولوژی مختلف، نحوی هایدگرگفت یا مختلف واژگان مختلف،

 (22: 8911)ون دایک؛ «است. متفاوتی اهداف و تهاموقعی از ناشی که کنندمی

 عادم  کاار  و سااز  تاا  دارد تاالش  رویکارد  ایان  از اساتفاده  باا  انتقادی گر تحلیل آمده تعاریف بنابر

 زیارین  هاای   الیاه  رد را اسات  نهفتاه  اجتمااعی  هاای  بنیان در که مشترک مفاهیم درک از مساوات

 پاردازد. مای  اجتمااع  و قدرت روابط بازنمایی به زبان چگونه که دهد نشان و کرده کشف گفتمان

 عریاف ت در او اسات.  ونادایک  تئاون  هاای  اندیشاه  گفتماان  تحلیل بحث در مطرح نظریات ازجمله

 و قادرت  ابازار  مثاباه  باه  اسات  گفتماان  بررسای  انتقادی، گفتمان تحلیل» :گویدمی گفتمان تحلیل

 همانناد  دایاک  ون (83: 8912)ون دایاک؛  «واقعیات.  اجتمااعی  بنادی  سااخت  ابازار  همچنین و کنترل

 اجتماعی اعمال» که معناست این به گفتمان تحلیل رهیافت خواندن «انتقادی» است معتقد فرکالف

 در کاه  اناد شاده  تهدیاد  هاایی معلاول  و علت حصار در اخص طور به زبان کاربرد و اعم طور به ما

 و اعمال این همیشگی تیرگی نداریم. آنها به نسبت ایآگاهی گونه هیچ وجه هیچ به عادی شرایط

 پاس  قادرت  روابط و عامالن ایدئولوژیک هایفر  پیش بودن نامرئی یعنی آن، عامالن همچنین

 از سلطه تداوم قط  پی در رهیافت این که روآن از پس کند.می کمک سلطه تداوم به اعمال پشت
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 باه  مناسا   آن برای «انتقادی» عنوان است، پنهان های ایدئولوژی و روابط این آشکارسازی طریق

   (Yarmohammadi,2089) «رسد.می نظر

 اجتماعی قدرت از نوع یک ساختن حال در همواره زبان و گفتمان ایدئولوژی، دایک ون عقیده به

 از اجتمااعی  قادرت » دایاک  ون نظر به آورد. در خود کنترل تحت را جامعه دارد تالش که هستند

 درآماد،  ثاروت،  مثال  )مناابعی  دارد جامعاه  نادر و ارزشی مناب  به دسترسی امتیاز در ریشه سو یک

 در ساو  دیگار  از و ...(و داناش  تحصایالت،  خااص،  هاای  گاروه  در عضویت زور، مقام، موقعیت،

 در نیاز  را کنتارل  قادرت،  است. نهفته گفتمان متفاوت های بافت و صور ژانرها، به خاص دسترسی

 هام  کنترلای  چناین  دیگر. گروه )اعضای( کنترل در گروه یک )اعضای( توانایی یعنی گیرد. برمی

 تواناد می آنکه رب عالوه قدرتمند گروه یک یعنی شناخت. کنترل هم و شودمی کنش کنترل شامل

 «درآورد. خود سلطه تحت نیز را ایشان ذهن تواندمی کند، تحدید را دیگر هایگروه کنش آزادی

(Ven Dijk,2009) دو در عاشقانه نگاه توانمی گفتمان انتقادی تحلیل از دایک ون تعریف این بنابر 

 سُارایندگان  زباان  و ذهان  رب حاکم گفتمانی فضای تاب  را عارا و وامق و سودابه و سیاوش داستان

 زنادگی  آن در کاه  سیاسای  و اجتمااعی  موقعیات  و عنصری و فردوسی زمانه اینکه چه دانست. آن

 نماود  ایشان آثار و زندگینامه در که دارد عاشقانه داستان دو این بیان نوع بر مستقیم تأثیر کردندمی

  دارد.

 دو هار  و باوده  هجری پنجم قرن اول یمهن اندمیزیسته آن در عنصری و فردوسی که زمانی موقعیت

 .داشات  غزنویاان  دولتای  دساتگاه  در بازرگ  مقاامی  عنصاری  اماا  اناد. گفتهمی پادشاه مدح به زبان

 باه  نیرومند پادشاه آن جالل و پرجاه پایتخت غزنین، در و بود غزنوی محمود سلطان الشعرای ملک

 خراساان  های  دهکده از یکی در زمینی و آب مالک بود، دهقانی فردوسی ابوالقاسم اما .برد می سر

 و عشاق  باه  شااعر  دو نگارش  تفااوت  تاوان مای  لااا  شاد. می محتاج ش  نان به گاه که طوس یعنی

 یکای  کاه  چارا  دانسات.  سیاسای  شرایط از تابعی و ایدئولوژیک منظر این از را عاشقانه های داستان

 :کرد زندگی نعمت و ناز در عمر همه

 یگاااااداند زد نقاااااره از کاااااه شااااانیدم
 

 عنصااااااری خااااااوان آالت ساااااااخت زر ز 
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 از اسافندیار  و رساتم  داساتان  ابتدای در او .بود ناالن تنگدستی از فردوسی ابوالقاسم زمان همین در

 و دارد نقلای  و ناان  کاه  کسای  بار  برد می حسرت سرد های  زمستان در و کندمی گالیه خود شرایط

 دارد. دیگران بخشیدن به امید و ندارد خرم کند. خانواده معاش امرار قربانی تواندمی را گوسفندی

 نبیاااااااد و نقااااااال و ناااااااان و دارد درم
 

 دبریاااااااا توانااااااااد گوساااااااافندی ساااااااار 
 

 هساات! کااه را آن ماار خاار م نیساات ماارا
 

 تنگدسااااااات ماااااااردم بااااااار ببخشاااااااای 
 

 رویکارد  باا  تاوان مای  را محمود سلطان دربار از شاعر دو این استقالل و وابستگی و زندگی شرایط

 تواناادماای حاااکم قاادرت باا  هماارای و دربااار در حضااور چگوناه  کااه داد وضاایحت وناادایک تئاون 

 دنباال  باه  فردوسای  اینکاه  یاا  و دهاد  سوق عنصری همانند غنایی شعر سمت به را شاعر ایدئولوژی

 چگاونگی  کناد.  تصاویر  ایرانای  به خیانت و ممنوعه را سیاوش به سودابه عشق ملی، هویت ساخت

 تصاویر  باه  شااعر  دو هار  کاه  عاشاقانه  نگااه  در تفصایل  به باید ار ایدئولوژی و زبان دوگانگی این

 داد. قرار بررسی مورد اند کشیده

 

 سیاوش و سودابه

 و امتحان خود، ناپسری به ایران پادشاه کیکاووس همسر و هاماوران شاه دختر سودابه ممنوعه عشق

 و شااهنامه  در ساودابه  و سایاوش  داستان اساس جن  و مرگ فراق، و مهاجرت آتش، با آزمایش

 در که داستان این است. ایران مردم عمومی های باور در خیانت و عشق شفاهی های حکایت مایهبن

 چاون  دیگاری  تمثیلای  هاایی نموناه  هنادی  های باور و ابراهیمی ادیان مصری، یونانی، های فرهن 

 شاده  بررسای  لاف مخت هاای   جنباه  از تاکنون دارد را موارد دیگر و ژولیت و رمئو زلیخا، و یوسف

 باه  ایارج  مانناد  نیاز  او .است شاهنامه پهلوان عزیزترین و قهرمانان بزرگترین» ازجمله سیاوش است.

 از خاوبی  درخات  آنکاه  بارای  گاویی  ؛گاردد  مای  شر و خیر نبرد قربانی خود، سرشت خوبی سب 

 آدمای  رزندانف ترینآراسته و ترین گناهبی از یکی خون از گاه به گاه باید بماند، مصون خشکیدن

 (  829: 8923ندوشن،)اسالمی  «است. شود آبیاری

 برداردنده در حماسی عاشقانه داستان نمونه کاملترین عنوان به شاهنامه در سودابه و سیاوش داستان

 چاون  هاای  ناهنجاری وطنو به عشق و تربیت وفاداری، دانایی، خرد، چون مثبت هنجاری و ارزشها
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 مثبت های ویژگی همه است. شده شناخته شکنیقانون و ممنوعه قعش توزی،کین حسادت، خیانت،

 افول و اوج است. نهفته رسد،می افراسیاب شرور برادر گرسیوز به که مادری تبار جز به سیاوش در

 در اماا  افتاد. مای  اتفاق مرگ و هجرت امتحان، ،او به سودابه دلدادگی شرح به شاهنامه در سیاوش

 کاه  سودابه» است. ناامیدی و ناکامی و شر و خیر دوگانگی مظهر اماورانه شاه دختر سودابه مقابل

 تنهاا  هنا  همسار[  باه  وفااداری  پادر،  باه  ]خیانت گیردمی را همسر جان  پدرش با کاووس جن  در

 کسای  اسات؛  شده پلیدی و ناپاکی سمبل بلکه نیست، های شاهزاد و قهرمان هیچ آفرینندة و زاینده

 زن نابکاارترین  و شارورترین  او .(83: 8913)خسروی و طغیاانی،   «فرستد می مرگ کام به را سیاوش که

 در و تاوران  و ایاران  جنا   او، مرگ موج  سیاوش به ورزیدن ممنوعه عشق با که است شاهنامه

 های ناهنجاری و هنجارها دو سودابه و سیاوش داستان سرودن با فردوسی شود.می خود مرگ پایان

 که دهدمی قرار هم رودروی ملی هویت حفظ بر مبتنی طبقاتی جامعه کی در را خیانت و وفاداری

  دارد. بسیاری تفاوت عارا و وامق همچون عاشقانه های داستان با

 

 وامق و عذرا

 احتمااالً  کاه  اسات  االصلی یونانی عاشقانۀ ستاندا عارا، و وامق فارسی عنوان با عاشقان داستان این

 و جنگااور  دختاری  عاارا  اینکاه  داساتان  خالصاه  است. درآمده یپهلو زبان به روانیانوش دورة در

 از پادر  زن توطئاه  تارس  از واماق  .شوند می یکدیگر عاشق شامس شهر معبد در او خویشاوند وامق

 باا  و میارد  مای  عاارا  ماادر  میاان،  ایان  در شود. می پناهنده عارا پدر دربار به و گریزد می خود شهر

 جزیاره  در را او ناامی  منقلاوس  فروشند. می کنیزی به را اراع دشمنان، هجوم در پدرش شدن کشته

 فارسای  روایات  تارین  کهن دزدید. او از را وی بود بازرگانی کارش که دمخینوس و خرید کیوس

 .است بلخی عنصری روایت است، مانده باقی آن ابیات عارا دوباره شدن دزدیده تا که داستان این

 بیات  922 از بایش  عنصاری  اصال  متن که چرا نیست. شخصم چندان عاشقانه داستان این سرانجام

 و خراساانی  صالحی  جوشاقانی،  بخاارایی،  قتیلی چون شاعرانی خوانینمونه در و است نمانده باقی

 داساتان  افازودن  دهناده  نشان که است عنصری متن برابر چندین ابیات و داستان متن اصفهانی نامی

  است. شعرا این توسط
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 اسات.  معشاوق  و عاشاق  دو ایان  عشاق  سرنوشت در ابهام عارا و وامق قانهعاش مورد در مهم نکته

 طرسوسای  محماد  ابوطااهر  نامۀ داراب کتاب در دارد. وجود آن از متفاوت قرائت چندین که چنان

 و امتحاان  از بعد که است هرنقالیس بنام شخصی به متعلق کنیزک سه از یکی عارا آمده نثر به که

 عهاد  در کاه  اسات  آماده  نیاز  القصاص  و التاواریخ  مجمال  در رسد.یم خود عاشق وامق به اسارت

 باه  واماق  مارگ  و عاارا  اسارت به که زمین یونان به است بوده ای قصه عارا و وامق دارا بن داراب

 لیلای  مانند عارا و وامق عشق داشتان آنکه دیگر نکته (893: 8911)نک. ذوالفقااری،  است. رسیده اتمام

  اند.داشته اشاره آن به موالنا مانند فارسی شاعران دیگر و شده مثل زلیخا و یوسف و مجنون و

 اساااات عاشااااق جملااااه معشااااوقه دل در
 

 اساااااات واماااااق  همیشااااااه عاااااارا  دل در 
 

 (13: 3دف ،8938)موالنا، 

 

 وامق و عذرا ،بحث و بررسی: نگاه عاشقانه در داستان سیاوش و سودابه

 گفتماان  تحلیال  روش به عارا و وامق و سودابه و سیاوش عاشقانه دو در عاشقانه نگاه بررسی برای

 و گاردد  بررسای  داساتان  دو این در تفکیک به او روش عناصر تا است الزم وندایک تئون انتقادی

  شود. ارزیابی و تحلیل عشق به نگاه و حوادو عاشقانه، و حماسی مضمون سپس

 

 عاشقانه-فضای حماسی

 و جنگااوری  و ساازد  مای  را ظااهر  غناایی  روایات  آن در کاه  هساتند  حماسی نوع از داستان دو هر

 و سیاوش داستان دو دیگر عبارت به دارد. خود درون را آن زیرین الیه فرهنگی دوتایی های  تقابل

 اسات.  حماساه  و عشق به ملت یک ناخودآگاه و خودآگاه ضمیر محتویات از ادبی ترکیبی سودابه

 یک جمعیِ ناخودآگاه ضمیر محتویات از بخشی هآنک دلیل هب چنان حماسی، عاشقانۀ های  داستان»

 زماان  طای  را هاا  آن کاه  دارند را قوم همان ملیت جنس از ملیتی ناگزیر به دهند، می تشکیل را قوم

 رنا   زمان طول در بعدها اند، نبوده ملی و خودی ابتدا در ها داستان این احیاناً اگر یا و اند. پرداخته

 تاوان  نمای  دیگار  کاه  اند، شده جاب و هضم قوم آن ملی فرهن  رد چنان و اند گرفته خود به ملی

 ( 3: 8930)استاجی،  «اند. شده قوم آن ملیت و فرهن  از جزئی عکس بر بلکه خواند، غیرملی را ها آن
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 تاوان مای  را حماساه  و عشاق  موضوع دو آمد حماسی عاشقانه های داستان تعریف در که همانگونه

 تربیات  پهلاوانی  خاود  که سیاوش دانست. عارا و وامق و سودابه و سیاوش داستان بر حاکم فضای

 مشاق  پادشااه  درباار  در دو هار  عاارا  و واماق  و اسات  شااهنامه  پهلوان جهان رستم مکت  در یافته

 همان حماسی عاشقانه فضای گفت توانمی وندایک نظر بنابر پس اند.آموخته پهلوانی و جنگاوری

 ان در جامعاه  افاراد  زنادگی  در اتفاقات و حوادو همه که است فرهن  یک بر حاکم ایدئولوژی

 ی لهیوس به که هستند یذهن مشترک های  ییبازنما یهیبد های  ساخت ریز ها یدئولوژیا » دارد. ریشه

 ( Van Dijk,8332،93) .«شوند یم نهاده اشتراک به یاجتماع گروه کی یاعضا

 را داستان این حماسی مایهبن شاهنامه وانپهل رستم تربیت تحت نبرد و سواری ،جنگاوری آموزش

  دهد.می نشان

 زابلسااااااتان بااااااه ببااااااردش تهمااااااتن
 

 گلساااااتان در سااااااخت گهاااااش نشساااااتن 
 

 کمناااااد و کماااااان و تیااااار و ساااااواری
 

 چنااااد و چااااون و چااااه و رکیاااا  و عنااااان 
 

 (922: 8913،2)فردوس،

 پدر که چرا دارد. اقمصد نیز است عاشقانه داستانی ظاهر در که عارا و وامق داستان برای فضا این

 باه  را دختار  عاارا  پادر  کاه  چنان است. آموخته نبرد و جن  ایشان به کودکی از معشوق و عاشق

 گمارد.می دشمن دف  برای خود سپاه فرماندهی

 خاااویش پااایش ساااپه ساااپردی عاااارا باااه
 

 پاااااایش کااااااار باااااادان را او فرسااااااتادی 
 

 (21: 8333)عنصری،

 

 گذاری نام

 را معناا  دو گاااری ناام  در عارا و وامق و سودابه و سیاوش داستان دو هر سُرایندگان یا نویسندگان

 ییاوساتا  صورتِ در سیاوش هستند. اوستایی ریشه دارای دو هر سودابه و سیاوش اند.داشته نظر مد

 شااهنامه  در است. یاوخشس هم آن یپهلو صورتِ و سیاه نرِ اس ِ دارنده یمعن به یاوَرشَنس» ،خود

 و ظااهری  نیکاو  و پهلاوانی  ان در کاه  اسات  آماده  بهزاد نامِ به و شبرن  صفتِ اب یاوشس اس ِ نیز

 دیاد.  تاوان مای  ساودابه  گاااری ناام  در را ویژگای  این (82: 8911)سیاوشان، «است. نهفته نیکوسرشتی
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 همسار  شااهنامه  در و بخاش  روشانی  آب ی دارناده  معنای  باه  پهلاوی  زباان  رد ساوداوه  یا بهسودا»

-خیانات  و ساوداگرایی  بااوره  با پهلوی زبان در بخشی روشنی (329: 8922ی،)چراغ «است. کیکاوس

  دارد. تناقض ایرانی جمعی باور در او پیشگی

 از ناام  دو ایان  زمان گار در که است فرهنگی تبادالت از تابعی عارا و وامق داستان در گااری نام

 افاراد  های  نام اعالم، تمام است. هیافت راه فارسی سپس و پهلوی زبان به باستان یونانی و مصری زبان

 و هاا  پااپیروس  بررسای  باا » هساتند.  یوناانی  اساامی  شده پارسی داستان، اصلی فرد دو بجز اماکن، و

 8پارتنوپ و متیوخوس با توان می را عارا و وامق که اند دریافته پژوهشگران باستان، یونان های  کتیبه

  (2 :8922)سجادی، داد. تطبیق یونانی خدایگان از

 باه  دو هر که گرددبازمی عاشقانه دو منثور متن به داستان دو این در عنصری و فردوسی گاارینام

 بار  عاشاقانه  فضاای  تفاوق  ایرانای.  ریشاه  دیگری و دارد یونانی ریشه یکی اما اند. بوده پهلوی زبان

 در آنهاا  شخصیت توضیح مشغولدل چندان شاعر که دهدمی نشان عارا و وامق داستان در حماسه

 توازن شخصیتها بازنمایی با تا دارد تالش فردوسی اما است. نبوده ایشان جنگاوری شرح جز به ابتدا

 ونادایک  گفتاه  به گاارینام ویژگی این دهد. نشان متن در را حماسه برتری و حماسه و عشق بین

 ساازی  عناوان  عادم  ایا  ساازی  عناوان  ساازی، گفتمان در نیاز مورد های دوتایی نظام ایجاد» بر عالوه

 کماک  معناا  کاردن  مشاخص  در ماوارد  این همه باشد. داشته نقش معنا ارائه یا پوشش در تواند می

 کاه  چارا  است برخوردار بیشتری اهمیت از شاهنامه در موضوع این تبیین ،(8912)وندایک؛ .«کنند می

 دارد. وجود توازن نوعی است، برجامعه حاکم فرهن  آنچه و شاعر ناسیونالیستی ایدئولوژی بین

 

 توصیف عشق و حماسه

 بیاان  مخاطا   برای جزئیات وجه ترینکامل در را موضوع یک که است آن ادبیات خاص وبژگی

 ایادئولوژیک  هاای  بیاان  باه  مخاطا   برای ادبی مفهوم درک که شده موج  کارکرد این کند.می

 تارین  شاده  شاناخته  سنتی  لحا به وندایک نظر به است. هماهن  وندایک نظر با که باشد نزدیک

 موضاوع  یاک  جزئیاات  باه  کاه  اسات  واژگانی اقالم تحلیل متون، در زبان و ایدئولوژی مطالعه راه

                                                           
8
 Metiochus and Parthenope 
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 داشاته  هنجارهاایی  و هاا  ارزش عمومااً  کاه  شاوند  انتخاب طوری است ممکن کلمات» .دارد اشاره

 کاار  باه  نژادپرست( یا ناسیونالیسم )مثالً ارزشی قضاوت یک بیان برای است ممکن بنابراین و باشند

 بارای  طبیعای  حالت در که دارند وجود ( و... کثیف زیبا، )مثل زیادی های  گزاره چند هر اما روند.

 هام  و...( هوشامند  دمکراتیاک،  آلاوده،  )مثال  دیگری های  گزاره اما روند، می کار به نظر یک بیان

 توانناد  می دارد، آنها از فرضی شپی چه معرفتی یا ارزشی سیستم یک اینکه به بسته که دارند وجود

 (Van Dijk,8332) «باشند. ارزیابانه یا گرایانه واق 

 خاود  شاکل  ترینکامل در مرگ لحظه تا او تولد از پیش سودابه و سیاوش داستان در جزئیات بیان

 دختار  سایاوش  ماادر  باا  کیکااوس  شدن روبرو هنگام به مثال عنوان به است. شده کشیده تصویر به

  آورد.می کنارهم در را عشق و حماسی وجه شعر بیت یا مصرع هر در فردوسی ،گرسیوز

 دلبرسااااات آهاااااوی اگااااار گوزنسااااات
 

 مهترساااااااات در از چنااااااااین شااااااااکاری 
 

 چیسااات تاااو ناااژاد خسااارو گفااات بااادو
 

 پریسااااات چهااااار همانناااااد چهااااارت کاااااه 
 

 خاااااااااتونیم  مااااااااام  از گفاااااااات ورا
 

 فریاااااااادونیم باااااااار پاااااااادر سااااااااوی ز 
 

 (902،: 8913)فردوسی،

 باه  داساتان  آخار  در کناد مای  بیاان  سایاوش  ماادر  مورد در که را جزئیاتی فرودسی کهان دیگر نکته

 تبارتورانی مادری از که فرزندی اینکه چه داند.می موثر فرزندش سرنوشت در ناخودآگاه صورت

 تواندنمی جمعی ناخوآگاه حکم به باشد هم پادشاه فرزند اگر حتی آید، دنیا به تبار ایرانی پدری و

 زد. خواهد رقم را او سرنوشت دشمنی و خواهیکین حسد، که چرا گیرد. بدست را حکومت

 افراساااااایاب تخاااااام کااااااز جهاناااااادار
 

 خااااواب بااااه آیااااد اناااادر بخاااات نشااااانیم 
 

 پشاااااان  نااااااژاد از شاااااااه نخااااااواهیم
 

 پلنااااا  باااااا باااااود نیکاااااو ناااااه فسااااایله 
 

 (902: 8913،2)فردوسی،

 هاای  مرزبنادی  هماواره  نیاز  اوشسای  باه  ساودابه  ممنوعاه  و حماسی عشق جزئیات بیان در فردوسی

 کاار خیانت سودابه کیکاوس، وفادار همسر از ایدئولوژیک صورت به لاا دارد. نظر مد را فرهنگی

 برمالشادن  برابار  در ساودابه  واکانش  چگونگی توصیف با فردوسی کند.می توصیف را توزکینه و
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 بارای  کاه  کناد مای  توصیف رکاپنهان و توزکینه گر،توطئه جاوگر، را او کیکاوس، پیش دروغش

  کند.می استفاده ابزاری هر از هدف به رسیدن

 خااوار گشاات کاااو سااودابه دانساات چااو
 

 شاااااهریار دل بااااار شاااااد سااااارد هماااااان 
 

 زشاات کااار آن اناادر جساات چاااره یکاای
 

 بکشااااااات بناااااااوی درختااااااای کیناااااااه ز 
 

 درون سااااااپرده او بااااااا بااااااود زناااااای
 

 فسااااون و رناااا  و بااااود جااااادوی از پاااار 
 

 (8913)فردوسی،

 به را عشق شاعر و دهدمی رخ حماسی فضای در سودابه و سیاوش داستان در اعاشقانه حوادو اگر

 روی از کاه  سایاوش  باه  دلادادگی  روی از ناه  را ساودابه  تاوزی کیناه  و کناد مای  تصاویر  رزم زبان

 و عاشق شخصیت بیان در بیشتر جزئیات عارا و وامق داستان در اما کشد،می تصویر به خودخواهی

-کینه جای به لاا است. دیگری به رسیدن برای گدازها و سوز و هااندیشیچاره همه ت.اس معشوق

 از کاه  ساتمی  از عارا دل که زمانی دلیل همین به گیرد.می شکل عاشقانه ناکامی و حسرت توزی،

 به را زمانی حسرت با عارا و شوندمی غمگین دو هر رود،می معشوق و عاشق بر او گرتعلیم و پدر

  .اندکرده دور او از ستم به را دلدارش که آوردمی یاد

 خااااروش دل در خانااااه در کاااارد هماااای
 

 جااااوش بااااه برآمااااد روانااااش گفتاااای تااااو 
 

 گااااره کمناااادش مشااااکین دو از گشاااااد
 

 زره مشاااااااکین کناااااااد همااااااای اللاااااااه ز 
 

 ماااان مهاااار از دل وامااااق گفاااات هماااای
 

 مااااان چهااااار همااااای نخواهاااااد و بریاااااد 
 

 (19: 8333)عنصری،

 

 شقانسجام بین حماسه و ع

 همااهنگی  ناوعی  آن ماوخره  و مقدمه بین تا است نیاز متن یک گفتمانی فهم برای وندایک نظر از

 و یسراسار  انساجام  شاامل  متن هماهنگی و تثبیت چراکه باشد. داشته وجود ساختاری و موضوعی

 گوناگون های ایدئولوژی یا گفتمانها وجود تبیین برای وندایک روش در که است یموضع انسجام

 ،یو نظار  از .پاردازد -یما  یموضاع  انساجام  باه  شاتر یب کیدا ون» دارد. زیادی اهمیت متن کی در

 یسار  کیا  در کاه  شاد  متصاور  را یتیوضع بتوان تا دارند یموضع انسجام یگفتمان پاره ای گفتمان
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 و عشاق  (812: 8913)یارمحمادی؛  «باشاند.  مرباوق  هام  باه  طرفاه  دو صورت به تیواقع ای ماجرا عمل،

-مایهن  ایادئولوژی  وجود سودابه و سیاوش داستان در یکدیگر مکمل گفتمان دو انعنو به حماسه

  سازند.می نمایان را ستیزیبیگانه و پرستی

 آفاااااارین جهااااااان رای بااااااود چنااااااین
 

 زمااااین تااااوران بااااه سااااپارد جااااان او کااااه 
 

 نابکااااااار اندیشااااااۀ بااااااه و رای بااااااه
 

 روزگاااااااار  بَااااااادِ باااااااازگردد کجاااااااا 
 

 (239: 2، 8913)فردوسی،

 نگرانای  و یکادیگر  باه  فارنگیس  و سایاوش  دلادادگی  در تاوان مای  را حماساه  و عشق نبی انسجام

 ناخودآگااه  از متأثر همچنین و منجمان پیشگویی استناد به او که چرا کرد. مشاهده آن از افراسیاب

  دارد. یکدیگر به معشوق و عاشق دلدادگی از فراتر اجتماعی سیاسی های نگرانی جمعی

 شاااااهریار  یکااااای ناااااژاده دو کااااازین
 

 کناااااااار در جهاااااااان بگیااااااارد بیایاااااااد 
 

 رُسااات و باااوم و بااار نماناااد تاااوران باااه
 

 نخسااااات کاااااین از انااااادازد مااااان کااااااله 
 

 (2، 8913)فردوسی،

 جایگااه  و موقعیت و شاعر نگرش تأثیر تحت عارا و وامق داستان در عشق و حماسه بین هماهنگی

 زباان  باه  بیشاتر  را داساتان  یفضا هماهنگی است، سرامدیحه شاعری که عنصری عبارتی به اوست.

 عاشاقانه  وجاه  بار  حماساه  سااختن  کمرنا   باا  دلیال  همین به کشد.می تصویر به احساس و عاطفه

 را او دیادار  حق و دارد حضور عارا پدر بارگاه در که زمانی وامق مثال عنوان به افزاید.می داستان

 و معناا  بلکاه  یافات.  تاوان نمی یحماس وجه هیچ آن در که گشایدمی شکایت و گله به زبان ندارد،

 است. عامیانه های عاشقانه های گالیه همانند ابیات ظاهر

 سااااوختن دل بااااه ماااان باااار تااااو گااااواه
 

 افاااااروختن آتاااااش انااااادرون مغاااااز باااااه 
 

 مهرجاااوی دل ایااان ماااوم و کاااوه غمااام
 

 ماااوی باااه مااان را کاااوه کشااام چگوناااه 
 

 تاانم اناادر اساات خسااته و اساات شکسااته
 

 بشاااااکنم همااااای انااااادر دل رناااااج باااااه 
 

 جهااان ماان باار کااه کااس آن از مپسااند تااو
 

 نهاااااان و آشاااااکار کااااارد تیاااااره چناااااین 
 

 نیاااااااز بنااااااد بااااااه دارد بسااااااته ماااااارا
 

 ناااااز و شااااادی بااااه کاااارده آرام خااااود 
 

 (12: 8333)عنصری، 
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 ترادف و تقابل عشق و حماسه

 و تارادف  قالا   در را هاا دوگانگی و رقابتها که است آن انتقادی گفتمان تحلیل در اصل مهمترین

 کامل طور به که ندارد وجود ای-کلمه دو چیه» کیدا ون نظر طبق دهد. نشان تقابل یا ییگودگر

 یمتفااوت  ریتااث  توانند یم که دارند وجود یمترادف ظاهر به کلمات رونیا از باشند. متضاد ای یمعن هم

 اندشده انیب متضاد عبارات قال  در که است هایی یدئولوژیا انگریب مؤلفه نیا .باشند داشته متن در

 تاوان مای  ونادایک  اساتدالل  بناابراین  (Van Dijk,8319) «کند. یم جدا گریهمد از را هاگروه و

 در ساودابه  و سایاوش  داستان در حماسه و عشق بین را تقابل و ترادف اصل توانسته فردوسی گفت

 و شاق ع بارادری،  و خیانات  هاای  دوتاایی  باا  حماساه  و عشق گفتمان دو بیاورد. خود شکل بهترین

 رساتم،  کیکااوس،  سایاوش،  ساودابه،  رفتاار  در شاجاعت  و حساد  تاوزی،  کاین  و مهار  جنگاوری،

-مای  را سیاوش داستان در حماسه و عشق بین تقابل و ترادف های  نمونه از شود. می دیده افراسیاب

  دید. سودابه با او برخورد درصحنه توان

 شاااااااااهریار دل مهرباااااااااانی بااااااااادان
 

 رباااااا و بااااارگ از پااااار درختااااای بساااااان 
 

 گشااااات فریبناااااده را او ساااااودابه چاااااو
 

 گشااات گزایناااده زهااار کاااه گفتااای تاااو 
 

 ماااااان زناااااادان گشاااااات او شبسااااااتان
 

 ماااان خناااادان بخاااات و دل شااااد غماااای 
 

 روزگااااار ماااارا ساااار باااار رفاااات چناااین 
 

 باااااار آورد آتاااااش او مهااااار باااااا کاااااه 
 

 جنااااا  شاااااوربختیم بااااادان گزیااااادم
 

 نهناااااا  چناااااا  ز مااااااانم دور مگاااااار 
 

 (128: 2، 8913)فردوسی،

-نمی نشان را داستان حماسی وجه چندان عارا و وامق عاشقانه در معنایی های تقابل و هادوگانگی

 و ننا   امیاد،  و بیم همراهی، و دسیسه هجران، و وصل وصف وترادف تقابل این بیشتر بلکه دهد.

 همااهنگی  و انساجام  عادم  دلیال  به دیگر عبارت به است. گفتمانی درون های دوتایی دیگر و آبرو

 دهاد،  نشاان  را گفتماانی  برون رقابت انکه جای به تقابلها عارا، و وامق داستان در یحماس و عشق

 شاهر  و بوساتان  دشات،  و شاهر  مثاال  عناوان  به کند.می بیان را واقعیت با عاطفه و احساس برخورد

-درون هاای  تقابال  و تارادف  ذیال،  ابیاات  هاا دوتاایی  دیگار  و خندان و غریو زندان، و سرا کسان،

 دهد.می نشان را گفتمانی
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 بوساااتان انااادرین خاااویش شاااهر در کاااه
 

 کسااااان شااااهر و دشاااات در کااااه چنااااانم 
 

 مااااان زنااااادان گشاااااته پااااادر سااااارای
 

 ماااااان خناااااادان مرجااااااان دو غریااااااوان 
 

 نورساااااید گلااااارخ آن کناااااد همااااای
 

 شااااانبلید بااااار چکانیاااااد خاااااون همااااای 
 

 ناساااااازگار بخااااات ای گفااااات همااااای
 

 روزگاااااار مااااارا کاااااردی تلاااااخ چااااارا 
 

 

 حماسه تصاویر ایدئولوژیک از عشق و

 واماق  و سودابه و سیاوش داستان فضای بر حاکم ایدئولوژی حماسه یا عشق در پیروزی یا شکست

 توجاه  باا  عاشقانه دو هر شاعر که است وابسته تمثیلی زبان به ایدئولوژی این عمق اما است. عارا و

 شاقانه عا در ازجملاه  و شااهنامه  در پیاروزی  و شکسات  ایادئولوژی  اند.آفریده خویش خالقیت به

 فردوسی اندیشه در است. یافته آموزش آن در شاعر که است تربیتی نظام از متأثر سودابه و سیاوش

 خاواهی وطان  دیگار  عبارت به است. رسیده شعر در ناسیونالسیم به اجتماع و ملیت ،هویت حماسه،

 رویاه  ایان  دارد. قرار ترکها و اعراب سلطه تحت او دوره در که است ایدئولوژیک امری فردوسی

 یادیا ز زانیا م هیپابر ایدئولوژی» که داد توضیح وندایک تعریف این اساس بر توانمی را فردوسی

 هاا،  نگارش  معرفت، مثل یاجتماع ییبازنما ای یگروه ژهیو تفکرات و یفرهنگ ا یاجتماع دیعقا از

 مشاترک  هاای   ییبازنماا  یهیباد  هاای   سااخت  ریز ها یدئولوژیا شود.می ساخته ها ارزش و هنجارها

 هاا  یدئولوژیا ا .شاوند  یما  نهاده اشتراک به یاجتماع گروه کی یاعضا ی لهیوس به که هستند یذهن

 ایا  درسات  گاروه  یاعضاا  آنچاه  یعنی را یاجتماع قضاوت که هستند های یاول اصول ی ندهیبازنما

  (Van Dijk,8332) «.کنند یم اداره دانند، یم غلط ای حیصح و نادرست

 باا  شدن روبرو هنگام به سیاوش اندیشه در توانمی را تمثیل زبان به فروسی کایدئولوژی نگاه عمق

 و سایاوش  متقاعادکردن  بارای  ساودابه  هاای   کنش دید. توانمی همنشینی برای او پیشنهاد و سودابه

 نگااه  از نشاان  کاه  شاود مای  هاای   نگرانای  و هاا  اندیشاه  آمادن  پدیاد  موجا   شبساتان  به او آوردن

 پار  هامااوران،  داساتان  مهتران، نامور گرفتن، زن دشمنان پاک، دل صطالحاتا دارد. ایدئولوژیک

 عاشاقانه  امکاان  کاه  دارد فرهنگای  بین های تقابل و ایدئولوژیک درک از نشان ایران گردان ،ازبند

 پایرد. نمی حماسه فضای در را دشمن دو بین
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 ناااااداد پاساااااخ و فروماناااااد سااااایاوش
 

 یااااااد پااااااک دل بااااار آمااااادش چناااااین 
 

 کااانم شااایون پااااک دل بااار مااان کاااه
 

 کااااانم زن دشااااامنان از کاااااه آیاااااد بِاااااه 
 

 مهتااااااااران  نااااااااامور از شنیدسااااااااتم
 

 هامااااااااوران هاااااااای  داساااااااتان هماااااااه 
 

 کااارد چاااه ایاااران شااااه باااا پااایش از کاااه
 

 گَاااااارد باااااارآورد ایااااااران گُااااااردان زِ 
 

 اوسااات دخااات کاااو ساااوداوه بناااد از پُااار
 

 پوساااات و مغااااز را دوده هماااای نخواهااااد 
 

 (2، 8913)فردوسی،

 طارد  و عشاق  خواست بین تقابل عارا و وامق عاشقانه در تصویر و تمثیل و دئولوژیکای فضای اما

 دارد. فرهنگای  درون و اخالقی وجه بیشتر ایدئولوژی داستان این در بلکه دهد. نمی نشان را حماسه

 چندان که داندمی شاهی خانواده نن  مایه را عارا و وامق کردن خلوت ایدئولوژی تر ساده زبان به

 پادر  از عارا نابرداریفرمان اینجا در ایدئولوژی بلکه ندارد. تقابل داستان حماسی ظاهر به فضای با

 اساتاد  فالوس است. رفته بین از ،عشق کرشمه یک به که باشدمی او استاد تربیت، بودن بیهوده یا و

 دیادار  نن  ست.ا زن وجود از بهتر بال که کندمی بازنمایی اینگونه را ایدئولوژیک نگاه این عارا

 رفت کنار به تو چشمان از شرم است شده چگونه ساخت محدود تو چشم پیش را جهان وامق با تو

 نشدی. خشمگین خود حیایی بی از و

 جهاااان انااادر گفااات: چناااین عاااارا باااه
 

 زمااااان در زناااای هاااار از تاااار بااااه بااااال 
 

 آمااادی تنااا  چاااه از جهاااان انااادر تاااو
 

 آماااادی نناااا  خااااویش دوره باااار کااااه 
 

 چشاام ز شااد باارون رمتشاا بااار یااک بااه
 

 خشااام  نادیااادت  خاااویش  شااارمی  بااای  ز 
 

 

 گیری نتیجه

 های آمیز ادبی انواع دیدگاه از پیداست، نامشان از که که آنچان  عاشقانۀ های  حماسه در عشق تجلی

 کشاد مای  کلماات  و متاون  ظااهر  بار  ادبیات که پرده این پس در اما .است غنایی و حماسی نوع از

 داساتان  دارد. جمعای  ناخودآگااه  و خودآگااه  باا  مساتقیم  ارتبااق  که است هنهفت معانی و هارقابت

 چهاره  داساتان،  دو این بر عشق تصویر که هستند نوع این عارا و وامق و سودابه و سیاوش عاشقانه

 از داستان دو هر است. گفتمانی هاعاشقانه این در عشق نگاه واق  در است. ساخته پنهان آنرا واقعی
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 پاردازی، صاحنه  باا  فردوسای  گویناد. مای  ساخن  اخاالق  و عشاق  یاا  و حماسه و شقع پنهان رقابت

 پنهاان  را عشاق  باه  خاود  ایادئولوژیک  نگاه کرده تالش حماسی عشق از تصویرسازی و فضاسازی

 و حماساه  بین است. شده روبرو حماسه با ساده بسیار عشق عارا و وامق داستان در انکه حال سازد.

 داساتان  همانناد  حماساه  و عشاق  بین ترادفها و تقابل و ندارد وجود گیهماهن عاشقانه این در عشق

 سبک در که است شاعرانه خیال فضای در بیشتر هادوتایی این بلکه دهد.نمی رخ سودابه و سیاوش

 سراید.می شعر غنایی

 

 و مآخذ منابع

 ( ،ساختار و ویژگی8930استاجی ابراهیم ،)   پژوهای،   حماسای، ادب -هاای عاشاقانه   هاای داساتان

 .8، شماره8دوره

 نشر آثارتهران، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه،  (،8923، )اسالمی ندوشن محمدعلی. 

 هاا، تهاران، دانشاگاه اماام      ی کشاف ناگفتاه  اهای بار  تحلیل گفتمان دریچ (،8912، )بشیر، حسن

 .صادق)ع(

 ون، تهاران، آساتان   (، مثنوی، تصاحیح رینولادز نیکلسا   8938الدین محمد، ) بلخی، موالنا جالل

 دوست.

 ( ، وامق و عارا، مصاحح حسان ذوالفقااری و پرویاز ارساطو،      8913جوشقانی، خواجه شعی ،)

 .چشمه، تهران

 ( ،8922چراغی، رحیم ،) 813و  811سودابه وسوسۀ قدرت، مجلۀ چیستا، شماره. 

 چشمه تهران، سیاوشان، (،8911، )حصوری علی. 

   ( ،8913خسروی، اشرف و اساحاق طغیاانی)،       ،تحلیال روانکاواناۀ شخصایّت ساودابه و روداباه

 .28، شماره 88کاوش نامه زبان و ادبیّات فارسی، سال فصلنامه 

 ( ،مقایسااه هفاات روایاات وامااق و عااارا، نثرپژوهاای، دوره جدیااد،   8911ذوالفقاااری حساان ،)

 .23شماره

 828 ماره، ش82دوره ، های یونانی در ادب فارسی داستان(، 8922، )سجادی، ضیاءالدین. 
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 (،زمینه اجتماعی شعر فارسی، تهران، اختران8912شفیعی کدکنی محمدرضا ،). 

 (،انواع ادبی، تهران، نشر فردوس8929شمیسا سیروس ). 

 ،وامق و عارا، با مقدمه و تصحیح محمد شفی ، به سعی واهتمام احماد رباانی،    (،8333)عنصری

 .pdf، چاپ دانشگاه پنجابپاکستان، 

 گفتماان: پارورش و کاربسات آن در سااختار خبار، ترجماه        یل، تحل(8921، )تئون یک،وان دا

 .یماصداوس یاسیزاده، تهران، پژوهش معاونت س محمدرضا حسن

 ی،انتقاد یگفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاو یلدر تحل ی، مطالعات(8912)تئون؛ یک،وان دا 

 .ها رسانه یقاتگروه مترجمان، تهران، مرکز مطالعات و تحق

 گفتماان   یانتقااد  یال تحل یساه ( مقا8913) یقنبار  یالو لا  یمینای  یاهلل مرتضا  لطاف  ی،محمد یار

 8شماره « کودک یاتمطالعات ادب یپژوهش یمجله علم»های کوتاه معاصر نوجوانان،   داستان

 Ven Dijk, T. A. (2009). Ideology and Discourse Analysis. Retrieved 

from http://www.discourses.org 
 Van Dijk T.(2002) "Principles of Critical Discourse Analysis" in 

Critical Discoursc Analysis, (ed.) M. Toolan, London: Routledge. 
 Van Dijk, Teo A.(8332) Discourse Semantics and Ideology. 

Discourse and Society http://www.discourses.org 
 Van Dijk, Teo A. and Walter Kintsch.(8319). Strategies of Discourse 
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