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 مقایسه ساختار داستانی دو منظومه خسرو و شیرین و ویس و رامین 

 (از نظر عنصر پیرنگ)

 دکتر صفیه مرادخانی                                                                                                  

 استادیار دانشگاه لرستان                                                                                                  

 بهنوش رحیمی هرسینی                                                                                                                   

 دانشجوی دكتری دانشگاه لرستان                                                                                             

 چکیده

ساختار داستانی دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون با توجه به عنصر پیرنگ و اجزای آن مثل شروع،  ضردر تحقیق حا

حضور و یا عدم بعضی عوامل، جنبه روایی داستان ها را . گره افکنی، بحران، نقطه اوج، گرهگشایی و پایان، مقایسه شده است

در خسرو و شیرین، جنبه تاریخی این منظومه را بیشتر نمایان می كند و  نست؛ مثال وضوح زمان  و مکامحکم و یا سست كرده ا

های بسیار، ها و جدالتی می گیرد ولی به علت گره افکنیروابط علت و معلولی این داستان به علت تنوع ماجراهای فرعی سس

زبان روایی . از این پویایی محروم است گونه ای حركت  و پویایی در این منظومه حاكم است كه ویس و رامین به خاطر عدم تنوع،

ویس و رامین روند حوادث را روشن تر بیان می كند ولی زبان تصویری خسرو و شیرین مانع از درک سریع ترتیب حوادث می 

در این عوامل و موارد دیگری كه در متن مقاله بدان اشاره شده، باعث شده است كه این دو منظومه در قدرت تاثیر روایی . گردد

 .بعضی عناصر ساختاری اختالف هایی با هم داشته باشند

 .پیرنگ، عناصر داستانی، ویس و رامین، خسرو و شیرین، نقطه اوج، گره گشایی: هاکلیدواژه

 مقدمه -4

ه زاده ملکدیگری  شیرین برادرمنظومه خسرو شیرین داستانی است از عشق دو دلداده ایرانی كه یکی خسرو پرویز  پادشاه ایران و 

منظومه ویس و . نظامی به شیوه خود و با زبانی سرشار از صور خیال روایتی دل نشین از این داستان پرداخته است. ارمنستان است

دو دلداده ایرانی كه همچون خسرو و شیرین در فضای سلطنتی دربار ساسانیان شکل  ز روایتی است از داستان عاشقانهرامین نی

هرچند هردو  .گرفته است؛ كه اسعد گرگانی در قرن ششم و معاصر با نظامی گنجوی این روایت عاشقانه را به نظم درمی آورد

اند اما انسجام هردو در قرن ششم سروده شدهو هستند  منظومه  ویس و رامین و خسرو و شیرین مربوط به ادبیات كالسیک ایران

منظومه و روند پی آمد حوادث به ترتیبی آمده است كه می توان هردو منظومه را طبق اصول مدون داستان نویسی ارزیابی كرد و 

 .به مقایسه آنها با هم پرداخت

سیر، ساختار قصه را نیز به ساختار داستان بدل طور كه بشر در جریان تاریخ تحول یافته، در این مهمان. قصه است داستان ادامه

گردد، داستان از عمری چند صد ساله در غرب و از عمری شصت هفتاد ساله در زاران سال برمیاگر عمر قصه به ه. كرده است

قبل از قرن داستان ( 44: 4916بهشتی، .)ایران برخوردار است یعنی بعد از مشروطیت كه آثار داستانی غربی به فارسی ترجمه شد

كه  هجدهم در اروپا و قبل از مشروطیت در ایران را علت هایی از درون به سوی معلول و یا معلول هایی هدایت نمی كرد، درحالی

اش درآمده، به سوی قصه به معنای امروزی آن داستان، حکایت از شکل روایت سادهبا پیدایش عامل اساسی طرح و توطئه در 

ترتیب توالی زمانی كه داستان نقل وقایع است به ( 244: 4962براهنی، . )ی خود را به قصه سپرده استحركت كرده، در واقع جا

روایت به مفهوم بازگویی پی درپی واقعه، كاشف توالی، تسلسل و زنجیره وار بودن گفتاری است كه . ترین عنصر روایت استبنیادی

ست كه یت زنجیره حوادث در روال مناسبات علت و معلولی در زمان و مکان اهر روا( 1: 4913مستور، . )راوی آن را بازگو می كند

، تا سرانجام های علت و معلولی خاصنسبت هاست، بر اساس و زمینهدگرگونی ای ازشود، سلسلهاز موقعیتی پایدار آغاز می

 ( 231: 4914احمدی، )ای پدید آید موقعیت پایدار تازه

اصلی این مقاله این است كه ساختار داستانی دو منظومه خسرو و شیرین و ویس و رامین از نظر  سوال :لهبیان مسئ -4-4

 تر است؟ م طولی در روایت كدام منظومه قویهایی دارند؟ و استحکاها و شباهتفاوتطولی حوادث چه ت پیرنگ و استحکام
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-استانی میزان تطابق آنها را با معیارهای دهای عاشقانه از نظر ساختار داستاننقد منظومه :هدف و ضرورت تحقیق -4-2

 .های زیبایی شناسی متون منظوم را روشن می سازدشیوه  های دیگری ازسنجد و جنبهنویسی جدید می

-و منظومه به طور جداگانه نشان میدر این مقاله عناصر اصلی پیرنگ را در  ساختار روایتی هر د :و مواد تحقیق روش -4-9

 .پردازیمر پیرنگ و استحکام طولی حوادث میهردو روایت از نظ دهیم و سپس به مقایسه

از جمله تحقیقاتی كه به بررسی عنصر پیرنگ بر روی آثار منظوم و منثور فارسی پرداخته است و  :پیشینه تحقیق -4-4

 .توان به مقاالت زیر اشاره كردارنده به آنها نظری داشته است مینگ

-213: 4933نیکوبخت، نوروزی، )« منیژه و خسرو و شیرین نظامی منظومه بیژن ومقایسه عنصر طرح یا پیرنگ در »  -

در این دو مثنوی بررسی كرده ...( های تاریخی، دینی، اعتقادی و های سست و غیرمعقول، طرحنواع طرح را از جمله طرح، ا(433

 .است

پیرنگ داستان سیاوش را از دو منظر ادبیات نوین داستانی و  (64-11: 4932جعفری، )« ساختار پیرنگی داستان سیاوش -

 .ادبیات كالسیک داستانی بررسی كرده است

با رویکردی ( 461-433: 4931عباسی، )« های نخودی اثر محمد هادی محمدیتجزیه و تحلیل پیرنگ در داستان»  -

 .دی اثر محمد هادی محمدی داشته استهای نخوخوانشی بر عنصر پیرنگ در داستانک روایت شناسی، علمی در حوزه

به بررسی ( 414-443: 4931طغیانی، نجفی، )« های حدیقهفتگو، كنش، پیرنگ و ساختار روایتجایگاه سه عنصر گ» -

های حدیقه بر اساس سه عنصر گفتگو، كنش و پیرنگ پرداخته و شیوه داستان پردازی سنایی را در این روایت ها ر روایتساختا

 .كرده است نقد و تحلیل

در این ( 693-643: 4932امامی، )، «بررسی عنصر ساختاری پیرنگ در حکایتی از مرزبان نامه بر اساس نظریه فورستر»  -

گشایی و پایان در حکایتی از نی، بحران، تعلیق، نقطه اوج، گرهمقاله عنصر پیرنگ و اجزای ساختاری آن همچون شروع، گره افک

 .فورستر مورد بررسی قرار گرفته استمرزبان نامه بر اساس نظریه 

 تعاریف -4-0

به معنی بنیاد نقش، ». علت و معلولی باشد، دانست كه بر مبنای رابطهداستان  ای از حوادث برجستهتوان مجموعهپیرنگ را می

به عبارت . دهدرایی حوادث در داستان را نشان میاستداللی حوادث در داستان است و چون و چ پیرنگ، نقشه، طرح، الگو یا شبکه

كند كه در نظر خواننده منطقی جلوه كند، از این نظر پیرنگ تنها در داستان چنان تنظیم و تركیب میدیگر پیرنگ، حوادث را 

خانم دیپل در مورد پیرنگ (  32: 4911میرصادقی، )« .سازمان یافته ی وقایع است توالی حوادث نیست، بلکه مجموعه ترتیب و

پیرنگ با توالی وقایعی ... دهندثی دانست كه در متنی معین روی مینگ را می توان الگو یا ساختار حوادپیر»: گویدچنین می

ارتباط دارد كه تلویحاً یا آشکارا بر مبنای ترتیب زمانی تنظیم شده اند یا عالوه بر پیوستگی زمانی، رابطه ی علت و معلولی نیز در 

 (429: 4933دیپل، )« .این توالی نقش دارد

یعنی در حوادث داستان باید روابط منطقی وجود . علت و معلولی حوادث داستان، جزء جدایی ناپذیر پیرنگ به شمار می رود رابطه

ها از خود واكنش نشان بدهد یا جب شود كه شخصیت اصلی نسبت به آنحوادث پیرنگ باید با معنی باشد و مو». داشته باشد

از این نظر میان پیرنگ و شخصیت رابطه متقابلی برقرار می شود و همین رابطه، . شخصیت باید موجب وقوع حوادث شود

تان های در داستانی كه در آن حادثه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مثل داس. كشمکش داستان را به وجود می آورد

دهد؛ و در داستانی كه در آن به ان میافتد، واكنش نشو جنایی، شخصیت به آنچه اتفاق میهای پلیسی ماجراجویانه و یا داستان

ر ها موجب رویداد بیشتر حوادث می شود و حوادث نیز متقابالً بسهم بیشتری داده شده است، شخصیت شخصیت پردازی

بدیهی است كه منطق ( 291_223: 4911میرصادقی، )« .ها را دگرگون و متحول می كندها اثر می گذارد و شخصیتشخصیت

ادث داستان بر طرح یا پیرنگ، یعنی تنظیم حو». تنی بر همین ترتیب منظم علت و معلولی حوادث و وقایع استهر داستانی، مب

ای است كه پیرنگ، ضابطه( 99: 4934روزبه، ) «.علی و معلولی یا عامل ایجاد پیوستگی عقالنی میان حوادث داستان اساس رابطه

ث و وقایع داستان باید از یکدیگر ناشی شوند و با هم ارتباط منطقی داشته حواد. دهدنده، بر اساس آن حوادث را نظم مینویس

ای از رویدادهای به دقت طراحی شده و به مجموعه»: گویدورد پیرنگ چنین میآقای ایرانی در م. باشند تا پیرنگ را به وجود آورند
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ر آقای فورست( 421: 4931ایرانی، )« .رسدمی ی مخالف، به اوج و سپس به نتیجه نهاییهم پیوسته است كه در كشاكش نیروها

 (443: 4934فورستر، )« .نقل قول حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول»: گویدنیز در رابطه با پیرنگ چنین می

آن  كنند وشاره میاما همگی به اصلی مشترک اهای بیانی متفاوتی دارند تعاریف دیگر در این زمینه، شیوه های یاد شده وتعریف

داستان بر معنا كه اگر نقل سلسله حوادثی درحوادث بر اساس علیت است، بدین  این كه طرح و پیرنگ، مجموعه سازمان یافته

 ، اگر میان حوادث داستان، رابطهها برقرار نباشد، یا به عبارت دیگرحسب توالی زمان باشد، اما رابطه علیت و معلولیت بین آن

 .عقالنی و منطقی حاكم نباشد، چنین داستانی از طرح و پیرنگ محروم است

 عناصر ساختاری پیرنگ

ران، اوج و گره گشایی ترین عناصر ساختاری پیرنگ یعنی؛ گره افکنی، تعلیق، جدال، بحین قسمت ابتدا به تعاریفی از مهمدر ا

 :دهیمویس و رامین مورد بررسی قرار می خسرو و شیرین و  ک از این عناصر را در دو منظومهشود و سپس هر یپرداخته می

-شکار میآنچه كشمکش واقعی داستان را پیشاپیش آ شروع داستان، اولین جمله یا بند یا صفح است، یعنی هر :شروع

ما آنچه آنها را ا .گو، پرسش و یا حادثه شروع شوندوگویی، گفتتوانند با توصیف، تکها میشروع( 411: 4931میرصادقی، .)كند

 ( 4913:43مستور، . )كندبه خواندن ادامه داستان ترغیب میكند برانگیختن حسی است در خواننده كه آنها را جذاب و لیز می

افکنی به این معنی است كه در روند داستان، ممکن است مشکلی ناگهانی به وجود آید و داستان را از روال آرام و گره: گره افکنی

-اوقات به طور ناگهانی ظاهر میگره افکنی، وضعیت و موقعیت دشواری است كه كه بعضی ». ، برای مدتی دور سازدطبیعی خود

ها و خصیتدر داستان گره افکنی شامل خصوصیات، ش. دهدهایی را كه وجود دارد، تغییر میها و نگرشها، راه و روششود و برنامه

ا در برابر نیروهای دیگر قرار كند و شخصیت اصلی رمی اصلی پیرنگ را دگرگونهایی است كه خط جزئیات وضعیت و موقعیت

گره »: كندوزبه گره افکنی را چنین تعریف میآقای ر(  12: 4931میرصادقی، )« .دهد و عامل كشمکش را به وجود می آوردمی

گره افکنی پس از ( 99: 4934زبه، رو)« .انجامددر داستان كه به گسترش كشمکش می افکنی، ایجاد وضعیت و حالت حساس

فکنی كند كه حوادث و منافع نویسنده هنگامی می تواند در داستان گره ا». ها با یکدیگر به وجود می آیدتقابل شخصیت

ها درصدد پیدا كردن راه حل بر كند و شخصیتپر دردسری ایجاد می هایتضاد منافع، گره. با یکدیگر باشدها در تضاد شخصیت

ها را به ستوه می آورد، باید حاصل و آنها ایجاد می شود هایی كه در زندگی شخصیتگره. ها را بگشایند، تا این گرهندآیمی

گره افکنی یعنی به هم ( 999: 4939بیشاپ، )« .باشد( هااتفاقات زندگی شخصیت)و حوادث ( نبسط داستا)تركیب دقیق طرح 

كه آن را  ناپایداری حاصل از وضعیت و شرایطی است. ت مگر بی نظمی و آشفتگیریختن تعادل زندگی كه در واقع چیزی نیس

كشمکش . آوردكشمکش یا درگیری و جدال پدید می گویند؛ یعنی عدم تعادل، به دنبال و همراه خود،كشمکش یا ناسازگاری می

و جدال، عنصری ( 23: 4933بی نیاز، ). نیروهای متضاد بیرونی و درونی است بل و درگیری موضعی یا همه جانبهبه معنی تقا

-میضروری در ادبیات داستانی است كه بدون آن، داستان پویا و زنده نیست و به معنای چالشی است كه قهرمانان با آن روبه رو 

مهدی پور )« .شودبین برود، درگیری و نزاع شروع میهرگاه تعادل و آرامش میان اشخاص داستان در اثر بروز رفتارهایی از ». شوند

 (462: 4936عمرانی، 

افکنی توان از گرهپس بحران را نمی. انجامدحران میدر فرایند داستان، استمرار، جاافتادگی و پیچیدگی گره افکنی به ب: بحران

افکنی، ت گره ترین معیار موفقیشاخص. دو مرحله جدا از هم هستند اند و از نظر ذهنیهردو در هم آمیخته. ا و منفک كردجد

این حالت به داستان تعلق ندارد، . پدید می آورد« انتظار» بحران داستانی، در خواننده حالت . بحرانی است رسیدن آن به مرحله

بحران به این معنی است كه شخصیت های داستان در تضاد با یکدیگر ( 91: 4933نیاز، بی. )بلکه واكنش خواننده به داستان است

بحران، ». ضاد همراه استهای متان، معموالً با مرگ یکی از شخصیتبحر. رویارویی را با هم داشته باشند قرار بگیرند و آخرین

كشانند و اوج یا بزنگاه می كنند و عمل داستانی را به نقطه ای است كه نیروهای متقابل برای آخرین بار با هم تالقی میلحظه

« .می شوند و تغییری قطعی در خط اصلی داستان به وجود می آورند های داستانجب دگرگونی زندگی شخصیت یا شخصیتمو

اما در ادبیات داستان ». افزایدپیش می برد و بر هیجان داستان میاوج  بحران، داستان را به سوی نقطه( 16: 4931میرصادقی، )

این رویارویی سبب می شود . رو شوندروبهستان، برای آخرین بار با هم نویسی، بحران زمانی پیش می آید كه نیروهای رویارو در دا
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« .دشود، نزدیک شوهم گفته می "گاهبزن"گاهی به آن هاست و داستانی به پیش برود و به نقطه اوج كه قله درگیریكه عمل 

 (213: 4936پور عمرانی، مهدی)

-ای كه مشتاقانه، منتظر میند، به گونهرب، به داستان توجه كتعلیق، زمانی است كه خواننده با حالت كنجکاوانه و مضط: تعلیق

به عبارت دیگر حالت تعلیق یا هول و ». كندمند میقی پیش می آید و او را به ادامه داستان عالقهماند كه بعد از این حادثه چه اتفا

مشتاق و كنجکاو به  نده راوال، كیفیتی است كه نویسنده برای وقایعی كه در شرف تکوین است، در داستان خود می آفریند و خوان

-قای روزبه در مورد تعلیق چنین میآ( 16_13: 4931میرصادقی، )« .انگیزدند و هیجان و التهاب او را بر میكادامه داستان می

عنصر هیجان، كه شور و اشتیاق خواننده را برای  ر و دلشوره در خواننده به وسیله؛ ایجاد حالت انتظا(هول و وال)تعلیق »: گوید

 ( 94: 4934روزبه، )« .ادامه دادن داستان، افزایش می دهد

و بحران  اوج نامیده می شود كه پس از گره افکنی قسمت داستان، همان است كه نقطه ترینترین و پر هیجانحساس :نقطه اوج

-و نیروها كه داستان را به نقطه انفجار نهایی می تقابل افراد شدیدترین مرحله ؛ باالترین و(اهبزنگ)اوج  نقطه». به وجود می آید

ج پیش می او می آیند، داستان را به سوی نقطهعلت و معلولی به وجود  حوادثی كه بر مبنای رابطه(  94 :4934روزبه، )« .رساند

و  شود، در نتیجه ابهام داستان از بین می رودمیها و موانع داستان برطرف گره پر هیجان و حساس، پس از این مرحله. برند

ای است در داستان كوتاه، رمان، نمایشنامه و داستان منظوم كه در نقطه اوج یا بزنگاه، نقطه». ودشداستان به پایان خود نزدیک می

« .ادث پیشین استمنطقی حو نقطه اوج داستان، نتیجه. گره گشایی داستان بینجامدآن بحران به نهایت خود برسد و به 

ه و احساس داستان است، بخش جاذبه و نکت اوج، قله»: گویدآقای یونسی در مورد نقطه اوج چنین می( 16: 4931میرصادقی،)

لطف داستان در همین نقطه تمركز می یابد، آنچه پیش از آن آمده باید طوری قرار بگیرد و تركیب آن با عناصر دیگر  عمده

واننده را در این نقطه سخت به هیجان آورد، شوری در او برانگیزد، وی را به شدت متعجب سازد یا داستان چنان باشد كه خ

 (243: 4934یونسی، )« .احساس ترس و دهشتی قوی بدو القا كند

کی گره گشایی به این معنی است كه موانعی را كه در طی داستان به وجود آمده اند به شیوه ای منطقی و استوار، ی: گره گشایی

گشودن رازها و  ه نهایی رشته حوادث است و نتیجهگره گشایی، پی آمد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیج». یکی برطرف شوند

 (11: 4931میرصادقی، )« .معماها و برطرف شدن سوء تفاهمات

حوادث، اسرار و ابهامات، گشوده شدن گره  گره گشایی؛ مرحله». ان رفع شوندگره گشایی، زمانی است كه ابهامات موجود در داست

 (94: 4934روزبه، )« .و برطرف شدن سوء تفاهم ها در داستان

تواند میآنجاست كه نویسنده . پایان بندی داستان باید این حس را به خواننده بدهد كه یک راه كامل را رفته است  :پایان بندی

باید معما را حل كند و جواب را . اننده را راضی كندپایان بندی در هرسطحی باید خو .اش چیستنشان دهد معنی كل نوشته

 (249: 4933نایت، ).بدهد

 بحث و بررسی -1

-ویس و رامین و سپس خسروشیرین میحال كه شناختی كلی از پیرنگ پیدا كردیم به تحلیل عناصر پیرنگ، ابتدا در منظومه 

توان داستانی در نظر گرفت كه پیرنگ خاص خود را هد سه ماجرا هستیم كه هریک را میدر منظومه ویس و رامین شا .پردازیم

 .دارد

 ویس و رامین -4-2

 داستان اول جدال ویرو و موبد در تصاحب ویس

ماجرا با عاشق شدن شاه موبد، حاكم مرو بر . در داستان ویس و رامین در آغاز چیزی به عنوان عشق ویس و رامین در میان نیست

پذیرد و به او دهد اما شهرو نمیموبد به شهرو پیشنهاد ازدواج می شاه. او گذشته است شهرو زن شوهرداری است كه سنی هم از

. رفتدار شدن مجدد او نمیانتظار بچه از آنجا كه شهرو میان سال بود. دهد كه اگر دارای فرزند دختری شد به او بدهدقول می

سپارد و ویس تا سن شهرو ویس را به دایه می. نهدمی را ویس گیرد كه بعد از تولد نام اوعد از چندی شهرو به دختری بار میب

بعد از اینکه ویس به سن . شوده موبد هم به همان دایه سپرده میاتفاق را رامین برادر شا. شودلوغ در خوزان نزد دایه پرورده میب

و دایه توجهی ندارد از او می خواهد به طلب  نویسد و بعد از گله گذاری از اینکه شهرو به ویسرسد دایه به شهرو نامه میلوغ میب
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و ویس فرستد مهد را همراه غالمان به خوزان میشهرو . های شاهانه ویس را نداردرا دیگر توان به جا آوردن خواستهویس بیاید زی

ستاره شناسان  . داندویس هم ویرو را مناسب خود می. داندبرادر ویس را شایسته همسری او میشهرو ویرو . آوردرا به همدان می

ادر شاه موبد از مرو به اما در همین حین زرد بر. آیدویس در آن روز به عقد ویرو در می. كنندزمان مناسب عقد را تعیین می

شهرو خبر ازدواج ویس را . كند و وعده شهرو با شاه موبد را به او متذكر می شودموبد را تقدیم شهرو میآید و نامه شاه همدان می

ویرو در اولین ستیز . آیدكشد و به جنگ با ویرو میموبد به جانب همدان لشکر می. اندرسمی دهد و زرد خبر را به موبد می ه زردب

 .ربایدرود و او را میموبد به دز ویس می. فریبدرا به وعده بخشیدن مال  می نویسد و اومیموبد به شهرو نامه . پیروز می شود

 .شودامین از پایان این ماجرا شروع میدر حقیقت داستان ویس و ر. كندنقشی در وقایع ایفا نمی ا رامیندر این ماجر

 داستان دوم ماجرای ویس و رامین

و، شاه موبد با ویس جشن بعد از رسیدن به مر.  شودبیند و دلباخته او میمی برد، میای كه موبد به مرو رامین ویس را در كجاوه

-زند اما دایه از او میویس از ازدواج با موبد سرباز می .رودشود و به مرو نزد او میه از كار ویس خبردار میدای. گیردعروسی می

رامین كه عشق . داردد و او را از وصال به ویس باز میگیرمردی را از موبد می دایه با جادوگری قدرت. خواهد كه با او ازدواج كند

گوید و دایه ماجرا را برای ویس می. كندد و حال خود را با دایه بازگو میبینیه را در باغ میایت رسیده است داویس در او به نه

و بارها او را از خشم خداوند  كندویسه مخالفت می. بکشاند سعی می كند او را فریفته رامین كند و او را به سمت این عشق ممنوع

شود، دایه رامین را میسرانجام در روز سان لشکر موبد كه برای جنگ آماده . داردما دایه دست از فریفتن ویس برنمیترساند امی

نی ویس و رامین از همدیگر كام به وساطت دایه در یک رابطه پنها. ویس هم سرانجام دلباخته رامین می شود. نمایدبه ویس می

. تواند نقطه اوجی برای داستان باشدد و این خود میشوشاه موبد از كار آن دو خبردار میاین روابط ادامه دارد تا اینکه . گیرندمی

ز به دنبال او به رامین نی. رودنزد شهرو می( همدان)به كوهستان  ویس. كندت با ویس، شاه موبد او را رها میبعد از مشاجرات سخ

. دهندویرو را به او گزارش میطه ویس و شود اما خبرچینان رابرفتن رامین به نزد ویس با خبر میشاه موبد از . رودهمدان می

دهد و آماده ویرو جواب محکمی به موبد می. ستدفرای تهدیدآمیز نزد ویرو میكشد و پیکی را با نامهن لشکر میموبد به همدا

. خوردویس در پاكی خود برای شاه قسم می. رودود و به عنوان مهمان نزد ویرو میشموبد از جنگ منصرف می. ودجنگ می ش

-رامین از علت این امر خبردار می ویس و. فرستد تا آتشی بزرگ برای آزمودن ویس برپا كنندموبد اموال زیادی به آتشگاه می هشا

-د اما مخفی گاه آنها را پیدا نمیگردام كل دنیا را به دنبال آن دو میشاه موبد شش ماه تم. گریزندشوند باهم از همدان به ری می

. كندموبد را از حال آن دو خبردار می شود ومادر از وضع آنها خبردار می. فرستدای میمین به مادرش نامهش ماه رابعد از ش. كند

و زندگی و جایگاه گذشته . فرستد و از آنها می خواهد كه به مرو بازگردندیس غمزده است نامه ای به آنها میموبد كه از دوری و

ویس و رامین به عشق بازی های پنهانی خود ادامه می . شود و رامین سپهبد لشکرویس بانوی دربار می. ضامن می شودآنها را 

ولی از قبل به خاطر . رودبد به جنگ او میكند و شاه موقیصر روم به ایران حمله می. گیردای دیگر صورت میتا اینکه حادثه دهند

شود رامین از حال دلبر خبردار می. ردبن را با خود به جنگ میكندو رامی نگرانی از كار ویس، او و دایه را در دز اشکفت زندانی می

های خود با ویس ادامه یرود و در غیبت موبد به كامجوییس میبه دز اشکفت نزد و. ماندده و بیمار از رفتن به جنگ بازمیو غمز

 .دهدمی

د و ویس و دایه را به روبه دز می. زهر می بیند ر كام خودشاه پس از بازگشت از جنگ با خبردار شدن از حال آن دو، پیروزی را د

به او  رامین از شاه می خواهد حکومت گوراب را. در ادامه ناصحی رامین را از عشق بازی با ویس باز می دارد. گیردباد كتک می

د اما باز یاد كنازدواج میبا او . شودنام گل می رود و دلباخته دختری بهرامین به گوراب می. پذیردموبد با خوشنودی می. بدهد

های های فراوان دوباره مالقاتدو معشوق پس از گله گزاری. گرددكند و به ویس باز میكند گل را رها میویس او را رها نمی

رد بگیرد و رامین را با خود میار میموبد تصمیم به رفتن به شک. گیردآخرین حادثه داستان شکل می و. گیرندسر می پنهانی را از

گیرد و با تطمیع سپاه موبد آنها موبد را در غیاب او در اختیار میآید و به دسیسه دایه گنجینه ویس از دوری معشوق به ستوه می

زرد . رامین از گرگان به آمل می آید. خواهد كه سریعتر بازگرددنویسد و از او میای میرامین نامهبه . را به فرمان خود می آورد

موبد به جنگ برادر می . آیدسپاه به فرمان رامین درمی. بردیدزدد و به دیلمان مگنج موبد را می. كشدا در جنگ میربرادر موبد 

بعد از . كندنشیند و با ویس ازدواج میرامین به تخت می. دردپهلوی موبد را میكند و ما ناگهان گرازی به لشکر حمله میرود ا
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شود و تا زمان مرگ میرود و مجاور دخمه ویس تخت می نشاند و خود به آتشگاه میش را به رامین پسر. ها ویس می میردسال

 .ماندهمان جا می

 داستان سوم داستان ازدواج رامین با گل

رود دختری زیبا به نام گل را می بیند رامین به گوراب می. راب آمده استدر ابتدای این داستان توصیف كوتاهی از زیبارویان گو

رامین گل را به ویس ماننده می . ازدواج با گل یاد ویس را از خاطر رامین نمی فراموشد .دلباخته او می شود و با او ازدواج می كند

رامین برای دلجویی از گل نامه ای به ویس می نویسد و حال خود را گفته و از او . كند و گل از سخن او رنجیده خاطر می شود

د گل دایه را اما رامین برای خوشاین. دوه زده می شود و دایه را برای بازگرداندن او به گوراب می فرستدویس ان. بیزاری می جوید

نویسد و در هریک به توصیف اندوه خود از ی رامین ده نامه میبرا. شودویس از دوری رامین بیمار می. اندربه تحقیر از خود می

رامین از . ی رسداین قصه زود به سر م. ذین را به عنوان پیک نزد رامین می فرستدپس از اتمام نامه ها آ. دوری دلبر می پردازد

قرار خود را ازدست می . یک روز با دیدن دسته ای بنفشه به یاد عهدی كه ویس با او بسته بود می افتد. شودعشق گل دلزده می

بعد از . گل خود را در برابر ویس ناتوان می بیند. ردرفیدا پدر گل، از حال او خبردار می شود و گل را در جریان  می گذا. دهد

رسیدن آذین به گوراب، و آوردن نامه ی ویس،  رامین شرح مشتاقی خود را برای ویس می نویسد آذین را به مرو بازمی گرداند و 

 .خود نیز به دنبال  به مرو باز می گردد

 .ب زیر مشخص كردعناصر ساختاری پیرنگ را در هر سه داستان می توان به ترتی

 داستان اول

خواستگاری موبد از شهرو و سرباززدن شهرو از ازدواج با او و عهد بستن شهرو با موبد كه در صورتیکه صاحب  :نقطه شروع

 .دختری شود او را به موبد بدهد

موبد از حال . گرداندشهرو صاحب دختری می شود به دایه می سپارد و پس از بلوغ نزد خود بر می  :ناپایداری و گره افکنی

 .دختر خبردار می شود و برادرش زرد را برای یاداوری عهد و پیمان شهرو به همدان می فرستد

 .شاه موبد از ازدواج ویس با خبر می شود. شهرو ویس را به عقد برادرش ویرو درمی آورد (:جدال)بحران 

به . در جنگ از ویرو شکست می خورد و فرار می كند. ر می گیردموبد از مرو به همدان لشکر می كشد و رویاروی ویرو قرا :تعلیق

 . موبد شهرو را به مال تطمیع می كند. خاطر جنگ با یکی از والیان محلی ویرو از شهر خارج می شود

 .كشدرون میو او را از قلعه بی. یابد موبد از نبود او استفاده می كند قارن پدر ویس را می كشد و به دز ویس راه می  :نقطه اوج

 .بردنشاند و با لشکر  خود به مرو می ویرو دیر به شهر باز می گردد شاه موبد ویس را در مهد می :گره گشایی و پایان

 :داستان دوم

 .رامین برادر شاه موبد صورت ویس را می بیند و دلباخته او می شود. باد پرده روی مهد ویس را كنار می زند  :شروع

با جادوگری قدرت . آیدخوزان به مرو میدایه از . شاه موبد به مرو می رسد و جشن عروسی می گیرد :افکنیناپایداری و گره 

دایه . رامین دایه را از عشق خود به ویس خبردار می كند. مردی را از موبد می گیرد و عمال او را از ازدواج با ویس محروم می كند

ایت با دیدن رامین دلباخته او زند اما در نهر ابتدا از دوستی رامین سرباز میویس د. ویس را  با توصیف زیبایی رامین می فریبد

 .های پنهانی آغاز می شودمین به وصال هم می رسند و مالقاتویس و را. شودمی

ویس به همدان نزد شهرو می . از ویس به خشم می آید و او را از خود می راند. موبد از كار ویس و رامین خبردار می شود :بحران

شود و به همدان لشکر كشی می كند مادر از روابط ویس و رامین با خبر می موبد. رود رامین نیز به دنبال او به همدان می رود

 .اما از مقابله با ویرو می ترسد و به عنوان مهمان نزد او میرود. می كندموبد او را نسبت به ویرو بدگمان 

ویس و رامین باهم به ری . موبد برای آزمودن او آتش بزرگی می افروزد. خوردویس نزد موبد به پاكی خود قسم می :تعلیق

-ط مادر از جایگاه آنها با خبر مینهایت توسدر . پردازد ولی آنها را نمی یابدموبد شش ماه به جستجوی آنها می. متواری می شوند

ای دیگر شکل می گیرد و آن اینکه قیصر روم واقعه. هشان را به آنها برگرداندشود متعهد می شود كه به آنها آسیب نرساند و جایگا
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د و دوباره مخفیانه نزد ویس به ایران حمله می كند و موبد به مقابله با او می رود باز رامین به بهانه بیماری با او همراهی نمی كن

 .موبد هنگام برگشت از جنگ از ماجرا باخبر می شود و باز كینه رامین را بیشتر به دل می گیرد. می رود

ویس كه دیگر طاقت دوری از . شاه موبد به شکار می رود و برای اینکه رامین را از ویس دور كند او را با خود می برد :نقطه اوج

درمی موبد را تصاحب می كند سپاه موبد را تطمیع می كند و به فرمان خود  گنجینه. چیندای میایه دسیسهددلبر را ندارد با 

موبد به جنگ . ا می دزددگنجینه موبد ر. زرد برادر خود را می كشد. شود و از گرگان به آمل می آیدرامین از موبد جدا می. آورد

 .رودرامین می

 .رامین به تخت می نشیند و با ویس ازدواج می كند. زی كشته می شودموبد با حمله گرا :گره گشایی

رامین پس از او پادشاهی را به پسرش می سپرد و خود به آتشگاه می رود مجاور دخمه . ها می میردویس بعد از سال :پایان بندی

 . ویس می شود و تا زمان مرگ آنجا می ماند

 :داستان سوم

داستان با نصیحت دو ناصح شروع می شود یکی كه رامین را از عشق ویس باز می دارد و دیگری موبد است كه ویس را  :شروع

 .اندرز می دهد كه عشق رامین را فراموش كند

میلی ویس به خاطر قولی كه به موبد داده با بی . رامین از موبد می خواهد حکومت گوراب را به او بدهد :ناپایداری و گره افکنی

در آنجا با دختری به نام گل آشنا می شود . رامین در تصمیم خود قاطع تر می شود و به گوراب می رود. با رامین برخورد می كند

 .و به او دل می بازد

ای رامین برای دلجویی از او نامه . گل از این مقایسه برافروخته می شود.رامین نا خوداگاه گل را با ویس مقایسه می كند :بحران

ویس دایه را برای بازگرداندن رامین به گوراب . به ویس می نویسد و نسبت به او اظهار بیزاری می كند و زیبایی گل را می ستاید

 .رامین با تحقیر او را از خود می راند. می فرستد

نامه در شرح بی قراری خود  ویس ده. بعد از مدتی یاد ویس در خاطر رامین تازه می شود و بی قرار و اندوهگین می شود  :تعلیق

 .به رامین می نویسد

آذین پیک ویس به گوراب . رفیدا پدر گل، او را از حال بی قرار رامین و اینکه ویس را فراموش نکرده با خبر می كند :نقطه اوج

 .جواب نامه ویس را می نویسد و خود به دنبال آذین عازم مرو می شود. نزد رامین می رسد

 .ین به مرو نزد ویس باز می گردد و  پس از گله گزاری های فراوان، رابطه خود را با او از سر می گیردرام :گره گشایی

 خسرو و شیرین -1-1

 . این منظومه به جز داستان اصلی كه ماجرای خسرو و شیرین است چند داستان فرعی نیز دارد

پرویز علی رغم دادگستری پدر در . و نام او را پرویز می نهدها صاحب پسری می شود هرمز پادشاه ایران پس از سال :داستان اول

جوانی مرتکب تجاوز به حقوق رعیت می شود او كه با یاران خود برای تفرج به خارج از شهر رفته، شب هنگام در خانه یک 

م و اسب او نیز از این روستایی بساط عیش و نوش برپا می كند و بانگ ساز و آوازشان در فضای ده طنین انداز می شود؛ حتی غال

را اجرا  هنگامی كه خبرچینان ماجرا را برای هرمز می گویند، بدون در نظر گرفتن رابطه پدرفرزندی، عدالت. تعدی باز نمی مانند

یز ازان آن تخت خسرو ن. بخشده به دارایی اش تجاوز شده بود میكشد؛ غالم او را نیز به صاحب باغی كاسب خسرو را می. می كند

پس از این ماجرا خسرو، انوشیروان، . شودپیران كشور از سوی پدر بخشیده میخسرو نیز با شفاعت . شودصاحب خانه روستایی می

سوی پدر خشمگین نشده و به دهد كه چون در ازای اجرای عدالت از انوشیروان به او مژده می. ی بیندنیای خود را در خواب م

-واهد آورد كه بسیار ارزشمندتر میست، به جای آنچه از دست داده موهبت هایی به دست خعذرخواهی نزد هرمز رفته ا منزله

این داستان كسی از رقیبان خسرو دست به  در ادامه. ای به نام باربدزندهدالرامی زیبا، اسبی شبدیز نام، تختی باشکوه و نوا. باشد

ی خسرو برا. كندقصد فروگرفتن اورا مییز بدبین می شود و هرمز به خسرو پرو. ضرب سکه هایی با تصویر خسروپرویز می زند

گردد و می میرد و خسرو به ایران باز می در غیاب او هرمز. كند و به سمت كشور ارمن می رودنجات جان خود از مداین فرار می

 .به تخت شاهی می نشیند
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علیه او قیام می كند و با تهمت پدر كشی، بزرگان  بعد از اینکه خسرو به پادشاهی ایران می رسد بهرام چوبین :داستان دوم

خسرو كه همه چیز را از دست رفته می یابد جان خود را برداشته و به سوی موقان می . لشکر را هم بر ضد خسرو می آشوبد

ایت عزم روم در نه. خسرو كه تخت و تاج شاهی را از دست داده است مدتی در ارمن می ماند و به عیش و نوش می پردازد. گریزد

دختر پادشاه روم را به زنی می گیرد و با سپاهی از رومیان به . از پادشاه روم برای شکست بهرام چوبین كمک می گیرد. می كند

بهرام چوبین فرار می كند و در آخر خبر مرگ او را برای خسرو . ایران لشکر می كشد و تاج و تخت سلطنت را بازپس می گیرد

 .سرو چند روز برای او عزاداری می كندپرویز می آورند و خ

در جریان كمک گرفتن خسرو از پادشاه روم، خسرو برای استحکام روابط و یا برای ستیز با شیرین كه به خواسته  :داستان سوم

خسرو با اینکه به تمام خواسته های خود می رسد، در عین بهرمندی . او تن نداده بود، مریم دختر پادشاه روم را به زنی می ستاند

خسرو . شیرین نیز در فراق روی معشوق در تب و تاب و بی قرار بود. در غم و اندوه بوداز همه نعمت های دنیایی از دوری شیرین 

در یکی از همین بزم ها باربد نیز سی لحن خوش آواز را از میان .  برای درمان این درد، به بزم می نشست و به نشاط می پرداخت

آن شب پس از آنکه خسرو به شبستان رفت عشق . داشتالحان خود انتخاب كرد و نواخت؛ خسرو نیز بخشش شاهانه به او روا 

شیرین در دلش تازه شده بود، با خواهش و التماس از مریم خواست تا شیرین را به حرمسرای خود آورد، اما با پاسخی درشت از 

شیرین به طلب  خسرو كه دیگر نمی توانست عشق سركش خود را مهار كند، شاپور را از درگاه خود به كاخ. سوی مریم مواجه شد

 .پس از سالها مریم میمیرد و از او پسری به نام شیرویه می ماند. او می فرستد اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود میراند

رود و در كاخ خود ساكن می شود و غذایی به جز شیرین پس از ازدواج خسرو با مریم دوباره به كوهستان می :داستان چهارم

از آنجا كه آوردن شیر از چراگاهی دور كار بسیار مشکلی بود، شاپور برای رفع این مشکل فرهاد را به شیرین  شیر نمی خورد

این اولین دیدار چنان او را مدهوش می كند كه . روز مالقات شیرین و فرهاد، فرهاد دلباخته شیرین می شود. معرفی می كند

هنگامی از نزد او بیرون می آید، سخنان شیرین را از خدمتکارانش . نمی فهمدادراک از او رخت برمی بندد و دستورات شیرین را 

فرهاد آنچنان با عشق و عالقه، تیشه . می پرسد و متوجه می شود كه باید جویی از سنگ از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا كند

شیرین به عنوان . ی آن حوضی می سازدزند كه در مدت یک ماه جویی در دل سنگ ها ایجاد می كند و در انتهابركوه می

این عشق . دستمزد گوشواره خود را به فرهاد داد اما فرهاد با احترام فراوان گوشواره را نثار خود شیرین كرد و روی به صحرا نهاد

. لدادگی آگاه شدروزگار فرهاد را آنچنان پر تب و تاب و بی قرار ساخت كه داستان آن بر سر زبان ها افتاد و خسرو نیز از این د

پس تصمیم . فرهاد را نزد خود خواند و در مناظره ای كه با او داشت فهمید كه توان برابری با عشق او را نسبت به شیرین ندارد

خسرو فرهاد را به كندن كوهی از سنگ می فرستد و قول می دهد اگر این كار . گرفت به گونه ای دیگر او را از سر راه خود بردارد

نخست بر آن نقش شیرین و شاه و . فرهاد نیز بی درنگ به پای آن كوه می رود. م دهد، شیرین و عشق او را فراموش كندرا انجا

روزی شیرین . آنچنان كه حدیث كوه كندن او در جهان آوازه یافت. شبدیز را حک كرد و سپس به كندن كوه با یاد دالرام پرداخت

اما فرهاد . در بازگشت اسبش در میان كوه فروماند و بیم سقوط بود. ی شیر برای او بردسوار بر اسب به دیدار فرهاد رفت و جام

اسب و سوار آن را بر گردن خود نهاد و به قصر برد، خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و تاثیر این دیدار در قدرت او برای كندن سنگ 

به راهنمایی پیران خردمند . بیند به دنبال چاره است او كه دیگر شیرین را از دست رفته می. خارا به گوش  خسرو می رسد

هنگامی كه پیک . مگر در كاری كه در پیش گرفته سست شود. قاصدی نزد فرهاد می فرستد تا خبر مرگ شیرین را به او بدهد

رین از مرگ او داغدار شی. خسرو، خبر مرگ شیرین را به فرهاد می رساند او نیز تیشه را بر زمین میزند و خود نیز بر خاک می افتد

خسرو نامه تعزیتی طنز گونه برای شیرین می فرستد و او را به ترک غم و . می شود و دستور میدهد تا بر مزار او گنبدی سازند

 .اندوه می خواند

ن بعد از مرگ مریم، خسرو برای بدست آوردن شیرین بسیار تالش می كند اما همچنان بی نتیجه بود و شیری :داستان پنجم

خسرو كه از جانب شیرین ناامید شده بود به دنبال زنی شکر نام كه توصیف زیبای اش را . مانند رویایی دور از دسترس شده بود

 .اما حتی وصال شکر نیز نتوانست آتش عشق شیرین را در وجود او خاموش كند. شنیده بود به اصفهان رفت

كه پس از ماجرای عیش و نوش خسرو و مجازات شدن به . از می شودماجرای خسرو و شیرین با خواب خسرو آغ :داستان ششم

هایی به دست ای چیزهایی كه از دست داده موهبتوسیله پدر، انوشیروان به خواب خسرو می آید و به او مژده می دهد كه به ج
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ای كه ال وصف شکوه و جمال ملکه، به دنبمدتی از این جریان می گذرد كه ندیم خاص او، شاپور. خواهد آورد از جمله دلبری زیبا

های بی حد او می سپس شروع به توصیف زیبایی. كشاندخن را به برادرزاده او، شیرین میكند، سبر سرزمین اران حکومت می

 و حتی می گوید كه اسب این زیبا رو نیز یگانه و بی همتا. آنچنانکه دل هر شنونده ای را اسیر این تصویر خیالی می كرد. نماید

سخنان شاپور، پرنده عشق را در درون خسرو به تکاپو وامیدارد و خواهان این پری سیما می شود و شاپور را در طلب شیرین . ست

كند و به واسطه ساكنان آن دیر از آمدن شیرین می رسد، در دیری اقامت می هنگامی كه شاپور به زادگاه. به ارّان می فرستد

كشد و آن را بر درختی در آن حوالی پس تصویری از خسرو می. اه می شوددر همان حوالی آگ كوهی یرین و یارانش به دامنهش

شیرین آنچنان . شیرین در حال عیش و نوش آن تصویر را از دور می بیند و دستور می دهد تا آن نقش را برای او بیاورند. می زند

آن تصویر را از بین می برند و گم شدن آن را به دیوان  شود كه خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او،مجذوب این نقاشی می

اما در آنجا نیز . نسبت می دهند و به بهانه اینکه آن بیشه سرزمین پریان است از آنجا رخت برمی بندند و به مکانی دیگر می روند

دهد ی دستور آوردن تصویر را میوقت. بیند و از خود بیخود می شودشیرین دوباره تصویر خسرو را كه شاپور نقاشی كرده بود می

در اقامتگاه جدید هم تصویر خسرو، . بندندیارانش آن را پنهان كرده و باز هم پریان را در این كار دخیل می دانند و رخت سفر می

برای  شود كهكند و این بار شیرین خود به سوی نقش رفته و آن را برمی دارد و چنان شیفته خسرو میشیرین را مجذوب خود می

 در این هنگام شاپور كه در كسوت مغان. یابدسراغ او را می گیرد، اما هیچ نمیبدست آوردن رد و نشانی از وی، از هر رهگذری 

شاپور هم در خلوتی كه با شیرین . گذرد، شیرین او را می خواند مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگویدرفته از آنجا می

گشاید و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی او به شیرین را بیان می كند و همانگونه كه با سخن ین راز برمیداشت پرده از ا

شیرین كه در . افسونگر خود، خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار كرده مرغ دل شیرین را هم به سوی خسرو به پرواز درمی آورد

شیرین كه . به حرمسرای خسرو راه یابد گیرد تا بدان وسیلهوان نشان از شاپور میاندیشه رفتن به مداین است، انگشتری را به عن

از سوی دیگر خسرو . تازدنشیند و به سوی مداین میدیگر در عشق روی دلداده نادیده گرفتار شده بود، سحرگاهان بر شبدیز می

قبل از سفر به اهل حرمسرای خود سفارش می . كه مورد خشم پدر قرار گرفته به نصیحت بزرگ امید، قصد ترک مداین می كند

كند كه اگر شیرین به مداین آمد در حق او نهایت خدمت و مهمان نوازی را رعایت كنند و خود با جمعی از غالمانش راه اران را در 

و به یک در بین راه كه شیرین خسته از رنج سفر در چشمه ای تن می شوید متوجه حضور خسرو می شود هرد. پیش می گیرد

از این عشق چشم می ( بدون آنکه همدیگر را بشناسند)نگاه به یکدیگر دل می بندند ولی هركدام به امید رسیدن به یاری زیبا تر 

كنیزان او را در كاخ جای داده و آنچنان كه . شیرین پس از طی مسافت طوالنی به مداین رسید، اما اثری از خسرو نبود.  پوشند

رقیبان به . شیرین كه از رفتن خسرو به اران آگاه شده، بسیار حسرت خورد. ود در پذیرایی از او كوشیدندخسرو سفارش كرده ب

واسطه حسادتی كه نسبت به شیرین داشتند او را در كوهستانی بد آب و هوا مسکن دادند و شیرین در این مدت تنها با غم خسرو 

شاپور خسرو را . كاخی مقیم كرده بود كه روزگاری شیرین در آن می خرامیداز سوی دیگر تقدیر نیز خسرو را در . زندگی می كرد

هنوز . از رفتن شیرین به مداین آگاه می كند و از شاه دستور می گیرد كه به مداین رفته و شیرین را نزد خسرو به اران بیاورد

شنیدن این خبر، شاه جوان عزم مداین می كند تا به دنبال . شیرین به درگاه نرسیده بود كه خبر مرگ هرمز كام او را تلخ می كند

دگرباره شیرین قدم در قصر می نهد به امید اینکه دلداده خود را ببیند اما باز هم ناامید می . به جای پدر بر تخت سلطنت بنشیند

ا به سامانی ها سرانجام در میان همین گریزها و ن. بعد جریان شورش بهرام چوبین و گریزهای خسرو دربرابر او پیش می آید. شود

خسرو به دعوت شیرین قدم در كاخ مهین بانو می . دو دلداده زمانی كه هردو به قصد شکار بیرون رفته بودند یکدیگر را می بینند

ین خواست كه تنها در مهین بانو كه از عشق این دو و سرگذشت شیرین با خوبرویان حرمسرایش آگاهی داشت، از شیر. گذارد

 .خوردشیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند می. خلوت سخن نگویدوكابین خود را دراختیار خسرو نهد وهرگز با او در مقابل عهد

سرانجام خسرو پس از اظهار . هیچ گاه نتوانست به كام خود برسدخسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در كنار هم بودند اما خسرو 

تاج و تخت با پادشاه خسرو برای بازپس گرفتن . نیازهای بسیار و عدم اجابت شیرین، دل از معشوقه خود برداشت و عزم روم كرد

 شیرین هم پس. اما همچنان از دوری شیرین غمزده بود. شود و برای تحکیم روابط با مریم دختر او ازدواج می كندروم متحد می

شیرین نیز از . نشیند و به عدل و داد حکم رانی می كندشود و یک چند بر تخت سلطنت میز مرگ مهین بانو، ملکه اران میا

شود و در قصر كوهستانی سپارد و خود راهی مداین میهی را به یکی از بزرگان دربار میدوری خسرو در تب و تاب است پادشا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

496 
 

فرستد و از او د خسرو شاپور را به كاخ شیرین میشومدن شیرین به شبستان خسرو میچون مریم مانع از آ. خود ساكن می شود

 .راندخواهد كه با خسرو روابط پنهانی برقرار كند اما شیرین با تندی شاپور را از خود میمی

عد از مرگ مریم كه ظاهرا ب. داردبعد از آن قضیه فرهاد و شیفتگی او بر شیرین پیش می آید كه خسرو او را از سر راه خود برمی

نعت شیرین باز هم مما. مانع وصل برداشته شده است خسرو میخواهد بدون هیچ تعهدی و بدون آیین ازدواج از شیرین كام بگیرد

-دواج با شکر هم عشق شیرین را نمیخسرو بعد از از. كندبا شکر اصفهانی ازدواج می شود و این بارخسرو از او دلزده می. می كند

. گشایداما شیرین در به روی  او نمی. ردخواهد كه او را بپذیكند و به قصر شیرین می رود و از او میشکر را رها می. اموشدفر

شیرین كه از بی مهری خود پشیمان گشته به دنبال او می رود با نقشه شاپور در مجلس بزم . خسرو به قهر او را ترک می كند

در نهایت خسرو می پذیرد كه . گفتن های باربد و نکیسا شیرین خود را به خسرو نشان میدهد بعد از غزل. خسرو پنهان می شود

مدت زیادی طول نمی كشد كه شیرویه پسر مریم بر خسرو  .رسندعاقبت دو دلداده به وصال هم می. آیین ازدواج را به جا آورد

اما شیرویه كه عاشق شیرین . ن مجاور آتشگاه می شودسپارد و خود همراه با شیریخسرو حکومت را به او می. می كند شورش

. خسرو بدون اینکه معشوقش را از خواب بیدار كند آرام در آغوش او جان می سپارد. شبانه پهلوی خسرو را می درد. شده است

مرگ غم انگیز  شیرین در روز خاک سپاری خسرو به دخمه او می رود و پهلوی خود را با خنجری می درد داستان خسرو شیرین با

 .شیرین به پایان می رسد

 داستان اول

 توصیف چگونگی تولد خسرو ، توصیف توانایی های خسرو و سرعت فراگرفتن علم و دانش و آموختن فنون رزم آوری: شروع

. خبرچینان به هرمز خبر می دهند. خسرو هنگام جوانی یک شب با تعدادی از افراد خود به عیش و نوش می پردازد :گره افکنی

خسرو پیران درگاه را به شفاعت نزد پدر می فرستد او هم . هرمز نسبت به او خشم می گیرد و خسرو و افرادش را مجازات می كند

 .از مجازات او چشم پوشی می كند

 .هرمز باخبر می شود و از كار پسر به خشم می آید. از رقیبان خسرو به نام و تصویر خسرو سکه ضرب می كندكسی  :بحران

 .هرمز تصمیم می گیرد پسر را فرو بگیرد و زندانی كند :تعلیق

 .خسرو از مداین فرار می كند و به سمت موقان و اران می رود :نقطه اوج

 در گذشت هرمز :گره گشایی

 .خسرو به ایران می آید و به تخت می نشیند :پایان

 : داستان دوم

و خسرو را متهم به . گرداندنها زشت میبهرام چوبین به بزرگان لشکر نامه می نویسد و احوال خسرو را در نظر آ :نقطه شروع

 .پدركشی می كند

 .بزرگان لشکر علیه خسرو شورش می كنند :گره افکنی

 .كندرام چوبین تخت سلطنت را تصاحب میگریزد و به خسرو به سمت موقان می :بحران

 .گیردوم برای بازپس گیری سلطنت كمک میخسرو از پادشاه ر :تعلیق

 . دهدخسرو با سپاه روم به ایران حمله می كند و بهرام چوبین را شکست می :نقطه اوج 

 .رسدی خبر مرگ بهرام چوبین به خسرو مینشیند و پس از چندوبین فرار می كند خسرو به تخت میبهرام چ :گره گشایی

 :داستان سوم

 . خسرو بعد از جدایی از شیرین به روم میرود :نقطه شروع

 ازدواج مریم با خسرو :گره افکنی

 .مریم مانع خسرو از آوردن شیرین به شبستان می شود :بحران

 .خسرو هنوز بی قرار شیرین است :تعلیق

 .شیرین تن به خواسته خسرو نمی دهد و اورا از خود میراند :نقطه اوج
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 مرگ مریم :گره گشایی

 :داستان چهارم

فاصله كاخ تا چراگاه زیاد است برای راحتی . بعد از ازدواج خسرو بامریم، شیرین به قصر كوهستانی خود بر می گردد :نقطه شروع

ه سمت قصر بگشد تا شیر از طریق این جوی به داخل قصر هدایت ها جویی بافراد كاخ از خسرو می خواهد كه در میان سنگ

 .شود

 فرهاد با شنیدن صدای شیرین دلباخته او می شود :گره افکنی

 . فرهاد در مناظره بر خسرو پیروز می شود. خسرو از عشق فرهاد به شیرین با خبر می شود و او را به مناظره فرا می خواند :بحران 

پیشنهاد دادن خبر مرگ شیرین به . خواهد تا به طریقی فرهاد را در كار خود سست گرداندن كمک میخسرو از بزرگا :تعلیق

 .فرهاد

 فرستادن پیرزن نزد فرهاد و دادن خبر مرگ شیرین  :نقطه اوج

 مرگ فرهاد :گره گشایی

 :داستان پنجم

 .نای او به اصفهان می رودو به تم. خسرو در مجلسی اوصاف زیبایی شکر اصفهانی را می شنود :نقطه شروع 

اما او كنیزان . خواهد كه خود را بر او عرضه كندخسرو از شکر می. مهمان او می شودخسرو به دیدار شکر می رود و   :گره افکنی

 .شکر می پذیرد. خسرو بعد از اینکه به پاكی شکر پی میبرد از او تقاضای ازدواج می كند. خود را با خسرو هم خواب می كند

 .شکر از عشق شاه به شیرین عذاب می كشد  :بحران

 .شاه از شکر دلزده می شود :تعلیق

 .رودا رها می كند و به دیدن شیرین میشاه شکر ر :گره گشایی

 :داستان ششم

به دیدن خسرو، انوشیروان را در خواب و وعده یافتن دلبری زیبا و اسبی به نام شبدیز، توصیفات شاپور و رفتن شیرین : شروع

 دیدار خسرو در مداین

بدبینی هرمز نسبت به خسرو، فرار خسرو از مداین، مرگ هرمز، شورش بهرام چوبین، رها كردن تخت و تاج و فرار از  :گره افکنی

بهرام چوبین، ممانعت خسرو از اجرای آیین ازدواج با شیرین، ازدواج خسرو با مریم، عشق فرهاد به شیرین، ازدواج با شکر و در 

 .یت شورش شیرویه بر پدر و عشق او به شیریننها

های آن پدید می آید جدال و بحرانی را میان شخصیتای كه در داستان اصلی پیش می های جدا گانههر كدام از داستان :بحران

خسرو با هرمز، خسرو با بهرام چوبین، خسرو با سرنوشت، مریم و شیرین، شکر و شیرین، خسرو و فرهاد، فرهاد با سرنوشت، . آورد

، خسرو با شیرویه و در آخر شیرین و شیرویه (به خاطر تن ندادن به آیین ازدواج و در پایان تغییر عقیده او)خسرو و خودش 

 (.دهدویه مبنی بر ازدواج با او نمیشی تن به خواسته شیرشیرین با خودك)

الی این داستان پیش می آید حالت ابهام و انتظاری را در خواننده ایجاد می كند كه با هایی كه در البههریک از داستان :تعلیق

 .رودیافتن آن حالت انتظار از بین می پایان

رسد و حالت هیجان و انتظار خواننده در روشن شدن ان به نهایت خود میهای داستزمانی است كه جدال شخصیت :نقطه اوج

 .رسدموضوع به نهایت درجه خود می

گشایی اصلی داستان زمانی گشایی می شود، گرهستان در ظاهر از داستان اصلی گرهجدای از اینکه با پایان هردا :گره گشایی

خالل هایی كه در اما با توجه به داستان. عیین كابین با شیرین ازدواج كنداست كه خسرو می پذیرد با برگزاری آیین ازدواج و ت

 .توان به موارد زیر اشاره كردداستان اصلی شکل می گیرد می

مرگ هرمز، شکست بهرام چوبین و مرگ او، مرگ مریم، رها كردن شکر، مرگ فرهاد، ازدواج خسرو و شیرین، مرگ خسرو و 

 .خودكشی شیرین
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 ظومهمقایسه دو من -9

ستان در منظومه خسرو و شیرین از شش داستان تشکیل شده یعنی؛ پنج دا. های فرعی در دو منظومه متفاوت استتعداد داستان

مه عناصر پیرنگ را در همه ای كامل نیست و ههای حاشیهتار داستانی در داستانساخ. گیردخالل داستان اصلی شکل می

داستان ویس و رامین از سه داستان تشکیل شده یعنی دو داستان دیگر در . های فرعی دو منظومه نمی توان تعیین كردداستان

توان شروعی  مفصل برای ماجرای ویس و رامین در را كه ماجرای ویس و ویرو است، میداستان اول . روایت اصلی وارد شده است

ای شاخ و برگ دادن و تفصیل روابط توان آن را گونهانی كوتاه است كه در حقیقت میاستداستان ازدواج رامین با گل د. نظر گرفت

تنوع ماجراها در خسرو شیرین از ارتباط علی و معلولی روابط كاسته است و این ویژگی استحکام طولی . ویس و رامین دانست

تان آغازین این منظومه و ماجرای ویس و ویرو، با صرف نظر از داس. حوادث منظومه را نسبت به ویس و رامین كم تر كرده است

جدال ها و . تنها گره و ابهامی كه در این داستان می توان دید، روابط و ماجراهایی است كه میان ویس و رامین شکل می گیرد

 .س و گلموبد و ویرو، موبد و رامین، وی. بحران هایی كه در داستان صورت می گیرد میان چند شخص معدود در منظومه است

همین امر باعث می شود گره افکنی ها و ابهام در منظومه بیشتر شود و . ها در منظومه خسرو و شیرین بیشتر استتنوع داستان

. های داستانی بیشتر و طبعا تقابل و جدال آنها بیشتر می شودتعداد شخصیت. ننده افزوده می شودحالت اضطراب و انتظار در خوا

های داستانی در بجز  تنوع تقابل شخصیت. ن و مریمبهرام چوبین، خسرو و فرهاد، شیرین و شکر، شیری خسرو و هرمز، خسرو و

ها آن را ایجاد كرده است و آن تقابل شخصیت خسرو با این منظومه، ویژگی دیگری بارز است؛ كه در حقیقت همین تنوع داستان

ه خسرو اجرای آیین ازدواج و تقبل كابین را برای شیرین نمی و تقابل دیگر تقابل خسرو با خودش است اینک. سرنوشت است

از این نظر تاثیر و . های داستانی را می بینیمدر ویس و رامین فقط تقابل شخصیت كه. پذیرفت علت اصلی پیش آمدن  وقایع است

 . جذابیت خسرو و شیرین بیشتر از ویس و رامین است

های فراوان های داستان را بیشتر می كند جدالتنوع وقایع گره. رت بیشتری دارددعناصر ابهام و تعلیق در خسرو و شیرین ق

ای كه بر خواننده همیشه حالتی از انتظار حاكم است و پرسشی در ذهن او كه گونهكند بهر تعلیق را بیشتر میداستان،  شدت عنص

ومه بخشیده است كه در ویس و رامین كمتر شاهد عاقبت این جدال چه می شود؟ و همین هیجان و حالت انتظار حركتی به منظ

 . آن هستیم

ها و مانز. منظومه خسرو و شیرین با تاریخ همخوانی دارد. توان به آن اشاره كرد، عنصر زمان و مکان استمورد دیگری كه می

یر زمانی آنرا و س. تعیین كرد توان به راحتی روی نقشهدهد را میایی را كه وقایع  در آنها روی میهمکان. ها مشخص استمکان

. توان دیدها به وضوح میمکان و حتی شخصیت اما كهنگی منظومه ویس و رامین را در ابهام زمان و. كندتاریخ هم روایت می

این منظومه سریع  توان تعیین كرد  توالی زمانی در ویس و رامین رعایت می شود اما سیر زمان درها را به طور قطعی نمیمکان

مثال دایه كه در . شودبرها سریع به نواحی دور منتشر میخ. كنندانی اندک مسافتی طوالنی را طی میها در زمشخصیت. است

-نزد ویس و دقیقا شب عروسی او می( مرو)شود و سریع خود را به غرب عت از حال ویسه در غرب با خبر میجنوب است به سر

 .رساند

اند ولی موبد یک حاكم اریخی دارند و افرادی شناخته شدهچوبین، شیرین و خسرو واقعیت تهایی چون هرمز، بهرام شخصیت

های همین امر شخصیت. اخته شده نیستندمحلی و رامین سپهبد او گرچه ممکن است واقعیت تاریخی داشته باشند اما شن

در داستان  عنصر جادو كه دایه. كرده استهای داستانی نزدیک بیشتر از خسرو و شیرین به شخصیت داستان ویس و رامین را

 .كندتر میافت داستانی منظومه را قویكند بویس و رامین اعمال می

تنوع ماجرا ها در ویس و  -4: رابطه علت و معلولی حوادث در منظومه ویس و رامین به چند دلیل قوی تر از خسرو و شیرین است

وقایع تاریخی به شکل چشمگیری در  -2. ی كمتر گسستگی ایجاد كرده استرامین كم است و همین امر در روند داستان اصل

خسروشیرین نفوذ كرده است و گاه خواننده داستان اصلی را  به صورت حاشیه ای در كنار حوادث تاریخی در می یابد و از آنجا كه 

دوره یا یک شخص را نشان می دهد، این وقایع تاریخی رابطه علت و معلولی وجود ندارد، بلکه حوادثی است كه سیر زندگی یک 

. حالت در روند داستان تاثیر می گذارد و روابط علی را كاهش می دهد و و استحکام طولی داستان را تا حدودی سست می كند

زبان ویس و . عامل دیگری كه پیرنگ داستان خسرو و شیرین را  نسبت به ویس و رامین سست می كند زبان منظومه است -9

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

499 
 

این زبان مخصوص بیان روایت های تاریخی و داستانی است اما . روایی است و كمتر به آفرینش تصاویر خیال می پردازد رامین

گاه تصویر شیرین  .زبانی كه بیشتر چشم خواننده را پر می كند تا گوش او را. زبان نظامی در خسرو و شیرین بیشتر تصویری است

های شمال غرب ایران فضای دل انگیز شکار خسرو در دشت ه را به وجد می آورد و گاههایش در چشمه، خوانندبا تمام جذابیت

اننده را از ادامه های شکر، خوی گوش نواز باربد و نکیسا و عشوهنغمه ها. چشم خواننده را خیره می كند و روحش را می نوازد

زبان نظامی در سرعت ارتباط وقایع در . ختی می افکندو این عوامل خواننده را در درک روند حوادث به س. داردداستان باز می

 . كاهدو استحکام روابط را در سطح طولی داستان می. ذهن خواننده وقفه ایجاد می كند

توان بدان اشاره كرد پایان غم انگیز و تاثیرگزار خسرو و شیرین است كه با مرگ غم انگیز شیرین ای كه میآخرین نکته -4

اما ویس و رامین  دارد؛و داستان را در ذهن زنده نگه می. ندوه آن دل خواننده را تا مدت ها به درد می آوردبه اتمام می رسد و ا

 .پایان عادی دارد كه تاثیری در احساس خواننده ندارد

 گیری نتیجه

 :توان به نتایج زیر دست یافتهی كلی به شرح مطالبی كه گذشت میبا نگا

در صورتی كه . خسرو و شیرین، از استحکام و ارتباط طولی وقایع داستان اصلی كاسته استهای فرعی متعدد در داستان -4

 .تنوع داستان های فرعی در ویس و رامین كمتر است و روایت اصلی سیر خطی همواری را طی می كند

ها كه تنوع بیشتری تقابل شخصیت. و شیرین بیشتر است در داستان خسرو( هابحران)ها با توجه به تنوع ماجراها، جدال -2

از این نظر خسرو و شیرین . ندكر و دلهره را در خواننده زیاد مینسبت به ویس و رامین دارد و این عنصر حال اضطراب و انتظا

 .تر از ویس و رامین استقوی

این عنصر . دتنوع وقایع و جدال ها و ایجاد حال انتظار و افزایش هیجان در خواننده، موجب حركت و پویایی متن می شو -9

فراز و فرودهای داستان را می شود به شکل چند . حركت در خسرو و شیرین منحنی وار است. در خسرو و شیرین نمایان تر است

اما حركت در داستان ویس و رامین بر یک خط ممتد است كه فراز و فرود اندكی . منحنی در مسیر اصلی داستان مشخص كرد

یر زمان در خسرو و شیرین به راحتی احساس می شود ولی در ویس و رامین ثبات و یکنواختی می توان گفت حركت و تغی. دارد

 .حاكم است

نفوذ وقایع تاریخی در خسرو و شیرین به قدری چشمگیر است كه اصل داستان را به حاشیه ای از سیر حركت تاریخ  -4

این امر بر . و روشنی ماجراهای خسرو و شیرین را ندارد با اینکه ویس و رامین هم ریشه هایی تاریخی دارد ولی وضوح. رانده است

 .جنبه داستانی خسرو و شیرین اثر داشته است و از استحکام آن كاسته است

این عامل در ویس و رامین قوی تر است؛ زیرا عناصر زمان و مکان و . عنصر ابهام جنبه داستانی روایت ها را قوی می كند -3

 .خته شده تر از ویس و رامین هستندشخصیت ها در خسرو و شیرین شنا

پایان بندی داستان در خسرو و شیرین قوی تر از ویس و رامین است زیرا خسرو و شیرین به مرگ دو دلداده ختم می  -6

شود در حالیکه بعد از ماجراهای متعدد و درد فراق، مدت زیادی از وصال آنها نگذشته بود اما ویس و رامین پایانی عادی و روزمره 

ها زندگی مشترک ویس می میرد و رامین هم مدتی پس از او به مرگ عادی می میرد و هرگز نمی تواند احساس بعد از سال. رددا

 .خواننده را درگیر خود كند

زبان ویس و رامین روایی است و كمتر به . زبان خسرو و شیرین تصویری است و این زبان  برای روایت مناسب نیست -1

 .ته است و همین عامل انسجام مجموعه را افزوده استتصویرهای شعری پرداخ
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