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چکیده
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و شيرينِ نامي تقريباً دو سوم اثر نظامي است و حذف بسياري از حوادث و صحنههـا ،از گيرايـي و
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مختلف ،شاعران زيادي تالش کردهاند براي همه يا قسمتي از آن ،نظيرههايي خلث کننـد .داسـتان عاشـقانهي
خسروشيرين نيز از اين قريحهآزماييها ،دور نمانده است .اين داستان که« ،بنا بر دريافت آرتورکريسـتنسـن،
ظاهراً از داستان هاي اواخر عهد ساساني اسـت» (يوسـهي ،)976 :9372 ،از ديربـاز بـه گونـههـاي مختلـف
(ازجمله گزارشِ دينوري ،جاحظ ،ثعالبي ،طبري و ابن بناته و )...گزارش شده اسـت (آيتـي :9372 ،بيسـت-
وشش ،يزداني و همکاران )972 :9319 ،و مورد توجّه سرايندگان زيادي چون اميرخسـرو دهلـوي ،سـليمي
جروني ،شهاب ترشيزي ،هاتهي خرجردي ،وحشي بافقي ،عرفي شيرازي ،وصال شـيرازي و نـامي اصـههاني
و ...قرار گرفته است (ريپکا ،312 :9316 ،آيتي :9372 ،سـيويـ ).ميـرزا محمدصـادق موسـوي اصـههاني،
متخلص به «نامي» ،شاعر و نويسندهي نيمه دوم قرن دوازدهم هجري است که بـه نقـلِ صـريشِ شـاگردش،
ميرزاعبدالکريم« ،در سال  9624ق درگذشت» (نامي .)11 :9321 ،وي منشي و وقايعنگارِ دولـتِ کـريمخـان
زند و مؤلّف تاريخ گيتيگشاي (در تاريخ زنديه) است .نامي پنج مثنوي به تقليد از خمسه نظامي سـروده کـه
مشتمل است بر :دُرجِ گهر ،خسرو و شيرين ،ليلي و مجنون ،وامـث و عـذرا ،يوسـف و زليخـا و آن را «نامـه
نامي» خوانده:
از پـــيِ نامـــــش علــــــم انداختـــــم

نامـــــهيِ ناميـــــــش لقـــــــب ساختــــــم

(نامي :9319 ،ده)
گرچه او در نگارش گيتيگشا ،به شيوهي تاريخنويسانِ آنزمان ،به عبارتپردازيهايِ مـاللآور
مبادرت ورزيده و در بهکاربردنِ تیويرها و تشبيهات دور از ذهن مبالغه نموده است اما زبانِ شعري
او روان و اغلب بهدور از عبارتپردازيهايِ مغلث و ابهامآميز است .تیـويرهاي شـعريِ دلپـذير و
ترکيباتِ بکر و زيباي او در مثنوياتش ،ضرورتِ بررسيِ منظومههاي او را ،جهتِ درکِ هرچه بـيش-
ترِ افکار ،انديشهها و قدرتِ داستانپردازيِ وي ،مشخص ميکند .وي در آغـاز منظومـهي خسـرو و
شيرين ،خاطرنشان ميکند که تخلّص «نامي» تنها زيبندهي طبع سخنور اوست:
نهـــاده گـــر چـــه «نـــامي» نـــام بـــر خـــويش
بــه ردف شــاعران شخیــي ازيــن پــيش
نظـــم نـــامآور نبـــودهســـت

عبـــر بـــر خويشـــتن تهمـــت نمـــودهســـت...

بـــه ملـــ

بــه مــن مــيزيبــــد ايــن نــام گـــرامي

نظـــم نـــامي...

کـــه هســـتم مـــن بـــه ملـ ـ

(همان)
و ادعا ميکند که مجموعهاي همسنگِ خمسه نظامي سروده و احياکنندهي عهد نظامي است:
تـــــازهکـــــنِ عهـــــد نظـــــامي رســـــيد
شــــور درافتــــاد کـــــه نــــامي رســــيد
مل ـ ِ سخـــــــن را ش ـهِ نــاميتويـــــــي

زنـــــــدهکـــــنِ نـــــــامِ نظـــــامي تويـــــي
(نامي :9319 ،ده)
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مقايسهي سیر رواييِ منظومههاي خسرو و شیرين نامي ...

پس با توجه به اين که خسرو و شيرين اولين منظومهي شاعر بوده است (نـامي ،نسـخه:9213214
برگ ،)94با مقايسهي سير رواييِ منظومههاي خسرو و شـيرين نـامي اصـههاني و نظـامي گنجـوي،
ميزانِ موفقيتِ نامي در خلثِ اثري همپايهيِ منظومهيِ نظامي مورد بررسـي قـرار گرفـت ،تـا پاسـخِ
پرسشهاي ذيل مشخص شود:
 -آيا منظومههاي خسرو و شيرين نامي اصههاني و نظامي گنجـوي ،در يـ

وزن و قالـب سـروده

شدهاند؟
 موارد شباهت يا افتراقِ دو منظومه از نظرِ موضوع و درونمايه ،چيست؟ دو منظومه از نظرِ حجم داستان و تعداد ابيات ،چه تهاوتي با هم دارند؟ سيرِ حوادثِ فرعي در اين دو منظومه ،از نظر کمي و کيهي چگونه است؟ خسرو و شيرينِ روايتِ نامي ،تا چه اندازه توانسته است ادعاي نامي را مبني بر خلثِ اثـري هـم-پايهي منظومهي نظامي ،تحقث بخشد؟
 -1-2اهداف تحقیق
هدفِ کلي اين پژوهش ،بررسيِ شيوهي روايتِ منظومهي خسرو و شيرينِ نامي و مقايسهي آن
با خسرو و شيرين نظامي ميباشد تا وجوه تشابه و نيز تهاوتهاي کمـي و کيهـي دو اثـر مشـخص
شود و ميزانِ موفقيتِ نامي در نظيرهگويي از منظومهي نظامي ،معين گردد.
 -1-3پیشینهی تحقیق
يکي از محدوديتهاي اين پژوهش ،عدم دسترسي به يـ

مـتن مـنقّشِ انتقـادي از منظومـهيِ

خسرو و شيرين نامياصههاني ميباشد چرا که اين اثر ،تاکنون به طبع نرسيده اسـت .البتـه تیـحيش
اين منظومه توسط عباداهلل عبدکريمي به عنوان پاياننامه کارشناسيارشد و بـر اسـاس سـه نسـخهي
کتابخانهي تبريز و ي

نسخهي کتابخانهي ملي ،ثبت شده است (پـورزيني .)33-34 :9319 ،امـا بـا

توجه به عدم چاپ و دسترسي به آن و نيز سخنوري و زيباييِ قلمِ نامي ،نياز به اقدامات جـامعتـري
در اين زمينه احساس ميشود ،به خیوص که کتابچهي منثورِ عشثنامه خسرو و شيرين به کوشـشِ
راويه کردافشاري نيز ،فاقد متن و کليت داستان است و طبع ارزشمندي نميباشد.
 -1-4روش تفصیلی تحقیق
در اين پژوهش ،قبل از هر چيز ،با بررسي نسخِ خطـيِ موجـود ،بـرايِ تهيـهيِ متنـي مـتقن از
منظومه ،اقدام شد .در اين راستا 3 ،نسخه بررسي شد :نسخهخطي شماره  9213214و نسخهخطـي
شماره  ،9337136هر دو از سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران ( nlai.irکتابخانه و اسناد ديجيتـال).
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نسخهخطي شماره  93337و نيز نسخهي شماره  137با کـد  ،927329از کتابخانـه مجلـس شـوراي
اسالمي .همچنين نسخهخطي شماره  741کتابخانه وزيري يزد .سپس از بـين ايـن نسـخ ،بـر مبنـايِ
اصالت و قدمت نسخه (تاريخ کتابت و اعتبار و ،)...نسخهي شماره  9213214که نسـخهي کامـل و
نسبتاً خوانايي نيز هست ،به عنوان نسخه اسـاس برگزيـده شـد و رونويسـي از نسـخه و ضـمن آن
يادداشتبرداري ،انجام گرفت و هر جا ضرورتي پيش آمد ،به ساير نسخهها نيز مراجعـه شـد .ايـن
متن و فيشبرداريها با يادداشتها و فيشبرداريهايي که از متن خسرو و شيرينِ نظامي تهيه شـده
بود ،مقابله و مقايسه شد .در تحقيث حاضر ،که به روشِ کتابخانـهاي و برپايـهي توصـيف و تحليـل
ميباشد ،منظومهيِ خسرو و شيرين نامي معرفي شده است و اين اثـر از جهـات کلـي چـون :وزن،
آغاز و انجام داستان ،شخیيتها ،حوادث و ماجراهاي داسـتان و شـيوهيِ روايـت داسـتان بررسـي
شده و با منظومهي نظامي ،نيز مقايسه شده است.

معرفی منظومه خسرو و شیرین نامی
مثنويهاي نامي بخیوص خسرو و شـيرين او ،داراي همـان زبـان گـرم و دلپـذير اسـت کـه
انديشهها و احساسات نازک وعواطف و مضمونها و نکتههـاي شـاعراند دقيـث را در زبـاني بسـيار
ساده بيان کرده است .اين منظومه با حدود  4622بيت و در بحر «هزج مسدس مقیور محذوف» يـا
«ترانه» که وزني بسيار لطيف ،زيبا ،گوشنواز و دلنشين است ،سروده شده است .ايـن وزن در انتقـال
کامل انديشه و پيام و مضامين منظومه موفث است .پيداست که انتخاب اين وزن و اين قالب شـعري
براي منظومههاي عاشقانه ،آگاهانه بوده است .نظامي اين وزن را انتخاب کرده و نامي به تقليـد از او
همين وزن را به کار گرفته است (آيتي :9372،بيستوههت ،وحيديان کاميار.)1 :9372 ،
 هدف از سرودن منظومهنامي در ديباچهيِ خسرو و شيرين ميگويد که در رکاب کريمخان در شيراز بوده که نظم آنرا
آغاز کرده است:
خـــــديو ظلـــــمســـــوزِ عـــــدلپـــــرور...
مـــــرا در موکـــــبِ ســـــا ر کشـــــور
گــــذار افتـــاد ســويِ ملـــ

شيــــراز

چــه شــيراز آنکـــه بــر جنــت کنــد نـــاز...

(نامي :برگ)93
و پس از وصف شهر و منزل ممدوح و بلندهمتي و عدالتگستري او ،از سخنسنجيِ وي ميگويد
و سببِ نظمِ کتاب را ،اطاعت و اجابتِ درخواستِ شاه ذکر ميکند:
شـــــدم از کلـــ ـ معنـــــيزا گهــــــرسنج
بـــه فرمـــانش گشـــادم در ازيـــن گنــــج
(نامي:برگ )93
و پساز ذکرمناجاتگونهاي ،نگرانياشرا از سختيِکارِ سرودنِخسرووشيرين اينگونهبيان ميکند:
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در ايـــن کـــاري کـــه مـــن در پـــيش دارم
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دلـــــــي از ســـــــختي آن ريـــــــش دارم

(همان :برگ )93
اما هدف نظامي از سرودن داستان خسرو و شيرين بيان عشث و چنـد و چـون آن بـوده اسـت
(زرينکوب.)397 :9313 ،
 موضوع منظومهدر اين که عشث مدار و موضوع عمدهي داستان است شکي نيسـت .نـامي درآغـاز داسـتان در
توصيف عشث و تجلّيهاي آن سخنپردازي ميکند .اين گهتارِ او گوشهچشمي به منطث دلدادگي و
عاقبت آن دارد:
شــــود بــــر خــــرمن دل آتــــشافــــروز...
خوشـــا روزي کـــه عشـــث عافيـــتســـوز
(همان :برگ)93
اما همانطور که از همين چند بيت برميآيد ،آن ديدِ تقدّسگونهيِ نظامي به عشث (شعبانزاده،
 ،)74-73 :9311در نامي وجود ندارد .نامي عشث را غمبار ،عافيتسوز ،بيدادگر ،جهاپيشه و ...مـي-
داند .اين موضوع با پيگيريِ داستان بيشتر نمود پيدا ميکند .به عنوان نمونه ،در اثنايِ داستان ،آنجـا
که شاپور با ديدنِ بارقههايِ دلباختگي در چهرهيِ شـيرين ،خـود را بـه او نشـان مـيدهـد ،وقتـي
صحبت از عشث پيش ميآيد ،شيرين اش ميريزد و آن را وبـالِ اقبـالِ نـاموافث و کـدورتِ درون
ميخواند:
غبــــارآلوده شــــــد آخـــــــر ز لــــــــم
دريغـــا گشـــت بخــــــت بـــد وبالـــــم
(همان :برگ)44
همچنين در روايت نامي ،پدر خسرو آنگاه که از ماجراي شيدايي او آگاه ميشود ،او را ازعشثِ
شيرين منع ميکند:
دل از انديشــــــهي بيهــــــوده برگـــــــير...
بيـــا جـــان پـــدر ،پنـــد از پـــدر گــــــير
(همان :برگ)69
در سرتاسر اين قیه ،چالشهاي بين عاشث و معشوق به تیوير کشيده شده است .در تمام قیه
جايي نيست که معشوق و عاشث در مقابلِ هر طرح ،اقدام و يا انديشـهيِ يکـديگر ،واکنشـي نشـان
ندهند .درونمايهي منظومه عشث است .عشقي پاک ،که درنهايت پس از جـدال و نـزاع فـراوان ،بـر
کامجويي و هوسراني پيروز ميگردد .شاعر با سرودن اين قیه عشث مجازي را به عشث حقيقـي و
پاک تبديل کردهاست .البته در خاللِ اين چالشها و حوادث داستان ،نوعي مقابلهبهمثل و کشـاکش-
هايِ مغرضانه هم احساس ميشود (همان حس حسادت و رقـابتي کـه از رابطـهيِ عشـقيِ شـيرينِ
نظامي ،دور است (طغياني.)962 :9317 ،
شايد عدم تواناييِ کافيِ نامي در پردازشِ داستان و شخیيتها و گهتگوهـا ،در شـکلگيـريِ چنـين
احساسي ،بيتأثير نباشد!
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 چگونگی آغاز منظومهنامي بعد از ستايش باريتعالي و مناجاتنامه ،در زاري ونکـوهش خلـث روزگـار ،در نعـتِ
پيامبر اکرم(ص) و حضرت علي(ع) ،سخن ميگويد و سپس از معراج گهته و به مدح پادشاه عیر و
سبب نظم کتاب ميپردازد .او مقدماتِ داستان را به تقليد از نظامي آغاز ميکند .در خسرو و شيرين
نظامي ،بعد از ذکر توحيد باريتعالي و بحثي در چگونگي آفرينش جهان ،بعضي نکات فلسهي بيـان
شده و آنگاه به ستايش حضرت ختمي مرتبت و مدح ممدوحان پرداخته شده است .سپس بـا ذکـر
انگيزهي نظم کتاب و سخني در عشث و توصيف آن ،داستان آغاز ميشود .البته ايـن مقـدمات بـراي
شروع داستان ،در منظومهيِ نظامي به حدود  372بيت ميرسد در حاليکه در اثر نامي پس از حدود
 322بيت ،داستان آغاز ميشود .نـامي بعـد از سـتايش بـاريتعـالي و مناجـات ،بخشـي را در زاري و
نکوهش خلث روزگار ميسرايد:
گروهــــيســــهله اهــــل ايــــن ديارنــــد...
خـــدايا ســـهلهطبــــعان بـــيشـــمارند
(نامي :برگ)1
اما اصلِ داستان در خسرو شيرينِ نامي ،کمي متهاوت با شيوهيِ نظامي آغاز ميشود .نامي ابتدا
از عشث ميگويد و باب سخن را در ذکر شيرين و صيت خوبرويي او ميگشايد:
ســـــمر گرديـــــد رويـــــش در نکـــــويي
[چــو] شــيرين شــهره شــد در خــوبرويي
مسـ ـلّم شـــد ز مـــاهي تـــا بـــه مـــاهش

مسخرشــــــد دل درويــــــش و شــــــاهش...
(همان :برگ)93

و با ذکر زيبايي ياران او ادامه ميدهد و در بخش بعدي ،از پادشاهي و عدالت محـوريِ هرمـز
(پدر خسرو) سخن به ميان ميآورد .در صورتي که نظامي پس از مدح و ستايش پيـامبر اکـرم(ص)

در ستايش «طغرل ارسالن» و «اتاب

اعظم شمسالدين ابوجعهر محمـدبنايلـدگز» و بعـد در مـدح

«شاه مظهرالدين قزلارسالن» ،سخنميگويدو پس از بيان توصيهاتيدر عشث ،داستان را آغاز ميکند.
 شرط شیرین برای وصالدر اين داستان ،خسرو برايِ رسيدن به وصال شيرين ،بايد دشـمن را شکسـت دهـد و دوبـاره
پادشاهي را به دست آورد .در منظومهي نامي ،پس ازآن کـه خسـرو از گسـتاخيِ خـود و رنجانـدنِ
شيرين پشيمان ميشود و شيرين را به نزد خود طلبيده و با سخنان عجزآميز بـه مکالمـه بـا شـيرين
ميپردازد ،شرط مطرح ميشود:
کــــه ره دورســــت و ناپيداســــت منــــزل...
...کــه کــام شــه ز مــن کاريســت مشــکل
نگـــــردد تـــا عــــروس ملـــــ

يـــارش

خيــــــال مــــــن نيايــــــد در کنــــــارش...
(نامي :برگ )22
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اما اين خواسته در منظومهي نظامي ،پس از افسانهسراييِ يـاران و بـزم و گهتگـويِ دو دلـداده
مطرح شده است .شيرين پس از گله از هوسبازي و بدعهديِ خسرو ،به وي ميگويد که تا زمانيکه
دشمننابود نشودو عروسمل و پادشاهي يارِ خسرو نگردد،ممکن نيست شاه بتواند از اوکام گيرد.
 ترک سلطنت گفتنِ شیرین و همسایگی دلداردر اثر نامي (همچون روايت نظامي) ،شيرين تخت سلطنت را ترک کرده و به يکي از چـاکران
خودميسپارد:
بـــه جـــايِ خـــويش بـــر تخـــت بنشـــاند
يکـــي از چـــاکران خـــويش را خوانـــد
بـــه مو يــــي سپــــرد آن پادشـــــاهي

(همان :برگ)73
دلـــــش ســـــيرآمد ازصـــــاحبکالهـــــي

(نظامي)916: 9397،
البته در روايتِ نظامي ،ي بار هم در آغاز داستان ،شيرين به ترغيب شاپور و به بهانهي شـکار،
سوار بر شبديز ،ارمن را به قید مداين و مشکويِ خسرو ،ترک ميکند ،کـه ايـن بخـش در روايـتِ
نامي نيست.

تفاوتهای روایتِ منظـومهی خسرو و شیرین نامی با اثر نظامی
مهمترين نکتهاي که در وهلهيِ نخست به چشم ميآيد ،تعـداد ابيـات اسـت .بـا بررسـي ايـن
نسخههايِ در دسترس ،تعداد ابيات خسرو و شيرين نامي  4622بيت ميباشـد کـه تقريبـاً

ابيـاتِ

منظومهيِ نظامي است .همين مقايسهيِ ساده نشان ميدهـد کـه نـه تنهـا حـوادث و داسـتانهـا ،در
منظومهيِ نامي تهیيلِ اثرِ نظامي را ندارند ،بلکه بخشهايي نيز ،حذف شدهاند.
بخشهایی از داستان نظامی ،که در منظومهیِ نامی لحاظ نشده:
 در استد ل نظر و توفيث شناخت
 آمرزش خواستن
 خطاب زمينبوس
 سخني چند در عشث
 صهت بزرگ اميد
 کل ماجراي عشرت خسرو در مرغزار و سياست هرمز...
 خواب ديدن خسرو نياي خويش را
 وصف جمال شيرين و شبديز
 کل ماجراي گريختن شيرين از نزد مهينبانو به مداين
 کل ماجراي اندام شستن شيرين در چشمه آب و ديدن خسرو وي را...
 کل ماجراي ترتيب کردن کوش براي شيرين
 رسيدن خسرو به ارمن نزد مهين بانو
 مجلس بزم خسرو...
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رفتن شاپور ديگربار به طلب شيرين
باز آوردن شاپور شيرين را پيش مهينبانو
اندرز و سوگند دادن مهينبانو شيرين را
چوگان باختن خسرو با شيرين
شيرکشتن خسرو در بزمگاه
افسانه گهتن خسرو و شيرين و شاپور و دختران
کل ماجراي نامهنگاريهاي خسرو و شيرين...
کل ماجراي وصيت مهين بانو..
بزمآراييهايِ خسرو
شهاعتکردن خسرو پيش مريم از شيرين
به مي نشستن خسرو بر تخت طاقديسي
مناظرهيِ خسرو با فرهاد
نيايشهايِ شيرين...
خواب ديدن خسرو(بعد از بازگشت مأيوسانه از قیر شيرين) و تعبير شاپور
مجلس آراستن خسرو در شکارگاه
سوال و جواب خسرو با بزرگاميد
مباحر حکمي چون :اولين جنبش ،چگونگي فل  ...،و تمثيل ها...
گهتن چهل قیه از کليله و دمنه با چهل نکته
نشستن خسرو به آتشخانه
خواستگاري شيرويه شيرين را
کل ماجراي جان دادن شيرين در دخمه خسرو...
نکوهش جهان
نتيجه افسانه خسرو و شيرين
در نیيحت فرزند خود محمد
کل ماجراي خواب ديدن خسرو پيغمبر را و نامه نوشتن پيغمبر به او...
اندرز
نکوهش حسودان
 -9حذف بسياري از اين صحنههـا ،از جملـه :خـواب ديـدنهـايِ خسـرو ،مـاجراي

گريختنِ شيرين به مدائن ،اندام شستنِ او در چشمه ،مناظرهيِ خسرو و فرهاد ،جان دادنِ شـيرين در
دخمهيِ خسرو و ،...به وضوح ،از گيرايي و کششِ داستان کاسته است.
 -6نظامي داستان را از به دنيا آمدن خسرو آغاز ميکند يعني شخیيت اصلي داستان را
به وجود ميآورد و آن را ميپرورد و در ادامهي داستان آن را با ماجراهاي گوناگون درگير ميکند و
داستان را تا مرگ و خاتمه زندگي او و شيرين به اتمام ميرسـاند .همـين نکتـه ،داسـتان خسـرو و
شيرين نظامي را به ي

داستان بلند تبديل ميکند .ضـمن اينکـه او گـاه حتـي در آوردنِ اوصـاف و
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تشبيهات گوناگون ،مبالغه کرده است (زرينکوب .)391 :9313 ،درحاليکه داسـتان نـامي کوتـاهتـر
است .وي پس از ذکر ابياتي در تولد و باليدنِ خسرو ،به شـرح مـاجرايِ عاشـقيِ او مـيپـردازد .در
حقيقت بخش بزرگي از شرح وتوصيف شخیيتها ،داستانهاي فرعي ،اندرزها و حکمـتهـا و...
ي هرمـز ،تولـد خسـرو ،کـودکي،
ي پادشـاه ِ
در منظومهيِ نامي حذف شده است .نامي ،کـل مـاجرا ِ
نوجواني ،جواني و باليدن و نشو نماي او را در  1بيت ميگنجاند و آن را به همراه وصف سـجايايِ
شيرين و توصيف جمال خسرو و حتي عاشث شدنِ او بر شيرين يکجـا ،ذيـل عنـوانِ «طلـوع اختـر
خسرو از افث دولت و غايبانه به شيرين عشثآوردن» ،ميآورد.
 -3تهاوت ديگر اين دو منظومه در خیوص آغاز داستان و مقدمهچيني براي اين آغـاز،
مدح مو ي متقيان علي(ع) در منظومه ي نامي است که مثنوي نظامي از آن خـالي اسـت؛ چـرا کـه
نامي شاعري شيعي بوده است و بنابر اخالص و ارادتي که نسبت به امامان شيعه داشته ،کـالم را بـه
زيور مدح و ثناي اولين امام شيعيان مزين نموده است.
 -4در منظومهي نظامي  -همان طور که ذکـر شـد -مـدحشـدههـا  3موردنـد« :اتابـ
شمسالدين ايلدگز»« ،طغرل ارسالن سلجوقي» و«قزل ارسالن ايلدگز» .ولي در اثر نـامي ،تنهـا يـ
مورد ،آورده شده است.
 -3در منظومهي نظامي ،بخش «درمعراج پيغمبر» ،در پايـان داسـتان و قبـل از «انـدرز و
ختم کتاب» آمده است و در اثر نامي در آغاز کتاب و بعد از وصفِ حضرت علي(ع).
 -2عاشث شدنِ خسرو بر شيرين
در داستان نظامي ،خسرو نيايِ خويش(انوشيروان) را به خواب ميبيند و وي بشارتِ د رامـي
را به او ميدهد .پس از آن با سخنان شاپور و توصيهاتِ او از شيرين ،خسرو دل از دست ميدهد و
شيدا ميشود اما درداستان نامي ،خسرو ،در بزم شبانه ،وصـف زيبـاييهـايِ شـاهزادهيِ ارمنـي را از
يارانو بزرگاندربارميشنودو دلو طاقت و هوش از کف ميدهد و درخواست ميکندکهاو را بيابند:
بــــه مقیــــد گشــــت بايــــد رهنمــــونم...
[چــو] زيـــن افســـانه دل کرديـــد خـــونم
(نامي :برگ)91
يکي از بزرگانِ دربار ،کاروان بازرگاناني را ميبيند و سراغ شيرين را از ايشان مـيگيـرد .آنهـا
اينگونه از شاهزادهي ارمن و خيل شيهتگان او ،ميگويند:
چـــــــه گوئيمـــــــت از آن غـــــــارتگر دل
چـــه گوئيمـــت از آن فرخنـــده منـــزل
يکــــــي از نقشـبنـــــدان هنـــرمنــــــد

نگــــــارد نقــــــش آن رخســــــار دلبنــــــد
(همان :برگ)91
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در دست يکياز آن بازرگانان ،يکي از تمثالهاي شيرين اسـت .حکـيم بازرگـان را بـه همـراه
تمثال ،نزد خسرو ميبرد .عشثآن تیوير شراريدر جان شاه مـيافکنـد و چـون نقـشروي ديـوار،
ازخودبيخود ميشود .پس بازرگان ميپذيردکه مکان و مأوايِ شيرين را نشان بدهد.
 -7مرگ هرمز و وصيتِ فرزند
در داستان نظامي ،با دسيسهي بدخواهان ،هرمز به خسرو بدبين شده و در اين اثنـا کـه خسـرو
براي فرار از گوشمالِ پدر ،دور از شهر و ديار بهسرميبرد ،هرمز جان ميسپارد اما در داستان نـامي،
هرمز در واپسين لحظاتِ عمرش ،اين مجال را دارد که خسرو را به عدل و داد ،مبارزه با ظلم ،نيکي
رفتار و ...سهارش کند:
عــــدالت باشــــد اول شــــرط شــــاهي

عـــدالت پيشـــه کـــن گـــر ملـــ

مکــــن بـــر زيردستــــان جـــور ،زنهــــار

ســــتمگرکوش شــــو اکنــــون نــــي ســــتمکار

خـــواهي

(همان :برگ)44
حال آن که در روايت نظامي وصيت مهين بانو (قبل از مرگش) به شيرين ،مطرح ميشـود .کـه
البته اين عالوه بر توصيهيِ وي به شيرين -مبني بر کيهيت رابطـهاش بـا خسـرو و حـدود عشـث و
عهت -در اوانِ ماجرايِ عاشقيِ آن دو است.
 -1شوريدن بهرام عليه خسرو
در روايت نظامي ،وقتي پادشاهي هرمز پايان يافت و او به دست عدهاي از مخالهان کشته شـد،
خسرو به قیر برميگردد و در پايتخت حکومت خود به شاهي مينشيند .اما وقتي بهرام چـوبين از
برتخت نشستنِ خسروپرويز آگاه ميشود ،با تیور اينکه خسرو خيانتکار است و پـدرش را کـور و
سپسکشته است ،عليه او دست به شورش ميزند .زيرا که اعتقاد دارد کـه تـاج وتخـت شايسـتهي
اوست و تیاحب آن حقش است:
بــه هرکـــس نامــهاي پوشــيده بنوشـــت

بـــر ايشـــان کـــرد نقـــش خـــوب را زشـــت
(نظامي)993 :9397،

بهرام به بزرگان و سرداران نامه مينويسد که:
هنـــوز از عشـــثبـــازي گـــرم وداغســـت

هنــــوزش شــــور شــــيرين در دمــــاغســــت

از ايـــن شـــوک ســـرافکن ســـر بتابيــــد

کـــه چـــون ســـر شـــد ســـر ديگـــر نيابيـــد
(همان)993:

اما نامي اينطور مينگارد که چون خسرو مدتي را ،به سهارش پدر ،به عدل و داد فرمان رانـد
و ظالمانِ کشور از لطف شاه نوميد شدند ،بيعت شاه را شکستند و گرد بهرام فراهم آمدند:
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[چو] شـه عمـري بـه عـدل و داد بنشسـت

در رحمــــت بــــه روي دشــــمنان بســــت...

گــــروهي ز اهــل کيـــن از هــر ديــاري

فــــــراهم آمدنــــــد انــــــدر کنــــــاري ...
(نامي :برگ )42

-1اولين ديدار دو دلداده
در روايت نظامي ،ابتدا خسرو در چشمهسار شيرين را ميبيند اما او را نميشناسد:
نظــــر ناگــــه درافتــــادش بــــه مــــاهي...
ز هــر ســو کـرده بــر عــادت نگاهـــي
(نظامي)12 :9397،
و چندي بعد ،خسرو و شيرين در شکارگاه بههم ميرسند و همديگر را ميشناسند:
بــــه صـــــيد يکـــــديگر پـــــرواز کردنـــــد
دو صــيدافکن بــه يــ جــا بــاز خوردنــد
(همان)993 :
در داستان نامي ،خسرو پس از شکست در جنگِ با بهرام ،با چندتن از همراهـان و نزديکـانش
به جانب مل

ارمن رهسپار ميشود .از قضا شاه به جايي ميرسد که شيرين و يارانش در آن صحرا

به گشت و گذار مشغولند و اولين ديدار دو دلداده در صحرا ميباشـد .چـون چشـمش بـر آن مـاه
رخشان ميافتد از همراهيِ بخت و بيداريِ طالع خويش مسرور گشته وشوکر خداي را به جاي مي-
آورد .شيرين نيز از دور فرّشاهي را در خسرو مي بيند و پس از اطمينان دو نهر و شناخت يکـديگر،
بازار ناز و نياز گرم ميشود:

پـــري را

فــــــــروزان مــــــــاه اوج دلبــــــــري را...

چـــو خســـرو ديـــد آن رشـ ـ

کــه ايــن مهـــر سپهـــر دلبــري کيســـت

بـــه عـــارض رشــ

مـــاه ومشـــتري کيســـت

دل شـــيرين کـــه بـــود از پادشـــه مســـت

(نامي :برگ)41
ازان ديـــــدار شـــــد يکبـــــاره از دســـــت

بـــه دل گهتــــا کـــه باشـــد آن نکـوفــــال

بـــه خـــوبي همچـــوآن فرخنـــده تمثـــال ...

(همان)32 :
 -92ديدن تمثال شيرين وآتش عشث فرهاد
نظامي آغازِ عشثِ فرهاد را بعد از طرحِ درخواستِ خسرو از شيرين -توسط شاپور -مبنـي بـر
برقراري رابطهيِ پنهاني با او(و قبل از مـاجراي شـکر اصـههاني) ،مـيآورد .در ايـن داسـتان ،چـون
خدمتکاران شيرين در تهيهي شير برايِ ويبه زحمت ميافتادند ،شيرين دغدغـهاش (آوردن شـير از
راه دور) را برايِ شاپور بيانميکند و او برايِ اين کار فرهادرا مناسب دانسته و او را يافته و به قیـر
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شيرينميآورد .فرهاد پشتِ پردهسراي شيرين جـايمـيگيـرد و از شـنيدن رطـبِ گهتـار شـيرين و
شکرخندههاي او ،منقلب و مدهوش ميشود:
چــو بگرفــت آن ســخن فرهــاد در گــوش

ز گرمـــي خـــون گرفتـــي در جگـــر جـــوش

بـــرآورد از جگـــر آهـــي شـــغبنـــاک

چـــو میـــروعي ز پـــا افتـــاد بـــر خـــاک
(نظامي)697 :9397،

اما فرهاد در داستان نامي ،درحين گشت و گذار در صحرا ،به کـارواني برمـيخـورد و بـا ديـدن
تمثال شيرين در نزد آنها ،دل به او ميبازد:
مثــــالي ديــــد بــــر لــــوحي نشســــته

بــــرو والــــه ملــــ  ،حيــــران فرشــــته...

شــد از صــهبايِ ايــن افســانه سرمســـت

دلــــش از کــــار رفــــت و کــــار از دســــت
(نامي)71 :

در پي اين بيتابيها ،به ايران آمد و در ايران ،دوست ديرينش ،شاپور ،را ديد .شاپور هم اورا براي
صنعتکاري در کوه بيستون و بنايِ قیر ،به پادشاه معرفي کرد:
سراســــر حــــال او را گهــــت بــــا شــــاه...
[چـــو] گشـــت از کـــار او شـــاپور آگـــاه
بگهــتش گـــر بــه انجـــام آيــد ايــن کــار

فشــــانم بــــر ســــرت گــــوهر بــــهخــــروار
(همان)19 :

 -99ماجراي شکر
در منظومه نظامي ،ماجراي شکر اصههاني ،بعد از مرگ مريم و پس از نامهنگاريهاي کنايهآميز
و طنزگونهي خسرو و شيرين ،اتهاق ميافتد .وقتي خسرو تعزيتنامهي مريم را از شـيرين دريافـت
ميکند ،از راه دور براي او چربزبانيها ميکند و دل او را نرم ميسازد .شـيرين هـم چـون رونـث
بازار ميبيند ،بهايِ متاع خود را با ميبرد:
متــــاع نيکــــوئي برکــــار مــــيديــــد

بهــــاميکــــرد چــــون بــــازار مــــيديــــد
(نظامي)676 :9397،

خسرو در بزم شاهي ،سراغ زيبارويان و خوبان عالم را ميگيرد که يکي از بزرگان ،از زيباروي
اسپهاني ،ميگويد .البته نظامي ماجرايِ عزيمت خسرو به اصههان و آشنايي و ازدواج با شـکر را بـه
تهیيل شرح ميکند .در مقابل ،در روايت نامي ،اين واقعه قبل از مرگ مريم روي ميدهد و شرح و
بسطِ نظامي را ندارد .ناميروايت ميکنـد کـه خسـرو بـهخـاطر بـيمهـري کـه از شـيرينمـيبينـد،
شکراصههاني را به همسري ميگيرد .او وقتي از حضور شيرين در نزديکي بيستون مطلـع مـيشـود،
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روزي پنهاني از مريمو به قید شکار به نزد شيرين ميرود اما شيرين او را در پسِ پرده ميپذيرد و
بهخاطر بيوفايياش و ازدواج با مريم ،او را سرزنش ميکند .پس خسرو برايِ ازيادبردن تلخيهـايِ
شيرين ،به پيشنهاد شاپور ،به سوي شکر ميرود:
کـــــه از خيـــــل بتـــــان مـــــاه رخســـــار
کنـــون شـــه را بـــود ايـــن چـــارهي کـــار
بــــه رغــــم آن جهــــاجو در ديــــاري

بگيــــــرد دلبــــــري ،جويــــــد نگــــــاري

شنيـــــدم در صـــهاهان هســـت مـــاهي

خوبـــــــي پادشــــاهي

بــــه دارالمــــــل

(نامي :برگ)16
 -96رفتن شيرين به بيستون و مناظره با فرهاد
وجود  2گهتگو در اثر نظامي ،دليل بر قدرت بيانِ شگهت و پويايي انديشـهيِ وي اسـت و در
اين ميان ،مناظرهيِ خسرو و فرهاد رونث ديگري دارد:
بگهــــــــت از دار ملـــــــ آشــــــــنايي...
نخســـتين بـــار گهتــــش کـــز کجـــايي؟
(نظامي)633 :9397،
اما در روايت نامي ،مناظره بين شيرين و فرهاد اتهاق ميافتد .شيرينِ داستان نامي ،کـه پـس از
ماجرايِ شکر زاريها کرده ،و از يار و کردهي خويش ،بسيار دلآزرده و پشـيمان بـود ،بـه پيشـنهاد
نديمانشروانهي بيستون ميشود تا بساط عيش بگستراند و غـم را بـه فراموشـي سـپارد .در آنجـا
فرهاد شوريده را ميبيند و او را گرفتار غمزههاي خويش مييابد:
کــــهاي و از کجــــايي چيســــتت کــــار؟...
بــه صــد شــوخي بگهــتش کــاي دلافگــار
(نامي)929-926:
در روايت نظامي ،ي

سويِ مناظره ،خسرو ،مغرور از هيبت شاهانه و سستپايه در عشـث ،بـا

غروري جريحهدارشده از ناکاميها ،قرار دارد و در سوي ديگر ،فرهادِ دلسوختهي پـاکبـازِ عاشـث.
اين دو مرد دلداده ،با دو موضـع بسـيار متهـاوت روبـروي يکـديگر قـرار گرفتـهانـد و برخـورد و
کشمکش آنان گيرايي خاصي به داستان بخشيده است .نظامي در اين گهتگو ،حـا ت گونـاگوني را
که خسرو ميگذراند و نيز واکنش فرهاد را به خوبي احساس کرده و نمايانده است (يوسهي:9372 ،
 .)971-916اين مناظره به صورت نکتهها و اشارههايي ظريف ،پوشيده و پرمعني بيان شده ،که ايـن
همه ،در قالبِ شيوايِ سخنوريِ نظامي ،لطهي افزون يافته اسـت .امـا در منـاظرهيِ شـيرين و فرهـادِ
نامي ،عاشثِ پاکباختهيِ شيدا ،نه در برابر رقيب ،که رويارويِ دلدار قرار ميگيرد .پس صحنه بيش-
تر از آن که به مناظره شبيه باشد ،ميدانِ ناز و نياز است ،صـحنهيِ شـوريدگي عاشـث و غمـزههـايِ
معشوق .آن طنز رندانهيِ فرهادِ نظامي ،اينجا به عجز و نياز بدل شده است!
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 -93نامهنگاري خسرو و شيرين
در هر دو منظومه بين دو دلداده ،نامهنگاري اتهاق ميافتد .در هر دو اثر مضمون اين نامـههـايِ
کنايهآميز و طنزگونه ،از خسرو به شيرين ،در تعزيت مرگ فرهاد ،و بـالعکس از طـرفِ شـيرين بـه
پرويز ،در تعزيت مرگ مريم ميباشد اما نامي غير از اين ،نامهنگاري را ،به ترتيب ،پـس از مـاجرايِ
مالقات شيرين با فرهاد و نيز پس از ماجراي ازدواج خسـرو و شـکر ،هـم قـرار داده اسـت .وقتـي
خسرو از ماجراي عشث فرهاد و مالقات شيرين با او در کوه بيستون ،آگاه مـيشـود ،دنيـا در برابـر
ديدگانش تيره و تار ميشود .او در نامهاي بلند و طنزآميز ،با نيش و کنايه ،خطاب به شيرين مينويسد:

 ...بـــه کويـــت عاشـــقان را بـــار بـــادا

ز اســـ ـمِ ننـــــگ و نامـــــت عـــــار بـــــادا

خیــوص آن خســتهدل فرهــاد مهجـــور

مبـــــــادا از حـــــــريم حضـــــــرتت دور!...
(همان)922 :

در مقابل ،شيرين هم که از رش

شکر دلخون بوده و از نيش و کنايههاي شاه رنجيـده ،قلـم در

دست ميگيرد و پس از شرح ماوقعِ رفتنش به بيستون ،چنين مينگارد:
ز دســـت نـــام و ننـــگ خـــود بـــه تـــنگم
...تــو مــيگــويي کــه مــن بــي نــام و نــنگم
شـــکر را کـــاش دامـــن پـــاک باشـــد!

ز بـــــيناموســـــي او را بـــــاک باشـــــد...

روم گيــــــرم [چو] شکــــر يار بسـيـار

کـه پيــــــش چشم شه باشـــــم نکوکار!...

(نامي :برگ )992
اين روايت نامي شايد از لحاظ منطث وطرحِ داستان و روابطِ علي معلولي ،نامهنگاري را موجهتـر
نمايد،چراکه خسرو به رش

ميآيد و در پيِ تدبيري براي نابوديِ فرهاد برميآيداما نکتـهي جالـب

توجه اين است که در اين داستان،تمام اين ماجراها (ازدواج خسرو با شکرو نامهنگاريهـا) قبـل از
بيماري و درگذشت مريم آورده شده! و عاقبت شکر نيز نامعلوم ميماند.
 -94دخالت شيرين در مرگ مريم
نظامي به شيرين قداستي يگانه بخشيدهاست ،به طوري که هيچي

از نظيرهها در اين زمينه ،تـا

اين حد موفث نبودهاند .از جمله در ماجرايِ مرگ مريم ،حکيم گنجه همـهيِ اتهامـات را از شـيرين
پاک ميکند و دخالت او را در مرگ مريم و خوراندنِ زهرِ هجران به او را ،تنهـا يـ

قیـهي دروغ

ميداند اما شيرينِ پرداختهيِ نامي ،وقتي از بيماريِ مريم ،همسرِ شاه ،آگاه مـيشـود ،دايـهاش را بـا
زهرقاتل و در لباس طبيب ،به منظور مداوايِ مريم ،به سويِ ايران ميفرسـتد .دايـه چنـد دارو را بـا
زهر به هم ميآميزد و به مريم داده و او را در دم هالک ميکند!
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صــنم بــا دايــه گهتــا وقــت يــاريســت

مهيّــــا شــــو زمــــان کارســــازيســــت...

شنيدســـتم کـــه مـــريم گشـــته رنجـــور

مــــــزاج از اســــــتقامت گشــــــتهاش دور

بـــــه آييــــــن طبيبــــــان راه بـــــردار

بــــردار...

شرنگـــــي جــــانگـــــزا همــــراه

(همان)991:
 -93خاتمهي کار خسرو و کشته شدن توسط فرزندش ،شيرويه
خسروِ داستان نامي ،پس از کاميابي ،به تدريج فريهتهي غرور شاهي ،شورجواني و هـواي يـار
ميشود و روزوشب را مخمور و سرمست ميگذراند .فنون مل داري و دادخواهي و عدالتپروري
را از ياد ميبرد .رعيت نيز که اوضاع را اينچنين ميبينند ،به اميد گشايش ،به شيرويه (فرزند مريم)،
ميپيوندند .شيرويه درنهايت ،با خنجري پهلوي پدر را ميدرد:
درآمــــــد از کمــــــين پــــــورش نههتــــــه
شــبي شـــه بــود از مـــي ،مســت خهتـــه
نهــــان زد خنجــــري بــــر پهلـــوي او

بــــه زخــــم خنجــــرش بشــــکافت پهلــــو

(همان)947 :
نامي داستان را تا اينجا نقل ميکند اما از ذکر مرگِ اختياريِ شيرين در دخمـهي خسـرو ،سـر بـاز
ميزند و ميگويد:
کـــه چـــون قیـــد هـــالک خويشـــتن کـــرد
ازيـــن افســـانه نتـــوانم ســـخن کـــرد
دلـــم ندهـــد کـــزين نـــاخوش فســـانه

گـــــــــذارم داســـــــــتاني در زمانـــــــــه

وگــر نــه هــر کــه را هوشــيســت دانــد

کــــه نــــامي شعرگهتـــــن مــــيتوانــــد ...
(نامي  :برگ )947

 -92حکايتهاي فرعي
در ادب فارسي ،بسياري از آن چه که در ادبيات ساير ملل اختیـاص بـه نثـر دارد (از جملـه:
عقايد حکمي و تعاليم اخالقي ،قیه ،تمثيل ،داستان کوتاه و  ،)...در شعر فرصت تجلّي يافتـه اسـت
و معمو ً اين آثار از سالست و رواني قابلمالحظهاي نيز برخوردارنـد (زريـنکـوب-413 :9372 ،
 .)414داستان خسرو و شيرين که از جمله داستانهاي پر فراز و نشيب و مشحون از وقـايع متعـدد
است مجالِ حکمتپردازيِ گستردهاي را ،براي شاعري چون نظـامي فـراهم آورده اسـت (طغيـاني،
 .)46 :9311در داستان نامي نيز99 ،حکايت فرعي گنجانده شده اسـت .حکايـتهـا تمثيـلگونـه و
داراي پرداختي منطقي و در درون خويش ،حامل پيام و انديشهاي هستند که شاعرانه پرداختـه شـده
است .گر چه اين تمثيالت در اصل داستان تأثيري ندارند ،ولي تأکيدي براي مطلـب اصـلي داسـتان
بوده و در پيشبرد آن مؤثر ميباشند .پردازشي نيکو دارند و در هر کدام ،سادگي و رواني چشـمگيـر
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است .اين تمثيالت که در موارد گوناگون ذکر ميشوند ،هـم داسـتان را تنـوعي مـيبخشـند و هـم
تأکيدي براي کالم و کشفهايعاشقانهي شاعرند .اين ها در حقيقت نوعي پيـام در خـود دارنـد و
مکمل عقيدهاي هستند که نامي خود به آنها رسيده است.

نتیجه

شعرِ داستانيِ غنايي توسط نظامي به درجهي اعـالي کمـال خـود رسـيد و در دورههـايِ بعـد

بسياري از داستانسرايان را تحت تأثير خود قرار داد .ميرزامحمدصادق اصههاني (9624ق) ،يکـي از
مقلدانِ نظامي ،با سرودن خسرو و شيرين -دومين منظومه از خمسهيِ او -به نظيرهگويي از خسـرو
و شيرين نظامي پرداخت .ايجاد تغييرات و حـذف بسـياري از حـوادث و صـحنههـا ،از گيرايـي و
کششِ داستان خسرو و شيرينِ نامي کاسته است .گرچه قدرتِ سخنپردازيِ نـامي و توانـاييِ او در
ايجادِ اين دگرگونيها در جريانِ داستان را ،نميتوان ناديـده گرفـت امـا در هـر صـورت ،نـامي در
روايتِ خسرو و شيرين ،چندان موفث نبوده و طرحي منسجم ارائـه نکـرده اسـت .هـر يـ

از ايـن

تغييرات (در حوادث و سير داستان) ،شايد خود ،قابل توجه باشند؛ اما رويهمرفته سيرِ کليِ داستان
را تحتالشعاع قرار داده و طرح کلي داستان را به بينظمي کشانده است.
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