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چکیده
نمایش��نامه تراژی��ک «رومئ��و و ژولیت» با دقایق و ظرایف ادب��ی توجه جهانیان را به خود جلب کرده اس��ت .خصایص مثبت و
تعصب ،نفرت ،خیانت از بنمایههای این نمایشنامه است .این
منفی انس��انی چون عش��ق ،فداکاری ،صداقت ،پاکبازی ،وفاداریّ ،
نمایش��نامه نمونة خوبی اس��ت از جنبههای هنری آثار شکس��پیر .با توجه به اینکه وحدت فطری انسانی موجب پدیداری آثاری
با بنمایههای مش��ابه در بین اقوام مختلف اس��ت ،این نکته قابل درک اس��ت که چرا این نمایش��نامه را با دیگر شاهکارهای ادبی
از لحاظ پیرنگ و درونمایه و بنمایه میتوان مقایس��ه کرد؛ داس��تان «عاشیق 1غریب و شاهصنم» از جمله داستانهای «عاشیقالر»
که در بین ملل ترکزبان ش��اهکاری ادبی به ش��مار میآید ،یکی از داس��تانهای قابل تطبیق با «رومئو و ژولیت» است؛ هر دو اثر
با وجود داش��تن فرجامی متفاوت بنا به زیباییهای ادبی خود سرمنش��أ آثار هنری زیادی چون تئاتر ،باله و فیلم شدهاند که از آن
جمله میتوان به فیلم س��ینمایی « رومئو و ژوليت» به كارگرداني باز لورمان و «عاش��يق غريب» اثر س��رگئي پاراجانوف كارگردان
گرجس��تاني اش��اره كرد .این مقاله با بررس��ی تحلیلی و توصیفی روشن میسازد که چگونه دو ش��اهکار با وجود اختالف زمانی
و مکانی دارای پیرنگ و بنمایههای مش��ترکی هس��تند .مبنای مقاله بر تحلیل ش��خصیتهای متناظر در دو اثر قرار گرفته اس��ت.

واژگان کلیدی :بررسی تطبیقی ،نمایشنامه ،داستان ،رومئو و ژولیت ،عاشیق غریب و شاهصنم

* دكتر عاتكه رسمي استاديار دانشگاه شهيد مدني آذربايجانrasmi1390@yahoo.com .
** دكترسكينه رسمي دانشيار دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)rasmi1378@yahoo.com .

مقدمه
وجود ش��باهت بین فرهنگ و فولکلور ملتهای
مختلف ،نشان از شباهت فطرتهای انسانی است.
از جملة این شباهتها همسانی محتوای داستانهای
عامیانه و نمایش��نامههایی است که در بین ملتها
از اس��تقبال برخوردار هس��تند .این همسانیها از
اشتراکهایی ناشی میشوند که عبارتند از« :انسانی
ب��ودن ،بیان جوه��ر زندگی و آمیختگ��ی آرمان و
واقعیت» (ندوشن .)457 ،1355 ،استاد زرینکوب
در فصل «تاریخ و اسطوره» به همانندی اساطیر و
افسانههای اقوام اشاره کرده است« :شباهت اساطیر
پارهیی اقوام به حدی اس��ت ک��ه در بعضی موارد
مو ّرخ را به حیرت وامیدارد .ش��ک نیست که این
همانندیها را همیش��ه نمیت��وان حاکی از وجود
یک مأخذ مش��ترک بین اقوام تلقی کرد ،در بعضی
موارد ناش��ی است از وحدت طرز معیشت و فکر
و از اینکه اق��وام مختلف که با یکدیگر هیچگونه
رابطهای هم نداشتهاند ،تحت تأثیر اوضاع و احوال
مش��ابه و در مراحل همانند تکامل ،اس��اطیر بیش
و کم مش��ابه به وجود آوردهاند .البتّه این شباهت
وقتی در اساطیر اقوام شرق نزدیک یا اقوام اروپایی
به چشم میخورد ،آن را میتوان از نفوذ مستقیم و
یا از عکسالعمل ناش��ی دانست ،ا ّما وقتی شباهت
بین اساطیر اقوامی است که بین آنها ،قدر مسافت
بین یونان و اقیانوسیة اختالف هست ،تص ّور نفوذ
مس��تقیم یا عکسالعمل منتفی است» (زرینکوب،
.)240 ،1383
بیان مسئله
داس��تان «رومئو و ژولیت» درب��ارة بهار جوانی دو
ش��خصیت اس��ت که خطاها و ش��تابزدگی آنها
همراه با فضایلش��ان ترس��یم میش��ود .داس��تان
«عاشیق غریب و شاهصنم» نیز بیانگر عشقی است
که به معرفت میانجامد؛ قهرمانان این داس��تان نیز
در فصل نوجوانی خویش��ند ،با این حال همچون
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قهرمان��ان «رومئ��و و ژولی��ت» عجول نیس��تند و
فرصتی را که از طرف پدر ش��اهصنم به آنها داده
ش��ده است ،مغتنم میش��مارند .در هر دو داستان
اس��تبداد و خودکامگی پدران سدّ ی میان ّ
عشاق و
کامیاب��ی آنها پدید میآورد .ه��ر دو اثر از لحاظ
ادبی بس��یار غنی اند و در آنها احساسات لطیف،
ش��وق و هیجان ،بي گناهی و س��ادگی و خلوص
ّ
عش��اق ب��ا ترانه هاي عاش��قانه به خوبی ترس��یم
ش��ده اس��ت  -که البتّه این نکت��ه از خصوصیات
نمایشنامههای شکسپیر و داستانهای «عاشیقالر»
اس��ت که با بهرهگیری از س��بک تغزل��ی ،ترانه و
ش��عرهای غنایی را در صحنههای طبیعی و فضای
داس��تان میگنجانند -،در هر دو داستان قهرمانان
اسیر سرنوشت میشوند به طوریکه در نمایشنامه
«رومئ��و و ژولیت» هر واقعه مک ّمل واقعهای دیگر
میش��ود و وقوع فاجعه اجتنابناپذیر میگردد و
در داس��تان «عاشیق غریب و شاهصنم» ،یک رؤیا،
تاجرزاده تبریزی را به تفلیس میکشاند و زندگی
با س��بکی دیگ��ر را برای او رقم میزند .بررس��ی
ش��باهتها و تفاوتهای دو اثر ع�لاوه بر اثبات
اینکه همس��انی فط��رت موجب ظه��ور آثاری با
بنمایههای همسان از اقوام مختلف میشود ،ما را
با ارزش هنری آثار نیز بیشتر آشنا میکند.
چارچوب نظري تحقيق
ادبي��ات تطبيق��ي ش��اخه اي از ادبيات اس��ت كه
در ط��ول حيات��ش در اروپ��ا وامري��كا تعاريف و
گرايش هاي گوناگون داش��ته است .اين شاخه از
ادبي��ات «مي تواند به ش��ناخت و وحدت ادبيات
ملل كم��ك بكند و در واقع بزرگترين خدمتش به
ادبي��ات جهاني خواهد بود و اين امر خود تدارك
بشردوستي نوين مي باشد» (ساجدي-70 ،1387 ،
 )69و در حقيق��ت تحقيق در ادبي��ات تطبيقي به
چند موضوع كمك مي كند :يكي ،به كشف روابط
فرهنگي بين ملت ها؛ ديگر به درك آن قس��مت از

پیشینه و ضرورت تحقیق
داس��تان رومئو و ژولی��ت ارزش جهانی دارد و از
ای��نرو در بین تمام مل��ل از جهات مختلف مورد
تحقیق قرار گرفته است ،در ایران نیز این نمایشنامه
با دیگر شاهکارهای ادبی در ترازوی نقد و سنجش
قرار گرفته اس��ت ،از جمله این تحقیقات میتوان
ب��ه «رومئو و ژولیت تحقیق ادبی و مقایس��ه لیلی
و مجنون» (حکمت« ،)1317 ،س��نجش عشق در
دو ش��یفته عش��ق لیلی و مجنون نظامی و رومئو و
ژولیت شکس��پیر» (ممتحن ،ملیح��یزاده،)1390 ،
«قرابتهای مضمونی خس��رو و ش��یرین و رومئو
و ژولیت» (طحان ،جوادپور« ،)1389 ،سه روایت
عاشقانه از دو سرزمین؛ زال و رودابه ،بیژن و منیژه،
رومئو و ژولیت بررس��ی روایت شناختی و تحلیل
گفتمان» (محم��دی و همکار« ،)1391 ،تراژدی و
نقش آن در س��یمای کالم فردوس��ی و شکسپیر»
(دیوساالر« ،)1385 ،رویکردی روایت شناختی به
لیلی و مجنون نظامی و رومئو و ژولیت شکسپیر»
(اسماعیلی و همکار )1392 ،دربارة داستان «عاشیق
غریب و ش��اهصنم» تحقیقات علمی زیاد صورت
گرفته اس��ت که بهترین تحقی��ق علمی به «فکرت
ترکمن» اختصاص دارد ،براساس تحقیقات فکرت
ترکمن این داس��تان به قرن شانزدهم میالی تعلق
دارد .در اثر تركمن عالوه بر معلوماتی که در باب
حکایات عامیانه داده میش��ود ،آثاری که در باب
«عاش��یق غریب» انجام گرفت��ه ،تحلیلها و تطبیق
روایته��ای مختلف آن (پنج اثر مکتوب ،هش��ت
اثر ش��فاهی ،یک اثر از کریم��ه و دو اثر روایی از
دو آذربایجان و همچنین شعرهایی که در ترکیه و
در خارج از ترکیه در باب «عاش��یق غریب» وجود
دارد ،گردآوری ش��ده اس��ت و در آخر اثر نیز ،دو
نسخة خطی و سه اثر شفاهی ،ضمیمه شده است.
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تحوالت ادبي كه مربوط به اين نوع روابط اس��ت؛
از اين رو اين رشته از معارف بشري ،در برقراري
دوس��تي وصلح بي��ن ملت ها موثر اس��ت (بقايي،
 .)19 ،1388هرچند ادبيات تطبيقي در زادگاه خود
فرانسه بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام وشواهد
تاريخي اس��ت تا مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و
بيانگ��ر تاثير پذيري وتاثيرگ��ذاري آثار از يكديگر
باش��د ،اما بنا به نظر تطبيق گران امريكايي «ادبيات
تطبيقي ش��يوه اي اس��ت براي فراتر نگريس��تن و
ب��رون ش��دن از موانعي به نام مرزه��اي ملي .اين
امر به ما ام��كان مي دهد گرايش ها وجنبش هاي
موجود در فرهنگ هاي مختلف و ارتباط ادبيات با
ديگر عرصه هاي تعبير را بشناسيم» (نظري منظم،
 .)229 ،1389برپای��ة این مکت��ب ،ادبیات تطبیقی
بیتوجه به موانع سیاسی ،نژادی و زبانی به بررسی
ادبی��ات میپردازد .نیز امکان ن��دارد که بتوانیم آن
را در روش واحدی محص��ور کنیم .تطبیقگیری،
همچنین نباید در رواب��ط تاریخی محصور بماند،
چه پدیدههای بس��یار ارزشمند مشابهی در زبانها
یا ان��واع ادبی رایج [در جهان] وج��ود دارد که با
یکدیگ��ر پیوند تاریخ��ی ندارند (مک��ی،1987 ،
 .)196در مكتب امريكايي بريافتن مدرك تاريخي
وشواهد اثبات گرايانه اصرار نمي شود وقبول مي
ش��ود كه برخي شباهت ها بين آثار ادبي ،ناشي از
روح مش��ترك همة انسان ها اس��ت و بيشتر برآن
است كه ادبيات به عنوان پديدة جهاني و درارتباط
با س��اير شاخة هاي دانش بش��ري وهنر هاي زيبا
معرفي شود(ش��ركت مقدم )64 ،1388 ،و به طور
خالصه برمبناي اين مكتب «ادبیات تطبیقی ،یعنی
مقایس��ه ادبیات یک کش��ور با ادبیات یک یا چند
کشور دیگر و نیز مقایسة ادبیات با دیگر حوزههای
دانش انس��انی» (الخطی��ب .)50 ،1999 ،با توجه
به اين كه نمايش��نامه «رومئو وژوليت» و داس��تان
«عاشيق غريب وشاه صنم» از دو كشور مختلف و
در دوشاخة متفاوت مي باشند ،این مقاله بر مبنای

مکتب امریکایی به مقایس��ة توصيفي وتحليلي دو
اثر میپردازد.
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آث��ار دیگری ک��ه در بی��ن ملل ترک درب��ارة این
داستان معروف اس��ت یکی اثر معروف «صفورا
یعقوب اُوا» با عن��وان «Azerabaycanskoves
» Narodnoe Shazine Ašig Garibو دیگ��ری
نی��ز اثری اس��ت که به س��ال  1963م .منتش��ر
ش��ده اس��ت با هفت روایت ترکمن ،ده روایت
ترکی��ه ،نه روایت آذربایجان��ی و یک روایت از
ف��درال گاباردی��ن ).(Turkman,1995, XXXI
ا ّما متأس��فانه هیچگونه تحقیق��ی در ایران صورت
نگرفته اس��ت .از ای��نرو ،مقاله حاض��ر عالوه بر
معرفی این شاهکار بزرگ
تحلیل وجوه مشترک به ّ
کمک میکند.
خالصة داستان رومئو و ژولیت
داستان با نشان دادن اختالفات دو خانوادة اشرافی
کاپولت و مونتاگو به وسیلة نزاع خدمتکاران آنها
آغاز میش��ود ،فرزند مونتاگو (رومئو) که ش��یفتة
دختری به نام روزالین از خاندان کاپولتهاس��ت،
بیدع��وت جهت دی��دار او به میهمان��ی کاپولت
میآی��د و در آنجا با دیدار ژولیت ،دختر کاپولت
و زیبایی و وقار او از عش��ق روزالین دل کنده دل
در گرو عش��ق ژولیت میبندد .رومئو بعد از ترک
میهمانی ،دوباره تنها به س��رای ژولیت بازمیگردد
و از حدیث نفس ژولیت ،به دلباختگی او نس��بت
ب��ه خود آگاه میش��ود و متقاب ً
ال او نیز راز عش��ق
خود را ب��ا ژولیت در میان میگ��ذارد و آنگاه از
سوی ژولیت عجول ،پیشنهاد ازدواج به رومئو داده
میش��ود ،فردای آن روز دو دلداده در معبد کلیسا
به وس��یلة راهب الرنس به عقد هم درمیآیند ،ا ّما
تقدیر صحنهای دیگر میآرای��د ،تیبالت برادرزادة
بان��و کاپولت ،رومئ��و و دوس��تان او را به مبارزه
فرامیخوان��د ،مرکوتیو دوس��ت رومئو از س��وی
تیبال��ت تحقیر میش��ود و از اینرو ب��ا او به نبرد
میپ��ردازد و در این نبرد جان میب��ازد ،رومئو به
انتقام دوس��ت خ��ود مرکوتیو ،تیبال��ت را به قتل
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میرس��اند و از سوی امیر «ورونا» به «مانتوا» تبعید
میش��ود ،این خب��ر ،ژولیت را در غ��م و حزن و
بهت فرو میبرد ،والدین ژولیت بیخبر از ازدواج
دخترش��ان و غم او در جدایی از همس��ر ،حزن او
را مبن��ی بر م��رگ داییزاده خ��ود میخوانند و از
ای��نرو جهت دلجوییش ،میخواهن��د که او را به
عقد کنت پاریس دربیاورند .ژولیت اگرچه از این
امر سرباز میزند ،ا ّما تهدید پدر باعث میشود که
به ظاهر تسلیم ش��ود ،سپس برای جستن چارهای
پیش راهب الرنس میرود ،الرنس معجونی به او
میدهد که با خوردن آن به خوابی مرگآس��ا فرو
رود ت��ا خانواده از او دس��ت بردارند ،آنگاه خود
توسط فریارجان به رومئو پیام میفرستد که جهت
بردن ژولیت به «ورونا» بیاید ،سفیر رومئو به جهت
ش��یوع طاعون نمیتواند خبر را به رومئو برساند،
از آنس��و ،رومئو که ش��ایعه مرگ محبوب را در
ش��هر شنیده اس��ت به «ورونا» بازمیگردد تا برای
آخری��ن بار محبوب را ببیند و در این حال زهری
از عط��اری تهیه میکند تا بع��د از دیدار محبوب،
ب��ه زندگی خود پایان بدهد ،رومئو در گورس��تان
ب��ا کنت پاری��س که جهت گذاش��تن گل بر روی
پیکر بیجان ژولیت آمده مواجه میش��ود و بعد از
منازعهای ناخواسته کنت پاریس را از پا درمیآورد
و آنگاه زهر را میخورد و به زندگی خود خاتمه
میده��د ،راهب که جهت بیدار ک��ردن ژولیت به
گورستان آمده با مواجهة این صحنه با ترس و لرز
تصمیم به فرار میگیرد ،ژولیت که از خواب بیدار
شده چون جسد رومئو را میبیند ،با خنجری که بر
کمر رومئو بسته شده سینة خود را میشکافد ،خبر
به خانوادههای دلدادگان میرس��د ،آنها با گوش
دادن به توضیحات راهب ،با وجود تأثر ش��دید از
مرگ عزیزانش��ان تصمیم میگیرن��د که مجادله را
پایان دهند و طبق خواستة راهب ،صلح را در بین
خود حاکم کنند.
داس��تان «رومئ��و و ژولیت» داس��تان دو دلدادهای

خالصة داستان «عاشیق غریب و شاهصنم»
در شهر تبریز تاجری بود به نام محمد که ثروت و
مال و مکنت او حدّ و حصر نداشت ،چون خواجه به
رحمت حق میپیوندد ،پسرش رسول [مقصود در
روایت اوزیالچینر] ،دست به بخشش میگشاید،
راه��زن ها نیز ب��ا دوز و کل��ک او را میفریبند و
مال و منال او را به ش��یوههای مختلف از دس��تش
خارج میکنند .از اینرو رسول و مادر و خواهرش
س��رپناهی جز مس��جد و دیر نمییابند ،رسول به
درگاه حق میپناهد و از خدا یاری میجوید ،پیری
با دستار و بیرقی سبز بر او ظاهر میشود و او را از
بادة عشق و معرفت سیراب میکند ،در همان رؤیا
دختری زیبارو را به او نشان میدهد و میگوید که
او محبوب تو ش��اهصنم ،دختر یکی از خواجگان
تفلیس [س��نان در روایت غفارزاده و اوزیالچینر/
قهراب در روایت ذیحق] است و از این به بعد تو
«عاشیق غریب» خوانده میشوی ،همین خواب به
شاهصنم هم نموده میشود و او نیز از بادة معرفت
سیراب میشود .بعد از این واقعه «عاشیق غریب»
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است که در تمام اروپا با روایتهای مختلف رواج
دارد ک��ه البتّه در روایته��ای مختلف ،اختالفاتی
در زم��ان و صحنهپردازی وجود دارد« .در س��ال
 1554می�لادی باندلو ایتالیایی داس��تان «رومئو و
ژولیت» را به اس��م و رس��م در ضمن مجموعهای
از حکای��ات انتش��ار داده و این حکای��ت از زبان
ایتالیایی به زبان فرانس��وی در سال 1559م .به قلم
شخصی فرانس��وی موسوم به پیر بواستو ملقب به
لوانی ترجمه شده است که با اصل ایتالیایی اندک
اختالف نیز دارد .ش��خصی انگلیس��ی موس��وم به
آرتور بروک ،آن را از ترجمة فرانس��وی به ش��عر
انگلیس��ی داس��تانی ترجمه نموده و به آن شاخ و
برگ زیاد داده و تفصیالتی افزوده اس��ت و بعضی
جزئیات وقایع را بر آن مزید نموده و از آن ترجمه
است که شکس��پیر این حکایت را اقتباس کرده و
در حدود  1957م .به صورت درام درآورده است»
(حکم��ت .)5 -3 ،1317 ،در روای��ت شکس��پیر
این داس��تان در چهار روز اتفاق میافتد ،شکسپیر
سرنوشت را حاکم بر زندگی میداند« ،اگرچه این
نمایش��نامه از لحاظ نوع وقایع غمانگیز است ولی
به اندازة نمایش��نامههای هملت و اتللو و لییرشاه
و مکبث لح��ن آن غمانگیز نیس��ت» (پازارگادی،
.)135 ،1392
این نمایشنامه بیش از سایر آثار شکسپیر که اکنون
به فارسی درآمدهاند با روح ایرانی و سنت ادبیات
داس��تانی آن س��ازگاری دارد« .سرگذش��تی است
صاف و راس��ت :پس��ر و دختر جوانی به هم دل
میس��پارند و ناکام میش��وند و سرانجام هم جان
خود را بر سر آن عشق مینهند .تعقیدهای روحی،
نکتههای روانی ،اش��ارات تاریخی و اساطیری که
تراژدیهای دیگر شکس��پیر از آنها گرانبار است،
در این نمایشنامه خیلی کمتر دیده میشود .همین
سادگی قضیه باعث ش��ده که در کشورهای دیگر
نی��ز کموبیش این داس��تان آس��انتر از آثار دیگر
شکس��پیر نزد مردم شهرت یابد» (ندوشن،1371 ،

 .)352آنچه در این داستان حاکم است سرنوشت
و تقدیر میباش��د و از اینرو افراد چندان شایستة
مالمت و و محکومیت نیس��تند« .این دو دلداده در
دنیایی هس��تند که احساس تنهایی میکنند و کسی
آنها را درک نمیکند .سرتاس��ر داس��تان ممل ّو از
طغیان احساس��ات و تغییرپذیری دوران جوانی و
مس��تی امید و تلخی حرمان اس��ت و اگرچه جنبة
ابراز احساسات ،چندان شدید نیست ،ولی این دو
نفر یکدیگر را حقیقت ًا دوست دارند ا ّما بیمار عشق
نیس��تند و عشقورزی آنها از نوع سخنان سطحی
که از این و آن و از ابیات شعرا و گفتههای بزرگان
تقلید ش��ده باشد نیست بلکه سرچشمه آن طوفان
احساسات جوانی است که با اولین جرعه ،تشنگی
آنها کمی تسکین مییابد و هر دو را مست عشق
و شادی میسازد» (پازارگادی.)137 ،1373 ،
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با خواهر و مادر خوی��ش عزم تفلیس میکند ،در
جمع «عاش��یقها» حضور مییابد و آنها را با ساز
و ن��وای خویش مفتون و مغلوب میس��ازد و در
آنجا به صورت اتفاقی به منزل ش��اهصنم میرسد
و بعد از چندی از دلدار خود خواستگاری میکند،
اما پدر ش��اهصنم ،ازدواج آنه��ا را منوط به جمع
م��ال و منال از س��وی غری��ب میداند .ش��اهولد
پسرعموی پدر ش��اهصنم نیز که دلباختة شاهصنم
اس��ت توطئ��های میکند تا عاش��یق غری��ب را به
هالکت برساند و چون در این امر ناکام میماند ،به
دروغ خبر مرگ او را به شاهصنم و مادر و خواهر
عاش��یق غریب میآورد .شاهصنم هر چند در دل،
مرگ محبوب را باور ندارد ،لباس س��یاه میپوشد
و مادر [و خواهر] غریب در مرگ او چندان گریه
و زاری میکنن��د که نابینا میش��وند .ش��اهولد از
شاهصنم خواس��تگاری میکند و باالجبار مجلس
عروسی ترتیب داده میش��ود ،شاهصنم که وفادار
غریب است جام زهری را آماده میکند تا در شب
عروس��ی سر بکشد ،ا ّما در این زمان غریب بعد از
هفت س��ال با کمک پی��ری (در روایت غفارزاده)
یا حض��رت علی (در روایت ذیح��ق) و یا خضر
(در روای��ت اوزیالچینر) به تفلیس میرس��د ،در
حالیکه مش��تی از خاک زیر پای مرکب ولی خدا
[در روای��ت غفارزاده یا خ��اک زیر پای حضرت
عل��ی در روایت ذیحق یا خاک پای قیرات مرکب
خض��ر در روای��ت اوزیالچینر] برداش��ته و با آن
چش��مان مادر و خواهر خود را شفا میدهد ،پایان
داس��تان چون اکث��ر داس��تانهای عامیانه فرجامی
نی��ک دارد ،غریب از گناه ش��اهولد درمیگذرد و
خواهرش را به عقد ش��اهولد درمیآورد و خود با
شاهصنم ازدواج میکند.
این داس��تان از جمله ش��اهکارهای داس��تانهای
«عاش��یقالر» میباش��د .سنت عاش��یقی بخشی از
فرهنگ ترکی آناتولی ،آذربایجان و ایران میباشد
و انتقال فرهنگ ،ترویج ارزشها و سنن فرهنگی
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از جمله وظایف این صنف بوده است.
داستان برعکس «رومئو و ژولیت» در زمانی هفت
ساله شکل میگیرد و تقدیر دلدادگان را به وصال
هم میرساند.
ش��خصیتهای متناظر در «رومئ��و و ژولیت» و
«عاشیق غریب و شاهصنم»
اگرچه این دو داس��تان هیچ مأخذ مشترکی ندارند
و از لحاظ زمانی و مکانی نیز قابل انطباق نیستند،
ا ّما حضور ش��خصیتهای م��وازی و بنمایههای
مش��ترک ،آنها را قابل مقایسه میسازد که در زیر
بدان پرداخته میشود:
رومئو  /غریب
رومئ��و و غریب هر دو تنها فرزند پس��ر خانواده
هس��تند ،این دو ش��خصیت که قهرمانان اصلی دو
داستان هستند ،دارای ویژگیهای مشترکی هستند
که ازآن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 زیبااگرچه در اکثر داس��تانها وصف زیبایی معش��وق
زن آمده است ،ا ّما ّ
عشاق مرد نیز به زیبایی ستوده
شدهاند ،چنانکه رومئو در نظر ژولیت بر خورشید
برت��ری دارد و چ��ون از او دور میافت��د ،چنی��ن
میگوید:
Come, night; come, Romeo; come, thou
;day in night
For thou wilt lie upon the wings of night
Whiter than new snow on a raven's back.
Come, gentle night, come, loving, blackbrow'd night,
Give me my Romeo; and, when he shall
die,
Take him and cut him out in little stars,
And he will make the face of heaven so fine
That all the world will be in love with night
And pay no worship to the garish sun
(Shakspeare, Without Date, 27).

«ای ش��ب ،بی��ا! ای رومئو بیا! بیا که تو در ش��ب،

روز منی! چون تو بر روی بالهای سپیدتر از برفی
جلوه میکنی که بر پش��ت کالغ نشسته است .بیا
ای شب مهربان ،بیا ای شب تاریک دوستدار من!
رومئوی مرا به من ببخش و وقتی قرار است بمیرد،
او را قطعهقطعه کن و س��تارههایی از او بس��از که
سرتاسر آسمان را چنان نورانی کند که تمام جهان
دلباختة ش��ب ش��وند و دیگر پرستشی نسبت به
خورش��ید خیرهکننده روا ندارند» (شکسپیر ،بیتا،
.)51
ش��اهصنم نیز چون به غربت عاشیق غریب گرفتار
شده است ،در فراق محبوب چنین میگوید:
یئددی ایلدن قاباق ،همین بو یئرده
ایستدیم صوناما ،بیر احوال یازیم
اوچدو تئللی صونام ،غیله گلمدی
میرککب قورودو ،دیله گلمهدی
**
عهدین وفاسینین ،یولوندا دوردوم
بالیقالر قارشیندا ،بیر تله قوردوم
هیجرانین اودونو ،سینهمه ووردوم
گؤردومکی هئچ بیری ،شیله گلمهدی
**
بئله گؤزل اولماز ،یئرین اوزونده
صنم اولدو لئیال ،دؤزدو ،دؤزوم ده
آغیلی -کامالی ،یاتیب سؤزونده
دئدیم آیا گله ،ایله گلمهدی
(غفارزاده.)86 ،1393 ،

 دارای طبع عاشقانه و روحیة حساسدر هر دو داستان قهرمان مرد ،دارای طبع عاشقانه
حس��اس و ظریف اس��ت ،ب��ا این حال
و روحیة ّ
رومئو جوانی اس��ت که عش��ق روزالین را عش��ق
واقعی به حساب نمیآورد ،این تالطم احساسات
در س��یر داستان نیز دیده میشود« ،چنانکه پس از
کس��ب موفقیت در عش��ق ژولیت به سوی خانقاه
راهب میش��تابد و از آنجا ن��زد مرکوتیو میدود
و با او مزاح و مطایبه میکند و از آنجا با ش��تاب
خود را به کلبة راهب برای انجام مراس��م ازدواج
میرس��اند .مرگ مرکوتیو برای شکسپیر وسیلهای
است که ش��خصیت رومئو را ناگهان تغییر دهد و
او را جدیتر و س��ختتر سازد به طوریکه دیگر
نمیتواند توهین تیبالت و ننگ مرگ دوست خود
مرکوتی��و را تحمل کند و هم��ان جوانی که بیمار
عشق بود و با خونس��ردی به اختالف دو خانواده
نظ��ر میکرد ناگهان به ص��ورت مردی درآمده که
حاضر اس��ت دس��ت به شمش��یر برد و عش��ق را
فراموش کند .در «مانتوا» رومئو به حدّ کمال رشد
میرسد و بر ضدّ ستارگان قد علم میکند و کام ً
ال
از قصد خود برای خودکشی آگاه و در اجرای آن
مص ّمم و نس��بت به نتایج آن بیاعتنا است .رومئو
چنان به سرعت رشد فکری یافته که همانطور که
پسربچهای میخواند ،او
تیبالت دو روز پیش او را
ّ
ه��م در آرامگاه ژولیت ،کن��ت پاریس را جوانکی
بیش نمیداند (پازارگادی.)140 ،1372،
غریب نیز دارای روحیّة حس��اس و ظریفی است،
او که در آغاز داستان به خاطر رأفت و رقّت دل و
سادگی ضمیر داروندار پدر را از دست داده است،
ب��ا بادة عش��قی (بوتا) که از دس��ت پیر میخورد،
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برگردان:
2
 هفت سال قبل ،درس��ت در همینجا /صونایگیس��وبلند من به س��وی جنگل پر کشید و دیگر
باز نیامد.
 خواس��تم ت��ا به صون��ا نامهای بنویس��م /دواتمخشکید و قدرت بیان از زبانم سلب شد.

 زیبارویی چون او در روی زمین پیدا نمیش��ود/هوش و خرد و کمال در کالم او نهفته است.
 صنم به لیالیی بدل ش��د و با هجران س��اخت/گفتم که شاید بیاید ولی نیامد.
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دلباختة معشوق میشود و در راه او سختیها را به
جان میخرد .لیک��ن غریب از اول تا آخر فقط به
عشق یکی دل بس��ته است و در این مورد تحولی
در او دیده نمیشود (ن.ک :غفارزاده-19 ،1393 ،
.)24
 دیدن رؤیادر هر دو داس��تان قهرمان مرد ،رؤیایی میبیند که
این رؤیا مسیر داس��تان را رقم میزند ،در داستان
«رومئ��و و ژولی��ت» ،رؤیا در مکالم��ة بین رومئو
و مرکوتی��و تعریف میش��ود که مرکوتی��و آن را
تص ّورات پوچ میداند که
Begot of nothing but vain fantasy,

«چون هوا رقیق و نامحس��وس و چون باد ناپایدار
است ...رومئو میگوید:

for my mind misgives
Some consequence yet hanging in the stars
Shall bitterly begin his fearful date
With this night’s revels and expire the term
Of a despised life closed in my breast
By some vile forfeit of untimely death.
But He, that hath the steerage of my course,
Direct my sail! (Shakspeare, Without Date
), 12-13

چون ذهن من بیمناک از نتیجة نامعلومی است که
هنوز در دست ستارگان است و با شادمانی امشب،
تلخی و س��اعت مش��ئوم خود را آغاز کرده است
و دورة زندگ��ی تن ّفرآمیزی را که در س��ینة من جا
گرفته با کیفری شرمآور به صورت مرگ نابههنگام
پایان خواهد بخشید .ولی بگذارید کسی که ّ
سکان
زندگی من به دس��ت اوس��ت ،خود ناخدای این
کشتی باشد» (شکسپیر ،بیتا.)20 ،
رومئو در آخر داستان نیز قبل از رسیدن خبر مرگ
محبوب ،رؤیایی را تعری��ف میکند که به خواب
دیده که مرده اس��ت لیکن ژولی��ت با دیدار خود،
دوباره جان به کالبد او برگردانده و بعد از آن جان
یافتن به مقام سلطنت رسیده است (همان.)79 ،
داس��تان عاش��یق غریب نی��ز با رؤی��ای قهرمان و
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سرمست شدن او از بادة عشق اوج میگیرد و بقیة
حوادث داستان را پیش میآورد.
بیر دیلک دیلهدیم ،قادیر مووالدان
شوکور موردایمی ،وئردی شاه منیم
جومهنین آخشامی ،قبیر اوستونده
ارنلر یئریدی ،نظرگاه منیم
**
گنج یاشیمدا گؤردوم ،دونیا حالینی
بو ظالیم فلکین ،سرنجامینی
نوش ائتدیم رؤیادا ،عشقین جامینی
گؤروندو گؤزومه ،دوغرو راه منیم
**
یاتمیشدیم یوخودان ،اویان دئدیلر
علمین دریاسیندا ،بویان دئدیلر
تیفلیس ده صنمه ،دایان دئدیلر
ایشیم اولدو ذیکری ،ایللاله منیم
(غفارزاده)24 ،1393 ،
برگردان:
 از خداوند متعال آرزویی طلبیدم /ش��کر خدا کهمرا به آرزویم رسانید
 ش��ب جمعه بر س��ر م��زار /اولی��ا را در جلویچشمم دیدم
 در جوانی حال و اوضاع جهان /و س��رانجام اینفلک ظالم را دیدم
 در رؤیا جام عش��ق را سرکشیدم /و راه حقیقتدر پیش چشمم نمودار شد
 در خواب بودم که به من گفتند :بیدار ش��و /دردریای علم غوطهای بخور
 در ش��هر تفلیس به صنم ،دلباخته شو /بعد از آنکارم ذکر خداوند وتهليل شد.
 -عاشق شدن در اولین دیدار

عاش��ق ش��دن در اولین دیدار یا با شنیدن اوصاف
و ذکر خصائل معش��وق از بنمایههای داستانهای
غنایی اس��ت .در داستان «رومئو و ژولیت» ،رومئو
در جس��تجوی معش��وق خ��ود روزالی��ن به کاخ
کاپول��ت میآید و ب��ا دیدار ژولیت ک��ه زیباتر و
موقّرتر از روزالین اس��ت ،با اولین نگاه ش��یفتة او
میشود ).(Shakspeare, Without Date, 13-14
در داس��تان «عاشیق غریب و شاهصنم» نیز ،غریب
بعد از رؤیای باده خوردن از دس��ت معش��وق ،در
باغ س��رای خواجه سنان ،ش��اهصنم را میبیند و با
اولین نگاه عاش��ق او میش��ود (غفارزاده،1393 ،
 .)38اگرچه قب ً
ال بادة عش��ق (بوتا) شاهصنم را در
رؤیا خورده و از آن سرمست شده است.

But, soft! what light through yonder win?dow breaks
It is the east, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief,
That thou her maid art far more fair than
she:
;Be not her maid, since she is envious
Her vestal livery is but sick and green
And none but fools do wear it; cast it off.
!It is my lady, O, it is my love
!O, that she knew she were
She speaks yet she says nothing: what of
?that
Her eye discourses; I will answer it.
I am too bold, ’tis not to me she speaks:
)(Shakspeare, Without Date, 16

«باید س��اکت بود ،چه تأللویی از آن پنجره هویدا
میش��ود .آنجا مش��رق اس��ت و ژولی��ت چون
خورش��ید جلوه میکند .ای خورش��ید زیبا ،طلوع
کن و ماه حس��ود را نابود ساز که هم اکنون بیمار
و از غص��ه رنگش پریده اس��ت و تو که ندیمة او
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 به غربت افتادن و بازگش��ت دوباره به س��ویمعشوق
در داس��تانهای غنایی ،معموالً عاش��ق ناخواسته
جالی وط��ن میکند و یا به ترک وطن واداش��ته
میشود ،در نمایشنامة شکسپیر رومئو که در جدال
آغازین تیبالت و مرکوتیو نقش سازشکاری دارد و
قصدش جلوگیری از ستیزه و غوغا (Shakspeare,
) Without Date, 25اس��ت به تاوان خون دوست
خ��ود مرکوتیو ،تیبال��ت را از پادرمیآورد (همان:
 )49و از س��وی امیر «ورونا» به ترک شهر واداشته
میش��ود (همان ،)51 ،بازگش��ت او به «ورونا» ،از
تبعید او ناخجستهتر است ،زیرا بعد از نقشهای که
الرنس میکشد تا ّ
عشاق را به هم برساند ،از تقدیر
بد ،فریارجان به خاطر شیوع طاعون نمیتواند خبر
زن��ده بودن ژولیت را به رومئو برس��اند ،از اینرو
رومئو دستور میدهد تا اس��ب او را آماده کنند تا
خود را به «ورونا» برساند تا الاقل یک بار دیگر به
دیدار همس��ر ناکامش در تابوت هم که شده نائل
ش��ود (همان .)90-91 ،در داس��تان عاشیق غریب
نی��ز ،قهرمان داس��تان برای جس��تجوی محبوب ،
تبری��ز را ب��ه قصد تفلیس ،بع��د از آن جهت تهیّة

شیربها تفلیس را به قصد حلب ترک میکند غریب
پس از هفت سال ،بعد از تهیّة شیربهای تعیین شده
از حل��ب به تفلیس بازمیگردد ک��ه البتّه برعکس
رومئو ،این بازگش��ت و فرجام او خجسته است و
به وصال محبوب میرسد (غفارزاده.)28 ،1393 ،
ژولیت  /شاهصنم
قهرمان��ان زن در داس��تان «رومئ��و و ژولی��ت» و
«عاش��یق غریب و ش��اهصنم» تنها فرزند خانواده
هس��تند ،ش��خصیت آن دو از جهاتی شبیه به هم
میباشد ،از جمله:
 زیبایک��ی از بنمایهه��ای داس��تانهای غنایی ،وصف
زیبایی معشوق است .در داستان «رومئو و ژولیت»،
رومئ��و که از نور گریزان ب��ود در صحنة د ّوم ،در
باغ کاپولی��ت با دیدن ژولیت ،محب��وب را زیباتر
و درخش��انتر از ستارگان میداند ،او در واقع نور
عشق را نورانیتر از همه چیز یافته است:
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هس��تی ،هزار بار زیبات��ر از او جلوه میکنی .ولی
دیگ��ر ندیمة او مباش؛ چون به تو رش��ک میبرد.
دو ستارة درخشان که در آسمان نظیر آنها نیست
چون به دنبال کار خود میروند ،از چشمان او تمنّا
کردهاند تا بازگشتش��ان به دنی��ای آنها پرتوافکنی
کنند (شکسپیر ،بیتا.)27 ،
غریب نیز جایجای به زیبایی صنم اشاره میکند،
چنانک��ه در حضور پاش��ای حل��ب  ،اینچنین از
محبوب خود میگوید:
باهار اولسا قیزیل گوللر آچیالر
گوللرین ایچینده ،ماهدیر صنمیم
خوش سسلین صوحبت ،آچیب دانیشار
غریب تک یارینا ،داه دیر صنمیم
(غفارزاده)75 ،1393 ،
برگردان:
 بهاران ،گلها ش��کفته میشوند /در میان گلها،صنم من به مانند ماه است.
 با صدای زیبا به س��خن میآید /صنم من نسبتبه یار خود «غریب» ،چون پرستار است.
در وصف چش��مان ش��اهصنم ،در غزلی با ردیف
«گؤزلرین» 3گوید:
سنین قارا ،او ساچالرین ،ائیلهییب زار ،احوالیمی
گؤرسن کی ،بو کؤنلومو ،هئچ ائدیر یاد ،گؤزلرین؟
سنین کپیریگینین اوخو ،هردان اوخ آتیر ،اوستومه
جتاپیشیر که تا ،ائیلهمسین ،بوجور بیداد ،گؤزلرین
هر یئرده صوحبت دوشنده ،غریب دئیر بو سوزلری
ائویمی بر باد ائیلهییب ،سنین آباد ،گؤزلرین
(همان)41 ،
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برگردان:
 گیسوان سیاه تو ،احوال مرا پریشان کرده است/آیا چشمان تو اص ً
ال از ما یاد خواهند کرد؟
 م��ژگان تو ه��ر لحظ��های تیری به س��وی منمیاندازد /به چش��مانت بس��پار تا در حق من این
چنین ستم نکند.
 هر جا که ذکری ش��د ،غریب ،اینچنین میگویدکه /چشمان آباد تو مرا خانه ویران کرده است.
 ف ّعال و سرکشقهرمانان زن هر دو داستان ،ف ّعال و سرکش هستند،
ژولی��ت دختری اس��ت س��رکش و پوی��ا که چون
مادرش ،خواستگاری پاریس را به او اطالع میدهد،
به ظاهر تس��لیم میشود ،لیکن چون از ازدواج با او
چارهای نمییابد ،به راهب الرنس پناهنده میشود
و راه��ب معجونی به او میدهد تا با نوش��یدن آن
حس و بیحرکت
چندین س��اعت ،همانند مرده بی ّ
بمان��د .ژولیت ب��ا تردید و دودلی آن را مینوش��د
مف��ری ،جهت ازدواج با پاری��س بیابد و در این
تا
ّ
حال خونس��ردی و ریا پیش��ه میکند ،در حالیکه
دیگر از ناش��یگری یک دختر چهارده ساله خبری
نیس��ت و گویا وارد مرحله کمال و رشد شده است
) .(Shakspeare, Without Date, 34-36شاهصنم
نیز همانند ژولیت ،ف ّعال و پویاس��ت ،او در جهت
رس��یدن به معش��وق تالش میکند ،در برابر پدر
میایستد ،با نوشتن نامه به شاهولد سعی دارد که او
را از ازدواج ب��ا خود بازدارد و در این تالش خود
نیز موفّ��ق میگردد در حالیکه تقدی��ر نیز موافق
اوس��ت و به وصال محبوب میرس��د (غفارزاده،
.)116 ،1363
 کمی سن و سالشکس��پیر ژولی��ت را دخت��ری خردس��ال و
چهارده س��اله نش��ان میدهد که معصومیت و
بیگناه��ی او ،زمینة تراژدی را فراهم میآورد

) ،(Shakspeare, Without Date, 10احساسات
لطیف و پ��اک او از فحوای کلمات او پیداس��ت.
شاهصنم نیز هنگام اولین دیدارش با غریب دوازده
س��اله (غفارزاده )43 ،1393 ،و هنگام بازگش��ت
غریب ،نوزده ساله است (همان.)134 ،
 دیدارهای پنهانی ّعشاق
دیدارهای پنهانی از بنمایههای مشترک داستانهای
غنایی اس��ت ،در نمایش��نامة رومئو و ژولیت ،این
دیداره��ا زود میآغ��ازد و همان ش��ب میهمانی،
رومئو بعد از بازگش��ت از میهمانی خانة کاپولیت
دوباره بعد از ترک دوس��تانش به س��وی محبوب
بازمیگردد ،ژولیت که دختری عجول و س��رکش
اس��ت در همان اولین دیدار از رومئو قول ازدواج
میگیرد و فردا در کلیس��ای راهب الرنس به عقد
و ازدواج هم درمیآیند (Shakspeare, Without
.( Date, 23-24
در داس��تان «عاشیق غریب و شاهصنم» نیزّ ،
عشاق
باره��ا همدیگر را پنهانی دیدار میکنند (غفارزاده،
.)48 ،45 ،42 ،40 ،1393

اقدام به انتحار
یکی از مضامین مش��ترک در هر دو داستان ،اقدام
به انتحار میباشد .در داس��تان «رومئو و ژولیت»،
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 تسلیم در برابر درخواست والدینهر دو داس��تان در جامعة مردس��االر طرح شدهاند
که دخت��ران حق اظهارنظ��ر و تصمیمگیری برای
ازدواج خ��ود ندارن��د« .بانو کاپول��ت هنگامی که
موضوع ازدواج ژولیت با پاریس را مطرح میکند،
از او میپرس��د «خب چه میگویی؟ آیا پاریس را
میپس��ندی؟» هر چند میداند ک��ه ژولیت قب ً
ال با
پاریس مالقاتی نداشته است .این نشان میدهد که
تصمیمگیری دربارة ازدواج ژولیت به والدین وی
اختصاص داشته است و آنها به دلیل قیدوبندهای
مردس��االری حاکم بر جامعه ،تنه��ا به مزایای این
وصلت میاندیش��ند؛ بیآنکه عقیده و خواس��ت
دخترشان را مدنظر قرار دهند .بانو کاپولیت هنگام
توصی��ف پاریس برای ژولی��ت ،بیعیب و نقصی
او را همچون یک کتاب برمیش��مرد؛ ا ّما س��خنان

تحس��ینآمیز وی فقط عباراتی توخالی هس��تند و
نش��اندهندة فقدان صمیمیت او .دو سطر آخر وی
جاییک��ه میگوید« :به این ترتیب میتوانی در هر
چه او دارد ،سهیم شوی ،با داشتن او چیزی را هم
از دس��ت نمیدهی» ،حالتی دوپهل��و دارد؛ از یک
س��و ،ژولیت میتواند در شأن و جاه پاریس سهیم
ش��ود و از س��وی دیگر ،میتواند ش��ریک دارایی
خانوادة پاریس باش��د؛ به این ترتیب ،وی به جای
آنکه به فکر ش��ادمانی دخترش باشد ،نادانسته به
منفعت مالی ناش��ی از ای��ن ازدواج برای خانوادة
کاپولت اش��اره میکن��د .در نمایش��نامة «رومئو و
ژولی��ت» درس��ت همانند «لیلی و مجن��ون» ،نظام
مردس��االرانة جامعه از طریق شخصیت زن بیشتر
نمود پیدا میکند .ژولیت در اولین حضورش روی
صحنه (پردة اول صحنة س��وم) به عنوان «فرزندی
مطیع» معرفی میش��ود (اس��ماعیلی،)13 ،1392 ،
مطلب دیگر این اس��ت که همین نخستین حضور،
نش��اندهندة سکوت و س��ربهزیری ژولیت است؛
زیرا در  106س��طری که ب��ه این بخش اختصاص
دارد ،در مجم��وع ،ژولیت فقط  7س��طر صحبت
میکند .البتّه قابل ذکر است که «در انگلستان عصر
تودور و اس��توارت ،دختران اشراف و طبقات باال
بیش��تر تحت نظارت والدین بودن��د ،در حالیکه
جوان��ان طبقة عوام راحت میتوانس��تند در مورد
ازدواج خود تصمیم بگیرند» (همان) .در داس��تان
«عاشیق غریب و ش��اهصنم» ،با اینکه شاهصنم به
صورت ف ّع��ال حضور پیدا میکند ،ا ّما او نیز چون
بعد از هفت س��ال خب��ری از غریب نمییابد ،ولو
به ظاهر به ازدواج با ش��اهولد راضی میشود و در
برابر امر پدر تس��لیم میش��ود (غفارزاده،1393 ،
 114و .)113
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ژولیت از اینکه نمیتواند به محبوب برسد ،قصد
خودکش��ی دارد ،لیکن کش��یش الرن��س با دادن
معجون او را از این امر بازمیدارد ،در آخر داستان
چ��ون رومئو با پیکر به ظاهر بیجان ژولیت دیدار
میکند خطاب به محبوب خود میگوید:

Ah, dear Juliet,
Why art thou yet so fair? shall I believe
That unsubstantial death is amorous,
And that the lean abhorred monster keeps
?Thee here in dark to be his paramour
;For fear of that, I still will stay with thee
And never from this palace of dim night
Depart again: here, here will I remain
;With worms that are thy chamber-maids
O, here
Will I set up my everlasting rest,
And shake the yoke of inauspicious stars
)(Shakspeare, Without Date, 43
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ای ژولیت نازنین ،تو چرا اینقدر زیبا هس��تی؟ آیا
باور کنم که مرگ هم عاشقپیشه است و این غول
نحیف نفرتانگیز تو را در این گوش��ة تاریک ،به
عنوان معش��وقة خود نگه داش��ته است؟ ترس از
آن باعث میش��ود که من ن��زد تو بمانم و دیگر از
این قصر تاریک ش��ب خارج نشوم .در همین جا
ب��ا کرمهایی که مونس تو هس��تند میمانم و آن را
آرام��گاه ابدی خود قرار میدهم و یوغ س��تارگان
مش��ئوم را از این بدنی که از دریا بیزار شده است
برمیدارم( .شکسپیر ،بیتا )84 ،ای عطار راستگو!
داروی تو چه تأثیری دارد! و چون ژولیت از خواب
مرگآسا بیدار ش��ده و محبوب را با پیکر بیروح
مییابد با خنجری که رومئو بر کمر بس��ته اس��ت
س��ینة خود را میدرد و در کنار پیکر معشوق جان
میس��پارد« .ای خنجر مهرب��ان ،این هم غالف تو
است ،همانجا بمان و بگذار بمیرم» (همان.)85 ،
در داس��تان «عاشیق غریب و ش��اهصنم» ،شاهصنم
وقت��ی رس��یدن به محب��وب را ناممک��ن میبیند،
زه��ری آماده میکند تا در ص��ورت قطعیت یافتن
ازدواجش با ش��اهولد آن را بنوشد که البتّه با آمدن

عاش��یق غریب و انصراف شاهولد از ازدواج با او،
بدین کار نیازی نمیبیند (غفارزاده.)114 ،1393 ،
خاندان ّ
عشاق
در هر دو داستانّ ،
عشاق از خاندانهای سرشناس
میباش��ند ،رومئو و ژولی��ت از خانوادههای اصیل
ش��هر «ورونا» میباشند ،در داستان «عاشیق غریب
و ش��اهصنم» ،نیز ،غریب تاج��رزادهای تبریزی و
ش��اهصنم دختر یک��ی از خواجگان ش��هر تفلیس
اس��ت ،ش��خصیتهای موازی در خانوادة ّ
عشاق
بدین شرح است:
الف) پدران ّ
عشاق :مونتاگو  /محمد سوداگر
در نمایشنامة «رومئو و ژولیت» ،مونتاگو هیچ نقش
ف ّعالی ندارد و فقط در س��رآغاز داس��تان ،دشمنی
خاندان او با خانوادة کاپولت مطرح میش��ود و در
آخر داس��تان نیز با حزنی حاصل از سوگ فرزند،
ب��ه رغبت صلح ب��ا خاندان کاپول��ت را میپذیرد
) .(Shakspeare, Without Date, 46پ��در غریب
نیز در س��رآغاز داس��تان به رحمت خدا پیوسته و
در واقع ا ّولین گره داس��تان با درگذش��ت او روی
نموده اس��ت و جز آن هیچ نقشی در داستان ندارد
(غفارزاده.)19 ،1393 ،
ب) مادران ّ
عشاق :بانو مونتاگو  /بانو خانم
مادر رومئو در متن نمایشنامه حضور کمرنگی دارد
و در آخر داستان از غم تبعید فرزند جان میسپارد
) ،(Shakspeare, Without Date, 45ول��ی مادر
غری��ب ،بانو خانم از آغاز داس��تان تا فرجام نیک
آن ،حض��وری پررن��گ دارد .او در آغاز فرزندش
را نصیحت میکند تا وي را از عش��ق ش��اهصنم و
رفتن به غربت ب��ازدارد (غفارزاده ،)27 ،1393 ،با
ش��نیدن خبر مرگ فرزند ،بینایی خود را از دست
میدهد( ،غفارزاده )95 ،1393 ،و در آخر داس��تان
ولی خدا ،دوباره بینایی خود
با خاک پای مرک��ب ّ

د) م��ادران معش��وقها :بان��و کاپول��ت  /مادر
شاهصنم
در هر دو داستان ،مادران معشوقها چندان حضور
نمییابن��د ،لیکن مادر ژولیت چندین بار حضوری
برجس��ته دارد ،یک بار در انتقامگیری از رومئو که
تیبالت برادرزادة او را به قتل رسانده صدایش بلند
میشود )(Shakspeare, Without Date, 26-27
و ب��ار دیگر زمانی که ژولیت را به ازدواج با کنت
پاریس راض��ی میکند( ،هم��ان )32-33 ،صدای
مادر شاهصنم در داس��تان اص ً
ال شنیده نمیشود و
از حضور او سخنی گفته نمیشود.

پرستار /نديمة شاه صنم (آغجاقیز)
در ه��ر دو اث��ر ،ندیمهه��ای قهرم��ان زن ،نق��ش
پیامرسانی بین ّ
عشاق را ایفا میکنند ،در نمایشنامة
«رومئ��و و ژولیت» این نقش ب��ه دایة ژولیت داده
میش��ود ،وی «نمونة عالی و کاملی اس��ت از یک
پیرزن پرس��تار که شکس��پیر به وجود آورده ،به او
آزادی عم��ل و فرصتهایی میده��د که حقیقت
وج��ود خود را ک��ه چندان ارتباطی ه��م با وقایع
ندارد ،نشان دهد یا ذکر کند .تا موقعی که صحبت
از ازدواج ژولی��ت با کنت پاری��س در میان نیامده
پرستار در نظر ما زنی مهربان و و ّراج و شوخ و در
عین حال خشن و مس��اعد نسبت به خواستههای
ژولی��ت جلوه میکند ،ولی در اینجا جنبة دیگری
را به ظهور میرس��اند که حاکی از بیاعتنایی او به

پاریس  /شاهولد
در هر دو داستان ،رقیب عشقی حضور پیدا میکند،
هر دو رقیب به عنوان افراد سرش��ناس ،شایس��ته،
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را به دست میآورد (همان.)129 ،
ج) پدران معشوقها :کاپولت  /خواجه سنان
پ��دران هر دو معش��وق ،نق��ش بازدارن��ده دارند،
مردس��االری هر دو شخصیت در داس��تانها نمود
پیدا میکند ،اگرچه لرد کاپولت از ماجرای عش��قی
دو دلداده آگاه نیس��ت و حتّی در ابتدای نمایشنامه
پ��دری مهرب��ان و عاطفی اس��ت و بع��د از اظهار
مخالفت ژولیت ،تبدیل به فردی مستبدّ و خودکامه
میش��ود ،و چون ژولیت مطابق خواس��تة او اظهار
ندامت میکند باز به فردی مهربان و خوشرو تبدیل
میش��ود ،و البتّه کاپولت نه فرد ریاکار بلکه پدری
است عاطفی و شخصیتی مثبت و این امر در صحنة
پنجم پردة اول ،نس��بت به احساس��ی که از حضور
رومئ��و در میهمانی خود دارد و در مرگ ژولیت از
صمیمیت با وقاری که نشان میدهد روشن میگردد
) .(Shakspeare, Without Date, 45-46در داستان
عاشیق غریب نیز ،خواجه سنان به خاطر تنگدستی
و فقر غریب حاضر به ازدواج او با دخترش نیست،
ولی چون سماجت غریب به تهیه شیربها میانجامد،
به ازدواج او با دخترش راضی میش��ود( .غفارزاده،
 43 ،1393و .)155

صاح��ب جاه و مق��ام و ثروت معرفی میش��وند،
هر دو ش��خصیت در ازدواج با قهرمان زن اصرار
دارن��د و در حالیک��ه چیزی به عروس��ی نمانده
معشوق را از دس��ت میدهند .در داستان «رومئو
و ژولیت» ،پاریس به دس��ت رومئو کشته میشود
) (Shak speare, Without Date, 42- 43ول��ی
در داس��تان «عاشیق غریب و شاهصنم» ،شاهولد با
دیدن عشق واقعی غریب و شاهصنم از ازدواج با
ش��اهصنم منصرف میشود و به جای او با نرگس
خان��م خواهر غریب [اس��مر در روایت ذیحق و
گولل��ی در روای��ت اوزیالچین��ر] خواهر غریب
ازدواج میکند (غف��ارزاده.)143 -147 ،1393 ،
تف��اوت اساس��ی در ویژگیهای ای��ن دو رقیب،
جس��ارت پاریس و محتاط بودن ش��اهولد است،
پاریس به دوئلی که از س��وی رومئو دعوت شده
وارد میش��ود وكش��ته مي ش��ود(Shakspeare,
 ،(Without Date, 42-43در حالیکه ش��اهولد از
نبردی ک��ه «دلی محمود» دوس��ت غریب دعوت
کرده است پرهیز میکند.
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عشق آسمانی است و کشف راه ّ
حل عملی مسائل
زندگ��ی را ب��ه خیال و تص ّور و احساس��ات عالیه
ترجی��ح میدهد و با وجودی که رومئو در نظرش
مردی شریف و عالی است ،ازدواج مجدّ د ژولیت
را با شخصی که مورد عالقهاش نیست ،عاقالنه و
مردمپسند میداند و با همان کوشش و جدّ یتی که
وس��یلة دیدار رومئو و ژولیت را فراهم کرده بود،
به سوی ژولیت میرود تا او را برای انجام مراسم
عروسی بیدار کند» (پازارگادی.)142 ،1372 ،
در داستان «عاشیق غریب و شاهصنم» نیز آغجاقیز
ندیمة شاهصنم ،در تمامی مراحل داستان همدم و
همراه ش��اهصنم است و او را اص ً
ال تنها نمیگذارد
و هم اوس��ت که امکان دیدارهای پنهانی عاش��یق
غریب و ش��اهصنم را فراهم میس��ازد (غفارزاده،
 45 ،42 ،40 ،1393و.)...
بنوولیو و مرکوتیو  /دلی محمود
قهرمانان مرد هر دو داس��تان برای خود یاریگران
و دوس��تانی دارند ،در داس��تان «رومئو و ژولیت»،
دوس��تان رومئ��و ،بنوولیو و مرکوتیو میباش��ند.
«بنوولیو ش��خصیتی اس��ت ّ
منظم و تعدیلکنندة
اعم��ال افراطی دوس��ت خود رومئو در عش��ق و
منازعه .او را باید یک سیاس��تمدار دانست که صبر
و بردباری را وسیلة مفیدی برای زندگی اجتماعی
میدان��د ولی نقش او بیش��تر جنبة منف��ی دارد و
ف ّعال و مؤثّر نیس��ت ،او اگرچه با تشویق رومئو به
ش��رکت در میهمانی کاپولت بر آن است که رومئو
را از عشق روزالین باز دارد و بدین صورت ،پیوند
عشق را بین رومئو و ژولیت ایجاد کند ا ّما یاریگری
وی تا حدّ بازگویی وقایع برای پرنس اس��کالس و
تخفیف مجازات رومئو است» (پازارگادی،1372 ،
 ،)143 -142مرکوتیو دیگر دوس��ت رومئو است
ک��ه در صحنة چهارم پردة اول حضور پیدا میکند
و در صحنة اول پردة س��وم به دس��ت تیبالت از پا
درمیآید« .مرکوتیو هم مانند پرس��تار و برخالف
رومئو و ژولیت عشق زمینی را به عشق آسمانی و
4
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خیالبافی ترجیح میدهد و نمونة زندهای از جوانان
عهد شکس��پیر محسوب میشود که متّکی به خود
بوده و به عیّاش��ی و خوش��گذرانی پایبند است.
او در دوس��تی خود وف��ادار و پایدار و صمیمی و
مردی اجتماعی و ش��وخ و بدون غم و غصه است
و اگرچه مرد عمل و واقعبین و دارای عقل س��لیم
و تعادل روحی اس��ت ،ادعائی نسبت به بزرگی و
ش��رافت ندارد ،ولی نمی خواهد تسلیم بیشرمی
و بیعدالتی بش��ود به همین جهت ناگهان تصمیم
میگیرد تیبالت جسور را تأدیب کند .در مرگ هم
سادگی و شوخپسندی خود را از کف نمی دهد و
خش��مگین است که چرا رومئو در منازعه دخالت
کرده و باعث مغلوب ش��دن او به دس��ت تیبالت
شده اس��ت» (Shakspeare, Without Date, 42-
 .(43در داس��تان عاش��یق غریب و شاهصنم «دلی
محمود» دوس��ت غریب حضور پررنگی دارد .او
که در قهوهخانهای در تفلیس با غریب آش��نا شده
اس��ت همدم بیریا و صمیمی غریب اس��ت ،هم
اوس��ت که در غلبة غریب بر عاش��یقهای تفلیس
(غف��ارزاده 33 ،1393 ،و  )34و ازدواج غری��ب با
شاهصنم نقش مؤثّری دارد.
امیر شهر «ورونا»  /پاشای حلب
اسکالس امیر شهر «ورونا» و پاشای حلب با قهرمانان
داستان رومئو و غریب برخوردی لطفآمیز دارند.
اسکالس مجازات رومئو را که مرگ باشد به تبعید
تخفیف میده��د (Shakspeare, Without Date:
 (26-27و پاش��ای حلب بعد از آنکه غریب را در
حمای��ت خویش قرار میدهد ،او را در بازگش��ت
ب��ه تفلیس یاری میدهد (غفارزاده 125 :1393 ،و
 )126که این امر نشان از عدالت آنها نیز دارد.
جان فریار  /خواجه بازرگان
یکی از بنمایههای داستانهای غنایی ،پیامرسانی
ّ
عش��اق به یکدیگر اس��ت ،در داس��تان «رومئو و
ژولی��ت» ،راه��ب ج��ان از طرف الرن��س مأمور

میش��ود تا خب��ر زنده بودن ژولی��ت را به رومئو
برساند و او را جهت بردن ژولیت خبردار کند ،ا ّما
ش��یوع وبا باعث میشود که فریار جان به قرنطینه
گرفته شود و از اینرو مأموریت به انجام نمیرسد،
) (Shakspeare, Without Date, 41-42در حالی
که خواجه بازرگان که از طرف شاهصنم به جستن
و یافتن غریب مأمور شده است غریب را یافته از
او میخواهد که به تفلیس بازگردد زیرا ش��اهصنم
منتظر اوس��ت ،در این داس��تان خواج��ه بازرگان
ن��ه نامه بلک��ه خنجری را که غری��ب موقع ترک
ش��اهصنم به محبوب داده است به عنوان نشانه با
خ��ود دارد (غف��ارزاده.)118 ،1393 ،

نتیجهگیری
با تأ ّمل روشن میشود که دو اثر «رومئو و ژولیت»
و «عاش��یق غریب و شاهصنم» از دو منبع جداگانه
سرچش��مه گرفتهان��د ولی فطرت انس��انی در دو
منطق��ة کام� ً
لا دور از هم با اخت�لاف فرهنگی و
تاریخی دو ش��اهکار ادبی ارائه میدهد که دارای
وجوه مشترک همسان میباشند ،که یکی حکایت
از عش��ق مجازی دارد و دیگری از عشق مجازی
به عش��ق حقیقی مي انجامد و عاشق را به عاشیق
ح��ق (عارف) مبدل میس��ازد .ه��ر دو اثر از نظر
ش��خصیتپردازی و بنمایهه��ای غنای��ی دارای
اش��تراکات هستند ،اگرچه اختالفات آنها نیز دور
از نظر نمیماند که در زیر بدانها اشاره میشود:
شباهتهای دو اثر
 در ه��ر دو اث��ر ،قهرمانان از خاندان اش��راف وسرشناس هستند.
 شروع عش��ق قهرمانان هر دو داس��تان با دیدارنخستین شکل میگیرد.
 قهرمانان هر دو اثر زيبا ،سركش وداراي روحيةعاشقانه و حساس مي باشند.
 قهرمانان زن درهر دو داس��تان كم س��ن وس��المي باشند.
 اس��تبداد و خودكامگي داستان ،بحران داستان راپديد مي آورد.
 قهرمانان زن در هر دو اثر ،انتحار را بر ازدواج باديگري ترجيح مي دهند.
 در ه��ردو اثر پيام رس��ان هايي وج��ود دارد كهدرمورد قهرمانان زن اين نقش را پرس��تار ونديمه
شان به عهده دارد.
 در هر دو داس��تان ياريگراني جهت عش��اق ازمردم عادي ومردان معنوي وجود دارد.
 -قهرمان��ان مرد ،مجبور به ترک ش��هر معش��وق
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ولی خدا
راهب الرنس ّ /
در داستانهای عاش��قانه معموالً یاریگرانی از نوع
افراد معنوی حضور پیدا میکنند که ّ
عش��اق را به
وصال هم برسانند ،در داستان «رومئو و ژولیت» و
«عاش��یق غریب و شاهصنم» نیز این نوع یاریگری
از بنمایههای داس��تان اس��ت .راه��ب الرنس در
ابتدای داس��تان قول میدهد که با یاری رس��اندن
ب��ه ازدواج رومئو و ژولی��ت بین دو خاندان صلح
ایجاد کند ،الرنس با نکاح بس��تن مخفیانهّ ،
عشاق
را ب��ه وصال هم میرس��اند ،در آخر هم اوس��ت
که از ازدواج ّ
عش��اق و خودکش��ی آنها به خاطر
هم پرده برمیدارد و بی��ن دو خاندان صلح ایجاد
میکند(Shakspeare Witho Date, 23, 24, 46) .
در داس��تان «عاش��یق غریب و ش��اهصنم» در سیر
داس��تان یاریگران زیادی وجود دارند که مهمترین
آنها یک��ی از اولیاء اهلل -و در بعضی از روایتها
ول��ی خدا با
حض��رت علی یا خضر -میباش��د،
ّ
رساندن به موقع غریب از حلب به تفلیس ،وصال
او را ممک��ن میس��ازد و حتی خ��اک پای مرکب
او نی��ز نور دی��دگان مادر غریب را دوب��اره به او
برمیگردان��د (غفارزاده )129 ،1393 ،که بیتردید
بدون یاری او ،سرانجام داستان غریب ،همانند اثر
شکس��پیر به طور تراژیک پایان میپذیرفت ،زیرا

شاهصنم هم با خوردن زهری که آماده کرده بود به
زندگی خود پایان میداد.
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میگردن��د ،رومئو به خاط��ر قتل ب��رادرزادة بانو
کاپول��ت ب��ه امر اس��کالس امیر ش��هر «ورونا» به
مونتاوا تبعید میشود و غریب به خاطر درخواست
شیربهای سنگین از سوی خواجه سنان ،از تفلیس
به حلب میرود.
 دیدارهای پنهانی در هر دو داستان از بنمایههایمشترک میباشد که در داستان رومئو و ژولیت در
غرف��ه و ایوان ژولیت و در داس��تان غریب در باغ
سرای خواجه سنان صورت میگیرد.
 شکسپیر و راویان داستان عاشیق غریب معتقدندک��ه هیچ چیز حتّ��ی اختالف��ات خانوادگی و فقر
نمیتواند مانع وصال باشد.
 در هر دو داستان رقیب عشقی حضور مییابد. قهرمانان هر دو داس��تان عفیف و خویش��تندارمیباشند.
 در سیر هر دو داستان ،غم و حزن بیش از شادیو نشاط جریان دارد.
وجوه اختالف دو اثر
مهمتری��ن تفاوت در بنمایة اصلی دو داس��تان
 ّیعنی عشق میباش��د ،در حکایت شکسپیر ،عشق
قهرمانان از نوع زمینی و مجازی اس��ت ،ا ّما عشق
عاش��یق غریب و ش��اهصنم مجاز را درنوردیده به
حقیقت رسیده و غریب خود عاشیق حق (عارف)
خوانده میشود چنانکه عناصر طبیعت نیز گاه در
برابر او تسلیم میشوند.
 در اثر شکس��پیر ّعش��اق به صورت پنهانی نرد
عشق میبازند و عاشق و معشوق برای وصال هم
دس��ت به تدبیر و حیله میزنن��د ،چنانکه ژولیت،
پ��در خویش را میفریب��د و در حالی که با رومئو
پنهانی عقد ازدواج بس��ته است به ظاهر به ازدواج
با پاریس تس��لیم میشود و برای رسیدن به رومئو
طرح و نقش��ه میکش��د ولی در داستان «غریب و
شاهصنم» ،عشق ّ
عشاق بر سر زبانها افتاده و هیچ
سیاست و پنهانکاری در عشقشان وجود ندارد.
 در نمایش��نامة «رومئو و ژولیت» ،کنت پاریس،رقیب رومئو عاقبت به دست رومئو کشته میشود
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ا ّم��ا در داس��تان عاش��یق غریب ،ش��اهولد از خیر
عروس��ی با ش��اهصنم میگذرد و به ج��ای او ،با
نرگس خواهر عاشیق غریب ازدواج میکند.
 در اثر شکسپیر ّعشاق در عشق خود بیطاقت و
بیتاب میباشند تا جایی که با اینکه زمان زیادی
از عشق آنها نمیگذرد ا ّما به ازدواج پنهانی اقدام
میکنند ولی در داستان «عاشیق غریب و شاهصنم»
قهرمانان صبر پیش��هاند تا جای��ی که حدود هفت
سال فراق معشوق را به امید وصال تح ّمل میکنند.
 در نمایش��نامة شکس��پیر ،رومئ��و نبردج��و وجنگجوس��ت ،بارها دست به نبرد میزند ،در یک
نبرد تیبالت پسردایی و در نبرد دیگر کنت پاریس
نام��زد ژولیت را از پا درم��یآورد ،رومئو حتی در
زم��ان مرگ نیز لب��اس جنگی بر ت��ن دارد .ا ّما در
داستان «عاشیق غریب و شاهصنم» غریب به اندازة
رومئو نبردجو نمیباش��د ،مبارزة او تنها به مسابقه
و پیروزی او بر عاشیقهای شهر محدود میشود.
 داس��تان «رومئو وژوليت» به طرز تراژيك پايانمي پذيرد ولي داس��تان« عاشيق غريب وشاه صنم»
فرجام خجسته اي در پي دارد.
پینوشتها:

 -1عاش��یقها با نامهای عاشوق ،باس��ی ،باکسی ،بخشی و
باغش��ی مش��هور بودهاند .جانمایة آفرینندگی عاش��یقی،
تغزالت عاش��قانه اس��ت؛ عش��قی که قلم��روش از عالم
ملم��وس و م��ا ّدی تا جه��ان روحانی و عرفانی گس��ترده
میش��ود .عاش��یقان حق ،به اعتقاد عوام ،عاشیقانی بودند
که اس��تعداد ش��اعری را در عالم رؤیا از ی��ک پیر یا ولی
توجه و کرامت آنها ،طبع
دریافت کرده بودند که در پرتو ّ
موزون یافته بودند و بند از زبانش��ان برداش��ته شده و شعر
بر زبانش��ان جاری گش��ته بود .آنان بعد از نوش��یدن «بادة
عش��ق» و مشاهدة خیال «دوست» به مقام عاشیق حق نایل
میشدند (رئیسنیا.)85 ،1366 ،
 -2صونا نوعی پرنده
 -3گوزلرین :چشمهایت
 -4دلی :پهلوان و سرسپرده
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A Comparative Study of the Tragic Play “Romeo and Juliet” and
the Romantic Story “Ashiq-Gharib and Shahsanam”
Atekeh Rasmi
Sakineh Rasmi

Abstract:
The tragic play “Romeo and Juliet” with its literary nuances has attracted the world’s attention. Positive
and negative human traits such as love, sacrifice, honesty, fair play, loyalty, prejudice, hatred, and betrayal
are the motifs of the play. This drama is a good example of the artistic works of Shakespeare. Given that
the human’s natural uniqueness causes the appearance of works with similar motifs among different ethnic
groups, it is tenable to see this play is comparable with other literary masterpieces in terms of plot and
theme and motif. The story “Ashiq Gharib and Shahsanam” is a literary masterpiece of “Ashyqlar” (romantic) stories among Turkish-speaking nations, and is considered as one of the stories compatible with “Romeo and Juliet”. Both works, despite having different outcomes, and due to their literary aesthetics, are the
origin of artistic the works such as plays, ballets, and feature films, including the film “Romeo and Juliet”
directed by Baz Luhrmann and “Ashiq-Gharib” by Georgian director Sergei Parajanov. This article explains
analytically and descriptively how two masterpieces, despite happening in differences time and location,
have similar plots and shared motifs. The paper is based on the analysis of the corresponding characters in
the two works.“Prince Ehtejab” on the basis of interaction between words and images.

Key words: Comparative study, “Romeo and Juliet”, “Ashiq-Gharib and Shahsanam”
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