
  

  

  

  

  

    ايراني هاي  و قصه  شب هزار و يك

  

    قنواتي محمد جعفري

  
  

  ة عرص  و نويسندگان  پژوهشگران  از ديرباز مورد توجه  شب  هزار و يك  منشأ و زادگاه  به توجه
   اين  به  نوزدهم  در آغاز قرن  سيلوستر دوساسي  از آنكه  پيشها قرن.  است   بوده  و ادبيات فرهنگ
  ، ابوالحسن  ايراني نويس  تاريخشود   زمينه  در اين  داغ  دهد و آغازگر بحثي  نشان حساسيت  موضوع

   النديم  اسحاق ، محمدبن  عرب  معروف شناس  و كتاب الذهب مروج در   مسعودي  حسين بن  علي
 را   و آن است   ياد كرده  خرافه  و الف  ليله الف  نام  به ، از كتابي الفهرست مشهور خود،  در كتاب

   در ميانآن   بودن  و شايع  بودن  معروف دليل   به  بودند كه  دانسته  فارسي هزار افسان  ترجمة
 دو در   اين  كه ورزم  تأكيد مي  نكته  بر اين  و فقط ١كنم  مي  از ذكر آنها اجتناب پژوهشگران

 با   كه  از پژوهشگراني  برخي متأسفانه. دان  تأكيد كرده  ليله  الف  بودن  خود بر ايراني هاي نوشته
  هاي  گفته  مختلف يها  صورت  اصرار داشتند به  شب هزار و يك   بودن  عربي  بر اصل تعصب

هاي   ظاهراً پس از آنكه اُستروپ بر اثر مباحثه.كردند  و تفسير مي  را توجيه النديم  و ابن مسعودي
  تقسيمتوان  مي   و مصري ، بغدادي  هند و ايراني  گروه ه س را بههاي هزار و يك شب  مختلف، قصه

  مهدي   محسن  اما كتاب٢. شد  كاسته  تاحدودي  بحث  اين  اولية تحد  و  از شدت  مدتي كرد، براي
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.  بگيرد  صورت  بيشتري يها  بايد پژوهش ، زمينه  در اين  اجماعحداقل   به  رسيدن  براي  داد كه نشان
  .پردازد  بيشتر مي  كتاب  اين  خود به  بحث  ادامة در نگارنده

   از كتاب  متني  و درون  متني  برون هاي  نشانه  برخي ة ارائ  فقط  نوشته  در اين  نويسنده هدف  
 در   ايراني  و ادب  از فرهنگ  استمرار حضور و وجود عناصر مهمي  مبين  كه  است  شب هزار و يك

ها   نشانه  اين ةئ ارا ، براي است)   آن  فعلي  در هيئت حتي (  كتاب ز اين ا  توجهي  قابل يها بخش
   متواتري يها  زيرا روايت؛نمايد  مي ، ضروري  و شفاهي  از مكتوب ، اعم  ايراني هاي  قصه  به مراجعه

. دارد ما وجود   و كتبي  شفاهي  در ادب  شب هزار و يك  ها و اجزاي مايه  ها، بن  از قصه از برخي
 را   توجهي  بسيار جالب  نكات  فارسي  كالسيك  و متون  منتشر شده  شفاهي هاي  قصه  به مراجعه

  :شود  مي  آنها اشاره  مختصر به اي گونه بهذيل  در   كه ه است داشت  همراه  به  نگارنده براي
  شود كه  پيدا مي  كتابي ندرت اند به  منتشر شده  تاكنون  كه يه شفا هاي  قصه در ميان -١  
 در   آنكه ضمن.  باشد  وجود نداشته  در آن  شب هزار و يك  هاي  از قصه  روايت  يك كم دست
،   خانم  گلين مشدي  هاي و قصه)   شيرازي انجوي (  ايراني هاي قصهها مانند   مجموعه  از اين بعضي

هزار    از ترجمة  پس  اينكه  به با توجه. شود  مي  مورد بالغ  چهار يا پنج  بهها  روايت گونه تعداد اين
   از اين  كاملي  ترجمة  هيچ  ميالدي  نوزدهم  و تا قرن  رفته  از ميان  آن  پهلوي ، متن  عربي  به افسان
 ،٣)  نيست  در دست  از آن  اطالعي  وجود داشته اگر هم ( ه است موجود نبود  فارسي  زبان  به كتاب

   در فرهنگ  شب هزار و يك  هاي  از قصه  گستردگية ماي  وجود اين يد كهآ  مي  پيش  پرسش اين
 توارد ة و از مقول  را اتفاقي  موضوع  اين توان  باشد؟ آيا مي تواند داشته  مي  دليلي شفاهِي ما چه

ا  آنها ب هاي مايه ها و بن  قصه  اين  و همساني  قرابت  را به  آن  بهتر است  كرد يا اينكه محسوب
آيا .  كردجستجو   كهن هزار افسان را بايد در   آن  احتماالً ريشة  كه  داد؟ قرابتي  ارتباط  ايراني فرهنگ

 از   را بخشي هايي  قصه  ما چنين  نياكان  كه ه است بود  يكسان هاي  و ريشه  قرابت  همين دليل به
   سينه  به  آنها را سينه  فرهنگ ر اين ماندگا  ساير اجزاي  و همراه  كرده  خود محسوب  شفاهي فرهنگ

   را از تاراج  كهنهزار افساِن از   بخشي  طريق  اين اند و به  كرده  بعد و تا امروز منتقل يها  نسل به
  .كند  مي  سطور باال را روشن  اهميت  بعدي  نكتة اند؟ توضيح  داشته  نگه  مصون ايام
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 از   گروه  آن  به  است  در دست  شب هزار و يك از   كه  شفاهي يها  از روايت  از نيمي  بيش-٢  
. اند ناميده»   ايراني-هندي«يا »   ايراني هاي قصه« آنها را   پژوهشگران شود كه  مي  مربوط هايي قصه
   را قابل ييها  روايت  تعداد چنين  باال بودنبگيرم   جزمي اي نتيجهداشته باشم  قصد   اينكه  بدون بنده

  . كرد  محسوب  اتفاق  را از مقولة  موضوع  اين توان  نمي  كهمعتقدم و مدان  مي تأمل
   كه  شب هزار و يك  هاي  قصه  جغرافيايي هاي بندي  بر تقسيم  ديگرگونه  و درنگي  با تأمل  

با را    شب هزار و يك   ارتباط  موضوع- شد  اشاره  آن  به  بحث  در ابتداي-اند  داده  انجام اروپاييان
  هاي  از قصه  بخشي  من  گمان به.  كرد  طرح  بيشتري  با جديت توان  مي  ايراني ها و فرهنگ قصه

   البته؛اند  بوده گري  شعوبي  متأثر از انديشة  تا حدودي  كه  است  ايرانياني پردازي  قصه  نتيجة بغدادي
ه  دور بود  به  يارنايي بن   مانند اسماعيل راني شاع هاي  از افراط  كه  و هنرمندانه  بسيار معتدل تأثيري

   و تفكر اعراب ، سليقه  با ذوق  باشد كه هايي  ناظر بر قصه  بغدادي هاي اگر تعبير ما از قصه.  است
   متني  درون هاي  نشانه  وجود برخي  كه  از آنها بايد گفت  تعدادي  دربارة كم اند، دسِت  شده آفريده
   آفرينش  جغرافيايي  ناظر بر مكان اما اگر تعبير ما فقط. كند  مي  داللت  برداشتي  چنين و انكار بر نفي

  . كرد  تعبير موافقت  با آن توان ها باشد مي  قصه و پردازش
 وجود   كتاب  در اين  برمكي  خاندان  دربارة  كه ييها ها و حكايت  قصهبارة در  و درنگ  تأمل  

هزار و در سراسر . گشا باشد راهتواند  مي   زمينه  در ايناست كه   متني  درون هاي  از نشانه دارد يكي
،  ، بخشش جا از فضل  همه  وجود ندارد و راويان  خاندان  اين  سطر عليه  يك  حتي  شب يك

ها و   قصه از مجموع. اند  آنها ياد كرده  نيكو و پسنديدة  و ساير صفات داري ، مردم خلقي خوش
   و سخاوتمندي  كرم  دربارةاً مشخص  مورد آن شود پنج  مي  نقل  خانواده  اين  دربارة  كه ييها حكايت
  هاي  قرار دارند معموالً از خانواده  برمكي  خاندان  در مقابل  كه  افرادي،ها  قصه در اين.  آنهاست

  كرم «  عنوان حت ت  و سيصد و پنجم  سيصد و چهارم يها  در شب مانند آنچه.  هستند متنفذ عرب
  . است   شده روايت»   برامكه كرم«و »   برمكي يحيي
. زند  سر نمي  خانواده  اين  از اعضاي  خطايي  هيچ  شب هزار و يك  يها ها و حكايت در قصه  

  اننا مسلم  خليفة عنوان  به الرشيد كه  هارون  جعفر با شخصيت ويژه  به  برمك  خاندان  اعضاي مقايسة
  ة، نكت»  جنيان ملوك«و »   جان طايفة« با   در ارتباط ، حتي  بود از مشكالت  بسياري گشاي  و گره لاحلّ
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   در مقابل  برمك  خاندان  از شخصيت  و زيركانه  هوشمندانه دفاع. كند تر مي  را روشن  گفته پيش
   ٤. ، است  هارون در نقد منصور، جد مقفع ابن   داهيانة هاي سنجي الرشيد يادآور نكته هارون
  توان ، نيز مي ، شاعر ايراني  ابونواس  ديگر دربارة  شكلي  را به  برمكي  از خانواده  زيركانه دفاع  
   روايت  و ابونواس  از هارون  بديع ، شهرزاد حكايتي  سيصد و هفتاد و نهم در شب.  داد تعميم

   جامة  را فرمود كه مسرور سياف )الرشيد  هارون خليفه(... «:   است  نكته  مؤيد اين كند كه مي
   كنيزكان  بر سر او ببندد و او را در قصرهاي  خر بر او بگذارد و رسن  را بكند و پاالن)ابونواس(

  اي:   او گفت  به  را ديده  ابونواس  حالت  در آن  جعفر برمكي... كنند بگرداند تا او را مسخره
  ام  نكرده  گناه هيچ:   گفت ؟ ابونواس اي  شده  عقوبتي  چنين  مستوجب ه ك اي  كرده  گناهي  چه ابونواس

 عطا   من  فاخر خود را به هاي  نيز جامه ، خليفه  كردم  هديه  خليفه  نغز خود را به  شعرهاي مگر اينكه
  ».فرمود
گر  ي شعوب هاي  انديشه  با چارچوب ييها ها و حكايت  قصه  چنين  كه  است  اين  تصور من  

 و  ها و تعريف شايد حمايت.  دارد  انطباق  عرب پردازان  قصه هاي  و انديشه  از عاليق بيش
 تفسير و تعبير   بتوان  چارچوب گيرد در همين  مي  صورت  امين  در قبال  از مأمون كهرا   تمجيدهايي

  .اند  بوده ، ايرانيان  داشت راني اي  مادري ، كه  مأمون  اصلي  حاميان دانيم  مي  كه گونه  زيرا همان؛كرد
 از  هايي  وجود روايت  وجود يا عدمانجام دادم   فارسي هن ك  متوندر   كهاي  در بررسي-٣  

  هاي  قصه  مجموعه  دربارة د كهش  اي  نتيجه  همان بهمنجر    كمابيش  شب  هزار و يك هاي قصه
  يها  كتاب  هم- گرفت  را دربرمي  كتاب ه پنجا  قريب  كه - بررسي در اين. مصداق دارد  شفاهي
   و همها نامه طوطي،  سندبادنامه،  فرايدالسلوك،  الحكايات جوامع،  نامه مرزبان مانند  داستاني

،  الملوك نصيحة، الصدور حةرا،  نامه سياست،   طبرستان تاريخ مانند   و سياسي  تاريخي يها كتاب
  . است  بوده  مورد توجه رامكهاخبار ب و  الشجاعه و   الحرب آداب

  چشم  به  شب هزار و يك  هاي  با قصه  توجهي  قابل هاي  مشابهتها  كتاب  از اينيدر بسيار  
   و ليله  ليلة  الف  افسانه  يك  كامالً مشابه  قسمتي گاه«:  هستند ها بر دو گونه  مشابهت  اين٥.خورد مي

   از نمونة المثل في. »خورد  مي چشم  به يئ و جز كنده پرا يها نندي آنها هما  بين  و گاه  يافت توان را مي
  نيت (  و دختر دهاتي يا انوشيروان)   جانوران زبان (  و خرش  دهقاني هاي  قصه  به توان  مي اول
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  در اين.  وجود دارد  فارسي  ادب  در متون  روايت  از ده  بيش  دو قصه از اين.  كرد اشاره)  پادشاه
. شود  نمي  مربوط  قصه  ساخت  ژرف  زيرا به؛  بسيار ناچيز استها  روايت  معموالً اختالف ،لتحا

. شود  مي  مربوط  حادثه  محل  يا شهرهاي  قصه  قهرمانان نام  بهحداكثر وجود دارد   و تبايني اگر تفارق
شود   مي ر شهرزاد نقل پد  و از زبان  شب هزار و يك   در ابتداي كه»   و خرش دهقاني « از قصة
  . است  آمده مثنوي و  نامه طوطي،  المخلوقات عجايب،  اسكندرنامه در  ييها روايت
 و  و سيصد ششم  و هشتاد  و  سيصد يها  در شب  كه ، و دختر دهاتي انوشيروان  ةاما از قص  

   كه سي موجود است فار  كالسيك  در متون  بيشتري هاي  روايت است   شده  روايت هفتم  و  هشتاد 
 در   بهرام روزي.   گور است  بهرام  به  و منسوب  آمده  در شاهنامه  آن ترين  و با اهميت ترين قديمي

شناسد   او را نمي  آنكه رغم ه ب  خانه  بانوي شود كه  وارد مي  روستايي اي  خانه  به  شكار ديرهنگام راه
 نيز  زن. پرسد  مي  پادشاه ة نظر كدبانو را دربار  بهرام  هنگام شب. كند  مي  پذيرايي خوبي  به از وي
  :شود  مي  شاه رنجشباعث    موضوع همين. كند  مي  او بيان  و كارگزاران  خود را از بهرام گاليه

    بود جفت  با ستم  دلش  شب همه    بخفت  پيچان  ز انديشه  تيره شب
رو  ه گاو روب  خشك هاي  با پستان  ناباوري كند اما در عين  گاو مي  قصد دوشيدن  زن گاه صبح  

  :شود مي
  رــ سي  گشت وانــ ج  ميزبان دل  رــ ز شي  گاوش انـ بود پست يـــته

   رايـر شد بــ دگ يــ گيت  شاه دل   كدخداي  كاي  با شوي  گفت چنين
    شد اندر نهان  پيچان  دوش دلش  انــريار جهــ شد شه  كاره مـــست

  :گويد  مي  در پاسخ زن. پرسد  را مي  و گمان  حدس  اين شوهر علت
   اهــ م ايستــد ببـ نتاب ردونــز گ  اندار شاهــچو بيدادگر شد جه

    نيز مشك  درون هــ ناف د بهــنبوي   در شود شير خشكها  پستان به
    شاه دادگر گشت  بي  كه  گه هر آن    تباه انــ در زير مرغ هـشود خاي

. رود  گاو مي سوي  مجدداً به زن. گردد  مي شنود و از فكر خود پشيمان  را مي  سخنان  اين بهرام  
  :شود  مي  مواجه  پر شير حيوان يها  بار با پستان اين

   ايــد باز جــداد را داد شــ بي كه    با كدخداي  گفت  چنين  پس از آن
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 وجود   قصه  از اين ييها روايت  راونديالصدورحةرا و   محمد غزالي  امام ٦الملوِك نصيحةدر   
   و الحرب آداب  در كتاب.  دارند  كامالً تطابق  شب هزار و يك   و با روايت است   هم  شبيه دارد كه

   به  منسوب  گور، دومي  بهرام به   منسوب يكي.  وجود دارد  قصه  از اين  روايت  سه ٧و الشجاعه
  .  ناشناس  پادشاهي  به  و سومي مأمون
  ،اسكندرنامه   يا جامع  مؤلف٨. وجود دارد  حكايت  ديگر از اين  نيز روايتي اسكندرنامهدر   

   به بندند و در سير ملوك  گور مي  بر بهرام  در شهنامه  حكايت اين«: گويد  مي  آنكه رغم هب
  .كند  مي منسوب»   و دادگار در فرغانه  عادل پادشاهي «  را به اما خود آن»  انوشيروان

   مختلف يها بر وجود روايت   ، عالوه  ايراني  و تمدن  فرهنگ ة حوز  به  قصه  اين  انتساب براي  
  تفكري   قصه تفكر موجود در اين.  نيز استناد كرد  مستتر در آن  انديشة  به توان  مي  و كتبي شفاهي

   از اسالم  پيش  و در فرهنگ  است  تكرار شده ها و حكايات  از قصه  در بسياري  كه  است ايراني
 نيز بارها   نويسندگان  و تفسير آراي  در توضيح ها بلكه  در قصه  فقط  نه  بينش اين. داردريشه   ايرانيان
  . است   شده مطرح
 وجود دارد  ايراني  هاي  و قصه  شب زار و يكه  هاي  قصه  ميان  كه  ديگري يها شباهت  

 سندباد،   از سفرهاي  برخي  به توان  مي باره در اين.   است اي مايه  و بن ، پراكنده يئ جز هاي شباهت
اوالد   او، بي  عكس  با ديدن  بر دختري اي  شاهزاده  شدن  و مار سفيد، عاشق  مار سياه  و جنگ مبارزه
  . كرد اشاره...   و  پيري زمان تا   پادشاهي بودن

قدر  ها هر  مشابهت اين«: نويسد  مي ها مشابهتاين    تأكيد بر اهميت  ضمن استاد محجوب  
   داشته  اهميت  آن  و ساختمان  داستان  محتواي  براي  باشد و هر اندازه  و اساسي  و مشخص روشن

   ٩.»  بيشتر است  آن باشد ارزش
 وجود دارد   فوق ها  روايت اين در   كه ييها  تفاوت  با استناد بهها ژوهش از پ بعضي  متأسفانه  

   پژوهش  به توان  ميمشخصاً  باره در اين. اند ها رسيده  قصه  منشأ اين  دربارة  ديگرگونه  نتايجي به
  از  خواندني  گزارشي  شب هزار و يك خود بر   تفصيلي  در مقدمة وي.  كرد  اشاره  مهدي محسن
 و   شب هزار و يك   اروپايي نا آنها با يكديگر، مترجم يها  و تفاوت  كتاب  اين  مختلف هاي نسخه

 وجود   پژوهش  در اين  كهبرانگيزي  تحسين هاي بيني  باريك رغم هب.  است   داده  ارائه ساير مسائل
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  ة مراجع تواند از عدم يسو م  از يك  كه است   يافته  راه  در آن  بحث  قابلهاي گيري دارد نتيجه
   متون  و ظرايف  دقايق  به توجهي  بي  حاصل، ديگر و از سويناشي شود    فارسي  منابع  به مستقيم
   اين ة و مقايس  اصلي هاي  نمونه  از بررسي پس«:   است  آمده  مقدمه  از اين در بخشي.  باشد شفاهي

 خود ة اولي  با شكل  قصه  در آن  كه  نشدم اي  نمونه  يافتن  قادر به آمده» ها شب« در  ها با آنچه نمونه
   ديگر الحاق هايي  قصه  و مجدداً به  شده ، بازنويسي ها تغيير يافته  قصه  اين همة . باشد  شده آورده

 در   دارند كه  با ديگر منابعي  مشابه كاركردي» ها شب «  در بررسي  ياد شده  منابع بنابراين. اند شده
  هاي با قصهرا    شب هزار و يك   ديگر ارتباط  در جاي  وي١٠.»اند  داشته  داستاني وليد اكثر متونت

 در   غيرعربي يها  فرهنگ  كرد كه  استنباط توان  مي  ظاهراً از آن دهد كه  مي  شرح اي گونه  به عربي
   ارتباط  خود در مقام در مقدمة  هرگاه «  وي كه درصورتي. اند  نداشته  نقشي  شب هزار و يك  آفرينش

   اشاره  اين  باشد كه آورد بايد در نظر داشته  مي  ميان  به  سخن العرب  از قصص  شب هزار و يكبا 
   ١١.»نوع نيستند  و يك  دست ها از يك  قصه  اين  او بايد بداند كه  وگرنه  است  سخنوري  از لحاظ فقط

 دو  هيچ.   است  كامالً بديهي  موضوعي ة قص  يك يها ت در رواي ، اختالف بر اين   عالوه  
 و  گويي قصه.  باشند  هم  به  خود شبيه  اجزاي  در همة  وجود ندارد كه  قصه  از يك روايتي

 يا  شنونده ( ، مخاطب) راوي ( گوينده:  قرار دارد  مؤلفه تأثير سه  تحت  كه  است ينديا فر پردازي قصه
 از   مختلف يها  روايت گيري  در شكل  هريك  هستند كه هايي  مؤلفه؛ قصه  متن و سرانجام)  خواننده
 خود تأثير   و فرهنگي  اجتماعي  از محيط شدت  به  و مخاطب گوينده.  دارند  تأثير بالواسطه هر قصه

   معين يش كماب يها تواند تفاوت  مي  مختلف ة واحد در دو جامع  روايِت متن ، دليل  اين به. پذيرند مي
   نيز حاصل  معين  جامعة  در يك  مختلف تواند از دو راوي  ميها  تفاوت همين.  باشند  داشته هم با

   را ناديدهها  روايت  اساسي هاي  مشابهت توان  نمي ييها  تفاوت  چنين  با استناد به بنابراين. شود
هزار   هاي  در قصه  اساسي يها شباهت   گرفتن  با ناديده  كه  است  اين مهدي  محسن كوشش.  گرفت
   خود كتاب چنين ها و هم  قصه  اين  عربي  بر اصالت  ايراني-  هندي  از متون  با برخي  شب و يك
  .نمايد ميتأكيد 
  اند اشاره  نيز گفته نا ساير  ديگر كه  موضوع  يك  شد بايد به  گفته  تاكنون  كه بر نكاتي   عالوه  
.  دارد  داللت  عرب  در ادب  آن  بودن  بر دخيل  كههست   اجزايي  شب هزار و يكر در ساختا.  نمايم



 

  

505   هاي ايراني هزار و يك شب و قصه

   قصة معموالً در يك.   است  آن  بودن  در قصه  يا قصه  تودرتويي  عناصر وضعيت  اين ترين مهم
 يا چهار  ه س ها به  اليه  اين گاه. ندكن  مي  يكديگر نقل  براي  افراد قصه را   فرعي هايي ، قصه اصلي

مرا « كند عبارِت   را روايت اي خواهد قصه  مي  كه ، فردي  معين معموالً در وضعيتي. رسند مورد مي
،   عبارت  اين  در پاسخ مخاطب. برد كار مي را به»  رسيد  بر فالن  رسد كه  بر تو آن  كه  است  آن بيم
يا » اند آورده «  جديد را با عبارت اي ه، قص  راوي و سرانجام» ؟  آن  حكايت  است چگونه«پرسد  مي

 در   كه  عربي  قصة يها  از كتاب يك  در هيچ  كه  است  آن واقعيت. كند آغاز مي» اند  كرده حكايت«
  چشم  به ييها  عبارت  و چنين  ساختاري اند چنين  شده  آفريده  از عصر ترجمه  پيش دورة
  ،بر اين  و عالوه...   نبود  مالحظه  قابل  را اعتباري  قصه رب ع  قديم در ادبيات« و اساساً ١٢خورد نمي
شمار  به)   ادبي  و رسايل مانند شعر، خطابه (  ادب  از عناصر اصيل  عرب  كهن  در ادب قصه
  ١٣.»آمد نمي

هزار    به  ليله الف   در وابستگي  و مسعودي النديم  روشِن ابن يها  عبارت  به  اگر نخواهيم حتي  
   تقدم كه (  ايراني- هندي  از متون  در برخي  كامالً مشابه يها  وجود روايت  استناد كنيم  پهلوي ساناف

هزار و   هاي  از قصه با برخي)  است   شده  محرز و اثبات  موضوعي  و ليله  ليله الف از آنها بر  برخي
   سخنان  بر نقض  موجهي شد دليل   آنها اشاره  به  كه متني  درون هاي  نشانه چنين  و هم  شب يك

  .  است مهدي
   گفت توان  مي  استناد آن  به  كه برم  مي  پايان  به  توس  فرزانة  از شاهنامه  خود را با بيتي ة نوشت  
 ساختار  يعني (  شب هزار و يك از ساختار   تجربي صورت  به  فقط  نه  پيش  در هزار سال  ايران اديبان

  حكيم.  داشتند نيز آشنايي»   در قصه قصه « نام  به  با اصلي كردند بلكه  مي استفاده) ها  قصه تودرتويي
   آن  در ابتداي  دارد كه  طاقديس  دربارة ، شرحي  خسرو و شيرين  از داستان  در بخشي توس

  :فرمايند مي
    راستان  زبان  و يك  دل  يك از آن     انــ در داست گوي  داستان كنون
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