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1. Introduction 

Storytelling has a significant and prominent place in Iranian 

literature and its history dates back to the Pre-Islamic era. Fiction 

poetry is a part of Iranian poetic literature. In Persian literature, 

Fiction Poetry began with Wameq and Azrai Onsori (Death, 431), 

Vargheh and Golshah Ayoughi and Weiss and Ramin. It reached its 

climax with Khosrow and Shirin by Nizami (607-535). (Zolfaghari, 

1394: 74) Laila and Majnun is the third fiction poem in Khamseh 

poem collection (a collection of five narrative poems) written by 

Nizami and is considered as one of his most brilliant works. The 

origin of this story should be sought in Arabic literature and Nizami 

put it in such a fascinating way that later numerous poets imitated this 

masterpiece work of poetry. 

 Storytelling and fiction poetry are essential features of Balochi 

literature and a significant part of traditional Balochi poetry consists 

of poetic stories. There are dozens of romantic poems in Balochi 

literature, among which Hani and Shaymorid are the most famous. 
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The place and role of this story in Balochi literature is the same as 

Laila and Majnun in Persian literature. 

In this article, two poetic stories have been compared and 

evaluated, on the one hand, "Laila and Majnun" by Nizami, as one of 

the most famous and important poetic stories in Persian literature, and 

on the other hand, the story of "Hani and Shaymorid" as one of the 

most famous Balochi romantic story. 

 

2. Methodology 

The method of collecting data in the story and poems of "Hani and 

Shaymorid" is rather field-based. The author has heard the poem from 

the song of musicians and the story behind it from narrators. After 

compiling this story and its poems, using analytic and comparative 

methods, he has studied the characters and events of the stories and 

has used library resources for content analysis. 

 

3. Discussion 

The story of "Hani and Shaymorid" is about five centuries old and 

there are forty semi-long and short poems that were accessible to the 

author. This is the most famous Balochi story popular with the people 

and there are two main narrations and several sub-narrations about it. 

One of the main narrations is of southern Balochistan, i.e., the land of 

Makoran. The other one is the narration of northern Balochistan. Each 

of these narrations has its unique features. It is worth mentioning that 

there are more poems about the first narrative than the second. 

The main characters of this story are Hani and Shaymorid and Mir 

Chakar. Hani is the daughter of Dinar, the cousin, fiancé, and lover of 

Shaymorid, who eventually becames his wife. Shaymorid is the son of 

Mubarak and Mir Chakar Rind, who is Shaymorid's love rival in this 

story, is the son of Sheyhak. 
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Hani and Shaymorid were cousins and had been engaged since 

childhood. Even though the two played together as children, 

Shaymorid did not meet Hani after childhood, so he did not discover 

her beauty. Mir Chakar, the chief of the tribe, heard the description of 

Hani's beauty and sought to choose her as the lady of his palace. Hani 

was engaged to Shaymorid, and it was a major obstacle to Mir 

Chakar's decision, so he tricked Shaymorid and dissuaded him from 

marrying Hani. Hani became aware of Mir Chakar's deception, and 

although she agreed to an unwanted marriage with Mir Chakar, she 

refused even to sit next to him and was still in love with Shaymorid in 

her heart. After the marriage, Shaymorid was able to see Hani and at 

first sight, he was enchanted by her beauty. 

Obviously, Shaymorid was not able to fight Mir Chakar, so at his 

father's suggestion, he went for the Hajj journey (the house of God in 

Mecca) to get rid of this mad love. He wrote letters and sent messages 

to Hani during these years, and Hani also replied to his letters. Thirty 

years passed and Shaymorid returned to his house. Hani was still 

waiting for him to come. No one would recognize Shaymorid until 

some people could identify him according to the signs in his 

appearance and informed Hani about Shaymorid’s presence. She 

happily sent a messenger to take Shaymorid to the house of Hani's 

parents. She then sent intermediaries to Mir Chakar, asking for 

divorce and Mir Chakar immediately divorced Hani.  The two lovers 

then left while holding hands, and no one found a sign of them. They 

joined the myth and the Baloch people believe that they are "the living 

old (holy eternal life)" and have reached to the water of life and drank 

it. 

The second narration is based on the same as the first one, with the 

difference that the amount of extraordinary and mythical elements in 

the second narration is significantly more than the first one. Here we 
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try to summarize the general cases that are not mentioned in the above 

narration. 

When Hani was taken from Shaymorid, Shaymorid wanted to fight 

against Mir Chakar because he was angry with him, but his father 

stopped him and advised Shaymorid that his strength would not be 

enough to confront Mir Chakar. Shaymorid then went to Mir Chakar’s 

Palace to visit Hani. Hani was asleep and did not notice his presence. 

Shaymorid desperately returned and made a promise to God to go to 

Mecca (the house of God) to get rid of his emotional dependency on 

Hani.  

Hani was told that Shaymorid had come to her and she could not 

notice. She crazily and barefoot went out of the palace and followed 

Shaymorid. On the way, she saw a deer and asked whether it had seen 

a well-dressed, charming man riding a horse. The deer replied: "Last 

night, under the moonlight, I was sleeping next to a bush that smelled 

like a human being. I got up and saw a man with the same 

characteristics, along with six dervishes."  

Hani said to the deer, "Come and convey my message to him that 

why did you turn your back and left me alone? Come back”! The deer 

immediately found Shaymorid and conveyed Hani's messages to him. 

Shaymorid replied: “I made a promise to my God that I would leave 

my city and country and be near the house of God for seven years and 

then only I shall return”. The deer conveyed Shaymorid's message to 

Hani. Upon hearing this, Hani took it as a bad omen and attempted to 

kill the deer, but he escaped. 

Desperately, Hani made her way to the mesquite tree, which 

people used to ask for their wishes by tying a piece of cloth to its 

branches. Hani said to the tree: “O tree, fulfill my wish”. Of course, 

she did not hear any response and involuntarily uprooted the tree and 

continued on her way until she reached an old woman and said: “O 

kind old woman, I have a traveler on my way, tell me when he will 
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reach.” The old woman took the rosary in her hand to fortune-tell and 

said: “Your traveler is on his way to Mecca, and he will stay there for 

seven years and then only he shall return. Like before, the result of the 

omen was not pleasant for Hani, and she killed the unfortunate 

woman. Seven years later, Shaymorid returned home and after his 

identity got examined, it was revealed that Shaymorid had come back. 

When Hani made sure that her beloved was by her side, they both put 

their hands around each other's necks and got united. There appeared a 

green camel before them. They both rode on it, and departed from that 

place, and never returned. Folks say that they will remain alive until 

the Day of Judgment. They would be wandering in the deserts and 

mountains till then. 

Laila and Majnun is the third poem of Nizami’s Khamseh, written 

eight years after Khosrow and Shirin in 584 AH. Nizami put this story 

in poetic order in less than four months. This story was famous during 

The Age of Ignorance (jāhilīyah) in Arabia and before Nizami’s era. 

Some scholars have provided evidence of its authenticity and have 

even attributed a Divān (poem collection) to Majnun Qais Ameri. 

(Zolfaghari, 1392: 707). Laila and Majnun has an Arabic origin, but it 

is pretty prominent in Iranian literature and Persian. Nizami had 

composed this story artistically and he also did many manipulations in 

the story while writing the poem (Safa, vol. 2, 1989: 802). 

The plot of the story in Nizami’s narrative is that a love affair 

begins between a child named Qais and his contemporary school girl 

Laila. The pride and prejudice that was quite ingrained in the Arabs’ 

culture of that time, created obstacles in the way of this passionate 

innocent love. Laila goes to the house of a greedy husband named Ibn 

Salam, and Qais, who does not benefit from his father's intervention 

and Nofal's mediation, goes insane and heads to the desert and 

becomes acquainted with animals (that’s why the local people gave 

him the title of Majnun). Neither his parents’ death, who die away in 
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the grief of his absence, recovers him from insanity, nor the demise of 

Ibn Salam; brings him back to his lover. Laila, who lost her hope, dies 

in despair. Hearing about Laila’s death, Majnun approached her grave 

and said "O friend" repeatedly and then he also passed away. (Rezaei 

Ardani, 2012: 49) 

There are common features, events, and similarities, in the two 

stories "Hani and Shaymorid" and "Laila and Majnun" and here we 

will try our best to point out some of them. 

- Being companions and being in the same school got "Qais 

(Majnun) and Laila acquainted with each other in childhood which in 

result the fell in love" (Saeedi Sirjani, 1377: 117). Hani and 

Shaymorid were engaged and playmates since childhood. Of course, 

their relationship did not lead to falling in love during this period. 

- When Majnun fell in love, this tragic love lasted for thirty years. 

(Servatiyan, 1395: 53). Hani and Shaymorid s’ ever-lasting love, 

which was during the separation period, according to the narrations of 

the people of southern Balochistan, lasted for thirty years. 

-Although Laila was insanely in love with Majnun, she was forced 

to marry a wealthy man named "Ibn Salam," who offered her many 

precious gifts. (Saeedi Sirjani, 1998: 117). Hani was also deeply in 

love with Shaymorid and like Laila, she was unwillingly married to 

Mir Chakar through the cunning and sophistries of intermediaries. 

  - Laila was uninterested in her husband and hated him. However, 

Ibn Salam knew that Laila was not in love with him. He had no choice 

but to get along and be patient (Saeedi Sirjani, 1998: 117). Mir 

Chakar, the chief of the tribe, like Ibn Islam, was a wealthy man. Hani 

hated Mir Chakar and did not approach him throughout her life. 

- Both lovers are known mainly by their titles or nicknames, 

Majnun's real name is "Qais" and Shaymorid's real name is "Pirbaksh" 

(/pɪrbækʃ/). Majnun means mad and rebellious and Shaymorid also 

literally means mad and unconscious. 
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     - In the following poem, which is the translation of its Farsi 

original, Laila "laments that she has been created as a woman who is 

doomed to be helpless: 

“ A woman even though she is a fighter 

A woman, even though she is brave hearted  

She is just an incapable creature after all 

"A woman remains a woman, even though she is a lion." (Saeedi 

Sirjani, 1998: 123) 

In a message sent to Shaymorid, Hani laments her inability as a 

woman and says: 

“I am a bewildered and helpless woman sitting here 

I do not have the strength to fight in Mir Chakar’s Palace  

and break the doors of the palace and get out of here 

and accompany the pilgrims of Haj on barefoot 

and come there and embrace you  

I am a woman and it is not my fault; my excuse is valid 

I am like a mourning dove whose wings are broken by Mir 

Chakar” 

   - Shaymorid's parents went blind as they were in so much grief 

that their son was being away and separated. Majnun's parents also 

died, one after the other, out of suffering from their son’s absence and 

madness. 

   -Laila and Majnun sometimes used to meet each other secretly. 

During his displacement, Shaymorid stayed in Mecca for a long time. 

Sometimes, he disguised himself as beggars or dervishes and came to 

Hani's house, met her, and returned without introducing himself. 

-Majnun's father took him to Mecca for the Hajj pilgrimage to get 

rid of love but visiting the house of God not only failed to diminish his 

love; instead, it added to his passion and affection for Laila.   

Shaymorid also spent many years near the house of God in Mecca to 
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get rid of Hani's love, but even this proximity to God’s house had no 

effect on reducing his agitated love. 

-People call Qais insane because of his mad behavior. When 

Majnun sent his envoys to Laila's father to propose Laila on his 

behalf, Laila's father rejected his proposal by arguing that Qais was 

crazy. He said: 

“Although your son is cheerful and healthy, he behaves insanely 

and a madman does not deserve to be with us.” (Nizami, 1389: 90) 

-People also called Shaymorid Diwanag (dɪwʌnæg), which means 

mad or crazy because of his insane behavior, and this title is repeated 

many times in the other following poems such as: 

“Come O mad Murid! 

Come! so our great time has returned”. (Jahandideh, 1390: 146) 

-Some critics and narrators of Laila and Majnun consider Majnun, 

a poet and attribute poems to him. Others are skeptical of attributing 

these poems to him. 

Some of Hani and Shaymorid's poems or poem collections are 

addressed to a dove or a nightingale to convey the messages to each 

other. 

   - Laila gets sick after Ibn Salam's death and finally dies. Upon 

hearing the news of Laila's death, Majnun grieved and cried a lot at 

her grave, then said “O friend” and died. He is then buried next to 

Laila's grave. 

   The union of Hani and Shaymorid was not physical, their 

disappearance from the sight of people, causing them to be called holy 

livings and people believed that they were alive like Khedr (A prophet 

in Islam religion). 

   - Majnun was full of Platonic or pure love (in Arabic: ق ذریعشق  ع   

Eshq-e Ozri). This love was nurtured among the tribes living in the 

middle of the Arabian Peninsula (Krachkovsky, 1999: 64) 
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Hani and Shaymorid s’ union is a kind of Platonic love, i.e., a kind 

of love that is not sexually oriented. Throughout the story of Hani and 

Shaymorid, we see no sign of sexuality and there is no word 

mentioning it even when they are united.  

 

4. Conclusion 

Fiction in Iran is not limited to the Persian language and literature, 

but in various Iranian ethnic groups and dialects, there are poetic 

stories that are very important in terms of Iranian literature, 

anthropology, and sociology. Comparing these stories, which are often 

anonymous, with the narrative poem collections of Persian literature 

will open a new chapter in the study of ethnic and national literature. 

The story of Hani and Shaymorid - the most important Balochi love 

story and its narratives and poems have been common among the 

Baloch people for hundreds of years.  

Significant results can be achieved by matching the two stories of 

Laila and Majnun and Hani and Shaymorid; The characters of both 

stories have many features in common, and there are various 

similarities in the course of events and actions of both stories too. 

Some of these characteristics and commonalities can be stated as 

follow: chastity and purity in love, having pure love, the loyalty of 

lovers towards their beloveds, both the lovers were addressed with 

their pseudonyms, both the lovers made a pilgrimage to the House of 

God (Mecca), both the lovers fought to achieve their beloveds, both 

the lovers showed insane behaviors, both the lovers were threatened to 

be killed, attributing poetic art to lovers of both stories, forced 

marriage of two beloveds and their hatred towards their unwanted 

husbands and secret meetings between lovers and their beloveds. The 

story of Laila and Majnun in Persian literature and Hani and 

Shaymorid in Balochi literature both have a high status and their 

heroes are a symbol of true love and affection. There is an obstacle to 
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connecting the lover to the beloved in both stories, and it takes thirty 

years to overcome. The end of the two stories is that Laila and Majnun 

died in the grief of separation and at the height of their true love. Hani 

and Shaymorid, although they finally reached a sacred connection and 

away from physical desires, but hide from view. They turn and 

achieve eternal life. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 ینظام مجنون و یلیل با دیمُریشَ و یهان یبلوچ داستان یقیتطب یبررس
  1دهیجهاند عبدالغفور

 چکیده

دیم و پیش از اسالم رواج داشته و مورد توجه بوده است. در ادب سرایی از قدر ادبیات ایرانی داستان »

ای به کمال رسید و این وسیلۀ نظامی گنجههای عاشقانه در پایان قرن ششم هجری بهفارسی سرودن داستان

ن و ای که میان ایرانیان رواج داشته، دارای تاریخی کهت دیرینهنوع ادبی در ادبیات اقوام ایرانی نیز بنا بر سنّ

دهد سرایی بیشترین بخش ادبیات سنتی و شفاهی قوم بلوچ را تشکیل میمورد توجه مردم بوده است. داستان

یافتن از ها عالوه بر آگاهیهای عاشقانه جایگاه مهمی دارد. با انتشار این منظومهو در این میان منظومه

های های مشابه در ادبیات فارسی به نتیجهانتوان با تطبیق با برخی از داستادبیات و فرهنگ مردم بلوچ، می

ترین داستان عاشقانه ادبیات بلوچی است که تری در پژوهش دست یافت. هانی و شَیمُرید معروفقابل قبول

مندان ادبیات ایرانی گمنام است، این داستان به نظم بلوچی درآمده است و قدمت آن به چند قرن بین عالقه

ای و های آشکاری با لیلی و مجنون نظامی دارد. زندگی قبیلهز حوادث، شباهترسد و در برخی اپیش می

ای که در صحاری بلوچستان و عربستان حاکم است؛ اشتراکات گوناگونی را بین این دو شرایط اقلیمی ویژه

و  ای از دو روایت مشهورِ داستان هانیاست. در این داستان ضمن گزارش خالصهوجود آورده  داستان به

ها و حوادث این داستان را با داستان معروف لیلی و مجنون شَیمرید، با روش تحلیلی و تطبیقی، شخصیت

 کنیم.نظامی بررسی می

 

 نقد ،ینظام مجنون و یلیل  د،یمریشَ و یهان ،یبلوچ اتیادب عاشقانه، هایمنظومه: های کلیدیواژه

 .یقیتطب

                                                           

 12/32/1233:  مقاله نهایی پذیرش تاریخ                           42/32/1233: مقاله دریافت تاریخ 

         Doi:  10.22103/jcl.2021.17863.3316  24 – 43صص                                                                                  

. رانیا چابهار،. چابهار ییایدر علوم و یانوردیدر دانشگاه یانسان علوم و تیریمد ۀدانشکد ،یفارس اتیادب و زبان استادیار .1

ajehandideh@yahoo.com  



 32 0011 پاییز و زمستان، 42 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 مهمقدّ .0  

ای دارد و تاریخ آن به پیش نی جایگاه بسیار مهم و برجستهسرایی در ادبیات ایراداستان
دهندد،  های داستانی تشکیل میگردد. بخشی از ادبیات منظوم ایرانی را منظومهاز اسالم برمی

گدردد کده معمدودا داسدتانی و     در معنای متداول به ندوعی شدعر روایدی ا دال  مدی     »منظومه 
موضوع ( »1322: 1322)شریفی،« .راوی استهای رایج آن تعدد  ودنی است و از ویژگی

ها و بیش از همده متعلدق اسدت بده     ها مربوط است به حیات روحی و ذوقی انساناین منظومه
حادت قلب: خواه عشق باشد خواه نفرت، عشدق پداو و لطیدا باشدد یدا عشدق شدهوانی و        

 عدذرای  وامدق و پدردازی بدا   منظومده »( در ادبیدات فارسدی   133: 1322)حداکمی،  « .جسمانی
شروع شد و با خسرو و شیرین  ویس و رامینو  ورقه و گلشاه عیوقی( و 231عنصری )مرگ

( لیلی و مجنون سومین منظومده از  22: 1322)ذوالفقاری،« (  به اوج رسید.232-232نظامی )
ترین آثار اوست. اگرچه منشد  ایدن داسدتان را در ادبیدات عدرب      خمسه نظامی و از درخشان

ای دلکش بده نظدم کشدید کده پدس از آن مدورد       ، اما نظامی آن را به شیوهباید جستجو کرد
 سرایان قرار گرفت. تقلید بسیاری از منظومه

هددای مهددم ادبیددات بلددوچی اسددت و بخددش پددردازی از شاخصددهسددرایی و منظومددهداسددتان    
 هدای عاشدقانه در  دهدد. منظومده  های منظوم تشکیل میتر شعر سنتی بلوچی را داستانبزرگ

شدهرت بیشدتری   « هدانی و شَدیمرید  »هدا  رسد کده از میدان آن  ها مورد میادبیات بلوچی به ده
دارد، جایگاه این داستان در ادبیات بلوچی، همانند جایگاه لیلی و مجنون در ادبیات فارسدی  

های منظوم بلوچی، از جمله هانی و شَیمرید، جدزو ادبیدات شدفاهی بلدوچ     است. همۀ داستان
 اند. ها گردآوری و منتشر شدهمروزه بیشتر آناند و ابوده

 های پژوهشپرسشله و ئ. بیان مس0-0

لیلی و »اند، از یک سو در این مقاله دو داستان منظوم مورد تطبیق و سنجش قرار گرفته
های منظوم ادبیات فارسی ترین داستاننظامی، به عنوان یکی از مشهورترین و مهم« مجنون

به عنوان مشهورترین داستان عاشقانۀ بلوچی « هانی و شَیمرید»تان و از سویی دیگر داس
 است.

 ؟ها رایج هستندهایی و در کدام سرزمیناین دو داستان مربوط به چه فرهنگ -1
هاییی با ها چه شباهتاین دو داستان منظوم از نظر محتوا و خصوصیات شخصیت -4

 ؟هم دارند
 پژوهشاهمیت و ضرورت . 2-0

ای شناخت و شناساندن خود به دیگران به ادبیات تطبیقی نیازمندیم. ادبیات ما بر»    
گشاید، تر ادبیات ملی و قومی میکه راه را برای شناخت بهتر و عمیقتطبیقی، اقزون بر این
سازد، ادبیات تطبیقی عامل ها و ملل مختلا را به هم متصل میپُلی است که فرهنگ
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اگرچه زبان »  ؛(2: 1322)انوشیروانی، « های بومی استپویایی و رشد و توسعۀ فرهنگ
های فرهنگی اقوام ایرانی با ترین رشتهفارسی و ادبیات غنی و پربار آن، یکی از مهم

کیش و همسایه بوده است، دربارۀ میزان و چگونگی های همهمدیگر و نیز با برخی از ملت
ها و ا العات ما بسیار اندو ز پژوهشارتباط ادبیات اقوام ایرانی با ادبیات فارسی، هنو

های منظوم بلوچی، بخشی از ادبیات ایرانی هستند که داستان( 22: 1322)سپاهی، « .است
اند. اهمیت و ضرورت انتشار این زبانان و ایرانیان غیربلوچ، ناشناخته ماندهبرای فارسی

توان با هنگ مردم بلوچ، میها در این است که عالوه بر آگاهی یافتن از ادبیات و فرمنظومه
تری در های قابل قبولهای مشابه در ادبیات فارسی به نتیجهتطبیق با برخی از داستان

 پژوهش دست یافت.
 شیوة پژوهش. 3-0
بیشتر میدانی است، « هانی و شَیمرید»های ها در داستان و منظومهشیوۀ گردآوری داده   

داستان آن را از زبان راویان شنیده است. منبع اصلی  نگارنده منظومه را از آواز خنیاگران و
داستان به روایت جنوب بلوچستان شادروان کمادن هوت و روایت شمال بلوچستان 

هایش، است.  نگارنده پس از گردآوری این داستان و منظومه« ظاهر بلوچ»خنیاگر مشهور 
جنون نظامی مقایسه و آن را به روش تحلیلی و توصیفی با داستان و منظومۀ لیلی و م

 ها بررسی کرده است.تشابهات موضوعی و محتوایی آن
 . پیشینۀ تحقیق0 -0

هددایی از آن در کتدداب گددزارش روایتددی از داسددتان هددانی شَددیمرید همددراه بددا منظومدده  
مدیالدی،  4312( آمده اسدت و نیدز فقیدر شداد )    1323)جهاندیده: های عاشقانه بلوچیمنظومه

محمدد رخشدانی:   ولدی . آورده اسدت  میدراث هایی از آن را در کتاب هچاپ پاکستان( منظوم
هفدت   بلوچی دودءُ ربیدگ ءُ پهلدوانی ادب در کتابی با نام  میالدی، چاپ پاکستان( 4312)

روایدت از منظومددۀ هدانی و شَددیمرید را بده گددویش بلوچسدتان شددمالی، بده نقددل از راویددان و      
ای که در تطبیق دو داستان لیلی و مجنون و الهخنیاگران آورده است. اما تاکنون کتاب یا مق

 هانی و شَیمرید باشد، منتشر نشده است. 
 

 و بررسی . بحث2
 معرفی داستان .2-0  
این داستان حدود پنج قرن قدمت دارد، مشهورترین شخصیت آن میرچاکر فرزند    

 1223تا  1223های این شخصیت بین سال»میرشَیهک، رئیس قبیلۀ بزرگ رِند بوده است. 
سال بر قبائل بلوچ حکومت  42سالگی به حکومت رسید، مدت میالدی متولد شد و در سی

)شاهین قیصرانی، محمد « .درگذشت 1222یا  1222سالگی در سال  22کرد و در 
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است؛ و شیمرید، در دسترس نگارنده قرار گرفته ( آنچه از داستان هانی 22: 1222اشرف،
ها به دلیل ها و سرودهاست. اختالف روایتبلند و کوتاه رودۀ نیمهو س بیش از چهل منظومه
آثار، امری  بیعی است. داستان هانی و شَیمرید مشهورترین داستان شفاهی بودنِ این 

بلوچی است که بین مردم رایج است؛ از این داستان دو روایت اصلی و چندین روایت 
ت جنوب بلوچستان و سرزمین مکّران. دوم های اصلی، یکی روایفرعی وجود دارد. روایت

های خاص خود را دارد؛ ها، ویژگیروایت شمال بلوچستان است. هر کدام از این روایت
 اند.های بیشتری سرودهدربارۀ روایت نخست نسبت به روایت دوم منظومه

 . قهرمانان اصلی داستان2-2

که سرانجام همسر او شد. هانی در  یدشَیمُر دخترعمو و نامزد و معشو  : دختر دینار،هانی   
ادبیات بلوچ، جایگاهی واد دارد و از لحاظ زیبایی و پاکدامنی، وفاداری و دلیری، 

 زد است.هوشیاری و فراست زبان
پسر مُبارو، پسرعموی هانی، وی در زمان خود به زیبایی، سخاوت و نیروی : شَیمُرید  

 بازو زبانزد بوده است.
ترین قهرمان حماسی و رهبر قومی بلوچ ترین و متشخصمهم فرزند شَیهَک رِند: میرچاکر  

 آید؛ وی در این داستان رقیب عشقی شَیمُرید است.های گذشته به شمار میدر سده
 . خالصه روایت نخست داستان هانی و شَیمرید2-3

ود هانی و شَیمرید دخترعمو و پسرعمو یکدیگر و از زمان کودکی نامزد بودند. با وج
بودنِ آن دو در دوران کودکی، پس از این ایام، شیمرید هانی را ندیده و زیبایی بازیهم
نظیر او را مشاهده نکرده بود. میرچاکر سردار قبیله، وصا زیبایی هانی را شنیده و در کم

پی آن بود که او را به عنوان بانوی دربار خود انتخاب کند. نامزد داشتن هانی، مانع بزرگ 
بنابراین دست به خدعه زد و با ترفند شَیمرید را از ازدواج با هانی  ،م میرچاکر بودتصمی

منصرف کرد. هانی از خدعۀ میرچاکر آگاه شد و با وجود آنکه تن به یک ازدواج 
ناخواسته با میرچاکر داد، ولی حاضر نشد حتی در کنار او بنشیند و دل در گرو مهر شَیمرید 

ن جریان توانست هانی را ببیند و با یک نگاه محو زیبایی هانی داشت. شَیمرید پس از ای
 شد. 
قرار بود، از یک سو شدت ناراحت و بیکه هانی را از دست داده بود، بهشَیمرید از این   

 عنۀ مردم و از سویی دیگر عشق هانی آرامش را از او گرفته بود و توان مبارزه با میرچاکر 
آمیز، به پیشنهاد پدر همراه با درویشان هایی از این عشق جنونرا نداشت، بنابراین برای ر

ها گرد به سفر حج رفت و به مدت سی سال مجاور خانۀ خدا شد. در  ول این سالدوره
داد، همچنین هایش را پاسخ میفرستاد و هانی نیز پیغامنوشت و پیغام میبرای هانی نامه می
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آمد و حتی خود هانی در لحظۀ دیدار هانی می گاهگاهی در لباس درویشان و گدایان به
 فهمید که او شَیمرید بوده است.شد و پس از روی برگرداندن او میدیدار متوجه نمی

سی سال گذشت، شَیمرید از مکه به خانۀ خود برگشت، هانی همچنان منتظر آمدن او بود،  
ود او بود، در او یافتند و هایی که بیانگر وجکه نشانهشناخت، تا اینکسی شیمرید را نمی

خبر را به هانی رساندند، هانی با خوشحالی قاصدی را به دنبالش فرستاد تا شیمرید را به 
هایی را نزد میرچاکر فرستاد تا او را  ال  دهد و خانۀ پدر و مادر هانی بردند و نیز واسطه

ت هم دادند و از پس از این هر دو دست به دسدرنگ هانی را  ال  داد و  میرچاکر بی
ها پیوستند و بلوچ اسطورهها به ها نیافت. آنآنجا بیرون رفتند و کسی دیگر نشانی از آن

هستند و به آب حیات رسیده و « پیر )زندۀ جاوید مقدس(زنده»ها باور دارند که آن
ا هاند که مدعی دیدار آناند. در  ول صدها سال پس از این رخداد، کسانی بودهنوشیده
ها یاور و راهنمای گمشدگان و تشنگان هستند ها و بیابانها در کوهاند و گویند آنگشته

 …و
 خالصه روایت دوم داستان هانی و شَیمرید  .2-0

روایت دوم در اساس همان روایت نخست است، با این تفاوت که میزان امور 
ای را که خالصۀ موارد کلیجا ای در این روایت بیشتر است. در اینالعاده و اسطورهخار 

 کنیم.در روایت فو  نیامده است، نقل می
زمانی که هانی را از شیمرید گرفتند، شَیمرید امیدوار بود که میرچاکر با مشاهدۀ      
گونه اتفا  نیفتاد گرداند، اما اینکند و هانی را برعالقگیِ هانی نسبت به او، جوانمردی بی

خواست اند. شَیمرید با خشمی که از میرچاکر در دل داشت، میو هانی در کاخ میرچاکر م
با او درگیر شود، اما پدر او مانع گردید و شَیمرید را نصیحت کرد که زورش به میرچاکر 

ها از چند دروازۀ کاخ میرچاکر گذشت و رسد. شَیمرید با غفلت نگهبانان و کشتن آننمی
شَیمرید حرکاتی انجام داد تا هانی بیدار  درون شبستان رفت و دید هانی خواب است،به

گونه گردد، هانی فکر کرد میرچاکر است و به او توجهی نکرد و او را از خود راند و بدین
گونه نزد او بیاید. متوجه حضور شیمرید نشد، چون انتظار آن را نداشت که شیمرید این

ی رهایی از وابستگی به هانی به جا پشت کرد و با خدا عهد کرد براشَیمرید ناامیدانه از آن
 مکه و خانۀ خدا رود. پس از این تصمیم، به همراهی شش تن از درویشان عازم مکه شد. 

پس از این جریان، هانی خبردار شد که شَیمرید در کنار او آمده و متوجه نشده است.     
. پس از  ی مسیری در وار و پابرهنه از قلعه بیرون آمد و به دنبال شَیمرید راه افتاددیوانه

گونه و سوار بر اسب را پوش و عاشقمردی خوش»میانۀ راه، آهویی را دید و به آهو گفت: 
ای خوابیده بودم که بوی دیشب زیر نور مهتاب، کنار بوته»آهو پاسخ داد: « ندیده است؟

شش آدمی به مشامم رسید، از جای خود برخاستم، و مردی را با همین مشخصات، همراه با 
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خواهش مرا بپذیر و دنبال شَیمرید برو و پیغام مرا به او  :هانی به آهو گفت« درویش دیدم
ای که در قلعۀ چرا پشت کردی و مرا تنها گذاشتی؟ برگرد و بیا! و بگو: لحظه» :برسان. بگو

کردم ناگهانی و بدون ا الع بیایی؛ اگر میرچاکر آمدی، من در خواب بودم و فکر نمی
کردم میرچاکر است که نزد من آمده مرا دیدی به این دلیل بود که فکر میتوجهی بی

های هانی را به او داد. شَیمرید پاسخ درنگ خود را به شَیمرید رساند و پیغامآهو بی ،«است
داد: با خدای خود عهد کردم که از شهر و دیارم بروم و هفت سال در مجاورت خانۀ خدا 

 گردم.باشم و پس از آن بر
آهو پیغام شَیمرید را به هانی رساند. هانی دیوانۀ عشق بود و در حالتی عادی قرار نداشت،   

با شنیدن این خبر آن را  به فال بد گرفت و آهو را صدا کرد و به او گفت: من راهم را به 
دهم، اجازه بده پوستت را بکنم و از آن مشکی سازم تا رهگذران را دنبال شَیمرید ادامه می

بنوشانم؛ آهو از ترس، به سرعت از او دور شد و هانی ناامیدانه راهش را پیش گرفت آب 
بستند و آرزو تا به یک زیارتگاه و درخت کهوری رسید که مردم بر آن دخیل می

آرزوی مرا برآورده کن. البته جوابی نشنید  ،خواستند. هانی به درخت گفت: ای درختمی
د و به روایتی آتش زد و  راهش را ادامه داد تا به پیرزنی اختیار درخت را از ریشه کنو بی

رسید و گفت: ای پیرزن مهربان، مسافری در راه دارم، فالی برای من بگیر که کی از راه 
رسد. پیرزن تسبیح در دست، فال گرفت و گفت: مسافر شما در راه مکه است و هفت می

ند قبل برای هانی خوشایند نبود و به پیرزن گردد. نتیجۀ فال همانمانَد و برمیجا میسال آن
بخت زبانش را درآورد و هانی گفت که جلوتر بیاید تا زبانش را ببوسد، پیرزن نگون

اش رسید. هفت سال گذشت و موعد جا رفت و به خانهزبانش را از ته برید و از آن
تفریح ببرند و در بازگشت شَیمرید فرارسید، دختران محله پیش هانی آمدند تا او را برای 

ای باد رفتند و با چشمان ها با هانی در مسیر ورودی شهر بر تپهدشت سبزه جمع کنند، آن
رسند و به خیال تیزبین خود به دوردست نگریستند، هانی دید که هفت نفر دارند از راه می

در کسوت  ها شَیمرید باشد، فوراا به خانه رفت و سر و تن بشست. شَیمریدکه یکی از آنآن
درویشی به خانۀ هانی رفت و به رسم درویشان با گفتن نامِ خدا از اهل منزل تقاضای آب 

که آبی را که هانی سرش را شسته شد، تا ایندادند، سیراب نمیکرد. هرچه به او آب می
سیراب شد. نوشانیدن آب شستشویِ سر هانی به  بود به او نوشانیدند، شیمرید با نوشیدن آن

گری آزمایی کنند که واقعاا شَیمرید است یا نه حیلهرید در واقع آزمایشی بود تا راستیشَیم
مکار. با این آزمون ثابت گردید که شَیمرید از راه رسیده است. گویند شَیمرید دست بر 
ریشش کشید و به حکم خدا ریشش سیاه گردید و همان جوانی شد که هفت سال پیش از 

بود که هانی مطمئن شد محبوبش در کنارش است و هر دو دست بر  جا رفته بود؛ اینجاآن
گردن هم انداختند و راز دل خود را بیان کردند و شتری سبزرنگ ظاهر شد و هر دو بر آن 
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اند و در جا رفتند و دیگر برنگشتند و گویند آن دو تا روز محشر زندهسوار شدند و از آن
 گردند.ها میها و کوهبیابان

 ایت لیلی و مجنون نظامی رو .2-5
لیلی و مجنون سومین منظومه از خمسۀ نظامی است که آن را هشت سال پس از خسرو 

شاه اخستان و به درخواست وی به  . و کمتر از چهار ماه به نام شروان222و شیرین به سال 
ن ای در ایبیت و در بحر هزج است که قبالا منظومه 2233نظم درآورد. مجموع ابیات آن 

های عاشقانه بحر سروده نشده و این وزن بعدها نیز وزن رایج در برخی منظومه
این داستان پیش از نظامی و در دورۀ جاهلیت رواج داشته و » .(232: 1324)ذوالفقاری،شد

برخی محققان بر واقعی بودن آن شواهدی ارائه و حتّی دیوانی را نیز به مجنون قیس عامری 
است؛ ولی ( داستان لیلی و مجنون، دارای بنیادی تازی 232: )همان« .اندنسبت داده

این داستان را بسیار درادبیات ایران و زبان فارسی، جایگاه بسیار بلندی دارد. نظامی 
، 4)صفا،ج «.و خود هنگام نظم در آن تصرفات بسیار کرده است»است  هنرمندانه سروده

بدوی و عربی آن رنگی کامالا محلی دارد و ( داستان لیلی و مجنون بنا بر اصل 234: 1322
ای، اند این ویژگی را حفظ کنند، مثل نظام قبیلهنظامی و مقلدان دیگر کوشیده
های دیگر زندگی عرب که از وگو با باد صبا و شاخصصحراگردی، سفر به مکه، گفت

 .(232: 1324توان دریافت )ذوالفقاری، خالل داستان می
ر روایت نظامی چنین است که بین کودکی به نام قیس و لیلی،  رح کلی این داستان د

شود و غیرت و تعصب عربی در سر راه این دختر همسال او در مکتب، عشقی آغاز می
آورد. لیلی به خانۀ شوهری نادلخواه به نام ابن سالم ها پدید میعشق پرشور معصوم، مانع

شود یابد، مجنون واقعی میای نمیهرهرود و قیس که از مداخلۀ پدر و وسا ت نوفل، بمی
گیرد. نه خبر وفات پدر و مادر که گذارد و با جانوران صجرا انس میو سر به بیابان می

آورد و نه مرگ ابن سالم؛ او را به میرند، او را از شیدایی باز میدور از او و در غم او می
میرد و مجنون هم وقتی بر سر یرساند. در این میان لیلی نیز به ناکام موصال و کام می

: 1321دهد.)رضایی اردانی، گوید و جان به دوست میمی« ای دوست»رود،  تربت او می
22) 

های فارسی و عربی دربارۀ لیلی و مجنون در دست است و های متعددی به زبانمنظومه»   
از جمله های عربی مقدم بر فارسی و اصل است و سرایندگان فارسی گمان منظومهبی

 )همان(« .اندنظامی از متن یا متون عربی )مستقیم یا باواسطه( بهره برده
 سنجش داستان هانی و شیمرید با داستان لیلی و مجنون. 6 -2

ها و رخدادهای مشترو و ویژگی« لیلی و مجنون»و « هانی و شیمرید»در دو داستان    
 سنجیم.ها را با هم میانندیجا برخی از این همهمانندی وجود دارد و ما در این
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 آغاز عشق .6-0 -2

قیس )مجنون( و لیلی در عالم کودکی با یکدیگر انس گرفتند و سرانجام همنشینی و »
( هانی و شیمرید از 112: 1322)سعیدی سیرجانی، « شان به عشق کشیده شد.همدرسی

ها به عشق کشیده آن دوران کودکی با هم، نامزد و همبازی بودند. البته در این دوران کار
ها رسم بوده است که دختر از زمان نامزدی تا زمان ازدواج خود را به پسر نشد. میان بلوچ

که او را شوهر دادند، دید و محو نشان ندهد و به همین دلیل شَیمرید هانی را پس از این
 زیبایی او شد و دل باخت.

 مدت عشق.2-6-2

سوز سی سال به درازا کشید داد، این عشق جانکه دل از دست مجنون پس از این    
عشق و هانی و شیمرید که همۀ آن در دوران هجران بود، بنا بر  .(23: 1322)ثروتیان،

روایت مردم جنوب بلوچستان سی سال  ول کشید و البته در شعر سی و دو سال آمده 
 وید: گاست. در منظومۀ این داستان آمده است که هانی به همسرش میرچاکر می

 اَتمنءَ اَهد بستَگ ونگ تَو       گْوَستگ اَنت سالءَ دو ءُ سی
  بیتگان من چه گَمان پیر                           

ای؛/ من از اندوه ]بودن در سی و دو سال از آن تاریخ گذشته است،/ از آن روز که مرا عقد کرده: ترجمه
 (22: 1323)جهاندیده،  ام.کنار تو[ تو پیر شده

 ازدواج اجباری . 2-6-3

ناخواسته و به اجبار دیگران و با   -بسته و وابسته به مجنون بودبا آنکه دل –لیلی 
درآمد « ابن سالم»بها، به عقد مردی توانگر، به نام ها و هدایای گرانبازی واسطهزبان

 .(112: 1322)سعیدی سیرجانی، 
بازی گری و زبانا ناخواسته و به اجبار و با حیلههانی نیز به شیمرید سخت وابسته بود. او ر   

های فراوان، به عقد میرچاکر ها و رشوهو هدیه« سازین»ها، بویژه زنی به نام واسطه
 درآوردند.

 گشت ]تا مرا به همسری خود برگزیند[ای میچاکر[ در آن شب به دنبال راه چاره
 بدشگون را پیش خود خواند.« سازین»روز بعد 
 اکر( موضوع دیدن مرا با آن زن زیرو و چادو گزارش داد واو )چ

 به او پول و منال زیادی داد و
 (22: 1323[ )جهاندیده، ها دهدبه خانۀ پدر هانی فرستاد ]تا به آن

 گوید:بیند و میسازین هانی را می   
 ]و بدان که[ تدبیر و ترفند و حیله نزد ما فراوان است.

 (22آورم. )همان: به عقد میرچاکر درمی و یک بار هم شده، تو را
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 برخورد نخستین لیلی و هانی با همسران خود.2-6-0

العمل او کند و عکسلیلی پس از عقد نادلبخواه او با ابن سالم، نسبت به او تمکین نمی    
 گونه است:نسبت به نزدیک شدن او این

 ای زدلیلدددیش چندددان  پانچددده 

 گفت ار دگر این عمدل نمدایی   

 گند بددددده آفریددددددگارم سدددددو

 کددز مددن غددرر تددو برنخیددزد   
 ج       

 

 خدود کافتاد چو مُدرده مدرد بدی   

 از خویشدددتن و ز مدددن برآیدددی 

 کاراست بده صدنع خدود نگدارم    

 گددر تیدد  تددو خددون مددن بریددزد  
 

 (123: 1322)نظامی،  
 خواست به او نزدیک شود، گفت:هانی برای نخستین بار که میرچاکر به عنوان همسر می 

 نددی خادددا      نددت گددو مْمددن واده اِ

 خنجددددر بدددده گاپتددددانی تددددهءَ                  

 کّسددددی مددددوانی تئددددی خطددددا             
 ج       

 

 یددایَی دیمتِددرءَکددول اِنددت کدده بْ 

 وَرءَبشدددیپین تئدددی گْددد  یَکّدددی 

 رِندددددانی تَدددده بدددددنام بَددددی.   
 

 

 (42: 4312)رخشانی، 
ای بر پهلویت آورم،/ و ضربهخود درمی سوگند به خدا،/ که اگر جلوتر بیایی،/ خنجر از جیب ترجمه:

 گردی.شوی و[/  در میان رِندها بدنام زنم/ کسی خطای تو را نبخشد ]مقصر میمی
 عالقگی و نفرت لیلی و هانی به همسران خودبی .2-6-5

سالم چون ابن»جست عالقه بود و از او بیزاری میلیلی نسبت به این همسر خود بی
ای ندید و دل از وصالش عالقه است، جز تسلیم و شکیبایی چارهیدانست که لیلی بدو ب

برگرفت و به تماشای جمالش خرسند گشت. لیلی در حرمسرای ابن سالم روزگار 
 (112: 1322)سعیدی سیرجانی،  «انگیزی داشتغم
جست سالم مردی توانگر بود. هانی از میرچاکر، بیزاری میمیرچاکر سردار قوم، مانند ابن  

 است: آمدهها از زبان هانیای نداشت. در یکی ازمنظومهو به او عالقه
 امای چاکر! بستر عروسی تو را از همان آغاز پهن نکرده

 نخورده استمُهر و دستعطرهای عروسی تو هنوز سر به
 انداند و از رنگ و رو رفته الها و زیورآدت تو کهنه شده

 ها هستندو هنوز در صندوقچه
 اند وهای ابریشمی اهدائی تو را نپوشیده، کهنه شدهباسل

 ها را از بین برده استدیری است که موریانه آن
 و من هنوز هم در اندیشه و یاد تو نیستم،



 23 0011 پاییز و زمستان، 42 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 (121: 1323)جهاندیده، .بلکه به یاد و شیفتۀ شیمرید هستم
جز تسلیم نداشت و ای سالم در برابر لیلی، چارهمیر چاکر در برابر هانی، مانند ابن   
که هانی نسبت به او مهر بورزد یا در بستر او بخوابد یا حتی در کنار او بنشیند، او آنبدون 

انگیز در خانۀ چاکر زندگی ای غمگونهبود و هانی هم بهرا در کاخ خود نگاه داشته 
 گوید:گذرانید. هانی رو به چاکر میکرد و روزگار را به سختی میمی

ام. و تو به آرزوی وصال من ام؛ از تو جدا خوابیدهانی که به نام تو عقد شدهاز آن زم
 . )همان(امای. از آمدن به کنار تو پرهیزکردههم نرسیده

 شهرت عشاق به نام مستعار .2-6-6

و « قیس»هر دو عاشق بیشتر با لقب یا نام مستعار خود مشهور هستند، نام اصلی مجنون 
)پیربَخش( است. مجنون به معنی دیوانه و شوریده و شَیمُرید « کشبَپیر»نام اصلی شَیمُرید، 

 خود است.نیز مجازاا به معنی شوریده و از خود بی
 شکوة لیلی و هانی از زن بودنشان .2-6-7

 است و محکوم عجز خویشتن است نالیده که: از این که زن آفریده شده »لیلی 
 زن گرچدددده بددددود مبددددارزافکن    

 به خدون دلیراسدت  زن گیرکه خود 
 

 آخددر چددو زنسددت هددم بددود زن    

 «زن باشدد زن اگرچده شدیر اسدت    
 ج

 (143: 1322)سعیدی سیرجانی،
-نالد و میاست از ناتوانی خود به علت زن بودن میهانی در پیغامی که به شیمرید فرستاده 

 گوید: 
 مدددن جنینیدددان گَدددتّ و حَیدددران نِشدددتگان  

 اندرکپد روشان و من چَما کاّلّءَ ی پْئ کوت 

 یایدددان اودان و مدددن تدددرا اَمبدددازان گِدددرانبْ 
 

 جنگ کندان ءَکوتنیست که چداکری   زور منا 

 پادشددپادیءَ حجّددی حاجیّددان گددون کپددان     

 مدددن جنینیدددان چَددده وتدددی تددداوانءَ دران     
 

 1رامگین شاتویان چاکر ءَ بازُل پروشتگان

ی در من نیست که در کاخ چاکر ام/ نیرویجا )کاخ چاکر( نشستهمن زنی هستم حیران و درمانده این: ترجمه
جا بیرون بیایم/ و پابرهنه و پیاده با مسافران حج و حاجیان همراه بجنگم/و درهای کاخ را بشکنم و از آن

آغوش بگیرم./ من زنی هستم و تقصیری ندارم و عذرم پسندیده است./ جا بیایم و تو را در گردم/ و آن
 . را شکسته استهایش ای هستم که چاکر بالمانندِ قامری

 وضعیت والدین مجنون و شَیمرید از دوری فرزند. 2-6-8

پدر و مادر شیمرید از دوری فرزندشان و از غم دیوانگی او کور شدند. پدر و مادر 
پیرمرد سرخورده »دادند. جان  از دیگریپس مجنون نیز از غم دوری و دیوانگی پسر، یکی 
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شته بود[ با فرزند سودارسیدۀ خود وداع گفت و به )پدر مجنون( ]که از مجنون ناامید گ
)سعیدی « قبیله باز آمد و آخرین ایام عمر را به نومیدی سپری کرد و به تلخی جان سپرد

پس از مدتی نیز مادر مجنون او را اندرز گفت که به قبیله برگردد و  ،(141: 1322سیرجانی،
زده بازگشت و از غم فرزند و زن ماتمدعوت او را نیز نپذیرفت »جای خالی پدر را پر کند 

 (142)همان:« .به تلخکامی جان سپرد
 هاتهدید عشاق به ریختن خون آن .2-6-9

است، عشیرۀ شده مند میکشانند نیز پیوسته از دیدار او بهرهکه لیلی را به پرده میپس از آن»مجنون 
شمرد. چون این کار نیز مانع دیدار می لیلی شکایت به سلطان می برند و وی ریختن خون مجنون را روا

از کوچ عشیرۀ لیلی دیوانگی مجنون  کنند... پسشود، عشیرۀ لیلی از آن ناحیه کوچ میو لیلی نمی مجنون
باد گرفت خویشان او از پدرش خواستند که او را به زیارت کعبه برد و شفای او را از خداوند بخواهد. آنان 

دهد یا لیلی! مجنون با شنیدن نام چون به مِنی رسیدند، شنیدند که یکی آواز میبه سوی کعبه روان شدند؛ 
خواست که عشق لیلی را در دلش افتاد. در کعبه نیز به جای  لب شفا از خدا، میلیلی بیهوش بر زمین

آوارۀ کند و رسد. قبیلۀ خود را ترو میتر کند.... پس از گزاردن حج کار جنون مجنون به نهایت میفزون
 آیدکند و جز با نام و ذکر لیلی به خود باز نمیخود و شیدا با خاو و سنگ بازی میبی ،شودها میبیابان

 .(22و  22، 23؛ صص 1322کراچکوفسکی)
رفت و برند، همواره به دیدار او میشیمرید پس از این که هانی را در کاخ چاکر می    

و را تهدید کرد که اگر بار دیگر به دیدن هانی چاکر از دست  شیمرید خسته شده بود و ا
ریزد، ولی تهدید چاکر به جایی نرسید. و برای رهایی از او، خانۀ هانی بیاید، خون او را می

پدر  -« مبارو»را به شهر دیگری برد. ولی باز هم شیمرید او را رها نکرد و چاکر از 
رهای خود دست بردارد. میرچاکر خواست تا پسرش را اندرز دهد که از این کا -شیمرید 

 به مبارو پدر شَیمرید گفت: 
 اکنون مواظب پسرت باش ]و او را اندرز بده که از کارهایش دست بکشد[

 ]اگر برایش مشکلی پیش آمد[ من تقصیری ندارم. 
 و باغی سبز وآباد است،هانی درخت انار پر ازگالی است،/  
 گرددم نمیتازد/ و رازار میاسبی است که در سبزه 
 و با من همواره درگیر است./ و تاب و توان را از من گرفته است. 
 تی  آبدار و برندۀ من 
 هنگام شکار تیز است. 

 گرددزمانی که با آهو دچار می
 زنداو را بر زمین می
 (132: 1323)جهاندیده،  اند.گردو مضروب می
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 دیدار عاشق و معشوق.2-6-01

رفتند، یک بار مجنون در هیئت گدایان به مالقات هم می لیلی و مجنون گاهی پنهانی
پیرزنی را دید که مردی را در بند کشیده و به صورت چهار  ،خواست به دیدار لیلی برود

گرداند تا به واسطۀ آن گدایی کند و حاصل دست و پا کشان کشان کوی به کوی می
حاضر است مجنون را مانند  کرد. مجنون به پیرزن گفت، کهگدایی را با آن مرد نصا می

 همان مرد در بند کشد و چهار دست و پا کوی به کوی بگرداند و به خانۀ لیلی ببرد.
 چون دید زن این چنین شکاری      

 زان یار بداشت درزمان دسدت            
 ج       

 

 شد شاد به ایدن چندین شدماری   

 آن بند و رسن همه درو بسدت 
 

 

 ( 123: 1322)نظامی،
 زدند،گفت و مردم به او سنگ میمی« لیلی»رسید، ای که مینون بر در هر خیمهمج

         چددون چنددد جفدداش بددر سددر آورد      

 چون بادی از آن چمن برو جَسدت  

 بگریسددت بددر آن چمددن بدده زاری              
 ج       

 

 گدددددرد در لیلدددددیش بدددددرآورد 

 بر خاو چمن چو سرو بنشسدت 

 چددددون دیدددددۀ ابددددر نوبهدددداری   
 

 

 (122)همان:  
ها در شهر مکه ماند، گاهی ناشناخته در لباس گدایان و شَیمرید در آوارگی خود مدت      

در  گشت.دید و برمیکرد و هانی را میآمد و خود را معرفی نمیدرویشان به خانۀ هانی می
 کند:گونه بیان میها هانی خا رۀ دیدار خود را با شَیمُرید اینیکی از منظومه

کدام به شدند و هرک روز کاروانی از حج با کشتی برگشته بود، حاجیان پیاده ی
ها یک درویش ماند. این درویش با کجکول و ای از شهر رفتند و از میان آنگوشه

ای از شهر به سوی قصر چاکر روانه گردید، پس از چند لحظه درِ عصایش از جانب گوشه
خواهد. من شمم به درویشی افتاد که چیزی میخانه به صدا درآمد. در را باز کردم چ

 نخست از او پرسیدم که از کجا می آید؟ گفت: از مکه ! من به او گفتم: 
 ]ای درویش[ زود کن خبرها را به من بده!» 

 احوال و سرگذشت شَیمُرید را
 ]درویش گفت:[ اگر کسی از شَیمُرید خبر بدهد، 

 مژدگانی چه می دهی؟
 افسوس گفت: هانی از تهِ دل و با

 «دهم.گوشواره های زیبایم را به او می
 و همۀ زیورآدتم را

 کنم. حتی حاضرم تمام زندگی او را فدای او کنم!و هرچه بخواهی، تقدیم می
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 درویش به او پاسخ داد:
 ام.من همچنین مردی را ندیده»

 که نامش شَیمُرید دلیر باشد،
 لنج در دریا خیلی زیاد است.

 (112: 1323)جهاندیده،  .«ف و گسترده استدریا بسیار ژر
ها ]درویش گفت:[ شَیمُرید چرا قهر کرده است؟ هانی همۀ سرگذشت خود و نامردی

و ترفندهای چاکر را برای او تعریا کرد. درویش چیزی دیگر به من نگفت. من ظرفی را 
 پر از گندم کردم که به او بدهم اما او به آن توجهی نکرد، 

 کارتدگ  د پُشتومشَیهءَ که چَ

 ءُ گْواتءَ ووشِر ءِمُندْریک 

 وسدتانی دْرَنزاِتدگ د  من دست

 رکَپتدددگیا زِرءَ نواجَددده مدددا 

 نتَددددگتیلی نلامدددداوکشددددتی م

 بژنددان ونمَنتددگ سددر منددی گدد
 

 

 

 کارتدگ  مَلّگان دْرُسدت  ونگ من

 ءُ شَددددهماتءَ دسددددتءِ مَلّددددگ

 رَنددددد ءَ پَدددده شاددددتان مَیدددددانی

 نتدددددگیءِ تَددددده ءَ نْیاد کشدددددتی

 ءِ دربندددددءَ پدددده مکّدددده م یددددد

 شدددددانیءُ اند گَدددددم ینپیشدددددیگ
 

جا برگشت./ من از روی راه رفتنش او را شناختم/ و از روی انگشتر و ن]او شیمرید بود[ و از هما: ترجمه
هایش، به وجود او پی بردم./ با عالقۀ ها و پنجهشکوهی که در اندام و قامتش بود./ و از حرکت دست

دادم و/ با شتاب به دنبالش رفتم،/ سرورم در دریا فرود آمد،/ و درون کشتی  هایم را حرکتفراوان دست
ها و و کشتی به سوی سرزمین مکه ]حرکت کرد[/ من ماندم و با دری ،/ نشست،/ بادها کشتی را تکان دادند

 (142و  143)همان:  های پیشین خود.خوردم./ و با اندوههایی که میافسوس
 قجنگ برای معشو .2-6-00

مجنون در بیابان آواره و با حیوانات وحشی انس یافته بود، شخصی از بزرگان عرب با     
نام نوفل به قصد شکار به کوه نجد رفته بود و مجنون را در آن حالت زار دید و با شنیدن و 

نوفل دو بار با قبیلۀ لیلی »دیدن احوال مجنون قول داد که او را به وصال لیلی برساند. 
ها را شکست داد. بار اول مغلوب و مجبور شد صلح کند، اما در جنگ دوم آنجنگید، 

:  1324)ذوالفقاری،« کنند که مجنون دیوانه استقبیلۀ لیلی با زاری، نوفل را متقاعد می
خواست شخصاا با اما شَیمُرید در برابر میرچاکر که با ترفند هانی را از او گرفت، می ،(232

 او درگیر شود و گفت:



 22 0011 پاییز و زمستان، 42 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 یانءَ کنین هَیسی سَرءَنی خدا           زْنءَ واده بیت گو مْمْ
 4یا که کاشین میرچاکرءَ                             

 کشم.دهم/ یا میر چاکر را میدهم/ یا جانم را از دست میسوگند به خدا! وعده می ترجمه:
رچاکر که صاحب اما پدر او مانع گردید و شَیمرید را نصیحت کرد که زورش به می 

 رسد و بیهوده به این فکر نباشد. شَیمرید آرام نداشت،لشکری با هزاران سرباز است، نمی
 وَرءَآتدددی بمدددی اَرگدددی گْددد   

 هدددر هپتندددیءَ کاشدددتگ ئدددی   

 روشدددتگ ئدددی هدددر هپتِنددداءَ پْ  
 

 اَنددتدار اوشددتاتَگهپددت پهددره 

 هپددت آهنددی دروازگ اَندددت   

 بددداددءَ بیدددت اَرگدددی سدددرءَ      
 

 3اِنت اا خدابی که واب بی

دادند./ در کنار ارگ ظاهر شد،/ هفت نگهبان ایستاده بودند و/ بر هفت دروازۀ آهنی نگهبانی می: ترجمه
هر هفت نگهبان را از پای درآورد،/ هر هفت دروازه را شکست،/ و بر بادی ارگ رفت./ بانو )هانی( در 

 بود. خواب
 رفتن به زیارت خانۀ خدا .2-6-02

او را برای رهایی از عشق، به حج برد. نه تنها حج و خانۀ خدا سبب نشد که  پدر مجنون،   
 بلکه به آشفتگی و دلباختگی او به لیلی افزوده گردید. ،از عشق و شوریدگی او کاسته شود

شَیمُرید هم شاید برای رهایی از عشق هانی، سالیانی را در جوار خانۀ خدا در مکه    
چ ت ثیری در کاهش شوریدگی او نداشت. شاید رفتن او به گذراند. اما این مجاورت هی
که دیوانگی و باشد تا پسرش از گزند چاکر در امان باشد، یا اینحج به پیشنهاد پدر بوده 

 خودسری او در جوار خانۀ خدا از بین برود.
 ش کاتَدگ ودِلگ پِتءِ اونگَپ 

 ایکدددیم بیتگدددان دل دوسدددتءَ

 کَپتگدددان نهَربَددده کددده یاتدددا   

 نزُرتگددددا زهیددددران وَهدددددی 
 

 اَتْکگددان پدداد یمددن پَدده گَمدد   

 کَپتگدان  وناجیدان گد  ح ونگ 

 کارتگان داگ ونءُ رَگ ا بند 

 پِربَسدددتگان یدددنرِد ونگدددال ا 
 

 داتگددددان رَه دادرءَ پَدددده
 

شَیمُرید گفت: به سخن پدرم گوش دادم،/ با اندوه برخاستم،/ و از دوست ناامید گشتم،/ و با : ترجمه
افتادم/ بندها و همراه شدم ]و به مکه رفتم[/ هر بار که به یاد ]هانی[ میزم خانۀ خدا بودند[ ]دی که عا حاجیاند
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سرودم و / به شهر کرد؛/ شعرهایی میآرامم میکردم./ هنگامی که یاد جانکاه او بیهایم را داغ میمفصل
 فرستادم.]محل سکونت هانی[ می« دادَر»

 آمیزرفتارهای جنون .2-6-03

دهند. هنگامی که آمیزش لقب مجنون میه قیس به دلیل رفتارهای جنونمردم ب
 فرستادگان مجنون به خانۀ پدر لیلی رفتند تا از او خواستگاری کنند، پدر لیلی بهانه آورد:

 فرزنددد تددو گرچدده هسددت پدددرام         

 ای همدددددی نمایدددددد            دیدددددوانگی 

 بگریسددت بددر آن چمددن بدده زاری              
 ج       

 

 فددرخ نبددود چددو هسددت خودکددام

 دیواندددده حریددددا مددددا نشدددداید 

 چددددون دیدددددۀ ابددددر نوبهدددداری   
 

 

 (23: 1322)نظامی،  
دهند و این لقب می« دیوانَگ»آمیزش لقب مردم به شیمرید نیز به دلیل رفتار جنون

 شود:مانده تکرار میهای باقیبارها در منظومه
 اَنت اَتْکَگ دوبارَه پَه ین // دَوربْیا اا مرید دیوانَگ

  ای مُرید دیوانه، بیا که روزگار ما دوباره برگشت. ترجمه:
 ینوُه شَیمرود مَودنگ       ینوُه شَیمرود دیوانگ

 2هانی سالم کارتَه تَرا        گِند شَه خدا برگرد بیا

 خدا برگرد و بیا.ای شیمرید دیوانه، هانی به تو سالم رسانده است، تو را به ترجمه:
 دهد تا او را بیابد و به خانه آورد:گونه مینشانی رفتارهایش را به چوپان پدرش این هانی 

گذرند./  به آن پیرامون نظر بینداز!/ مردی از همان راه آیند./ از راه کابل میحال میدرویشان شوریده
/ شلوارش پاچه اند؛هایش افتادهاند؛/ بر روی شانهگذرد؛/ موهای بلندش، آشفته و به هم ریختهمی

را بر زبان « هانی»اش بدون آستین است؛/ مانند دیوانگان کا بر دهان دارد؛ / همواره نام ندارد؛/ و جامه
 (122: 1323دارد. )جهاندیده، 

 شاعر بودن عُشاق  .2-6-00

دانند و کنندگانِ داستان لیلی و مجنون، مجنون را شاعر میبرخی از نقادان و روایت   
دهند. برخی دیگر از نسبت دادن این اشعار به مجنون شک به وی نسبت میاشعاری را 

اند آشکار است، و آن این است که هایی که به مجنون دادهمقصود از همۀ آن نسبت»دارند 
شدن در عشق دزم است، گرد شدن و قهرماندر مجنون همۀ صفاتی را که برای سرشناس

کامالا ( »132: 1322نداشته باشد.)کراچکوفسکی،آورند تا کسی یارای رقابت با او را 
هایی در بحر متقارب یا واضح است که وقتی ما در میان اشعار منسوب به مجنون قصیده
آنکه به ارزیابی مضمونشان رمل می بینیم، این اجازه را داریم که در همان نگاه نخست و بی

 (111همان:« ).ها را کنار  بگذاریمبپردازیم آن
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دهند و او را شاعر گویان اشعاری را به شَیمُرید نسبت میاز راویان و نقادن و قصه برخی   
های این داستان، نام شیمرید به عنوان سرایندۀ اشعار  دانند و نیز در متن برخی از منظومهمی

 هم آمده است. البته نسبت دادن این اشعار به او، جای تردید دارد. 
ها و بندهای تنش./ ./ هفتاد و هفت داغ گذاشت؛/ بر مفصلهوش از سر شَیمُرید پرید  

ها ]از آن شهر[ بیرون آمد/ و همراه هفتاد و هفت شعر ]در فرا  دلبر[ سرود/ و مانند دیوانه
)جهاندیده،  ها و ناهشیاران کا به دهان ]آواره شد[وارِ کابلی/ و مستانهبا صوفیان دیوانه

1323 :132) 
 جانوران خطاب اشعار به.2-6-00

ت دیرین عرب از اشعاری مطابق سنّ»مجنون نیز مانند شیمرید، بسیاری از اشعار خود را    
است در خطاب به کبوتران است... و در شعر خود از های مختلا سروده که در زمان

 (24و22 همان:)«  کرده ]است[آهوان و کبوتران بسیار یاد می
و شیمرید، خطاب به کبوتر یا بلبل است که پیغام او را های هانی برخی از اشعارو منظومه    

 به همدیگر برسانند. 
 ها عبارت است از: مطلعِ برخی از این منظومه

      مکهءِ دربندءِ کپوْت پریاتان مَکَن        
 ای کبوتر شهر و دیار مکه فریاد و ناله سر نده! ترجمه:

             کاتَگ وابءَ منءَ آگَه     دوشی کپوْتءِ کوکوءَ    
 دیشب ناله های کبوتر مر ا از خواب بیدار کرد. ترجمه:

 بْیاکه بْیاهاتَی دادَرءِ وش گْوانکیْن کالی
 بیا ای کالیِ )بلبل( خوش آواز شهر دادَر! الهی بیایی! ترجمه:

 فرجام عاشقان .2-6-05

جنون نیز با شنیدن میرد، مشود و سرانجام میلیلی پس از مرگ ابن سالم حالش بد می    
گوید و غلتاند و پس از گریستن بسیار ای دوست میخبر مرگ لیلی خود را بر تربت او می

 کنند. دهد، پس از آن او را در کنار تربت لیلی دفن میجان می

گردد و هانی که ها آوارگی و تحمل رنج هجران، به شهرش برمیشیمرید پس از سال   
شود و فرستادگانی را نزد میرچاکر ده بود، از آمدنش خبردار میهمچنان به او وفادار مان

پذیرد و هانی از بند او فرستد تا از او خواهش کنند که هانی را  ال  دهد، میرچاکر میمی
که به وصال محبوبش آورند و هانی شادمان از اینگردد. شَیمرید را نزد هانی میآزاد می

ه نیروی مردانگی ندارد و اعضای بدنش را داغ کرده گوید کرسیده است اما شَیمرید می
گوید هدفش رسیدن به اوست. پس از این هر دو دست در دست هم است، ولی هانی می

 روند.شوند و به جایی نامعلوم میگذارند و سوار بر شتری سبزرنگ میمی
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ها به آنها از چشم مردم، سبب شد وصال هانی و شَیمرید جسمانی نبود، غیب شدن آن   
 لقب زندۀ مقدس بدهند و به باور مردم همانند خضر زنده هستند. 

 سدبزین جدری جوکدان جتَدگ    

 هدددانی پددده پشدددتی سدددوار بدددی

 بددددداد چُمدددددی بدددددادی روءَ    
 

 

 شَددیجان پدده دیمددی نشددتگی    

 واتءَ شاددتنت جدداد چُمددی گْدد

 پیدددر اَندددت آ هدددر دو زندددده 
 

 زندگ ته روچءِ محشرءَ   

 (        21: 4312)رخشانی،  
شتر جوان سبزرنگی زانو بر زمین زد،/ شَیمرید ]سوار شد و[ جلو رخت شتر نشست/ هانی در  :ترجمه

دست مانند باد رفتند/ و به باددست با باد حرکت کردند/ هر دو زندۀ جاوید پشت او جا گرفت/ به پایین
 هستند،/ و تا روز محشر در حیاتند.

 عشق عذری .2-6-06

عشق، میان العُذری بود. این  ال ونی یا به تعبیر عرب، حُبّعشق اف»مجنون سرشار از 
آلیست ههای شبه جزیرۀ عربستان پرورش یافت. گروهی از شاعران ایدقبایل ساکن در میانه

–عشق یگانه معشوقی آوران دنیای احساس بودند و به خود پروراند که نامرا در مکتب 

یابد که عشقشان م میاشق و معشو  تجسّورزیدند. ]این گونه عشق[ در وجود عمی
انجامد؛ با این خصوصیت فراگیر که اگر دیداری دو رفه است، اما همواره به ناکامی می

که عادتاا هر دو داند. چنانهم دست دهد، عاشق مرگ را برتر از لمس محبوب خود، می
کراچکوفسکی، )«.بازندبازند یا بعضاا از اندوه عشق جان میبر سر عشق ممنوع جان می

عشق وصل نخواهد و عفت پیشه کند که کام عاشق عذری »( عاشق در این نوع 22: 1322
در  ریق ناکامی است و از آغاز خواستار فرا  و حرمان نیست، حتی اگر چون مجنون 

 (233: 1322)ستاری، « .سودایی و زنجیری کوی عشق باشد
های عشقی دور از گرایش»ت. یعنی عشق هانی و شیمرید از گونۀ عشق افال ونی اس   

بینیم. حتی ای از تمایالت جنسی نمیدر سرتاسر داستان هانی و شیمرید، نشانه« .جنسی
ها نیز سخنی در این مورد وجود ندارد و شیمرید هانی را از نشستن در کنار هنگام وصال آن

 گوید: کند و میخود منع می
 مددردی ءُ مردکدداری نیددان  

 تکگاناِشددکءَ تئیددگءَ سُدد 
 

 واری نیدددانبدددر دوروان سْددد  

 جدددانءِ سدددلءَ پیلوشدددتگان  
 

 بندبند وتی داگ داتگان
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خا ر تو و آوارگی ]آن نیرو را[ از دست دادم./ دیگر آن نیرو و جوانی را ندارم،/ و توانایی به: ترجمه
/ مفاصل ام/ پوست بدنم سوخته و کباب شده است،تاخت و تاز بر اسب را ندارم/ بر اثر عشق تو سوخته

 .اماعضایم را داغ کرده
 

 گیرینتیجه.3

ادبیات داستانی در ایران، محدود به زبان و ادبیات فارسی نیست، بلکه در اقوام و     
شناسی و های منظومی وجود دارد که از نظر ادبی و مردمهای متعدد ایرانی، داستانگویش
با  -که اغلب گمنام هستند -هاستانشناختی ایرانی بسیار مهم هستند. مقایسۀ این داجامعه
های روایی ادبیات فارسی، فصلی جدید را در شناخت ادبیات اقوام و ادبیات ملّی باز منظومه

ها و ترین داستان عاشقانۀ بلوچی و روایتخواهد کرد. داستان هانی و شَیمرید مهم
طبیق دو داستان های آن، صدها سال است که در میان مردم بلوچ رایج است. از تمنظومه

های هر دو توان دست یافت؛ شخصیتلیلی و مجنون و هانی و شَیمرید به نتایج مهمی می
های هر دو داستان نیز های مشترو زیادی هستند، در حوادث و کنشداستان دارای ویژگی

ها و اشتراکات عبارتند از: عفت و های گوناگونی وجود دارد. برخی از این ویژگیمشابهت
در عشق، برخوردار بودن از عشق عذری، وفاداری و دل ننهادن عشا  به معشو  غیر،  پاکی

شهرت عشا  با نام مستعار، رفتن عشا  به زیارت خانۀ خدا، جنگیدن عشا  برای رسیدن به 
ها، نسبت دادن فن آمیز عشا ، تهدید عاشقان به ریختن خون آنمعشو ، رفتارهای جنون

ها عالقگی و نفرت آنتان، ازدواج اجباری دو قهرمان زن و بیشاعری به عشا  هر دو داس
از شوهران ناخواسته، دیدارهای پنهانی عاشق و معشو . داستان لیلی و مجنون در ادبیات 
فارسی و داستان هانی و شَیمرید در ادبیات بلوچی هر دو دارای جایگاه وادیی و قهرمانان 

د. در هر دو داستان مانعی برای وصال عاشق به ها نماد مهرورزی و عشق راستین هستنآن
ای کشد تا بر رف گردد. فرجام دو داستان به گونهمعشو  وجود دارد و سی سال  ول می

میرند و هانی و شَیمرید هم اگرچه است که لیلی و مجنون در عشق و اندوه جدایی می
ها پنهان از دیدهرسند، اما های جسمانی میسرانجام به وصالی مقدس و دور از هوس

 یابند. گردند و به زندگی جاوید دست میمی
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