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 گلشاه و ورقهی فارسة منظوم بای عربی عفرا و عروه داستانی قيتطبة سیمقا

 4عيّوقی

 2مبارک دیوح
 ، ایرانکرمانشاه یراز دانشگاهی فارس ادبیّات و زبان گروه اریاستاد

 دهيچک
  عیّو قی گلشواه و ورقو  بور عفورا و عوروه توثییری چگو نگ ، بو یقویتطب ادبیّوات ازی فرانسو  دگاهید با قیتحق نیا

 و گورددبرمی اسوم  صودر بو  آن وق ع زمان، است عربۀ عاشقان وی واقع هایداستان از عفرا و عروه .پردازدیم

 ، بو یراتوییتغ انودک با و افتاده هازبان سر ، برهایشانناکامی و قهرمانان ب دن فیعف وی( عذر) پاک عشق لیدل ب 

عاشوقان ، ، داسوتان ، اصولیعرب آیار در .است افت ی راه( مشخّص مؤلّف بدون) یعرب منابع در ک تاه، داستان شکل

 انودهینما شواعری عاشوق اغلب آنجا در عروه .نداردی مشخّصۀ سندین  و است عذرهی بن ۀلیقب ماجراهای از و ک تاه

طم رموان بو  را آنی، عرب از داستانی اصل طرح گرفتن و اقتباس با عیّ قی .ش دمی  م ضو ع و کورده لیتبودی ت سوّ

 (دارد کوار و سوری درونو ع اطوف بوا کو ) عشوق بو  (دارد گرایان برونی رفتارها و هاکنش ک ) را رز  و حماس 

 نایوه دی کوردن مسلمانی برا امبریپۀ معجز افزودن با هم ایری نید هایجنب  کردن رنگ پر ب  عیّ قی .است افزوده

 مشوترکی زنودگ بو ی مودّت توا کنودمی زنوده دوبواره، را معشو   و امبر، عاشوقیوپ، معجزه نیا در .است دهیک ش

 کوردن مشوخّص .انودعیّو قی شوعر دارانیوخر ک  استی غزن  دربار لیتما و خ است مطابق رهاییتغ نیا .بپردازند

 حود چو  توا و اسوت بو ده چو  در عیّو قی قیوت ف عد  ای قیت ف؛ نک یا ب  پاسخ و، ایر دو متفاوت و مشترک نکات

 هوایی اسوتپرسوش و اهودا  کند، کمکی فارس ادب در آنی اصلۀ شیاند و داستانی اعتم ب  ک  است ت انست 

 .دهدمی پاسخ هابدانی لیتحل - یفیت ص روش با قیتحق نیا ک 

 .گلشاه و ورق  ،عیّ قی عفرا، و عروه ،یفرانس  مکتب ،یقیتطب ادبیّات: یديکلواژگان 
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 پيشگفتار. 4

 ازی فرهنگوۀ گسوتردی سوتدها و داد بو ی اسوممهوای نخسوتین رنق دری عرب وی فارس هایزبان نک یا در

 دهوشۀ کفو، زموان گذشوت بوا البتّ  (13-35 :1399، یج نقان آسمند) .ستینی شک اندپرداخت  گریکدی

 هایاسوتقرا  ازی جودای فارسو زبوان و. اسوت داشوت  ادامو  زین هامدّت تا و گشت  ترنیسنگی، عرب زبان

 ادب بخوش در و آوردهی رو زیونی عربوی ادبو انو اع از مندیبهره ب ی سبک وی نح  وی صرف وی واژگان

 ۀحو ز در عفورا و عوروه و مجنو ن وی لویل هایداسوتان .است پرداخت ی رویپ ب  ...و ین یسمقام  ویی غنا

 کوردن داخول و راتییوتغ اعمال با و شده واقعی رانیا سندگانین  و شاعران ت جّ  م ردی عربیی غنا ادب

 و ترردهگسوت راتییوتغ، عفرا و عروه م رد در البتّ ( 29-23 :1332صفا، ) .اندشدهیی بازسرای رانیا عناصر

 .است ب ده همراه رنا ییتغ با و تریط الن

 ؛239 :22 ، ج1332، یاصوفهان اب الفرجی )عربی عفرا و عروهی رو از را گلشاه و ورق  شاعر، عیّ قی 

 129-121: 1 ، ج1332، یالم ل جاد ؛33-32 :2 ، ج1121، یالکتب ؛223-131 :1113ر، یالضری االنطاک

ی خوایزل و  سوفی شودن سوروده از قبول و مجنو ن وی لویل شیسورا وی منظوا از پویش و (،گورید منابع و

 عناصور و شواعران بوا مقابل  و تیّعرب ب ی غزن  دربار خاص شیگرای مبنا بر؛ ، سرودیفردوس ب  منس ب

 هاییمنظ مو  سورودن بو  کو  داشت انتظار شیخ  شاعران ازی غزن  ، درباریحماس هایداستان مختلف

 خ اسوت بوا هوم وی زبوان شیگورا بوا هوم و دربوار دنیواداری و نیود وی خ شباش روح با هم ک  بپردازند

-131 :1322صوفا، ) باشود سو هوم، اسوت فردوسی و شاهنام  چ ن کسانی و آیار ریتحق ک  آنانی اسیس

 شواهنام  بوا مخالفوت بو  رای ستانیسی فرخ چ نی شاعران ک  دگاهید نیا ازی رویپ در عیّ قی پس(. 192

 .  گذارد یپا درشتناکی واد نیا رد ب د، کشانده

 اشمنظ مو  دری حماسو وی موی، تعلییغنا گ ناگ ن و مختلف وج ه عیّ قی دست ب  ک  نجاستیا از 

 و مایوۀبن را هواآن و کنود ت جّو  عناصور نیوا بو  اسوت دهیک شو شیخ  بضاعت با او و است شده وارد

 وی حماسوی گواه ویی غنوای گواه رای و یورا انمحقّق نک یدهد، ا قرار شیخ ی داستان ایری اصل رنگیپ

 ،هرکودا ، شوانیا و کورده ت جّو  ادهوا،یبن نیهمو بو  کو  است آن از انددانست ی نیدی ق  عناصر بای گاه

ی عربو ک تواه داسوتان لیتبد ازی جدا ک  است ب ده نیهمی و قیت ف و ؛اندگرفت  اصل را او ایر ازی بخش

ی عربو منوابع ازی تعوداد ک ی کار همان، است گنجانده آن بر زینی نید ایخاتم ؛ یفارس ت سّطم رمان ب 

ی بورا خلفا ای  یامی بنی آرزو ب  حداقل ای و انددهیبخش بدانی اسیس -ی نید ایخاتم  و داشت  ت جّ  بدان

 ( 535-531: تای، بیبغداد. )اندکرده اشاره داستان شدن ریخ ب  ختم



 33/ عّیوقی گلشاه و ورق ی فارسۀ منظوم بای عربی عفرا و عروه داستانی قیتطبۀ سیمقا

 

 ب ودن فی عف و (پاک قهرمانان با عاشقان ی )عذر اساس بر یعرب در عفرا و عروه داستان ک  هرچند 

 ع ربۀ ش یاند وی زن دگ عناصر ازی اریبس امّااست،  مانده و افتاده هازبان سر بر (33 :تابیزاده، یترجان)

 برش مرد را (ای)مهری   ایینیکاوی سدّها وی مادّی تنگناها دیبا جمل  آن از. است گنجانده خود در را

 قیمعاش  ش وهران ک  ی خاص  هایجوانمردی، اندبوده دور ب  آن از اغلب بودن، دارا لیدل  ب انیشام ک 

ی اص ل انی جر ک   ه اییمحوری مرد و پدرساالری و دارندمی روا عروه و مجنون چونی عشاق ب  عرب

 .اندجمل  آن از، زنندمی رقم ،را داستان

 کوش دمی، آن دری نب وۀ معج ز ک ردن واردۀ لیوس   ب ، داس تانیی محت وا وی طول تیتقو با عیّوقی 

 را آن اش تباه ب  ک  جنگ از گیریبهره با و کند جبران، را آن کیتراژ سرانجا  وی اصل داستانی کوتاه

 خ رد خ ور ان در وی نه ان ت ثویمت ب   آنک بیاست،  انگاشت ی حماس وی رزم هایداستان ایپای  عامل

ی م الۀ جنب  چ ون) ورق  ی محت وا ب ا چندان ن  هایجنگاشد، ب کرده توجّ ی حماس وی پهلوان هایرز 

 ش ا  راه راهزن ان ب ا ورز ، منی شاه از تیحما در را عدن و نیبحر رانیام با جنگ و، ضبّ ی بن با (دارند

 و؛ کن دی تغزّل - یحماس را منظوم  نیا تا است افزوده آن بر، شودمیی منته زین او شدنی زخم ب  ک  را

 زن ده دوب ارهاس م   پیامبرۀ لیوس  ب ،قصّ  انیپا در، مُردنشان از پس را داستانی اصل رمانانقه شاعر اینک 

 و کاه دمی ه اآن ناک ا  م ر ی تلخ  از، آوردم ی ف راهم ش انیبرا ایسال  ستیب عمر مهلت و کندمی

 .بخشدیم ایر ب  ینید البتّ  و کیتراژ ریغی عاقبت

، کن دمی ج دا عف را و ع روهی اص ل م تن از کلّ ی  ب  را آن گلش اه و ورق   هایرز  کثرت اگر پس 

 نگ   وس ت یپی اصل موضوع ب  را آن عشق و محبّت ب  داستان مختلف هایقسمتی معلول وی علی بندیپا

 دی نبا و، اس ت ن امعلو  مؤلّ ف ب ای عرب  م تن از شتریب اریبس عیّوقی متن دری اسمم عناصر البتّ ، داردمی

 نیس ن در و ش ودمی آغ از اس م  از شیپۀ سالی س روزگار در داستان ،یعرب متن بنابر ک  کرد فراموش

 ( 223 :1 ج، 1332، یزرکل نک:. )یابدمی خاتم  و ادام  اسم  از پسی معدود

، متف اوت زب ان دو ، ب املّ ت دوی ادب  م رز بری مرزبان چونانی، قیتطب ادبیّات گرمطالع  :ک  اندگفت  

 .کن دمی نی یتع و نی یتب وی بررس  ش  یاند و موض وع لحاظ را، از دو آنی فرهنگ ستد و داد و ایستدمی

 :1399، یدی ز عب اس؛ 32-15 :1393، یمحمّ د ؛32-13 :1392ان، ی بهبود؛ 192 :1322ک وب، نیزرّ)

 در ش  یاند نی ا ب ا رم اک ک   هرچند، گویندمی رای اصل حرف تثیّر و تثییر دگاه،ید نیا از( 111-123

 ادبیّ ات از ه دف ،گ ریدی برخ  و (153-111 :1392، یچم بزر ) است مخالفی قیتطب تادبیّا ۀحوز
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ۀ حو ز کو  (33-31 :1323تجور ، ی هاسودالل) کننودمی معرّفیی گرید قیطر از خ د شناختن رای قیتطب

ی قویتطب ادبیّوات (122-123 :1393)  ستینک ، یا ضمن .ش دمی شامل را تثیّر و تثییر از تریوسیع اریبس

 قیوتحق البتّو  کو ؛ کنودمی معرّفیی ادب نقد ازی بخش را آن(، 32-32 :1393) فخر و اشتراکات کشف ار

  گریکودی بوا را هواآنی محتو ا هوم و یعربو ازی فارسو موتن تثیّر هم و را داستان دو مشترکات هم حاضر

 وجو دی بورا عتبورم و مسوتند مودارک وجو د و ایر دو زبان اختم  گرفتن نظر در ، بابنابراین .سنجدیم

 نوک:. )گیوردمی قوراری فرانسو  دگاهیود بوای قویتطب ادبیّوات ۀح ز در مطالع  نیای، ادب ایر دو نیاۀ رابط

 ( 32-15 :1393، یمحمّد

 و گورفتن بو ، ترجمو  نهضوت سورآغاز در ک ی عرب ادب داستان، نیای مبنا بر ک  نجاستیا در نکت  

(، 111-93 :1332پو ر، انیسبز) ب د گمارده همّت ...وی فارس ادب از دمن  و ل یکل چ ن هاییداستان نقل

 :1399، یج نقوان آسومند. )شو دمی بودلی رانویا هایقصّو  ازی برخو آبشخ ر ب  بعد قرن س  دوی کی در

35-13 ) 

 قيتحق های. پرسش4-4

 است؟ی عربی عفرا و عروه تثییر تحت گلشاه و ورق  سرودن در عیّ قی ایآ. 1

 اختمفات اصلی عربی داستان و نم نۀ ایرانی آن چگ ن  است؟ . اشتراکات و 2

 شوکل بو  مربو   هواافزوده این ست؟یچ است افزوده داستان اصل ب  عیّ قی ک  رای عناصر ترینمهم. 3

 دارند؟ تعلق محت ا ب  ای هستند داستان

 شوناخت بو  گلشواه و ورقو  قیوطر از و عرب ق   شناخت ب  عفرا و عروهۀ مطالع قیطر از ت انمی ایآ. 1

   د؟یرس هاآن قیعم وی رانیا ق  

 قيتحقة نيشيپ. 4-4

 و ورقو  دربارۀ قیتحق ب  اغلب و ایر دو ازی کی یبررس ب  فقط انمحقّق ک  دهدیم نشان مطالعاتی بررس

ی قویتطب ادبیّوات دری فرانسو  شیگورای مبنوا بور ایور دو نیای قیتطبۀ سیمقا ب ی کس و اندپرداخت  گلشاه

 بور را عفورا و عوروه و گلشواه و ورقو  ب  مرب   مطالعات از بخش نیا درست قیتحق این .است پرداخت ن

 .دارد عهده

 هوزج بحر و متقارب بحر بای فارس ادب در، گلشاه و ورق  داستان ازی اتیروا ک  گ یدمیی محمّد هاشم

 نینخسوت را آن ،یو نیچنوهم (31-29 :1392. )کسانندی یم ض عی دارا اغلب ک  گرفت ت انمی سراغ

 کورده گ شوزد زیون را عاشوقان  هایداسوتان فوراوان هایشوباهتی و. است دانست ی فارسۀ عاشقان داستان



 121/ عیّ قی گلشاه و ورق ی فارسۀ منظ م بای عربی عفرا و عروه داستانی قیتطبۀ سیمقا

 

 ( 122 شمارۀ :1392، همان. )است

 محمو دۀ دور بو  ایر نیا دادن نسبتی برا فرس لغتیۀ حاش تیب دو بر آتش احمدیۀ تک از کیاصاد  

 ( 13 شمارۀ :1333. )است گرفت  رادیای غزن 

ی انیسواختارگرا هایدیودگاهی مبنوا بور، گلشواه و ورقو  داسوتان طورحی بررس ب  ایمقال  در فروزنده 

 ( 92-35 :1392. )است کرده لیتحل را آن و پرداخت  گرماس و برم ن ت دور ، کل د چ ن

 هوایچاپ از خبور، گلشواه و ورقو ۀ منظ مو شناساندن در آتش احمد زحمات از تشکر ضمن ،افشار 

ی پژوهشوگران نینخسوت از را آتوش احمود وی .است داده تهران و (م رد 3ی )اله ر، دهل در آن مختلف

 ( 35-33 :1313. )است ساخت  گلشاه و ورق ی مثن  ت جّ م را همگان ک  داندیم

  بو عاقبوت کو  اسوت گفت  و کرده اشاره مجن ن وی لیل و گلشاه و ورق  داستان دوی عرب ثمنش ب  صفا 

 (  13-2 :1322. )اندافزوده هامنظ م  نیا ب  انیرانیا ک  استی عناصر ،دهیپسند سرانجا  وی ریخ

ی دارا را نیریشو و خسورو و ،کورده نگاهیی غنا و عاشقان  هایمنظ م  ب  فمینیستیی نقد با نصر زهرا 

 گلشواه و رقو وی و .اسوت دانسوت  زنوان شخصویّت پورورش و رشودی برا تیم قع ترینمطل ب و نیبهتر

 و زنوانی تموام سرن شوت کو  بینودمیی اتتعصّوب وی مردساالر از انباشت  مجن ن و لیلی کنار در را عیّ قی

 ( 192-133 :1392. )دهدمی قرار تثییر تحت را دختران

 قوراری بررسو مو ردیی غنوا هایداسوتان هموراه بو  گلشاه و ورق  قیتحق نیا در ک  نجاستیا در نکت  

 .است آمده حساب ب  ان عاشق و گرفت 

 بو  آراسوت  ک  دهدمی خبر استانب لی ت پقاپ سراۀ کتابخان عیّ قی گلشاه و ورق ی خطۀ نسخ از مقدّ  

 ( 23-11 :1393. )است هجری هفتم قرن ب  متعلق و ریتص  21

 وی هموای مثنو  سورآغاز در را گلشواه و ورقو  نیآغواز تیوب شانزده ک  است کرده مشخّصی قاسم 

 وی هموای  سوتگیپ از یسورکارات، تورشیپو و( 122-33 :1395) اسوت بازیافت ی کرمانی خ اج  ن یهما

یی غنوا -ی حماسو دوگانوۀ وجو ه همان (39-5 :1323) است رانده سخنی حماس هایمنظ م  با  نیهما

  .افتی ت انمی زین گلشاه و ورق  در ک 

ی هواترجمو  آدرس و پرداختو  گلشاه و ورق ی بررس ب  محت ا و فر  در تثمّل و تدقّ بای محمّدی عل 

 عشوق سور بر آن هایجنگ ک  است دانست ی حماس ایمثن ی رای مثن  نیا و داده را آنی کرد وی ترک

. اسوت دانسوت  آن ضوعف رای ادبو وحودت وجو د عود  و آن تیومز را محلّوی هوایواژه وجو د .هستند
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(1323: 122-112 ) 

 انسوان فطورت در را آن هایریشو  و نامودمیی آرمان-ی آسمان را گلشاه و ورق  داستان عشق فاضل، 

 و عشوقۀ زیوآم رای مثنو  نیوا وی .اسوتی نفسوان دنائت و یشه انی آل دگ هرگ ن  از دور ب  ک  بیندمی

 آورده حسواب بو  عاشوقان  هایمنظ مو  قهرموان پورواز بوال دو را حماس  و عشق و ؛است دانست  حماس 

 ( 132-112 :1391. )است

ث منشو از و پرداختو  عیّو قی گلشواه و ورقو  و مجنو ن وی لیل هایشخصیّتۀ سیمقا ب  احمدنژاد کامل 

 ( 12-33 :1331. )است گفت  سخن هاآن یعرب

 از و کورده مشوخّصی عربو وی فارسو موتن دو در را گلشواه و ورق  ۀعاشقان نیمضام ،زادهنیغممحس 

 ( 33-13 :1332. )است گفت  سخن ایر دو هر در عشق ب دنی عذر و فیعف

 بور آنی بنوا کو  اسوتی حماسو منظ موۀ کی داستان نیا ک  است معتقد ،صفا از تیتبع ب  ،درپ ریح 

 گفتو  سوخن زین گلشاه و ورق  زبانی وی ، ادبیفکر مختصات از وی .است شده نهادهی عشقۀ حادی کی

 ( 31-32 :1391. )است

 ایور نیوای ادبو نو ع از کو یی هایبندتقسیم و گلشاه و ورق  م رد در ت جّ  قابلی ادب مطالعات وج د 

 نکتو  هموین و است انیرانیا نزد در منظ م  نیا شکل و محت ا ،م ض ع اهمیّت انگریاست، ب رفت یپذ انجا 

 .دیگرد م ض ع نیا ب  نگارنده ت جّ  ع امل از

 . پردازش تحليلی موضوع4

 ،جیبهو ؛13-11 :1392، یالخو ل) اسوتی تغزّلو و  عاشوقان م ض عی دارا ی،خیتار داستان نیای، عرب در

 بو  عروه متعدد هایرز  گرفتن نظر درۀ واسط ، ب یفارس متن در را آنی اصل م ض ع امّا (29-32 :1391

 تو انمی بخوش دو آن، بو  دوگانوۀ هایتقابل و تضادهای برخ و داستان انیپا در امبریپ گشاییگره همراه

 .  آورد حساب ب  ناکامان ی تغزّل را، دوّ  بخش وی نیدی مصن ع ۀحماس را آن نخست بخش :کرد میتقس

  :از عبارتند داستان نیا در م ج دۀ ناگش د هایگره و تضادها

 زنودگی مو رد در .(است داستان وق عی بیتقر زمان ک ) آن از شیپ و اسم  ظه ر هنگا  ب  عربۀ جامع

 .است است ار بیعجی  ندهایپ بر و دارد مردساالری نگاه زن و

 و احساسوات برابور ، دریویدارا و موال بو ؛ ش دمی داده اهمیّت روح از شیب تن ، ب یزندگۀ فلسف نیا در

 و ج انوب گورفتن نظور در بودون دگاهیود نیوا؛ شو دمی دادهی شوتریب قورب و ، ارجیانسوان هایگرایش

 بو  ایو؛ هاجنگیودن دلیولبی، انوددمی جنوگ حتّی و ازدواج کارکرد ترینمهم را زن ب ی ابیدست؛ هاپیشین 
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ی پو در را کسوی و دانسوتن گانو یب چو  را شانیخ ؛ ساختنی راض را خ د، ارزشبی جینتا وی واه لیدال

 داشوتن؛ او بوا گریحیلو  و عاشوق فتنیفور؛ کوردن روان سوفر بو   یمهر پرداختنیی ت انا ویی دارا کسب

؛ یموالی تنگناهوا در شوکنیپیمان؛ یموال مسوائل خواطر ب  آن گرفتن دهینادی طرف از وی ق م هایتعصّب

 آن بو دن و زن دارید ب  او تیرضا و همسر از مرد بازداشتن؛ همسر انتخاب در دختران نظر ب ی ت جّهیب

ی بورا عاشق از دع ت و او با همسرش نشینیهم ب  شیخشن د و عاشق ب  بیرقی دلس ز؛ حرمش در زن

 ...وی دش ار وی سخت در دلداده دو هر مر  وی ناکام؛ معش   شیپ در دائم ماندن

 عوربۀ جامع دری اجتماع روابطی سامان ب  نا گرتیحکا ک  است داستان نیا ک ر هایگره هم  نیا 

 اعجواز کوارکرد در را بنودها نیوا شیگشوا ، شواعریفارسو متن در .باشدمی آن با مقارن و اسم  از شیپ

 اسوت بو ده نحولیال و بست ی عمر ک  رای کار ، گرهیربان  تصر و دخل ب  ک  دهدمی قرار امبریپ زیآم

ی بورا مانوده نتیجو بی هایک ششۀ همی عنی کندمی گش ده و ، حلّخ دش عمر از ثارگران یای گذشت با

 نیعو در، منظ مو  نیوا شواید .رسوندمی جو ینت ب  و یابندمی هد  و معنا امبریپ دست هد ، ب  ب  دنیرس

 و مورد  بو  را حولراه نیهمو، دانودمی امبریپ بایی س هم و اطاعت ،رای جاهل ۀجامع دردی شفا ک  حالی

 یفارسو) انیسوامان بو  تشوبّ  عنصور دو از شاعری عنی، کندمی شنهادیپ همی غزن  عصر رانیاۀ آشفتۀ جامع

 عفورا و عوروه ۀترجم سرودن از تیحما علل از ک  یعرب زبان ب ی محم د درباری اسیسۀ عمق و یی(گرا

 تعصّوبم دربوار و جامعو  بو  را خو دی اسوممۀ استفاد ،گرددمی گلشاه و ورق  نا  با وی فارس ب ی عربی 

 .کندمی ارائ ی غزن 

 عیّو قی کو  ایقالبی وی وزنی، ، نح یواژگانی کاربردهایی چرا ب  استی پاسخ ،واقع در ،نکت  نیا 

 را ایوری شناسوسوبک ۀمطالعو قصد آنک یب ،ش دمی اشاره هابدان بخش نیا در و است بست  کار  ب را آن

 .میباش داشت 

 موتن بوری چندان تثییری، عرب لغات کاربرد وی واژگان نظر از، دربار از تیّتبع در شاعر شیگرا نیا امّا 

 هفوت از ایور نیوا مختلوفی هوابخش دری عربی هاواژه کاربرد ک  دهدمی نشانی بررس و است نداشت 

 باشودیمو ن سان در (محم د مدح و مقدّم  در) درصد ستیب تا (داستان تیروا روند و انیجر در) درصد

 در مثوالی بورا و روزگارنود آنی فارسو زبوان در روان و جیورا کلمات از واژگان نیا نصف از شتریب ک 

 فضولۀ وجهو ویی خ دنمواۀ جنبو گورید مین امّا... و وفا، جان، غم مثل .افتی را آن رینظا ت انمی شاهنام 

، یخوانلر ناتول نوک:. )گورددمی شوامل را... و ع، صب ر، ت قعیشف معطّر، همچ نی کلمات و داردی فروش

 ( 112-392 :1339، فرمعین؛ 132-131 :1333
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 کو  میکنو دایوپ میتو انمی ملمّوع هایبیت دری عرب مصراع چند وی عرب تیب کی تنها ،داستان کلّ در 

 .ستا یعرب زبان با ندهیسرا خ بیی آشنا تگریحکا امّا است اندک، داستان تیب 2233 برابر در

 نده،یسورا و اسوت فارسویی هواواژه بوا غلبو ، داسوتان مختلوفی هوابخوش تیروا در ک  گفت دیبا 

(، کوردن پخوش) ذیپراشو شامل ک  را هاواژه ازی معدود اگر و ندارد دیجدی هاواژه ساختن ب ی اصرار

 جوو امرد و (زدهغووم) بییووک دل( پوورزوری )پ الدخووا( امبریووپ) انبریووروز، پ برگشووت ( رفووتن بوواال) بوورزدن

 از خوارج کو  گیوردمین صو رت هوم خواصّی واژگوان کاربرد و سازیواژه میریبگ دهیناد را( ج انمرد)

 در هواگوروه بیوترک ۀنحو  ایو نح ی وی صرف ق اعد یا ینیجانش و نشینیهم ق اعد و زبان معم ل عر 

 .باشد آن( 9 :1395، یعمران و اریکام انیدیوح نک:) هاگروه و تک اژها و هاسازه شناخت و جمل 

ی بنودجملو  ا یسو وی موببیعرب از و است پنجم و چهار  قرنی فارس شعر نح  همچ ن جممت نح  

 شوعر در ارکوانیی جابجوا بو  مربو   شو دمی مشواهدهی رخّثت و میتقد اگر و ستین آن دری خبری عرب

 .خاص سبک ن  ستا یفارس

 آزمو دهی عنصورۀ لیوسو  بو عیّو قی از شیپوی تغزّلو شعری برا، متقارب بحر وی مثن  قالب از دهاستفا 

ی هواعاشوقان  بخوش دری )فردوسو زبوان امکانوات بوا عیّو قی و (33-19 :1333مطلوق، ی خالق) ب د شده

ۀ بوجن تنهوا آنی عربو اصل ک  پرداخت ایمنظ م  نیچن سرودن ب ( عذرا و وامق دری )عنصر و( شاهنام 

 رای عربو ک تواه داسوتان آن و اسوت سواخت  وارد آن در را حماس  از متعدد عناصر عیّ قی و داشت ی تغزّل

 .است کرده لیتبد... وی سازشخصیّت و رنگیپ بای فارس ت سّطم رمان و داستان ب 

 م شواهنا ازیی هامصراع آوردن با ک  استی فردوس ب  شاعر ت جّ  متن،ی سازحماسی در جالبۀ نکت 

 از تیوتبع بو  سوخن وصف با و؛ (یم  چ   یم  وزی نا چ  نال  ز /بگشت گردان چرخ بر شباهنگ مثل)

 ویووی آراصووحن  در نیهمچنوو و باشووندموویی مسوومّ کیوو و اسووم دو واقووع در کوو ی فردوسوو خوورد وصووف

 . دهدمی نشان را خ د ی...ارتباط مختلفی ها هیش کاربست وی رزمی هایفضاساز

 .  میکنیم نقل س یمقا شدن ریپذامکانی برای فارس وی عرب منبع دو از را داستانۀ خمص نجایا در

 یعرب متون در عفرا و عروه داستانة خالص. 4-4

 سةةة ا تةةةزال اأ و( 33-32: 1121، یکتبووو) فةةة ال ای ف ةةة ل و( 535 و 531: توووابیی: بغوووداد) دبخزانةةةل اأ در

 و جوواد الموو لی) قصة  ایعةةرب و( 122: 1121بوو ، یقت ابوون) ءعراعر وایش ةایش ة و( 223-131: 1113، یاالنطوواک)

( 223: 1 ج، 1332، یزرکلوو) عةم اأ( 239 و 33: 1332، یاصووفهان) غة ياأ و( 129-121: 1332گوران، ید

 نیچنو قصة  ایعةربی مبنوا بور آنۀ خمصو کو  اسوت آمده عفرا و عروه دربارۀ، ک تاه اغلب وی نکات ...و
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 :  است

 عثموان ایو عمور روزگوار در ،یقمر 32 ای 29 سال دری و. انددهینام (ت ة  ابة ق) عشقۀ کشت را، عروه 

 را دلوداده دو آن افتنودیمویی آگواه اح الشوان ب  اگر ک  اندکرده اظهار  یمعاو و عمر و است درگذشت 

 .است عشق از مردهی عذر نینخست و مخضر  عاشق نینخست وی .دندیرسانمی هم ب 

 نیقور وی بوازهوم هوامودّت توا او .رسودموی شیعمو  بو  عوروهی سرپرست( عروه پدر) حزا  مر  با 

 لیودل بو  عوروهی خ اسوتگار. ..رودمی عفرای خ استگار ب  و رسدمی بل غ ب  تا عفراست ،دخترعم یش

 بازآمود توا کو  پذیرندمی امّا ش دمین واقع (شیعم زن) عفرا مادر قب ل  ، م ردیمهر پرداختن ازی نات ان

 شیپسورعم  نوزد ، بو یویدارا آوردن دست ب ی برا عروه آن از پس. درنیاورندی کس عقد ب  را او نعروه

 آورنودیدرمی یروتمندی شامی همسر ب  را عفرا او ابیغ در .رفت (منی در شیعم ی ق ل ب  وی )ر در

 ،(دیروتمنوی شوام ای یوامو  بوا عفورا ازدواج) او بو  امر قتیحق گفتنی جا  ش، بیعم  بازگشتن، از پس

. کنودمی معرّفوی عفورا قبر را آن امّا، است کرده دفن آن در رای گ سفند ک  دهدمی نشان بدو رای گ ر

 در و شود خبردار ازدواجش از و دید را عفرا کاروان منی از بازگشت هنگا  ب  خ د او گرید تیروا در)

 .( شد دفن - ن یمد کینزد - یالقری واد در و مرد ابانیب

 ممقوات عفورا همسور بوا. رودمی شا  ب  و ش دمی خبردار ماجرا از ل ، عروهیقب ازی زکیکنی دلس ز با 

 عفورا داریود بو  او، همسورۀ اجواز بوا و کنودمی بواخبر آمودنش از را عفورای انگشتر فرستادن با و کندمی

 از  بوز مجلوس در عوروه و اسوت شانیای پاکدامن و عفا  شاهد، هاآن ممقات در عفرا همسر. شتابدمی

 حورا  چیهو ب  را خ د ن  واست،  خ رده شراب هرگز ن  ک  گ یدمی و کندمیی خ ددار شراب خ ردن

 .است آل ده دیگری

 از، اسوت گرفتو  ادگاری ب  عفرا از را ایروسری و غم  ک ی حال ، درش دمی جدا عفرا ازی و سپس 

 و سواحر کاهنوان .شو دمی نفسیتنگ و غش دچار و افتدیمی پردازالیخ ب  راه انیم در .گرددمیبر شا 

 او درموان از (خ دشوانی درموانی هوا هیشو بستن کار ب  وج د با) نجد عرّا  و مام ی عرّا ی عنی بیطب

 داده او بو  ادگواری ب  ک  را عفرای روسر، عروهی روح هایناآرامی و هااضطراب در او غم  .ماننددرمی

 روز سو  سورانجا ی و. بو دی مو قت امّا ؛شدمی خ ب نیز واو کند دایپ بهب د تا گذاشتمی اوی رو ب  ب د

 .ردمُ اشقبیل  ب  دنیرس از قبل

 ازی اتیواب بو  منوابع نیوا در .اسوتی اسمم وی نید ا یس ب  عروه نیتدف و غسل و شراب دانستن حرا  
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 و مو زون اشوعار آن مطوابق و شو دمی استناد عفرا و عروه اشعار از گرید تیب نیچند و  ین نۀ دیقص کی

ی کو چک شوعر  انیدی دارا عروه ک  شده گفت  و ؛دانست زین شاعر را دلداده دو آن دیبا ل،یّمخ وی مقفّ

 : است داشت  نظر عروه شعر ب  تیب نیا در مجن ن .است ب ده

 قطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   عز  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ایشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ف  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  جت ذبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و  
 

 )جم  ن(
  خو دی سو   بو را دا  اسوت، رکوردهیگ بوالش کو یحوال در، اسوت گران و دش ار او بر دا  ک  شترمرغیترجم : 

 ...کشدیم

 جب  حهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ع  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   کةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن  

 

 اخلفقةةةةةةةةةةةةةةةة ن شةةةةةةةةةةةةةةةة   مةةةةةةةةةةةةةةةة ی ک ةةةةةةةةةةةةةةةة ی  ع ةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 (عروه)
 نوک:). اسوت شوده زانیوآو جگور  از شیهوابوال بوا شوترمرغی غصو ، و انودوه و غوم شدّت ازیی گ  ت ترجم : 

 ( 223-131: 1113ر، یالضری نطاکاأل

ی گروهو بوا کوارش و سور نکو یا لیودل بو  داسوتان نیوک تاه، ا داستان از بستر و فرهنگ فیتعر طبق 

 را ایویوژه و مانند قتیحقی ه ا و حال و دارند شرکتی واحد عمل در ک  ستهاشخصیّت از محدود

 مشوخّص را او اتیوخلق و اتیوروح و قهرموانی ن عی زندگ تیفیک؛ یغن رنگیپ با داستان و نندیآفرمی

 .دیآمی حساب ب  ک تاه داستان( 29-23: 1399، یرصادقیم از نقل ب )؛ کندیم
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ی طو الن نسبت ب ۀ دنبال یغزن  محم د مدح .ش دمی آغاز )ص( رس ل نعت و خداوند شیستا با ایر نیا

 بوا و باشودمی شاهنام  خرد وصف آورادی ک  دیآمی سخن ازی ک تاه وصف سپس .است کتابۀ ممقدّ

 اخبوار را خو د داسوتان ثشمن عیّ قی .است س یمقا قابل  تقدّ فضل لیدل ب  شاهنام  دری نظام سخن وصف

 .داردی عرب اصل بای ادیزی هاتفاوت قیتطب مقا  در ک  کندمی معرّفیی عرب کتب وی تاز

 عجوووبی سرگذشوووت آور  نظوووم بووو 

 ریدلپوووذ ۀقصوووّ  نیوووا خ انووود  نیچنووو

 

 عوووورب کتووووب وی توووواز اخبووووار ز 

 ریوووووجر کتووووب وی توووواز اخبووووار ز
 

 (23 و 22 اتیاب :15 :1332، عیّ قی) 

 و بو د هومل دختور گلشاه ک  هما  و همل هاینا  ب  ب دند برادر مک ، دوۀ بیشی بن ق   در: داستان آغاز

 مور  گور، بواید تیوروا در) بو د توربزر  برادر تیحما تحت، ترک چک برادر هما  .هما  پسر ورق 

 شوانزده توا هواآن .افتنودی پورورش کجوای در فرزندانشوان و (درآمد شیعم ی سرپرست تحت ورق ، هما 
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.رنودیبگ شوانیبرا ایعروسوی جشون کو  گرفتنود میتصوم هنگا  آن در و کردند رشد گریکدی بای سالگ

 از پوس و کننودمی حمل  هاآن ب  عدنان بن عیربی سرکردگ ب ، ضبّ ی بن ق   جشن، ناگهان هنگا  در 

 قبوال دری ولو آیوددرمی عیورب اریواخت و اسوارت در گلشواه .برنودمی خ د با و ربایندمی را گلشاه غارت،

 بو ی روز چنود را ازدواج و دهودمی قورار  نودیپ مانع را اشبیماری، اشهمسریی برا او هایدرخ است

 پودرشی اریو بو  سپس و سرایدمی درد و اندوه شعر، گلشاه فرا  در ورق  زمان نیا در .اندازدمی تثخیر

  را ب یشوی بنو از تون چهول تون بو  تون هوایمبارزه در عیوجنوگ، رب دانیوم در .کنودمی حملو  ضبّ ی بن ب 

 جنوگ بو  خو د ورقو  .شو دمی کشوت  و شتابدمی عیرب جنگ داده، ب  دست از تحمّل ریپ هما  .کشدیم

 نیوا در .گورددمیی زخمو عیورب دسوت و ورقو  پوای و شو دمی کشت  دو هر اسب آغاز در .تازدمی عیرب

ی زخمو و دیوآیمو جنوگ دانیم ب  ش دمی خارج ضبّ ی بن از و رهاندمی اسارت از را خ د گلشاه هنگا 

 را عیورب و ردیوگیمو قورار ورقو  بور مهرش ش،یخ  دل ب  مراجع  در و بیندمی را ورق ۀ گ ن اسارت شدن

 کشوت  گلشواه دست ب  ،ستانیکین مقا  در زین عیرب بزر  پسر .کشدمیداشت، ن را او از حمل  انتظار ک 

 تسولّط او بر و دیربایم سرش از را گلشاه خ دکمه جنگ در و شتابدیم دانیم ب  عیرب دوّ  پسر .ش دیم

 و ازدپوردیمو خ اریبواده بو ، گلشواه با زشیقهرآم عتاب و خطاب در .بردیم ضبّ  یبن ب  را او و یابدمی

 حملو  عیورب بون غالوب بر م ،یخ در و زندمی خ نیشب آنجا ب  ،ییتنها ،ورق  .کندیم دایه  را بدش قصد

 رسودمی ضوبّ ی بنو بو  ب یشی بن شبان  سرور صدای .بردمی و رهاندمی را گلشاه و کشدمی را واو کندمی

ی پو در .اسوت بو ده غالوب  مور از فیوحری شواد کو  یابنوددرمی و ش ندمی خبردار صبحد  آنان امّا

 تهیدسوت و شوده غارتۀ ورق .ش ندمی دایپ گلشاهی برای ادیز ب ، خ استگارانیشی بن آرامش وی روزیپ

 او .کشواندمی او پودر شیپو بو  را ل ثگلشواه، مسو مادری دلس ز. کندمیی خ استگار را او مادرش از زین

 شوتافتن در را، چواره راه و گ یودمی سوخن او فقر ورق ، از دست ب  گلشاه افتنی نجات از کرد ادی ضمن

 را عوروه کو  گیوردمی مانیپ شیعم  از ورق  .داندمی است، منی شاه ک  اشدایی و منی جانب ب  ورق 

 سوفر ایون .شو دمی مونی رهسوپار و دهودمی او بو  ادگاری ب  رای خاتم و زره، سپس و نکندی کس همسر

 را محاصورهی و. شو دمیعودن،  شواه و بحورین امیور، مونی هرش کنندگان محاصره با او جنگ ساززمین 

 نوزد بو  را هواآن سپهسواالران اجسواد و شو دمی روزیوپ یگروهو و تون بو  تون هوایجنگ در و شکندمی

 توا رفوتن فاصول  در .گرددبوازمی لو یقب جانوب بو  زیجو ا و ایهودا افوتیدر بوا سپس و .آوردمی اشدایی

ی بنو بو  راهوش ریمسو در دادنی مهموان بوا است دهیشن را گلشاهیی بایز ۀآواز ک  شا  شاه، ورق  بازآمدن
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 موادر و پدر عیتطم با. کندمی فراهم را هامهمانی آنجا، اسباب ب  ورودش با و زندمی هم ب ی شهرت، ب یش

 از عورب سوران شِیپو در وی .اسوت ناخشون د او خو د یول کندمیی راض شکنیپیمان ب  را هاآن گلشاه

 خو د بوا را گلشاه شب همان در او، م افقت از پس ک  خ اهدمی و کندمیی خ استگار را لشاهگ، همل

 ازدواج بو  تون و خو ردمی بیوفر، مادرش زبان از ورق  مر  خبر دنیشن از پس تنها گلشاه .ببرد شا  ب 

 داریود بو  تنهوا او از  ک کندمی وادار را شا  خنجر، شاه و زهیسرن زور ب  امّا رودمی شا  ب  او با و دهدمی

 .بس و باشد خشن د وی راض

 عیشوا بوای شوب در و نودینگ  ورقو  بو  را امور تیوواقع ک  خ اهدمی جلس  آن حاضران از گلشاه پدر 

 را  یّقضو، گو ر در اوی جوا  ب دهیبر سری گ سفند کردن دفن رنگین و ل یقب در گلشاه مر  خبر کردن

 و بووردمی گلشواه خواک سور بور را ورقو  ،هومل، بازگشوت در .کنود تموا  را داسوتان و آوردیمو سورهم

ی و. کنودمیی قوراریبو و سوراییمریی  انودوه نیوا در ورقو  .ت سوت دخترعمو ی گ ر نیا ک  گ یدمی

 .گردانودبازمی مونی شواه بو  را هواآن و داندمی ارزشبی گرید، را منی هدایای و غنائم و زیج ا کاروان

 گو ر در را دهیوبر سور گ سوفند وی .کنود مطلوع را او لو یقب ازی دختور ک  دش می سبب، ورق  قراریبی

 شوا  راهوی .کنودمی اعتورا  و تیاسوت، شوکا زده او بو  کو ی رنگوین خواطر بو ش، یعم  ب  و یابدمی

 یزخمو زیون خو دش و کشدمی را آنان از تن چهل و گرددمی دچاری دزدان ب  آنجای کینزد در .ش دمی

 و رسواندمیی دیوب کنوار و ایسرچشوم  توا را خو د اسوتی سخت هر ب  و ش دمی خ ن در غرق  سرتاپا و

 .افتدمی نیزم بر ه شبی

 قصوور بو  و بکننود موراقبتش کو  دهودمی دسووت ر و بینودمی را او گشوتبرمی شوکار از کو  شوا  شواه 

 آمودن از پوس .ردبودا مارشیت، کندمی م اظبت کسبی و مانده راه در بانیغر از ک  گلشاه تا اورندشیب

 بازرگوان شوا ، شاه ب  را خ د و یابدمی بهب د تا کنندمی مراقبت او از، گلشاه و شا  شاه زیکن دو قصر، ب 

 ابوا زکیوکن امّوا .اسوت گلشواه قصر در ک  شن دمی پرستارش زیکن از ورق  .کندمی معرّفی شده، غارت

 گلشواه. بوردمی گلشواهی بورا ریش ظر  داخل در را ورق ی انگشتر ولی .برساند هم ب  را دو آن ک  دارد

 از نوانیاطم بورای و اسوت شوا  شواه مهموان و افتو ی یبهبو د ماریبۀ ورق ک  ش دمی خبردار بازجستش در

 ورقو  چورا کو  اسوت منودگل  او .رسواندمی شو هرش بو  را خبر درنگ،ی وب بیندمی را او قصر با ی باال

 آن لیودال را حشومت و شور ، ورقو  .بدارنود اشگراموی ترایسوت ش کو  است نکرده معرّفی او ب  را خ د

 .شماردبرمی نیدروغ معرّفی

ی بررسو بو  شوا  شواه کو  شو دمین آن از موانع گلشواه و ورق ی صحبتهم و ممقاتی برا دادن اجازه 
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 گریکودی بوا هاسواعت هواآن کو  شو دمیی ن، راضویقی از پس وی .نپردازد هاآنی راست و عفا  اح ال

 و گوران، شوا  شواه بور است ممکن نشینیهم نیا ک  دهدمی احتمال ورق  ک هنگامی و باشند صحبتهم

 بوا کو  کنودمی اعوم  گلشواه شو هر امّابرود،  آنان شیپ از ک  خ اهدمیی دست ر، باشد تحمّل قابل غیر

 بودرود را آنوان و دهودمی گلشواه بو ی ادگواری بو  را راهنشیوپ ورقو  امّوا اسوت م افق آنجا در او ماندن

 ورقو  بازگشوت، در .کورد خ اهد ناب د را او گلشاه هجران ویی جدا داندمی آنک  ، بارودمی و گ یدمی

 طوب از کو ی مانیال غراب ب  معرو « یباعل» نزد ب  را او همراهش غم . ش دمی دچار خفقان و غشّ ب 

 بو  اسوت، بازگشوتن شوتنیخ  درمان طالب ک  ار ورق  درد درمان راه تنها او. بردمی است، باخبر نج   و

 لوتیح و تودبیر بو  کو  دانودمییی مهرج ۀ خست را ورق ی و .است افتاده جدا او از ک  داندمیی کس نزد

 و بو د هو شبیی گواه بهو ش،ی رفوت، گواهیمو و غلتیودمی خاک در او آن از پس .گرددمین درست

 بو  ب دنود دهیود را ورقو  راه در کو ی سو ار دو را او مور  خبور .مورد سورانجا  تا سرودمی شعر  ست یپ

 او گو ش بو  بلنودی صودا گلشواه، بوا قصور درگواه مقابول از عبو ر هنگوا  بو  و، ورقو  غوم  درخ است

  یومری و سورودمی شوعر .رفوتمی سو  هور سوربند، بو  و معجوری ب شدن، گلشاه، باخبر از پس .رسانندمی

 توابیبی وی زار و  یوگر قدرآن و آمد ورق  خاک سر بر او ههمرا ب  و همسرشۀ اجاز با سپس .گفتمی

 ت.ساخی گنبد آنان خاک سر وبر کند دفن ورق  کنار در را او شا  شاه .مرد ک  کرد

 بو  توا خ اسوت آنان از امبریپ ک  گشتندبازمی مک  ب ، فتح از پس اسم  انیسپاه با)ص(  امبریپی روز 

 شودن مسولمان شور  ب  شدند خبردار گلشاه و ورق  سرگذشت از انشیای وقت، آنجا در .بروند شا ی س 

 شوا  شواه گوریمیوانجی بو  یه دیوان .کننود زنوده را هواآن ک  کردند ب دند، قب ل آنجا در ک ی انیه دی

 پربرکتشوان عمر از سال چهل دنیبخش و امبریپی دعا ب  .ش ند مسلمان معجزه نیا دنید با ک  پذیرندمی

ی سوپر همسورش و زوج کنوار در را سال ستیب هاآن از کی ب دند، هر داده او ب  را خبرش ک  دو آن ب 

 .کندمی

 بوذل دو آن بر هامال شا ، شاه مثل و ش ندمی مسلمان انیه دی و رسندمی هم ب  گلشاه و ورق  ،سرانجا 

 :  کندمی ختم نیچننیا را قصّ  عیّ قی .کنندمی نثار و

 عجوووب پووور ۀقصوووّ  نیوووا بووو د نیچنووو

 عووووا  و خوووواصّ امّتووووان و عیّوووو قی ز

 

 

 عوووورب کتووووب وی توووواز اخبووووار ز 

 م السوووووّ   یوووووعل محمّوووود بووووور ینووووا
 

 ( 2232-2231 ابیات: 132 :1332، عیّ قی)
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 درسوت، را تیوروا ای میبدان هد  کی و متضادی روین دو کشمکش و تمش شینما را داستان اگر

؛ یابودمی تسولّط عمول بور لیتخ و آمیزندمی درهم ع اطف و افکار آن در ک  میکن تص ری ح ادیی ت ال

-31 :1399، یرصوادقیم ازی برداشوت. )آورد حسواب بو ( ت سّوطم) داسوتان را ایر نیا دیبا ص رت نیا در

31 ) 

 یعرب هایمتن بای فارس متنی هاتفاوت. 4-1

  نمتو در کو  حوالی در شو دمی صحبت گلشاه و ورق  لیتحص هنگا  هاینشینیهم ازی فارس متن در. 1

   :رودمی سخن ب دنی همباز و سال و سن هم ازی عرب

 روزگوووار پروردشوووان سوووال ده چووو 

 گوووورتعلیم زی شوووودند فووووارغ چوووو 
 

 ...آم زگوووووار شیپووووو نشاندندشوووووان 

 کوووودگری بووووری آمدنوووود مهوووور بوووو 
 

 ( 121 و 39 اتیاب: 13 :1332، عیّ قی)

 اوصوا  دنیشون قیوطر از هگلشوا بو  عودنان بون عیورب شودن عاشوق، بانیشی بن ب  ضبّ ی بنۀ حمل تعلّ. 2

 نیوا کوردن وارد و سوتینی خبور آن ع ار  و جنگ از کلّی ط ر  بی عرب متن در ک  یحال در .اوست

ۀ ندیسورا بوا معارضو  احتمواالً وی سوخن ر مجوال ت سوع ی بورای رانویا شواعر طر  از داستان ب  م ض ع

 نگرفتو  قورار زینی فردوس دوّ  ۀدرج روانیپ فیرد در حتّی و افت ینی چندانی قیت ف ک  است ب ده شاهنام 

 توثییربیی و تیوم فق نوا در هوم، شواهنام  دانسوتن رز  و جنوگ در عیّو قی نادرست برداشت البتّ  .است

 .است نب ده

 دری ، نواهمگ ن...و تون بو  تن هایجنگ طرح و عدنان بن عیربی جنگ بیرق عن ان ب  ورق  دادن قرار. 3

  .است شده سببی فارس متن در را ورق ی پردازشخصیّت

ۀ خوان اد و عمو  بو  ورقو   سوتنیپ سوبب امّا، ش دمین گفت  ورق ، پدر، هما  مر  دلیل بیعر متن در. 1

 .ش دمی کشت  عدنان بن عیرب دست ب  هما ، عیّ قی داستان در ک  حالی در، گرددمی شیعم 

 عورب س اران چ ن گلشاه ک   دشمی است، سبب دهیدزد را گلشاه ک  عیرب دست ب  ورق  شدن ریاس. 5

، شو ندمی انودهینما گلشواه بو  اشدلودادگی هاینشوان  کو  را او عیورب غفلت هنگا  ب  و دیدرآ دانیم ب 

 .است بزمی وی رزم هایروایتی پرور شخصیّت از فارغ آغاز در او دودلی ک  هرچند .بکشد

 .کشدمیاست،  شتافت  ندایم ب  پدر نیک گرفتنی برا ک  را عیرب بزر  پسر، گلشاه. 3

 او شودن عاشوق و گلشاه خ دکمه افتادن با، برادر و پدر نیک گرفتنی برا (غالب) عیرب دوّ  پسر اقدا . 2

 . انجامدمی گلشاه کردن ریاس ب ، گلشاه ب 
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 کشوتن و آزار قصود کو  را او و رسواندمی غالوبۀ میخ ب  را ، خ دیفرد خ نیشب شده، در آزادۀ ورق. 9

 .رهاندمی را گلشاه و رساندمی قتل ب  ،دارد را گلشاه

 .  خبرندبی هم ، ضب ی بن ک  حالی در افتدمی بانیشی بن سپاه در غالب مر  ازی شاد و غلغل . 3

 جنوگ در شوده غارت دستیته مرد با دخترشان ازدواج مخالف، را گلشاه پدر بلک  ،مادر ن  عیّ قی. 12

 .باشود ریوفق مورد آنی عمو  خو دش و باشود داده نجوات را خترشاند جان او ک  هرچند کندمی معرّفی

 از توا است گرشیدی عم  نزد ب  منی ب  او رفتن ،یدستیته مشکل رفعی برا، ورق ی همل، عم  شنهادیپ

 ازیی رهوای بورا ورقو  خو د ۀخ اسوت بو  و اسوت مخوالف موادر ،یعرب متن در .گردد دارا او هایبخشش

 .کندمی سفری ر ای منی ب ی تنگدست

ۀ محاصور شکسوتن، سوفر نیوا در ورقو ی حماس کارهای .است جنگی سفر کی درواقع منی ب  سفر. 11

، شو ندمیی منتهو نیبحور ریوام و عودن شواه شکسوت ب  ک  یگروه جنگ ای تن ب  تن هایجنگ و منی

 .کند  یهد ورق  ب ی کاروان در ،رای زیمن، ج ای شاه ک  ش دمی سبب

 امّوا ،یتغزّلو تغییوری و لیتبود انگریوب، عیّو قیۀ لیوسو  بوی موانیال غراب ب  نجد و م مای عرّا  لیتبد. 12

 . باشد دت انمی ف،یضع

 عمور و عثموان بوا را اوی عرب مت ن دری ول رساندمی اکر ی نب عهد ب  را داستان خیتاری انتها ،عیّ قی. 13

 .انددانست  عصرهم  یمعاو و

 ازدواج؛ شوا ۀ منطقو انیوه دی شودن مسولمان شور  گلشاه، ب  و ورق  کردن زندهی امبر، برایپی دعا. 11

ی کارهوا فرونهادن و بز  مجلس در خ اریشراب ترک؛ انیه دی شدن مسلمان؛ شدن زنده از پس هاآن

ی گورید هاینشوان  البتّو  .است افزوده بدان داستان کردنی اسمم جهت در عیّ قی ک  است نکاتی ؛حرا 

 .است مشاهده قابل متن در ،(پدر دست در دختر ازدواج اریاخت گرفتن رارق مثل) تمش نیا از

 غوراب بو  معورو  موداواگر کو  باشود نکت  نیا، داستان ب ی نید دهیجهت در نکت  ترینمهم دیشا. 15

 و ورقو ) داسوتان نیوا مردگوان تنهوا نو  امبریوپی ولو. مانوددرمی او عشوقی س دا و ورق  درمان ازی مانیال

 آنوان از کیو هوری بورای زنودگ و عمور سال ستیبی اله رحمت و لطف از بلک  کندمی زنده ار (گلشاه

 .ش د کاست  امبریپ عمر از سال چهل نک یا شر   ، بگیردمی قرار حق درگاه مقب ل و کندمی طلب

 و حماسو  فاقودی عربو متو ن کو  حوالی در پی نددمی هم ب  را تغزّل و داستان، حماس  نیا در عیّ قی. 13

 .اندمبارزه و جنگ

 .گ یندمی شعر زین ...و عدنان بن عیگلشاه، رب و ورق  بر عموهی فارس متن در. 12
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 یعرب بای فارس متن اشتراکات. 4-1

، عیّو قی گلشواه و ورقو  بوری عرب متن تثییر دادن نشان برای و، یقیتطب ادبیّات دری فرانس  دگاهید مطابق

 هابودان ک ی اشتراکات داستان، وج دی عرب اصل و منبع برداشتن یّ قیع حیتصر ازی جدا ک  مییبگ  دیبا

   ش دمی اشاره

 :  استی عرب داستان متن از عیّ قی قیعم تثیّر دهندۀنشان

: 2931ایفة  شة ا ا) )دة د ایة یی،  تة ی  کة  واحة  م هصة  هة ح   حت ةیوک ن  عفرا ترب  یعرو ، ا ع  ن مع ، واک ن ن معة ، 
212  ) 

 آن از کیوهر چنانکو  ب دنود گریکودی با و کردندمیی باز باهم دو ب د، آن عروه سالهم وی بازهم راعفترجم : 

 .گرفتی گرید ب ی دیشد دو، انس

 مهوور زیووت ۀورقوو چوو ن و گلشوواه چوو 

 ب سووووتان در ب دنوووود سوووورو دو چوووو 

 هووم بوو  دو هوور ب دنوودی جووا کیوو  بوو

 سووووپهر گشووووت ز و قضووووا رفووووت ز

 گوور  گشووت کوودگری بوور هووردو دل
 

 سوووووپهر گوووووردان نپووووورورد و نبووووو د 

 ...دوسوووتان و دل کوووا  بووو  گووورازان

 عووم بنوت آن و بوو د عوم ابوون نیوای کو

 مهووور  سوووتیبپ شوووانیک دک از هوووم

  شووور  و آزر  و مهووور از پووور روانشوووان
 

  (31-93 ابیات: 13: 1332، عیّ قی)

   :کنندمی انیب دو آن ازدواج مانع را عروهی مالی نات ان او پدری فارس متن در و عفرا مادری عرب متن در

دةة د اال مبهةر غةة  ) )مهةة  ابة  ان تزودهةة  أو  یسةة  جردهة  ایةةی سة ا   معة   وح ی ةة  قرا ةل مةة  ح یة   و قة   اةة  ب ةی   انةةو 
 (  211: 2931، ای یی

ی ولو نودارد تعلوق گورید کوس ب  ت  جز م، اویریفق ت  چ ن ماهم وی دستیته ت  فرزند : گفت (عفرا پدر)ترجم : 

 .دهدمی او ازدواج، ب ۀ اجاز ک  است نیسنگۀ یمهر با تنها مادرش

 سووووتین داموووا  ورقوووو  از بهتووور مووورا

 سوووتین اری یوووکسووو از را دسوووتیته

 یجوووا  بووو آرد فرزنووود  حوووق اگووور
 

 سووتین بووا  بجووز دسووتش بوو  کنیولوو 

 سوتین خوار او گورد کوش سوتینی گل

 یرا سووتین بوودو جووز جهووان در موورا
 

 (332-335 اتیاب: 32 :1332، عیّ قی)

  :شانیخ  نزد ب  سفر قیطر از عفرا نیوالد تیرضا جلبی برا مال کسب

وسةة ر ایةی ان قةة    ع ةةی  ود ع ابةی)))مث ود عهةة  و  فعصةة  ع ةی قصةة  ابة  عةةر یةة  م سةر))) االرض ا تغةةی ایةر. ))) فضةرب ي
، ایةة ییدةة د یةةی ا  ةة ) )إهبةة  اعطةة ه مةة ء  مةة  االبةة ، ف نصةةر  کسةة ه و عر فةة  ح یةة  ومةة  قةة   یةة ، ف هةة   و ابةة  عصةة ، ف ق ةة  و 



 113/ عیّ قی گلشاه و ورق ی فارسۀ منظ م بای عربی عفرا و عروه داستانی قیتطبۀ سیمقا

 

 (  219 و 211: 2931
 پسورعم یش جانوب بو ی رو کو  گرفوت میتصوم و ...رفوت سوفر بو ی روز و موال آوردن دست ب ی براترجم : 

 پسورعم یش شیپو توا رفت و ...نم د وداع زین را ق   و کردی خداحافظ عفرا از سپس ...آورد (م سر) یروتمندش

 بو  را عوروه وی .گفوت بو د، بودو آمده شیپ شیبرا ک  را آنچ  و طشیشرای چگ نگ و کرد ممقات او با .دیرس

 زادگواهش و لو یقب جانوب بو ، موال آن بوا عروه و د،یبخش او ب  شتر صد و دیپ شان بدو خلعت د،یرسان اشخ است 

 .بازگشت

 دسوت بو  زد بور دسوت غمش از همل

 اوی روۀ فتنووووو شووووو د گووووور جهووووان

 موووال بهووور از کووو  شیبگووو  کنیولووو

 نموووی شووواه هسوووت تووو  خوووال کجوووا

 یرو دیوود را ورقوو  موور چوو  بمشووک

  نووووا  بوووو  منووووذر بوووو د موووونی ریووووام

 سوووخت بووو د مهربوووان بووور ورقووو  ابووور

  پرهنوووورۀ ورقوووو زمووووان انوووودر هووووم
 

 ...هسوووت سوووزاواری آر کووو  بگفوووتش 

 اوی شووو  کوووس ورقووو  بجوووز نباشووود

 خووال نزدیووک بوو  دیووبا رفووت را توو 

 ...مووونی گووواه پووودرا  هسوووت بووودو

 ی...بوودو ملکووت و مووال هموو  سووپارد

 کووا  رانوودیهموو و شوواد خوو ردموویه

 بخووتنیک و او، بخوورد خووال بوود کوو 

 سوووووفر کوووووار دیسووووواز و دیجیبسووووو
 

 ( 1222-322 ابیات: 31-32 :1332، عیّ قی)

 مة  ، فةرأی عفةرا))) اطعةر، وکة ن ذاعفةرا، ف رةر وو ة  و  ي  حة نةز  ي ام ة  انس ب بين م  وق  ک ن رد  م  ا   ایش  )))
دة د ای ة  ایعفةرا) ) ح  یة ی ة  ایهةر و إ.ود ة  وسة   د ب  و اخلط ل، ف  ع د ایق   ي  طعص ا اف ص  ) ))یی اب ه إ  فأعج ت  وخط ه

   (219: 2931، ای یی
کورد،  اطعوا  و نمو د بخشوش و کوردی قربان شتر و دیگز منزل عفراۀ لیقب در ک  ب د انیشام ازی ام ی مردترجم : 

 از پوس ...کوردی خ اسوتگار پودرش از را او و آمد خ شش او از ...دید را عفرا ناگهان .داشتی ادیزیی دارا یو

 او عقود بو  را دختورش و رفتیپوذ پدرش و کرد مطرح دوباره رای خ استگار م ض ع خ ردند غذا همگان نک یا

 .رفت اوۀ خان ب  عفرا و پرداخت عفرا پدر ب  را  یمهری و و درآورد

 خ اسووووت  و نعمووووت بووووا و مووووال ابووووا

 یرو شووا  از دادش عووربی سوو   بوو

 یبرداشوووت بوووار کجوووا جوووا هووور بووو 

 فشووواندیبرمووو خلوووق بووور میسووو و زر

 عوورب در شووعرها نیووا گفووت ملووک

 آراسوووووت  سووووورور شووووو  آن بشووووود 

 یمشوووووکب  آن گلشووووواهی بهووووورا ز

 ی...بگذاشووووت مووووالی بسوووو آنجووووا در

 ...بمانوود رهیووخ خلووق هموو  کووارش ز

 عجوووووب آمووووود گفتووووو  ورا بهووووور ز
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 گفوووت شوووا  شووو  ی.آر گفوووت پووودر

 خ اسووووت  از پوووور بخشووووم تیووووجهان

 را خسووووووت  دل گلشوووووواه داد پوووووودر
 

 جفوت خو ب نیوا گورد  مون اریو اگر

 ...آراسووووت  کووووارت خ اسووووت  کنوووود

 را  سوووووت یپ مهووووور خسووووورو آن بووووور
 

 ( 1339-1225 ابیات: 111-129 :1332، عیّ قی)

 وق ی  ق   ان ا خ  هب : 
 اةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو ان ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی  قةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نقضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

 

 حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وی ا ایغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة راعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و  

 

 ( 219: 2931، د د ای یی)
 رنوگین بو  و شکسوتند تو  بوا را شوانالهی موانیپ قو   نیوا، عوروهی ا: گفت او شیپ ب  مدنشدرآ هنگا ترجم : 

 .  دندیک ش

 مسوووتحل کوووان گلشووواه افوووتی خبووور

 بگفوووت هجوووران و درد پووور و دیوووبنال
 

 ...دل بووورده ۀورقووو از کوووردش جووودا 

 جفووت کیوون آن دسووتم از شوود غووایدر
 

 (1351-1333 ابیات: 111 :1332، عیّ قی)

عةةرو  بعة  ااة  ، ف ع  ة  اب  ةة  ای هة ، وذ ة  بة  ایةةی  وقة   سة   اب ةةی کتصة ن امةره)فجة  ده وسة  اه و   عت ةة عصة  اب  ة  ایةی قةر
، دة د ایة یی خرتة  اخلةر) )تة  د راةل مة  دة اری ابةی  فءد  حت ةیمضة ی   یة ،   ة ایقر، فصکث خیت   ای ة  اا مة  و  ذی 

2931 :219  ) 
 کو  خ اسوت ل یقب مردمان از و دیبخش شکل بدان و نم د است ار و کرد بازسازی را کهنی گ ر عفرا پدرترجم : 

 شیپو بو  را او و داد او بو  را عفورا مر  خبر عفرا آمد، پدری مدّت از پس عروه. کنند پنهان عروه از را شیماجرا

 آن ازی زیوکن نکو یا توا اسوت مورده کو  افتواد گمان چنانک  گذشت او بر روزها .ماند آنجا در عروه .برد گ ر آن

 .  دیرسان بدو ب د افتاده اتفا  ک  را آنچ  ق  ، خبر

 کجاسووت؟ گلشوو  کوو  ورقوو  دیبپرسوو

 عوم جوانی کوا گفوت عموش ورقو  ب 

 نیوووا انووودر دهووواد موووزدت خداونووود

 را بوووووووووورده دل زار آن ببردنوووووووووود

 گ سووووفند کوووبن گوووو ر آن نم دنووود

 سوتیک گو ر در  کو نیمسوک ندانسوت

 خو ن و آب برانود دهیود دو کوز بس ز

 یدلربووای کووی بووذ انوودرون یّحوو بوو 

 خطاسووت بوو دن زنووده موورا اویبووی کوو 

 غوووم چیوووا مووودار انوووده چیوووا مووودار

 ...نیزموو انوودر  یووگرانما آن رفووت کوو 

 را پژموووووورده زرد ن گوووووول آن موووووور

 بنووود بووو  بسوووت  بووو   انووودرون بووودو

 ...سوووتیگری بوووزار و درگرفوووت ببووور

 ...گووووووو ر بووووووور رسوووووووت ایوووووووگ

 پیکووووریپری چهووووره رحوووو ی کووووی
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 خبووووور را او گلشووووواه حوووووال از بووووود

 نهفووووتی رازهووووا هموووو  زکیووووکن
 

 ...سووور  بووو سووور بوووذ آگووواه راز آن از

 بگفوووت رای و دانسوووت هرچووو  همووو 
 

 ( 1512-1115 ابیات: 125-122 :1332، عیّ قی)

 (  211: 2931، د د ای یی) )))رح  )عرو ( ایی ایش   فق مه و 
 .  رفت او جانب ب  و شا ی س   ب عروهترجم : 

 بوووورون آموووود ب یشووووی بنوووو یّحوووو ز
 

 یمهرجوووو  آن بهوووور از شووووا ی سوووو  

 

 ( 1523 بیت: 122 :1332، عیّ قی)

 ام ةة  سةة    یةة ) یةةی م التةة ، فق یةة إ ةة ا  يقةة  : تةة فعل خةة م ق یةة  نعةةر) اةة  ت ی   هةة   مث  قةة     راةةل هةةر:  ةة  یةة  ي
 (  211: 2931، د د ای ییی ه ا ایق  ) )تستر

 ی.آر گفوت ؟یدهو انجوا  مونی بورا ار آن کو ی دار رای کوار انجوا  قودرت ت  ایآ گفت شانیا زیکن ب ترجم : 

 ؟گ ییمیی سخن نیچن ک  کنینمی ایح ایآ، ت  بری وا گفت .بده اربابت همسر ب  رای انگشتر نیا گفت

 یخوووذا بهووور ز زکیوووکنی ا بگفوووت

 اسووت حاجوت کیوو اموروز نووزدت مورا

 یبگوو  حاجووت چوو  بگفتووا زکیووکن

 یانگشوووتر نغوووز نیوووا کووو  باشووود چوو 

 یرارهیووووتی ا کوووو  بگفتووووا زکیووووکن
 

 یرارهیوووت مشووو  بووور دلخسوووت  نیربووو 

 اسووت راحووت نیانوودر موورا جووان کوو 

 رویخو بی ا کو  ورقو  گفوت نیچنو

 یبوووور گلشوووو  کیوووونزد وی ریووووبگ

 یخووودا از شووور  چیهوووی هموووی نوودار
 

 ( 1395-1391 اتیاب: 123 :1332، عیّ قی)

ع ت ة  ع ةی کتص نة   ع ه و ای ة ، فة ف عةث ، وقة  کتصة  نفسة  ح ة ء م ة )يب  ابةزا  ابة  عصة فق ی : کم وهللا، ب     عرو 
ةة نفسةة  ااةة ه دةةة د فةةةراء اترةة ) ن) )عل، نشةة ت  هللا ان رمةةة   ةة ا ایکةةة ن ابةة ا، وخةةر  وترکةةة  مةة  عوقةةة   یةة : ب ی رحةةة  وایس 

 (211: 2931، ای یی
 خواطر  بو، تو  از را خو د تیوه  کو  اسوت حوزا  بون ، عروهپسرعم یم او س گند خدا ب  ن : گفت عفراترجم : 

 چورا کو  کورد سرزنشوش و فراخ انود خان  ب  را واو رفت او جانب ب ( عفرا همسر. )است اشت د ، پنهانیشرمندگ

 کو  حوالی در را وی و .مورو نجوایا از هرگز و باش آرا  و خ ش: گفت او ب  و .است داشت  پنهان او از را تشیه 

 .رفت و کرد ترک ،گفتمی سخن عفرا بای و

 یشو  بو  گلشو  کرد کس و نیا بگفت

 یاآورده خوووو د دسووووت بوووو  را مووورو

  نووووا ی برگوووو  توووو  نوووودانم بگفتووووا

 ی...خ برو آن خ اندش خ د کینزد ب  

 یاکووووورده شوووووادمان بووووودو را دلووووم

 ...الهموووا  ابووون ورقسوووت کووو  بگفتوووا
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 خ انوود شیپوو را ورقوو  دلخسووت  موورآن

 روزگووووارۀ خسووووت جگووووری ا بگفووووت

  شیخووو  کوووار از آگووو  مووورای نکووورد

  نشوووناختم چیهووو حقوووت مووون توووای کووو

  را جوووواه و حرمووووتی پوووو از: بگفووووت
 

 نشووووواند خوووو   هنبوووور و دشیوووون از

 کوووار آغووواز از ذمتیوووبد چووو ن چووورا

 شیخووو  اسووورار و رازی داشوووت نگووو 

 ننووووو اختم سوووووتیببا چووووو ن چنوووووان

 ...را راز نیووا موون نکوورد  خوو  ی بوود
 

 ( 1232-1235 ابیات: 139 و 132 :1332، عیّ قی)
انصةةر ) بکةةی و ، ف کةة  و یةةی م   ةةيإراحةة   عةة ا اي اي  ، و  ال اقةة ر بعةة  ع صةة  مکةة ي)قةة   عةةرو (: انةة  اسةةتر ی م ةة  و، وهللا

 (  211: 2931، د د ای یی)
  بو کو  دانمموی و مانمنمی نجایا او، در شناختن از پس س گند خدا ب ، کنممی شر  او از من: گفت عروهترجم : 

 .رفت عروه سپس و کرد  یگر عروه و ستیگر عفرا .رو می مرگمی س 

 بوووراه تووون آمووودش ره رنوووج از چووو 

 توووو ی رو از ریسووووی هموووو نگوووورد 

 سوووتین چووواره رهی سووو  مووورا بووورفتن

 سووتین چوواره موورا آخوور رفووتن نیوواز

 یبوودو گلشوو  گفووت نیچنوو پاسووخ بوو 
 

 مووواه فوووروزدلی ا: گفوووت گلشووواه بوو  

 ...توو ی شوو  از موون دار  شوور ی هموو

 ...سوتین چوارهیب عشق از کس من بجز

 ...سوتین غوارهیب چواره نیبود جز من ب 

 ی... جو  آزر  و اسوت نیشورمگ او ک 
 

 (1932-1939 ابیات: 112 و 111 :1332، عیّ قی)

 موون جووان و دلی ا گفووت آنگوواه پووس

 درنووگ نخ اهوود بووذی بسوو را مووا کوو 
 
 

 موووون مووووانیپ و عهوووود از دور مشوووو  

 ...چنوگ اسوت کورده زیوت تونم بر اجل

 

 ( 1332 و 1323 ابیات: 113 :همان)

 آشوووفتگان چووو  ورقووو  رانووودمووویه

 

 ...دگاندلووووودا و انیووووومهرآزما چووووو  

 

 ( 1313 بیت: 112 :همان)

 کووم و شیبوو ره سووتیب چنووانی روز بو 

 

 د  شیذیووووبر و هوووو ش شیگسسووووت 

 

 ( 1392 بیت: 113 :همان)

، دةة د ایةة یی) خ ةة  او د ة ن   ة   ةة ، فةةر ه ود ةن ع ةة ه وسةة ی  عصة  بةة  و ایطراةة  ابة  ایکرةة   عةةر ا  ای ص مة  *ویق ة  ي
2931 :211  ) 
 توا دیپرسو سؤاالتی او از و نشست ششیپ و دید را برخ رد، او ، بدوگردبیابان بیبط و مکح ل، کاهن ابنترجم : 

  است؟ شده  ان ید ای عقلکم ایآ ک  بداند
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 شیبووو مووو  یبپ را ره روزه کیووو چووو 

 لقووووب را او بووووذی مووووانیال غووووراب

 سووخن رانوود ورقوو  بووا خ اسووتموویه
 

 شیپوو بوو  آموود( ش) خردمنوودی پزشووک 

 عجووبی ا دیوود ورقوو ۀ رخسووار چوو 

 ...کهوون درد گشووت نوو  ورقوو  ربوو کوو 
 

 ( 1312-1313 بیت: 112 :همان)

 )قةةة   ایعةةةرو ( دع ةةة  یعةةةر ا  ای ص مةةةل حکصةةةل

 فقةةةةةةةةةةةة ال نعةةةةةةةةةةةةةر نشةةةةةةةةةةةةفی مةةةةةةةةةةةةة  ایةةةةةةةةةةةة اء ک ةةةةةةةةةةةةة 

 فصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ترکةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  رق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اع ص  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ومةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةف   ایةةةةةةةةةةةةةة اء ایةةةةةةةةةةةةة ی بةةةةةةةةةةةةةةی ک ةةةةةةةةةةةةةة 

 وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف   هللا وهللا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ان  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  نیو  

 وق مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ایعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اد ا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ران

 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  نیال شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربل اال و و 

 ال ایةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة انیوال ذخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  و 

 مبةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةص    م ةةةةةةةةةةة  ایصةةةةةةةةةةة  ع اةةةةةةةةةةةة ان)))
 

 ( 211: 2931، د د ای یی)
 تنوت کو  گفتنود دو آن /گذاشتم آزاد شیخ  تن بر را نجد و مام ی کاهنان دست، کردنم درمان شر   بترجم : 

 نمانودی سوحر چیهو هایشواندانست  از ./کردنود شوروع ممره و دارو با را درمان و. میکن درمان کلّی ب  دردها از را

 نکردنود درموان داشوتم کو  رای درد از چیزهیچ دو آن /نخ راندند من ب  ک  نماندی شربت هیچ و نبستند کار ب  ک 

 بو  .دهود شوفا خداونودت کو  گفتند سرانجا /نکردند حقم در ایک تاهی چیه و فرونگذاشتند چیه حتینص از و

 .ستینی دست ،اندرسیده ت  ب  ک  ایکننده گیرزمینی دردها بر را ما ک  خدا

 هنووور پوووری ا کووو  را او گفوووت نیچنووو

 بیووووحبی ا مرموووورای کنووو بوووو  اگووور

 یخووو بروی کوووا دا  نیچنووو جووو ابش

 سسووت گشووتی عاشووق غووم کووزی دلوو
 

 بصووری داری کوو اکنوو ن کووار نیوودر 

 بیووووطبی توووویگ گوووورد چتوووو  نباشوووود

 یمهرجوووو ۀ خسووووتی شوووود همانووووا

 ...درسووت ددنگوور لووتیح و ریتوودب بوو 
 

  (1332-1331 ابیات :119 :1332، عیّ قی)

: 2931، دة د ایة ییای ة   رابة ) ) ت ف ة  ي حت ةی.ای  ت  ب  )م)   وال ب   م  ان ب ، ف ق ر م م  ع   ، ق  : افع ی فص  )))
211)   

 همسورش. نمکوی سو گ ار شیبورا بایود .سوتین او بر ستنیگر جز ایچاره مرا (:گفت همسرش ب  عفرا)ترجم : 

 .مرد زین خ دش چهار  روز در نک یا تا ستیگر عروهی برا روزشبان  س  او .بکن را کار نیا: گفت

 عوذاب در همچنوان شب س  و روز س 

 قیوووورفی گرامووووی ا کنوووو ن هووووم اال

 بووور بووو  ر یوووبگ را او خووواک توووا کووو 

 ..خو اب و ه شیوب خ ردیب ب  یهم 

 قیصووود گووو ری سووو  مووورا مووور ببووور

 ...سوور بوو  سور را خوواک آن موون بب سوم
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 خوواک رهیووت بوور پووال   کاشووک بووس ز

 مهربووووان رخ گوووول بووووت سووووانبدین

 یتهو زشمغو و گشوتی تهو جانش چ 

 قنوووودهار بووووت آن برفووووتیووووی دن ز
 

 ...خواک و آب از شد گل اوی رو گل

 ...کنووووانیزار و انیووووم  و خروشوووان

 ی...سوووه سووورو شووواخ شووود نگ نسوووار

 ...اریوووو وفووووادار آن بووووری عقبوووو بوووو 
 

 ( 2123-2222 اتیاب :155-151 :1332، عیّ قی)

 ورقو  نوات انی و داسوتان گوره عنو ان ب   یمهر طرح؛ دارایی و مال کسبی برا ورق  سفر خمص ، ط ر  ب

 و گ سوفند کوردن دفون و کشوتن در ورق  عم مکری کسانی؛ گلشاه و ورق  سرودن شعر؛ آن پرداختن در

 بوای فارسو در داسوتان ۀعاشوقان وی اصول رنگیپ حفظ؛ است گلشاه گ ر نیا نک یا از ورق  خ ردن بیفر

 مور ؛ گریکودی بو  معشو   و عاشوق ا یپ رساندنی برا مسافران از استفاده؛ آن ب  رز  شدن وارد وج د

؛ آنوان ممقات با عفرای شام همسر م افقت؛ داستانی اصل گره ماندن ناگش ده و معش   و عاشقۀ ناکامان

 از؛ اوی زنودگان گوره گشو دنی بورا عوروه شانیخ  تدخال؛ معش   و عاشق ماندن پاک و ب دن فیعف

 .باشندمیی عرب وی فارس متن مشترکات

ی اسودالله نوک:) اسوت گورانید شناخت قیطر از خ د شناخت ب  دنیرسی، قیتطب ادبیّات مهمّ ۀفیوظ 

( 153-111 :1392، چمویبوزر . )دهدمیی روی فرهنگ ستد و داد دنبال ب  ک ( 33-31 :1323تجر ، 

 عناصور ازی اریبس ب ی، عرب داستان هایویژگیۀ مشاهد با ک  است نیا در قیتحق نیا اهمیّتد، ید نیا با

 بو   و مورز نیا قیعم و هاگرایش وی رانیا داستان با آنۀ سیمقا قیطر از سپس و بریممیی پ هاآنی ق م

 .  آییممی نائل خ د بهتر شناخت ب 

  جهينت
 هوازبان سور بر اسم  صدر از ک  ستا یایپاکدامن و عفت با همراه و ناکا ۀ قانعاشی خیتار داستان، عفرا و عروه

 گفتو  عیّو قی کو  گ نو آن ،البتّو . است ک تاه داستان ب   یشب اریبسی، عرب منابع در آنی داستان شکل .است افتاده

 حود توا را ، آنیغزنو  اردرب ازین و خ است با متناسب و گرفت  عرب اخبار و ریجر هایکتاب از را آنی و .است

 .اندگشت  ترق ی و شتریبی اصل رنگیپ ها، ازرفتیپ ک چنان، داده گسترش ت سّطمی رمان

ۀ معجوز و نیودی گورید و جنوگ نخسوت: اسوت گرفتو  نظر در اشافزوده هایبخشی برای اصل مح ر دو عیّ قی

 سیاسوی وی اجتمواع کارکردهوای بو  کو  اسوت برداشوت  گوا ی حکوام اسوتیس مطابق شیافزا نیا در وی .امبریپ

 دهیک شو عیّو قی .برآمدنود آن از منودیبهره درصدد لذا ب دند شده میتسل و معتقد سرایانحماس  و سراییحماس 

 .ندارد را شاهنام  با حتّی سنجش ارزش ایرش وگرن  کند برآورده را آنان ازین نیا است
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 ۀهمو بوری پواک و عشوق ۀغلب امّا ؛یابندمی تنزل راهزنان بای ریدرگ حد تا وستند، ین ، واالعیّ قی ایر هایرز  اهدا 

 .هسوتند داسوتان دو اشوتراکات از ،مور ی پا تا گریکدی ب  معش   و عاشقی وفادار و دلداده دوی زندگ ج انب

 .است آن با اختم  محل و کندمی زیمتمای عرب اصل از را ایرش عیّ قی هایافزوده

 بو  قورن سو  دو توا کو  گورددمیبر دوره نیوا دریوی گرایعربو کلّی روند ب ی عرب از تانداس اصل استقرا  ،البتّ 

 تیرضوا جلوب بور عوموه عیّو قی طور  از داسوتانی بورای نوید انیپا دادن قرار نک یا ضمن .یابدمی ادام  شدّت

 لیواوا خراسوان در  کو باشود مذهبی - ینید هایگرایش با شدن س هم زین و اوی فرد معتقدات ب  دت انمیدربار، 

 . است داشت  وج د، پنجم قرن
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 1333 ، تابستان11نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال چهار ، شمارۀ / کاوش122
 

 
 
 

 1ي قیع    ورقل وگ ش هوم ظ مل  عرو  وعفراءدراسل مق رنل یقص ل 

 2وح   م  ر 
 ، ایرانکرمانشاه  أستاذ مساعد يف قسم الّلغة الفارسیة وآداهبا، جامعة رازي

 ای خ  
اقعّیة يف األدب العريب. تکون القّصة قدمیة رّّبا تعود جذورمها إلی فرتة ما قبل من القصص الغرامیة والو « عروة وعفراء»ُتعّد قّصة 

اإلسالم وممّا زاد من شعبیتها واشتهارها لدی الّناس أّّنا قّصة غرامیة عفیفة مشوبة بأحزان اإلخفاق. تناولت القّصة املصادُر 
من القّصة واستمّدها کنواة ملنظومة قصصّیة أمساها: « عّیوقي»اإلیراين  األلسنة. استلهم األدیب العربیُة کما تناقلتها األفواه والکتها

إاّل أنّه خلط منظومته بشيء من احلماس والبطولة تارکًا فیها مسحة دینیة باستعراض معجزات الّرسول )ص( يف « ورقة وگلشاه»
ورقة »و منظومة « عروة وعفراء»ل األضواء علی قّصة طّیاهتا ما جعل القّصة ممتعًا ومسلّیًا عند القارئ اإلیراين. یسّلط هذا املقا

 وما بینهما من وجوه اإلشرتاک واالفرتاق معتمداً علی املدرسة الفرنسیة يف األدب املقارن.« وگلشاه

 ، ورقة وگلشاه.  عّیوقیاألدب املقارن، املدرسة الفرنسیة، عروة وعفراء،  ایک ص ل ای  ی    ل:
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