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چکیده
ــتانی،منظوم بلوچیاتادبدر ــراداس يایژهویگاهجاییس

يهانابه داستی،بلوچیسنتیاتتر ادبدارد و بخش بزرگ
ـــتان  ـــاص دارد. داس ـــّ «منظوم اختص ـــس و sassiیس

ــتان بلوچینترمهم» ponnūnپنّون اســت که در یداس
بانیاتادب نایناســـت. ایجرایگرديهاز ییمنظومه غ

ـــقانه، با وجود گمنام بودن نو ـــنعاش ده آن، در زمره یس
تر ه لوچيهــاســـرودهینب ــانمدردارد.يجــایب ی

سنانیآفرشاهکار شاعری، ادب پار سته مانند يکمتر  توان
ي وســـرایی ســـرآمد باشـــد. داســـتانگنجوي در ینظام

یمعنيظاهر و غنایباییرا همراه با زیشهایتشــخصــ
یبۀمنظومه عاشــقان،شــاعر بلندآوازهینا. دهدمینشــان

سروده است که کمتر اثر »یرینخسرو و ش«به نام یرينظ
ــقانه روش هبمقالهاینکند. يآن برابرتواند با یمياعاش

ص سضمنیل محتواتحلویفیتو سهو مقایبرر دو ینای
ـــتراك موجود و همچن،منظومه فاوتینوجوه اش يهات

از نظر اثرهر دونشـــان داده اســـت. موجود در آن را 
ستان و پيمحتوا سیدا شباهت دارند.یاررنگ آن ب به هم 
ستان بیهمادرون ضوع هر دو دا سنیاو مو شق و ر یدنع

قهرمانان یثارو ايبه وصال و معشوق و به تبع آن فداکار
شق ست که از موضوعیدر راه عشق و عا جذاب و يهاا

ـــت.یاتادبةپر خوانند ـــتان با مرگ پایاناس هر دو داس
.دهنده داردو تکانیکتراژیخراش قهرمانان، حالتدل
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Abstract
In Baluchi literature, storytelling has a special
place, and much of Baluchi traditional
literature is devoted to poetic stories. The story
of " Sassi and Ponoon " is the most important
Baluchi story, which is common in the
literature of other languages. This Romantic
lyrical poem, despite its writer’s anonymity, is
among Baluch's best songs.Among the
masterpieces of Persian poetry, fewer poets,
such as Nezami, have shown the growth and
development of their stories and characters,
along with the beauty of appearance and
richness of meaning, to preserve the elegance
and grace of its work for centuries. . This
famous Iranian poet, has composed a unique
love poem called "Khosrow and Shirin", is a
song less romantic work can be equal it.This
research is based on a descriptive-analytical
method to study and compare these two poems
and analyze the existing commonalities and the
differences between them.
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مقدمه
اسـت. شـعر یینوع غنای،از انواع شـعر فارسـیکی

احساسات و عواطف یماًاست که مستقي، شعرییغنا
ص صیشخ صو یانگرکند و بیمیانشاعر را بیو خ

شاعر، پ شق  شاناز مرگ خوياو و تأثر ویريع و ی
ستان و ست و از وطنيدو ستا ستیپر شردو و ی، ب

ــناســ شــعر یکلبه طور.یدوگیاو ســخن میخداش
از یدههم بر اشعار عاشقانه و هم بر اشعار تراوییغنا

و اگر شــودیاحســاســات و عواطف شــاعر اطالق م
شعار غنایایهمرث ستۀ ا سروده را از د ذکر ییسوگ 

ـــرفاً بدیم ـــت که مرثیلدلینکنند، ص تراوش یهاس
یگرياحســاس و عواطف شــاعر در مرگ و فقدان د

ــتان با نیونانوع شــعر در ینآنجا که اازاســت. باس
ــاز ین) همراه بوده، به اLyre(یربه نام لينواختن س

ـــبب آن را ل ییو غنايآوازیا) Lyrique(یریکس
)12: 1370یی،خوانند. (غالمرضایم

ـــعار غنایفرنگیاییادب اروپادر کوتاه ییاش
ستند و از ا شند و یمیتمحدوديجهت داراینه با

یايورت ظاهربر اســاس صــیشــترآنها بیماتتقســ
یتیمحدودینچنیدر ادب فارسیول؛قالب آنهاست

ـــعار غنا ـــییوجود ندارد و اش چون همیوابلند و ش
مجنونو یلی، لیاسعدگرگانینفخرالدینو رامیسو

ش سرو و  شینظامیرینو خ شیرینو فرهاد و  یوح
س سمان ادب فار شندیمیدر آ س.درخ یدر ادب فار

بر اساس محتوا و درون اغلب ییاشعار غنایماتتقس
ماناســــت.یهما ناچون)13: (ه ـــعر غ ، ییدر ش

ـــتان ـــقانه جلوه و نموديهاداس یگرديمنظوم عاش
ـــعار در ادب دینایندارند و همچن ـــال یرینهاش س

ها در داســتانیندارند. گاه ایخاصــیگاهجایفارســ
ــيالهالب ــتقل پدياو گاه به گونهیآثار حماس یدمس

یايدنیمها به ترســـداســـتانیناا که از آنجاند. آمده
شترك و شق را که در پرداختهیآدمومیعمم اند و ع

یربه تصو،استيو جاريساریذرات هستیجملگ
ـــ یو طرفداران فراوانیدارانخریربازاند، از دیدهکش
)9: 1390پور، یو آتشزادهیراناند. (اداشته

باید گفت که تاکنون  نه تحقیق  ـــی در باب پیش
ــهتح ــتقل در زمینه مقایس ــقانهقیقی مس بلوچیعاش

ّسی شقانهباپنّونوس سیعا سروفار شیرینوخ
انفرادي، تاما به صــور،نظامی انجام نپذیرفته اســت

ها، نظامی پژوهششــیرینوپیرامون داســتان خســرو
کتب، مقاالت و نقدهاي متعددي وجود دارد که بیان 

هد برد. یل خوا ـــ مت تفص ـــ به س له را  قا ما آن م ا
ـــیار محدود پژوهش هاي پیرامون ادبیات بلوچی، بس

ـــت که مهم ـــت از:اس عبدالغفور ترین آن عبارت اس
، »اَمبا، سرود ماهیگیران بلوچ«مقاله ) 1397(جهاندیده

. 22مجله فرهنگ و ادبیات عامه، دوره ششم، شماره 
) 1394(جهاندیده، 

همان طور که مشخص است، ادبیات بلوچی به 
ستان هاي عامیانه بلوچی تا چند دهه  شکل عام و دا

ناقدان ادبی قرار قبل، چندان مورد پژوهش و کنکاش 
هایی پیرامون این موضوع پژوهش،نگرفته بود و اخیراً

انجام شده است.
صیفی و  تحلیل  در این پژوهش که به روش تو

به جمع تدا  ته، اب آوري مطالب مورد محتوا انجام گرف
برداري د بــه روش فیشهــاي موجونیــاز از کتــاب

پرداخته وســپس ابعاد گوناگون دو داســتان عاشــقانه 
ـــی قرار داده و پس از آن ابعاد مذ کور را مورد بررس

هاي مشترك مضمونی، محتوایی و ساختاري آن مؤلفه
ــده و در پایان  تجزیه و تحلیل مباحث و  ــه ش مقایس

ده است.شنتایج مورد نظرارائه 
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ن نظامیعاشقانه خسرو و شیری
شیرین دومین منظومه از  سرو و  سهمثنوي خ یا خم

به پایان رسیده 576ر سال نظامی است که دپنج گنج
اســت که به بحر بیت 6500اســت. تعداد ابیات آن 

صور محذوف« ست. » هزج مسدس مق شده ا سروده 
به  مه  ـــمس«این منظو بک ش تا هان ا لدین محمد ج ا

ستدهشتقدیم » پهلوان ایلدگز ساا 576ل . پس از 
ـــاعر در آن تجدید نظري کرده و عالوه بر نیز گویا ش

قزل «و » طغرل ارســالن ســلجوقی«جهان پهلوان، نام
در منظومۀ خویش آورده است. را نیز » ارسالن ایلدگز

)91: 1372، کوب(زرین
خســرو یمثنوي در ماجراي عشــق و عاشــقاین

پرویز با شـیرین سـروده شـده اسـت. این داسـتان از 
ستان ست که در جمله دا سانی ا سا هاي اواخر عهد 

ــداهایی چون کتاب ــن و االض غرر ،جاحظدالمحاس
فردوســی آمده شــاهنامهثعالبی و اخبار ملوك الفرس

ست ست این روایتدر.ا شیرین کنیزکی ارمنی ا ها، 
شق می سرو با او در عهد هرمز، ع بازد و همین که خ

کنیزك بعدها از زنان مشـــهور حرمســـراي خســـرو 
شیرین نظامی، ؛دشومی سرو و  صورتی که در خ در 

شیرین از شاهزادگان است.
اشراف در روایت نظامی از میان قهرمانان داستان،

با شــیرین اســت و این ناشــی از آن اســت که نظامی 
کیه تفقط به روایتی که در ســـرزمین ارمن رایج بوده 

نابع دیگر چون  ته از م ـــ مل خواس با این ع دارد و 
سمتشاهنامه سی دور بماند. نظامی در ق هاي فردو

ـــر گوناگون ناص تان دخل و این دامختلف و ع ـــ س
ست صرف کرده ا شاپور را خود ت . مثالً احتمال دارد 

ـــطهاینبربنا–نظامی  ـــق واس -خواهداي میکه عش
سرداران  شد و نام او را از خاطره دو تن از  آفریده با

ــی جنگ ــرو پرویز که در بعض به ،ها با او بودندخس
ــاپور ابرگان«هاي نام ــاپور اندیگان«و » ش گرفته »  ش

)95-96:(همانباشد.
خصــوص به منظومۀ خســرو و شــیرین، نظامی،

سبت به فرهاد را به  شیرین ن شق پاك و بی آالیش  ع
. آفاق سروده است»  آفاق«پاس عشق زن نخستینش 

فرستاده شده » دربند«که به عنوان برده به دربار حاکم 
ـــجاعت تن به هوس،بود دهد و هاي حاکم نمیبا ش

بود. براي اطالعظامی با حاکم نیز از عشـــق آفاق و ن
، مخزن االســرارگرامیداشــت شــاعر نســبت به هدیه 

پور، یو آتشـــزادهیرانکنیزك را به او می بخشـــد. (ا
1390 :17(

قراین و شواهد بسیاري در قصۀ خسرو و شیرین 
ـــان می دهد روایت نظامی نظامی وجود دارد که نش

ـــت ـــر حکایات  عامیانه اس چون هم،مبتنی بر عناص
ستان میخ سرو در آغاز دا بیند که نیاي او وابی که خ

شاهی می صورت به او مژده پاد شدن به  شق  دهد. عا
صهنادیده هم یکی از ویژگی ست ههاي عامیانهاي ق ا

ــیرین از  ــرو به ش ــق خس و در روایت نظامی هم عش
مثلن پهلوانی افتد، شیر کشتحکایت شاپور اتفاق می
ضرورت سرو نیز از  صهخ ست. هايهاي ق عامیانه ا

)149: 1389ی،و حقی(نصراصفهان
رویدادهاي اتفاقی چون برخورد خسرو با شیرین 

ــیرین خود را در آب میدر لحظه ــوید، از اي که ش ش
هاي تخیّل عامیانه است. جوي شیر کندن فرهاد نشانه

نه جایی دارد یا عام ها در تخیل  ؛و کوهکنی او نیز تن
بع دیگر (جز نظامی) هم هر چند که در بعضــی از منا

باشی و عشق پاك خسرو و آمده است. فلسفه خوش
ـــه در تخیل عامیانه دارد که از این  ـــیرین نیز ریش ش

د شد. (اسالمی ـث خواهـود بحـاي خـق در جـعش
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)109: 1370ندوشن، 

و پنّونیسسّعاشقانه 
است. ییروایشترنخست)، بة(دوریکهن بلوچشعر

و عاشقانه یحماسيهاآن، داستانآثار به جا مانده از
ــاعران آنها را یخیمهم تاريرخدادهایا اســت که ش

ـــرودهیمهکوتاه و نيهادر منظومه اند. در آن بلند س
ـــتند يهایلهروزگار، قب یاو بلوچ، هنوز کوچرو هس

شینا شهرن شیکو ینیکه از  یاديآنها، زمان زینیجان
)1381:14نگذشته بود. (بهار، 

داستان عاشقانه ینترمهم» و پُنّونیَسسّ «تانداس
از یرغ-یگرديهازبانیاتاســـت که در ادبیبلوچ

داســتان، به ســبب یناســت. ارایج–یبلوچیاتادب
بلوچ یر)، غی(سسّ یاصلیتاز دو شخصیکیآنکه، 

ــند ــت، در ادبيو س ــبه قاریاتاس یگاههَند، جاةش
دارد.يایژهو

ـــتان در این ـــعرهاداس ـــتيش يهازبانۀبرجس
ــ ــرائی،پنجابی،فارس ــتایو بلوچیکیس یشمورد س

ست. ب شاعران همانند ینترمقدسیژهوهقرار گرفته ا
شاه عبدالطيِسندیظحف شعار خود ییبهتایفو  در ا

یناند. هندوها اپر مضمون نمود دادهیارداستان را بس
تان را در گو ـــ جابهايیشداس یگردینو همچنیپن

ــیابانبيهایلهقبۀکنند... همیها حفظ مشیگو ینِ نش
یداستان آگاهیناةدرباریشسِند و بلوچستان کم و ب

ـــفرش، دهقان زحمتکش در  بان در س ـــار دارند. س
ّه با گل پان  ـــترازش، چو قات یاش همگکش در او

ـــتگ ندن بیخس با خوا یدادهاياز روییهایتخود 
سّ هجاودانةدو دلدادینایکرمانت س نّون) خود و پی(

)69: همان(.»کنند...یرا سرگرم م

ستان را چند بار، به این،هندةشاعران شبه قار دا
اند. ســه اثر منظوم از آن فقط ســرودهیزبان فارســ

موجود است: يهجریازدهممربوط به قرن 
و نگار) یبا(زو پنونیسس:يتقوییرضا.1
ناز)(حسن وو پنونیسس:یمحمد معصوم نام.2
ي،گمنام. (ذوالفقارياز شـــاعرو پنونیســـســـ.3

1382 :74(
ســروده یزنيداســتان چند بار به زبان ســنداین

ست. نظر به ا سّ «که ینشده ا ینسرزمیاز اهال»یس
یاربسيهااشعار و منظومهيسند است، شاعران سند

احوال یاندر بیژهوهداستان بیناةرا درباريابرجسته
دلدار و از جور یشاونداناو از خويهاشِکوهو یسسّ

)75: (هماناند.روزگار، سروده

یرینمنظومه خسرو و شیلو تحلیبررس
با حمد ینظاميهاســرودهیگرمنظومه همچون داین

شود:یخدا آغاز ميو ثنا
يبگشایقدر توفخداوندا

يبنمایقرا ره تحقینظام
یدرا بشایقینتده کو دلی

یدرا سراینتکافریزبان
مده ناخوب را بر خاطرم راه       

بدار از ناپسندم دست کوتاه
را به نور خود برافروز      درونم

خود در آموزيزبانم را ثنا
)91: 1362(نظامی، 

ظامی نان مد و ث ند و درود بر يپس از ح خداو
ستایامبرپ صشیو  شخ شق و یت،چند  سخن از ع

یو در ادامه وارد موضوع اصلیدگویآن میتماه
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همه جا ســخن از ،منظومه شــاعرینشــود. در ایم
شیرین است. هدف  غائی نظامی شخصیت شجاعت 

شیدن به زن ( ستان آفاقبخ ستدر این دا . یادوارة ) ا
ـــانی خود و در بال غرور انس به دن که  ها  هم زنی تن

شت  سرنو ستن  س حاکم بر زنان هم دورة خویش گ
شگذرانی و لهو لعب  سیلۀ خو ست. زن که آلت و و ا
ست  شی جز بازیچه د ست و ارز شاهان ا حاکمان و 
به عنوان  ظامی  مۀ ن ندارد. زن در منظو مرد بودن 

هاي پوســیده و تهی قد علم انســانی شــکنندة ســنت
تۀ می ـــت رف بال هویت واقعی و از دس به دن ند و  ک

ــت. در نامه ــخویش اس ــرو به خاطر یرینش به خس
مدرد کاوت و خرد ویماز مرگ مريه را ياوج ذ

توان مشاهده کرد:یم
ز صحرا رفت بگذاریآهوئگر

یارجنس بسینکه در صحرا بود ز
دانه رفت از خرمن شاه یکگر و

فدا بادش فلک با خرمن ماه
يخاریددیدگر شد چه باگلی

يرا نوبهاریلعوض باشد گ
بماناديگر کسر شد کسربتی

بمانادیسیمخور عیمغم مر
)142: 1362(نظامی، 

به آفاق و  ـــق و عالقۀ خود  به پاس عش نظامی 
ـــق، جدال و نزاع بین  قدردانی از پایداري او در عش
ست با خسرو که  شیرین که شخصیت تمثیلی آفاق ا

د اســت، را ترســیم کرده رنگ از حاکم دربننمادي بی
صه را  سی و تاریخی ق ست و در این راه بخش حما ا
ـــت و ناچار در خط تاریخ و  نیز فراموش نکرده اس

حقیقت زمان آن تکیه کرده است.

عشق شیرین در منظومۀ نظامی عشقی پاك است 
و نظامی اگر خســرو و شــیرین را در آغاز داســتان از 

ست که این عشق دارد به خاطر اینهم دور نگه می ا
ند و  ما پاك در مرحلۀ کامجویی بی فرجام متوقف ن

سرو به  شیرین نیز براي خ ست که با ناز  این خاطر ا
، خسرو را از عشق آلوده به گناه پاك حفظ پاکی خود

ــ ــرو در توص ــعالقهیفنگه دارد. خس یریناش به ش
:یدگویمینچن

يداور منم در کار سازانـجه
يق بازدار از کجا و عشـجهان
شنیدمیچون نام زلفت مولی

خریدمیمیبه تاج و تخت بوئ
نخوردمیـآبيژـکيواـفتبه

ردمـنکيارـکیبرون از راست
)144: همان(

ــوق بر  ــق و معش ــگري بین عاش چالش و چالش
صه جا سایه دارد و در تمام ق صه  سر این ق ییسرتا

نیست که معشوق و عاشق در مقابل هر کار، هر حیله
و هر اندیشه یکدیگر، واکنشی مشابه انجام ندهند:

ها را خورش دادکه تنیدارائهـب
که جان را پرورش داديبه معبود

یر چه پادشاهـاگنـیکاویـبهـک
یه خواهـکیکامیدترناـن بـز م

)147: (همان
شق ستع شقی دو طرفه ا شیرین ع سرو و  .خ

ـــیرین با فرهاد پیدا می کند از جانب ماجرایی که ش
اظهار یخسرو با عشقی که او نسبت به شکر اصفهان

یابد. اینکه عشق خسرو به شکر، نماید، پاسخ میمی
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ـــ اما یک روسپی  شاه کشور به یک روسپی ـ عشق 
ــ است به هر حال براي او مایه ننگ است ،پاکدامن ـ

شیرین در حق فرهاد اظهار می شقی هم که  کند اما ع
ست با آنکه از هر گونه ست، چیزي نی تهمتی عاري ا

که نزد بزرگان کشور بدگمانی و ناخرسندي به وجود 
نیاورد. این عشــق درحقیقت انعکاس شــور و هیجان 

اما ،این پیکرتراش شــیداگونه چیزي نیســتبیخودانۀ
این عشــق براي خســرو هم که در قدرت و ثروت و 

داند مایۀ زیبایی، خود را ســـرآمد ســـران عصـــر می
)1372:104کوب، (زرین. »استسرافکندگی

شوالي بی سرو  رنگ حاکم در منظومۀ نظامی، خ
ست.  صیت تمثیلی آفاق ا شخ شیرین  ست و  دربند ا
ــیماي یک  ــه نظامی، چهره و س ــرو در پایان قص خس

کند، یک قهرمان عشق. چون آن دم قهرمان را پیدا می
ست فرزند در خون می ضی به ،غلطدکه به د حتی را

یدار کر ـــیرین از خواب خوش نمیب ـــود و دن ش ش
شــیرین هم پاســخ این قهرمانی خســرو را در پاســخ 
یدن پهلو و  یه و در ـــیرو پاك ش نا به هوس  منفی 

ـــرو می دهد و او نیز چهره و جگرگاه در دخمه خس
عشق و وفاداري پیدا ک قهرمان را درــــاي یــــسیم
کند.می

شرت سرو مردي عیاش و ع ستخ شه ا و این پی
ســرو در جاي جاي اثر نظامی هویداســت. ویژگی خ

در منظومۀ نظامی ماجراهاي مشــترك و واحدي دیده 
صحنه می شود و در حقیقت تکرار یک ماجرا در دو 

صحنه دال بر عشرت پیشگی براي خسرو که هر دو 
. البته خســرو اســت، آفریدة تخیل خود نظامی اســت

هاي عمدة داســتان خســرو وشــیرین زاییدة قســمت
نظامی است و نظامی با زهد ذاتی و تخیل خود 

ـــلی خود  نان اص هذیب قهرما به ت که  عالقۀ وافري 
داشــته، کوشــیده تا آنان را پاك و قابل احترام جلوه 

ضوع دهد. ست. مو معذلک خیلی جاي حرف باقی ا
اي از زندگی کســی اســت که پادشــاه و کتاب گوشــه

ها به خود این صــفتيزیبا و جوان اســت و به اتکا
ــت بکند و هیچ میاجازه  دهد که هر کار دلش خواس

)1388:164ي،مانعی در برابرش نایستد. (نوروز
شــیوه بیان و ســبک شــاعر و آفرینش تصــاویر 

ستي،شعر صی ا شخ شاعري امري فردي و  . هر 
در ،به عبارت دیگر.ســبکی مخصــوص به خود دارد

ها و خصوصیاتی وجود دارد شعر هر شاعري، ویژگی
د. سبک شوامتیاز آن شاعر از شاعر دیگر میکه باعث 

آن مهر و نشان یا امضایی است که شاعر یا نویسنده 
)164: (همانزند.برپاي اثر خود می

ست که  سبک آذربایجانی ا سته  شاعر برج نظامی 
دانیم خود و آثارش که میصاحب سبک است و چنان

یکی از اند.مورد تقلید شـــاعران بعد از او قرار گرفته
نکات قابل توجه در ســـبک نظامی این اســـت که او 

ستان شته و در این عرصه عمدتاً به دا پردازي توجه دا
سات و سا شیده و در بیان اح عواطف لطیف خود کو

خود را مثل دیگران در امور پســـت و کوچکی چون 
تقاضا و مدح و هجو، مشغول نکرده است و به همین 

ضو سبت به مو شعري نظامی ن ضوعات  عات دلیل مو
شاعران دیگر از جاذبه و کشش بیشتري برخوردارند. 
نظامی غیر از غنا به حماســه نیز پرداخته اســت و در 
سی نیز  شعار حما شیرین به ا همین منظومه خسرو و 

ـــعري، برمی ـــور خیال ش یان ص ظامی از م خوریم. ن
بدیل استعاره است:استعاره را برگزیده و او استاد بی

و پنّونیسسّیبررس
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سّ  ّسو واژهیایس ست و به معنيهندياس »  ماه«یا
اســت که یقاز معاشــیکیی،بلوچیاتاســت. در ادب

شخص خاص  شوق پُنّون، به مجاز یعنیعالوه بر  مع
ــوق و دلدار هم میمعن ــّ یمعش ــس در ادب یدهد. س

ندیبلوچ فاســـت. (جها باو لدار  ماد د : 1390یده،ن
263 (

ــی1305–1367عبداهللا روانبُد ( ــمس ــاعر )ش ش
:یدسرایبزرگ معاصر م

لبرءَدوپائین،سسّی
ŋ   delbar   a sassi   wapā?ē

بُرتَک منءَ مان اندرءَ
bortag  man  a  māŋ  andar   a

گوَرءَیمنیدَماننِشتَک
neštag   damānē   may  gwar   a

درمانءِ دل آرامءِ جان
e  del   ārām  e jān darmānē

)1384:362(روانبد، 
:ترجمه فارسی

مرا در /بودیمانند ســســّ يمن که در وفاداردلدار
چند، در کنارم يالحظه/ خلوت و پنهان بردییجا

او درمان دل و آرامش جانم بود./نشست
فقط ی،از پدر و مادر سسّی،بلوچيهایتروادر

نان،  که آ ندازه معلوم اســــت  قآن ا و یرانامۀاز طب
نام و یاند. ولهندو مذهب (برهمن) بودهياخانواده

یشگویی. آنها با باور پیستاز آنها در دسترس نینشان
ّس «کاهنان که گفته بودند  سریس يسرانجام به هم

سر سلمان در ميپ او »یردپذیآنها را میندویدآیم
ِسند، رها کردندۀکردند و در رودخانیرا در صندوق

با ا باور خود از ننگ او یکار مینو  به  ند،  ـــت خواس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. ponnūn
٢. ponnū
٣. ponnol

یبدنامیۀتا او با مسـلمان شـدن خود، مایابندییرها
د. شوخاندان آنها ن

ـــلیکی، نام 3پُنّلیا2پُنّو، 1پُنّون یاز دو قهرمان اص
ـــت. در منظومهینا ـــتان اس ینمربوط به ايهاداس

ام او با نیمذکور، گاهیختداســتان، عالوه بر ســه ر
قب خانواد . یدآیمیزن» 5هوت پنّوو4هوت«اش گیل

)263: 1390یده،(جهاند
ان، داستینبلوچ و آگاهان به ایاناز راوبسیاري

ـــۀر به میم» پُرنور«را » پُنّون«ةواژیش ند که  یعندان
ــان و زینوران ــتو درخش ــمیباس آن را یۀ. وجه تس

)263: (هماندانند.یکم مانند پنّون میباییز
یتسانسکریاد،واژه در بنیناکهرسدینظر مبه

ست و در فرهنگ واژه سکريهاا ییهاواژهیت،سان
ند ا مان ها ینه نه از آن که دو نمو ند  واژه وجود دار

ند از: اعبارت
نگریابیا) گویدســفیلوفرگل نیژهوه(بیلوفرنگل

ــفیخوبیایباییز دارو، نام ینوعید،و لطف، چتر س
یحمام؛ نوعی؛عموميمحل شـــســـت و شـــویک
)1384:2/690ینی،و ... (جالل نائیقربان

نده، بارك، خوشفرخ ته، م ـــ خوش یمن،خجس
شبخت، م شنده، یون،کامگار، همایمون،گون، خو بخ

ــا ــاعد، خوش ــا، نام یر،دلپذیند،مس یکمقدس، پارس
؛ نام مقدسیحانریاچه؛دریکنام ي،شاعر، نام مرد

: شود. (همانیبزرگداشت زن برپا ميکه برایمراسم
671(

است ینا» پُنّون«بودن نام یتسانسکریگرددلیل
سّ  س سرزمی،که پدر و مادر  شبه -سندیندر  که در 

پس از یزپنون نو اند کردهیمیزندگ-هند استةقار

٤. hōt
٥. hōt ponnū
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یدکرده است، بعیدر کنار آنها زندگیازدواج با سسّ 
يداشته باشد و ویگردیکه پنون در اصل نامیستن
ـــت یدهخود برگزراينام را در آن منطقه بینا یااس
ــیارياند.یدهاو برگزيکه براینا ــاننویخاز تاربس یس

را فرزند يدانند و ویمیخیتاريبلوچ، پنون را مرد
ـــه یچکيفرمانروا» هوتیآلیرم« یاو مکران در س

يو سندیبلوچيهانظومهدانند. میمیشچهار قرن پ
تأینانیز  یدنظر را  ند. حتیمی ـــهر کیکن یچدر ش

و پنون وجود یآلیربه نام میقلعه و کاخيهاخرابه
)264: 1390یده،. (جهانداردد

از بلوچان، یو پنّون را برخیداستان سسّ قدمت
فده میاشــــانزده يهابه قرن مان یعنییالدي،ه ز

مت قب بت » هوت«پرنفوذۀلیحکو ـــ بر مکران، نس
ـــتان پدر ینکه در ایزهوت نیِآلیردهند. میم داس

ــت ــه یخی،از نظر تار،پنّون اس یش،چهار قرن پیاس
و هنوز تاز مکران بوده اسیو بخشیچحاکم شهر ک
ــهر ک وجود یکاخيها) خرابهی(تُربت کنونیچدر ش

سوب به م ستیِآلیردارد که من یول؛هوت و پُنّون ا
ها داســـتان، به قرنینایرینگیِرســـد که دینظر مبه 

)264: (همانبرگردد.یناز ایشپ
و یبلوچيهـاکـه از زبـانییهـامنظومـهطبق

ستاني،سند ست و دا صورت یبه جا مانده ا که به 
ــفاه ــهر » پُنّون«دارد، ییمردم رواینبیش از مردم ش

در که »یچک«از شهر بمبور است. شهر »یسَسّ«و یچک
ـــديتازیختبه ریاییو جغرافیخیمتون تار آن ةش

ست، در مدت»یجک«یا»یزک« شهور ا مرکز طوالنی،یم
ست. بخش بزرگینسرزم سرزممکران بوده ا ینتر 

شور ا ستیرانمکران، همواره جزو ک که چنان؛بوده ا
یراندر کشور اینسرزمینهنوز هم بخش بزرگ از ا

قرار دارد.

یدر آن زندگ»یسَسّ«که يشهرنییعبمبور شهر
بزرگ بوده اســت و هم اکنونيشــهریکرد، زمانیم

ست که بر تپهییهاخرابه ست یشنياا سمت را در 
قرار دارد:یینبه غارا در سِند پایواتاجةجاد
سِندءَشُت اَنتینباگچّهمان

māƞ   bāgčahēƞ   send  a   šot   aŋt
کُت اَنتشَهرِء دَپَء ُاردو

ahr  e  dap   a  ordū   kot  aƞtš
مان بَمبورءَ جَت اَنتتَمبو

tambū   māŋ  bambōr   a  jatag
)276: 1390یده،(جهاند

:ترجمه فارسی
و /یدندرس» سِند«سر سبزۀکه سرانجام به منطقیناتا

»  بَمبور«و در درون شهر /و کردند شهر اردةبر درواز
زدند.یمهخ

ـــتگیزندگیگاهتوجه به جابا دو ینایو وابس
بلوچستان و يهاینداستان، به سرزمیاصلیتشخص

شهتوان ریسند، م شأ ای ستان را بلوچینو من -یدا
دانست.يهندیرانیتر، ایبه صورت کلیايسند

ندة ـــرای مس تان،یبلوچۀمنظو ـــ به داس فقط 
یاتمهم داســتان پرداخته اســت و به جزئيرخدادها

سسیزندگ شاره نمیپنون و  ستان را یا کند و گاه دا
حداکثر ا جازتا  جازایژگیبرد. ویمیشبه پی و ی

به جزئ ندگیاتنپرداختن  نان، در بیز ما ـــترقهر یش
ـــتانيهامنظومه همینبه ووجود داردیبلوچیداس

یجازو ایتند. علت کوتاهها کوتاه هســعلت، منظومه
سانینها امنظومه ست که آ سپرده بوده ا تر به حافظه 

یتروایندر حیانگونقاالن و قصــهیدشــوند و شــا
تان فقط بخش ـــ به يهاکردن داس مهم و جذاب را 

کردند. یصورت نظم بازگو م
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ستان، بدون مقدمه، از زمان ینایبلوچمنظومۀ دا
که در شهر یدگوید. شاعر موشیپُنّون آغاز میجوان

کرد:یمیبه نام پنون زندگیجوانیچ،ک
شُکرِانت منءَ اِژ پَرورءَ

šokr   ent   man  a   ež  parwara
ربِّء درءَ ینخالکگون

gōƞ   hālekēŋ   rabb  e   dar  a
برءَیچءِاَت کورنائی

warnā  ē  yat   kēč   e bar  a
یداورءَنام پپُنّونءِ

ponnūn  e  nām  pēdāwar   a
)276: 1390یده،(جهاند

:ترجمه فارسی
در یجوانیدگار را / و درگاه آفر/خداوند را سپاس

ـــهر ک بار ش ندگیچدر نام /کردیمیز به  »  پُنون«و 
مشهور بود.

هادبه او پ»یآل«روز، پدر او کی ـــن داد که یش
من یبندةکه زیازدواج بکند. پنون در پاسخ گفت: زن

که در ینشود، مگر اینمیدامکران پینباشد، در سرزم
:یدبه دنبال او باشیگرديهاینسرزم

ءَروَيگون ایءَآلگوَشت
gwašt  āli  ya  gōŋ      ē wař  a

ترءَیسانگیانکه دَبیا
byā  ke  dayān  sāngē tar  a

پُنّونءَ گوَشت گون پِتءَ
ponnūn  a  gwwašag  gōƞ  pet  a

مَث دَرورءَیمندرگیج
dar  gēj  mani mat  darwař   a

مکّرانینمان باگیننجَن
jan  nēƞ  māŋ   bāgēŋ   makkorān

دِهانیرینچَه دِگه دگَیر
gayr   ča   dega   dirēƞ  dehān

)276: (همان
:ترجمه فارسی

ـــرِ] جوانمرد [خود] گفت: آلی به [پس /[پدر پنون] 
اســت که به تو همســر یدهپســرم] وقت آن رســي[ا

] جفت یست؛نی[مانع/به پدر پاسخ داد: پنّون/بدهم
باد دختر/کن! یدامرا پهمســـان که يدر مکران آ

ینمگر ا/ با من باشــد، وجود ندارديهمســریبندةز
.گردد]یداپیدوردست، [کسيهاکه در شهر

ـــرانجــام نمــا پنون پس از ةخــانوادینــدةس
ست سّ يجووج س ست  کند و یدارا پیفراوان، توان

شر سازد. پنون هم با ت یفاتپنون را از وجود او آگاه 
ـــاهانهیژهو ـــّ ياو ش ـــس ـــریس خود يرا به همس

خود را ۀعاشــقانیدو دلداده زندگینو ایندگزیبرم
ـــال از ایککنند و یآغاز م گذرد و یمیزندگینس

د. شــویمیشــترآنها نســبت به هم، روز به روز بمهر
ـــتان تا ا اگرچه با -آن دویمرحله از زندگینداس

دارد. يعادیالرو–همراه اســـت یجالبيرخدادها
ستان را جذاب و دلپذ ستیرآنچه در واقع دا ،کرده ا

ها و مرگ پس از وصـــال اســـت که رنجيرخدادها
به تراژد تان را  ـــ ندوهناك آن دو تن، داس بديا یلت

کند.یم
ــر اختالف طبقاتجدال ــتان، بر س ــت. یداس اس

ياســت. برایريدختر فقیزاده و ســســیرپنون ام
ـــةخانواد ـــخت و آزاردهنده بود که یارپنون بس س

آنها ةجامعه جزو خانوادییناز طبقات پایشـــخصـــ
ـــو نابراش به يبرادران پنون برا،یند. ب ندن او  برگردا

سفر م ست که یدر حالینکنند. ایبمبور  سالیکا
چنان او آن،گذردیخود مةپنون از خانوادياز دور
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ـــده بود که همه را فراموش کرده  محو دلدار خود ش
به ی،ســاز ســّ يعالوه بر آن، هنگام خواســتگاربود.

گازر قول داده بود که در شهر بمبور ساکن و ماندگار 
بود.یبندخود پایمانپیند و او به اشو

ازدواج از رفتار ینپنون، از اةنبودن خانوادراضی
یکید. آنها در طشویمشخص میبرادران او با سسّ 

سّ  شانه یبيون داروو پنّیسدعوت، به  شراب یاهو
شاندند که بر اثر آن، هر دو از خود ب شتند. ینو خود گ

تندرو يپس از آن برادران، پنون را بر پشـــت شـــتر
را در یشدند و سسّروانهیچشهر کيبستند و به سو

همان جا رها کردند.
ست ۀنقط ستان ا ستان، در آن بخش از دا اوج دا

ــّ  ــس ينّون، ردّ پاو به دنبال پیدآیبه هوش میکه س
. پس از چند فرســـنگ یردگیشـــتران برادران او را م

شک میابانبه بیمایی،راهپ سد و چوپانیخ را در یر
شیندبیآنجا م سه  شنگیمیرو از او کا یخواهد تا ت

ـــنگ ما چوپان، آن،خود را رفع کندیو گرس چنان ا
اســت که در ذهن خود، به فکر یســســّ یباییمحو ز

سّ .افتدیهوس و آزار او م ست ییرهايبرایس از د
سّ .افتدیو چوپان به دنبالش میزدگریاو م يبرایس

خواهد یاز خداوند میفتد،که به دســـت چوپان نینا
شود یمیرفتهپذیسسّ يبخش او باشد. دعاییکه رها

چوپان . رودیکند و در آن فرو میباز ماندهینو زم
س کاود. یرا مینچرخد و زمیدر آن مکان میمهسرا

سنگ راه را ینکه برادران او چندینپُنّون پس از ا فر
که رفته بودند، رّد یو به راهیدآیبه هوش میمودندپ

ـــتران را ميپا پان را یو برمیردگیش گردد و چو
ـــنگکه خاكیندبیم کند و یجا مجابهراها ها و س

ماجرا را بیدجویرا میزيچ پان  ند و یمیان. چو ک
فرو رود ینخواهد که در زمیهم از خداوند مون پنّ

ینزمو یرفتهپذیزاو نيبرسد. دعایارشتا به وصال 
شکافته م رود و در یفرو میزشود و پنون نیاز هم وا

.یردگیآرام میکنار سسّ
صوفاین شعر  ستان، در  یسند، رنگ عرفانیاندا

در ي،و سندیبه خود گرفت. چند شاعر بزرگ صوف
یانداســتان، در بینخود از قهرمانان اۀعار عارفاناشــ
آنها ینخود بهره بردند. مشهورتریعرفانيهایشهاند

ـــاه عبدالط« حاالت یاناســـت که در ب»ییبتهایفش
شعار خود (شیواندر دی،َسسّ  شعار اها جو رسالَو) ا

ناک ـــوز نهیس که نمو ها را در همییهادارد  یناز آن
یده،. (جهاندیماآوردهستاندایعنوان معرفیربخش ز

1390 :273(
ستینادرونمایۀ شق را ستان را ع دو دلداده، یندا

يرخدادهايالکه در البهیعشـــق؛دهدیمیلتشـــک
ستان موج م ّس یدا َس دل یزند. پنون پس از آنکه به 

ست ستگار،ب سةکرد. پدرخواندياز او خوا او ی،س
ستیارا آزمود که آ ست ینعشق او را به دروغ ،نهیاا

به ،ین. بنابرابگیردخواهد دخترش را از دســت او یم
ـــنهادپنون پ باسداد که رختیش ینچرکيهاها و ل

که در طول یمردم ند، او آوردهیشروز پیکرا  ا
شو شکارا و در برابر چشم همه ب درنگ ی. پنون بیدآ

ستن آنها اقدام م ش بودن، او را از یرزادهکند و امیبه 
مانع–پست بود يکه در آن زمان از کارها-کارینا

. نشد
سیرزادگانکه پنون از امینادیگر س از قشـر یو 

یطبقاتيهااجتماع بود. در آن روزگار، اختالفیینپا
اختالف، مانع یناما ا،جامعه حاکم بودبه شـــدت بر

صال آن دو ن پنون از ازدواج او ةاگرچه خانواد؛دشو
خاندان خود ننگ يند و آن را برانبودیراضیبا سس
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ـــمار م ـــق، طبقه و یول،آوردندیبه ش در عالم عش
وجود ندارد.یضتبع

ـــتان ینبیطبقاتاختالف دو دلداده، در چند داس
ینکدام از آنها ایچوجود دارد و در هیزنیگردیرانیا

ي.  مستجاب شدن دعایستنياختالف مانع مهرورز
و پس از یابدییچوپان رهاکه از دستیناز ایسسّ 

و هر دو یردپنون که در کار دلدارش آرام گيآن دعا
ییو خداینفرو روند نشــانگر عشــق راســتیندر زم

ینیکه آن دو عاشقان راستیدندآنهاست. مردم چون د
ساختند تا زيرا برایاند؛ آرامگاهبوده یارتگاهآن دو 

اهل دل باشد.

ش«دو منظومه یقتطب سرو و  ّس «و »رینیخ و یس
»پنّون
هاي دو منظومۀ داســتانی مشــابه شــخصــیتوقتی

ـــابه و  ـــند، اغلب یا برخی حوادث مش یکدیگر باش
»یرینخسرو و ش«همانند خواهند بود. در دو منظومۀ 

چون عشق هم، هم حوادث مستقل »و پنّونیسسّ «و 
شکر  سته و ازدواج خسرو با  داریم و هم حوادث واب

شوند.ماجراي غایی ختم میدر طول داستان که به
شد، چون نظامی طورهمان که پیش از این گفته 

ــیرین پایبند  ــرو و ش ــتان خس به روایت تاریخی داس
است و به خاطر اینکه منظومۀ داستانی نظامی شبیه به 
یک رمان اســت، حوادث و ماجراهاي منظومه نظامی 

سبت به حوادث منظومۀ  ّس «ن شتر و »و پنّونیس بی
رفتن خسرو به امیددتر است. مثالً در منظومۀ نظمتع

شاپور به ارمن، ترسیم چهره خسرو به مرغزار ، رفتن 
ــرو با بهرام گور، ازدواج  ــاپور، جنگ خس ــت ش دس

شیر کندن فرهاد سرو با مریم، جوي  شدن خ شته  ، ک
ــیرویه ــت ش ــرو به دس ــی خس ، مرگ مریم، خودکش

ستان بلوچ ینچنی،شیرین و حوادث دیگر، اما در دا
. به عبارت یمکنیرا مشاهده نمهاییداستان در داستان

شیگر،د سرو و  ستان یریندر منظومه خ عالوه بر دا
ص شخ شقانه دو  صلیتعا ستان فرعینچندی،ا یدا

شقه وجود دارد، بیزن صوص وجود مثلث ع . اما یخ
یکفقط فراز و فرود » و پنّونیســـســـّ «در منظومه 

یاصلیتشخصو مرگ دو یريگعشق و نحوه شکل
.ینیمبیرا م

ی،منظوم ادب فارسيهااز داستانیاريبسیانپا
ـــتیزانگآلود و غمحزن مرگ دو دلداده در کنار .اس
ها را داســـتانینانجام ایکدیگر،و به خاطر یگرهمد

و پنّون، یکند. در داســتان ســســّ یمیلتبديبه تراژد
یناز زمجا یکدر یگري،پس از دیکیهر دو دلداده 

فرو رفتند و مرگ آنها با هم و در کنار هم بود.
شدر سرو و  ستان خ به یوقت«که یمخوانیم،یریندا
رسد، فرهاد یبه فرهاد میرینخبر مرگ شيایسهدس

در افتاد و: یاز طاق کوه چون کوه
چنان سردیر آهـاز جگبرآورد
برجگر خوردیدورباشیکه گفت

)125: 1362(نظامی، 
پس از کشــته شــدن خســرو به دســت شــیرین

ــ ــنهیرویه،ش جگرگاه خود را يابه دخمه رفته با دش
درونمایه هر دو منظومه و کنار خسرو جان داد.یددر

عشق است. عشقی پاك که در هر دو منظومه، مراتب 
و مدارجی دارد. از اینکه عشق، مدار و موضوع عمدة 

ست ستان ا . چون شک و گمانی وجود ندارد،دو دا
ستان، سخن از عشق  نظامی قبل از بیان و پرداخت دا

گوید و این یکی از موارد تفاوت این و وصف آن می
»  و پنّونیسسّ «بی نظیر است. در منظومه مۀدو منظو

صلینده، سرا ضوع ا سراغ مو رود. یمیاز همان ابتدا 
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ـــوص ین،عالوه بر ا ـــبک مخص هر یک با زبان و س
کنند.یرا مطرح میتخویش موضوع عشق دو شخص

گوید:کند و مینظامی با ایجاز عشق را معرفی می
يشعاریدعشق به نامراکز

يجز عشق کاریممبادا تا ز
نداردیجز عشق محرابفلک

نداردیعشق آبخاكیجهان ب
استینایشهعشق شو کاندغالم

استینایشههمه صاحب دالن را پ
يزرق سازیگرعشقست و دجهان

ياال عشقبازتیسمه باز
جان عالميبودعشقیباگر

زنده در دوران عالميکه بود
شد فسردستیکز عشق خالکسی

مردستعشقیکرش صد جان بود ب
افسون نداندیچخود عشق هاگر

وارهاندیشتخوينه از سودا
)113: 1362(نظامی، 

نظامی در منظومۀ خود مثلثی از عشـــق را مطرح 
سوي آن خسرو و فرهاد قرار دارند می کند که در دو 

ــیرین ــوي آن ش نظامی ، به عبارت دیگر.و در یک س
عشق دو مرد به یک زن را بیشتر مد نظر داشته است. 
ــت، ماجرا  ــتان نظامی پیداس همان طور که از نام داس

ــ که  شخصیتحول و حوش افعال و اعمال خسرو ـ
ـــ دور می زند و کشاکش اصلی داستان نظامی است ـ

در حالی که در ؛هر اصــلی داســتان اســتعشــق جو
وجود یرقابت عشــقیچه» و پنّونیســســّ «منظومه 

ندارد.
خود نســـبت به نظامی به پاس عشـــق و عالقۀ

، جدال شکر از پایمردي او در عشق و محبتآفاق و ت

بین شیرین که شخصیت تمثیلی آفاق است با خسرو 
شوالي بی شد، را رنگ حاکم در بند میکه  سیم با تر

کرده و اگر نظامی بخش تاریخی قصه را نیز فراموش 
ست، بی ارتباط با غایت و ه نظامی نبوده دفنکرده ا

یسسّ «یندهرسد که سرایدر حالی که به نظر م؛است
چنین غایت و هدفی ندارد و به این دلیل نیز » و پنّون

هاي تاریخی خالی است.منظومۀ وي از واقعیت
ــتان بلندي را آفریدهدر منظومنظامی ؛ۀ خود داس

مایه و چکیده آن در روایات تاریخی هر چند که درون
ولی با ابتکاري که نظامی در بازسازي و ،منقول است

ـــت ـــه به خرج داده اس باید گفت که ،بیان این قص
ست. در حالی که  ستان مزبور آفریدة خود نظامی ا دا

دست دریاطالع»ونو پنّیسسّ «منظومه یندهاز سرا
ستن سرودن ايوینکهو ای ستان ینخود اقدام به  دا

را به رشته یواقعیداستانیااقدام کرده است؛ یعشق
ــتند ــت، اطالعات مس ــت ينظم در آورده اس در دس

ـــت،ن ـــتیم این دو منظومه را آنگاه بهتر مییس توانس
بررسی و با یکدیگر تطبیق کنیم.

ــوم و ب، آداهاکالم نظامی مملو از مثلاگر ، رس
نیز از این »  و پنّونیسسّ«گاه خرافات است. منظومه 

بهره نیست. تنها تفاوت عمدة دو منظومه خصیصه بی
در شیوة بیان و تصاویر شعري در زبان آنهاست. زبان 

صاویر او پیچیدهنظامی کا ست. ت هنري و ، مالً ادبی ا
هاي نو ، ترکیبات و واژهزبان او مملو از اصــطالحات

ساخته است. کالم در دست نظامی چون موم و خود 
است. اگر نظامی براي بیان 
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ت و ترکیب احســاس و ادراك خود دســت به ســاخ
ــرامی ــّ «یندهزند. کالم س ــس عادي و تا » و پنّونیس

اندازة زیادي به زبان محاوره و تخاطب نزدیک است.

گیريهیجنتبحث و 
ـــبا نائیقو تطبیبررس ـــرو و «یدو منظومه غ خس

با وجوه شــباهت و » و پنّونیســســّ «و »ینیرشــ
ـت.یمرو بودروبهیاشتراکات فراوان ها در هر شخصی

ســــتان با نها ستواریتدقت و با رعایتدو دا و يا
یاصليهایتاند. شخصشدهیدهکشیراعتدال به تصو

خســرو و یعنی،یدر هر دو داســتان، قهرمانان عشــق
از آغاز تا یباًو پنّون هســتند که تقریســســّ یرین،شــ

ها تان در حوادث و موقعيانت ـــ مختلف يهایتداس
ص شخ ضور فعال دارند و هر چهار نفر  متحول یتیح

صیاو پو شخ ستان یگرديهایتدارند و  در طول دا
شوند. یمیمعرف

ـــتان با مرگ دلخراش و فاجعه پایان هر دو داس
دهنده دارد. در و تکانیکتراژیقهرمانان، حالتۀگون
ـــتر یدو اثر، قهرمانان در اوج کشته مهر شوند و دفـ

که در طول داستان ورق يعـــشق پرســـوز و گداز
ــفحیم ــکل ۀخورد، در ص مرگ نابه هنگام آنها به ش

سته ميغمبار ضوع هر دو یهمادرونشود.یب و مو
به وصال و معشوق و به یدنعشق و رسیانداستان ب

کار فدا ثارو ايتبع آن  نان در ری ما ـــق و قهر اه عش
ةجذاب و پر خواننديهااست که از موضوعیعاشق

است.یاتادب
سه ـــتانمقای سـ یجهنتیندو اثر ما را به اینایدا

رنگ یداستان و پيرساند که هر دو از نظر محتوایم

نمونه هر دو يبه هم شـــباهت دارند. برایارآن بســـ
شراف شق در هر اثر ا ز و ممتايازاده و از خانوادهعا

ستند سته ه شق در .برج لحظه به یکدر هر دو اثر ع
در راه وصال با مشکالت وجهر دو زید و آیوجود م

ـــت و پنجه نرم میانیپایب کنند، هر دو قهرمان یدس
شوند، قهرمانان زن یخود میعشقیبباعث مرگ رق

دارند، در هر یشـــتنو خویفدر هر دو داســـتان عف
ش ستان دو مورد خودک شقیدا یانوجود دارد، پایع

اســت و در هر دو، عاشــق و یکهر دو داســتان تراژ
شوند.یکشته میزيآمفاجعهرزمعشوق به ط
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