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 غنايي ادبيپژوهشنامه

 بلوچستــانو سيستـان دانشگاه

 1391 زمستانو پاييز،نوزدهميشماره،دهم سال

)167- 186:صص(

هايبررس وش«ييغنا دو منظومهيخيتاريجنبه »نيريخسرو

ويريش«وينظام يخسرو دهلوريام»خسرون

اف دكتر- **دكتر مسعود روحاني-* سوسن يزداني ***عبدالجبار رحمان

و ادبيات فارسي دانشگاه ملي تاجيكستاندانشجوي دكت  ري زبان

دهيچك
م هايدر شيشاه ساسانز، پاديعشق خسرو پروي، ماجراينظاميخمسهيان داستان ن برادريريبه

مل ارمن،يبانويزاده هاياززميو برخورداريبه سبب رنگ اينه زييغناويافسانه تيو اهمييباياز

ايخويخمسهين منظومهيدوميرخسرو دهلويام.دار استبرخوريخاص ن داستان اختصاصيش را به

س.داده است و تغينظام داستان را مطابق روايتير اصلياو با آنكه سوژه درينيراتييسروده است اما ز

اانيجر ا.جاد كرده استيداستان و ايهمضرورت وين پژوهش از آن جهت است كه برتريت

وانت،يزبانيهاييتوانا خ خاب واژگان يها گر جنبهيدتااست شده سبب در خمسهيال نظاميصور

ش حاضرلذا در پژوهش.ه شودـده گرفتيناديـخيتاروياافسانه،يداستان ويلـيتحل-يفيتوصيوهـيبا

*Email: s.yazdani@stu.ac.ir 
و ادبيات فارسي دانشيار   ** :m.rouhani@umz.ac.irEmail دانشگاه مازندرانزبان

***Email: rahmanov-a@mail.ru و ادبيات فارسي استاد  دانشگاه ملي تاجيكستان زبان
27/6/91: تاريخ پذيرش12/8/90:تاريخ دريافت
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

هايزم،يخيتار نقدو روشياسهيقام وييغناداستانيخيتارينه ايريش خسرو قدن بر ميساس

اينهادرو گرفت قرارسهيو مقايبررس مورد معتبرن منابعيتر نتيت  رخسرو،يام:كه جه به دست آمدين

ازيب يپابه نتوانست هرگزبه اعتراف خود چندهراو.وده استب بنديپايخيتاريبه الگو،يظامنش

تغيخيتاريآوردن به الگويروبا،استتوانسته اما برسد،ينظام درهنرمندانه امايجزئيراتييو

.باشد نوآوريتاحدبزرگييغنان اثريا ره پردازانينظگريدنيباز،يخيو تارياافسانهيهابخش

ها،ييادب غنان،يريش خسرو،،يدهلو خسروريام،ينظام:يديكلواژگان .يخيتاريجنبه

 مقدمه
ديم از هاان شي، پادشاه ساسانزيپرو عشق خسرويماجرا،ينظاميسهخمياستان نيريبه

مل ارمن،يبانويزادهبرادر ايهانهيزمازيبرخوردارويبه سبب رنگ ازييغناويافسانه

ازيرانيا كامالًيداستان.است برخورداريت خاصياهموييبايز بهيحكا كه ادگاريات كهن

ومان ويدانايزبان توانابرابتدا از افواه عامه، ده است جادويشاعريپس از آن برخامه توس

ابهيسخن چون نظام . گشته استبدلليبديبيمنظومه

رينظام« نشيخويداستانينهپنجگا آثاريا برانام خمسه ازبلكه.برده استبه كار  پس

رانيا اهل ادب،يودرگذشت ،ييرستگار فسا(»اند خواندهينظاميخمسه به نامپنج داستان

هاينظن عرصه،يادريكالم نظاميجادو.)1386:244 يكه خمسه آورده استديپدراييره

مين مقولهيااز)هندوستانيطوط(يدهلو خسروريام ازن منظومهيا نيزو شود شمرده

ترمو نظيفق مهارهين .ديآيبه شمار

و لطايبينظامي خمسههرچند ويمانند است نيزر( نداردييهمتاينظامق گفتاريدقاف

ام)201: 1372،كوب منينير خسرو دهلويو خوتز به عنوان ديقد آثار غره الكماليباچهيش در

نميخود را شاعرهرگز  پيو در مثنودانديصاحب سبك را يو سعديرو نظاميو غزل خود

ااما)59: 1383،جهانتيغيليخل(دانديم ازن پژويضرورت انجام يآن جهت است كه برخ هش

خميميكلّيهاسهيمقا پرهينظگريدباينظاميسهان ويشداوريها سبب يهايريگجهينت ها
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..ييخي دو منظومه غنايبررسي جنبه هاي تار

وانت،يزبانيهاييكه توانا چرا.شده استينادرست خ خاب واژگان آن،يال نظاميصور سبب

هايدتااستهدش ا،يداستانيگر جنبه نيبنابرا. ده گرفته شوديناديخيتارويرياساط،يافسانه

بريا نگارنده در ازن مقاله ايميسهيبه مقايخيدگاه منابع تاريد آن بوده است تا ن دو منظومهيان

نيابه.دنريگق تر قراريدقيابيارزمذكور مورديآثار ادب،ترييجزيهايررسبباتا بپردازد

ويداستان خسروپرويخيتاريردپامنظور هايگر شخصيدز ن،يبهرام چوبن،يريش:رينظ،ت

هايهر لوم گردد،معتا.شدسهيمقاوي، بررسهرمز يمذكور در داستان پردازيك از منظومه

تايخو بهيكدامواندمند بوده بهرهيخيتاريچه اندازه از الگوهاش ايهانهيزمك يافسانه

بتوج داديشتريه كهيدوه اند؟نشان نيريش« سرودندريدهلورخسروياميتوانمند سهم گر آن

ا»يسته شاگرد نظاميشا«به عنوان»وخسرو  بوده است؟يتا چه اندازه

:پژوهشيپيشينه
و شيرين نظامي انجام گرفته است از پژوهش هاي زيادي در منظومه پيش از اين، ي خسرو

ر جمله، ويتطبيقي منظومه-نقد تحليلي«يضايي ارداني در مقالهفضل اهللا و شيرين خسرو

و مجنون نظامي گنجوي نصر اصفهاني.ي دو منظومه غنايي نظامي پرداخته استبه مقايسه» ليلي

و رمان پامال از ريچاردسون پرداخته در يك بررسي تطبيقي به مقايسه و شيرين نظامي ي خسرو

جهو و سوژهدو منظومه را از مريم.ي داستان مورد بررسي قرار داده استت محتواي غنايي

ي نظر دكتر پورجوادي در پي تأويل اين عشق در دنباله»نشور شيري«شعبان زاده نيز در مقاله 

اي نيز ميان اينسهدر كنار اين پژوهش ها بررسي هاي مقاي. مجازي به عشق عرفاني برآمده است

و«:نظير ها نيز صورت گرفته است،رهنظيغنايي باديگري منظومه تأملي برروايت نظامي

و شيرين در دو روايت«،»فردوسي در«،»خمسه سرايي در ادب فارسي«،»خسرو پيرگنجه

و خسروي نظامي با چهار«ي حشمت مويد در مقاله....و» جستجوي ناكجاآباد  تن مقايسه شيرين

 در اما.قرارداده است نقدو مقايسه مورد نيز را دهلويرواميرخس شيرينِو خسرو»پردازان نظيره از

هاي كلّي گيريبررسي دقيق در زمينه هاي تاريخيِ داستان به نتيجه بدون نويسنده مذكور،يمقاله
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

و مقايسه«ي اسماعيلي نيز در مقاله عصمت. پرداخته است و شيرين ي روايي وساختاري خسرو

يكدقيق مقايسهبا» شيرين وخسرو را بررسي نموده روايات دو منظومه، ساختار روايي هر

همه. است درياما از ميان اين داستان صورت منابع اوليه اين آثار تاكنون پژوهشي تاريخي

. نگرفته است

ويخيتاريجنبه ها :نيريش داستان خسرو
و مورد و مجنون«ييغناهاي تاريخي داستان ترديد بخش در كنار زواياي تاريك ،»ليلي

و يخيِ خسرو پرويز،تاريهچهر دردهزا برادر شيرين، پادشاه ساساني  داستان ايرانيبانوي ارمن،

و شيرين« حال خسرو پرويز آمده است، ترين منبع كه در آن شرح قديم«.است آشكارتر» خسرو

و برخي وقايع تاريخييهاين اثر دربار در گزارش. است»تاريخ طبري« ي مطالب،سلطنت هرمز

بآمده است كه و تقريباً با نقل شاهنامه منطبق است ولي راجع ه ارتباط خسرو با شيرين

و داستان شور وي .نقل نشده استانگيز عشق فرهاد به شيرين چيزي چگونگي آشنايي خسرو با

در تنها طدر نشيب خسروو زندگي پرفراز نام شيرين بن ضمن سرگذشت شهريار بري،تاريخ

شيرين،منبع تاريخيايندر.است آمده)127: 1367اقبالي،(دگرزديشدن زادههمراه به خسرو 

يدرتاريخ ثعالبي درباره اما.)767-768: 1375طبري،( است به عنوان بانوي اول دربار تنها

چ و شيرين، و مالحت سرآم شيرين برادرزاده«:نين آمده استخسرو د بانوي ارمن در زيبايي

به پرويز به روزگار. بود آشجواني وب بهرام مشغول او عشق مي ورزيد تا آنگاه كه خاطرش به

در. گشت ازاهي بي رقيب گشت،شمقام چون و ديگر كهيروز.نكرد داستانش ياد شيرين

م او رفت،يخسرو به شكار را بر و جلوهعرضه شيرين خود را گري كرد تا اينكه پرويز نمود او

و شك به يكي از معتمدان سپرد ش.ار رفتخود به درنگ بودن شدهيريشيفتهياما او كه سخت

را به زني گرفت نكرد تا شب برسد و.)439: 1368 ثعالبي،(»در دم شيرين بنابراين شيرين

ويمبتن،نيقراياريبس«بر بناكه،يشاه ساسانز،يخسرو پروباواماجراي عشق  بر عناصر

ن داستانيا. تاريخ نمودي كم رنگ دارددر)25: 1387،ياردانييرضا(»انه استيات عاميحكا
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..ييخي دو منظومه غنايبررسي جنبه هاي تار

رنگ جلوهه زبان عام در مييهايي درچنابديان نيزبان توده نكه و ويروادرزيمردم  ات شاهنامه

قتينها در و لم تواناي نظامبه گوينظي برمحور اصلي داستانيدهلوخسروريامچونيانيره

مييكرهيپ مد گرد عشق و تاريخ به هم گره يدسته بندبان راستا،يادر.دخوريو حماسه

ويريشو»نيريشو خسرو« منظومهدو موضوعات مقيم»روخسن يخيتارياسهياتوان به

ويقودست زد را تعم اس بيسنجش :داديشتريم

:سرآغاز داستان)الف
و«يمنظومهدوهر در ويريش«و»نيريش خسرو همان،داستانيچهارچوب اصل،»خسرون

هايحكا ايخيتاريت ايپراكنده انيساسانيهمربوط به دوريخيكثر كتب تاراست كه در

بايشده است چنانكه نظام تكرار را ويانوشيبه مرگ كسر اشاره داستان ز هرميپادشاه روان

م اويدر روا.كنديآغاز دن قربانوز با نذريخسرو پروت ميبه ويدوران كودكيد نظاميآيا

ميتوص حماسهدر نانپهلوايمايس قهرمان داستانش را چونكمالو رشد ب.كنديف ازياو آنكه

راعدالتيژگيود،يبگويسخن به تخت نشستن هرمزيچگونگويانجام كسرسر با هرمز

ميبه تصويخيتاريتيحكا :ه بودكرداعالم هرمزچنانكه كشدير

درـچياگر اسب ميگر غصبويكشتزار رد داريرود بر يوه

بسيين سوگندهاياربرا زمن گردد سزاوار استيس اريخورد

) 125: 1381،ينظام(

باازيقضا روز از  اسبش.سرگرم بوديخوار مرغزار به شاددر چنديتن روزها خسرو

اورا خوردياكشته ازيغالمش خوشه را جاسوسان،.باغ كند غوره  خبرن واقعهياازشاه

:دنددا

ب نمز نموده استيرسميكه خسرو دوش  ترسد چه سود استيشاهنشه

)126: 1381،ينظام(
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

پزياسب پروداد شاه دستور را هم به صاحب باغ بخشندوندببريرا شاهزاده جهت.غالم

.ديرا بخشاو،زب شاه هرمين ترتيبدتا خاك افتادبر چون مجرماند،يكفن پوشيشفاعت خواه

حقيخيتارينهن افسايا وصيكه در گقت هرمز نسبت به بزرگانيريف عدالت وسخت

م:ز آمده استينيخيدر منابع تارتاس تا در سپاه ندا دهند از كشتزارها« دهديهرمز فرمان

و ...ديبداردور اسبان خود را از تباه كردن كشتوديكنيدور يكيدر سپاه بوديخسرو پسر

و چريبركشتزارياز اسبان و هرمز..ديبر كنار راه او فرمان داد دو گوش اسب را ببرند از

گ نياز خطايحت هرمز.)1375:723،يطبر(رنديغرامت وينمزيپسرش او گذرد ،به اصرار

دليخسرو پرو را به ميجربود سرزده كه از اسبشيل خالفيز ،يثعالبو 107:ينوريد(د كننيمه

خوياما حكا.)1368:413 ايغوره كه نظاميشهت را با هم آوردهيدوحكا، جازيبه به،استت

.)1368:413،يثعالبو 774: 1375،يطبر( طور جداگانه آمده است

را جهتيليبا اندك تأوينظام زمز با پدر،يبازتاب اختالف خسروپرو اين ماجرا نهيجهت

ون داستا عناصرونديپوينيچ مبه افسايراهيخيتارن روايتياازآورده است د،يجوينه

راهاروان آن عقوبتيانوشونديبيم را به خوابروانيش انوشيخوياين آن خسرو،يپ چنانكه در

هاهبينظامآنازپس.كنديمريتعباويبه سرور ويريشازت شاپوريحكا«:رينظ،ييافسانه ن

پاو،»را خسروصورت نمودن شاپور«،»نيريش ارمن به طلب رفتن شاپوردر«،»زيدشب ،انيدر

شگريد شاپور ميريبار به طلب كه اما رودين مر خسرو خبر مرگ هرمزهنگامي ، شنوديا

پاياگزن را به مير خود ازتا رسانديتخت را .اغتشاش نجات دهد مملكت

را با پادشاه رخسرويحال آنكه ام و سامان كشور آغازيخسرو پرويداستان :كنديمز

و  كه شهر آسوده گشت وكشورآباد داد چنان آراست ملك از دانش

)1362:266،رخسرويام(

ويماجراخسروريسپس ام ميبهرام چوبينهيريديدشمن مخالفت چنانكه كندين را آغاز

ن ورومند هرمزيبهرام سپهدار ويطبرستان لشكركش در عهد او به گرگان .نمودهايالورد كرد
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3..ييخي دو منظومه غنايبررسي جنبه هاي تار

چيرا به سرزمآن گاه كه هرمز او راخاقااو،فرستادمبارزهين براين ش را پسرو شكست دادن

هايغنو ركردياس :ريتحقيبراو به وحشت افتادهايروزيپايناز هرمز.گرفتياديزيمت

غ بيبه وـد پنبينو كرانشيرت كرد طعن  دانشـدوكه داد

)267: 1362،رخسرويام(

بهد،يرسوقتي غنائم:ن آمده استيچنيخيتاراز داستان در منابعن بخشيا دستبرد بهرام را

خ شديمدررايز انت متهم ساختند،يو هاان اموال فرستاده ويسيه گوشواره ونيزرشپاپو اوش

كه)فرزند شابه شاه( پرمود.نشان نبود گوهر ووانمود كرد ايبپدرش اموال او ن بودهيش از

و هرمز.است ايتاداد دستور نگران شد سردر نامه را واو را زنش كنند  بازبخواهند غنائم

.)1368:421،يثعالب( فرستاداو پنبه ودوكيخود براوفرستد

ويبهرام چوبيهتوطئ)ب :زيپرو فرار خسرون
ويمهادادرينظام د،زيخسرو پروينيجانش داستان با مرگ هرمز يم بازخيگر به تاريبار

رع،نيبهرام چوبيهكوتاه به توطئرايبساو.گردد بيشورش و ويپناهيت از فرار خسرو  او

دينظام.ازددپريم تختيپا شزيخسرو پروداريبه زينيخيكه در منابع تار،شكارگاهدرنيريبا

م،آمده است رسگريد بارو كندياشاره ويبا رايگر تاريدكيبهنيريش دن خسرو  رها كرده،خ

جا پردازديم به افسانه ازييتا نمنيريش كه خسرو و به خشمييمراد بهياريبه طلب،ابد

م تنيخيتاراتيحكا،ن منظومهيادرينظام.شوديسمت پادشاه روم روانه ها به عنوانرا

رنيزيها شتر با افسانهيبورديگيم داستان به كارچارچوب  آمبا به ميتاريزيگ .پردازديخ

ويخسرو دهلوريام است تا آنجا كه توانستهياافسانهويخين تارياممض از نظر محتوا

خيبه تار،ينظام،آنجاكه استادش لذا كنديداستان دور آورمالل از تكرارتا نمودهيسع

تغاو،پرداخته است .زوده استافداستانياافسانهيبهجنبريچند جزئهريراتييبا

ام ساختار اازهمويخيهم از نظر تار، رخسرويداستان بايجهت افسانه هر چنديراتييتغ،

خيتاراز شود،خيات تاريوارد جزئ بي آنكهينظام.تفاوت دارديداستان نظام ساختاربا،يجزئ
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نيام.ديمنسجم آفريداستانبين ترتيبدو استهساخت محكميارازهيش ازي آنكهبزيرخسرو

شاصلي داستان چارچوب وبهرايخيتارعيقاو،دوخارج .تازه آورده استيانيببا اجمال

بهيدوران نوجواندروش ازمرگ پدريپينظاميز در منظومهيخسرو پروچنانكه مثال

ش شديريعشق شيكه سرگرم عشق ورزياو هنگام.ن مبتال ايريبا را ست خبر مرگ هرمزن

پارااو اوضاع نابسامان،و شنوديم ميرهسپار ب اما كنديتخت اميدر از،رخسرويان انياپ پس

بانهيريديدشمن هرمز،يپادشاه م او و ماجراي هاي عاشقانهيبهرام تازه ي او نيز در راه شود

.از شيرين آغاز مي گرددرفتن به روم با ديدن تصويري

باينظامتيروا در ميآذربابه بهرام،يتوطئه شاه در زد،يگريجان اميروا اما رخسرو،يت

قوزيخسرو پرو مخود،شدن دشمنياز ترس پ.كنديبه او حمله با.شوديمروزيبهرام  خسرو

از چند هايشاپور برا.شوديميمردانش متوار دالور تن يهايشگفتو كاستن رنج راه افسانه

را برايوال ميش حكايات تنيتا به حكا،كنديت ويمنيريشسيدت آننقش رسد  را به شاهي از

م د سروخ.دهدينشان آنيبا شبه،دن ميريعشق .شودين دچار

اويپاو آغاز اختالف بهرام با هرمزيدربارهيخيمنابع تار در :ن آمده استيچنان كار

پ،تركان شاه،»شاه شابه«كهيزمان ه:گفتو فرستاديبزرگان پارسوش هرمزيكس ا را پل

ازيمرمت كن وشمااريدد تا د گذر كنم ب)1375:726،يطبر(»ار روم شوميبه شديهرمز مناك

بهرام با جنگ درگرفت.ديبرگز سالخوردهاو دوازده هزار مرد. مأمور كردرابهرام جشنسو

رايريت واوياردو.كشتشابه  همان(ش هرمز فرستاديپو كردريدستگرا پسرش را غارت كرد

هم انِيسپاه.ن قدرت گرفتيبهرام چوببدين ترتيب)727: به،يتيبه خاطر نارضاهرمز سر

بيپرو ان گذاشتنديطغ گريم پدر به آذربايز از و ...ختيجان قيسران قوم در مدا بزرگان امين

نيبسطام خالگان پروويبند.كردند ميز ويان بودند هرمز را از پادشاهيز در آن بهيم برداشتند ل

بايپرو.دنديچشمانش كش پنيادنيشنز را بهاو.ش تر از بهرام به دارالملك رسانديخبر خود

ويت سو با مشورت با پدر، سبون نزد پدر رفت )728و 727:همان( رفتق پادشاه روميموريبه

در،يخ ثعالبيدر تار از اغتشاش بر حكومت هرمز پس ميبهرام چوب تهمت هرمز .شودين آغاز
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وم، بهرا و نامه ويجهت تحق كه هرمزرا لباس زنانه دوكدان به او فرستاده بود،نزديخوارر

مسرداران ب دهدينشان م جاديايبرابهرام.عت مي گيرديو از آنان هاياختالف به ان آن منا سكه

ميپرو م هرمز.زنديز مين پروكشتقصدو افتديبه وحشت را با خبرخسرويغالم.كنديز

ويم ميز به آذربايپرو سازد ش.)422و1368:421،يثعالب(زديگريجان هردردچنانكه مالحظه

ويحذف جزئبا با اندك تفاوت،يخيتاردو منظومه خطوط ت شدهيافزودن افسانه ها رعاات

.است

دويمقا در بايت شاهنامه به جهت حماسيروا مورد بحث،ييغنايمنظومه سه با بودن

انيتار بخ ندر چندهر.دارديشتريطباق آميازيشاهنامه  اما خته شده است،ين داستان با افسانه

راهييهانهافسا واست افتهيدر شاهنامه كهيتيحكامانند استدر ارتباطيپهلوان كه با حماسه

ديبدر آن بهرام چو گپيش،ار تركانين در مير ياريايو.)104: 1369،يفردوس( كشديرا

خ سروشساندنر بادرزيسرو پروبه  اما)84: 1369،يفردوس(نيچوببهرام جنگ دوم

 كنار،استيسحمايكه اثر،شاهنامهدرد،ندارييغناياچون فرهاد كه جلوهييهاتيصشخ«

هادر).1372:418،ورمزداپ(مي شود»گذاشته هاوتايحكاييغنايمنظومه دركهييافسانه

عشقبه مربوط اندتراوش كرده ندگانيذهن خالق سراازايواند افتهيراهيخيخالل مطالب تار

شيدر نگاه فردوس« نمونه به عنوان.است دريول.ندارديداستان حضور چندانن در كلّيري،

ران بخشيايخيتاريماجراينظام.)278: 1384،يداور( است او محور داستانيت نظاميروا

ويب در ب ست در آورديمتيهشت اويايمهاداو هابان ماجرا رس«:رينظ،ييافسانه دنيبه هم

و مهن در شكارگاه،يريش خسرو شياندرز را،يرين بانو ويعن ر كشتنيشن،يريشش خسرو

ش،بزمگاهدر خسرو و ويريافسانه گفتن خسرو و دختران،ن مراد ده دختر،ييافسانه سرا شاپور

شديطلب ويرين خسرو از اون د» مانع شدن ميگر به تاريبار ويپيخ از وندد به،آن خسرو پس

وشيمروانه روميسو،ناز شيري قهروخشم د پادشاهبه ود .آورديميرواريآن

رايخسرو پرو، شتريبيخيخسرو با رنگ تارريام نيريشرِيتصوداريدينهافساباكه،ز

ميهدلباخت ون شهريا.كنديم روانهن ارمنيبه سرزم،شودياو :رينظ،ييهايژگيبا داشتن
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: 1387 فرد،ينيمع،يانيطغ( با آرمان شهر زنان منطبق استييستاياويهماهنگ،يبرابر انزوا،

ايخسرو پرو)117- 124 شن شهريز در مبرين چند روزيريبا مالقات با مياو ويهمان  شود

از عاشقانه،ييماجراها پس از پشت سرگذاشتنِ شيناكام پس بايرياز پن مياو هم از. شوديمان

ش«آنجا كه و حقنيريداستان خسرو و رمانس است قهرمان زن در آن عروسيدر قت هوسنامه

و تأك ميد بر بكارت او صرفا بخشيبالقوه است ،ينصر اصفهان( رودياز تداوم داستان به شمار

شيدلذا شاه.)145: 1389،يحق رايريدار با فان نبه ميل ايمبنرديگيك رايسرزم نكهيبر  نش

شاو.گرفت اهدپس خو مبهنيريبا اجازه از نيبهرام چوبيتا با نابود.شوديسمت روم روانه

شيمعشوق با هميريچون .ن شودينشن با فراغ دل

ازيا اميروان بخش مورا رخسرويت :كنديميابيارزنيچنزيطنزآميبا لحنديحشمت

من پادشايريش« را به كاخ خود ويه مويا به باده خواررياميا برد ياتمنّ.ندگذراينشاط

منيريشاما شود،يم زتريت روزهر خسرو ب.كنديامتناع بريپادشاه به آشفته شود آن كه

ميايخواستگاران بازاريهويش را گريدياريدرا گذاشته رهسپارنيريشورديپذين وعده

.)82: 1372،ديمو(»شوديم

ها،داستانيخيمنابع تاربهيم نگاهينبا منتقد رخسروياميخيمنابع تاربر منطبقيبخش

ميرا ناد اوين ترتيبد.رديگيده .)1372:79،ديمو( كنديميابيتر ارزيخيرا تاريت نظاميرواب

اراينظامتيروااتيجزئاز آنجاكهر خسرويام حال آنكه خيتاراتيروااز خارجن منظومهيدر

خوشتريبوا.بپردازدخيابد تا به پژوهش در تارييميمجال ند،يبيم يدر ماجراشياز استاد

ويهمبارز ويتعق بهرام هايگرب بهيز هااو ا.داشته است نظريخيتارينقل كه موردينكته

بهريام.استي عاشق شدن خسرو بر شيرين تغيير افسانه،د قرار گرفته استيانتقاد مو خسرو كه

كهريتصورب شدن عاشقياز الگواستفادهبا افسانه آگاه است، ساختار آنيهانمونه معشوق

نهاهافسان در مستيكم او چرا.رديگيبهره را حقّينظام،دانديميبه خوبكه انيبدرمطلب

اويبنابرا،استهادا كردداستان ابان رايرخب،صلي داستانحفظ چارچوب با توجه از افسانه ها

و يا با توجه به نگرش خاص خويش  .ه استدرداييتغبه عوامل اقليمي
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نمروم،يدر بخش روانه شدن خسرو به سو اميتوان بر روايهرگز رخسرو خردهيت

كه.گرفت ررانياز شاه مغلوبيپروخسروين خواستهيريشچرا داريدزينشاه.كنديمدرا

رايريش ازيپن سوش ن روم،يحركت به ميبه فال انهيعام باوربهيجهتازن نكتهيا.رديگيك

.زيپرو خسرواست بر پيروزييتفألو اشاره دارد

ازيق،داستانيهدر ادام ميبه گرمزيرو پروسخصر را به عقديمردخترشودكنياستقبال م

بين ترتيبد.دافتيممدائن به راهيسوهياز قسطنطنيان خسرو با سپاه.آورديمدراويهمسر

راهياديز كشتار.ندريگيم قرارگريكديمقابل سپاه دو امب.دفتايمبه نگاه اسطرالببرديزرگ

مو كنديم .نديبيطالع شاه را فرخنده

ك راـبه شه گفتا پبرا ثبات استه دولت پين ل مات استيلت كه دشمن

)280: 1362،رخسرويام(

چوبين ترتيبد رايسپاه،روزيپ شاه.گذارديم به فراراپدان مبارزهيمازنيببهرام ان بهرام

بازن حاليعدراو امادهديم زنهار .مناك استيزنده بودن دشمن همچنان

:نيان كار بهرام چوبيپا)پ
پينظاميدر منظومه تريهر چه ميتارم،يرويمش چنيخ كم رنگ تر انكه پس از شود

ب امينيطالع  در هم را سپاه بهرام، ان روميسپاهيورو جنگاياريبا خسرو پرويز،ديبزرگ

ويم سويتن شكند وتنها بهرام ميچيچند شينظام.زنديگرين ايوهيچنانكه نياوست در

ب ويبخش ها روش تر به اندرز ويميحكمت دربه سرگذ آورد يان اشارهيچ شت بهرام

رايكيپيروز،داستان خاللدر.كندينم زيپرويبرابدون شرح ماوقع خبر مرگ بهرام

 دادن به خاطر از دستاوو دهديمانه سرميحكيز اندرزهايپروخسرو از زبانينظام.آورديم

نم، ضمن تأثرين سرداريچن .ندينشيسه روز بر تخت

م خورد از بهر بهرام سه روز اندوه باشدينه با تخت آشنا  جام نه

)200: 1381،ينظام(
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بهحال آن اما.استقتل بهرام دست داشتهينقشهدر خودزيخسرو پروخ،يت تاريروا كه

كايپا دران اميروار بهرام  تركستان رفت به مرزباد چونيسرعتبابهرام:ن استچني رخسرويت

چو پس از شدون درآمديچبه ند كشور،گذشتن از بهيسوازاو.ازسرانِ لشكرخاقان خاقان

ز شدياديمبارزات را،مبارزاتازيكيدرسرانجام.فرستاده  خبرنيا.داددستاز جان خود

بهيقيبااو.ديرس به گوش خسرو .ديد استواررا دولت خوديبنامرگ بهرامن

واوتتفبايخيتار در متونبهرام ان كاريپا بيتفص ها چنيل در«:ن آمده استيشتر انيم بهرام

م ويزيتركان رايمردو له كرديحيو كاردرزيوپر.محترم بود،شاه به نزد ست با به نام هرمز

سويديزهايچو گرانقدريگوهر وسيگر ويله برانگيتركان فرستادكه ت خت حفه ها گوهر را با

او،زن شاه،به خاتون و فركَ داد وس بايخ ثعالبيتار.)723: 1375،يطبر(»بهرام راكشت ستاد

بيان جزئيب م شتريات پزيپرو:كندياشاره سردياما پاسخدز فرستايدآميام تهديابتدا به خاقان

تريكي»نيهرمز خرادبرز«سپس.افت كرديدر را با هداياز باهوش  فراوانياين مردان دربارش

كمهرمز.نزد خاقان فرستاد هزار درهم كصدييرا با وعدهينژادترك خاقان،خاتون، همسرك با

چيبرا گريكشتن بهرام فرستاد وخود از .)101:يبلخابن 430-434: 1368،يثعالب(ختين

طبيجر ازيايعيان اميروادرزيعكس العمل خسرو پرووداستانن بخش مريت ترينطقخسرو

تريخ نزديتاربهو .استك

:ج بادآوردگنيماجرا)ت
چنيتاردردآور استان گنج بادد رازيپرو همسر پدر،قيان موريروميوقت«:ن آمده استيخ

بايخونخواهيبرارا،»شهربراز«،معروف مرزبانزيپرو.دادنديگريدهبرايپادشاهو كشتند

گسيسپاه ها.فرارگشتيهشاه روم آماد ...ل داشتيگران به روم .گذاشتيكشتدررا خزانه

وزيبادا رفتند،يچون به در سويدن گرفت وكشتيتند شدياسكندريها را كهه راند چنان

ابن( كه در فارسنامهتيحكانيا.)444- 445: 1368،يثعالب( افتيدستهاآنبر»شهربراز«

ز در برابريپرو خسرويهيخالل دفاعدريخ طبريتاردر آمده استزين)104: 1384،يبلخ
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شيپ مالمت چنيوريك جز«ميكه به دست آوردن همه خزائنيا:ن آمده استيه به به آن بود كه

شاازيكرم خدا ويكشتدر هان روم به دست ما افتاده بود،اموال را ها كه بادآورده بود آن

داديغن .)1375:777،يطبر(»ميمت بادها نام

وشيمهمنظودرينظام ازريام اما.ه نكرده استت استفادين حكاياازنيريخسرو  خسرو

چنيتار مين حكايخ كهن دادزيپروخسرويوقت:كنديت را شكست ازصريق، دشمنان  روم

سوا.افتادهش به وحشت شكو قياز نزد چنديتنيز آن ازيكان آزرده خاطر شدهاو صركه

بايق.شدند خسرو متحد بودند با رايب گنج صادقانه داشت،يشاه حبشه دوسترپد صر كه  كرانش

دريطر از وز.حبشه كرديجهت امانت روانهايق ويناگهان باد ناموافق هايكشت دن گرفت

رسيحد پروسردر را داد گنج باد او دستور.ديز .تصاحب كنند آورد

درخ پادشاهيت تاريدر روا ينهبه بهاقتيحقدر خسروكهبودميمررپد قاتل،روموقت

ما حمله به آنانب،از پدر همسرشانتقام كه.كنديگنج ها را تصاحب داستان در حال آن

مر،شاهپاد رخسرويام ويهمان پدر را تصاحبيگنج،يشيخوتيخسرو بدون رعام است  نه

مويازآگاهين داستان كه حاكيشيپيهابا توجه به قسمت.كنديم تيخسرو از روارياميمو به

ارسدكيم نظرهبنيچن،استيخيتار تغيه خسروريام.آگاهانه صورت گرفته باشدتيرواريين

كشيو به تصويانه سازافسجهت  هادنير  نواختندر باربديتوانمندوزيپروخسرويبخشش

كهزينو گنج بادآوردينوا مريبرايليدلجهت آن تغيا بيابدميمرگ ايين را جاد كرده استير

پس چرا مرياازكه مين واقعه ويم رنجور دن شود  مرگ مريمينظامي درباره.روديماياز

:مي گويد

گويچن شين تلـيريند زهــن يبه خوردش داد از آن كوخورد بهريرـخ

م همت بگذر از زهريراست خواهيوگر دهبه زهــرآلـود رـبردش از

)237: 1381،ينظام(
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

شيايالبته نظام رايمر،نيرين نظررا كه ميماز با زهرم ش.كنديان برداشت رد نِيريچرا كه

چنيبراين نظاميبنابرا.داردياپاك واسطورهياذهن او چهرهيپرورده نيشستن اذهان از

و،يشفاهيتيروا را طرح با ابتدا آن ايقطع سپس ميت .كندين موضوع را رد

ويرويشيپادشاه)ت كايپاه :زيپروخسرور ان
مريپرو ريقدخترم،يز از شيفرزند،ومصر او.ه داشتيرويبه نام بد دانستهرا منجمان طالع

ش.ندبود دريرويرفتار همشدهزيپرويسبب دل مشغولينوجوانه يزندانرااون سببيبود،به

با كشوررگانبز.پرداختيمر بزرگان آزاو به افزودن مال عمر اواخردرزيپروكهيزمان.كرد

ز فرمان كشتاريعالوه برآن پرو.)1368:454،يثعالب( شدندانداختنش همداستانبردره،يرويش

نيزندانيدسته جمع را نيفرار.ز داده بوديان بهيان جنگ را داشت ز كه خسرو قصد كشتن آنان

پيرويش فرشب هنگام.وستنديه .)1375:767،يطبر( است»شاهنشاه قباد«:اد برآوردنديمخالفان

ايريش« شنن آوازين اياسربر:گفت به آواز بلند ...ديرا ن سخنانين نگهبان ملعون چه آمده كه

ميب را بهاو.تخواب برخاسازيخسرو با آشفتگ.)455: 1368،يثعالب(»ديگويهوده ترسان

بر:بزرگان به اوگفتند.ه برتخت نشستيرويش.پناه بردانبوهيباغ جادو شاه نيتخت ستيز

مجيرويش رايبور شد فرمان قتل پروه كز ؛1368:456،يثعالب؛ 1375:777،يطبر(ندصادر

نيوالدر فانوسبان خسرو مردانشاه، پسر هرمز، مهر.)1382:213،يعقوبي را مأمور مروزيت

براو.زكرده بودنديپرو كشتن خسرو ايو.) 1375:779يطبر(زدزيسرخسرو پروچند ضربت

راياينظام.)107: 1384،يابن بلخ(»كردندشه زه كمان هالكب«يتيروابه ن بخش از داستانش

ويرويشينهاد با وصف بد امدلداريه مديبزرگ :كنديآغاز

پ جوش سان پرازنيزو دارديجوان  ردد فراموشـگيتوسنيرـيبه

) 320: 1381،ينظام(

هاينظام يرووزيخسرو پرويبركنار آنكه به جزئياتيب،داستاننيشيپيمانند بخش

شكار م،ه بپردازديرويآمدن كهياشاره مه خسرويرويشكند  كشد وخود برتختيرا به بند
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ويميخسرو را دلدار،ن در محبسيريش.ندينشيم ناگهان.همدم او در زندان است تنها دهد

كهيشب ت وچهريديمرد در خواب بود،خسرو از شب ها رايغيبا :درديم جگرگاه شاه

د ينبوده در سرشتش هچ مهريوچهريفرود آمد زروزن

)323: 1381،ينظام(

ويان كار خسرو پرويپارخسرويام شيروز رايرويكار آمدن يهابا حفظ جنبهزينه

ا ميخيتار كامالًييالگو مطابق داستان،يافسانه عيخسرو پرو:كشديبه نظم ويز كه به ش

مغيكشورداراز سرگرم است،يشادخوار در.شوديافل يهاننپين اوضاعيچن بزرگان عجم

ش يبه آنان پاسخ منفابتداهيرويش. مي نشينندبه مصلحت فرزند ناخلف اوبود،كهه،يرويبا

رايرويشبزرگان.دهديم سر.رفتيپذراشنهاديپريناگزاووكردندديتهده عص مردم انيبه

از،شاه.محاصره كردندرايشاه قصرو برآوردند و شورش كه  آگاه شده بود، بزرگان مردم

بريرويشبين ترتيبد.پناه بردانبوهيبه باغه،تخت را رها كرد از.تخت نشسته يچند پس

:گفتند بزرگان

بيواـچ را دو سلطان برنتابديكه شهر  جا آن برنتابدهن باشد

)389: 1362،رخسرويام(

وينزد را نشان دادنديخلوتگاه پروبا تهديدن شاهيمنسوب كان كهيرتايخالف گواهبر.ز خ

سپيپبر احترام سواربا شاه را نيآهن بند رخسرويامتيروادر)1368:457،يثعالب( دش بردنديل

گويرويش.نهادند شاهيپا بر :ديگشايم پدرزبان به مالمته كارخود بوديتوجيپدرييه كه

نازدار معذور مرازيبه ناچيوتوخون پدرخوردچ زيخون خود

)389: 1362،رخسرويام(

ش بهيرويمالمت دريخسروپروه نسبت  ذكربا،مفصليابه گونه،يكيپ بر زبانِخ،يتارز

نيات سنگيمالوانيزندان تا فرمان كشتار،هرمز،ان قتل پدرشفرمجملهاز،زيتمام گناهان پرو

و بر م ...مردم هاكيكييبرازينزيپرو.شودينقل كميب،كيپو آورديميليدالشيفرمان

را وكاست شآن مطالب ميرويبه .)461: 1368،يثعالب( رسانديه
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را در دل فرو خوردخ دردـه رفت آن پاسيرويشرـب چو  به درد آن دشنه

جگيـباش رچش دورـاگ بر بودـدر م سر بودـياز آن سر وا نشد چون

)1362:399،رخسرويام(

زيقتل خسروپرو مأمور كشته شده بود،زيكه به فرمان پرويكس زدك فرزنديتينها در

.شوديم

سيه فاميس وايرخ از دود  زدكش ناميزدانيخشميسزامه

)همان(

چيب»زدكي«دنيدبا سروخ تديبگويزيآنكه .سپارديمريقدتن به

:نيريش مرگيچگونگ)ث
شيچگونگيدربارهيخ طبريتاردر يخ ثعالبياما درتار.نشده استيااشارهنيريمرگ

شيرويش« آمده است برييبايز كه هنوز چران طمع بستيريه در پيرويش.بوديجاش  ام فرستاديه

به ظاهر،ن با دو شرطيريش.)1368:463،يثعالب(»كرديخود خواستگاريرا برانيريشو

شيپ پذيرويشنهاد را و:رفتيه پ، شود ده فرزندانش بازگردان اول آنكه اموال او ايدوم آنكه زش

شرياهيرويش.برودن به آنجايريش،زيپروخسروي آماده ساختن دخمه راون . رفتيپذط

ويكند،يبخشيتمامهبرااموالشنيريش و آنگاه سرو« زكان را آزاد ساخت  تن بشست

هايترپاك در دست كردبريانگشتر.ديرا بپوش خودين جامه كشندهين آن زهرينگريز كه

بر خوديروز رفت،يپرو درون گور.پنهان بود انگينگ.ز نهاديپرويرو را بايشترن دندانرا

دركهيدرحال جان بداد،ودينوشرا آن زهر بركند، .)464:همان(»داشتزيگردن پرو دست

پادرينظاميسروده ماو.منطبق استيت ثعالبيبا روا،داستانيانيبخش كه كندياشاره

ازيرويش شزيپرومرگ خسروه پس پيريبه مين از.كنديميخواستگاراوازو دهديغام  او

شيپ نديآيمبه خشمهيرويغام مرا خودتياما او.كنديپنهان شاه چنانيخاكسپاردر حالِ

:بود كه
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3..ييخي دو منظومه غنايبررسي جنبه هاي تار

شهرگمان افتاد ننيريكس را كه نيست غمگيزبهر مرگ خسرو

) 325: 1381،ينظام(

را.ن به درون گنبدخانه رفتيريش سووبست در جگ.ترفمهد شاهيبه را گاهشرزخم

و درجگر گشود را ويگاه خود اد را بر زخم شاه نهاد به گونه دريزخم خود را كه خونش شاه

و هم برگرفت ورا گنبددرِ.آغوش گشت با شاه : نوشتندلوح آن خاكبر بستند

 نكشت استرا ركس خودـبهازيـكسن كه درخاك درشت استيريش كه جز

) 326: 1381،ينظام(

هايظرفازيريگبا بهرهازداستانن بخشيدراينظام باداستانيخيتاريت يراتييتغو

ميافكار عارفانه« ايخود را بازتاب ضمين روايدهد چنانكه او در روريت و يكرد عرفانيپنهان

را نموده است ايريتصوو)75: 1389 شعبان زاده،(»خود يعنياز قهرمان داستانشياسطوره

اياماما. سازديمنيريش هايرخسرو در ااسطيبر چهرهن بخش ياتازهي نكتهنيريشيوره

اميروادرنيريش.ديافزاينم مازخسرو سرِيباالبر رخسرويت ازياندكو روديهوش  پس

خو،درديمرا خوديپهلوو دارديرا برم دشنههمانياريهوش رزخم  خسروا بر زخمد

مو نهديم مه دستويرويش.سدينويبا خون خود ماجرا را را غسلهددير آن دو خون آلوده

درد و .ك دخمه دفن كننديهند

وـكيـكي آغوش دوعاشق رابه خواب خوش هم د در پوشـدنيپوش ردند

)400: 1362،رخسرويام(

ن،يريشيخيتاريهاز چهروه استداديشتريبلِيتفصرا داستانپاياني بخشينظام

ا ردهكبسندهييجزياترييتغبه تنها،ن بخشيادررخسرويام اما.ساخته استيااسطورهيچهره

.است
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جهينت
در از دويتطبويخيمنابع تار مطالعه نتيا،مورد بحثييغناي منظومهق  جه به دست آمدين

هاباينظام، آغاز داستاندر:كه ويدر ارتباط با عدالت خواهييآوردن افسانه وبا هرمز  حذف

آنيابر رنگ افسانه،داستان كاستهيخياز رنگ تارن،يبهرام چوبيخالصه كردن ماجراها

هادر.افزوده است نيديبخش ويريشداريد:رينظييماجراهازيگر درن  شكارگاه، خسرو

كيپا آورد، گنج باديماجرا دريار بهرام چوبان ايبيكه نظامن،يچن در،ران ماجراهايشتر كه

ايحذفخ اشاره شده است،يتار ايما خالصه نموده است اما هايرخسرو بايخيتارين بخش را

بيتفص دريامنيبنابرا.آورده استيشتريل ش،يخو استادازشيب،ن داستانيا سرودن رخسرو

تخيهنر خاصتوجه به زبانبا شاعردوهر اما.ه استداشت نظريخيات تارياروبه،ينظام ليو

ها چندينكاتشيخو اويخيارتيبرجنبه .افزوده اندزينن دو منظومهيايافسانه

وازينظاميآگاه گز منابع كهن ت از جانب او برهمگان روشنين روايبهترن كردنيبه

ام.است هايمعترف است كه نظامخودزين رخسرو،يچنانكه گزانينيشيپيداستان ن كردهيرا به

اميبرخاز امااست نياشارات برزيناوكهديتوان فهميزميرخسرو گاه،يات نظاميروا عالوه

وگر منابعيد در ازينيخيتار كهن .ستمطالعه داشته

رايسرو دهلوخريامسهموييتوانا،ييغناييدر داستان سراينظاميد بر استاديلذا با تأك

نمانيجردرهايدگرگونيدر برخزين ويناد توانيداستان تغياايده گرفت را ناشيين هانيرات

گوينظ رخسرو،يامكه چرا.انگاشتيناآگاهو از سر او است موفقييره ن مقالهيچنانكه در

وبرط تسلّويبا آگاهنشان داده شد ا،خيتار افسانه رويبه نظم بهوآورده استين داستان

نظيترحق موفق »ينظام سته شاگردياش« رخسرويامر خوديابه تعبيوينظاميخمسه ره پردازِين

.شمرده شود
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 منابع

انشارات اساطير،:، چاپ نخست، تصحيح رينولد نيكلسون، تهرانفارسنامهابن بلخي،-1

1385. 

و نظامياقبالي، ابراهيم،-2 و شيرين فردوسي و ادبيات، مجله پژوهمقايسه خسرو و زبان ش

ش .1383، 125-136صص.، تهران3فارسي،

،1، جلد)غرراخبار ملوك فارس( تاريخ ثعالبيثعالبي نيشابوري، ابومنصور عبدالملك،-3

 .1368نشر قطره،: چاپ اول، محمد فضايلي، تهران

و شاعري در هنر منثور اميرخسرو دهلوي، مريم، جهانتيغخليلي-4 زبنقد شعر و، مجله ان

صص)پژوهشنامه ادب غنايي(ادبيات فارسي .53،1383-62، سال دوم،

 www.rasekhoon.net.، سايت راسخون، هنر اسطوره سازي نظاميدادور، نغمه،-5

1389.

و داوري، پريسا،-6 نگاهي دوباره به جايگاه زن در ادبيات با تأملي برروايت نظامي

ش فردوسي و علوم انساني، صص41، مجله ادبيات .277،1384-308، دانشگاه اصفهان،

.1362 انتشارات شقايق،:، تهرانمنظومه شيرين وخسرو، تصحيح اشرفيدهلوي، خسرو،-7

و مجنون-نقدتحليليرضايي ارداني، فضل اهللا،-8 و ليلي و شيرين تطبيقي منظومه خسرو

ش نظامي گنجوي ش11، پژوهشنامه ادب غنايي، صص11، ،112-87،1387.

ش خمسه سرايي در ادب فارسي رستگارفسايي، منصور،-9 ، مجله آيينه ميراث، دوره جديد،

 .1386، 243-257صص:، تهران2و1

 .1372انتشارات سخن،:، تهرانپيرگنجه درجستجوي ناكجا آبادزرين كوب عبدالحسين،-10

اسم پاينده،، جلد سوم، چاپ پنجم، ترجمه ابوالقتاريخ طبريطبري، محمد بن جرير،-11

 .1375انتشارات اساطير،: تهران

ايطغياني، اسحاق،-12 و شيرين حكيم نظامي گنجه ، پژوهشنامه آرمان شهر زنان در خسرو

ش صص11ادب غنايي، ،130-113 ،1387. 
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ش جستاري در تلقي عرفاني نظامي از عشقشعبان زاده، مريم،-13 ، پژوهشنامه ادب غنايي،

14 ،94-73،1389. 

. هاي جيبيشركت سهامي كتاب:، تهران7، جلدشاهنامه فردوسيفردوسي، ابوالقاسم،-14

1369 .

و شيرين در دو روايتمزداپور، كتايون،-15 شخسرو :، تهران10، مجله فرهنگ،

 .409،1371-430صص

ش)مقلدين نظامي(4درمدار نظاميمويد، حشمت،-16 ، سال پنجم،17، مجله ايرانشناسي،

 .72،1372-88صص:تهران
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