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 چکیده

 لکسواندر ووکوکی    توسوی و ا مقایسه و بررسی تطبیقی آثار نویسندگان ایرانی و روس چوون ررووسوی   

کوه اوبیّواک کیسوی      بواوووو  . وهود   امکان آکنایی بیشتر را با ررهنگ مروم ایران و روسیّه به ما موی 

هوا     دارند  ور حوی  مطالةود واسوتان   رارسی و روسی از نظر سب  و محتوا  کباهت زیاو  به یکدیگر ن

عاکقاند اوبیّاک رارسی و روسی  ی  سوژة مشترک ویده کد که البتّوه تویثیر اوبیّواک کور  ور واسوتان      

رسد که   سوژة مشترک ور وو اوبیّاک متفاوک  از آن لحاظ گیرا و والب به نظر می. روسی  مشخّص است

هوا     قهرمانان هر وو واسوتان  کخیویّت  . سازو ص میتفاوک ررهنگ و ویدگاه کاعران را به خوبی مشخّ

هوا     ووکوکی   واسوتان  « سرا   روّارة باغچه»ررووسی و منظومد « خسرو و کیری »واستان . اند  تاریخی

ضم  اینکه  سوراناام هور وو واسوتان عاکوقانه      . و بیانگر ویدگاه کاعران وربارة ودیدة عشقاند  عاکقانه

 .انگیز است  غم
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 مقدّمه

که از ویرباز با وووو ررهنگ و تاریخ کوامی  متفواوک    اند  ایران و روسیّه وو کشور همسایه

سی  رارسی و اوبیّاک کیسی  روسی  هشوت  بی  اوبیّاک کی. اند ارتباطاک رراوان واکته

وووو وارو و بدی  سبب از نظر محتوا و سب   کوباهت زیواو  بوه یکودیگر        قرن راصله

  ارکار و اندیشد انسوان را    است که کناختشقةر  بی اوبیّاک کیسی  ایران  گنج. ارندند

وبیّواک رارسوی را   که اوبیّاک کیسی  روسیّه  عظمت و قودمت ا  باوووو . وهد  تغییر می

 .ندارو  ماید ارتخار ملّت و بیانگر ررهنگ روسی است

ا  تیثیرگواار بویش از     اوبیّاک هر کشور   بزرگانی وارو که مةموال  از میان آنان  نابغه

 آلکساندرور اوبیّاک رارسی  ررووسی توسی  و ور اوبیّاک روسی  . کند بقیّه خوونمایی می

  وربوارة مسوا   زنودگی   شوان  ویدگاه  و به همی  ولیو   ورخشانی وارندچهرة   ووککی 

 .نماید میو والب  تووّهبسیار مورو 

وو نابغد اوبیّاک رارسوی و   از ررووسی و ووککی   عاکقانه   وو واستانحاضر  ور مقالد 

کوه  و « عشق»وربارة  ایرانی و روس   ویدگاه کاعر  گیر     و ور نتیاهبررسی کدهروسی  

 .بیان کده است وووو وارو و ی و ووککی ور واستان ررووس

از کاعران مشهور عالم و ستارة ورخشوندة آسومان اوف رارسوی و از      ررووسی توسی

است که صحبت  کاهنامه آررینندةو  . (331: 3131صفا  )ست ا مفاخر نامبروار ملّت ایران

 امهکواهن هوا  حماسوی      ولووه وز  به. وربارة عظمتش  خوو محتاج تحقیق ویگر  است

عشوق  بیوانگر   کواهنامه « خسورو و کویری   ». هستهم ها  عاکقانه   وربرگیرندة واستان

واسوتان   البتّه. رسد  به نظر می یوالب سوژة کیری  و مریم است که مثلّث خسروورویز به

نظوامی نیوز    خسرو و کویری    که ور منظومد کاهنامهعشق خسرو و کیری  نه رقط ور 

یابود و ویگور بوا      ور واستان نظامی تغییور موی     سوژهامّا  ؛استبدان ورواخته کده  مفیّ 

 .چنان کباهتی ندارو آن  سوژة منظومد روسی

کوه وارا  اسوتةداو   [ اسوت ] کاعر مةروف رمانتی  روسی اوّلی »ووککی   آلکساندر

ایدة کر  به عنوان بخشی از . (202: 3131ی  نیدحسیس)« و روح ورهیاانی استالةاوه   رو 

  مطهّور کریموی  )رکد و توسةه ویودا کورو     اوبی ووککی  رةّالیّتووران  ور ک ّ بینی  وهان

 روووّارة»  عشووق ووکووکی  بووه کوور   منظوموود عاکووقاند   هووا  یکووی از نمونووه. (22: 3133

 (Бахчисарайский фонтан / The Fountain of Bakhchisaray)« سرا   باغچه

وارو  بلکوه سوخنان آغوازی  ایو       هنامهکوا ا  مشابه سوژة واستان   تنها سوژه نهاست که 
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   را از یو  زن  قیّوه ووکوکی  ایو    . کوو  سةد  کروع می بوستانمنظومه نیز با بیتی از 

م آورون بیوان ایو    بوه نظو  با م  »: نویسد  عر ور ای  مورو چنی  میکا. آکنا کنیده بوو

 یوا  خوا ّ  چشم ووککی  را بوه ون   ای  واستان. (91: 3110 گروسم ) «خانم کروع کروم

و . باز کوروه بووو   تار که با هنر ایرانی آمیخته است و یةنی هنر تاو ها  عالی هنر     ارزش

استان عشق خسورو  ووککی  به و «سرا   باغچه روّارة»ای  آکنایی سبب کباهت واستان 

 .و کیری  کده است

رک که سوژة عاکقاند مشتو ها  ای  وو واستان    ها و تفاوک  توصیف و بررسی کباهت

وا و بسیار والوب و   که بی  ای  وو اثر وووو وارو  به   قرن راصلهتووّه به هشت با و وارو  

 .رسد  گیرا به نظر می

 

 فردوسی ةشاهناماز  «خسرو و شیرین»خالصة داستان 

  ولداوه و کویفتد  روورویز که ور عنفوان ووانی بووور زمان کهریار  هرمزو  وسر او خس

خسوروورویز ویوسوته بوه    . کنود  وختر  اعتنوا نموی     ر از او به هیچغی کوو و به  کیری  می

وقتی که ور س ّ ووانی به واوکواهی  واکت  امّا  ورزید و او را ووست می  می کیری  عشق

کووو کوه     سوبب موی  موضووع  وروازو و ای    رسد  با بهرام چوبی  به ونگ و ستیز می  می

روز  وس از اتمام با ای  حال   .ابطه کندک زیاو  از کیری  وور بماند و با و  قطع رمدّ

کوو و به وشوت   خبر می کیری  از آمدن خسرو با. گیرو میخسرو تیمیم به ککار   ونگ

هنگوامی کوه   . ارزونی یابدروو تا خسرو او را ببیند و ویش و  برگروو و عشقشان   بام می

را به خسرو نشوان  کوو و خوو   رسد  کیری  بلند می  می خسرو ور مسیر خوو به آن مح ّ

اید و با خسرو وربارة عشوق  گش کند و کیری  زبان به سخ  می  ف میخسرو توقّ. وهد  می

ووبواره عاکوق     کونوو   هوا را موی    وقتی که خسرو ای  حرف. زند  گاکته حرف می و عیقد

ری  را بوه کبسوتانش   وهد تا چند نفر از همراهوان و   کوی    و وستور می کوو    کیری  می

 .ببرند

وس از ویوست  کیری  به گروه همسران و زنان کبستان خسورو  بوا اینکوه عشوق و     

امیود اواموه هوم      عیقد خسرو و کیری  به یکدیگر از نوووانی آغاز کده و وس از ازوواج

و همسور   (وختور قییور روم  )خسرو بیشتر اوقواتش را بوا موریم    بازهم   ه استوووو واکت

ایو   . وانود   بزرگ زنان کبستان و کاخ خوو موی مریم را   خسرو. کند  سپر  می نخستش
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کوو که رکو  و    سبب می  کند وهد و تووّه نمی  نمی اهمّیّتکه خسرو به کیری   مسئله

ی  روز کیری  به طور ونهانی و بی آنکه کسوی   .کند  حسد کیری  به مریم ارزایش ویدا 

ریزو و ور نتیاوه  موریم     خبر کوو  مقدار  زهر ور واخ  غاا  مریم می  باموضوع از ای  

مهتور  و اوارة اموور کبسوتان      بةد از مرگ موریم . روو  می وس از ی  سال از ای  وهان

 .کوو  ی خسرو  به کیری  واوه میی  و طییزرّ

کننود  از   امّا ور همان هنگام که بزرگان و موبدان با ازوواج خسرو و کیری  مخالفت موی 

بوا تووّوه بوه اینکوه خسورو وسور       . گاارند ا کیرویه میکوو که اسم او ر  مریم وسر  زاوه می

کننود و خسوروورویز را از     سرکتش را ووست ندارو  موبدان از ای  وضع سوءاسوتفاوه موی    بد

گوارو کوه او کشوته      اندازنود و زموانی نموی    کننود و بوه زنودان موی     مقام سلطنت بر کنار می

ررسوتد و او را   را نزو کیری  موی  وو ماه بةد از کشت  خسروورویز  کیرویه کخیی. کوو  می

  وور از    ا  زنود و ناموه    هوا  ناوسوند موی     کیرویه وربارة کیری  حورف . خواند به کاخش ررامی

خوانود  بسویار ناراحوت و      هنگوامی کوه کویری  ناموه را موی     . ررستد  تهمت برا  کیری  می

کیرویه عاکوق زیبوایی    کوو   سراناام زمانی که کیری  نزو کیرویه بروه می. کوو    آکفته می

وهود ولوی     کویری  بوه هواهر رضوایت موی     . وهود   کوو و به او ویشنهاو ازوواج می  کیری  می

نهد؛ کرط ای  است که کیرویه باید آخری  آرزویش را بورآوروه کنود و وخموه و     کرطی می

ا  با خسرو  همسور عزیوزش  وروول کنود و ووس       مقبرة خسرو را برا  و  باز کند تا لحظه

 .وهد کند و به کیری  اوازه می کیرویه ای  را قبول می. آن به کاخ کیرویه برگروواز 

کنود و آنچوه ور ول وارو بوا      کوو  گریوه و زار  موی    می   وقتی که کیری  وارو وخمه

. گویود  میکشد و ونیا را ترک   سپس زهر هیهلی را سر می. کند  خاک همسرش بازگو می

وهود آرامگواهی ور کنوار      کوو  وستور موی   خبر می  ی  باهنگامی که کیرویه از مرگ کیر

. و کیری  ور کنار همسرش بوه خواک سوپروه کووو    کوو آرامگاه خسرو برا  کیری  بنا 

همان ررمانروایانی کوه  به وستور کوو و   که کیرویه نیز سخت مریض می گارو ی نمیمدّت

 .روو  از ونیا میکوو و   او را تحری  به کشت  ودر کروه بووند  زهر واوه می

 

 پوشکین آلکساندر «سرای  باغچه فوّارة»خالصة منظومة 

او . و انودوهگی  نشسوته اسوت    ور کاخ خوو خشومگی   (Гирей / Giray)خان گیراِ  
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هوا     کنود  زن   چینی هم رکور نموی    کند  وربارة وسیسه  ها  روسیّه رکر نمی  ونگ وربارة

کنند و ذه  گیوراِ     رحم به و  خیانت نمی    و بیو  ور کبستان به ولی  واسبان ودّ

روو کوه آناوا وموع      می و واخ  کبستان خیزو میگیراِ  بر. ها هم خالی است  رکر از ای 

سورا      حورم ررکوتد  زیبوا    (Зарема / Zarema) ا  وربوارة زارِموا     ها  و  ترانوه   زن

ا    و انودوهگی  ور گوکوه  وهود    هوا گووش نموی     تراند وختور به  خوو زارِماخوانند  امّا   می

ی بوه و   توووّه که گیراِ  ویگر زارِما را ووست ندارو و علّت اندوهگی  به ای  . نشیند  می

کوده   (Мария / Maria) (ماریوا )گیراِ  عاکق وختر لهستانی بوه نوام موریم    . کند  نمی

 .اسارک خان گیراِ  ورآمده است به  ونگسبب به    کهوختراست؛ 

کننود و    کوند  خاند ودر مریم را ویران می  ا  تاتار وارو لهستان میه  هنگامی که گروه

روز وژموروه   روزبهمریم   ور اسارک. برند  کشند و وختر زیبایش را با خوو می  ودرش را می

بورا   خوانود و    موی  مسویح وعوا   مقودّس کوو و از صبح تا کب ور کنار کمای  مواور    می

خووو گیوراِ     حتّوی کووو     نموی  ا  خلووک و  کوس وارو اتو   هیچ. گرید میبدبختی خوو 

 .ترسد خلوک او را به هم بزند  می

. بیدار استسرا  ها  حرم زنیکی از ولی روو    میقیر خان گیراِ  ور سکوک ررو کبی

او ور تواریکی کوب بوا    . کنود   ور را بواز موی    چابو    کوو و با ی  وست  ای  زن بلند می

و که ور ی  خواف مغشوش ررو ررته است  و اسبان  از کنار وروو و  راه میها  سب   قدم

ی که واخلش چراغوی مقابو    اتاق کوو؛  اتا  میکند و وارو   مقاب  را باز می ور. کوو رو می

  ی  رؤیا  ور سیند زارِما. مسیح و صلیبِ  مظهرِ مقدّسِ عشق است مقدّسکمای  ماور 

زنود و      او زانو موی رو روبهبیند و   زارِما  مریم خوابیده را می. کوو  م میکده ماسّ رراموش

هوا و التمواس زارموا و نالود       حورف . سازوکند که گیراِ  را از خوو وور   به و  التماس می

مریم با ترس و وحشت به خوانم  . کند  ووکیزة محبوس را از خواف بیدار می خراکش  ول

زارِموا  . ش آمده اسوت اقاتقدر ویر به  ورسد که چرا ای   اندازو و از و  می میناکناس نگاه 

بوا گیوراِ  بوا موریم      اش از زندگی آسوووه و  . کند  گونه بیان می واستان وروناکش را ای 

از وقوت آمودنش  گیوراِ     امّا   دهیاوش نیست کی به قیر خان گیراِ  آم. یدگو سخ  می

از زموانی کوه   ولوی   .کنود   را سپر  موی  مدّکی ای  حال خوشعاکقش کده بوو و زارما با 

است  گیراِ  زارموا  خوویش را ررامووش کوروه و ول بوه موریم          م وارو قیرش کدهمری

بةد از اتمام واستان  زارما مریم . رهمد  زبان وروناک عشق زارما را نمی مریم. استسپروه 
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تواند او   کوو و کاهزاوه خانم نمی  زارما ناودید می  ها  وس از ای  حرف...  کند  را تهدید می

 .بیابدرا 

گیوراِ   او مروه است  با ای  حال   کوو؛ چراکه  خبر  نمیگارو و از مریم   ها می  تههف

و با قشون تاتار خووو ووبواره عزیموت    گوید  میقیرش را ترک او . گروو  نمیویش زارِما بر

  وور از قیورش  ولوی حتّوی   .کووو  موی  وست مشغولکند و به تاخت و تاز نواحی وور  می

گیوراِ  حورمش را     از مورگ موریم  وس . مریم را رراموش کند تواند عشق به  گیراِ  نمی

  ن حورم بوه وسوتور خوان گیوراِ      ارظاحورگاکت  مهمان کب که مریم . گوید میترک 

 .اندازند  زارما را به آف می

 کووه تمووام قفقوواز و وهوواک آرام روسوویّه را ور آتووش ونووگ خووان گیووراِ  وووس از این

یو     ور گوکد خلووک قیور    مریم  مةشوقش گروو و به یاو میبازبه قیرش   سوزاند  می

 .گاارند  می« ها  چشمد اک »  اسمش را سازو که وختران آن والیت  می چشمد مرمر

 

 در دو داستان« عشق قصّة»

ا  ووووو وارو کوه     عاکوقانه  مثلّوث   واستان ور هر وو: دنسوژة مشترکی وار قیّه ای  وو 

 .انگیز است آنها غم سراناامِ هر وو 

کوه   خسورو .   سه کخییّت عاکق وووو واروررووسی« خسرو و کیری »تان ور واس

کند و همزمان عاکق موریم  وختور       عشقش را به کیری  رراموش میبووهعاکق کیری  

ایو    تحمّو  کویری  تواف و   . وارو موی کوو و او را بیش از کیری  ووسوت    قییر روم  می

کشاند به امیود بازگشوت عشوق      می رقیب عشقی را ندارو و حساوتش کار را به قت  مریم

عشقش را به موریم ررامووش    حتّیکه خسرو به را؛ چرارسد  کیری  به هدرش می. ویشی 

وسرش کویرویه  کویری  نیوز تواف ایو       به وستور وس از قت  خسرو ور وایان  . کند می

 .کند  وور  را ندارو و بر سر مزار خسرو خووکشی می

گیراِ  که ول به زارِما . نیز ی  مثلّث عاکقانه وووو وارو« سرا   روّارة باغچه»ور منظومد 

سپارو و او را با خووو     وختر واوکاه لهستان  می(ماریا)بسته بوو  ور حی  ونگ  ول به مریم 

ورز  گیراِ  با مریم را ندارو و او   ور ای  واستان هم زارِما تاف و تحمّ  عشق. آورو  به قیر می

کنود؛ البتّوه     اش  گیراِ   به تررند  مریم را مسوموم موی    ق ویرینهنیز به امید رسیدن به عش

 .وهد  رسد و گیراِ  بی تووّه به عشق زارِما  وستور قتلش را می  زارِما به مقیووش نمی
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 «خسرو و شیرین»های داستان   شخصیّتبررسی 

 خسروپرویز

اوکواه بوزرگ و   واوسی  و»و  . اوال  باید گفته کوو که خسرو ی  کخییّت تاریخی است

ورویز  وسور هرموز و نووة    خسورو . اسوت  (131: 3133محاووف   )« یساسوان محتشم سلسلد 

سوت و ررووسوی   رسد  ررتوار و  نیکو  که ورویز به واوکاهی می یهنگام. انوکیروان است

 .(121: 3132وارا ی  )« تر از ودر است  مهربان»ید گو  کند و می  ر او را ستایش میررتا

ور . و  واوکاه توانمند  است. گیز استان  کگفت  و ور واستانحشمت و بزرگی خسر

 ها عووو و عنبور ووو  ارروخته ور وست واکتند و ور آن ها   وویست بروه آتشدان»وربار او 

بو  خوش را بپراکند و مشام کاه را عطرآگی   ررتند تا باوْ  کروند و ویشاویش کاه می  می

 . (111: 3133  محاوف)« سدکند و نگاارو که بو  بد  به مشام و  ر

مریم او . گزیند برمیبه همسر   کند و وخترش  مریم  را  و  با قییر خویشی میخسر

خسرو مرو با وووو ای   . اندرگا  و بیشتر اوقاتش را با و  می کند  را بانو  بانوان قیر می

مش بوه  ور حررا آورو  کرایط زندگی   که مریم را به قیرش می یبی است و هنگاممتةیّ

 :کند گوکزو میو  

 واموووو  ز ایرانیووووان : بوووودو گفووووت

 برهنوووه نبایووود کوووه خسووورو  توووو را

 

 نگوووه وار و مگشوووا  بنووود  از میوووان 

 ببینوود  کووه کووار  رسوود نووو  تووو را   

(3303: 3110ررووسی  )  

یگانوه    بایست به حرمت وی  مسیح و به احترام عهود قییور  وختور او را     ورویز می»

نتوانست به عهود خووو وایبنود    ورویز  اامّوانست    ایران میهمسر رسمی خوو و کهبانو  

زیرا که آتش عشق کیری  چنوان روروزان گشوت کوه اختیوار را از وسوت ورویوز         بماند؛

خاطرة نخستی  عشوق بورا  خسورو      هنگام ویدار با کیری . (139: 3132وارا ی  )« گررت

غواا را    ندانی کودن هوم  کوو که بةد از ز  نان عاکق کیری  میخسرو چ. کوو  تداعی می

کووو کوه خسورو ور اواخور       از روایت واستان مةلووم موی  . خورو  رقط از وست کیری  می

 .کند  تر  به کیری  ویدا می  عمرش احساس عمیق

 

 شیرین

: 3139  مهواّف )« زیبارو  مسیحی ورکور و محبوبد همیشگی خسروورویز اسوت »کیری  
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بوه کنایوه او را ورخوور      امّوا  کنود   یری  نموی ا  به اص  و نسب ک  ررووسی اکاره». (232

ورویز از خوبرویان و وختران واوکاهان و بزرگان  نظرش تنها . استهمسر  کاه ندانسته 

 :(121: 3120بیار   ) «عیار است بر کیری  ماهرو  و کام 

 ورا ور زمووی  ووسووت کوویری  بوود   

 و ور وهووانا وسووندش نبوووو  وووز  

 

د بوی  بو    بر او بر چوو روکو  وهوان      

 ز خوبوووووان وز وختوووووران کوووووهان
(3331: 3110ررووسی  )   

آید کوه و  زنوی ریویح و      می  چنی  براز وصفی که ررووسی از کیری  کروه است»

آور بووه و عیوه بر ولبر  و ارسونگر  و کیرینی  عق  و تدبیر  به کمال واکوته و    زبان

  محاووف )« ساخته اسوت  رام خوو  ورویز را که ور هوسناکی کهرتی واکت  با ی  ویدار

هنگام وور  از خسرو  کیری  ور رنج اسوت و کوب و روزش بوا اکو  و آه      .(112: 3133

 :کوو  سپر  می

 چو خسرو بپرواخوت چنود  بوه مهور    

 

چهوور کووب و روز گریووان بوود  خوووف   
(3333: 3110ررووسی  )  

 ؛(112: 3133  محاووف )« آوروآن بوو که آف ررته را به وو  بازد همواره مترصّ»کیری  

 .کند  میقدیم و سوگند ورا  بدان یاوآور   گوید و عهد  ها سخ  می  از گاکته

او را  ماند  خسورو   قت  مکتوم میو راز  سازو میوس از آنکه کیری  رقیبش را مسموم 

گوروو و    بسوتان کواه موی   اروروز ک   کومع   کیری ». کند  بانو  بانوان و وانشی  مریم می

 زوایود و زیبوایی    ویدارش زنگ غم از چهر کاه می ن زندگی او؛ارزا  گلستا ووووش رونق

 .(111: 3120  بیار )« آرام کهریار است  قرار و بی  بخش ول بی  اش آرام  کننده  خیره

 ز مووریم همووی بوووو کوویری  بووه ورو  

 کووویری  ورا زهووور واو  بوووه ررووووام 

 

 همیشووه ز رکووکش وو رخسوواره زرو   

 کووود آن نوووامور وختووور قییووورنژاو  

(3330: 3110  ررووسی)  

(. 119: 3120  بیار )«  ِ خسرو بوو و از ورو ورویزْ غمگی کیری چون وانِ...  کیری »

ور تیرگی وخمود مورگ نیوز     حتّیکیری  عاکق راستی  و وراوار است که مةشوقش را »

 :(233: 3139مهاّف  )« تنها رها نکرو و ور کنار عاکق و محبوف خوو وان سپرو

 رون توووزهووی کوویری  و کوویری  موو 

 

 زهووی وووان واون و وووان بوورون تووو   
(222: 3131نظامی  )  
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کیری  عهد و مهر و ورا را تا واوسی  وم زندگانی خوویش نگواه واکوت و ور عشوق     »

 .(119: 3133  محاوف)« خسرو وان سپرو

 

 مریم

 قییور روم  و وختور محبووف    رو  و خرومند خسروورویز کواه ایوران    مریم همسر واکیزه

 .واروهم تری  زن کاه را   و  مقام محبوف. است
 یکووی وختوورش بوووو مووریم بووه نووام   

 ی  و ویوو بوو یبووه خسوورو ررسووتاو   

 

 خرومنوود و بووا سوونگ و بووا را  و کووام 

 همووی خواسوووت از کروگوووار آروووری  
(3303: 3110ررووسی  )  

خسوروورویز موریم را   . آیود  ورموی به همسر  خسرو   برا  تحکیم بنا  ووستی مریم

مریم . کوو میاستقبال باککوهی از او   آید  میبه ایران کند و هنگامی که  یخواستگار  م

توری  زن خسورو اسوت و رقیوب       او محبوف. زیست  با اعزاز و اکرام بسیار ور کبستان می

اروزایش رکو  و حسود    ولی  مریم به . کاه او را بیشتر ووست واروزیرا  ؛کوو  کیری  می

 .میرو  و میکوو   کیری   به وست و  مسموم می

 

 «سرای  باغچه فوّارة»های منظومة   شخصیّتبررسی 

 گیراِی

 اکیکی از آخوری  خانو  او  .  کخییّتی تاریخی واروخان تاتار  است که همانند خسرو  گیراِ 

 همود نودیمان   .کوو  د وختر مسیحی میباخت ولاست که  3(Crimean khanate) کریمه

گونوه   حشمت خان گیراِ  ور واسوتان ایو   . ندترس و  میگوش به ررمان او هستند و از 

طووه یوو  سووکوک عمیووق ور آن محوّ. انوود  گووروه گوورو او حلقووه زوه»: کوووو  موویویووده 

کنود و هموه تةظویم کوروه خوارج        صبر  اکاره می  خان ناگهان از رو  بی. ررماست حکم

خووو را   الت کوباند اوقاک کس»گیراِ  اندوهگی  است و امّا  .(33: 3132نفیسی  )« کوند  می

اِ  ونگ ویگر بورا  گیور   رتوحاک». ( 11 :3132  نَسکوف)« گاراند  میی ور سکوک و تنهای

« ارزا  او خسته کده و ویگر بوه رکور مبوارزه نیسوت     ماید ارتخار نیست و وست وحشت

کووو کوه     د موریم موی  باختو  ول  همی  خان وحشی به حدّ  ور واستان عشقامّا  .(همان)

                                                 
 (.http://fa.wikipedia.org)د کرون یبر آن حکومت م  یویم 3331تا  3993از  مهیکر  که تاتارها یوولت .3
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بوا ووووو ایو   گیوراِ  خوووش را       .کنود  میتادید نظر نیز م قوانی  سخت حرور  حتّی

عشوق وواک و   . ان مهم نیسوت دبرا  و  عشق مریم چن ؛واند  نیازمند عشق ووطرره نمی

 .که به مریم احترام بگااروکند  ای  مرو وحشی را مابور می  طررد گیراِ  عفیف ی 

 ؛عشوق واقةوی اسوت     ریمعشق گیوراِ  بوه مو    .هم بزند گیراِ  قاور نیست خلوک او را بر

وهود زارموا را     گروو  بلکوه وسوتور موی     نمیتنها ویش زارما بر نه  بةد از مرگ مریم چراکه

 رَوِنکو میلِود   خوانم    مسوارر انگلیسوی  . نهود  میا  بنا   ارهروّ  بکشند و به یاو مریم عزیز

(Milady Craven)   بوه   وسرا  آمده بووو     مییو  به باغچههادهم که ور اواخر قرن و

 (.31 :3110 :نگرسم )است وارا  قلب کایستد عشق   ای  نتیاه رسید که ای  گیراِ 

 

 زارِما

توصیف زارموا چنوی    . آید  زارما وختر گروی است که عزیزتری  زن گیراِ  به حساف می

صوورک توو کوه گیسووان     ». (10: 3132  نفیسی) «حرم ستارة عشق و مةبووة» :آمده است

چشمان . به سفید  و طراوک ی  گ  مریم است  اند  گرو آن حلقه زوهاک وو مرتبه   بارته

 .(13 :همان) «ترند  تر و از کب سیاه  واووگرک از روز صاف

. آورو  کند و از زندگی قبلی خوو چیز  به خاطر نموی   زارما ور حرم گیراِ  زندگی می

  ویودار نخسوتی    گیوراِ  ور زیرا  ؛کوو از وقت آمدن به حرم گیراِ   زارما خوکبخت می

بةود از آن موا ور یو  مسوتی وایموی بوا سوةاوک         ... مرا صودا زو » :عاکق و  کده بوو

انتهایی به گیراِ  واکت و تا آمدن موریم بوه کواخ      زارما عشق بی» .(12: همان) «گاراندیم

هموه چیوز بوه غیور از     . کنود   زارما ودا از ودیدة عشق زنودگی نموی  . خان  رقیبی نداکت

 .(230: 3111وینسکی  کرنیولی  و )« اند  غریب و  احساساک برا 

کوو گیوراِ  ویگور او را ووسوت نودارو  سوخت ارسوروه         می تووّههنگامی که زارما م

زارما عاکوقی راسوتی  و    .روو تا او را از گیراِ  وور کند  کوو و ویش رقیب خویش می  می

گیراِ  را » :گوید  ریم میزارما چنی  به م. گوید میحرم را ترک  کااع است و بدون ترسْ

گیوراِ  بورا  مو     . سووزانند   می ها  او هنوز مرا  بوسه. او مال م  است .از م  ودا مک 

ارکار و آمال خوو را با م  آکنا کوروه    ها به ای  طرف  مدّکها  سنگی  خوروه و از   قسم

 .(12: 3132نَسکوف  )« خیانت او مرا خواهد کشت. است

ربایود و    را از او موی  تحمّو  کوو کوه صوبر و     ه قدر  آتشی  میسراناام عشق زارما ب
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ه عاکقش کوو و سوةاوک بوه   که گیراِ  ووباراینکند  به امید   رقیب خویش را مسموم می

زارموا زنودگی   هم گرواند و   عشق قبلی گیراِ  را برنمی موضوع  هم ای آنان بازگروو  امّا 

 .وهد  خوو را ور راه عشق از وست می

 

 (ماریا) مریم

موریم وختور   . مریم  کاهزاوه لهستانی است که به اسیر  به کاخ گیراِ  آوروه کده است

ماواوف و  [ ودر مریم]»: زیبایی است که توصیف و  ور مت  منظومه چنی  آمده است

نظیور    اوصواف بوی  د یّو ها  آسمانی خمار و کلّ  اف و چشملطیف  حرکاک واّ ویواند اخی 

مند کده و بوه انوواع صونایع وقووف       یز از تمام ریوض طبیةت بهرهنمریم . وختر خوو بوو

 .(12: 3132  نفیسی) «کام  واکت

. قبلی خوو اسوت تنگ زندگی خوشِ  همیشه ولور وورة زندگی ور کاخ گیراِ   مریم 

نوز طةوم عشوق را نچشویده    مریم ه  و بیش از ای  تواند به ای  کشور عاوک کند  نمی او

گنواه    از ای  وختور بوی  نیز گیراِ  . رهمد  ها  زارما را نمی  حرفهم علّت ی  است و به هم

 .(11: 3132  نفیسی) تواند او را واف خوو کند  نمیاش   وووو عشق قو ترسد  امّا با   می

موریم ور  ». روو  ونیا میکوو و با آرامش از ای      زارما کشته میسراناام مریم به وست 

نوازنی     ی  موووو این وسطوای  وخترِ قر. مانتی  وارووووو خوو طبیةتی ارووایی و ر

 و حسّی که مریم به گیراِ  واوه است  یو  حوسّ   گانه است؛ت بچّرروت   وارا  مةیومیّ

 .(131: 3122بلینسکی  )« رمانتی  است که ورون خان تاتار وحشی را تغییر واوه است

 

 هاشخصیّتبررسی  نتیجة

هوا  زیواو      وهد که بی  آنها کوباهت   نشان می اه ها  ای  واستان کخییّتبررسی 

قورار مثو      تاف و بی  ها  بی  عاکقاند و  وارا  حشمت وووو وارو؛ خسرو و گیراِ  وو کاهِ

عشق خسورو آمیختوه   . کنند  کیری  و زارما وارند که سخت برا  عشق خویش تیش می

آورو  کورایط    ش موی است و عمقی ندارو و هنگامی که مریم را بوه کواخ   لاّکهوس و  به

  عشوقی صومیمی و   بوه موریم  عشوق گیوراِ    امّا  .وهد زندگی ور حرم را برایش کرح می

. آورو موی برا  مریم کرایط زندگی استثنایی رراهم  حتّیگیراِ  . رسد  راستی  به نظر می

مةشووقش  زارموا ور راه عشوق  بودون رسویدن بوه      رر  بی  کیری  و زارما ای  است که 
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گروانود و بوا خسورو بوه خوکوی        کیری  عشق مةشوقش را بوازمی  که حالیورگارو   ورمی

موریم و ماریوا    . وهود   ووانش را موی    کنار مةشو  موروه ور راناام گاراند و س زندگی می

راه رسویدن   سودّ و  انود   که رقبوا  عشوقی  وز این ها  عشقی  به  مثلّثها  ویگر ای    ضلع

 .  گناه ویگر  ندارندها  عاکق

 

 اوت در دو داستانشباهت و تف

هوا و    ذکور ونوگ  است همراه با  ا  واستان مختیر عاکقانه  «سرا   روّارة باغچه»منظومد 

  بور عکوس  نویسونده    «خسرو و کویری  »ور واستان . حواوثی که ور وربار گاکته است

کنود و واسوتان عاکوقاند قهرمانوان بسویار        ها و حواوث وربار موی   بیشتر  به ونگ تووّه

 .رسد  نظر میمختیر به 

وو عاکق وووو وارو کوه    ها  ووککی  و ررووسی  ثانیا   ور ابتدا  هر کدام از واستان

قیّوه   عشوق آنهوا ور اوایو     . نیست  ویگرنها عاکق ی  نفر است و به رکر هر کدام از آ

حوال   خوشا  را وهد و عشّ  طرره است که گویی به زندگی آرامش میعشق مةمولی و وو

 :وهد  میرا ا  کرح احوال عشّ  ور واستان ررووسی  خوو نویسنده. ازوس میو خوکبخت 

 ورا ور زمووی  ووسووت کوویری  بوود   

 و ور وهووانا وسووندش نبوووو  وووز  

 

بوی  بود     بر او بر چوو روکو  وهوان      

 ز خوبوووووان وز وختوووووران کوووووهان
(3331: 3110  ررووسی)  

و  واسوتان  . کونویم   بخش را از زبان زارِما می  قیّد عاکقاند آرام  ور واستان ووککی 

نظر روک    خان ور حال سکوک» :کند  با خان گیراِ  برا  مریم نق  میرا عاکقاند خوو 

بوا سوةاوک   موی  ما ور ی  مستی وای بةد از آن...  خوو را به م  ووخت و بةد مرا صدا زو

 .(12: 3132  نفیسی) «گاراندیم

کووو کوه     وسوی ذکور موی   نکتد ویگر اینکه ور طول روایت ای  عشق  ور واستان ررو

بةود از  امّوا   کووو    بی  خسرو و کیری  ور زمان کاهزاوگی خسرو آغاز می روابط عاکقاند

هوا  روزاروزون     کورش بهرام چووبی  و گررتوار    قیّدهنگامی که   آغاز واوکاهی خسرو

عاکوق   وروازو و کویری ِ  ها  ویگر می  ناگزیر از عشق کیری  به کار  کوو  ورویز کروع می

گونوه اسوتنباط کورو کوه عشوق       توان ایو   می. گاارو  گریان و ارسروه به حال خوو می را

  نه ای  که خسورو عاکوق کویری  نبوووه بلکوه ور      خسرو به کیری  عشق عمیقی نبووه
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رسود کوه ور اوایو     به ای  ولی  به نظر میو عمق الزم را نداکته  عشق و  اوای  زندگی

 قیّوه  ل کویری  از اوّ ولوی  . کاهزاوه بوووه اسوت  رقط ماید خوکگارانی کیری    واستان

ه وودایی از مةشوو  غیّو   سوبب  همیشه عاکق راستی  و ورواوار خسورو اسوت کوه بوه      

 :خورو  می

 آرام بووووو بوووی وربوووه گووورو وهوووان 

 چوو خسورو بپرواخووت چنود  ز مهوور   
 

 کووه کووارش همووه رزم بهوورام بوووو     

چهوور کووب و روز گریووان بوود  خوووف  
(3333: 3110  ررووسی)  

د کوه خوان   یابو  رابطد عاکقاند گیراِ  و زارِما تا زمانی اواموه موی    ان ووککی ور واست

ایو  اسوت    ور ای  منظومه مهومّ ». آورو  کوو و از آناا اسیر  می  گیراِ  عازم لهستان می

وگرگوونی   لحظود موریم  ویدار گیراِ  با . زندگی گیراِ  را گررته است ک ّمریم که عشق 

بینود  سوخت     زارما که تغییراتی ور روابط با گیوراِ  موی  . (131: 3122بلینسکی  )« و  بوو

ه آواز کنیزان که اوصاف ست و با رنگ او وریده و قلبش ماروح! ارسوس» :خورو  ه میغیّ

هیچ چیز  هیچ چیز ویگر نزو او عزیز ... وهد   گوش نمی  سرایند  نظیر او را می وواهت بی

 .(13-10: 3132  نفیسی) «گیراِ  ویگر زارما را ووست ندارو: نیست

هوا  ورواوار      خسرو و گیراِ  به قسم  که ور هر وو واستاناین  ویگر تووّهقاب     نکته

 .گزینند  میکنند و مةشو  ویگر  را بر    نمیخوو عم

 :«خسرو و کیری »ور واستان 

 کاووا آن همووه روز کوورون بووه کووب   

 کاوووا آن هموووه بنووود و ویونووود موووا 

 

وو لووبول و ویووده گریووان و خنوودان    

 کاووا آن همووه عهوود و سوووگند مووا   
(3333: 3110  ررووسی)  

 :«سرا   باغچه روّارة»ور واستان 

. سووزانند   هوا  او هنووز مورا موی      بوسوه . او مال م  است: گیراِ  را از م  ودا مک »

 .(13: 3132  نفیسی) «ها  وحشتناک خوروه  گیراِ  برا  م  قسم

بوه عشوق   کویری  سوراناام   . ان متفاوک اسوت واستوو ها  ای    مةشو  ا سراناامِامّ

 :رسد  ش میویریند خوی

 کووویری  ورا زهووور واو  بوووه ررووووام

 کووس  از آن چوواره آگووه نبوود هوویچ   

نژاوکووود آن نوووامور وخوووت قییووور    

 کوووه او واکوووت آن راز تنهوووا و بوووس
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 آموود کووه مووریم بموورو چووو سووالی بر

 

یوو  بووه کوویری  سووپرو  کبسووتان زرّ  
(3330: 3110  ررووسی)  

 .ماند  وصال محروم میولی زارِما از 

زوو  زن    خسرو به«خسرو و کیری »رقیب عشقی ور واستان قت  بةد از ور وایان  

 کوو و ویگور توا آخور     کند و ووباره عاکق کیری  می  محبوبش یةنی مریم را رراموش می

بةود از مورگ   « سورا    باغچوه  روّارة»ور منظومد  ماند  ولی وار و  می  عمر خویش ووست

مریم ت مرگ رو  علّگا  مریم ورمیماند و همان کب که   راِ  باز هم عاکقش میگیمریم  

  بوا ایو  سوراناام   . ما را به آف بیندازنود وهد زارِ  ور نتیاه  وستور می وکند   را بررسی می

 .نابوو کد  امید  که زارما واکت

بوه  وسر موریم  به وستور با کشت  خسرو  «خسرو و کیری »واستان نکتد ویگر اینکه 

گیراِ  بةود از  . منظومد عاکقاند ووککی  وایان ویگر  واروکوو  امّا   م مینام کیرویه تما

کوو  ولی   گوید و عازم ونگ می میسرا  خویش را ترک   حرم  و کشت  زارمامریم مرگ 

گیراِ  به یاو   هنگام بازگشت. روو  ثنا  ونگ از بی  نمیور اَ مریم حتّیعشق گیراِ  به 

 .کوو  کناخته می« ها  اک  روّارة»کند که به نام   ا  بنا می  رهاروّمریم 

 

   نتیجه

  ررووسوی و ووکوکی  بوا    «سورا    باغچه روّارة»و « خسرو و کیری »عاکقاند ور واستان 

ترسیم را  ا از عشّ مقدّسا  اخیقی و   چهره  ها  زمان خویش  تآگاهی از ررهنگ و سنّ

کووو گفوت کوه      موی حتّی  .وهد  اهمّیّت بیشتر میعاکقانه  قیّدووککی  به اند  ولی  کروه

اسوت چوون    (Platonic love) واسوتان عشوق عفیوف   موریم   واستان عشق گیوراِ  بوه   

 .طرره ندارومةشو  نیاز  به عشق وو

بیان عشق و تغییراتوی کوه    عشقی است؛ واستانی کامی « سرا   باغچه روّارة»منظومد 

  سووژة واسوتان را   عشوق   یةنوی ور منظومود ووکوکی     کنود؛   ور زندگی انسان ایااو می

 .گیرند  حواوث روزگار ای  نقش را به عهده می  ور واستان ررووسیکند  امّا   هدایت می

کووو و کواعران رنوگ      بخش وانسته موی   ور هر وو واستان  عشق ووطرره  عشق آرام

کووو کوه     مانی آغاز میور هر وو منظومه  واستان از ز. وهند  کاو به ای  لحظد زندگی می

کوان بوه      روابوط عشوقی  (ونگ یا ررت  به کشور ویگور )عاکق و مةشو  به والی  مختلف 
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ووطرروه نباکود و عاکوق بوه       حتّی اگر عشق بةد   یةنوی عشوق ووم  . گراید سرو  می

و؛ چراکوه عشوق   گرو  نمیمةشوقش نرسد  عاکق باز هم به عشق قبلی یةنی عشق اول بر

 .را  عاکق ندارواوّل ویگر ارزکی ب

انودازة رکو  و حسود وو زن عاکوق       واستان ررووسی و واستان ووککی هر وو ور 

که کناخته کووند  بوه   قیب عشقی خویش را بدون ترس و اینیابد که ر  طور  ارزایش می

 .کنند  امید برگرواندن عشق ویشی   مسموم می

مورگ    سوتان ررووسوی  ور وا .کوو نکتد والب ویگر  نیز ویده می  ور بررسی وو اثر

زن   کاید ایو  موضووع کوه کویری     . کند  وار نمی  ه را وریحهمریم چندان احساساک عامّ

. ت ای  نکته باکدعلّ  رقیب عشقی اوست بستد کاه است و مریمْ سخت ول  زیبا  خسرو

  موورو ووایرش وامةوه قورار گیورو و از      توانود توا حودّ     ور واقع از بی  برون رقیب موی 

  آید که یا خسرو ای  قدر عاکق موریم نبووو    میچنی  بر .ری  چیز  نکاهدت کیمحبوبیّ

ور . کود   ف نموی محسوو کوار زکوت و ناوسوند      کشوت  رقیوب    ور زمان ررووسی واقةا  ای

. کووو   به وستور گیوراِ  کشوته موی   ورنگ  بیزارما بةد از کشت  رقیب   منظومد ووککی 

کوار زکوتی محسووف      کشوت  رقیوب    ور منظومد ووککی رسد  ضم  اینکه به نظر می

وختر عاکوق   کوو؛ اگرچه ووککی  برا   ماازاک می قات  مستقیما  ه است  چراکهدک می

 ط حسّوگرگونی نفس انسان  توسّ  توان گفت موضوع ای  منظومه می. کند  سوز  می ول

 .عالی عشق است
  ایو  اسوت کوه    کوو  ا  که از روایت ای  وو واستان حاص  می  ی نتیاهاما به طور کلّ

وودا  از مواموم   . وهد  وارو که توان هر کار  را به انسان می ا  الةاوه عشق نیرو  خار 

ویگور اینکوه   نکتود  . توان به قدرک عشق وی بورو  خووکشی و ویگرکشی  میبوون ودیدة 

ودیدة عشق ور هر وا  ونیا رنگ و بوو  خووو را وارو و    توان به خوبی مشاهده کرو می

کوووو کوه روایووت    مووانع از آن نموی   ن ایوران و روسویّه  قرنوی تموودّ ت حتّوی تفواوک هشوو  

(narrative) ها  بوی  ایو  وو واسوتان     تفاوکبا وووو . ای  ودیده چندان متفاوک باکد  

هوا  بشور   ودیودة عشوق تةریوف        تمدّنها و   توان نتیاه گررت که ور همد ررهنگ  می

 .آالیش انسان باکد  شابه و واک و بیتواند به سبب رطرک م مشترکی وارو که می نسبتا 
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