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 شهبانوي عشق

  )خسرو و شیرین نظامی يشناسی در منظومهبررسی شخصیت شیرین بنابر نظریات روایت(
  

   1پورنوشین بهرامی

   2علی محمدي 

  چکیده

رساند تا با بررسی نقش هر شناسی به منتقد یاري میروایت. شناسی استهاي روش ساختگرایی براي ادبیات، روایتارمغانیکی از 
ها در داستان، تحلیل شخصیت .هاي گوناگون را در دو سطح داستان و کالم تحلیل کندکارکرد و کنش در ساختار روایت، داستان

در داستان خسرو و شیرین از نظامی گنجوي . ها و سیر روایی وجود داردن عملکرد شخصیتدهد که چه روابط متقابلی بینشان می
آورد که تأثیرات متقابل اعمال شیرین و شناسی این امکان را فراهم میهاي روایتنظریه. جایگاه شخصیت شیرین قابل توجه است

توان موقعیت نظامی را به عنوان راوي مشخص کرد و ن میدر سطح کالمِ روایت از منظر تحلیل گفتما. پیرنگ داستان بررسی شود
دیدگاه او را نسبت به شخصیت شیرین مورد تحلیل قرار داد تا در سطحی فراگیرتر از نگرش او نسبت به زن آرمانی ایرانی آگاهی 

  .یافت

  

  

  . روایت خسرو و شیرین ، شخصیت داستانی، نظامی، کالم: هاکلیدواژه

  

                                                        
             novin56752@yahoo.com   :رایانامهفارسی،  ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات آموختهدانش -1

 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا -2
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  مقدمه

ي ارمنی است که نظامی بر اساس این ي خسرو وشیرین، سخن از دلدادگی خسروپرویز، پادشاه ساسانی و شیرین شهزادهدر منظومه
  . استمایه، روایت خود را در قالب داستانی بدیع و جذاب، ساخته و پرداختهبن

  ي داستان خسرو و شیرینسابقه

. شیرین همان سیرا زنِ آرامی خسرو بود. استرو وشیرین سخن رفتهدر المحاسن واالضداد منسوب به جاحظ بصري از داستان خس«
هاي اواخر عهد ساسانی است، این داستان از جمله داستان) 48: 1384صفا، (» باشدي مذکور در پهلوي اصلی داشتهشاید افسانه

اریخ طبري و فردوسی در شاهنامه به ي تطبري در تاریخ االمم و الملوك و ثعالبی در غرراخبار ملوك الفرس و بلعمی در ترجمه«
- یک از این مآخذ ذکري از فرهاد نکردهي ابومنصوري است که جز بلعمی در هیچاند که مأخذ همگی شاهنامهاین داستان پرداخته

  )22: 1370نوروزي، . (اند

  است؟ ي داستان خود را از شاهنامه گرفتهمایهآیا نظامی بن

نظامی در بیان ماجراي «احتمال پیروي نظامی از فردوسی وجود دارد، برد که توان پینظامی می از بررسی منظومه خسرو و شیرین
ي که یک جریان تاریخی بوده، فردوسی آن را بیان کرده اما کمتر به جنبهبه دلیل این. نمایدتر میعشقی خسرو وشیرین موفق

امیرخسرو دهلوي، خواجو، جامی و : آوردندیروي از او رويبعد از نظامی افرادي به پ. استعاطفی و درخشش عشق پرداخته
  ). 21: همان(» توان نام بردهاتفی، قاسمی، وحشی، عرفی،مکتبی، فیضی، فیاضی، اشرف مراغی و آذر بیگدلی را می

دوسی رها چه را فرنظامی معتقد است که اگر فردوسی از تفصیل عشق شیرین گذشته بنابر کهولت سن و فراق جوانی بوده و آن
  :استکرده، او برداشته و برافراخته

است    حکیمی کاین حکایت شرح کرده
  

  استحدیث عشق از ایشان طرح کرده  
  

  چو در شصت اوفتادش زندگانی
  

  خدنگ افتادش از شست جوانی  
    

  نگفتم هرچه دانا گفت از آغاز
  ). 33: 1376نظامی، ( 

  که فرخ نیست گفتن گفته را باز  
  

البته فرهادي که نظامی به . استي بلعمی از تاریخ طبري در مأخذ دیگري نیامدهشاهنامه سخنی از فرهاد نیست و غیر از ترجمهدر «
  ) 28-22: 1370نوروزي، . (»کشد، شیرین را با عشقی پاك دوست داردتصویر می

  : استساالن شنیدهگوید اصل داستان را از زبان کهنکه خود مینظامی چنان

  ساالن آن بومتاریخ کهن ز
  )32: 1376نظامی، (

  نامه گشت معلوم مرا این گنج  
  

اي که آشکار است هنرمندي نظامی در بیان این پس احتمال داشتن اصل تاریخی براي این داستان، احتمال غریبی نیست، نکته
بینیِ باریک. در دوران پیش از اسالم هستندي ارمنی ،شهنشاه ایران و شیرین شهزاده) م628-591(خسروپرویزدوم «. روایت است

ي محوري مایهیک بن. استشناختی و تعین توصیفی جزییات داستان نظامی، اثر وي را نسبت به اسالفش، کامالً متمایز ساختهروان
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ي داستان و ي عاشقانهابیات داستان، همسو با قصه. باشددر اشعار وي که در طرحی بسیار پیچیده ارائه شده، وفاداري در عشق می
  ).37: 1382یارشاطر، (» .رودپیش می) خسرو و شیرین(ي روابط گوناگونِ هر دو شخصیت اصلی ارائه

ي تاریخی که باعث باورپذیري و همراهی مخاطب می مایهاحتمال برخورداري از بن: بنابراین روایت نظامی چند امتیاز ویژه دارد
  . هاي نوین نقد قابل بررسی استپردازي که با روشیتگردد، داشتن طرح داستانی و شخص

ها در منظومه خسرو و شیرین هاي شخصیت شیرین، تأثیر و تأثر رویدادها و کنش دیگر شخصیتهدف این مقاله بررسی ویژگی
ها نسبت به شخصیتانداز تحلیل گفتمان به بررسی نگرش نظامی اختصار از چشمهمچنین به. شناسانه استنظامی با رویکرد روایت

  . شودمیبویژه شیرین پرداخته

  

  شناسیروایت و روایت

-می«. گرایان سرنوشت مطالعات ادبی را تغییر دادندساخت. گرایی براي ادبیات استاز دستاوردهاي روش ساخت 1شناسیروایت

شناسان پراگ مانند انجمن زبانگرایی روسیه و گرایان معروف قرن بیستم تحت تأثیر صورتي ساختتوان گفت که همه
با (» هاي فردینان دوسوسور تأثیر پذیرفت نظریات و مطالعات ساختگرایان همچنین از نوشته. یاکوبسن، رنه ولک و دیگران هستند

  ). 80-112: 2003/1386برسلر،  : تلخیص
شود؛ پس هر  با یک کل بررسی میساختگرایی یک شیوه و روش است و سخن آن، این است که هر جزء یا پدیده در ارتباط 

شناسی، ائتالفی به وجود هاي جدید زبانساختگرایی بین مباحث سنتی ادبیات و یافته. پدیده، جزیی از یک ساختار کلی است
توان هر داستان را با توجه به شناسی میهاي روایتبنابر روش. استشناسی از این رهگذر برآمدههاي روایتآورده که نظریه

شناسی اعتقاد بر این است که هر واحد زبانی از قبیل واژه، طور که در علم زبانهمان. ختارهاي رواییِ آن تجزیه و تحلیل کردسا
هر جزء در ساختار روایت نقشی دارد که باید مورد : شناسی نیز نظر بر این استتکواژ و غیره نقشی را به عهده دارد، در روایت

داستان آن چیزي است : شناسی روایت در دو سطح داستان و کالم قابل بررسی استبنابر نظریات روایت. بررسی و توجه قرار گیرد
  : ي گفتنِ آن است، بر همین مبنا سطوح تحلیل روایت به قرار ذیل استشود و کالم نحوهمیکه گفته

  
  
  
  
  
  
  

  . است که روابط این سه عنصر بسیار متغیر است 3زمینهها و 2ها، شخصیت1شامل رویداد 2داستان) الف                       

                                                        
1 -  .Narratology  

2 - Story 
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  روایت«

  شامل پرداخت هنري داستان از طریق سرعت گزارش رویدادها و موقعیت راوي نسبت) گفتمان( 4کالم) ب                      
  )30 -24: 2001/1386،توالن. (»هاستبه چگونگی نمایش رویدادها، ویژگی و رفتار شخصیت                       

از حالتی متعادل به   6دانست که تغییر وضعیتروایت را متنی می 5پراپ«. شودي روایت شامل انواع داستان و رمان میدامنه
در منظومه خسرو و شیرین نظامی هر دو شخصیت ). 53: 1368پراپ، (» کند غیرمتعادل و سپس بازگشت به حالت متعادل را بیان می

ي خود در سایه شیرین در قصر عمه. گذراندنددور از دغدغه روزگار میتا قبل از دلدادگی در حالتی پایدار و به) خسرو و شیرین(
-با سخن. سرایی پر از زیبارویانو آسایش خوش بود و خسرو گاهی سرگرم بزم و گاه مشغول مشق شمشیر و آورد و البته حرمامن 

شود و ي محبوبِ نادیده میخسرو شیفته. شودگفتنِ شاپور، ندیم خسرو، از زیبایی، دارایی و کمال شیرین تغییر وضعیت آغاز می
در سیر داستانی هر دو دلداده . بازدنیز با دیدن تمثال خسرو که شاپور طرح ریخته، دل میشیرین . فرستدشاپور را پی او می

نقش مهم تغییر  7تزوتان تودوروف. گردندگذارند تا به آرامش و تعادل باز می هاي فراوان را پشت سر میرویدادها و غم و شادي
ي واقعیات متوالی، دادن ساده ربط«: به خوبی نشان می دهد 8ارشناختی گشتوضعیت را در روایت با استفاده از اصطالحات زبان

ها را نشان دهند و دو ها و شباهتها باید سازماندهی شوند و ترکیبی از تفاوتدهد، یعنی همین واقعیتروایت را شکل نمی
شود خسرو و شیرین مالحظه می کهچنان). 17: 2001/1386توالن،(» وضعیت را بدون امکان یکی پنداشتن آنها با هم مرتبط سازند

گذران به مقام عاشقی وفادار رسیده و خسرو از مرتبه پادشاهی خوش: استیابند اما وضعیت تغییر یافتهرفته را میتعادل از دست
  . استي عشق پاك و پاکدامنی شدهشیرین شهره

  دشومینخست به سطح داستانی و در بخش بعدي به سطح کالم در روایت پرداخته
  

  بررسی سطح داستانی روایت 
  . هاتحلیل شخصیت. پیوسته، بهمرویدادهاي به. الف: شامل

گیرد، که به دلیل پیشگیري از ي داستانی و روابط این عناصر را در بر میها، زمینهسطح داستانی روایت بررسی رویدادها، شخصیت
شود چون در ساخت طرح داستانی میها پرداختهرویدادها و شخصیتپوشیده، به بررسی ي داستانی چشمي کالم از زمینهاطاله

                                                                                                                                                                            
1 - Event 

2 - Character 

3 -  .Setting 

4 - Discourse 

5 - Propp, V 

6 - Change of state 

7 - Todorov, T  

8 - Transformation  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دوم جلد  هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی  
 

 352

پیوسته هر حادثه، حالت، ادراك، تصمیم یا تغییر ذهنی و  هممقصود از رویدادهاي به. نقش مهم به عهده رویداد و شخصیت است
ی یا منطقی در شکل ذف آن سیر منطقی روایت را مختل دادن به طرح روایت یا پیشبرد آن مؤثر است و حفکري است که از نظر علّ

  کندمی
  . ي رویدادها در طرح به یک میزان نیست، بعضی مؤثرترند و بعضی تأثیر جزیی بر سیر روایی داستان دارند، البته تأثیر همه

  
  پیوسته رویدادهاي متوالی و به هم. الف

  . شکیبایی خسرو در برابر مجازات پدرش هرمز. 1

  . ي شیرین و اسب شبدیزیاي خویش، انوشیروان، و شنیدن مژدهدیدن خسرو نبه خواب. 2

  . کردن شاپور از جمال و دارایی شیرینحکایت. 3

  . فرستادن شاپور به طلب شیرین و نمودن تمثال خسرو به شیرین. 4

  .دلباختن شیرین. 5

  . رفتن شیرین به مداین به امید دیدار خسرو. 6

  . پوشی از هم به امید دیدار محبوب عزیزترسار و چشمکنار چشمهدیدن یکدیگر به شکل ناشناس در . 7

  . امیدرفتن خسرو از مداین به سفارش بزرگ. 8

  .رسیدن شیرین به مداین در غیاب خسرو. 9

  :دور از مردماي بدآب و هوا بهبردن کنیزان خسرو بر شیرین و ساختن قصري در منطقهرشک. 10

  دل خود بر جدایی راست کردم
  از رشک پرخوناب کردند دلم

  ).  107: 1376نظامی، (

  وز ایشان کوشکی درخواست کردم  
  بدین عبرتگهم پرتاب کردند

  
  . بازگشت شیرین به اران همراه با شاپور. 11

  . مرگ هرمز، پدر خسرو، بازگشت خسرو به مداین و به تخت شاهی نشستن. 12

  . سبب ترس از اتهام پدرکشی و شورش بهرام چوبین رسیدن شیرین به اران و فرار خسرو از مداین به. 13

  . دیدار شیرین و خسرو. 14

  . بانو و سوگنددادن شیرینسفارش مهین. 15

  . انجامدآزردن و ناکامی خسرو از شیرین و رفتن به سوي روم که به پیوند با مریم می. 16

  . دلتنگی و پریشانی هر دو در جدایی. 17
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  . ي عدل و دادنشستن شیرین و فرمانروایی در سایهتختبانو و بهمرگ مهین. 18

  . شود براي بار دوم به مداین بیایدپریشانی شیرین در دوري خسرو که باعث می. 19

  . عتاب شیرین به شاپور و رد خواست خسرو با وجود همسرش مریم. 20

  . بازدمی لزوم ساختن جویی از سنگ و آمدن فرهاد که نادیده، به صداي شیرین دل. 21

  . ي عشق فرهاد، رسیدن این خبر به خسروجهانگیرشدن آوازه. 22

  . شدن حس حسادت و غیرت خسرونهایت فرهاد به شیرین و برانگیختهي عشق بیآمدن خسرو از آوازهبه ستوه. 23

  . پیمان دروغین خسرو با فرهاد. 24

  . ر دو جز قدرشناسی و عفاف رفتاري ندارندکه هرفتن شیرین به بیستون و دیدار با فرهاد در حالی. 25

  . انجامدشدن فرهاد میگوید و به کشتهشکستن پیمان از سوي خسرو، فرستادن گرانجانی که خبر مرگ شیرین را به دروغ می. 26

  . شیرین) مانیتسم(مرگ مریم در اثر نیروي توجه . 27

  . ی خسرو از اوگردانناامیدي و پریشانی شیرین از خسرو به دلیل روي. 28

انجامد در عین حال که شوق شیرین در سر دارد اما مغرورانه دور که به پیوند با او می) اصفهان(رفتن خسرو پیِ شکر به سپاهان . 29
  . دهد تا ندیمان شیرین را تنها گذارند مگر به ستوه آیدشود و دستور میمی

  . ستن درمان این دردنیایش و خاکساري شیرین به درگاه پروردگار و خوا. 30

  . شدن آرزوي شیرین و آمدن خسرو و اصرار شیرین به پیوند بنابر عهد و کابینبرآورده. 31

  . ي شیرینمتقاعدشدن خسرو در اثر سخنان مدبرانه. 32

  . پیوند. 33

  . اندرز شیرین به محبوب تاجدار در پاسداشت عدل و داد. 34

  . عالقمندشدن شیرویه به شیرین. 35

  . رفتن خسرو و شیرین به آتشخانه و ماندن در آن عبادتگاه .36

  . شدن خسرو به دست فرزندش شیرویهکشته. 37

  . خواستگاري شیرویه از شیرین. 38

  . سکوت شیرین در برابر درخواست شیرویه. 39
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  . ي خسروسپردن شیرین در دخمهجان. 40

توان دهد، میپرداز آمریکایی، پیشنهاد می، نظریه1نموداري که واالس مارتینپیرنگ یا طرح داستانی این روایت را با استفاده از 
  :گونه نشان داداین

  
  ) ي اوجنقطه(                                                                                                                

                                                                                           
                                          

  )آغاز کشمکش(                                 
                               

  
     
  ) بازگشایی(                                                                       )                                   زمینه پیدایش بحران(   

  ) 57: 1386/ 1986مارتین، ( 
  . 4تا  1رویدادهاي : چینیي مقدمهدهندهنشان»الف تا ب«
  . 5رویداد : آغاز کشمکش» ب«
  . 32تا  6رویدادهاي : پیچیدگی یا پرداخت کشمکش یا کنش تصاعدي» ب تا ج«
  . پیوند دلدادگان به رسم و کابین 33رویداد : ي اوجنقطه» ج«
  . 40تا  34رویدادهاي : فرود یا بازگشایی» ج تا د«

-ي احسان یارشاطر به گفته گیرد ورویداد را در می 26شود که پیچیدگی و پرداخت کشمکش داستانی نزدیک به مشاهده می
پردازيِ دقیقِ روایت حول محور وفاداري در عشق، مهارت نظامی را در سرودن داستان طرح پیچیده و شخصیت -که ذکر شدچنان

  . گذاردعاشقانه به نمایش می
  
  ها تحلیل شخصیت. ب

هاي اصلی در این الگو شخصیت. شنگر باشدتواند روبراي تحلیل شخصیت در سطح داستانیِ روایت می 2الگوي عملگراي گرماس
مقصود از کنشگر هر شخص، حادثه، حالت، انگیزه یا تفکري است که در . شودي کنشگرها محسوب میداستان زیرمجموعه

مارتین تفاوت الگوي گرماس با نمودار . پذیردگذارد و از آن تأثیر میساخت و پیشبرد طرح داستانی دخالت دارد، بر آن تأثیر می
هاي متفاوت فرهنگی، هاي متفاوت، خواستگاهشخصیت«به این معنی که . گراستدر این است که الگوي کنشی گرماس تقلیل

  ). 120: 1387سجودي، (» شودي عام تبدیل مییافتهاجتماعی و تاریخی به عوامل کنشی در یک الگوي تقلیل

                                                        
1-Marttin, W  

 

2-Greimas, A J.  

 الف

 ب

 ج

 د
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تر راست و غیره که پیش/ پایین، چپ/ شب، باال/ اي دو گانه همچون روزهگرماس معناشناس لیتوانیایی، براساس مفهوم تقابل
ي پراپ را به شش نقش کنشی تقلیل مطرح کرد، الگویی براي تحلیل کنشگرها در روایت ساخت و هفت کنشگر ویژه 1اشتراوس

  :الگوي کنشی گرماس عبارت است از«. داد که در سه تقابل دوتایی شکل گرفت
  ). رقیب(بازدارنده / ؛ یاریگر )نفعذي(گیرنده ) / ابریاریگر(؛ فرستنده )هدف(مفعول ) / اعطاکننده(کنشگر 

  : دهنداین شش نقش را معموالً به صورت نمودار زیر نشان می
  
  

  )نفعذي(هدف             گیرنده                  )       ابریاریگر(فرستنده                 
  

  ) رقیب(کنشگر             بازدارنده                    یاریگر                            
اي یا موضوع شناسایی نیز همان آرزو یا خواسته) هدف(مفعول . اغلب همان قهرمان یا شخصیت مهم داستان است) فاعل(کنشگر 

چه یاریگر و بازدارنده لزوماً انسان نیستند، هرآنگونه که همان. است که در پی آن است و ممکن است شیء یا امري انتزاعی باشد
. است) رقیب(چه بر سر راهش مانع ایجاد کند،بازدارنده یاري کند، یاریگر و هرآن) هدف(به کنشگر در راه رسیدن به مفعول 

سیدان، : یصبا تلخ(» ممکن است هر شخصیت چندین نقش را ایفا کند؛ براي مثال هم کنشگر باشد هم فرستنده و هم یاریگر
ي قوي است که کنشگر را به تالش در راه نیل به کننده یا یک نیرو و انگیزهتوان گفت فرستنده، یک عامل حمایتمی). 56: 1387

بخش هایی هستند که در صورت تحقق هدف فاعل، از وضعیت جدید و رضایتگیرنده نیز شخصیت یا شخصیت. داردهدف وامی
  . برخوردار خواهند شد

این سه شخصیت بیش از دیگران در روند . شودمیشیرین، خسرو و فرهاد پرداخته: ن بنابر الگوي گرماس به تحلیل شخصیتاکنو
تقریباً تمام . ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی استي تم داستان و مهمکنندهترین عنصر منتقلمهم«. داستان مؤثرند

داستان طبعاً با مردم سر و . جویند، که معموالً انسانندهاي داستانی یاري میتم خود از شخصیتي ي طرح و ارائهها در ارائهداستان
ي این اشخاص و گذرد و این چیزي جز طرح داستان نیست و مطالبی که دربارهپردازد که بر ایشان میکار دارد و به وقایعی می

  ).33: 1384یونسی،(» .داستان است "تم"شود، همان میوقایع گفته
  

    

                                                        
1-Strauss, C, L 
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  نمودار تحلیل شخصیت شیرین بنابر الگوي گرماس
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

ي پختگی اوست ، به خاطر داشتن عشق او بیانگر درجه«. یافته داردشناختی شخصیتی کمالشود که شیرین از منظر روانمشاهده می
شیرین در محیطی آرام و ). تلخیصبا  13 -12: 1383: اقبالی؛ قمري گیوي(» است عاشقی پایدار باشدي کودکی مثبت توانستهدوره

ي در دوره. است نبود پدر و مادر را براي شیرین جبران کندبانو پرورش یافته، که به خوبی توانستهپرمحبت به سرپرستی مهین
  گردد که جوانی و عاشقی شیرین هنوز از سفارش او برخوردار می
  زبانینباید کز سر شیرین

  ).120: 1376نظامی، (
  اي شیرین رایگانیخورد حلو  

  
  :شیرین خود به این نکته باور دارد

  داستان بوددلش با آن سخن هم
  ).121: همان(

  که او را نیز در خاطر همان بود  
  

در مقابل، خسرو قرار دارد که به قدرت شاهی متوقع است هر دلبري او را فرمان برد، اما شیرین با وجود عالقه، در عشق خسرو 
ي عاشقی بانو و شاپور، خسرو را به مرتبهمنحصرطلب است و به دلیل همین باور با پایداري و شکیبایی به یاري مهینخواه و تمامیت

  . تواند به هدف خود نایل شودبه این ترتیب می. رساندراسخ و پایبند می
  

  نمودار تحلیل شخصیت خسرو بنابر الگوي گرماس 
  

 گیرنده
 شیرین، خسرو 

 کنشگر 

 شیرین 
 یاریگر 

بانو، شاپورمهین  

 هدف 
رسیدن به خسرو در سایه 
 عشق پایدار و منحصر

 بازدارنده 
قید و بند خسرو، کامجویی بی

 وجود مریم و شکر 

 فرستنده 
باور شیرین به عشق ناب و 

خواهی در عشقتمامیت  
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مدت خود برسد اما تالش شیرین و تواند به هدف کوتاهبه عشق پایدار نمیشود که خسرو به دلیل باور شیرین مشاهده می
شود خسرو بعد از ناکامی مس هوس را در کوره فراق به زر عشق بدل کند، به مهر حقیقی برسد و تا اش باعث میشکیبایی

داند دستیابی شیرین می«. اندرسمهري که هم شیرین و هم خسرو را به آرامش می. ي این نعمت بیاسایدپایان عمر در سایه
که سازد، در حالیآورد و نازل میآسان به وصال او، او را در حد شأن هزاران کنیزك حاضر در حرمسراي خسرو پایین می

کند و او را اشتیاق وصال او، چون شوق دستیابی به کمال مطلوب، موجبات تعالی و تکامل مادي و معنوي خسرو را فراهم می
  )178-177: 1382نصر، (» کشاندي تکامل مردانگی میهوسبازي به مرتبه ياز مرتبه

  
    

 گیرنده
 خسرو

 یاریگر 
 قدرت شاهی، آزادي 

قید و شرطبی  

 کنشگر
 خسرو 

 بازدارنده 
خواهی و انحصارطلبی تمامیت

 شیرین در عشق 

 فرستنده
نیاز به ارضاي تمایالت 

 شخصی 

 هدف
طلبیکامجویی و عشرت  

 از زیبارویان بویژه شیرین 
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  نمودار تحلیل شخصیت فرهاد بنابر الگوي گرماس 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داند به این دلیل که توان مقابله با خسرو ندارد اما نیروي عشق به او قدرتی فرهاد عاشق ناکامی است که از آغاز خود را بازنده می
 شود و همگان در شگفت ازاش چون موم نرم میکوه در برابر اراده: تواند در راه محبوب بکوشدچه میبخشد تا هر آنشگرف می

فهمد گذارم و زمانی که میبندد که اگر در دل کوه بیستون راهی باز کنی شیرین را به تو میخسرو به نیرنگ با او عهد می. این نیرو
به . کندبرد و تمام امیدش را ناامید میفرهاد پیروزخواهد شد با فرستادن قاصدي گرانجان ،به دروغ خبر مرگ شیرین برایش می

  . بازدماند که در راه محبوب جان میتنها ناکام می این ترتیب فرهاد نه
  

  بررسی کالم در روایت 
ها و ي رویدادها، توصیف شخصیتمنظور از پرداخت هنري، سرعت ارائه. سطح کالم به پرداخت هنري داستان اشاره دارد

نظر او راجع به ادبیات قابل . نگردایت میشناختی به روپردازي است که از منظر زباننظریهراجر فالر . موقعیت راوي در متن است
کنندگان زبان خواهیم ي روابط بین استفادهگاه متن ادبی را میانجیي کالم تلقی کنیم، آناگر ادبیات را به منزله«: تأمل است

ادبی دیگر یک  سان متنبدین. ي اجتماعینگري نقش و طبقهنه فقط روابط گفتاري بلکه روابط مربوط به آگاهی، جهان: دانست
مطرح » دیدگاه روایی«او چهارچوبی به نام ). 88: 1369فالر و دیگران، (» شودمصداق نیست بلکه تبدیل به یک کنش یا فرایند می

  . شناختی استهاي زمانی، مکانی و روانگیرد که شامل دیدگاهشناسان دیگر را تا حدودي در بر میکند و نظریات روانمی
چه کسی «پردازد که است، به این مسأله میاي از دیدگاه روایی راجر فالر مطرح شدهشناختی که به عنوان زیرمجموعهدیدگاه روان

ها وجود کننده و این که چه روابطی بین راوي و شخصیتراوي یا یک شخصیت شرکت: گر رویدادهاي یک روایت استمشاهده
  : توان به چهار مقوله تقسیم کردیاین دیدگاه را براساس نوع راوي داستان م. دارد

افخمی و (» دیدگاه برونی نوع چهارم. 4دیدگاه برونی نوع سوم، . 3دیدگاه درونی نوع دوم، . 2دیدگاه درونی نوع اول،  .1
 ).70: 1382علوي، 

 گیرنده
 فرهاد، شیرین

 هدف 
 رسیدن به شیرین 

 بازدارنده
منظر خسرو، قاصد کریه  

 یاریگر 

 ندارد 

 کنشگر 
 فرهاد 

 فرستنده 
 نیروي عشق 
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کند و را ایفا میدر این دیدگاه، راوي نقش داناي کل . روایت خسرو و شیرین نظامی از دیدگاه درونی نوع دوم قابل بررسی است
که افکار و ها دسترسی دارد، به جاي آنراوي به افکار و احساسات شخصیت. کندشخص بیان میروایت خود را به صورت سوم

بنابراین . پردازدها را بیان کند که گاه به قضاوت و یا دخالت میي رفتار شخصیتتواند انگیزهرفتار آنان را به نمایش بگذارد می
  . ها تحت نظارت راوي داستان استصیفات و رفتارهاي شخصیتي توهمه

هاي روایت حد و مرزي وجود ندارد و روایت در مرز ساختارگرایی و براي شکل«: با توجه به این که بارت معتقد است
دیدگاه «توجه به توان سطح کالمِ روایت را با ، می)Mcquillan ،2000 :3شده در مک کویالن نقل(» گیردساختارشکنی قرار می

  . واکاوي نمود» تحلیل انتقادي گفتمان«فالر و » شناختیروان
گروهی از «و ) 20: 1382ون دایک، . (»گفتمان، کاربرد زبان در بافت است«: شناسان عمدتاً از گفتمان چنین تعریفی دارندزبان

ي تحلیل ي کنش اجتماعیِ زبان، شاخهبه مثابه تحلیلگران گفتمان با حرکت از سطح بررسی زبان در کاربرد، به سطح گفتمان
هاي رمزگان: هاي دیگر از جملهترین رمزگان است زیرا رمزگانترین و مهمزبان پیچیدهرو از این. انتقادي گفتمان را بنا کردند

نگ، قابل توصیف و بیان شده در فرهي زبان و انبوهی از روایات و حکایات انباشتهآداب، پوشاك، غذا، رفتار و غیره به واسطه
پس هر رمزگان نظامی از دانش است . بخشداند و به هنجارها و ناهنجارهاي هر جامعه معنی میگذاريها نظام ارزشرمزگان. هستند

  ).174و  150: 1387سجودي، (» بنیاد استبنیاد و فرهنگسازد، بیشتر بافتکه امکان تولید، دریافت و تفسیر متون را ممکن می
توان از روایت به گفتمان و رمزگان آن رسید و از راه تحلیل توجه به این که در ساختمان روایت، زبان شرکت دارد پس می با

  . نگري راوي آشنا شدانتقادي گفتمان روایت با جهان
  : توان پی برد که شخصیت محبوب نظامی، شیرین استدر منظومه خسرو و شیرین نظامی می

  که نامی از خسرو ببرد؛ آنکند بیبه صراحت نام شیرین را به نکویی یاد میدر تحمیدیه منظومه 
  به چشم شاه شیرین کن جمالش 

  )2: 1376نظامی، (
  که خود بر نام شیرین است فالش  

  
شواهد ي آفاق، درباره. استسراید که همسرش آفاق درگذشته و شاعر از مرگ او سخت متأثر شدهنظامی زمانی این منظومه را می

نظامی او را به همسري . ي قبچاق بود و آفاق نام داشتحاکم دربند، کنیزي براي نظامی فرستاد که از طایفه«: گویندتاریخی می
شاعر در این منظومه از اندوه خود ). 83: 1355برتلس، (» .برگزید، او را دوست داشت ولی نتوانست مدت زیادي با او زندگی کند

 : کندگزارش مرگ شیرین به وضوح بیان میگشاید و در عقده می

  رو چون بت قبچاق من بودسبک
  )430: همان(

  گمان افتادخود کآفاق من بود  
  

کند، نکته قابل ذکر این سنجی طراحی میاي که راوي به این شخصیت دارد، شخصیت شیرین را به دقت و نکتهبا توجه به عالقه
مثالً در روایت . اندنگري به شخصیت شیرین نپرداختهکدام از راویان با این ژرفهیچ است که در روایات پیشین از این داستان

توان از رهگذر توصیفات پس می. ترین شخصیت داستان استفردوسی، شیرین شخصیت مؤثري نیست ولی در روایت نظامی مهم
هایی دارد و راوي در داستان جانبدار کدام شخصیت شیرین تا حدودي پی برد که از نگاه نظامی زن آرمانی ایرانی چه ویژگی

  : شخصیت و کنش است
  برخورداري از زیبایی . 1

سار است شستن شیرین در چشمهي مشهور آن هم توصیف اندامنمونه. وصف زیبایی شیرین در سراسر منظومه در حد کمال است
  . رود هم شاهد ذهن زیباپسند اوکه هم دلیل نبوغ نظامی در وصف به شمار می

  داشتن حق آزادي . 2
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تواند آزادانه عشق بنابراین می). 12: 1377سعیدي سیرجانی، (» در دیار شیرین منعی بر مصاحبت و معاشرت زن و مرد نیست«
تند، در محیطی اي که کمترین ارزش براي زن قائل نیسنظامی در دوره«. خسرو را برگزیند و قدم در این راه دشوار بگذارد

برتلس، (» گویدکامالً متفاوت از احترام به زن، از شخصیت انسانی او، از قهرمانی و شعور و زکاوتش با قاطعیت سخن می
1355 :83 .(  

  : نالدگشاید، بلکه از دلتنگی خود میشود، به نکوهش او زبان نمیخبررفتن شیرین آگاه میبانو از بیزمانی که مهین
  مهر از ما بریدي؟ چه افتادت که

  )75: 1376نظامی، (
  کدامین مهربان بر ما گزیدي؟  

  
کند، کردن خسرو از عشق شیرین گزارش میعصران و جامعه خود را نسبت به زن از زبان مریم براي منصرفنظامی باور هم

  : ي نظامی نیستمریم شخصیت مورد عالقه
  زنان مانند ریحان سفالند

  )197: همان(
  سو جمالندخبث و بیرونسو درون  

  
  پایبندي به اصول پاکدامنی در عین آزادي . 3

- دارد، توقعات خسرو را که مغایر با اصول پاکدامنی است، بیشیرین که دل به مهر خسرو سپرده و او را سخت دوست می

  : خرد تا به رسم و کابین همسر او شودگذارد و رنج دوري را به جان میپاسخ می
  گریم از عشق جمالشکه گر خون 

  ).121: همان(
  گردم مگر جفت حاللشنمی  

  
  وفاداري . 4

- شود، نخست با مریم و سپس شکر میزمانی که خسرو از شیرین آزرده می. ترین ویژگی شیرین وفاداري در عشق استمهم

گاه از عشقش نالد هیچوفایی خسرو میکه از غرور و بینشاند، شیرین با اینپیوندد و با این رفتار گرد غم بر دل شیرین می
  : گرداندروي برنمی

  وجوي کس فشردم نه پی در جست
  )322: همان(

  نه جز روي تو کس را سجده بردم  
  

  .داندکاهد، این مطلب را فرهاد هم میشود، از مهر خسرو نمیي فرهاد آگاه میحتا زمانی که از مهر سرشار و صادقانه
  انحصارطلبی در عشق . 5

طور که خود هیچ شود خسرو را بپذیرد، هماني خسرو است اما با وجود مریم و سپس شکر، حاضر نمیشیرین سخت دلباخته
  : گزیندشریکی بر محبت خسرو برنمی

  شکر خواهی و شیرین نیز خواهی؟
  )324: همان(

  شکار ماه کن یا صید ماهی  
  

  دانایی و حکمت. 6
-خسرو در نه. مغزي باشدزند که نشان سبکجوانی، همواره شکیباست و کاري از او سرنمیشیرین در مسیر عشق با وجود 

  : خواندشاست، شیرین بعد از پیوند با او به داد و دانش فرا میسالگی مکتب و دانش را رها کرده
  افروزبه نزهت بود روزي با دل

  )397: همان(
  شد آن روزسخن در داد و دانش می  
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- اي طعنهاست؛ در مرگ مریم با نامهگوید، انگار حکمت نظامی در سخنان شیرین به نمایش درآمدهحکیمانه سخن میشیرین 

  : نویسدآمیز به خسرو از بازي روزگار می
  جهان را نیست کاري جز دورنگی 
  گه از بیداد این آن را دهد داد

  )268: همان(

  گهی رومی نماید گاه زنگی  
  را کند شادگه از تیمار آن این 

  
  : کشدو با چندین نیش و کنایه هوسرانی شاه را به رخش می

  عروس شاه اگر در زیر خاك است
  )269: همان(

  !عروسان دگر دارد چه باك است  
  

  پادشاهی به عدل و داد . 7
مراعات نموده، در شیرین در مدت یک سال پادشاهی عدل و انصاف را . رسدبانو پادشاهی به شیرین میبعد از درگذشت مهین

  . شودگذارد و راهی مداین میترسد از عدالت بکاهد، حکومت را به بزرگی معتمد وامیکه از دوري خسرو پریشان است، میحالی
عقل فرض کند، به  نیکویی از پادشاهی شیرین عصران خود زن را ناقصکه مانند همایني مهم این است که نظامی به جاينکته

   :گویدسخن می
  فراخی در جهان چندان اثر کرد 

  )181: همان(
  : کندو از آن به حکمرانان زمان خود التفات می

  که یک دانه غله صد بیشتر کرد  
  

  هاي اطرافها و تنگیفراخی
  )181: همان(

  ز راي پادشاه خود زند الف  
  

عصر گوید، باز به پادشاهان همآزاري سخن میدر آغاز داستان هم زمانی که از تعیین مجازات هرمز براي خسرو به جرم رعیت
  : کندخود دادگري را گوشزدمی

  کردند از این پیشسیاست بین که می
  کنون گر خون صد مسکین بریزند 

  )45: همان(

  ي خویشنه با بیگانه، با دردانه  
  زبند یک قراضه برنخیزند

  
  زبانی سخنی و شیرینخوش. 8

  : سخنی محبوب استزبانی و خوشبیند، دلیل عشق او همین شیرینفرهاد در آغاز شیرین را نمی
  شنیدم نام او شیرین از آن بود 

  )218: همان(
  زبان بودکه در گفتن عجب شیرین  

  
  قدرشناسی . 9

نماید اما را تقدیم می) گوشواره(ترین جواهرش کند، ارزندهگزاري از فرهاد که استادانه جویی از سنگ بنا میشیرین براي سپاس
نهد و بازد، شیرین نیکویی و مهر او را ارج میزمانی که فرهاد جان می. گیردفرهاد آن را نثار قدم شیرین نموده، راه صحرا پیش می

  : که از مهر خسرو بکاهدآنسپارد بیمحترمانه به خاکش می
  ز خاکش گنبدي عالی برافراخت

  )262: همان(
  اي ساختوزان گنبد زیارتخانه  

  
  نیایش و پرستش پروردگار . 10
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- وقتی خسرو مغرورانه راه آزار شیرین را در پیش می. گویدشیرین همواره از پرستش پروردگار دادگستر و فریادرس سخن می

  : شودخواهد و مستجاب میگیرد، شیرین با نیایش چاره درد عشق را از خدا می
  نیایش در دل خسرو اثر کرد

  )296: همان(
  ن فلک زیر و زبر کرد دلش را چو  

  
***  

  
کند و گاهی از گاه مستقیم خسرو را سرزنش نمیگوید، هیچزند یا اندرز میکه بارها در داستان به قضاوت دست مینظامی با این

به خاطر ممکن است . شودگذارد تا سره از ناسره باز شناختهکند، در مقابل، رفتار شیرین را به نمایش میشخصیت او جانبداري می
- شود، از قاصد میي آن زمان باشد، حتا زمانی که خسرو با نیرنگ سبب مرگ فرهاد میمراعات جو مردساالري حاکم بر جامعه

  : نالد نه از نیرنگ خسرو
  چو گفت آن زلف و آن خال، اي دریغا

  )256: همان(
  زبانش چون نشد الل، اي دریغا  

  
  : دهدو پوشیده، گناه را به روزگار نسبت می

  زمانه خود جز این کاري نداند
  )258: همان(

  که اندوهی دهد جانی ستاند  
  

  : کند که چندان پذیرفته نیستنطامی عذر خسرو را دوري شیرین چنین گزارش می
  به تن با دیگري خرسند بودم 
  اگر گامی زدم در کامرانی 

  )313: همان(

  ز دل تا جان تو را در بند بودم  
  باشد جوانیجوان بودم چنین 

  
  : داردو از زبان شیرین یک بار خسرو را چنین معذور می
  است وفاییدلش دانست کآن نز بی

  )198: همان(
  شکیبش بر صالح پادشاهی است  

  
  : کشددارد؛ از جمله زمانی که خسرو به طعنه اندوه شیرین را در مرگ فرهاد به رخ میمیتر از خسرو، جانب شیرین را نگهاما بیش

  چو خسرو بر فسوس مرگ فرهاد
  چنان افتاد تقدیر االهی 

  )266: همان(

  چنان تلخی فرستاد به شیرین آن  
  که بر مریم سر آمد پادشاهی

  
***  

  : ستایدشکیبایی و وفاداري شیرین را فراوان می. نشیندي عشق به قضاوت مینظامی در سرایش این منظومه درباره
  ! زه که احسنت اي زمان و اي زمین،

  که جز شیرین که در خاك درشت است 
  )424: همان(

  عروسان را به دامادام چنین ده   
  استکسی از بهر کس خود را نکشته

  
  : استقدر به شخصیت شیرین عالقمند است که گویی فراموش کرده که نخست فرهاد بر شیرین جان فشاندهراوي آن

  بباید عشق را فرهادبودن
  )262: همان(

  گاهی به مردن شادبودنپس آن   
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  نتیجه
ي ارمنی است، از منابع پیشین ي داستان خسرو و شیرین را که شرح دلدادگی خسرو، پادشاه ساسانی و شیرین، شهزادهمایهنظامی بن

و  است که شاعرانی مانند امیرخسرو دهلوي، خواجو و جامینظیر خود روایتی ساخته و پرداختهگرفته و با نبوغ و مهارت کم
یک از دالیل برتري این روایت، . ي نظامی را به دست آورندکدام نتوانستند اقبال و آوازهاند اما هیچدیگران به پیروي او برخاسته

هاي نقد ادبی معاصر قابل ارزیابی عالوه بر مهارت راوي در علوم ادبی زمان خود پرداخت هنري و دقیق داستان است که با شیوه
  . است

پردازي دقیق، اي که به شخصیت شیرین دارد به یاري شخصیتتوان دریافت که نظامی با عالقهشناسی میات روایتبنابر نطری
شخصیتی که مجموع . توانسته هم طرح داستانی را غنا ببخشد هم از شیرین شخصیتی بسازد که به وفاداري در عشق شهره است

هاي بسیار، سنجیده و درست رفتار ي محبوب که با داشتنِ آزاديادار و دلبستهزنی زیبا، عفیف، دانا، وف. صفات زن آرمانی او است
  . کندمی

نظامی زمانی . نگري نظامی پی بردهانجتوان به از رهگذر توصیفات شخصیت شیرین و با تکیه بر تحلیل گفتمان تا حدودي می
جود زن به عنوان جنسی فروتر از مرد و در خدمت او و. آفریند که جامعه کمترین ارزشی براي زن قائل نبودچنین شخصیتی می

گذارد و که شیرین در این منظومه، زنی آزاد و داناست که به انتخاب خود قدم در راه دشوار عشق میکرد، در حالیمعنا پیدا می
  . بازدرسد و جان در راه وفاي به معشوق میرود تا به وصال میپیش می

کند و گاهی از گاه مستقیم خسرو را سرزنش نمیگوید، هیچزند یا اندرز میاستان به قضاوت دست میکه بارها در دنظامی با این
شیرین از خسرو . شودگذارد تا سره از ناسره بازشناختهکند، در مقابل، رفتار شیرین را به نمایش میشخصیت او جانبداري می

اي دادن، نالهخوش است، حتی به هنگام جانبه دلنشینی شیرین دل سازد که در زمان حصر در آتشخانه تنهاهمسري وفادار می
که شیرین از خونی که بستر را فراگرفته بیدار سپارد، در حالیمی آورد که مبادا خواب شیرین آشفته شود و لب خاموش جانبرنمی

-ازدواج، شیرین هیچ مخالفتی نشان نمیبعد از مرگ خسرو و با درخواست شیرویه براي . بیندشود و محبوبش را غرق خون میمی

اند، با خنجري که همراه جان محبوب را گذاشتهاي که جسم بیآید و در دخمهدهد، آراسته و زیبا در آیین سوگ محبوب می
- و نمیفشانی امانند فرهاد و جانستاید که کوشش بینظامی به حدي عشق شیرین را می. شکافدي پرمهر خود را میبود سینهآورده

  . به خود جلب نماید -چندان که شایسته است-تواند توجه شاعر را 
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