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Mohammad Bagher Khosrawi (1338 AH) is one of the most 
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Toghra's novel is his most important work, the events of which are 

related to the period of the Mongol rule. The author addresses the 

issue of love and the strict Moghal laws on marriage. In this work, 

the story of love is a completely reasonable and logical flow, with 

solidity and loyalty, with all the wishes and desires of a lover that 
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importance of the historical novels in this article, the structure of the 

historical romantic story of Shams and Toghra has been discussed in 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

های تـارییی اسـ . هـ.ش) ازجمله نویسندگان برجسته حـوز  داسـتان 1338محمدباقر خسروی (ف: 

ترین اثر وی  اس  که وقایع آن مربـو  بـه دوران حمومـ  مغـوسن اسـ . رمان شمس و طغرا، مهم

نویسنده در این کتاب به مسألة عشق و قوانین سی  مغوسن در امر ازدواج اشاره کرده اس . در ایـن 

ها و اثر داستانی عشق جریانی کامالً معقول و منطقی دارد همراه با استواری و وفاداری، با همة خواسته

ها به وسیلة کیمیـای عشـق انجامد و تضادها و دوگانگیتمنّاهای یک عاشق که سرانجام به ازدواج می

ن نوشـتار سـاختار هـای تـارییی در ایـشود. بـا توجـه بـه اهمیّـ  رمانبه یگانگی و وحدت تبدیل می

داستان تارییی ـ عاشقانة شمس و طغرا به شیو  توصیفی تحلیلـی بحـو و بررسـی شـده اسـ . نتـای  

ها، روابـ  علّـ  و معلـولی قـوی میـان حـواد ، پژوهش حاکی از آن اس  کـه پـرورش شیتـی 

و ها وگوهای متنوّع و متناسب بـا وعـعی  موجـود، انـواع کشـممشپردازی، گف فضاسازی، صحنه

ای بسـیار منسـجم و کارآمـد در زمینـة گیری از اغلب عناصر داستانی، شمس و طغرا را مجموعـهبهره

 پردازی قرار داده اس .داستان

 8/8/13۹7 :افتیدر خیتار
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 3/5/1400:  رشیپذ خیتار
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 . پیشگفتار1

داستان، یمی از انواع ادبی اس  که از دیرباز توجه آدمی را جلب کرده، در زندگی و تفمّر بشر 

ای از زندگی خود به این قالب هنری متوسّل شده تأثیرات عمیق و ژرفی داشته اس . انسان در هر دوره

صورت به های خود را هرچه بهتر حفظ و پاسداری کند همچنین افمار خویش راتا اندیشه و آرمان

های شیتی »های داستانی، رمان تارییی اس  که غیرمستقیم به دیگران انتقال دهد. یمی از گونه

گرفته از روزگار ای فاصلههای تارییی انتیاب شده و ماجراهایش در زمانهآن از میان چهره اصلی

رویدادهای عتری خاّص  نگارش اثر اتفّاق افتاده باشد. نویسند  رمان تارییی خود را نسب  به توصیف

نه »). بر این اساس، نویسنده در رمان تارییی 16۹:1385(نیمیتین، « کنددر ممان جغرافیایی مقیّد می

شود، بلمه به اشیاص تارییی و واقعی نیز تنها حق دخل و تترّف در رویدادها را برای خود قائل می

 ). 216:1384 (کاتوزیان،« بیشدای خیالی و ساختگی میدر مواردی جنبه

نویسان تارییی دور  معاصر اس  که هـ. ش)، یمی از رمان 1338محمدباقر خسروی (ف: 

ونیسی و جلد  ترین اثرش رمان سه جلدی اس  که جلد اول آن را شمس و طغرا، جلد دوم ماریمهم

دودی شاهزاد  پایین مرتبة قاجار که تا ح»سوم را طغرل و همای نام نهاده اس . درواقع خسروی 

موقعی  اجتماعی خود را از دس  داده بود، رمان شمس و طغرا را در هنگامة جنبش مشروطی ، وقتی 

 (یاوری،« زده و ناامن بود درنهای  مالل  و افسوس به حال وطن عزیز نوش که کرمانشاه آشوب

فارسی مانند های عیّاری از سویی ادامة داستان»های تارییی ). شمس و طغرا مثل دیگر رمان21:1382

های المساندر دوما و جرجی زیدان متأثر اس  سمک عیّار و امیر ارسالن اس  و از سوی دیگر از رمان

 ). 174:1387 (میرعابدینی،« ها نشان داردهای آن قتهو هم از اغراق

خسروی برای نوشتن این »ویژه رمان شمس و طغرا آمده که در ارتبا  با اهمّی  آثار خسروی به

رمان از منابع تارییی متعددی بهره برده اس . استفاد  ساختاری نویسنده از مضمون عاشقانه در این 

را در  سان مفاهیم تاریییدهد و بدینها پیوند میاس  که وی تاریخ را با سرگذش  فردی شیتی 

نویسندگانی مثل خسروی که به نقش دسیسة »). در حقیق  62:1384(کامشاد، « کندقالب رمان بیان می

، در القای مفاهیم آموزشی تری پدید آوردههای پر کشش، رماننداعاشقانه در روند وقایع اهمیّ  داده

« اندازگی بیشیدهاند؛ زیرا از این طریق به روایتی باستانی تتر بودهبه میاطب موفق

). برای بررسی بیشتر در آثار این نویسنده بررسی ساختار رمان تارییی ـ عاشقانة 1۹2:1380(بیگدلو،

شمس و طغرا انتیاب و به روش توصیفی تحلیلی   تجزیه و تحلیل شده اس  و تالش شده به این 
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 ؟ و چه عواملی سبب های ساختاری رمان شمس و طغرا کدام اسسؤاست پاسخ داده شود که مؤلفه

 جذابیّ  و گیرایی این داستان شده اس ؟ 

های متعددی صورت گرفته که از لحاظ موعوع، محتوا و شیو  درباره رمان شمس و طغرا، پژوهش

بررسی موردی دو رمان تارییی امیر ارسالن نامدار و »کلی تفاوت دارد. ازجمله مقالة کار با این مقاله به

) که در آن به این مسأله اشاره شده اس  که داستان شمس و 138۹محبوبه نورا (نوشتة « شمس و طغرا

نویسی ادبیات کهن پیوندی قوی دارد و قهرمان آن تا حدود زیادی های عامیانه و سنن قتهطغرا با قته

ای با عنوان ) در مقاله13۹2نیا و محمدی (کند. همچنین ولیبه شیتی  امیر ارسالن تشّبه پیدا می

شناسی تطبیقی رمان تارییی فارسی و عربی از سروالتر انگلیسی و جرجی زیدان تا محمدباقر نوع»

اند که وی در آثار عمن اشاره به تأثیرپذیری فراوان خسروی از ادبیات غرب بیان داشته« خسروی

تر ها، ادبیشویژه در عنوان و آغاز بیخویش به کارکرد انتقادی، بیشتر از زیدان نظر داشته، نثر وی به

 و گیراتر از آثار جرجی زیدان و سروالتر اس . 

های پیدایش به زمینه« های تارییی فارسیبررسی نیستین رمان»ای با عنوان در مقاله ،)1377دشتی (

های تارییی اشاره کرده، در مورد نویسندگان دور  مشروطی  نظیر محمدباقر خسروی، انواع رمان

جایگاه »ارشد خود نامة کارشناسیدر پایان ،)13۹3سین گفته اس . محمدی ( هاپور و آثار آنآرین

معتقد اس  که فضای بستة فرهنگی کرده،  را بررسی« زن در رمان شمس و طغرا از محمدباقر خسروی

های سزم را برای رشد شیتی  زنان از بین برده اس . و اجتماعی حاکم بر رمان شمس و طغرا، زمینه

ن داستان نه تنها از آزادی و نشان واسی انسانی خود محرومند، بلمه مردساسری حاکم بر ها در ایزن

محمدی کند. شاهها اعمال میها و تحقیرها را دربار  آنداستان هر جا که فرص  یابد انواع توهین

  نهض  ترجمه و تأثیر آن بر حوز»ارشد خویش با عنوان نامة کارشناسینیز در پایان ،)1383(

به « نویسی معاصر در بررسی تطبیقی شمس و طغرا با سه تفنگدار و تهران میوف با بینوایانداستان

 بررسی و تحلیل محتوای این سه داستان پرداخته اس . 

 . عناصر داستان2

آورد وجود میها و عناصری اس  که پیمر  آن را بهعنوان یک شمل هنری دارای بیشهر داستانی به

نویس در فرآیند تبدیل طرح به داستان، سازد. هنرمندی و خلّاقی  داستاننواع ادبی متمایز میو از سایر ا

ها در ساختمان طرح، دس  نویس با برگرفتن عناصر داستان و تزریق آنداستان»یابد. نمود و ظهور می
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ریان انتقال کارگیری درس  عناصر داستانی اس  که در جزند. درواقع بهبه کار آفرینش داستان می

های افمند و نوآوری و ظهور سبکصله میای خلّاق فاطرح به داستان، میان نویسند  متوس  و نویسنده

ترین عناصر سازند  هر ). مهم36:1387(حداد، « آیدنویسی در این مرحله پدید میمیتلف داستان

نندی، درونمایه، ماپردازی، حقیق اند از: موعوع، پیرنگ، شیتی  و شیتی داستان عبارت

 وگو، لحن، فضا و رنگ و نماد.دید، صحنه، گف زاویة

 . موضوع2-1

 548های عاشقانة فارسی اس  که محمدباقر خسروی آن را در داستان شمس و طغرا یمی از داستان

وچهار ساله از قرن هفتم و ای بیس صفحه به رشتة تحریر درآورده اس . وقایع این رمان مربو  به دوره

ها متادف با خاتون (آخرین اتابک از سلسلة سلغریان) در فارس اس  که این سالهد حموم  آبشع

روزگار فرمانروایی آباقاخان از ایلیانیان مغول بود. موعوع این داستان، عشق پرشور شمس، پسر 

 . شمس خواجه فیرالدین (رئیس دیلمیان فارس) به طغرا، دختر زیباروی التاجو بهادر (امیر مغول) اس

 گیرد. آید، در این میان خانة التاجو بهادر آتش میبه همراه پدر برای استقبال از امیر مغول به شیراز می

شود؛ اما چون مغوسن دختر به ها آغاز میرهاند و عشق و دلدادگی آنشمس، طغرا را از آتش می

کند. وی برای رسیدن به میهای خود را برای رسیدن به معشوقه آغاز دهند، شمس تالشتاجیک نمی

کوشد تا در دستگاه حموم  مغوسن مقامی یابد و در این راه تا جایی پیش یار و زندگی مرفه می

کردن افتد؛ اما سرانجام پس از برطرفشود. او بارها به خطر میتدری  گماشتة مغوسن میرود که بهمی

 رسند.همة موانع، عاشق و معشوق به وصال یمدیگر می

 . طرح )پیرنگ(2 -2

رود تا ای سنّتی براساس تسلسل حواد  پیش میداستان شمس و طغرا، سیری خطی دارد و به شیوه

ای بیان شود. از این رو پیرنگ آن در یک نگاه کلی، حادثه -تاریخ از خالل سرگذشتی عاشقانه

ها ته از حقایق، شنیدهمنسجم، مستدل و محمم اس  و دیدگاه نویسنده در بیان حواد  رئالیستی برگرف

افمنی، کشممش، های وی اس . در این رمان، ساختار پیرنگ شامل: شروع داستان، گرهو دانسته

 گشایی اس .تعلیق، نقطة اوج و گره

 . شروع داستان1 -2 -2

شود. آن گاه که شمس در داستان شمس و طغرا، شروع حادثة عشق با دیدن چهر  معشوق آغاز می
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آید. در این م تاجیک) به همراه پدرش برای استقبال از انمیانو (امیر مغول) به شیراز میزاد  قو(نجیب

دهد. شمس، مردانه جان خود را به خطر میان حریقی در خانة التاجو بهادر (سرکرد  مغوسن) روی می

س و طغرا دهد. همین حادثه (دیدار شماش را نجات میاندازد و طغرا (دختر التاجو بهادر) و دایهمی

 ها شمل گیرد:شود تا آن دو دلباختة یمدیگر شوند و عشقی دو طرفه میان آنبرای اولین بار) سبب می

ها را به هم دوختند. گویی یک رابطة حرک  در برابر یمدیگر قرار گرفتند و چشمای آن دو بیلحظه»

شترک و سوزانی قلب ساخ  و یک احساس مها را به هم مربو  میمیفی و یک آشنایی دیرین آن

 ).33:1374(خسروی،« سوزانیدهر دو را می

 افکنی. گره2 -2 -2

های عاشقانه، وجود مانع در راه رسیدن عاشق به ترین عنتر در پیدایش داستانشاید بتوان گف  اصلی

ادی تواند جنبة مذهبی و اعتقمعشوق اس . بدون مانع اساساً داستان شور و هیجانی ندارد. این مانع می

ای باشد. هرچه موانع و مشمالت بیشتر باشد، داشته باشد و یا ناشی از اختالف طبقاتی، قومی و قبیله

ها و حواد  داستان بیشتر و در نتیجه کوشش قهرمان (عاشق) برای پش  سر گذاشتن فراز و نشیب

دهند  پایداری ع نشانواقبر افزایش عریب هیجان، افزودن به طول داستان درتر اس . عالوهها افزونآن

). در داستان شمس و طغرا، هر چند عاشق 34-37:1374و ثبات قهرمانان داستان نیز اس  (ذوالفقاری، 

گیرد. چنانمه و معشوق طالب یمدیگرند؛ اما مانعی مذهبی و قومی بر سر راه وصال آن دو قرار می

توانستند با ایلیانی، مغوسن نمیشمس، جوانی تاجیک اما طغرا، دختری مغول اس  و بر طبق یاسای 

 بیگانگان ازدواج کنند:

دانید تیلّف از یاسا در نزد این یاسای ایلیانی اس  که جماع  مغول دختر به تاجیک ندهند و می»

 ).131:1374(خسروی،« ها به منزلة کفر اس آن

شق زال و رودابه در بنابراین تالش عاشق برای رسیدن به معشوق در برابر این مانع بزرگ که نظیر ع

گردد و بسیاری از حواد  شاهنامة فردوسی، مسألة مهم و سیاسی اس ، موجب گیرایی داستان می

آورد. البته در این رمان، موانع دیگری همچون: میالف  پدر و مادر، اسیرشدن شمس دیگر را پدید می

ه) بر عد شمس نیز بر سر راه چینی کلیچه (وزیر شادر دریا و گرفتارشدن وی به دس  کشیش و دسیسه

 عاشق و معشوق قرار دارد.
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 . کشمکش3 -2 -2

شود. کشممش بر اثر تضاد و ها باعو زیبایی و جذابی  داستان میتضاد و کشممش در میان شیتی 

شود و داستان به سوی آید. اگر تضادی در داستان نباشد، کشممش نیز ایجاد نمیوجود میتعارض به

آید و او را برعد افمار وجود میرود. گاهی تضاد درون شیتی  بهبدون تحرّک پیش مینقل ساده و 

دهد. در ها خود را نشان میها و ارزشانگیزد و گاه در جامعه بین فرهنگو احساسات خود برمی

های جسمانی، ایجاد تعلیق و تحرّک در داستان مواردی تضاد فرهنگی، اخالقی و اعتقادی به جدال

های آن درونی بودن رمان شمس و طغرا، درصد بسیاری از جدالشود. به دلیل عاشقانهمی منجر

شود و با کشممش جسمانی به پایان (عاطفی) اس . چنانمه این داستان با کشممش عاطفی شروع می

ر انگیزی اثها بود که جذابّی  و هیجانتوان شاهد انواع دیگر کشممشرسد. در طول داستان نیز میمی

 کند:را دو چندان می

« کنندوقتی اس  که دو فمر با هم مبارزه می»کشممش ذهنی  الف( کشمکش ذهنی:

). برای نمونه در بیشی از داستان، کشممش ذهنی میان خواجه فیرالدین و 73:13۹2(میرصادقی،

تضاد با باشد؛ اما تفمّرات آن دو در شود. اگرچه شمس فرزند خواجه فیرالدین میشمس مشاهده می

یمدیگر اس . شمس به دنبال دستیابی به وصال معشوق و کام دل خویش اس ؛ اما خواجه فیرالدین، 

خواهد تا شیراز را ترک کند و از فرزند خویش میبینی میسرانجام دلدادگی او را تباهی و بدنامی پیش

 کند:

اجیک سی  عار دارند، ها از دختر دادن به تای، این مغولفرزند به عجب جایی گرفتار شده»

« دانم آخر کار شما چه خواهد شد؟توانند با بیگانه وصل  نمایند. نمیاجاز  ایلیانی نمیخاصّه که بی

 ).78:1374(خسروی،

 دهد:ای واس به دنبال دستیابی به هدف خویش اس ، این گونه پاسخ میاما شمس که با اندیشه

راه حالل و از روی شرف و نیمنامی به وصل او رسم،  هیچ نیواهد شد. من جز به این طریق که از»

اجاز  پدر و به قسم دیگر طالب نیستم. مگر او راعی شود که نجاب  و شراف  را نادیده گرفته و بی

 ).78(همان: « مادرش همسر من شود

خواهد تا در های ذهنی در این داستان هنگامی اس  که خرّم از شمس مییمی دیگر از کشممش

 مغوسن سر تعظیم فرود آورد: برابر

شیص باید مثل سایر صاحبان مال و منال از عالم گرفته تا عامی، از امیر گرفته تا بازاری، نان را به »
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تر خود تملّق گوید تا بتواند بر تر و قوینرخ روز خورد و از هر سو باد ببیند، خرمن پاک کند. بر بزرگ

ان تقرّب نجوید و تعظیم نمند، دیگران به او سالم نیواهند تر فرمان راند. تا شیص به پادشاهکوچک

 ).13(همان:« گف 

پروراند، سینان خرّم را مردود دوستی را در سر میخواهی و وطندر مقابل شمس که اندیشة آزادی

 دارد:شمرده، در پاسخ وی چنین بیان می

ا و دشمنان دین اسالم و خواهم که چشمم به جمال این مغوسن وحشی ویرانگر شهرههرگز نمی»

گرد تعظیم نمنم ... انتاف شترچران بیابانام بمیرم و به این کافرهای بیاسالمیان بیفتند. به خدا راعی

 -13(همان: « برای مرد مسلمان مردن بهتر که تح  اطاع  کافری درآید و تعظیم به دشمن دین کند

14.( 

های ترین جدالکششز زیباترین و پرا کشممش درونی یا عاطفی، یمی ب( کشمکش درونی:

کشممش عاطفی وقتی اس  که عتیان و شورشی در میان باشد و درون »رود. شمار میاین داستان به

های داستان در جدال با ). شمس در بیشتر صحنه74:13۹2(میرصادقی،« شیتی  داستان را متالطم کند

تواند کشممش نمردن پدر میراز و همراهیبرد. برای نمونه ماندن شمس در شیدرون خود به سر می

کند و شمار آید؛ زیرا بر خالف عواطف خویش؛ یعنی مهر به پدر، عمل میعاطفی او برعد خود به

 ایستد:عشق و وظیفة فرزند به پدر را رها کرده، با این عمل در برابر احساسات و عواطف خود می

یز دشوارتر اس ؛ اما از خود اختیاری ندارم. در با خود گف : اگرچه دوری از او برایم از مرگ ن»

های نهانی دارد، دور از تتّورها رحمی به کنم تا خداوند که فرجمانم و در عشق خود صبر میشیراز می

 ). 7۹:1374(خسروی،« حالم فرموده یا در این غم عمرم به سر آید

درونی و تردیدهای ممرر های های دیگری از داستان، شاهد کشممشهمچنین خواننده در بیش

دهد و این خبر، کشممش گاه که خواجه فیرالدین به شمس پیشنهاد انتیاب همسر میطغرا اس . آن

 سازد:و آشوب درونی طغرا را دو چندان می

بار دیگر خودم شمس را ببینم و از او عهدی طغرا با خود گف : دیگر آرام و قرار ندارم. تا یک»

کلی راه امید داند، آخر قبول کند و بهه اصرار پدرش که اطاعتش را واجب میترسم بتازه بگیرم. می

 ).132(همان:« من بسته شود

اگر شیتیتی در برابر قوانین حاکم بر جامعه، اصول اخالقی و قراردهای  ج( کشمکش اجتماعی:

خالف اجتماعی قیام کند، به کشممشی اجتماعی دس  زده اس . چنانمه در این داستان، شمس بر
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گیرد تا به خواستة کند. او قوانین و یاسای مغوسن را نادیده میهای حاکم بر جامعه عمل میسنّ 

 خویش برسد و در این راه ثبات قدم دارد.

ام، برایم خواستگاری کنند، اگر دختر التاجو بهادر را که خود آن شب دیده و اخالق او را پسندیده»

 ).131(همان:« ه من خود را اسیر هر زنی نمایمحرفی ندارم. و إلّا محال اس  ک

ها های جسمانی اس . این جدالهای داستان، جدالآشمارترین کشممش د(کشمکش جسمانی:

شود. آید و باعو ایجاد هیجان در داستان میوجود میمعموسً در پی نوع دیگری از کشممش به

ارند و به زور و به نیروی جسمی کشممش جسمانی وقتی اس  که دو شیتی ، درگیری جسمانی د»

های جسمانی ). جدال شمس با لولی شبگرد یمی از کشممش73:13۹2 (میرصادقی،« شوندمتوسّل می

 این داستان اس  که خسروی از آن برای به تتویر کشیدن شجاع  شمس بهره برده اس :

خواس  کلون وقتی که میرود به طرف در خانه. پای برهنه از پی او رف . شمس دید یمی آهسته می»

در را بگشاید او را گرف . او دس  به کارد برد که شمس مجالش نداد و چنان نواخ  به گوشش که 

 :30۹ (خسروی،« اش جاری شدچون کبوتر سر کنده چرخی خورده، بر زمین افتاد و خون از بینی

1374.( 

های جسمانی در این از جدالای دیگر همچنین جنگ میان سپاهیان شمس و لشمریان مغول، نمونه

 یابد:رمان اس  که سرانجام با پیروزی سپاهیان شمس و ناکامی دشمنان وی خاتمه می

شمس با سپاهیان خود از جا کنده، خود را بر میمنه زدند. متریان حمله کردند، گردوغباری »

جاعان مغول چون سی  بلند شد. پس از چندی زد و خورد متفقاً روی به قلب سپاه مغول نهادند. ش

 ).388(همان:« اند، ناچار خود را از میدان بیرون کشیده و به طرفی رفتنددیدند که اغلب رو به فرار نهاده

 . تعلیق4 -2 -2

شدن شمس، شود و میاطب با آگاهی از عاشقبا گسترش پیرنگ، حس کنجماوی خواننده بیشتر می

ندی نسب  به عاقب  کار، او را در حال  انتظار و مشود. این عالقهنسب  به سرنوش  وی عالقمند می

دارد. در بیشی از داستان، خواجه فیرالدین که نگران سرنوش  فرزند خویش اس  از نگرانی نگاه می

خواهد تا شیراز را ترک کند و همراه وی به فیروزآباد برود. بنابراین تتمیم شمس برای رفتن یا او می

 کند.دهد و این امر خواننده را مشتاق و کنجماو به ادامة داستان میقرار میماندن، او را بر سر دو راهی 

با خود گف : خدایا چه کنم؟ اگر بیواهم رعای خاطر خود را در نظر بگیرم، پدرم آزرده خاطر »

 ).137(همان:« امخواهد شد و اگر به میل و رعای او عمل کنم، خود را به دس  بدبیتی سپرده
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 وج. نقطة ا5 -2 -2

نقطة اوج داستان هنگامی اس  که شمس برای کسب اجاز  ازدواج از شاه به اردوی گیالن رهسپار 

شود. وی برای از میان برداشتن شود. در این هنگام پادشاه مغول (آباقاخان)، شیفته و دلداد  طغرا میمی

 شته شود:فرستد به امید این که کرقیب عشقی خود (شمس)، او را به جنگ با سپاه متر می

اگر در این جنگ کشته شد، چه بهتر و اگر سالم  ماند و ایلمان بهادر را کش  به چنگ کسان او »

خواهد افتاد، دیگر به یاد و فمر معشوقه نیواهد بود. پس بدون هیچ شک و تردیدی، طغرا را محبوبة 

 ).380(همان:« خویش تتوّر کرد

 گشایی. گره6 -2 -2

شود و آن زمانی اس  که شمس بر طبق اصلی داستان در پایان گشوده می در رمان شمس و طغرا، گره

ظاهر (حاکم متر) بسته بود، در روز جنگ همراه با لشمریانش به سپاه دشمن نقشة قبلی که با ملک

ماند. با شمس  آباقاخان، موانع و مشمالت از سر راه شمس برداشته پیوندد و آباقاخان ناکام میمی

کند. از همین رهگذر عاشق و معشوق به جام وی مطابق آیین اسالم با طغرا ازدواج میشود و سرانمی

 شوند:وصال یمدیگر نایل می

شمس در راه گشوده، به شبستان رفتند که آنجا را چون گلستان ارم، آراسته بودند. هر دو بر »

توکل و بردباری به  تیتی پیش هم قرار گرفتند. شمس گف : دیدی آخر عزیزم که به قو  صبر ونیم

 ).540(همان:« خواستیم رسیدیم. چگونه باید شمر خدای را به جا آورد؟آن چه می

 ها و قهرمانان داستان. شخصیت3 -2

نوع »ها که های عاشقانه معموًس عاشق و معشوق قهرمانان اصلی هستند و در این گونه داستاندر داستان

). رقیبی در کار اس ؛ اما در وقایع 34:1372(مرتضوی،« دهدمیاصلی و طبیعی عشق انسانی را نشان 

 کند.داستان نقش مؤثری ایفا نمی

 . شمس )عاشق(1 -3 -2

عنوان قهرمان اصلی داستان تمام شمس، پسر خواجه فیرالدین (رئیس دیلمیان فارس) اس . او به

س و... را دارد. وی های یک عاشق واقعی از قبیل: صداق ، شجاع ، فداکاری، عزّت نفویژگی

ورزد. شمس، نمونة حدّت و حرارت در عشق اس . جسارت و گستاخی او وار به طغرا عشق میمجنون

ترین موانع را از سر راه بردارد و حتی از جان تا به حدی اس  که حاعر اس  در راه وصال یار، سی 
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 خویش نیز بگذرد:

ی. خداوند بر تو و ناموس تو رحم کند، به اخواجه محمد گف : فرزند، رقیبی سی  پیدا کرده»

فمر جان خود باش. شمس گف : ای خواجه، جان را در این بازار چه مقدار، ای کاش آباقاخان مرا 

 ).362:1374(خسروی،« بمشد، نه این که زنده باشم و ببینم محبوبم به کام دگران شده اس 

 . طغرا )معشوق(2 -3 -2

اشقانه، معشوق اس . معشوق در این داستان طغرا، دختر زیباروی های عشیتی  اصلی دیگر داستان

شود و آتش باشد که با دیدن چهر  شمس شیفته و دلداد  او میالتاجو بهادر (امیر مغول) و طغای می

منش و خردمند اس . طغرا گیرد. او زنی زیبا، پاکدامن، وفادار، نیکعشق سراپای وجودش را فرا می

ای به عشق خود برسد. عشق طغرا، عشقی پاک اس  شود به هر شیوهکه حاعر نمیازجمله زنانی اس  

تواند خود را از عشق به همین جه  هم وی در طول داستان سعی بر آن دارد تا به هر طریقی که می

 آلوده به گناه حفظ کند:

ر کنم و قدمی به ام بر این عشق که سراپای وجودم را گرفته، صبام که تا زندهگف : بر خود نهاده»

 ).11۹(همان:« هوای نفس بر ندارم تا خداوند وصالی با شرف و نیمنامی نتیبم سازد

 . آباقاخان )رقیب(3 -3 -2

های فرعی این داستان آباقاخان، رقیب عشقی شمس اس . او پادشاهی هوسران، ازجمله شیتی 

آن اس  که شمس را از میان بردارد  طلبی اس  که تا پایان داستان به هر طریقی در پیخودکامه و جاه

 و به کام دل خویش برسد:

شاه که شیفتة طغرا شده بود با خود گف : دیگر شمی ندارم که این پسر دل او را ربوده و فریفتة »

خود کرده اس . پس باید به قسمی او را از میان برد که نفهمد از جانب من بوده اس . وگرنه باید از 

 ).371(همان:« رحم چشم پوشیدکش بیاین لعب  عاشق

 ها. واسطه4 -3 -2

برای وصال یا دیدار مقطعی عاشقان، وجود شیص سومی سزم اس . این شیص سوم عموماً دایه 

باشد. البته این نقش معموًس از طرف معشوق بر عهد  دایه اس ؛ چرا که از هرکس به معشوق می

بی فردوس (دایة طغرا) آفرینی بیبارها به نقشتر اس . در رمان شمس و طغرا تر و محرمنزدیک

رود و جویی برای درد عشق طغراس . چنانمه بارها به دیدار شمس میخوریم. وی در پی چارهبرمی
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وآمدها کند. حتی در همین رف های طغرا را در غم هجران شمس برای وی بازگو میپریشان احوالی

 دهد:ین دارایی وی) را به شمس هدیه میتراس  که لیتی از گیسوان طغرا (با ارزش

پس فردوس آن جعبه را درآورده و به شمس داد. شمس با تعجب گرفته و باز کرد. چون آن »

 ).  86(همان:« تارهای مُشمین جانان خویش را دید، ممرر بویید و بوسید و از شادی فریادی برآورد

سامان آوردن این پیوند عاشقانه غافل بود.  توان از نقش غالمان در بهنمیهمچنین در این داستان 

رسد، امیدوار (غالم شمس) در شدن شمس به طغرا میچنانمه در بیشی از رمان هنگامی که خبر کشته

 کند:ای که از جانب شمس آورده، طغرا را از زنده بودن وی آگاه مینامه

آهسته به طغرا گف : ای خاتون  طغرا چون او را تنها دید بنای گریه و زاری گذاش ؛ اما امیدوار»

 ).3۹0(همان:« ای دارم که شب خواهم دادمن، اندوه به دل راه مده که شمس سالم  اس . نامه

 اند از:های اصلی و فرعی رمان شمس و طغرا عبارتطور کلی شیتی به
    

 های فرعیشخصیت های اصلیشخصیت

خاتون، آباقاخان، فیرالدین حسن، آبشبیگم، التاجو بهادر، طغای، فردوس شمس، طغرا

محمد، تاری  انمیانو، کلیچه، خرّم، امیدوار، سعدی، احمدینال، پهلوان

 الدینشاذلی، میرقوام، بهاءالدین محمد، شمسوردی، آغافیروز، ابوالحسن 

خان، حسین، تیمورتاش، ایلمان بهادر، سوغانجاق نوبین، بوقای، بشموت

ظاهر، آغاکافور، مریم رومیه، خواجه الدین، ملکالدین، عالءخواجه شمس

ونیسی،  زاده محمد، میناس، بلنش، فرغون، ماری، ملکبدرالدین، جمیله

 ظریفه، فردیند، مریه، فضلویه، سعدالدین، کشیش.
      

 ها. ویژگی شخصیت5 -3 -2

های روایی کهن، اغلب ساده، ایستا و ثاب  هستند. های رمان شمس و طغرا، مانند داستانشیتی 

شود. برای نمونه شمس ها مشاهده نمیچنانمه از ابتدا تا پایان داستان، دگرگونی و تغییر رفتاری در آن

ن، بارها به جنگ با برای رسیدن به معشوق، تروی  دین اسالم و بیرون راندن بیگانگان از سرزمین ایرا

شود؛ اما دچار دگرگونی خلقی و روحی رود و در این راه با خطرات فراوانی مواجه میدشمن می

شناسد، در پایان نیز عنوان شیتی  شمس در آغاز داستان میگردد و خواننده همان کسی را که بهنمی

  التاجو بهادر، طغای و طغرا یابد؛ اما سه شیتیهای روحی درمیوی را با همان ختوصیات و ویژگی
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ها با تأثیر سینان و مواعظ شیخ سعدی شوند. چنانمه آنهای پویای این رمان محسوب میشیتی 

آورند. در این داستان، حضور دهند و از کیش و آیین مغول به دین اسالم روی میتغییر عقیده می

گیری و...، له، دروغگویی، رشوههای منفی و دارای رذایل اخالقی چون خیان ، ممر و حیشیتی 

های مثب  دارای فضایل اخالقی مانند: فداکاری، رازداری، شجاع  و... اس . با این بیشتر از شیتی 

های منفی، رنگ و لعابی انتقادی به اثر بیشیده و اوصاف شاید بتوان گف  که حضور فراوان شیتی 

 مند اس .جامعة خویش گالیهنویسنده در جایگاه هنرمندی ناراعی، از وعع موجود 

پردازی مستقیم و های این داستان از دو شیو  شیتی محمدباقر خسروی برای معرفی شیتی 

اس . در معرفی شیخ شاذلی به شیو  مستقیم، طوری تمام جزئیات را درباره ظاهر  غیرمستقیم بهره برده

 را مجسّم نماید: آسیش ویتواند شیتی  پاک و بیکند که میاطب میاو توصیف می

هایی درش  و نافذ ای نورانی و چشمشمس داخل شد، دید سیدی پیر با ریشی بلند و سفید و چهره»

ای از صوف سیاه در بر و تسبیحی هزار دانه در دس  و چند جلد کتاب بر روی حتیری نشسته. خرقه

 ).460(همان:« در بر دارد

پردازی غیرمستقیم، از طریق بیان کنش و تی همچنین در جایی دیگر، نویسنده با کاربرد شی

 شناساند:سرش  و عادل وی را برای خواننده میگفتار التاجو بهادر، شیتی  نیک

پوشی کرد. رفیق او التاجو بهادر، تضرع مردم شیراز را پذیرف  و از قتل و غارت اهل شهر چشم»

انند، بگذار تا شهر را غارت کرده، تیمور، هرچند اصرار کرد که این مردم مقتر و قاتل سپاه سلط

لشمریان و خود را غنی سازیم. التاجو بهادر نپذیرف  و گف : اینها رعی  سلطان هستند، نباید وسیتی 

 ).18(همان:« را به تقتیر یک نفر خراب کرد

 . حقیقت مانندی4 -2

هرقدر »مانندی اس . شود، مسألة حقیق یمی از عناصری که در بررسی ساختار داستان به آن توجه می

گذارد و باعو های زندگی نزدیک باشد، به همان نسب  تأثیر بیشتری بر خواننده میداستان به واقعی 

دلیل داشتن  های تارییی به). رمان3۹:1374(بیشاب،« شود حواد  داستانی را بیشتر درک کندمی

اند. خسروی نیز ازجمله نویسندگانی خوبی به خدم  گرفتهمانندی را بهمایة رئالیستی، عنتر حقیق بن

خوبی حفظ کرده، جانبدرانه بسیاری از مسائل و اس  که رسال  خود را در ثب  وقایع تارییی به

کردن داستان، کمک لوهتر جگذارد و این مسأله به حقیقیمشمالت جامعة خویش را به نمایش می
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ها و ظلم برعد مردم هایی نظیر: انواع خشون شایانی نموده اس . در رمان شمس و طغرا، حقیق 

کارگیری حیله و نیرنگ، با صراح  دفاع، قتل و آدممشی، دزدی، فقر و تنگدستی و بهمظلوم و بی

تفاده از مقام و منتب، حقیقتی تر به تتویر کشیده شده اس . مسأله فساد درباری و سوءاسهرچه تمام

 اس  که نویسنده به بیان آن پرداخته اس :

سلطان گف : ای پسر بگو ببینم چرا تیمورتاش امیر آخور ما را کشتی؟ شمس گف : این اشیاص »

الرعایه و محترم هستند که در خدم  ولی نعم  خود مرتمب خیان  و نمک به حرامی وقتی سزم

میرآخور را نمشته، بلمه دزدی راهزن که مایة اغتشاش مملم  و آزار رعایای نشوند. چاکر تیمورتاش ا

 ).343:1374(خسروی،« ها از عدال  پادشاه بود، را کشته...سلطان و سلب اطمینان آن

 . درونمایه5 -2

درونمایة اصلی رمان شمس و طغرا، عشق اس . نویسنده به عشق نگاهی احساساتی، اخالقی و مبتنی بر 

های دینی همچون یهودیان، مغوسن و کند و با اقلیّ شرع دارد. او دین اسالم را تبلیغ میاحمام 

گرایانه، بر محافظ  از وطن در برابر متجاوزان تأکید بدکاران سر ستیز دارد. در عین حال با نگاهی ملی

ایرانی مستقل داند. وی آرزومند پرس  و فاسد را آف  کشور میالنفس، قدرتکند و امرای ععیفمی

به دور از هرگونه تجاوز بیگانگان اس . عامة مردم نقش چندانی در این داستان ندارند و نویسنده 

 کند:ها دارد، تقبیح میشدن احساسات مذهبی آنهای آنان را که غالباً ریشه در تحریکشورش

قدر که بهانه مینعوام چندان معرف  و دانشی ندارند که به معایب و عرر هر کار فمر کنند. ه»

دس  آورده و به هیجان آمدند، دیگر نه مالحظه از بازخواس  سلطان و نه از قتل و غارت دارند. در به

بیشد و ها نمیآن موقع، نه دیگر عقال و اعیان و نه نتایح و مواعظ علما و دانشمندان ثمری به حال آن

 ).2۹4(همان:«  ها جز به دم شمشیر و قتل هزاران نفر مشمل استسمین آن

 دیدزاویة. 6 -2

رویمرد نویسنده را نسب  به »انتیاب شیو  درس  و مناسب در نقل داستان اهمیّ  فراوانی دارد؛ زیرا 

). رمان شمس و طغرا با زاویة دید سوم 133:1384(مماریک،« دهدموعوع و محتوای اثر نشان می

دید، خسروی تمام حاست و اعمال شیص یا دانای کل نگارش یافته اس . در این نوع زاویه 

ها دهد و حتی گاهی به شرح و تفسیر رویدادها و شیتی ها را از بیرون داستان گزارش میشیتی 

عنوان نمونه در عبارت زیر، نویسنده آزادی عمل دارد و از بیرون داستان ابتدا حس پردازد. بهمی
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رود و متقاباًل هد سپس به قالب طغرا میدعاشقانة شمس را نسب  به طغرا برای خواننده شرح می

 کند:احساس او را هم نسب  به شمس بیان می

های فّتان کرد، یک فروغ و بارقه در آن ماهتاب از آن چشمهر بار که نگاه آن دو با هم تالقی می»

چشم لرزید و کرد. تاب آن بارقه را نیاورده و بدنش میتاف  که تا قعر دلش اثر میبه چشم شمس می

کرد، تیری به جگرش نهاد. آن دلبر طناز از هر نظر که به آن چهره و اندام ورزیده میبر هم می

 ).28:1374 (خسروی،« شدنشس  و حالتی که خود هم ندانستی چیس  در او ظاهر میمی

 پردازی. صحنه و صحنه7 -2

طور ن وقوع حواد  را بهشمس و طغرا رمانی تارییی اس ، از این رو نویسنده کوشیده زمان و مما

گرا را به تتویر کشد. وقایع این دقیق و همراه با جزئیات بیشتری بیان کند تا داستانی حقیقی و واقع

خاتون و فرمانروایی آباقاخان مغول اس  و ممان وقوع حواد  داستان مربو  به زمان حموم  آبش

فاق افتاده در چنین زمان و ممانی اس  و باشد. در حقیق ، وقایعی که در این رمان اتشهر شیراز می

 گذارد. اجتماعی آن دوره را به نمایش می -نویسنده زندگی مردم و اوعاع و احوال سیاسی

 وگو.گفت8 -2

دهد. نویسندگان به کمک وگو جزء عناصری اس  که بیشی از داستان را به خود اختتاص میگف 

شناسانند. اگر از عنتر انی خود را به میاطب میهای داستوگو در بسیاری از موارد شیتی گف 

های داستانی را ایفا بیشی به شیتی نقش جان»تواند خوبی استفاده شود، میوگو در داستان بهگف 

آفریند تا وگو تتویرهایی میگیری از گف نویسنده با بهره»). در حقیق  41:1385(نوبل، « کند

). در داستان شمس و طغرا، 133:1380(کنی،« به خواننده بنمایاندتر صورت ملموسحواد  داستان را به

وگوهای معمولی اس  که گاه میان برخی از وگوها، گف وگو نقش اساسی دارد. برخی از گف گف 

خواهد وگوی شمس و سعدی، هنگامی که شمس میعنوان نمونه گف آید. بهقهرمانان داستان پیش می

خواهد تا او را کمک کند. البته از طریق همین اجاز  پدرش از سعدی می در شیراز بماند و برای کسب

برد. چنان که شمس در نزد سعدی، توان به راز درون قهرمان داستان پی وگوهای معمولی هم میگف 

 کند:دلیل ماندن خویش را در شیراز چنین توجیه می

هم در بد و نیک کارهای زمانه، خواهم در صحب  مردان دانشمند تممیل علوم سزمه کنم. می»

کارآزموده و آگاه گردم و نیز در محضر حضرت شیخ از برک  انفاس پاک و پندهای ایشان از 
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 ).117:1374 (خسروی،« گرداب جهل و نادانی به ساحل علم و هدای  روم

 گوید:و سعدی نیز در پاسخ به این ادعا و اطالع از سینان کذب شمس می

اختیار کرده و إلّا د را رنجه مساز، این دیگر مسألة عشق اس  که تو را بیای فرزند چندان خو»

ها از ملک و مال و پدری داری عاقل و دانشمند به انواع علوم آشنا و بر تو مهربان و صاحب انواع نعم 

از خواهد و به هر قدر که سزم داند، وسیلة تحتیل علم خادمان و غالمان که تمام آن را از بهر تو می

« اندای بیش از آن اس  که نزدیمان تو آموختهبهر تو فراهم کند، آنچه را هم که تا کنون آموخته

 ). 117(همان:

کردن، نیایش، نامه گفتن، گالیهتوان با خود سینوگو در این داستان میهای گف از دیگر گونه

وگوهای عاشقانه هرمانان و گف وصف ق»دادن و... را نام برد. رازگویی نوشتن، وصف قهرمانان، پیام

گشایی در داستان، از جذابّی  خاصی برخوردار کردن داستان نقش اساسی دارد و به دلیل گرهدر غنایی

کند و چه بسا که افشای رازی، پرداز به مدد آن در روند کلی داستان انقالب ایجاد میاس . داستان

). طغرا 304:1383 (سرامی،« کنددگرگون می سرنوش  قهرمان داستان و نیز جریان حواد  آن را

بی فردوس (دایة خویش) در شود تا ماجرای عشقش را با بیسرانجام پس از جدالی درونی بر آن می

 گری شود:میان بگذارد و از وی خواستار چاره

بی جان، اگر بدانی که چه حالی دارم و چه قلب اندوهگینی، تو هم با من نشسته گف : ای بی»

تری نیس  گریی و مثل من هیچ شبی تا صبح نیواهی خوابید. بر هر چیزی که از آن بهتر و نفیسمی

اید که در اول جوانی تر از من شنیده یا دیدهشوم. آیا بدبی سازم موفق نمیچون خود را مشغول می

توانم از دارد. نه میرسد که او را یک نظر ببینم نه از حالم خبر ام که نه دستم به او میگرفتار کسی شده

 ).72:1374 (خسروی،« حال خود به او خبر دهم یا از او پرسش کنم

های گفتار در این داستان، نیایش اس . مناجات شمس با خداوند، هنگامی که یمی دیگر از نمونه

 گردد، از همین نوع اس :شمس متوجه دلدادگی آباقاخان نسب  به طغرا می

گاه کرد. آنافتاد و فمرها مینشس  و باز به پهلو میم نرف . میشمس را آن شب خواب به چش»

ای که طغرا نتیب کافری شود، هم امشب جان رو به آسمان کرد و گف : خداوندا اگر مقدّر فرموده

 ).361(همان:« مرا بستان

ن، های عاشقانه اس . در بیشی از داستانگاریوگو در این داستان، نامههای گف از دیگر گونه

 کند:گونه بیان می نویسد، عشق و دلدادگی خود را اینای که به طغرا میشمس در نامه
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یابم که به وسیلة آن بتوانم شرح غم و کنم عبارتی نمیای قبلة جان و مالک قلبم، هرقدر اندیشه می»

ظر دیدم و گذرد را عرعه دارم. حیرانم چه بنویسم، یک نمالل  خود و آنچه که از عشق تو بر من می

از پدر و خویش و اقربا و دول  و نعم  و راح  و عزّت خود گذشتم؛ اما مّنتی بر کسی ندارم؛ زیرا 

 ).148(همان:« که به حالی هستم که این همه بر من وبال اس  و عذاب

 . سبک9 -2

 تاریخ نقش مهمی»شود که در آن های تارییی معاصر محسوب میشمس و طغرا ازجملة نیستین رمان

ای برای گسترش روند عاشقانة داستان اس  و نگارند  آن نگاهی تحلیلی به طبقات کند و بهانهایفا می

شمس و »). در حقیق  176:1387 (میرعابدینی،« درباری و شیو  زندگی و آداب و رسوم مردم دارد

 . خسروی، تر آن اسگویی (رمان) و انواع قدیمیطغرا، رمانی بینابین میان یک شمل جدید حمای 

گرا و تعلیمی و ذهنی  دموکرات و شماک در نوسان های گذشته و حال، میان ذهنی  مطلقمیان ارزش

). نویسنده 215:1381 (نفیسی،« گذاردگیری عناصر رمان وی تأثیر میاس  و این نوسانات بر نوع شمل

صورت کوتاه بیان شده اس . در نگارش این اثر از زبانی ساده و روان استفاده نموده، بیشتر جمالت به

المثل و کنایه) با بسامد همچنین در این داستان، صنایع بدیعی و بیانی (تشبیه، استعاره، تشییص، ارسال

 اندکی کاربرد داشته اس .

 . لحن10 -2

در رمان شمس و طغرا، لحن نویسنده متناسب با حادثة رخ داده در داستان متغیّر اس . زمانی که از درد 

انگیز و اندوهگین دارد و با آید، نویسنده لحنی غمو دوری عاشق و معشوق سین به میان می هجران

کند. همچنین نگارنده، مسألة ظلم و حالتی شادمانه از وصال و ازدواج شمس و طغرا صحب  می

متی از گذارد. در قسبار به نمایش میعدالتی و مشمالت موجود در جامعه را با بیانی انتقادی و تأسفبی

آمیز از شجاع  و مهارت شمس در تیراندازی سین داستان، نویسنده با لحنی حماسی و اغراق

 گوید:می

سلطان و امیراسمرا به اسب تازی و تیراندازی مشغول شدند، ناگاه نره آهویی که دو سگ او را »

ها را دنبال کرده بودند، آمده از پیش سلطان گذش . سلطان سه تیر بدو افمند نیورد؛ اما یمی از سگ

ر تو گذش ، سلطان فرمود آن هم شمااز پا در آورد، خشمگین شد. چون آهو از اطراف شمس می

باشد. شمس، اسب از جا بر انگیی  و چنان با آهو رف  که از چشم ناپدید شد. ناگاه از آن طرف 
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دش  با تیغ برهنه و نره آهو در جلویش دوان بازگش ، او را هم چنان بیاورد تا برابر سلطان. آن گاه 

 ).344(همان:« شمشیر را بر کتفش نواخ  که تا روی دمش به دو نیمه شد

 ضا و رنگ. ف11 -2

گیرد نظیر: دوری ها قرار میداستان شمس و طغرا به تناسب مسائل و موانعی که بر سر راه شیتی 

رحمانه و... ای، قتل و تجاوزهای بیعاشق و معشوق، جدایی مادر از فرزند، تعتّبات قومی و قبیله

وانش این داستان متأثر طوری که خواننده نیز با خانگیز و اندوهگین اس . بهدارای فضا و رنگی غم

خوبی انگیز و دردناک جان سپردن مریه در غرب  بهگردد. در جایی از داستان توصیف فضای غممی

 نمایش داده شده اس :

مریه که از آن ناز و نعم  و مال و عزّت و مقام بانویی به این ذلّ  اسیری و بندگی افتاده بود، »

. تا آن که پس از شش ماه، آثار تب در او بروز کرد و ساخ روز اندوه باطنی رنجورش میروزبه

عالئم مردن را در خود دید. شبی درخواس  کرد که جمیله به بالین او آید. بیامد و او را دلداری داد، 

او بگریس  و با بعضی کلمات شمسته و بریده که از عربی آموخته بود، قدری به او دعا کرد و گف : 

و از آن باب  غمگین نیستم، بلمه خوشحالم؛ اما از طرف این دختر افسرده و  نگرممن خود را رفتنی می

« سپارم. ماری از سینان مادر به گریه افتاد و خود را در آغوش او افمندنگرانم، او را به شما می

 ).47۹(همان:

 . نماد12 -2

خسروی در این رمان توان اثری نمادین به حساب آورد. چنانمه محمدباقر داستان شمس و طغرا را می

طور نمادین، تتویری دهد که مجازاً و بهمقطعی از تاریخ گذشتة ایران را موعوع داستان خود قرار می»

). وی ععف ایرانیان را در مقابله با قدرت 164:1381(غالم،« از عتر نویسنده در آن نمایان اس 

نهد تا بنمایاند که امنی  و برابر می مغوسن با ععف حموم  قاجار در مواجه با قدرت روسیه و انگلیس

هویّ  ملی ایران در خطر اس . از این رو نویسنده کوشیده تا در قالب رمان، اشیاصی را خلق کند که 

پیشگی، بر عاشقها باشند. برای نمونه: شمس در این داستان، عالوههر کدام بیانگر تیپ خاصی از انسان

اس  که با درای  و خردمندی، سعی در حفظ وطن از تسلّ   خواهیهای مبارز و آزادیتیپ انسان

بیگانگان دارند. همچنین طغرا، نمایند  دختران پاک، ساده و معتومی اس  که همواره نجاب ، شرف 

دهند. آباقاخان، نماد ظلم و ستمگری اس  و یادآور و آبروی خویش را بازیچة هوا و هوس قرار نمی
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کنند و نیز در این قدرت تنها برای دستیابی به هدف خویش استفاده می های متجاوزی اس  که ازانسان

نمایند. همچنین کسانی نظیر: مریم رومیه، فرغون، ظریفه و مریه، مظهر راه حقوق دیگران را پایمال می

شود. سعدی در ها ظلم و ستم میخاطر ععف و ناتوانی، به آنای هستند که همواره بهزنان ستمدیده

عنوان تان نمایند  تمام افراد دانا و خردمندی اس  که از حمم  کارها آگاهی دارند و اغلب بهاین داس

 شوند. در جدول زیر انواع نمادهای موجود در رمان شمس و طغرا آمده اس .مشاور برگزیده می
       

 طلبیمنفع  تیمورتاش خواهی، خردمندیآزادی شمس

 گریحیله بهادرایلمان پاکی، سادگی، معتومی  طغرا

 طلبیمنفع  سوغانجاق نوبین دلسوزی و ترّحم بیگمفردوس

 شجاع  و دسوری ظاهرملک عطوف  و مهربانی طغای

 ععف و ناتوانی احمدینال ترسو و ععیف خرّم

 ستمدیدگی مریم رومیه خردمندی امیدوار

 سیاوتمندی خواجه بدرالدین ستمگری آباقاخان

 ترحّم و دلسوزی بانوجمیله ارادگیععف و بی خاتونآبش

 خردیبی زاده محمدملک منفع  طلبی انمیانو

 طلبیمنفع  منیاس خردمندی خواجه فیرالدین

 ستمدیدگی بلنش مروّت و جوانمردی التاجو بهادر

 ستمدیدگی فرغون گریحیله کلیچه

 پاکی، سادگی، معتومی  ماری ونیسی پیشگیخیان  آغا کافور

 مظلومی  ظریفه صدق و راستی پهلوان محمد

 مظلومی  فردیند لوحیساده وردیتاری

 مظلومی  مریه نادانی آغافیروز

 خردیبی فضلویه پاکی و خلوص ابوالحسن شاذلی

 نادانی خواجه سعدالدین جهل و نادانی میرقوام

 مندیتعتّب و غیرت بوقای رحمیظلم و بی بهاءالدین محمد

 درای  و خردمندی سعدی هوسرانی کشیش
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 . نتیجه3

های میتلف عناصر داستان پیوند برقرار کند خوبی توانسته میان بیشدر رمان شمس و طغرا، نویسنده به

 و ارتبا  میان ساختار و محتوا را مستحمم نماید که این امر بیانگر ذوق هنری و مهارت وی در عرصة

پردازی اس . این اثر از حیو موعوع، شروع و پایان، مانع یا گره داستانی و نیز از حیو داستان

خوب را داراس . شروع داستان  های یک داستانها و عنتر زمان و ممان، بسیاری از ویژگیشیتی 

مل و یا و سیر رویدادهای آن به سم  اوج و سرانجام پایان، بسیار آرام و منطقی اس  و کمترین ع

افتد. نثر رمان کهن، روان و رنگ و ل اّتفاق نمیچینی و خارج از رشتة علّ  و معلوکنشی بدون زمینه

آلود اس . همچنین نویسنده با توصیف جزئیات ها کوتاه و فضا، فضایی حزنبویی رمانتیک دارد. جمله

 ها بر غنا و جذابّی  متن افزوده اس .ممان
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