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*بررسی انجام در داستان های خسرو و شیرین  ،گل و نوروز و جمشید و خورشید

 -1موسی پیری

 -2تقی وحیدیان کامیار

چکیده
یکی از مباحث مهم در ساختار داستان ها موضوع آغاز ،تنه و انجام است .نویسندگان در این
مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ،به مطابقت انجام در خسرو و شیرین نظامی ،گل و
نوروز خواجوی کرمانی و جمشید و خورشید سلمان ساوجی ،پرداخته اند .این بررسی نشان می
دهد که ساختار انجام در داستان ها تقریباً یکسان است و شاعران پس از ایجاد «بحران» و «اوج»
با افزودن موخرهای ،نکاتِ مبهمِ داستان را روشن می کنند و با گره گشایی تالش می کنند تا
خواننده را همراه با اوجِ داستان به آرامی به فرود و پایان داستان  -البته به شکلی قانونمند-
هدایت کنند و داستان را به پایان برسانند اما انجام داستان ها از لحاظ محتوا با هم تفاوت دارد،
چنان که می توان گفت :درپایان داستانِ خسرو و شیرین ،موضوعات تاریخی مطرح می شود و
شکل غم نامه دارد ،حال آن که انجام دردو داستان دیگر به صورت «شادی نامه است و فاقد
مسائل تاریخی می باشد.
کلید واژه ها :ادبیات داستانی ،انجام ،خسرو و شیرین ،گل و نوروز ،جمشید و خورشید.
 -1مقدمه
نظامی گنجه ای ( ( ،)603 – 520زنجانی13 :1368،و )14یا(( ،)614 – 530صفا :1366،ج
 )800/2شاعر قرن ششم« ،خسرو و شیرین» را در سال  576یا  580در  6500بیت و در بحر هزج
مسدس محذوف و یا مقصور سروده است .هدف وی از نظم این اثر بیان عشق الهی و عفت و
* -1دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی (نویسنده مسئول)
 -2استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

Email: mo.piri@pnu.ac.ir
Emai: mt_vahidian@eazu.ac.ir

*

تاریخ دریافت95/9/2 :

تاریخ پذیرش96/4/15 :
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پژوهشنامه ادب غنایی

پاکدامنی در عشق است ،که با عشق مجازی آغاز و به عشق عرفانی منتهی می شود .موضوع
منظومه نیز عشق «خسرو» ،شاهزاده ساسانی به «شیرین» ،برادرزاده مهین بانو پادشاه اَرمن است.
پس از نظامی نظیره های بسیاری از خسرو و شیرین پدید آمد که «گل و نوروزِ» خواجوی کرمانی
و «جمشید و خورشیدِ» سلمان ساوجی از آن جمله اند .گل و نوروز یکی از پنج منظومۀ
خواجوی کرمانی ،شاعر قرن هفتم ( (، )753 - 689خواجوی کرمانی3 ،2 :1369،و )31است که
در ماه صفر سال  743هم وزن منظومۀ خسرو شیرین در  5302بیت سروده شده است .موضوع
این مثنوی تمثیلی ،عشق شاهزاده ایرانی به نام «نوروز» به دختر شاه روم به نام «گل» است ،که در
نهایت به وصال آن دو منتهی می شود و حاصل این وصال فرزندی به نام «قباد» است ،که جانشین
پدر می شود .جمشید و خورشید سرودۀ سلمان ساوجی (( ،)778 –709تفضلی 3،9 :1366،و
10مقدمه) شاعر قرن هشتم است ،که موضوع آن داستان ابداعی و تخیّلیِ جمشید پسر فغفورِ چین
معروف به «شاپور» به «خورشید» دختر قیصر روم و حوادثی است که برای جمشید در راه وصال
به معشوق رخ داده است .این مثنوی نیز هم وزن «خسرو شیرین» است و  2900بیت دارد .نظامی
در سرودن مثنوی خود از «ویس و رامینِ» فخرالدین اسعد گرگانی تاثیر پذیرفته است ،چنان که
این مثنوی از جهات گوناگون با آن منظومه قابل تطبیق است« .گل و نوروز» و «جمشید و
خورشید» گرچه نظیرۀ «خسرو و شیرین» است ،اما منظومۀ «جمشید و خورشید» از جهت ماجراها
و حوادث و بن مایه های داستانی ،شباهت تامی به «گل و نوروز » دارد .به ویژه از آن جهت که
این اثر به فاصله  21سال پس از «گل و نوروز» سروده شده است ،یعنی خواجو اثر خود را در
سال  742به پایان رسانده است و باید سلمان آن را دیده باشد .نکته مهم تأثیرپذیری و شباهت
های فراوان این دو منظومه از «خسرو و شیرینِ» نظامی است ،هم در طرح بسیاری از حوادث و
ماجراها و هم در ساختار و محتوا؛ هر چند برخی از حوادث این منظومه ها ،ترکیبی از داستان
های عاشقانۀ «شاهنامه»« ،ویس و رامین»« ،سمک عیار» و «سندبادنامه» است و در آن ها عناصر
خارق العادۀ عامیانه چون جنّ و پری و دیو دیده می شود .نکته قابل ذکر در داستان گل و نوروز
آوردن ساقی نامه در متن داستان است که از ابتکارات خواجو در این منظومه است و قبل از او در
داستان های عاشقانه سابقه ندارد و وجه تمایز مهم «جمشید و خورشید» با «خسرو و شیرین» و
«گل و نوروز» ،آوردن غزلیات ،رباعیات و تعدادی قطعه در متن منظومه و نقل حکایت از زبان
عشّاق یا مطربان مجالس بزم است ،که عالوه بر ایجاد هیجان در داستان ،به سبب تغییر وزن و
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قافیه ،منظومه را از حالت یکنواختی در آورده است؛ و ساخت جدیدی به مثنوی سرایی غنایی
داده است.
 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
انجام یا پایان در داستان ها پس از تنه یا متن اصلی داستان می آید .اما در مورد این که منظور
از پایان چیست و داستان نویسان از پایان داستان چه برداشتی دارند؛ ارسطو ضمن بحث در مورد
آغاز دربارۀ پایان نیز ،این گونه می نویسد«:پایان امری است که بر عکس این ،یعنی برخالف آغاز
باشد و آن عبارتست از چیزی که به ذات خویش و به حکم طبیعت همیشه و یا در بیشتر اوقات،
در دنبال چیز دیگر باشد ،اما در دنبال آن دیگری چیزی نباشد( ».ارسطو)125: 1387 ،
شکلوفسکی ،شکل گرای بزرگ روس ،معتقد است که قانونمندی واحدی بر آغاز و پایان
داستان حاکم است .این قانونمندی در همان آغاز داستان مشخص می شود و به پایان می رسد و
دوباره به حرکت دایره ای خود ادامه می دهد و به آغاز داستان باز می گردد .در حقیقت آغاز و
پایان دو جزء مجزا از هم نیست ،بلکه با هم پیوند دارند و هر یک دیگری را متأثر می کند .وی
ساز و کارهای پایان داستان را به دو دسته مشکل گشا و شبیه ساز تقسیم می کند و اعتقاد دارد
که؛ «در ساز و کار مشکل گشا ،پایان ،تضاد و مشکل آغاز داستان را حل می کند و در حقیقت
تعادل اولیۀ داستان را که بوسیلۀ نیرویی بر هم خورده است دوباره به داستان بر می گرداند و
خواننده زمانی که احساس کند تضاد داستان حل شده ،می پذیرد که داستان به پایان رسیده است.
اما در ساز و کارهای شبیه ساز ،خواننده زمانی احساس می کند قصه به پایان رسیده است؛ که
ببیند مضمون ابتدای قصه به سرانجامی رسیده است و در واقع از نظر مضمون شباهتی میان آغاز و
پایان وجود دارد»(اخوت 247: 1392 ،و .)248
عالوه بر این شکلوفسکی به نوعی دیگر از پایان که آن را «پایان فریبنده» می نامد نیز اشاره
می کند« .به عقیدۀ وی در این نوع پایان ،داستان با توصیف طبیعت ،آب و هوا یا عناصر بیرونی
که ظاهراً کمتر ارتباطی با داستان دارند به پایان می رسد»(اخوت .)249: 1392،
پژوهش حاضر می خواهد به پاسخ این سواالت برسد که :
-1انجام در این داستان ها چگونه آغاز می شود و چه ساختار و محتوایی دارد؟
-2شباهت ها و تفاوت ها و ابتکارات هر کدام از سرایندگان در انجام داستان ها چیست؟
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 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
بدون داشتن درک درستی از ساختار داستان  ،به ویژه آغاز ،تنه ،انجام و بررسی و تبیین
جایگاه آن ها؛ نمی توان از ساختار و محتوای داستان ها سخن گفت .زیرا دریافت بسیاری از
ویژگی ها و عناصر سازندۀ یک اثر ادبی داستانی وابسته به شناخت اجزای متشکلۀ آن است .این
مسأله ضرورت تحقیق در شناخت اجزای اصلی داستان ها را آشکار می سازد .در این تحقیق
هدف بررسی چرایی و چگونگی شکل گیری «انجام» یا «پایان» داستان ها ،با این پیش آگاهی
است که «انجام» در اغلب داستان ها جایگاه ممتازی را در ساختار داستان ها به عهده دارد؛ و
عامل تعیین کننده ای در تمایز و برجستگی هنری یک اثر محسوب می شود.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
در این پژوهش برای بررسی و مقایسه انجام در داستان ها و کشف شباهت ها و تفاوت های
ساختار انجام ،از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه روایت شناسی ساخت گرایان استفاده شده
است .در روش توصیفی ،هدف پژوهش هایی است که به دنبال ارائۀ تصویری روشن از یک
موضوع یا پدیدۀ ادبی هستند تا آن ها بهتر شناخته شوند و قابل درک گردند .توصیف از طریق
نگاه جزئی نگرانه به یک پدیده و شرح دقیق و کامل از ویژگی های آن تحقق می یابد و برای
پاسخگویی به پرسش هایی است که از چیستی و چگونگی سؤال می کنند(رضی .)12 :1394 ،اما
در تحلیل پیوند دادن اجزاءِ مرتبط با هم در یک پیکره و توضیح این که آن اجزاء چگونه با
ساختار کلی موضوع مرتبط اند بررسی می شود(فتوحی .)32 :1391 ،بنابراین ،ابتدا شیوه آغاز
انجام با ذکر جزئیات در داستان ها از لحاظ ساختار و محتوا بیان ،و سپس با هم مقایسه و تطبیق
داده می شود.
 -1-4پیشینه تحقیق
راجع به پیشینۀ این تحقیق می توان گفت  :از نظر تاریخی اگر از این گفته افالطون که بیان
نموده است ،آغاز مهمترین بخش اثر است بگذریم؛ شاید در دوران باستان ،مشخص ترین سخن
را ارسطو در رساله فن شعر درباره آغاز و پایان «حماسه» مطرح کرده است (اخوت.)250: 1392،
و در بیان داستان نویسان معاصر در ارتباط با تنه داستان و پایان یا اوج و فرود آن در کتاب «هنر
داستان نویسی» بطور مفصل بحث شده است (یونسی 250: 1384،و .)504بعالوه از دیدگاه
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ساختارگرایان و براساس این نظریه نیز در کتاب دستور زبان داستان (اخوت 213 : 1392 ،تا
 ،)250این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین «نانسی کرس» کتابی تحت عنوان
«شروع ،میانه ،پایان» داستان ،نوشته است که در سال  1387توسط «نیلوفر اربابی» به فارسی
ترجمه شده و توسط نشر «رسش» در اهواز به چاپ رسیده است .درکتاب راهنمای داستان
نویسی (میر صادقی 99: 1390،تا ،)114هم راجع به شروع ،میانه و پایانِ داستان ،سخن گفته شده
است .در مقاله «خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی با رویکرد روایت شناسی
ساخت گرا» نویسندگان در بخش پیرفت  17به مرگ خسرو و شیرین که در انجام داستان اتفاق
می افتد ،اشاره می کنند و آن را با نحوۀ انجام داستان در شیرین و خسرو هاتفی مقایسه می
نمایند( بامشکی و رضوی 84 :1393،تا  .)86و در مقاله « بررسی جنبه های تاریخی دو منظومه
غنایی خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی» هم نویسندگان ذیل عنوان
«پادشاهی شیرویه و پایان کار خسرو و پرویز» و «چگونگی مرگ شیرین» اشاره های تاریخی دو
منظومه را در انجام بررسی و مقایسه می کنند و سرودۀ نظامی را در بخش پایانی با روایت ثعالبی
منطبق می دانند و می نویسند؛ «نظامی بخش پایان داستان را تفصیل بیشتری داده است و از چهرۀ
تاریخی شیرین ،چهره ای اسطوره ای ساخته است» (یزدانی و همکاران 180 :1391 ،تا  )184اما
«انجام» در داستان های مورد نظر تاکنون بررسی نشده است.
 -2انجام داستان
پایان داستان را تحقق یافتن درونمایه داستان و کامل شدن پیرنگ آن می دانند که پس از متن
یا تنۀ اصلی قرار می گیرد و داستان نویس پس از پایان داستان مطلب مهم و قابل ذکری مطرح
نمی کند ،بنابراین دقت در نحوۀ شکل گیری ساختار و محتوای «انجام» و نحوۀ استفاده از شیوۀ
پایان بندی مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است زیرا ایجاد بحران در اوج داستان که خود
ممکن است پایان داستان باشد و نحوۀ استفاده از گره گشایی و نتیجه گیری در داستان یا تمام
کردن داستان با اوج یا اوج و گره گشایی و نتیجه گیری تابع کیفیت طرح داستان است و قاعده و
قانون معینی ندارد« .بحران در داستان ،مرحلۀ پایانی داستان ،یعنی بزنگاه و گره گشایی را می
آفریند و پایان را به وجود می آورد .در پایان داستان باید همه چیز با هم جفت و جور شود و
کلیت معنایی و ساختاری را بیافریند  .اصوالً سه پایان بندی برای داستان قائل شده اند  :داستان
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هایی که با پایان بندی شان خواننده را خشنود می کنند  ،که از آن ها با عنوان « پایان خوش» نام
می برند .داستان هایی که پایان خوش ندارند؛ و داستان هایی که وقایعی در آن ها اتفاق می افتد و
خواننده به این واقعیت می رسد که خواسته هایش برای شخصیت ،نه درست بوده است و نه قابل
قبول» (همان  107:و  .) 109اغلب ساختارِ طرحِ داستان طوری است که اوج ،داستان را تمام نمی
کند« .بنابراین خواننده هنگامی که به اوج داستان می رسد ،نمی تواند سلسله علل را به هم مربوط
سازد و نتیجه الزم را بگیرد .لذا برای این که ابهامی باقی نماند و خواننده احساس مبهمی از
داستان و سرنوشت اشخاص آن نداشته باشد؛ نویسنده ناگزیر مؤخره ای به داستان می افزاید و به
یاری آن نکات مبهم داستان را برای خواننده روشن می کند .به عبارت دیگر ،به او کمک می کند
که نتیجه الزم را بگیرد و این کار معموالً به یاری گره گشایی انجام می گیرد .در پاره ای موارد هم
داستان می تواند بدون گره گشایی تمام شود  ،اما نویسنده ،برای این که از تیزی لبۀ اوج بکاهد ،و
تماس خواننده را به نحو مالیم و مطبوعی با داستان و اشخاص آن قطع کند« ،گره گشایی» به
داستان می افزاید و خواننده را همراه با اوج ،فرود می آورد و به سطح زندگی خویش می رساند
و کاری می کند که با احساسی مالیم داستان به پایان برسد» (یونسی .)521 :1384 ،اما از نظر
بررسیِ پایان یا انجام در این داستان ها باید گفت که؛ پایان در داستان های عاشقانه گونههای
متفاوتی دارد« .از این رو می توان منظومه ها را به «غم نامه» و «شادی نامه» تقسیم کرد :غم نامه
(تراژدی) :با مرگ نابهنگام و دلخراش قهرمانان به پایان می رسد؛ مانند پایان غم انگیز عاشقانی
مانند  :مجنون قیس ،سیاوش ،فرهاد ،بکتاش ،ورقه ،رامین و معشوقانی چون «شیرین» و«سسی».
پایان داستان «حُسن و عشق» و «مدهو مالت و منوهر» و بیشتر منظومه های شبه قاره یا متأثر از آن
ها نیز چنین است .محور ستی نامه ها ،به آتش رفتن معشوق ،پس از مرگ عاشق است که در
ادبیات فارسی هم منظومه های «سوز و گداز» نوعی خبوشانی(مرگ .1019ق) «ستی نامۀ» مجرم
کشمیری و« سحر حالل» اهلی شیرازی(مرگ  )924به تقلید از آنان سروده شده است.درشادی
نامه ،داستان پایانی خوش دارد و قهرمانان به وصال می رسند  .این گونه منظومه ها متأثر از
داستان ها و افسانه های عامیانه هستند و از نظر شکل و بافت به آن ها شبیه اند و پایانی خوش و
توأم با شادی و جشن و سرور دارند  .همچنین داستان هایی که رنگ حماسی دارند ؛ به دلیل
بقای نسل قهرمان ( عاشق ) به وصال ختم می شوند ،مانند :سرنوشت عاشق و معشوق در داستان
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های «،بهرام و گل اندامِ » امین الدین محمد صافی« ،تهمینه و رستم »و« رودابه و زال» در شاهنامه
فردوسی« ،همای و همایون» و « گل نوروز»خواجوی کرمانی« ،زلیخاو یوسف» منسوب به
فردوسی« ،تذرو و سرو» نثاری تونی ،مرگ ( 968یا . 967ق) و «جمشید و خورشید» سلمان
ساوجی(ذوالفقاری  .)53 ، 52: 1392از داستآن های مورد نظر نیز« ،خسرو و شیرین» را میتوان
تراژدی یا غم نامه محسوب کرد ،در حالی که «جمشید و خورشید» و «گل و نوروز» پایان خوشی
دارند و از نظر انجام «شادی نامه» نامیده می شوند.
 -2-1انجام در داستان خسرو و شیرین
پایان در داستان خسرو شیرین از آن جا آغاز می شود ،که شیرین بعد از ازدواج با خسرو،
وی را به فراگیری دانش ترغیب می کند .خسرو نیز برای خوشایند شیرین از بزرگ امید دعوت
می کند و سخنان حکیمانه اش را می شنود ،اما دیری نمی گذرد که «شیرویه» پسر خسرو از مریم
دختر قیصر روم ،شاه را نگران می کند ،چنان که تصمیم می گیرد او را از میان بر دارد .ولی بزرگ
امید او را از این کار باز می دارد تا این که خسرو سرانجام سلطنت را به شیرویه می سپارد و خود
در گوشۀ آتشکده عزلت اختیار می کند .شیرویه عزلت او را کافی نمی داند و با طرح قبلی ،شبانه
فردی را می فرستد تا با کارد پهلوی او را بدرد .شیرین که در کنار خسرو خفته است ،پس از
بیداری از فاجعه آگاه می شود و ناله هایی جانسوز سر می دهد .سپس مراسم عزاداری بر پا می
کند و چون شیرویه به او پیشنهاد ازدواج می دهد ،به منظور فریب او روز عزاداری خود را می
آراید تا ظاهراً خود را موافق پیشنهاد او نشان دهد؛ اما پس از پایان مراسم «دخمه سپاری» به
تنهایی وارد دخمه می شود و جای زخم خسرو را می بوسد و درست در همان نقطه که شوهرش
را زخم زده اند ،دشنه ای بر خود می زند و می میرد ،چنان که نظامی می گوید:
جگررر گرراه ملررُ را مهررر بررر داشررت

ببوسید آن دهن کراو برر جگرر داشرت

بر آن آیین که دیرد آن زخرم را ریرش

همآن جا دشرنه ای زد برر ترن خرویش

به خرون گررم شسرت آن خوابگره را

جراحررت تررازه کرررد انرردام شرره را

آورد آنگهرری شرره را در آغرروش

نهرراد و دوش بررر دوش

پر

لرربش بررر ل ر

بررره نیرررروی بلنرررد آواز برداشرررت

چنان کان قروم از آوازش خبرر داشرت

که جان با جان و تن برا ترن بپیوسرت

تن از دوری و جان از داوری رست(نظامی)690: 1366 ،
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بزرگان وقتی از این راز آگاه شدند شیرین را مورد تحسین قرار دادند و او را نیز در کنار
خسرو دفن کردند و بازگشتند و بر لوح این مثل را نوشتند:
که جز شریرین کره در خرا

درشتسرت

کسرری از بهررر کرر

خررود را نَکشتسررت
(همان)691:

نظامی بعد از این جریان به مذمت دنیا و بیان مفاهیم حِکمی می پردازد و خواننده را به اشک
راندن بر شیرین فرا می خواند و او را چون بت قیچاق خود یعنی «آفاق» می داند.
دریررن افسررانه شرطسررت اشررُ رانرردن

گالبررری تلرررخ برررر شررریرین فشررراندن

برره حکررم آن کرره آن کررم زنرردگانی

چررو گررل بررر برراد شررد روز جرروانی

سرربُ رو چررون بررت قبچررا مررن بررود

گمرران افترراد خررود کآفررا مررن بررود
(همان 699:و )700

سپس ابیاتی در نصیحت فرزند خود و خواب خسرو که جمال حضرت محمد مصطفی (ص)
را می بیند که او را به اسالم فرا می خواند ،می سراید و از شیرین که خسرو را ترغیب به پذیرش
اسالم می کند ،سخن می گوید .همچنین موضوع نامۀ رسول خدا (ص) به خسرو و پاره کردن آن
توسط خسرو و بیان حوادث پس از پاره کردن نامۀ حضرت رسول (ص) را مطرح می کند .آنگاه
با سرودن اشعاری در «معراج» حضرت رسول (ص) و در مذمت جهان و مذمت ابناء روزگار ،و
جریان مالقات خود با «مظفرالدین عثمان قزل ارسالن» و مدح وی ،منظومه را به پایان می برد.
با توجه به الگوهای پایان داستان در منظومه های غنایی ،داستان خسرو و شیرین پایانی «تراژدی»
گونه دارد و به عبارت دیگر« پایان غم انگیز سرنوشت دو دلداده سوزی و دردی دارد که قصۀ
عشق بزرگان را چاشنی عشق واقعی -عشق شوریدگان و نامرادان -می دهد .پایان داستان از حیث
قوت و تأثیر با همۀ داستان  ،که خود پر از لطف و شور و زیبایی است ،برابری می کند و شور و
هیجان آن به نهایت می رسد» (زرین کوب« .)196 : 1374 ،در پایان قصه ،آن جا که خسرو در
خون خود می غلطد و جان می دهد و باز راضی نمی شود که شیرین را از خواب خوش بیدار
کند ،چهرۀ او ،رنگ سیمای یک قهرمان عشق واقعی را پیدا می کند ؛ اما شیرین هم وقتی در
مقابل پیشنهاد شوم  ،اما به هر حال ،وسوسه انگیز شیرویه دست خون آلود او را پس می زند و در
دخمه جگرگاه خود را می درد؛ سیمایش همان اندازه قهرمانی است – قهرمانی در عشق ،قهرمانی
در وفاداری زنانه و بدبن گونه «هوسنامه» نظامی با پیروزی عشق بر کامجویی پایان یافت» (زرین
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کوب  ) 108 : 1380 ،زیرا «شیرویه عشقی بیمارگونه و ممنوع به شیرین دارد که فاجعه می آفریند
و باعث مرگ خسرو و خودکشی شیرین می شود ،این عشق هوسناک از صمیمیت و تعهد و
انسانیت خالی است و جز شهوتی مهار نشده از روحی بیمار نیست ،و باید گفت که عشق شیرویه
به شیرین همان عشق رنگی موالناست» (خلیل اللهی و برج ساز .)112 :1395 ،با توجه به ساختار
داستان مشاهده می شود که؛ « نظامی اوج و پایان داستان را در هم می آمیزد و با اشعار مختصر ،بر
عکس بیشتر مندرجات کتاب ،به سرعت ارتباط خواننده را با حوادث و اشخاص داستان قطع می
کند و کتاب را به پایان می برد  .این اختصار و کوتاه سخنی بر شکوه و عظمت این قصه به
مراتب می افزاید» ( ظفری .)470 : 1372،
 -2-2انجام در داستان گل و نوروز
انجام یا پایان در داستانِ «گل و نوروز »بعد از رسیدن گل و نوروز به یکدیگر به طریق حالل ،و
عقد کابین آنان بر طریق دین احمدی(ص ) ،و اجازه خواستن نوروز از قیصر برای بازگشت به
ایران ،به قصد دیدار خانواده و پدر پیرش به همراه گل ،و روان کردن مهد گل به همراه نوروز
توسط قیصر به خراسان ،آغاز می شود .نوروز با شکوه و تجمل فراوان به جانب خراسان حرکت
می کند و پس از دو هفته به کوهی می رسد و آن جا منزل می کند .ندیمان از «دیری» با نوروز
سخن می گویند که کشیشی پیر به نام« دانش افروز» در آن زندگی می کند:
ز نزدیکرران یکرری گفررت ای شهنشرراه

در اینجرررا هسرررت دیرررری برررر سرررر راه

درو فرسررروده سرررالی دهرررر پیمرررای

چررو مرره پیررُ ضررمیرش شررهر پیمررای

کشیشرری پیررر نررامش دانررش افررروز

دانرررش آمرررروز

وزو عقرررل مهنرررد

(خواجوی کرمانی)245 :1370 ،

نوروز صبح روز بعد به دیدار دانش افروز می رود .او را خضر وقت خطاب می کند و از وی
می خواهد که او را نصیحت کند و به سؤاالتش پاسخ دهد:
بررره دسرررتوری سررریالی چنرررد دارم

کرره عمررری شررد کررزان در زیررر بررارم

جررروابم

ز زیرررررر ابرررررر بنمرررررای آفترررررابم

مشررررف کرررن بررره تشرررری

(همان)246:

آنگاه سؤاالتی از منشأ و معاد ،در پرستیدن اصنام ،در صاحب الزمان  ،در حرکات فلکی ،در
مدت ادوار فلک ،در اسرار ازل و اول کسی که مبعوث بود ،در ممات ،در حیات ،در بیان روح ،در
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کیفیت خردمند و بیان خرد ،در تصور ،در تصدُّر ،در تفضُّل و در تواضع از او می پرسد و کشیش
نیز به فراخور حال جواب می دهد .سپس شاهزاده نوروز به طرف «آذربایجان» و «نخجوان»
حرکت می کند و پس از شش روز اقامت و استراحت در نخجوان و حرکت دوباره ،پس از یک
ماه راهپیمایی به «مرو شاه جهان» که پایتخت شاهان خراسان بود می رسد .شاهزاده پیروز با
شنیدن خبر بازگشت نوروز ،بساط شادمانی برپا می کند و خراج یک سال را به مردم می بخشد و
پس از شش ماه زندگی شاد و خرم ،در کنار نوروز از دنیا می رود.
شرش مراه

قررد جسررت از پررری رویرران دلخررواه

بدین سان شاد و خررم قرر

چرون صرب پرر نرور

ز ایررروان زد علرررم برررر گلشرررن حرررور

برررزد آهررری و ناگررراهی سرررفر کررررد

وزیرررن بیغولررر خررراکی گرررذر کررررد

شبی در یُ نفر

(همان)256 :

پس از مرگ «پیروز» نوروز به تخت پادشاهی می نشیند و عدل و داد بر پا می کند .عبادتگاه
ها و پرستش گاه هایی ایجاد می کند و به آبادانی مملکت همت می گمارد و پس از مدتی از
«گل» صاحب فرزندی می شود که او را «قباد» می نامد و پس از چندی فرمانروایی از دنیا می
رود« .گل» نیز کمتر از یک هفته پس از مرگ «نوروز» از دنیا می رود و «قباد» پسر «نوروز» بر
تخت پادشاهی تکیه می زند.
پر

از نرروروز گررل هررم بررار بررر بسررت

قف

بشکست و چون بلبرل بررون جسرت

نشررد یررُ هفترره کرران مرراه دو هفترره

برره زیررر ابررر شررد چررون مرره نهفترره

چرو خرالی شرد ز خسررو تخرت پیرروز

روان شررد مهررد گررل در فصررل نرروروز

سرررریر افرررروز شرررد ترررا قبرررادی

کیقبرررادی

برررر آمرررد بانررر

کرررو

(همان)264 :

قباد نیز مدتی با عدل و داد فرمانروایی می کند و از دنیا می رود .خواجو در پایان کار او
ابیاتی چند ،در بی وفایی روزگار می سراید .و در ادامه به مدح مرشدُ الحق والدین «ابواسحاق
کازرونی» می پردازد و ابیاتی ،خطاب به باد بهار و ارسال عبودیت به حضرت والیت پناه «شیخ
کازرونی» می سراید .آنگاه در تاریخ والدت خود ،نمودار اوضاع فلکی ،در وقت والدت و
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نکوهش دوران افالک ،در موعظه و وصف کتاب و تاریخ و عدد ابیات کتاب ،و در پایان در
حسب حال خویش با ممدوح و خاتمت کتاب ،سخن می گوید و منظومه را به پایان می برد.
با توجه به ساختار منظومه های غنایی ،پایان این منظومه «شادی نامه» است ،زیرا عشاق پس از
رفع همۀ موانع به وصال می رسند و جشن و شادمانی بر پا می کنند ،و حتی صاحب فرزندی می
شوند که ادامه دهنده راه پدر و جانشین او می شود .داستان ،پایانی رضایت بخش دارد ،چون
خوانن ده سؤال نمی کند که بعد چه شد؟ بلکه با توجه به سیر حوادث داستان و هدف سراینده ،
داستان را پایان یافته تلقی می کند .همچنین در پایان این داستان و هنگام وصال گل و نوروز به
لحاظ بزمی بودن ،مراسم عروسی همراه با مجلس بزم و شادکامی برگزار می شود.
 -2-3انجام در داستان جمشید و خورشید
پایان در داستان جمشید و خورشید نیز ،با برگزاری مراسم ازدواج جمشید و خورشید و نامه
نوشتن جمشید به پدرش «فغفور» و بیان حدیث شوق رسیدن به دیدار پدر ،آغاز می شود.
جمشید در این نامه از رنج ها و سختی های خود و این که سرانجام به مقصود رسیده است،
سخن می گوید:
دلم در بحر حیرت غوطه هاا خاورد

و لرررریکن عاقبررررت گرررروهر بررررر آورد

اگررر چرره زحمررت ظلمررت کشرریدم

زالل چشرررررم حیررررروان چشررررریدم

نماندسرررت آرزو اکنرررون جرررز ایرررنم

کرررره دیرررردار عزیررررزت را ببیررررنم

اسررت

اسررت

جمررال وصررل از آن رو در نقررا

نسرریم صررب دولررت چررون بررر آیررد

کرره چشررم بررد میرران مررا حجررا

ز روی آرزو برقرررررررر گشرررررررراید
(سلمان ساوجی)761 :1389 ،

جمشید پس از رسیدن به آرزوی خود می خواهد به چین بر گردد .وقتی موضوع را با
خورشید در میان می گذارد؛ خورشید نزد مادر می رود تا وی را از این خواستۀ جمشید آگاه کند.
مادر از شنیدن این سخن بر آشفته می شود .خورشید به ناچار سخن خود را شوخی تلقی می کند
و می گوید که خواسته تا از این طریق محبت مادر را نسبت به خود بیازماید؛ سپس نزد جمشید
می رود و ماجرا را برای او نقل می کند .سرانجام آن دو تصمیم می گیرند با اجازه قیصر چند
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روزی را برای نشاط از شهر خارج شوند و سپس به طرف چین بگریزند .قیصر که از نیت واقعی
آنان بی اطالع است ،درخواست آنان را می پذیرد و خورشید آماده سفر می شود.
چررو از قیصررر اجررازت یافررت جمشررید

بررره سررراز راه شرررد مشرررغول خورشرررید

ز گرررن و گررروهر و خلخرررال و یررراره

ز ترررا و تخرررت و طرررو و گوشرررواره

ز دیبررررا و غررررالم و چارپررررا نیررررز

ز الال و پرسرررررتاران و هرررررر چیرررررز

کرره نتوانسررت بررا خررود کرررد همررراه

برره عررزم صررید بیرررون رفررت بررا شرراه

در آن نخجیرگرررررره بودنررررررد ده روز

برررره روز اختیررررار و تخررررت پیررررروز

از آن جررا رخ برره سرروی چررین نهادنررد

از سررالی برره حررد چررین فتادنررد

پرر

(همان)766 :

خبر رسیدن جمشید به همراه خورشید به چین ،به فغفور می رسد .فغفور و همایون که از غم
فرزند بیمار و ضعیف شده بودند؛ بسیار شادمان می شوند .به فرمان فغفور شهر را آذین می بندند
و جشن و سروری شایسته بر پا می کنند و آنگاه:
ملرررُ فغفرررورش انررردر بارگررره بررررد

بررردو ترررا و سرررریر ملرررُ بسرررپرد

برره شرراهی بررر سررر تخررتش نشرراندند

ملرررُ جمشرررید را فغفرررور خواندنرررد

بزرگررران گررروهر افشررراندند برررر جرررم

برره شرراهی آفرررین خواندنررد بررر جررم
(همان)767 :

جمشید نیز پس از این که به پادشاهی می رسد به عدل و داد جهان را می آراید و پس از سال
ها رخت از جهان می بندد.
چو کار ملرُ برر جمشرید شرد راسرت

بررره داد و عررردل گیتررری را بیاراسرررت

چنان عمری بره عردل و داد مری داشرت

برره آخررر در گذشررت او نیررز بگذاشررت
(همان)767 :

سلمان ساوجی پس از پایان کار جمشید ،ابیاتی در اندرز و شکایت از پیری می سراید و با ذکر
تاریخ نظم داستان ،منظومه را به پایان می برد .پایان این منظومه نیز همچون داستان گل و نوروز
«شادی نامه» است ،زیرا برگزاری مراسم ازدواج همراه با جشن و شادمانی است و این جشن و
شادمانی پس از بازگشت جمشید به چین ،دوباره نیز تکرار می شود و فغفور حکومت را در زمان
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حیات خود به پسر واگذار می نما ید  .با توجه به ساختار پایان  ،این منظومه را نیز می توان جزء
منظومه های غنایی بزمی ،به حساب آورد.
 -3مقایسه و تطبیق انجام در داستان ها (مغایرت ها و مشابهت ها):
بررسی بخش انجام یا پایان در منظومه ها نکاتی را روشن می کند ،که مهمترین آن ها وجود
برخی اختالف ها و نکات مشترک به شرح زیر است.
 -3-1پایان در داستان خسرو و شیرین  ،از ترغیب شیرین ،خسرو را به فراگیری دانش تا پایان
منظومه  802بیت را به خود اختصاص داده است که از این تعداد  248بیت ،مربوط به ساختار
اصلی انجام ،و ما بقی ابیات در اصل مؤخره ای است که به داستان افزوده شده تا برخی از نکات
مبهم را برای خواننده روشن کند و خواننده را به نحو مالیم و مطبوعی به پایان داستان هدایت
نماید.
انجام در گل و نوروز نیز ،از روان شدن مهد گل به همراه نوروز تا زمان مرگ قباد و اندرزهای
پس از مرگ وی که جزء ساختار اصلی پایان داستان است 445 ،بیت را در بر می گیرد .از مدح
شیخ ابواسحاق کازرونی تا پایان منظومه نیز 459 ،بیت را شامل است که در مجموع ساختار اصلی
انجام و مؤخره های آن  904بیت منظومه را به خود اختصاص داده است.
در داستان جمشید و خورشید ،ساختار انجام از نامه نوشتن جمشید به پدر تا زمان مرگ او 128
بیت در قالب مثنوی دارد ،و سه بیت غزل ،و دو قطعۀ دوبیتی و دو عنوان «دو بیتی» که در مجموع
 139بیت را شامل می شود و سپس مؤخره ای که پس از ساختار اصلی داستان  65بیت در پند و
اندرز و شکایت از پیری را شامل می شود و دو بیت نیز در سبب نظم کتاب سروده است ،که در
مقام مقایسه و تطبیق می توان گفت :از نظر تعداد ابیات در ساختار اصلی انجام داستان ها،
منظومه گل و نوروز در رتبه اول ،سپس خسرو و شیرین و بعد از آن جمشید و خورشید قرار
دارد ،اما در مجموع ابیاتِ ساختار انجام و مؤخره های آن ،بازهم از نظر ابیات ،گل و نوروز با
 904بیت در رتبه اول ،سپس خسرو و شیرین با  802بیت در رتبه دوم و بعد از آن جمشید و
خورشید با کمترین تعداد ابیات یعنی  139بیت در رتبه سوم قرار میگیرد.
 -3-2در پایان داستان نظامی ،شیرین ،خسرو را به فراگیری دانش ترغیب می کند .خسرو نیز به
توصیۀ او بزرگ امید را نزد خود فرا می خواند و از او سؤاالتی می پرسد ،که بزرگ امید به تمام
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سؤاالت او پاسخ می دهد .شیرین نیز پس از ستایش بزرگ امید درخواست می کند که او را از
دانش خود بهره مند سازد .بزرگ امید نیز چهل نکته از «کلیله و دمنه» را برای او بیان می کند.
در داستان گل و نوروز نیز چنین اتفاقی واقع می شود و آن مالقات نوروز در «دیری» در مسیر
رفتن به ایران و مالقات با دانش افروز است که از او می خواهد او را نصیحت کند و به سؤاالتش
پاسخ دهد  .آنگاه نوروز سؤاالتی طرح می کند و دانش افروز نیز به آن ها پاسخ می دهد ،اما از
این که گل از دانش افروز طلب راهنمایی یا درخواست پاسخ به سؤالی نماید ؛ سخنی به میان
نیامده است .در داستان جمشید و خورشید با توجه به تعداد کم ابیاتِ ساختار انجام ،به چنین
موضوعی پرداخته نشده است.
 -3-3نظامی در انجام داستان بیست بیت در صفت کمال نف

خود می سراید .وی در این

ابیات ،خودشناسی را مقدمه خداشناسی می داند .اما در داستان گل و نوروز و جمشید و خورشید
چنین عنوانی طرح نشده است.
 -3-4بیشتر ابیات پایان در منظومۀ خسرو وشیرین چه در آغاز و چه در پایانِ مطالب ،با ابیات
زیادی در حکمت و موعظه همراه است؛ از قبیل مطالبی که در نصیحت فرزند خود بیان کرده
است .همچنین نظامی در پایان داستان با سخنان پندآمیز در مذمت دنیا و ابناء روزگار سخن گفته
است .خواجوی کرمانی نیز در بخش انجام پس از مرگ پیروز شاه  ،گل و نوروز و قباد سخنان
اندرزگونه ،همراه با پند و حکمت را بیان می کند و بعد از مدح «شیخ ابواسحاق کازرونی» ،در
نکوهش دوران افالک و موعظه داد سخن می دهد .سلمان ساوجی نیز بعد از مرگ جمشید ،تحت
عنوانِ «پند و اندرز» سخنان حکیمانه ای همچون نظامی و خواجو می آورد.
 -3-5در پایان داستان خسرو شیرین ،دو حادثه مهم رخ می دهد که یکی؛ کشته شدن خسرو و
دیگری؛ مرگ شیرین است .مرگ این دو قهرمان به دنبال حوادثی است ،که کمتر از یک شبانه
روز اتفاق می افتد .نکته مهم پایان زندگی قهرمانان با مرگ غیر طبیعی است ،حال آن که مرگ
پیروز شاه ،نوروز ،گل و جمشید به صورت طبیعی و بدون هیچ حادثه ای پس از مدتی
فرمانروایی بوقوع می پیوندد .از نحوۀ مرگ خورشید نیز در منظومه سلمان ساوجی سخنی به میان
نیامده است .بنابراین می توان گفت  :با توجه به ساختار پایان در منظومه های غنایی ،پایان در
داستان خسرو و شیرین « تراژدی» یا غمنامه است ،و پایان خوشی ندارد ،حال آن که پایان در
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داستان گل و نوروز و جمشید و خورشید «شادی نامه »است و این داستان ها در پایان بندی شان
خواننده را خشنود می کنند و پایان خوشی دارند.
 -3-6اشاره به برخی آداب و رسوم روزگار ،در انجام منظومه ها دیده می شود ،مانند :مجاور
شدن خسرو در اواخر عمر در آتشگاه ،سپردن تاج و تخت شاهی توسط فغفورِ چین به پسرش
پس از بازگشت از روم و عزاداری نوروز در مرگ پدر به مدت دو ماه و آنگاه به تخت نشستن او
به جای پدر بر اثر اصرار و خواست مردم ایران که از مهمترین این رسوم است.
 -3-7در هر سه منظومه عشاق شاهزاده هایی هستند که ارتباط سرزمینی و ملی با معشوقان
ندارند  ،بلکه به طلب معشوق به سرزمین پدری آنان می آیند  .در انجام داستان خسرو وشیرین ،
شیرین که شاهزاده ارمن است پس از ازدواج با خسرو ،ارمن را رها می کند و به دربار خسرو می
آید و تا آخر عمر با او زندگی می کند  .اما در دو منظومۀ دیگر عشاق پس از عقد ازدواج و
رسیدن به وصال ،قصد بازگشت به سرزمین اصلی خود را دارند و از این میان قیصر ،مهد گل را
با میل و رغبت خود و گل به همراه نوروز می فرستد؛ در حالی که پدر و مادر جمشید با
فرستادن خورشید به همراه جمشید مخالفت می کنند و همراه شدن خورشید با جمشید با تدبیر
جمشید و خورشید ،مبنی بر اجازه خروج از شهر به بهانه شکار و تفریح و سپس گریختن آن دو
به سرزمین چین همراه است.
 -3-8در داستان نظامی ،خسرو پسری دارد از مریم دختر قیصر روم به نام «شیرویه» که در انجام
داستان ،پدر را به قتل می رساند و سلطنت او را تصاحب می کند و انتظار زناشویی با همسر پدر،
یعنی شیرین را نیز در سر می پروراند؛ اما در مورد این که خسرو از شیرین فرزندی داشته باشد،
سخن گفته نشده است .هر چند «کریستن سن» از دو فرزند خسرو از شیرین به نامهای «مردان
شاه» و «شهریار» نام میبرد که خسرو قصد داشت ،مردان شاه را به جانشینی خود انتخاب نماید
(کریستن سن.)516 :1367 ،
در داستان گل و نوروز ،آن دو صاحب فرزندی می شوند به نام «قباد» که پس از مرگ طبیعی آنان
جانشین پدر می شود .در داستان جمشید و خورشید از فرزند دار شدن آنان سخنی به میان نیامده
است.
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 -3-9در داستان نظامی  ،شیرین خسرو را پس از رسیدن به قدرت ،ترغیب به بر پایی عدل و داد
و دوری از ظلم و ستم می کند ،در حالی که در داستآن های خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی،
نوروز و پسرش قباد و جمشید پس از رسیدن به حکومت خود عدالت و دادگری بر پا می کنند.
 -3-10در داستان خواجو  ،گل و نوروز در مسیر راه رسیدن به ایران از آذربایجان و نخجوان
عبور می کنند و شش روز در نخجوان اقامت می نمایند و سپس به مرو حرکت می نمایند.
رسیدن آنان به مرو شادمانی مردم و پیروز شاه را بدنبال دارد .پیروز شاه پس از شش ماه می میرد
و نوروز پس از مرگ او به سلطنت می رسد .در داستان سلمان ساوجی نیز رسیدن جمشید ،به
همراه خورشید به چین مردم را شادمان می کند .فغفورِ چین نیز پس از جشن و شادمانی در زمان
حیات خود تاج سلطنت را به جمشید می سپرد ؛ اما در داستان نظامی ،خسرو  ،خود در اثر مبارزه
با بهرام و شکست وی چنان که در متن اصلی داستان آمده است ،به حکومت می رسد ،و با
دسیسه پدر از قدرت کنار می رود و کشته می شود و پسرش شیرویه در اصل قدرت پدر را به
زور و نیرنگ تصاحب می کند .
 -3-11در پایان داستان خسرو وشیرین ،نظامی ،در صفت کمال نفس خود سخن می گوید و نیز
اشاره ای دارد ،به مالقات خود با مظفرالدین عثمان قزل ارسالن و بیان منظور خود از سرودن
منظومه ،که دعای خسروان است .آنگاه به بیان حسب حال خود با قزل ارسالن و سرانجام شمس
الدین محمد جهان پهلوان و ذکر نام مؤید نصرت الدین و ابوبکر محمد می پردازد:
مررررا مقصرررود ازیرررن شررریرین فسرررانه

دعررررای خسررررروان آمررررد بهانرررره

چررو شررکر خسرررو آمررد بررر زبررانم

فسرررون شرررکر و شررریرین چررره خررروانم
(نظامی)745/1366 ،

عالوه بر آن نظامی از احترامی که مظفرالدین به او می گذارد -به سبب ورودش به مجلس ،ترک
می گساری می نماید-و نیز بخشش ده «حمدونیان» به وی و بیان حال خود وحسودان سخن می
گوید.
خواجوی کرمانی نیز در پایان گل و نوروز ،پس از مدح شیخ ابواسحاق کازرونی در تاریخ والدت
خود ،نمودار اوضاع ،عدد ابیات و حسب حال خویش با ممدوح و خاتمت کتاب سخن می گوید.
سلمان ساوجی هم آخرین بخش انجام داستان را در شکایت از «پیری» که در حقیقت بیان حال
خود اوست ،اختصاص داده است ،اما در پایان منظومه در مدح کسی سخن نگفته است.
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 -3-12نظامی در انجام داستان در نظر دارد که سرانجام عشق مجازی ،خسرو به شیرین را با
تصویری از عشق ایده آل و پاک به پایان برد ،زیرا در پایان این داستان و بعد از مرگ شیرین ،به
مقتضای حال و مقام ،دسته ای از زنان را که به عشق وفا دارند ،می ستاید و مرگ شیرین را چنین
توصیف می کند:
زهررری شررریرین و شررریرین مرررردن او

زهررری جررران دادن و جررران برررردن او

کنررد در عشررق مررردن

برره جانرران جرران چنررین بایررد سررپردن

چنررین واجرر

(همان)690 :

اما در داستان های خواجو و سلمان چنین نکته ای به چشم نمی خورد.
 -3-13در پایان داستان خسرو وشیرین ،مطالب تاریخی معتبری دیده می شود که بخشی از آن
مطالب با تاریخ مدون ما تطبیق می کند ،مانند :نامه نوشتن پیامبر(ص) به خسرو پرویز و پاره
کردن نامۀ آن حضرت توسط خسرو ،جنگ ذی قار و مرگ شمس الدین محمد جهان پهلوان و
ذکر نام دو تن از بازماندگان او ،یعنی مؤید نصرت الدین و ابوبکر محمد ،و نیز قسمتی دیگر از
آیات و احادیث و روایات دینی مانند دیدن خسرو ،حضرت محمد (ص) را در خواب و یافتن
لوح اردشیر که ظهور آن حضرت را پیشگویی کرده است ،و بیان مسائلی که در معراج حضرت
رسول اکرم (ص) اتفاق میافتد؛ در حالی که چنین مطالب تاریخی و یا اشارات و روایات دینی
در منظومه های گل و نوروز ،و جمشید و خورشید دیده نمی شود.
 -3-14اما مسأله مهم دیگری که در پایانِ داستان خسرو وشیرین ،باید به آن توجه کرد؛ تحولی
است که در شخصیت خسرو اتفاق می افتد ،چنان که پایان داستان عاشقانه را سراسر رنگ و بوی
عارفانه می دهد .این که چه عاملی باعث می شود ،خسرو پرویزی که نظامی در اغلب توصیف
هایش او را شخصیتی می داند که بیشتر اوقاتش را به برپایی بزم های شبانه و شکار و عشرت می
گذراند؛ در انجام داستان به شخصیتی متعادل و آرام بدل شود ،تا جایی که حتی زمان مرگ نیز
حاضر نمی شود ،شیرین را که در کنار بسترش خوابیده است بیدار کند؛ نکته ای قابل تأمل است،
مگر این که شیرین را عامل اساسی تحول و رشد و بالندگی شخصیت خسرو بدانیم .بررسی دقیق
منظومۀ خسرو وشیرین نشان می دهد؛ در هر مرحله از داستان که خسرو تصمیم مثبتی می گیرد،
تشویق و هدایت شیرین در آن نقش مهمی دارد .مثالً آن جا که تاج و تخت خسرو از سوی بهرام
چوبین تهدید می شود و خسرو مجبور است به چاره جویی بپردازد ،تشویق و اجبار شیرین او را

2

26

پژوهشنامه ادب غنایی



وادار به مقابله با بهرام می کند و نیز زمانی که از سلطنت کنار می رود و شیوۀ زهد بر می گزیند؛
باز هم از راهنمایی و ارشاد شیرین بهره می برد .شیرین بعد از رسیدن به مقام شهبانویی هم ،شاه
را نصیحت می کند و از حکومت ستمگرانۀ او انتقاد می کند و او را به نیکی فرا می خواند و به او
توصیه می کند که از ستم بر رعیت دست بر دارد و به فکر آخرت باشد:
جهان سوزی برد اسرت و جرور سرازی

ترررو را بررره گرررر رعیرررت را نررروازی

نجررات آخرررت را چرراره گررر برراش

دریررن منررزل ز رفررتن بررا خبررر برراش

سررازد

سررررازد

کسرری کرراو سرریم و زر ترکیرر

ببررین دور از تررو شرراهانی کرره مردنررد

قیامررررت را کجررررا ترتیرررر

زمررال و ملررُ و شرراهی هرری بردنررد
(همان 649 :تا )651

بنابراین ،هشدارهای شیرین سرانجام باعث می شود ،خسرو از خواب گران غفلت بیدار شود.
پند های بزرگ امید را بشنود و در اواخر عمرش به حالتی عارفانه دست یابد و ثابت کند که
شیرین را از جان دوست تر دارد .چنان که در آخرین لحظات عمر خود ،که کارد بر پهلو می
خورد و فوق العاده تشنه است؛ علی رغم عالقه فراوانی که به وداع آخرین با شیرین دارد ،او را از
خواب شیرین بیدار نمی کند:
خرروش پهلررو دریررده

گشرراده چشررم و خررود را کشررته دیررده

ملررُ در خرروا

ز خرررونش خوابگررره طوفررران گرفتررره

دلرررش از تشرررنگی از جررران گرفتررره

به دل گفتا که شیرین را ز خروش خروا

کرررنم بیررردار و خرررواهم شرررربتی آ

دگرررر ره گفرررت برررا خررراطر نهفتررره

کرره هسررت ایررن مهربرران شرربها نخفترره

چو بینرد برر مرن ایرن بیرداد و خرواری

نخسرررربد دیگررررر از فریررررراد و زاری

همرران برره کرراین سررخن نررا گفترره باشررد

شررروم مرررن مررررده و او خفتررره باشرررد
(همان 682 :و )683

اما چنین سرانجامی برای قهرمانان ،در داستان های گل و نوروز و جمشید و خورشید دیده
نمی شود و تمام رفتارها و کردار قهرمانان در پایان این منظومه ها طبیعی جلوه می کند.
-3-15در داستان فرعی «عشق فرهاد به شیرین» ،فرهاد پس از شنیدن مرگ شیرین دست به خود
کشی می زند .در داستان های میان پیوندی گل و نوروز نیز عشاق قبل از رسیدن به معشوق جان
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می دهند و این داستان ها ،حالتی «تراژدی» گونه پیدا می کنند ،مانند :جان دادن و هالک شدن«
محمد وزیر» در عشق پسری به نام «علی» ،پس از این که به نصیحت زین العابدین مبنی بر ترک
عشق گوش نداد و هالک شدن خواجه بازرگان در عشق «پری زاد» (در داستان بهزاد و پری زاد)،
جان دادن «مهربان» در فراق «مهر» پس از ربوده شدن او توسط نره دیوی ،و در داستان کمال و
جمال ،جان دادن «شرف» در عشق جمال ،معشوق کمال که ابتدا او را از عشق بر حذر می داشت.
در داستان جمشید و خورشید نیز هر چند از سرگذشت «شادی شاه» شامی عاشق خورشید،
سخنی به میان نیامده است ،اما شکست او و پدرش «مهراج» از جمشید در لشکرکشی جمشید از
روم به شام ،برای شادی شاه حالت تراژدی گونه بوجود آورده است.
 -3-16نکته مهم دیگری که در انجام داستان خسرو و شیرین وجود دارد؛ توصیف معراج پیامبر
(ص) است که پس از ذکر نامۀ حضرت رسول (ص) به خسرو در  43بیت تحت عنوان «در
معراج رسول »(ص) بیان می کند .وی در این ابیات آشکارا به اعتقاد کالمی خود ،یعنی رؤیت
خداوند توسط پیامبر با چشم سر اشاره می نماید و می گوید  :پیامبر کالم سرمدی را بی نقل
شنیده و خداوند جهان را بی جهت دید ،حال آن که در منظومه های گل و نوروز ،و جمشید و
خورشید ،معراج در بخش غیر روایی داستان مطرح شده است.
 -3-17با توجه به این که منظومه های عاشقانه را با توجه به محتوا ،در ردیف منظومه های بزمی
در مقابل منظومه های رزمی قرار می دهند؛ نکته مشترک در انجام هر سه منظومه ،بر پایی مجالس
بزم و شادمانی با شکوه فراوان است که هنگام ازدواج و وصال عاشق و معشوق انجام می گیرد و
برای قهرمانان پایانی خوش را نوید می دهد  .در این مورد نیز «از نظامی در شرح مجالس بزم و
شادمانی کسی چیره دست تر پیدا نشده است  ،هر چند خودش به میگساری و باده خواری رغبتی
نداشته است؛ اما شادمانی ها و لذات را چنان تشریح کرده که گویی خود ساقی و میگسار بزم
یاران بوده و بیش از دیگران سر مستی داشته است» (صورتگر)133 :1384 ،
آنچه مهم است نحوۀ اتمام این منظومه ها بعد از برپایی این مجالس بزم و عروسی است که در
خسرو و شیرین نظامی ،تبدیل به تراژدی و غمنامه می گردد ،اما در گل و نوروز و جمشید و
خورشید ،به شکل شادی نامه به پایان می رسد.
 -4نتیجه
این بررسی نشان داد که شکل ساختارِ انجام در هر سه داستان تقریباً یکسان است و انجام داستان
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ها در هر سه منظومه پس از برطرف شدن تمام موانع توسط قهرمان اصلی داستان با برگزاری
مراسم ازدواج به طور رسمی آغاز می شود و از آن به بعد سرایندگان با طرح مطالبی در پند و
اندرز و مذمت دنیا و بیان حسب حال قهرمان اصلی در اواخر عمر و نتیجه گیری های اخالقی،
منظومه ها را به پایان می رسانند .البته با این تفاوت که در داستان خسرو و شیرین به موضوعات
تاریخی که با تاریخ مدوّن ایران مطابقت دارد ،اشاره می شود؛ در حالی که در منظومه های دیگر
چنین موضوعاتی طرح نمی گردد .عالوه بر این مرگ قهرمانان داستان نظامی بر اثر توطئه و
دسیسهای برنامه ریزی شده انجام میگیرد .اما قهرمانان دو منظومه دیگر به طور طبیعی از دنیا می
روند .این موضوع نیز با توجه به ساختار پایان در منظومههای غنایی شکل گرفته است ،چنان که
می توان گفت :این منظومه ها حالت بزمی دارند ،با این تفاوت که منظومه خسرو و شیرین پس از
بزمِ ازدواج ،با غمنامه یا تراژدی به پایان میرسد و پایان گل و نوروز و جمشید و خورشید شادی
نامه است.
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