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15/6/1389: ریخ پذیرشتا25/7/1388: تاریخ دریافت

نظامیشیرین وخسروها در توکار شخصیبررسی ساز
1د حسین فاطمیدکتر سی

2درپرمریم

چکیده

این تحلیل در. نظامی استخسرو و شیرینها در تشخصیروابطاساسی این مقاله تحلیل ۀلئمس
در این »گرکنش«ماس یشش نقش اصلی یا به تعبیر گر. استفاده شده استسمایگر گراز الگوي کنش

براسـاس  . ، فاعل، هدف، یاریگر و بازدارنـده کنندهدریافت، فرستنده: یابی شده که عبارتند ازروایت باز
ـیرین نتایج حاصل از این تحقیق در روایـت خسـر   ـتنده ،و و ش ـی  فرس - ت خسـرو بخشـی از شخص

ـیرین و  شود و بشارتظاهر می،واياین،انوشیرواناست که در خواب و به صورت- ناخودآگاه او ش
رسیدن خسرو و شیرین به یکدیگر، :شیرین، هدف:فاعل،خسروکنندهدریافت؛دهداو مییز را به دبش

ـنش      ، همسـر خسـرو  ، از طرفـی مـریم  :گر بازدارندهشاپور و کنش:یاریگر اسـت کـه بـا مـرگ او ک
.کندز او بروز نمیاچندانی بازدارندگیو از طرف دیگر فرهاد است کهرسداش به پایان میبازدارندگی

نیست؛ بلکه در طول این » خسرو و شیرین«اي به موازات عشق داستان عاشقانه»عشق فرهاد به شیرین«
از این پـژوهش بـر   .کندایفاي نقش می) رقیب(دارنده گر بازروایت جاي دارد و فرهاد به عنوان کنش

مفیـد و کارآمـد   ي رین تا حـد خسرو شیهاي منظومۀ تآید که الگوي گریماس در تحلیل شخصیمی
.ها را دنبال کندتتواند روابط و مناسبات شخصیاست و براساس این الگو خواننده با ذهنیتی روشن می

ـیرین  کننده و بازدارنده در دو روایت گرهاي فاعل، دریافتاز مقایسۀ کنش لیلـی و  و خسـرو وش
آمـده،  ارزش بـه حسـاب مـی   خسرو وشیرینپردازانچه از نظر داستانتوان دریافت که آنمیمجنون

آزادگی شخصیت او در عمل بوده استت زن داستان و قاطعی،لیلی و پردازانچه در نگاه داستانا آنام
ت او از فرمان پدر  ت زن داستان به آداب و رسوم اجتماعی و تبعیارزشمند بوده، پایبندي شخصیمجنون

.انددو روایت بودهۀلیگر تفاوت فرهنگی جوامعی است که خاستگاه اواین نکته بیان. استیا شوهر بوده
.هاي عاشقانۀ فارسی استاي براي تعمیم آن به دیگر داستانطرح این نمونه زمینه

.طرواب،تشخصی،ماسیگر گرالگوي کنش،وشیرینخسرو: هاکلید واژه

fatemi@ferdowsi. Um.ac.ir، دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات فارسی دانشیار .1

2.نویسندة مسؤولات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري زبان و ادبی ،ma.dorpar@gmail.com
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(رهاي ادبیجستا54

1 -تحقیق  له، طرح پرسش و پیشینۀئبیان مس:مهمقد

تواند در شناخت می،هاي جدیدههاي کهن منظوم و منثور بر اساس نظریروایتل و بازخوانی تحلیـ
ـ  نظـامی  خسرو و شـیرین مقالهدر این . ر واقع شودتر این آثار مؤثّتر و عمیقبیش ه بـه الگـوي   بـا توج
پرسش اصلی تحقیق ایـن اسـت کـه روابـط و مناسـبات     .شودمطالعه و بررسی می1گر گریماسکنش

چگونه است؟ ها در خسرو و شیرین نظامیتشخصی
گران ه پژوهشهمواره مورد توج،فارسی داردۀهاي عاشقاندر میان منظومهاین اثرتی کهیاهمدلیلبه 

: 1371متینی، (خسرو و شیرین : هاي زیر اشاره کردتوان به نمونهمیها این پژوهشلۀاز جم.بوده است
: 1377(امیر خسرو دهلوي شیرین و خسروشیرین نظامی با واختاري خسرومقایسۀ روایی و س، )512
38( ،هاي غنایی، تعلیمـی و عرفـانی   ت زن در منظومهتحلیلی بر جایگاه و موقعی)  ،169: 1382نصـر( ،

ـ ، )125، 1383اقبـالی،  (مقایسۀ داستان خسرو و شیرین فردوسی با نظامی  ی عشـق بـر نگـارگري    تجلّ
شناختی سه منظومـۀ  ، بررسی روان)69: 1382رهنورد، (ۀ خسرو و شیرین بررسی قصاسالمی، - ایرانی

، مقایسۀ )33: 1384پناهی، ( نگاهی به خسرو و شیرین ، )1: 1383اقبالی و قمري گیوي، (غنایی فارسی 
، نیکوبخت و نوروزي(رنگ در منظومۀ بیژن و منیژه فردوسی و خسرو شیرین نظامی پیعنصر طرح یا

ها در رابطۀ عاشقانه در اشـعار احمـد   هاي روانی وجسمانی زن و نقش آنویژگی، )185: 1385و1384
مقایسۀ خسرو وشیرین نظامی با شیرین ، )109: 1386تبریزي، (شاملو و خسرو و شیرین نظامی گنجوي 

و و تطبیقی منظومۀ خسـر - نقد تحلیلی،)129: 1387صالحی و پارسا، (اي و فرهاد الماس خان کندوله
شهر زنان در خسرو و شیرین آرمان،)87: 1387رضایی اردانی، (شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوي 

- هاي خسروي در غناییترین حکمتشیرین، )113: 1387طغیانی و معینی فرد، (اي حکیم نظانی گنجه

- طیري و روانرویکردي اسـا ، )39: 1388طغیانی و جعفري، (ترین منظومۀ نظامی، امیرخسرو و هاتفی 

.)119: همان(د نمادین شبدیز در خسرو و شیرین نظامی شناختی به تولّ
ـ در این اثر برجسته هاتروابط شخصی، تحلیل هاي فوقبا وجود پژوهش ـ  با توج هـاي  هه بـه نظری

.قابل تحقیق و پژوهش است،شناسیمطرح در روایت
هاي کهن ها و حکایتمورد تعدادي از روایتشناسی در ه به علم روایتهایی با توجتاکنون پژوهش

از . اسـت شدهنوشتهاي پراپ، تودوروف، بارت و گریماسههه به نظریبا توجکه گرفته، فارسی صورت
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شناسـی داسـتان شـیخ    ، ریخت)45: 1383خراسانی، (شب شناسی هزار و یکتوان به ریختجمله می
خائفی (ه والدیمیر پراپ ار بر اساس نظریسمک عیۀقص، تجزیه و تحلیل )145: 1384مجیدي، (صنعان 

- قافلـه (االولیا المحجوب و تذکرههاي کشفشناختی حکایت، نقد ریخت)33: 1386و فیضی گنجین، 

کاسی، (ماسیمنظر بارت و گرپوش ازتحلیل ساختاري داستان پادشاه سیاه، )17: 1386باشی و بهروز، 
) 45: 1388بامشکی و پژومندداد، (اسانه داستان گنبد پیروزة هفت پیکر شنو تحلیل روایت)183: 1387

که در تحلیل ساختار روایت نوشته نام بردهایی نامهدکتري و پایانتوان از رسالۀمیهمچنین .اشاره کرد
نیـا،  صـالحی (» س و چند مـتن عرفـانی  تحلیل ساختار روایت در قرآن، کتاب مقد«: است از جملهشده

ـ  کـه  ي فـوق هاپژوهش).1388،اکبرزاده(» شناسی روایات تاریخ بیهقیریخت«و ) 1387 ه بـه  بـا توج
نشان میانجام شده،شناسیهاي روایتهنظریـ دهد که مطالعه و بررسی ادبی ه بـه ایـن   ات فارسی با توج
ـ ي منثـور ادب هاتر در زمینۀ آثار و حکایتهاي انجام شده بیشپژوهش. تواند مفید باشدها میهنظری اتی

حاضـر حـوزة  ۀاز این رو در مقال. هاي غنایی پرداخته نشدهویژه منظومهو به آثار منظوم بهاست فارسی 
. گیردپژوهش قرار میشناسی مورد هاي روایتهنظریه به فارسی با توجةات غنی و گسترداز ادبیيدیگر

با در نظـر گـرفتن  پرسـش اصـلی     حاضر ش در پژوه،شناسیهاي مطرح در روایتهاز میان نظری
نظامی است از الگوي کنشـی  خسرو و شیرینها در تن به روابط و مناسبات شخصیتحقیق که پرداخت

تواند به خواننده کمک کند تـا بـا ذهنیتـی روشـن روابـط و      این پژوهش می. شودگریماس استفاده می
طرح ایـن نمونـه  .برسدتري از این اثر و عمیقترها را دنبال کند و به شناخت بیشتمناسبات شخصی،

.استفارسیهاي عاشقانۀاي براي تعمیم آن به دیگر داستانزمینه

مبناي نظري پژوهش و روش تحقیق: 1- 1

علم نوپایی است که در یکـی دو دهـۀ   ،هاي ادبی معاصرشناسی در حوزة پژوهشروایت و روایت
شناسانمنتقدان ادبی و روایت. استۀ رمان را گرفتهگدشته جاي نظری،ارائه » روایت«دي از تعاریف متعد

غیر متعادل و دوباره ت از حالتی متعادل بهه تغییر وضعیکداندروایت را متنی می: از جمله پراپ: اندکرده
- ت روایت را ایناسکولز و کالگ نیز ماهی). 53: 1368پراپ، (کندبازگشت به حالت متعادل را بیان می

توان یک گو است، میهه و حضور قصت وجود قصمتونی که داراي دو خصوصی: کنندگونه تعریف می
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از ر مایکل تـوالن، روایـت تـوالی ملمـوس     و به نظ). 18: 1371ت،به نقل از اخو( متن روایی دانست
).7: 2001توالن، (اندحوادثی است که به صورت غیر تصادفی در کنار هم آمده

هـا را مـورد بررسـی قـرار     داستانتوانند شناسی از جهات گوناگون میهاي مطرح در روایتهنظری
کسـانی ماننـد پـراپ،    تقسیم کنـیم،  3گر و توالی، کنش2اگر عناصر یک روایت را به واحد بنیادین. دهند

.اندگرهاي یک روایت پرداختهگریماس و کوکه به بررسی کنش
3بخشنده، - 2شریر، - 1: جود دارد که به ترتیب عبارتند ازنقش وهفت،هبنا بر نظر پراپ در قص -

.قهرمان دروغین- 7قهرمان و - 6گسیل دارنده، - 5، )شخص مورد جسجو(شاهزداه خانم - 4یاریگر، 
دید و ها میاین حکایترا خاصهاي فلکلوريداستانهاي تاش از شخصیگانهبندي هفتدستهپراپ

ه به نظر پراپ به الگـویی کنشـی دسـت    ا گریماس با توجام. دانستی و فراگیر نمیآن را الگویی جهان
.  دانستیافت که آن را شالوده و بنیان هر نمونۀ معناشناختی می

پراپ بـر  . دهدپراپ به دست میگزارشی ساده از نظریۀ ) 1966(ساختار معنایی گریماس در کتاب
گیري از تحلیل معنایی ساخت هدف گریماس آن است که با بهرهاامکرد، یک نوع ادبی واحد تأکید می

او بـه جـاي هفـت    .)143: 1384سلدن و دیگـران،  (جهانی روایت دست یابد» ستور زباند«جمله، به 
مورد نظر او ) گرکنش(که هر شش نقش کندپراپ، سه جفت تقابل دوتایی را پیشنهاد می» حوزة عمل«

:شودرا شامل می
5) هدف(عول مف+ 4فاعل

7)نفعذي(کننده دریافت+ 6فرستنده

9)رقیب(بازدارنده + 8یاریگر

:دهنداین شش نقش را معموالً به صورت نمودار زیر نشان می
)نفعذي(کننده دریافتهدف  ) ابر یاریگر(فرستنده 

)82: 2001توالن، ( دهبازدارنفاعل یاریگر             
که شامل سـوژه  گرکنش، نخست: بندي کردهی طبقهگرها را در سه دستۀ کلّکنش،کلود کوکهژانا ام

دهـد و  گري است که تمام کارهایش را از روي عقل و بـا فکـر انجـام مـی    سوژه کنش.استو ناسوژه 
گر که شامل هـر نـوع شـیء    کنش، دوم.دهدگري است که اعمالش را بدون فکر انجام میناسوژه کنش
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ي مانند کوزه یا درشکه یا عصا و غیره و چه اشیاء جادویی مانند چوب جادوگرها چه اشیاء عادشود، می
ـ .هاي عامیانه فراوان استهو بسیاري از اشیاء جادویی که در قص اي هـایی کـه دار  هحیوانات هم در قص

گرها که نیرویی فراتر از نیروي انسانی اسـت  کنش، سوم. دگیرننقش اصلی نیستند در این گروه قرار می
که به شکلی انسان را تحت تأثیر یا وحشت قرار هاي ناشناخته همانند نیروي خدا یا فرشته و تمام پدیده

وجـود  تنها دو نوع رابطـه ها در داستان،از نظر کوکه.ها ندارددهند که انسان هیچ قدرتی در مقابل آنمی
گیرد گر را نیز در بر میکنشها سومگر است یا عالوه بر آنکنشگر و دومکنشتمجموعۀ نخسیا ،دارد

).83- 76: 1382جهانگیر میرزا حسابی، (
انـد، در  پرداختهگرهاي یک روایت هاي پراپ، کوکه و گریماس که به بررسی کنشهعالوه بر نظری

به نظر تـودوروف واحـد   . ه استقابل توج،ت نیزژنۀ تودوروف و ژرارنظری،گراشناسی ساختروایت
)یک عمل"مثال(» گزاره«یا یک ) یک شخص"مثال(تواند یک عامل است که می» هقضی«کمینۀ روایت، 

. تـرین شـکل آن توصـیف کـرد    تـرین و انتزاعـی  توان در عـام اي یک روایت را میساختار قضیه. باشد
سلسـله و  : کندتر آرایش را نیز توصیف می، دو سطح عالی)هقضی(ه تودوروف پس از تعیین واحد کمین

.دهدمتن را تشکیل می،هاآورند و سرانجام توالی سلسلهایا، سلسله را به وجود میگروهی از قض. متن
اثر پروست تدوین کرد»رفتهدر جستجوي زمان ازدست«ه به کتاب ژرار ژنت نظریۀ خود را با توج .

قائل » طرح«و » هقص«هاي روس بین ه سطح مختلف، تمایزي را که فرمالیستوي با تقسیم روایت به س
ژنت این ابعاد روایت را از . قصه، سخن و گزارش: این سه سطح عبارتند از. کندتر میتهبرجسشوند می

مفاهیم شود، تمایزي که او میان حالت و صدا قائل می. زمان، حالت و صدا: کندت فعل اخذ میسه کیفی
) 1966(» مرزهـاي روایـت  «رسالۀ ژنت دربـارة  . کندمده از مفهوم زاویۀ دید را به ظرافت روشن میبرآ

وي . ترین پژوهش در این زمینه استکامل،کند که هنوزاجمالی از مسائل مربوط به روایت را مطرح می
به » ایت و سخنرو«و » روایت و توصیف«، »روایت و تقلید«تقابل میان : با طرح سه جفت تقابل دوتایی

هـا، راه را بـراي   ها و خنثـی کـردن آن  با طرح تقابلاورهیافت نظري و پردازدۀ روایت میبررسی نظری
).148- 145: 1384سلدن و دیگران، (کندژاك دریدا هموار می» شکنساخت«فلسفۀ 

بررسـی روابـط   اند، الگوي پراپ برايگرهاي روایت پرداختههایی که به بررسی کنشهاز میان نظری
گرهـاي  کنش،این اثرکه در این به دلیل . آیداسب به نظر نمیچندان منخسرو و شیرینها در تشخصی
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. و مورد نظر پراپ بوده وجود نداردهاي پریان مطرح است هگونه که در قصشریر و قهرمانان دروغین آن
گر بازدارنده کنشطراحی کرده است وتر آن را یزي بیشپذالگوي کنشی گریماس که به هدف تعمیماام

. داردخسرو و شیرینتري بابیشتناسبشود، میشریر و قهرمانان دروغین جانشین 
در ایـن تحلیـل شـیرین و    . توان تحلیل کـرد را با الگوي کوکه میخسرو و شیرینچنین روایتهم

گـر ناسـوژه   کـنش ،ه و خسـرو گر سوژکنش،گیرند؛ شیرینگرها قرار میکنشخسرو در گروه نخست
گرهـا در کـنش کـه حضـور دوم  به این دلیلا ام. گیردجاي میهاگرکنششبدیز نیز در گروه دوم. است

عالوه پرسش اصلی ایـن تحقیـق پـرداختن بـه چگـونگی روابـط       ه پررنگ نیست و بخسرو و شیرین
ها مناسبروابط شخصیتبراي تحلیلاست، الگوي کنشی گریماس  خسرو و شیرینها در تشخصی -

.آیدتر به نظر می

نظامیشیرینوخسروها در تشخصیبررسی روابط - 2
بر اساس نظریۀ گریماس شیرینوخسروها در تشخصیروابط در این بخش از پژوهش به بررسی

.یشینۀ این روایت نگاهی خواهیم داشتدر ابتدا به پ. پردازیممی
خسرو و شیرینروایت: 1- 2

هـا و سـپس قتـل    اند و داستان عشـق و ازدواج آن ت تاریخی بودهشخصی،سرو و شیرین هر دوخ
آمده وبخشد، به قید کتابت دراي میپر جاذبهۀیکی، که خودکشی دیگري به آن، رنگ عاشقانه و شاعران

ري که این فردوسی و نظامی، دو حکیم نامدا.)410: 1371مزدا پور،(شده استخوانی میبازگویی و باز
:اندکردهیا روایاتی کهن از آن اشارهبه وجود روایت،اند، هر دوداستان را به نظم کشیده

هــاي شــیرین و خســرو کنـــیم   ســخن کنــــون داســــتان کهــــن نــــو کنــــیم
)210: 1971فردوسی،( 

هــاي کهــن یــاد  کــه بــودش داســتان  زاد  چنـــین گفـــت آن ســـخنگوي کهـــن
)40: 1376نظامی،(

اي که در اواخر دوران ساسانیان پا گرفت افسانهتاریخ و افسانه بنا نهاده شده؛ۀسیماي شیرین بر پای
المحاسـن و  از قبیل هاي خسرو و شیرین در کتبی بازيداستان عشق. اسالمی پرورش یافتة و در دور

.)802: 1339صـفا،  (اسـت آمـده شاهنامۀ فردوسیو غرر اخبار ملوك الفرس ثعالبیو االضداد جاحظ
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ما که تنها تصویر او سیطبعی براي یافتن جوانی خوشدانستند که با نازكبعضی او را شاهزاده ارمنی می
دربار خسرو پرویز معرفی کنیزك یونانیشیرین ،تاریخ بلعمیدر . را دیده، ترك دیهیم و پادشاهی گفت

اد از عشق فرهشاهنامهدر .به همین عنوان از او یاد شده است،نیزواریخ و القصص مجمل التّدر شده و
. آن را افزوده استترجمه تاریخ طبريا بلعمی در ام،به شیرین سخنی به میان نیامده

د جعفر از جمله محم،داشاره کرده انرامینوسویبه تأثیر پذیري نظامی از گران برخی از پژوهش
ین اسعد گرگانی الهام بخش فخرالدرامین وویسدر این که «: نویسدمی)94: 1337گرگانی،(محجوب

ویس و رامینبرخی نیز آن را در مقابله با .»بوده است تردیدي نیسترو و شیرینخسنظامی در سرودن 
، نقش قهرمانان، آرایش دهاي فرعیرویدان،ی و پیکره داستار در ساخت کلّهمانندي دو اث«:انددانسته
تأکید او بر این نکته شیرین و ةهاي پراکندا اشارهام،تها همه و همه آشکار اسها و تنظیم گفتگوصحنه

قابله مد این نکته است که نظامی این داستان را در د، مؤیدر جهان بد نام شو» ویسه«خواهد مانند که نمی
ین سروده استبا اثر فخرالد«)نظـامی  «: کـه اند گفتهدر توضیح همین تقابل.)401: 1371ل،راشد محص

یا ندیده عاشـق  » عشق دور دست«ۀتر و بس شاعرانرا تغییر داده و مفهوم کهنورامینویساصلی ۀمای
ـ     ۀا تخفیـف جنبـ  شدن را جایگزین مضمون اغواي عشق، عشق گمراه کننده، سـاخته و بـا حـذف و ی

نـه فقـط   (کـه قلبـی و معنـوي اسـت    جسمانی عشق، عشقی خاکسـار و نجیـب  وشهوانی "منحصرا
از سـوي دیگـر  .)324: 1354اري،سـتّ (و تقوا ، پرداخته و سروده استفضیلت ۀو سرچشم) جسمانی

نان اصـلی  اي که به تهذیب قهرماعفاف و پرهیز شیرین را برخی از منتقدان به زهد ذاتی نظامی و عالقه
.)350: 1349اسالمی ندوشن،(اندط دانستهخود داشته، مربو

خسرو و شیرینها در تشخصیروابط:2-2

چیـزي  و بیشتر مواقـع داسـتان   چرخدداستان بر مدار آن میکه کلّت، محوري است عامل شخصی
تـوان  مـاس مـی  یبراسـاس الگـوي گر  .)184: 1364میر صـادقی، (ت نیست جز رشد و تکامل شخصی

بندي کردگونه دستهبدینو شیرینخسرو در گرها راها یا همان کنشتشخصی:
است که در خواب و به صورت - ناخودآگاه او- ت خسروبخشی از شخصی:)ابر یاریگر(فرستنده 

:)نفـع ذي(کننـده  دهـد، دریافـت  شود و بشارت شیرین و شبدیز را به او میانوشیروان نیاي او ظاهر می
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گـر بازدارنـده   شاپور و کـنش :رسیدن خسرو و شیرین به یکدیگر، یاریگر:شیرین، هدف:و، فاعلخسر
رسد اش به پایان میاست که با مرگ طبیعی او کنش بازدارندگی،همسر خسرو، مریماز طرفی :)رقیب(

ه زندگی او و خسرو با نیرنگی بکندرندگی چندانی از او بروز نمیو از طرف دیگر فرهاد است که بازدا
.دهدپایان می

:توان به زبان نمودار به صورت زیر ترسیم کردهمین امر را می
) نفعذي(کننده دریافتهدف) ابر یاریگر(هفرستند

) رقیب(بازدارنده فاعلیاریگر      
خسرو رسیدن خسرو و شیرین به یکدیگر ) در رویا(انوشیروان 

دمریم و فرهاشیرینشاپور 
. پردازیممیها آنروابطشرحداستان را بازیابی کرده و بهگرهاي کنش،هاي متنیفهاینک با استفاده از مؤلّ

گر فرستنده کنش:2-1- 2
ممکن است ظهـور او در  . فرستدیقهرمان داستان را به دنبال هدف یا شیء ارزشی م،این شخصیت

وقتی که قهرمان از رسیدن ،در وسط داستانیا بینیم و میشیرینخسرو وآغاز داستان باشد چنان که در 
تواند یک قدرت بیرونی همانند خدا، پادشاه یـا فـرد   می) ابر یاریگر(فرستنده . استشدهبه هدف ناامید 

ت اصـلی داسـتان   اشد و یا یکی از نیروهاي درونی شخصیالعاده و قدرت جادویی بداراي نیروي خارق
،»عشـق «نظامی لیلی و مجنونبه عنوان مثال در . ایفاي نقش کند) ابر یاریگر(گر فرستنده در قالب کنش

.گیـرد گر فرستنده را به عهـده مـی  شتان است نقش کنت اصلی داسکی از عواطف درونی شخصیکه ی
دیگـر ابـر   هـاي  همان طـورکه در روایـت  )150: 1379نظامی،(ددارامیمجنون را به ادامه راه و» عشق«

.یاریگر چنین کنشی دارد
.شودظاهر میاو بر در خواب ،خسرویاين،گر به صورت انوشیرواناین کنش،خسرو و شیریندر 
را بـه  است کـه او  ،ناخودآگاه او،روــت خود خسبخشی از شخصی) یاریگرابر(فرستنده دیگربه تعبیر

و اسـت آن بـان سـمبلیک   زیـا ؤرگویی آینـده را دارد و قدرت پیش،ناخودآگاه.فرستدسوي هدف می
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ناخودآگاه هر رویدادي  بر ما آشکار ۀی این است که جنباصل کلّ«:گویدمی)26: 1352(که یونگچنان
. »یکمنطقی بلکه به شکل یک صورت خیالی سمبولۀولی نه به صورت یک اندیش،شودمی

: به قصد اجراي عدالت ندا در داده بود که ،پدر خسرو پرویز، هرمز،اي که راوي ترتیب داده استمهمقدبنابر 
اگــــر اســــبی چــــرد در کشــــتزاري
وگـــر کـــس روي نـــامحرم ببینـــد   
ــزاوار    ــردد سـ ــن گـ ــت را زمـ سیاسـ

ــوه   ــر میــ ــبی رود بــ ــر غصــ داريوگــ
همــــان در خانــــه ترکــــی نشـــــیند   

اریبــــرین ســــوگندهایی خــــورد بســــ
) 43: 1376نظامی، (

مرتکب تمـام مـواردي   فاقاً فرزندش خسروپرویز که براي شکار و تماشا به صحرا رفته بود،تّا
نـوش برپـا   عـیش و  مردي روسـتایی مجلـس  ۀر خاندشب .شود که پادشاه ممنوع اعالم کرده بودمی
چـرد و غالمـش از بـاغ او غـوره     را مـی سپارد، اسبش کشتزار دهقـان گوش میبه آواز چنگی ،کندمی

دهـد مـرکبش را پـی    کند و دستور مـی رسانند و او فرزند را سیاست میخبر را به هرمز می. چیندبرمی
ناخن چنگی و سازش را بشکنند، غالمش را به صـاحب غـوره و تخـتش را بـه مـرد روسـتایی      ،ببرند

دهد، به جـاي چهـار   به او مژده میبیند که ي خود را میخسرو در خواب نیااز این وقایع، بعد.ببخشند
ین، شـیر : ه خواهی رسـید کـه عبارتنـد از   یماچیزي که از تو گرفتند و تو صبر کردي، به چهار چیز گران

.اي به نام باربدشبدیز، تخت پادشاهی و نوازنده
ــاي  ـــد د خوینی ــتن را دیــــــ ــش وابـر خ

ــز   ــوالي عزیــ ــار مــ ــد چــ ــر شــ تاگــ
!ابـــــتاي تازه خورشید جهان: که گفت

بشـــارت مـــی دهـــم بـــر چـــارچیزت
)47:همان(

مردي دانا و ، که شاپور،اوپردازد و ندیم  خاصوجو میز خواب به پرسخسرو بعد از بیدارشدن ا
دیگر نشانی از،در خالل داستان.کندآگاه و نقاشی زبردست است او را به شبدیز و شیرین راهنمایی می

:همـان (آوردمـی به یاد را این خواب بار دیگرخسرو یک کهداستانیان پاتابینیمنمیگر فرستنده کنش
397(.
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هدف: 2-2- 2
ا در خسرو و به حساب آورده است، ام) تشخصی(گر را یک کنش) مفعول(ماس هدف یاگرچه گر

). 82تـوالن،  (»ت نیسـت شخصـی ،دف به معنی دقیق کلمهه«هاي دیگر شیرین مانند بسیاري از روایت
.استرسیدن خسرو و شیرین به یکدیگر هدف این روایت عاشقانه

شود و شـاپور را بـه   عاشق او می،ن اوصاف شیرین از زبان شاپوردینخسرو با ش،در ابتداي روایت
دست آن را نقـش  پور چیرهابا دیدن تمثال خسرو که ششیرین،رستدفسرزمین ارمن میعنوان قاصد به

ن خسرو به طرف مـداین  یابد و پس از شنیدن سخنان شاپور براي یافت، نشانی از خود را در آن میبسته
:کندحرکت می

دگـــــر ره دیـــــد چشـــــم مهربـــــانش   
ــو  ــد از خـــ ــه دیـــ ــانیدر آن آیینـــ د نشـــ

ــانش  ــود آرام جــ ــه بــ ــورت کــ در آن صــ
ــی   ــت، ب ــود را یاف ــو خ ــانی چ ــد زم ــود ش خ

)63:همان(
ـان  هـدف ،شـود افـزوده مـی  آنحوادث فرعی که بهو ایتوردریایبعد از فراز و فرودهسرانجام  در پای

.یابدتحقق می
فاعل : 2-2-3

در آغـاز روایـت  .رودتی است که به سوي هدف یا شیء ارزشی میشخصی» فاعل«،ماسیگرۀریدر نظ
:فرستدشاپور را به عنوان قاصد به دربار ارمن میاو زیرا،استگر فاعلکنشخسرو،خسرو و شیرین

ــت    ــون بـ ــدن چـ ــد شـ ــرا بایـ ــتانتـ پرسـ
ــی     ــی مـ ــون مـــوم نقشـ ــر چـ پـــذیرداگـ

دل بــــود، منشــــین و برگــــرد  ور آهــــن

آوردن آن بـــت بـــه دســـتاندســـتبـــه
بــرو زن نقــش مــا تــا نقــش گیــرد      
خبـــر ده تـــا نکـــوبم آهـــن ســـرد    

)55: نظامی، همان(
کند کـه اگـر شـیرین    ي نیست؛ به شاپور سفارش میگر فاعل چندان جدعنوان کنشعزم خسرو به

اري بیهوده نپردازم و به همین سادگی قصد دارد از شیریندل بود، برگرد و به من خبر بده تا به کسخت
،بنابراین در ادامـه . است» آهنگتابش«جوي خسرو تند و آتشین و وا شیرین در جستام. دست بردارد

.رساندت را به انجام میکنش فاعلیشیرین
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عرفی در مجموع این مآورده،گر فاعل داستانش نشبیت در توصیف ک32در ابتداي داستان، نظامی
:ات فارسی استهاي معمول و شاعرانۀ معشوق در ادبیبیانگر زیبایی
دختــــی، پــــري بگــــذار مــــاهیپــــري
ــب ــوانی  شـ ــاب جـ ــو مهتـ ــروزي چـ افـ

ــیمین   ــل سـ ــون نخـ ــامتی چـ ــیده قـ کشـ
ــد  ــوش خواننــ ــبش را نــ ــکرخند لــ شــ

ــر مقنعــــه ــه زیــ ــاحب،بــ کالهــــیصــ
ــدگانی دل ــو آب زنــــ ــروزي چــــ افــــ

ــب   ــش رط ــر نخل ــر س ــی ب ــیندو زنگ ...چ
ــین ــد مهـــ ــدولیعهـــ ــانوش خواننـــ بـــ

)52و 50:همان(
:، موارد زیر استدارند» شیرین«ت اي که داللت بر کنش فاعلیهاي متنیفهمؤلّ

بر و آرام بـر پشـت شـبدیز    صـ بیشیرین بعد از دیدن تمثال خسرو و شنیدن سخنان شاپور،):الف
:آیدمداین میسويگریزد و بهمیوباناز نزد مهین،ندنشیمی

ــبدیز  ــه شـ ــیرین بـ ــر شـ ــوي دگـ وزان سـ
ــی ــو سـ ــتابچـ ــیاره شـ ــگ مـ ــودآهنـ بـ

ــان  ــکل غالمــ ــر شــ ــته بــ ــا دربســ قبــ

ــی  ــان را مـ ــز جهـ ــر پرویـ ــت از بهـ نوشـ
ز ره رفــــتن بــــه روز و شــــب نیاســــود
ــامان     ــه س ــامان ب ــه ده، س ــد ده ب ــی ش هم

)76:همان(
مجبـور بـه تـرك مـداین     ،نه براي دیـدار شـیرین  وخشم گرفتن پدرش بر او، خسرو به دلیلولی

:رودشود و به سوي ارمن میمی
امیـــد از ایـــن معنـــی خبـــر یافـــتبـــزرگ

ــت   ــال اسـ ــاختر در وبـ ــرد کـ ــت کـ حکایـ
ــد ز ــیش ببایـ ــن پـ ــد از ایـ ــت روزي چنـ فـ

ــ   ــوت جس ــه خل ــو را ب ــه ن ــتش ت و دریاف
ملــک را بــا تــو قصــد گوشــمال اســت     
شـــتاب آوردن و بـــردن ســـر خــــویش   

)79:همان(
و در گیـرد رسد از همه کس و همه جا سراغ خسرو را میوقتی شیرین به مشکوي مداین می):ب

:پی یافتن خسرو است
یــــــین عروســـــــی روي شســـــــته وزآجســــته بــــه آیــــین عروســــی شــــوي   
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)88:همان(
سراغی نه از شیرین ،نشیندهین بانو به عیش و نوش میدر دربار م،رسداما خسرو وقتی به ارمن می

.)95همان، (خود شاپورةگیرد و نه از فرستادمی
براي بار دوم بـه  کند وین تاج و تخت خود را رها میشیر،بعد از به پادشاهی نشستن خسرو):ج
یک پادشـاه سیاسـت پیشـه    بلکه در حدیک عاشق نه در حداین بار همکنش خسرواام.آیدمیمداین 
.)به بعد182همان، (ترسداندیشد و از مریم مییکه به پیمان قیصر ماست 
ـ  روایت، خواننده را به فاعلینظامی در ابتدايخودمهم ترین دلیل این است که ):د ه ت شـیرین توج

:کندو از این امر اظهار شگفتی میدهد می
ـــزن ــو شانـــ ـــی ک ــه بفکنــــ ـــه و آیین دـــ

س انـــدوهـــــشـــده شـــیرین در آن راه از ب
ه ــتـــ اي کـم رختـی گرف  ـــــــ رخش سیم
ــروزرفــت آن دلجســت و مــینشــان مــی اف

اند ــــ مزل نمـی ـــــــ جنیبت را بـه یـک من  
رد ــــــــبرد از بــاد مــیــــــتکــاور دســت ب

ــد  ــختی ش ــزس ــد ب ــه مانن ــوه و بیش ه ک
ــدین بیش ــود چن ــار آل ـــغب ــوهــــ ه و ک

ی گرفتــه ـــــــزاج نــازکش سختــــــم
ب، چــارده روز ـــــچــو مــاه چــارده ش

ــ  د ـخبـر پرســان خبــر پرســان همــی ران
بــرداد مــیـــــور چــرخ از یزمــین را د

)76:همان(
کشد و در پیامی که به تش را به رخ خسرو میشیرین کنش فاعلیدر خالل داستان می بینیم که ):هـ

:گویدفرستد، میبراي او میدست شاپور
ــد کوش  ــا چن ــه ت ــز مقنع ــک گ ــه ی ـــب م؟ــــ

اريـــــن زن شمروا نبـــود کـــه چـــون مـــ
ــم؟  ــد پوشـ ــا چنـ ــی تـ ــلیح مردمـ سـ

ـــکله ـــداري کنـــد بـــ ا تاجـــداريــ
) 201:همان(

مۀ وصال خوانی باربد و نکیسا مقدشیرین با رفتن به بزم خسرو در شکارگاه و ترتیب دادن غزل): و
).384- 355(کندرا فراهم می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


65نظامیشیرین وخسروها در بررسی سازوکار شخصیتچهل و دومسال 

پس از کشته شدن خسرو به دست شیرویه و طمع بستن شیرویه در او، شیرین این کهانجامسر):ز
تش را با اثبـات وفـاداري خـود بـه     کنش فاعلیکشد و به این ترتیبمیخسرو) گنبد(در دخمه راخود

. رساندعشق خسرو به پایان می
ــق در بس  ــه روي خلـ ــد بـ ـــدر گنبـ ت ــــ
ــر برداش  ــک را مهـ ــاه ملـ ـــجگرگـ تـــــ

ــش     ــم را ری ــد آن زخ ــه دی ــین ک ــدان آی ب
ــه را   ــرم شســـت آن خوابگـ ــه خـــون گـ بـ
ــس آورد آنگهـــی شـــه را در آغـــوش    پـ
ــروي بلنـــــد آواز برداشـــــت  ــه نیـــ بـــ

ــا تــن بپیوســت : کــه ــا جــان و تــن ب جــان ب
ــردن او   ــیرین مــ ــیرین و شــ ــی شــ زهــ
ــردن   ــق مـ ــد در عشـ ــب کنـ ــین واجـ چنـ

سـت اکه جز شـیرین کـه در خـاك درشـت    

سـت دسوي مهد ملـک شـد دشـنه در   
ببوسید آن دهن کـو بـر جگـر داشـت    

ش ـــ اي زد بـر تـن خوی  همانجا دشـنه 
جراحــت تــازه کــرد انــدام شــه را    
لــبش بــر لــب نهــاد و دوش بــر دوش
چنان کان قـوم از آوازش خبـر داشـت   
...تن از دوري و جـان از داوري رسـت  

زهـــی جـــان دادن و جـــان بـــردن او
ــد ســپردن  ــین بای ــان جــان چن ــه جان ب

سـت ه اخود را نکشت،کسی از بهر کس
)423- 424:همان(

آمد، شیرین به سراغا وقتی خسرو ام. بینیمگر فاعل میکنشنیز خسرو را ،نزدیک به انتهاي داستان
آراسته به زیورهـا  و خودبست خسرودر حصار را به روي.بودخاطر او بسیار دلگیر و آزردهشیرین از 

راوي ). 344- 296همـان،  ( آمیزش را با خسـرو بـه انجـام رسـاند    گفتگوهاي گلهودایستابامبر باالي
گفتگـوي رامـین و   «ل در حدود ششصد بیت را بین خسرو و شیرین ترتیب داده که بـه  گفتگویی مفص

. )526: 1371متینی، (»ر استویس در پاي کاخ موبد بسیار شباهت دارد و بسیار از آن متأثّ
: بعد از مرگ مریم، شیرین انتظار داشت که خسرو. بروز کرددیرهنگام ت از جانب خسرو بسیار اعلیفاین کنش

ــاوینش آرد  ــد و در کـــ ــتد مهـــ آییـــنش آردبـــه مهـــد خـــود عـــروسفرســـ
)272:همان(

بعد از این کهدر این گفتگو .شکر رفتا خسرو نه تنها چنین نکرد بلکه به سراغ زنی دیگر به نام ام
.نتوانست دل شیرین را به دست آورد، از قصر شیرین به شکارگاه برگشتوا
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در این روایت چنان برجسته است که بسیاري از پژوهشگران منظومۀ خسرو و ت شیرین کنش فاعلی
:نویسدت شیرین میدربارة شخصی)513: 1371(که متینیچناناند؛شیرین به آن پرداخته

جا باك است و تا آنغاز تا انجام ناآرام و بیآزاد؛ او در عشق خسرو پرویز از آشیرین دختري است«
ن به مرد محبوب خود از زادگاه و نیز از پادشاهی کشورش رود که براي رسیدشق شیرین پیش میدر ع

.»دهدهاي بسیار تن در میکند و به سختیصرف نظر می
بـه  محـیط   ت شیرین، خلق این شخصیت را واکـنش شخصیتحسین ضمن ژوهشگران،پبرخی و 

:استدر آن سروده شدهخسرو و شیریندانند که میاياجتماعی
ترین ارزشی بـه زن  ست که کماايآفریند، در دورهفراموش نکنیم شخصیتی پرفروغ که نظامی می«
ت خـود را  متفاوت شخصی"در یک محیط کامالا نظامی ام. دهند؛ خود زن بودن مدرك جرم استنمی
هـا و شـعور و   و از قهرمـانی ت انسانی اووي از احترام به زن، از شخصی). 37: 1384پناهی،(» آفریندمی

).83برتلس، ( گویدت سخن میبا قاطعی،ذکایش
:انـد نوشـته ه کرده و توجلیلی و مجنونو خسرو و شیرینبه تفاوت محیط در دو روایت همچنین

در دیـار  «مشهود اسـت؛ چـرا کـه    "کاماللیلی و مجنونو خسرو و شیرینتأثیر محیط در دو منظومۀ«
نشـینند و بـا هـم بـه     پسران و دختران با هم می. شیرین منعی برمصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست

ا در جامعـۀ  ما) 12: 1377سیرجانی، (» کنندها شرکت میمهمانیها و روند و با هم در جشنگردش می
).36:پناهی، همان(» استنظرانه و محدود حاکم احوالی تنگاوضاع و،لیلی و مجنون

،باعـث شـده  ،استاي ترسیم کردههاي قبیلهباز جامعۀ آلوده به تعصلیلی و مجنونمحیطی که نظامی در 
:نویسددر مقام مقایسه میآنانکه یکی دیگر از چنان. پوشیده بماندپژوهشگرانکنش فاعلیت لیلی از چشم 

»و ماجراي عشق او به گیرد ت تکامل یافتۀ دختري چون شیرین در آن شکل میمحیطی که شخصی
هـاي خشـن   گیـري هاي خشک و سختبشود، محیطی مناسب و دور از تعصقع میدر آن وا،خسرو

هرگـز دختـران را بـه    محیطی که برخالف داستان لیلی و مجنون و ورقه و گلشاه . نسبت به زنان است
). 178: 1382نصر،( » سازدنشینی، سکوت و تسلیم مجبور نمیخانه
گر فاعل ظاهر عنوان کنشبهدر بخشی از روایت لیلی نیز لیلی و مجنونا باید توجه داشت که در ام

بـه  نه برعکس و ایـن کـه لیلـی    ) 173: 1379نظامی، (فرستد لیلی براي مجنون نامه میاین که . شودمی
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کـه راوي عمد داردهرچند.استلیلی ت فاعلیگربیاننه عکس آن، ) 199همان، (رود دیدن مجنون می
ت لیلـی را نـه تنهـا تضـعیف     فاعلیۀبودن، جنبولی پنهانیپذیردکارهاي لیلی به صورت مخفیانه انجام 

ت زن و پاگیر، شخصیرغم وجود موانع و آداب و رسوم دست ه زیرا ب. بخشدت هم میکند بلکه قونمی
. گیردابتکار عمل را به دست می،داستان

کنندهدریافت: 2-4- 2
لـی  ت شـعر تغزّ بـرخالف سـنّ  . شـود که از هدف برخوردار مـی استکسی) نفعذي(کنندهدریافت

در ایـن  کشـد، رنج و سختی می)مرد(برخوردار است و عاشق)زن(معشوق"فارسی که در آن عموما
توان رسد، میکه شیرین سرانجام به خسرو مینظر از این . استدرد و رنج یرین از عشقشبهرة داستان

- رنج بسیار میهاي خسرو مهرياز بیا او در مسیر عشق ام.کننده به حساب آورددریافتاو را ،به نوعی

: گویدو میگشودهزبان به شکوه ،چنان که در نزد شاپور،دکش
ــ    ــه ی ــد ن ــر باش ــرازو را دو س ــرت ک س

رو ـــــــــترازویــی کــه مــا را داد خس   
ــنگ     ــن س ــی را در ی ــز عروس ــانم ج نم

اید ـــــــشبســتان را نشعــروس گــچ 
ایدـــــــهــا کــه شبســی کــردم شــگرفی

ــوار  ــزن خونخ ــرد آن ره ـــمةچــه ک ن ـ
ر ــــــــمــن اینــک زنــده، او بــا یــار دیگ

ــادر ن  ــکی م ــود کاش ــرا خ ـــم زاديـــــ
ــا کــژ نشــینم، راس ــا ت ـــبی ویم ت گـــــــ

اب آیـد، یکـی زر  ــــ یکی جـو در حس 
م نیـز پرجـو  ــــــ یکی سـر دارد آن ه 

رنگ ـــ که از گچ کـرده باشـندش بـه نی   
ایدــــــان را نشــــــــتــرنج مــوم ریح

رمی نیایـد  ـــــــ که گـویم وز تـوام ش  
ن؟ــــــاره مـــــاي دربجــز آتــش بــاره

... ر ـــــــــــزمهــر انگیختــه بــازار دیگ
گ بـدادي ــــ خـورد س وگر زادي، بـه  

رویمــــــ و نامـد ب هـا کـز  چه خـواري 
)203ـ 202:همان(

:به یاد خسرو شاد و با تمام جفاها امیدوار است که روزي خسرو از در مهر درآید،اینبا وجود
ــه ی   ــدان ک ــنم چن ــکیبایی ک ـــش ک روز ـ

ــز  ــنم ک ــته ش م ــاد او پیوس ـــی ادم ـــــــ
ــیش  ــن ب ــا زی ــدامم شکستجف ـــکان ی؟ــ

ــیرین مظ   ــر ش ــیر ب ــزن شمش ـــم لوم ـــ

ــد از در مه ـــدرآیـ ــروز ـــ ر آن دل افـ
) 205:همان(

ادم ـــــــا نــارد بــه یـکــه او در عمرهــ
ی؟ـچــو نــام آور شــدي، نــامم شکستــ

ــر روم   تــرا آن بــس کــه رانــدي نیــزه ب
)212: همان (
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خسرو ها در گونه تعبیرا اینام،کنداش شکوه میاگر چه در این ابیات شیرین از مظلومیت و ناتوانی
کدام از دو طرف خود را خوار و شکسته و نـاالن  در این عشق اشرافی هیچ. بسیار اندك استو شیرین

تـابی، و  نه نالـه و رنجـوري، زاري و بـی   گوآنچه هست ناز و نیاز عاشقانه است نه آن.دهندجلوه نمی
.بینیممیدر لیلی ومجنون فراوانیهاي آن را بهما نمونهکهاشکباري و افتادگی

و رسـد هر دو می» شیرین«و » شبدیز«خسرو است که به ،خسرو و شیریندر اصلی ةکننددریافت
در توصیف برخورداري خسرو پس نظامی . شوداز عشق شیرین برخودار میبه نوعی،ايدر هر مرحله

: گویداز وصال شیرین می
ــت   ــان درو بس ــا ج ــد زیب ــی دی عروس
ــازگارش  ــته ســ ــخ گشــ ــذ تلــ نبیــ

ــرو خرّ  ــار خس ــس ک ــود از آن پ ــی ب م
ــاهی  ــراد و پادشـــ ــوانی و مـــ جـــ

باخـت هی بـر تخـت زریـن نـرد مـی     گ
وشــــــکــرد شــهد باربــد نگهــی مــی

ــت   ــان درو بسـ ــالی نـ ــرم حـ ــوري گـ تنـ
...خمــــارششکســــته بوســــۀ شــــیرین 

ــود   ــدمی بـ ــرادش همـ ــر مـ ــت بـ ز دولـ
...از این به گـر بـه هـم باشـد، چـه خـواهی      

ــون   ــبدیز را چ ــی ش ــیبگه ــت م ــت خ تاخ
وشـگشــت بــا شــیرین هــم آغــگهــی مــی

)397و394و 392:همان(
را به یـاد  یک بار دیگر خوابشد رسین شاهی، شیرین، شبدیز و باربد میتخت زرخسرو بهوقتی

:دهدها دلش را آزار میترس از دست دادن آنآورد ولیمی
ــد، شــیرین و شــبدیز  چــو تخــت و بارب
ــد  ــادش آمـ ــته یـ ــواب گذشـ از آن خـ

ــی  ــو م ــی  چ ــاکی و آب ــز خ ــت ک دانس

ــز  ــاه پرویــ ــار نزهتگــ ــر چــ ــد هــ بشــ
خرابـــــــی در دل آبـــــــادش آمـــــــد
ــی    ــرد خرابـ ــد گیـ ــاد شـ ــچ آبـ ــر آنـ هـ

)همان(
یاریگر : 5- 2- 2

شـیء  (گـر را بـراي رسـیدن بـه هـدف      در الگوي گریماس، یاریگر کسی یا چیزي است که کنش
خسـرو و نقـاش   نـدیم خـاص  ،شـاپور این روایت عاشقانه، یـاریگر اصـلی  در . دهدیاري می) ارزشی

کنـد و از  من آگـاه مـی  اراز وجود شیرین در خاكخسرو رااي است که از طرفی زبردست جهان دیده
ماننـد  يدیگـر اگرچه یـاریگران . گرداندخسرو میشیرین را شیفته،خودنظیرطرف دیگر، با نقاشی بی

. از آن شاپور استهمچناناما کنش یاریگرينیز وجود دارندبانو مهین
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گونه و بدین) 104و 73همان، (دهد میشیرینبه ، راگلگونشبدیز ودو اسب نامدارش، بانو مهین
که درباریـانش پیشـنهاد   د، با اینگردشیرین ناپدید میهمچنین وقتی. شوددر نقش یک یاریگر ظاهر می

ي باز- خوابی که دیده، او به بهانه ات را پیدا کنیمیم تا برادرزادهگذارما همه جا را زیر پا میکهکنندمی
شـیرین فـراهم   عاشـقانۀ هايزمینه را براي ماجراجویی)75همان، (- هاز دستش پریده و سپس بازگشت

او ،آیـد ارمن مـی زمانی که خسرو به.شوددر نقش یاریگر ظاهر می،همبار دیگربانو یکمهین.کندمی
- به شیرین اجازه میو)92همان، (کندت طوالنی فراهم میاین مهمان خاص را براي مدبساط پذیرایی 

.ت خود باشد، با او به عیش و شکار بپردازدطی که مراقب عفّدهد به شر
آوردن شـیرین، از او را بـراي خسرو.یاریگر اصلی در این روایت شاپور استچنان که گذشتاام

او پیغام خسرو را به شـیرین و  . فرستدمی)102همان، (از  ارمن به مداینو)55همان، (مداین به ارمن
کند و ارد را نزد او بازگو میهایی که از خسرو دها و گلهشیرین شکوه. رساندرو میپیام شیرین را به خس

که شیرین بعد از پاسـخ رد بـه   کند؛ وقتیال خسرو و شیرین را فراهم میوصۀکه زمینستاوسر انجام
ردآویاي خاص فرود مدر خیمهآید، شاپور شیرین را او میشبانه به اردوگاهشود و پشیمان می،خسرو

بعدودن انجام پذیراز زبان شیریبد از زبان خسرو و نکیساتا در صبحگاه سرود گفتن بار)353همان، (
.رسدبهاي پیشین به پایانگاه بیرون آمده و تمام کدورترشیرین از خ

و» همـایون «خسرو زیبارویی بـه نـام   . رسد ه شاپور در پایان روایت به پاداش این یاریگري میالبتّ
:بخشدبه او میشاپورقدردانی از زحماتملک ارمن را به عنوان 

ــه شــاپور گزی ـــهمــایون را ب ن داد ـــ
ور ـپس آنگـه داد بـا تشـریف و منشـ    

زد خورد و پاداش انگبـین داد  طبر
بانو به شاپورـــــنهمه ملک مهی

)394:همان(
ده بازدارن: 6- 2- 2

کسی یا چـیـــــزي است که مـــانع رسیـــــدن فاعــــل   ) رقیب(در الگوي گریماس بازدارنده 
ـــه شـیء ارزشـــی می لی مـریم،  او؛کنندایفا میت در این روایت نقش بازدارنده راو شخصید.شودـب

اگرچه فرهاد بـه  . تراش به نام فرهاد ند و سنگدختر قیصر روم و زن خسرو است و دومی جوانی هنرم
خسرو فرهاد را به . تر استا کنش بازدارندگی مریم بیشام،ت رقیب شهرت بیشتري یافتهشخصیعنوان 
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او این مرگ ها مانع وصال شیرین و خسرو است و با تا مریم تا مدام،داردبرمیخودراحتی از سر راه
بـود کـه بـا کـس     شاه را سـوگند داده ،در رومچه در روایت داریم او بنابر آن. شودبرطرف مینیز مانع

:دیگري پیوند نجوید
ود ـــ بدلــــــ و لیک از کـار مـریم تنگ  

دـــــــدر روم سوگنبــود ملــک را داده 
ــب ســنگدل ب ودــــکــه مــریم در تعص

ــد   ــا کــس در نســازد مهــر و پیون کــه ب
)182:همان(

د و تعهبیاوردشیرین را به قصردهد بیند که از مریم بخواهد تا اجازهن میار را در آخسرو چاره ک
ترسد که با آمدن د زیرا میدهاي نمیا مریم چنین اجازهام.اي نخواهد داشتکند که با شیرین مراودهمی

اگر شیرین به قصـر  کند کهبنابراین مخالفت کرده و تهدید می. او از چشم خسرو بیفتد،شیرین به قصر
:د او خودش را به دار خواهد آویختبیای

ارم ــــــاجـــازت ده کـــز آن قصـــرش بی
ـــــــماز بینــــــــنبیـــنم روي او، گـــر ب

انگیرــــــجــوابش داد مــریم کــاي جه  
د دورـــــــــــتـــرا بفریبـــد و مـــا را کن

ــت شهنش  ــر و تخ ــاج قیص ــه ت ـــب اهـــــ
ــکین رس   ــرنهم مش ــردن ب ــه گ ـــب ن راــ

ــه  ــان ب ــو در آن وادي نشینهم ـــک دــــ

ـپارم     بـــه مشـــکوي پرســـتاران ســ
م ـــــــــــــ پر آتش بـاد چشـم نازنین  

رـــــــ شکوهت چون کواکب آسمانگی
تو زو راضی شوي، مـن از تـو مهجـور   

د راه ــــ که گر شیرین بـدین کشـور کن  
ن را ــــــــــبرآویـزم زجـورت خویشت  

دـــــــ که جغـد آن بـه کـه آبـادي نبین    
)197ـ  196:همان(

اسـت  به این دلیـل  ترش بیشداند و آزردگیدر رنج است، او را دشمن خود میشیرین از این رقیب
آزردگی شیرین در جاي جـاي روایـت   لاین د. شدهدیگریزیبارویخسرو خریدار،شیرینکه با وجود

:؛ از جملهشودنشان داده می
رديــــــــمــن بــر نگمــرا ظــن بــود کــز 

کنــون در خــود خطــا کــردي ظــنم را     
ــر نگ  ــت دیگ ــدار ب ـــخری ردي ــــــــــ

ــ  ــردي دشمنـ ــاي کـ ــه در دل جـ م راـکـ
)211:همان(

ومـــــمـــزن شمشـــیر بـــر شـــیرین مظل
ــت هس  ــاه رومی ــش کارگ ـــچــو نق ت ـــ
نــــــــزبـــاغ روم گـــل داري بـــه خرم

ــ ــر روم   ت ــزه ب ــدي نی ــه ران ــس ک را آن ب
ــن دس  ز ــن دور ک ــار ارم ــی ک ـــروم ت ـ

ن ــــــــــتــاج ارممکــن تــاراج تخــت و
)212:همان(
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ــوش    ــی فرام ــن تلخ ــردن ای ــواهم ک که شیرین جان کنـد مـریم کنـد نـوش    نخ

)205:مانه(
- است، تکرار میوسیلۀ شیرین که در شاهنامه آمدهه نظامی دربارة مرگ مریم روایت زهردادن او را ب

آن اسـت کـه   خـواهی در این بـاب مـی  گوید اگر سخن راست پردازد و میمی» زهر«ا به تأویل ام،کند
).266همان،(» به زهرآلوده همت بردش از دهر«شیرین 

به تالفی اند این که گفتهچنانفرستد، اي به طنز براي خسرو مینامهیم تعزیتشیرین بعد از مرگ مر
:که خسرو در مرگ فرهاد براي شیرین فرستاده بوداستاي نامهتعزیت

عروس شاه اگـر در زیـر خـاك اسـت    
ــریش  ــتن دلیـ ــر رفـ ــک زان داد بـ فلـ
ازو بــه گرچــه شــه را همــدمی نیســت

عروسان دگر دارد، چـه بـاك اسـت   
د آگــه زشــاه و زودســیریشکــه بــو

...شهنشه زود سیر آمد غمـی نیسـت  
)269:همان(

.کنداو بروز نمیازاي هبازدارندا در داستان کنشام) 284:همان(خسرو زن دیگري به نام شکر نیز دارد
وار گر و کوهکن است که مجنـون سیی تندفرهاد جوان. دارد»فرهاد«رقیبی به نام خسرواز طرف دیگر 

استواریش در راه عشق را در همـۀ شور دلدادگی او به شیرین چندان است که .ورزدبه شیرین عشق می
اي شـهرت  عشق فرهاد به شیرین به اندازه.)418: 1371مزداپور،(اندات جهان منحصر به فرد دانستهادبی

آورند و حـال آن  کنار عشق خسرو و شیرین به حساب مییافته که آن را یک روایت عشقی مستقل در
ظهـور او در داسـتان   . گر است و نقش بازدارنده یا رقیـب را دارد روایت تنها یک کنشاین که فرهاد در 

دیگروجود خسرو بیدار کند و به تعبیرو غیرت عشق را دربیاموزدبراي آن است که به خسرو عاشقی
عشـق  مهرهـایی کـه در  ها و بیو رنجهایی که کرده در قبال صبوريستابراي شیرین عشق او پاداشی

ا در روایت بـه آسـانی   ام،فرهاد اگرچه عاشقی صادق و پرشور است.)215همان،(خسرو کشیده است
رسد که فرهاد با دیدن روي شیرین ـ که بـه دیـدار او بـه     میخبروقتی به خسرو. شودکنار گذاشته می

به اتمام خواهد برید میقدرتی صد چندان یافته و به زودي راهی را که باید در کوه بیستون رفته است ـ 
.فرسـتد مرگ شیرین به بیستون مـی نقاصدي را با خبر دروغیزند ورساند، خسرو دست به نیرنگ می

: سپاردافتد و جان میبا شنیدن این خبر دروغین میساده دلفرهاد
ارـــ خ گفتــــــچو مرد ترشروي تل

ادــــــ برآورد از سر حسرت یکی ب
چو افتاد این سخن در گوش فرهـاد  

رد ـــــ برآورد از جگر آهی چنـان س 

ار ــــدم شیرین زشیرین دید در ک
که شیرین مرد و آگه نیست فرهـاد  

ادــــزطاق کوه چون کوهی در افت
ورد ـکه گفتی دورباشی بر جگر خ
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ردمــــــکاوخ، رنج ب: به زاري گفت
ان دادــــ صالي درد شـیرین در جه 

ردم ــــــــندیده راحتی در رنج م
ان داد ـــ زمین بر یاد او بوسید و ج

)258- 256:همان(
: فرستددار براي شیرین میاي نیشنامهسپس خسرو در مرگ فرهاد، تعزیت

اگــر صــد ســال بــر خــاکش نشــینی
به دستیچو خاك ار صد جگر داري

ــدارد گریــه ســودي ولــیکن چــون ن

ــاکی ــی ازو خ ــس را نبین ــري ک ت
ــیرین پرســتی    ــابی مثــل او ش نی

کباب انگیخـت دودي؟ چه باید بی
)265:همان(

ونلیلی و مجنو خسرو و شیریندر دو روایت عاشقانۀ کننده و بازدارندهي فاعل، دریافتگرهاکنش: 3- 2
ـخاسـتگاه متفـاوتی دارنـد   لیلی و مجنونو خسرو و شیرینه به این که دو روایت عاشقانۀ با توج

تـوان بـا مقایسـۀ    مـی ـجامعۀ عرباي زندگی قبیلهیکی برآمده از جامعۀ ایرانی و دیگري برخاسته از 
هاي فرهنگـی  فاوتشناختی رسید که در نوع خود بیانگر تاین دو روایت به نکاتی جامعهگرها درکنش

.تواند باشددو جامعه می
:گر فاعلکنش: 1- 3- 2

اگرچه راوي در آغـاز از عشـق هـردو بـه یکـدیگر سـخن گفتـه اسـت         ،لیلی و مجنوندر روایت 
کنـد  قـراري مـی  مجنون در عشق لیلی بی. دهدت را به مجنون میا در ادامه فاعلیام،)1379:59،نظامی(
، پدر )62:همان(زند رود، بر در معشوق بوسه میگذارد، به کوي جانان میمی؛ سر به بیابان)61:همان(

گـردد  گویـان مـی  در کوي معشـوق لیلـی  ،)67:همان(روند اش به خواستگاري لیلی میو بزرگان قبیله
). 75:همـان (شـود  و از عشق بیهوش می) 74و 72:همان(کند ، ازمعشوق طلب وصال می)71:همان(

اي که این روایت از آناست در شناخت تاریخ اجتماعی زن در جامعهاينشانه،ت به مجنوندادن فاعلی
، پوشـیده  )91: همان(ورزد لیلی اگرچه عاشق است، پنهانی عشق میا ام. تأثیرات فرهنگی پذیرفته است

در ظـاهر  ، )950:همـان (جوید تا آهی از سر سوز برآرد ، مخفیگاهی می)91:همان(خورد غم عشق می
، سرانجام این کـه  )132:همان(سوزد خورد و از عشق میخندد و شاد است ولی در درون غصه میمی

و به دور از چشـم شـوهر خـود بـه دیـدار      ) 173:همان(فرستد پنهان از شوهرش براي مجنون نامه می
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:همـان (» ار بستهحص«از میان صفاتی که راوي براي لیلی آورده دو صفت .)199:همان(رود مجنون می
»مجنـون «فاعـل اصـلی داسـتان    .ت داردیشناسی اهماز نظر نشانه) 199:همان(» بت حصاري«و ) 179
عنـوان  هاي پایانی لیلی نیز بهدهد و در بخشت داستان رخ میهرچند دگرگونی مالیمی در فاعلی. است
کـنش فاعلیـت   در آن کـه  اسـت  خسرو و شـیرین روایت برخالف،کند و اینگر فاعل عمل میکنش

.شیرین برجسته است
کنندهگر دریافتکنش: 2- 3- 2

سـمن  «ز جملـه  ا،در ابتداي داستان براي لیلی آورده استراوي از توصیفاتی که لیلی و مجنوندر 
ـ .گر دریافت کننده لیلی استآید که کنشبرمی»...، چو گل شکفته و خزان ندیده ا در پایـان روایـت   ام
تر و بـدتر از مجنـون   رنجوري لیلی بیش. شودلیلی به رنجوري و بیماري تبدیل میابی شادشکفتگی و 

تواند آشکارا عشـق بـورزد، از عشـق    هاي اجتماعی نمیتبه دلیل محدودیاست؛ زیرا لیلی زن است و
:ترسدسی سخن بگوید و از بدنامی میخود با ک

ــون   ــیکن اکنــ ــودم و لــ ــی بــ لیلــ
ــتاره    ــیه ســــ ــیفتۀ ســــ زان شــــ

ــانه او ــه نشـ ــت گرچـ ــاه درد اسـ گـ
ــاال ك  ــت چـ ــق هسـ ــیوه عشـ در شـ

ــون ــون  مجنــ ــزار مجنــ ــرم از هــ تــ
ــیفته  ــن شــ ــاره   مــ ــزار بــ ــر هــ تــ

آخر نـه چـو مـن زن اسـت مـرد اسـت       
کســـی نیایـــدش بـــاك   کـــز هـــیچ 

)176:همان(
ین عشـق شـیر  از به نوعی،ايمرحلهاست که در هر» خسرو«دریافت کننده خسرو و شیرینا در ام

اگرچـه او در راه  ؛کننده به حساب آوردتوان به نوعی دریافتشیرین را نیز میهرچند.شودبرخودار می
بیمار و او مانند لیلی،تر ناز و عتاب عاشقانه استها بیشا این سختیام،کشدهاي بسیار میعشق سختی
. رسدشود و در نهایت به خسرو میرنجور نمی

رندهگر بازداکنش: 3- 3- 2
اشکنش بازدارندگی،مبا دادن او به ابن سالاست که پدر لیلی گر بازدارنده کنش، لیلی و مجنوندر 

روایت ایـن  ل در بخش او. کندواگذار می» ابن سالم«به تعبیر دیگر این کنش را به کند و یامیعملی را 
و در بخـش  بازدارنـده اسـت   ،کندتواند ابراز مخالفترسم اجتماعی که دختر در برابر خواستۀ پدر نمی

- تچنین محدودیخسرو وشیرینا در ام.از امر شوهر استسرپیچیقبح اجتماعیعامل بازدارنده دوم
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- هایش را اجرا مـی گیرد و قاطعانه تصمیمجا آزادانه تصمیم میوجود ندارد؛ شیرین همههاي اجتماعی

ت در ایـن روایـت   دو شخصیکه گذشت و چنانتچه بازدارنده است وجود رقیبی در عشق اسآن. کند
. تر استکنش بازدارندگی مریم بیشکه فرهاد مریم و،کنندرا ایفا می) رقیب(نقش بازدارنده 

- ارزش به حساب میخسرو وشیرینپردازان چه از نظر داستانتوان پی برد که آنمیاین مقایسهاز 

لیلی پردازاناما آنچه در نگاه داستان،عمل بوده استاو در ت ت زن داستان و قاطعی، آزادگی شخصیآمده
ت او از فرمـان پـدر  یـا    ت زن داستان به آداب و رسوم و تبعیارزشمند بوده، پایبندي شخصیو مجنون

.انده دو روایت بودهلیو این بیانگر تفاوت فرهنگی جوامعی است که خاستگاه اواستشوهر بوده
گیرينتیجه

، خواننـده بـا   ها به کار گرفته شدهتل روابط شخصیالگویی که در این پژوهش براي تحلیساسابر 
تی روشن میذهنیهایی براساس این تحقیق نکتهچنین هم. ها را دنبال کندتتواند نقش هر یک از شخصی
لـی تغزّت شـعر ، از جمله این که برخالف سـنّ ندکت پیدا مییت خسرو و شیرین  اهمرابطه با روایدر 

بـرعکس  واستدرد و رنجتر از این عشق بیششیرین بهرة فارسی که اغلب معشوق برخوردار است،
ـ ،ت استخسرو اگرچه آغازگر کنش فاعلی. نفع و برخوردار استخسرو ذي در ایـن  اصـلی ا فاعـل ام

ت نیست، بلکه رسـیدن خسـرو و شـیرین بـه    در این روایت یک شخصی» هدف«.روایت شیرین است
ضرورتی ندارد شود که براساس این پژوهش روشن میو است» هدف«در این روایت عاشقانه یکدیگر 

ت خـود  چنان که در این روایت بخشی از شخصی؛ونی باشدت بیرحتماً یک شخصی» فرستنده«گر کنش
کـه ینانکته دیگر. فرستده دنبال هدف میاو را بشود ودر خواب به صورت نیاي او ظاهر می، خسرو

نیست؛ بلکه در طول این »خسرو و شیرین«اي به موازات عشق داستان عاشقانه»عشق فرهاد به شیرین«
کـه از  آخـر ایـن  ۀنکت. کندایفاي نقش می) رقیب(گر بازدارنده روایت جاي دارد و فرهاد به عنوان کنش

- میلیلی و مجنونو شیرینخسرو وو بازدارنده در دو روایت کنندهدریافتگرهاي فاعل، مقایسۀ کنش

آمـده، آزادگـی   ارزش بـه حسـاب مـی   شـیرین خسـرو و پردازان چه از نظر داستانتوان دریافت که آن
شخصیت او در عمل بوده استت زن داستان و قاطعی،لیلـی و مجنـون  پردازانچه در نگاه داستانا آنام

ـ ات زن داستان به آداب و رسومارزشمند بوده، پایبندي شخصی یـا  ت او از فرمـان پـدر   جتماعی و تبعی
.انددو روایت بودهۀلیاین نکته بیانگر تفاوت فرهنگی جوامعی است که خاستگاه او. استشوهر بوده
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یادداشت ها
شناسی کـه بـه نـام    فرانسوي نشانهۀهل لیتوانی و بنیانگذار شاخا)1917-1992(ماسیآلژیرداس ژولین گر- 1

.استدهشمکتب پاریس شناخته 
پردازان ه هر یک از نظریهالبتّ. رودترین سازة روایت به کار میبراي نامیدن کوچک»واحد بنیادین«ی عنوان کلّ- 2

گیرنـد، اصـطالحی را بـراي    اي که در بررسی روایت به کار مـی د و شیوهنروایت، فراخور تعریفی که از روایت دار
شناسـانی کـه در   یادین از نظر پراپ، راگالن و کمبل و همـۀ روایـت  این واحد بن. بردتوصیف این عنصر به کار می

).30: 1387نیا، صالحی(است» کارکرد«بررسی ساختار روایت در پی دست یافتن به ساختار بنیادین داستان هستند 
ن میـا به این معنی کـه راوي  . گیردت و زمان شکل مییدو اصل علّۀشناسان برپایتوالی در نزد اغلب روایت- 3
روابطی علّی هستند و به کندکه اساساًشوند، روابطی برقرار میهاي داستان ادراك میهایی که به عنوان رویدادپدیده

سـاختاري سـاده   در روایاتی کـه از . گیردت و سبب رویدادي است که بعد از آن قرار میطور طبیعی هر رویداد علّ
هاي پیچیده دارند، توالی زمانی ا در روایاتی که طرحام. ا نیز به همراه داردعلّی توالی زمانی رتوالیبرخوردارند معموالً

).همان(گیرد اغلب از توالی منطقی داستان فاصله می
4- subject
5- object
6- giver
7- receiver
8-helper
9-opponent

کتابنامه

نشر فردا: ناصفها.دستور زبان داستان.)1371(. ت، احمداخو.
ـلنام د. »مقایسۀ داستان خسرو و شیرین فردوسی با نظامی«.)1383(.اقبالی، ابراهیم ـ پـژوهش زبـان و  ۀو فص ات ادبی

.136- 125صص: سومشماره،زمستانوپاییز،فارسی

.انتشارات پیوند: تهران.دزاده صدیقترجمۀ حسین محم.شاعر بزرگ آذربایجان. ا. برتلس، ي
.بنیاد فرهنگ ایران: تهران.د روشن، تصحیح محمتاریخ بلعمی.)1345(.دد بن محممحمبلعمی، 

بی نا: تهران.جام جهان بین.)1349(.د علیاسالمی ندوشن، محم.
.36- 22صص:155، شماره ماه، تیر سخن.»چهره شیرین«.)1342(.بصاري، طلعت
.نشر روز: تهران.کاشیگرۀجمتر،هشناسی قصریخت.)1368(.پراپ، والدیمیر
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.55- 33صص. .اره چهارشم.زمستان .سال دهم،نامه پارسی. »نگاهی به خسرو و شیرین«. )1384(.اهللاپناهی، نعمت
ها در رابطۀ عاشقانه در اشعار احمد شاملو و هاي روانی وجسمانی زن و نقش آنویژگی«.)1386(.تبریزي، منصوره

.128- 109صص .2شماره. پاییز.5دوره ،پژوهش زنان.»جويخسرو و شیرین نظامی گن
راشد محصپاییز.کتاب دهم. فصلنامه فرهنگ.»عشقاي از عقل و شیرین آمیزه«. )1371(. د تقیل، محم.

.»نظامی گنجـوي تطبیقی منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون- نقد تحلیلی«،)1387(.اهللارضایی اردانی، فضل
.112- 87صص:شماره یازدهم، )پاییز و زمستان(سال ششم،مه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستانپژوهشنا

.وزارت فرهنگ و هنر: تهران.پیوند عشق میان شرق و غرب.)1354(.اري، جاللستّ
.توس: تهران.حاالت عشق مجنون.)1366(.ـــــــــــــــــ

.نشر نو:تهران. سیماي دو زن.)1367(. سعیدي سیرجانی، علی اکبر
از دیـد  ) رمـان (هاي امـروزي ت در خسرو و شیرین نظامی و داستانعامل شخصی«،)1371(.شریف زاده، منصوره

.پاییز.کتاب دهم،فصلنامه فرهنگ.»تطبیقی
دانشـکدة  رسالۀ دکتـري . ، کتاب مقدس و چند متن عرفانیتحلیل ساختار روایت در قرآن.)1387(.نیا، مریمصالحی

ات دانشگاه فردوسی مشهدادبی.
.2جلد . بی نا: تهران.تاریخ ادبیات در ایران.)1339(.اهللاصفا، ذبیح

دارالفکر:بیروت.سل و الملوكتاریخ الرّ.)ق1366(.دبن جریرطبري، محم.
پژوهشنامه .»اينی گنجهشهر زنان در خسرو و شیرین حکیم نظاآرمان«. )1387(.، زهراطغیانی، اسحاق و معینی فرد

.130- 113صص : شماره یازدهم.)پاییز و زمستان(سال ششم . ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
. »مـۀ نظـامی  تـرین منظو هـاي خسـروي در غنـایی   ترین حکمـت شیرین«.)1388(.ــــــــــ و جعفري، سمانهــ

).62- 39صص :شماره سیزدهم،)پاییز و زمستان(هفتمسال.پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
.کتاب دهم.فصلنامه فرهنگ.»سیماي زن از دیدگاه نظامی«.)1371(.عالقه، فاطمه

.آکادمی علوم شوروي:مسکو.شاهنامه.)1971(. فردوسی، ابوالقاسم
ویس و رامین.)1337(.ین اسعدگرگانی، فخرالد.نشر اندیشه: تهران.د جعفر محجوببه اهتمام محم .
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