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  پردازي در شيرين و خسرو شخصيت
  ∗حسين علي يوسفي

  فلک جنبش، زمين آرام از او يافت  او يافت نام آن که هستي نام از  به
 جديدي است که در ةنويسي، مقول عنوان يک اصطالح داستان پردازي، به شخصيت
. ستشده ا  اخير پيداةسازي در سد هنر فيلم  ادبيات داستاني، ادبيات نمايشي وةحوز

ها در   اين روشةکاربردن آگاهان پردازي و به هاي شخصيت ن روشياستخراج و تدو
ا اصل ام. عمردرازي ندارد سازي نيز لمينامه و ف نامه و فيلم شينوشتن داستان و نما

هاي  شکل خواننده به هاي داستاني به ا شخصيتيموضوع، يعني شناساندن قهرمانان 
ه قدمتي کند، البتّ نده آن شخصيت و قهرمان را باوراي که خوان گونه مختلف و به

  .سرايي دارد پردازي و داستان گويي و داستان هدرازي عمر قصّ به
هاي  اند تا شخصيت سرايان پيوسته کوشيده نويسان و داستان گويان و داستان هقصّ

ا خواننده في کنند تخواننده معر کنند به گونه که در ذهن خود خلق مي داستان خود را آن
هاي آن ارتباط عاطفي برقرارکند  قهرمانان و شخصيت پيگري حوادث داستان باو ضمن 
  .شکست و پيروزي احساس مشترکي داشته باشد غم و شادي و آنها در و با

 نيز از ديرباز ،پردازي در آثار داستاني ادب فارسي، از شعر و نثر موضوع شخصيت
ت و اين موضوع دقّ خود به يندگاني که در آثاراز جمله سرا. مورد توجه بوده است
 ايران و جهان حکيم نظامي گنجوي ةپرداز بلندآواز داستان و اند، شاعر توجه خاص کرده

ي در ادب داستاني  عطف بسيار مهمة او نقطةخمسدانيم که نظامي گنجوي و  مي. است
و ين اسعد گرگاني فخرالد اين راه با م دراگرچه فضل تقد. رود مي شمار ايران به
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 از خسرو و شيرين اوست و نظامي خود در سرودن ويس و رامين زيبا و ارجمند ةمنظوم
ا پس از خلق  ام،از آن پيروي کرده است روش کار فخرالدين اسعد تأثير پذيرفته و

 مناطق مختلف ايران و کشورهاي همسايه ها سراينده در  نظامي است که دهةخمس
 ةامي تأسي جسته و صدها منظومظن  بهخمسه تحت تأثير ـ  بزرگويژه هندوستان به ـ

 ةغناي گنجين  در ادب کهنسال ايران پديدآورده و برخمسه ةعنوان نظير داستاني به
  .اند سنگ ادب پارسي افزوده گران

 او از قرن ششم ةخمسپردازان  ترين نظيره نخستين پيرو نظامي و يکي از برجسته
امير خسرو، عالوه بر . گوي هند، امير خسرو دهلوي است رسيتاکنون، شاعر بزرگ و پا

نظامي سروده، آثار بسيار ديگري نيز در شعر و ادب  استقبال از که در  نامبردارگنج پنج
امير خسرو . جاي خود شايان بحث و بررسي است کدام در کرده که هر و موسيقي خلق

حقيقت خود  ا در ام،داند امي ميکمال تواضع و ادب خود را شاگرد و پيرو نظ اگرچه در
  .از نوابغ روزگار و نوادر دوران بوده است

 ةخمس عنايت به ادب فارسي، با  پژوهش درةجمله موضوعات شايست باري، از
اند،  استقبال از نظامي پديدآمده تقليد و  و بهخمسهنظامي و آثار ارجمندي که پس از 

 اين ةدامن. گيرند مي قرار» تطبيقي نقد «گروه است که در زير بررسي تطبيقي اين آثار
ر پژوهشگران جواني که در اين راه دراز و اين اپژوهش بسيار گسترده است و در انتظ

  .گام بگذارند ميدان گسترده
کتاب . هاي کوتاهي در اين راه برداشته است  توان اندک خود گامحد اين بنده، در

بيقراري  بناي عاشقي برعنوان  را باشيرين و خسرو   باشيرين خسرو ونقد تطبيقي 
نام   بااالنوار مطلع و االسرار مخزنام و نقد تطبيقي   چند سال پيش منتشر کردهاست

مجنون و   نظامي باليلي و مجنونزودي منتشر خواهد شد و نقد تطبيقي   بهنور مصالي
 ة آماد نور بلندةآينعنوان  حمن جامي با عبدالرليلي و مجنون امير خسرو و نيز ليلي

  .چاپ و در دست انتشار است
 خسرو و شيرين ةدر دو منظوم» پردازي شخصيت«بررسي تطبيقي   مقاله به ايندر

  .ام  امير خسرو دهلوي پرداختهشيرين و خسرونظامي و 
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 پردازي که شخصيت نخست آن. سخن يادآوري دو نکته ضروري است آغاز پيش از
  :گيرد سه روش عمده انجام مي  بهمعموالً
في خصوصيات شخصيت معر در اين روش، نويسنده به. پردازي صريح شخصيت .۱

 يها ممکن است نويسنده از زبان يک شخصيت، ويژگي. پردازد مستقيم مي طور به
  .شخصيت ديگر را بازگو کند

هاي  مطابق اين روش، نويسنده کردار و کنش. پردازي براساس کنش شخصيت .۲
خصوصيات  ها با  اين کنشةواسط کند و خواننده به مي خاص شخصيت را تصوير

  .شود آشنا مي فردي و شخصيتي او
در اين شيوه، . نمايش روحيات و حاالت دروني شخصيت پردازي با شخصيت .۳

  .کشد تصوير مي نويسنده درون ذهن و دل شخصيت را به
  تاريخي دارد و پيش از نظامي وةکه چون اصل داستان جنب  دوم اينةنکت
 ةبخش تاريخي حماس  حماسه سراي نامي توس، فردوسي بزرگ، در،خسرو امير
دو روايت  هاي داستان در هر کرده، شخصيت ، آن را نقلشاهنامهسنگ خود،  گران
ا  ام،يابند فضاي داستان راه نمي هاي مختلف و متفاوتي به يعني شخصيتند، ا يکسان
ها  طي مقاله اين تفاوت ما در. هايي دارد تروايت تفاو  اين افراد در دوپردازي شخصيت

  .را بررسي خواهيم کرد
  شيرين
پردازيم که شخصيت اين قهرمان  بررسي شخصيت شيرين مي رو نخست به از آن
شيرين «رسد انتخاب عنوان  نظر مي کل فضاي داستان سايه افکنده و به انگيز بر شگفت
همين نکته و  عنايت به  روايت باسرودن اين از سوي امير خسرو براي باز» و خسرو

  .هوشمندانه بوده است کاري آگاهانه و
شود  شيرين آشنا مي روي، نخستين باري که خواننده در روايت امير خسرو با هر به

سوي روم است و  همراه جمعي ياران خاص در حال گريز به آنجاست که خسرو به
  تاج و تخت از دست داده و درپادشاه نديم خاص او، شاپور، تصويري از شيرين را به

واقع  در. شمارد هاي او را براي خسرو برمي دهد و سپس ويژگي مي حال فرار نشان
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ات شيرين را از زبان شاپور کند و خصوصي پردازي مي  صريح شخصيتةشيو به شاعر
  :گويد مي باز

  نه بـر رسـم عروسـان مقنـع انـداز            داري است چون شاهان سرافراز     کله
ــنان را    خودآمـــوز هنـــر نـــاوک زنـــان را ــد توس ــود نماي ــت خ   رياض
  وئـيش بـر سـر     ر همه هست و نکو     رز هر حرفه که مردان راست درخـو       

  آفتـاب اسـت    که درضبط جهان نيز     نه تنها آفتاب از حسن و تاب اسـت        
ــي   که در سر کرد بـادي      عهدش هر  به ــزد بـ ــر او را بـ ــستادي سـ   !ايـ

  ته بـر راه   اري نبينـد رسـ    س خ که ک   از ملک چنان شـاه چنان است ايمن    
  :نهايت آن که

ــر    ز ــان گي ــار آن جه ــا روز ک ــب ت   نخجير گشت و  مجلس است و   نشاط و   ش
  چشمش مست خواب است    و دلش بيدار   تراب اسـ و لعلـش در شـ   سرش هشيار 

اام:  
  ستيشياري و مـ  هـ  در شهوت بـه     تيپرســ شرتين عــچنــ سته بــاببــ

  !ش او گفـت   حديث جفت نتوان پي     تجفـ  ت بـي  خوبرويي هـس  هاگرچ
اوست؛ و  بانو نيست بلکه دختر  مهينةدر روايت امير خسرو، شيرين برادرزاد

فقط شاهزاده خانم، بلکه خود فرمانرواي سرزمين ارمن است و در اين ميان  نه
بانو فقط عنوان اسمي فرمانروايي را  يعني مهين. »بانو نموداري است بر تخت مهين«

  . شيرين استةعهد شور به کةعمل ادار  و دردارد و رسماً
 پردازي امير خسرو از شيرين، خواننده بيش و پيش از مطابق نخستين شخصيت

ري، مردانگي، اوجنگ: شود ها در شخصيت شيرين مي ت، متوجه اين جنبهخصوصي هر
  !همسر جفت و تمايل نداشتن به قدرت فرمانروايي، اهل نشاط و بزم و شکار بودن و

هر ويژگي، زيبا و فريبا و داراي   پيش از،نظامي ةآفريد» شيرين«حالي که  در
ات زنانه استخصوصي:  

ــدگاني     شـب افــروزي چـو مهتــاب جــواني   ــو آب زن ــشمي چ ــيه چ   س
  نينخلش رطب چـ    سر دو زنگي بر    نل سـيمي  امتي چـون نخـ    يده ق کش
ـ  ش بـر بـس    عمشـ  به   !نــازش ســوي کــس پــروا نبينــي ز  بينـي  هي پروان

  يرينش نيـز شـ    يرين و نـام   لبش ش   زلفش بوي نـسرين    رخش نسرين و  
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يعني نمايش ( سوم ةشيو شخصيت شيرين در روايت امير خسرو، به بعد ديگري از
شود که شيرين براي نخستين  زماني پرداخته و نموده مي) حاالت و روحيات شخصيت

برد  کند پي مي في ميبيند و هنگامي که شاپور او را معر ناشناس مي طور بار خسرو را به
 آرزومند شنيده و قلباً  ايراني است که او وصفش را بسيارة پرآوازةاين همان شاهزادكه 

  :ديدارش بوده است
  نماند از ناشکيبي در سـرش هـوش         گـوش  چو شيرين نام خسرو کرد در    

ـ  روان بـش  ه بـود از رهـ     ک ـ نيده ن   اي خـسرو  هـ  کايـت رون ح يـ ب حد ز  وو ن
  ممکن بود، راست   که او را خواهد ار      خويـشتن راسـت    گرفته در نهان بـا    

ــمت  تجـس  تن هنجـار مـي    ويشکار خ  به ــا را کلنّ ــار مــ ي ــ يد ک   !تسج
حفظ نام و ننگ و  بندي شديد شيرين به پاي فرزانگي و ويژگي خردمندي و
تصوير کشيدن رفتار شخصيت نموده   دوم، يعني بهةشيو حرمت مقام و منزلت، به

شيرين و بيقراري خود براي  عشق نسبت به اظهار زهنگامي که خسرو پس ا. شود مي
دهد،  جواب نمي احساسات او گشايد که چرا شيرين به گاليه مي کامجويي، زبان به

  :گونه است گفتار شيرين اين و رفتار
ــا  ــو ن ــر ت ــو دورم  اگ ــز ت ــبوري ک   چــه پنــداري کــه بينــي مــن صــبورم؟  ص

  جـان مـن پوسـت    اي و تو جانم گـشته     دوسـت  جان تـو کـه در جـان وفـا          به
ــا و  ــب و روزم دل آنج ــا  ش ــن اينج ــو آنجــا زار مــي  ت ــا  ت   ســوزي مــن اينج

   و کنــاري؟گــرفتن کــامي از بــوس    چـون تـو يـاري      چرا خـوش نايـدم بـا      
ــاهي  ــگ پادشـ ــاموس و ننـ ــي نـ ــد ز  ولـ   تبــاهي آســيب فــسق انــدر   فت

ــام بيــــاميزد ميــــان خاصــــه و ــه  عــ ــام    ب ــت ن ــرام و حرم ــام ح ــم، ن   ه
  کم توان دوخت   دکه عصمت چون بدر     توخي سـ  بايـد بـس    ن گونه مـي   مرا زي 
ت شيرين در روايت نظامي نيز بهاين بزباني زيبا و  همين شيوه و با عد از شخصي

  :شود پر از تصاوير شعري چنين پرداخت مي
ــي   ايـن زينهـارخواري   شکر لب گفـت از     ــن ب ــو مک ــشيمان ش ــاري پ   !زينه

ــز   مجــوي آبــي کــه آبــم را بريــزد     ــام ک ــواه آن ک ــزد مخ ــن برنخي   م
ــي  ــصود ب ــزين مق ــردم  ک ــصود گ ـ  ت  مق   اي مـن عـود گـردم       هتشش گـ  و آت

ــازار  ــر از ب ــرم   گ ــدازه گي ــشق ان ــه  ع ــازه گ  ب ــشاطي ت ــردم ن ــو ه ــرمت   ي
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ــه ز   بهـر شـادکامي اسـت    جهان نيمـي ز    ــر نيم ــر دگ ــت  به ــامي اس   نيکن
ــو  کــام کــردن چــه بايــد طبــع را خــود ــردن؟  دو نيکـ ــدنام کـ ــام را بـ   نـ

ــديبـــ  رم داريـم  ود شـ  ان بهتر کـه از خـ      هم   مدا آزرم داريـــرم از خـــن شـ
خيتي نابعاد شخصيت شيرين در روايت امير خسرو، که بين او و فرهاد س از ديگر
کوه و  گونه که او را به  سرگشتگي و بيقراري از آن؛کند، سرگشتگي اوست ايجاد مي
هاد فر هاست که با کوه نهادن ها و سر به همين سرگشتگي در يکي از. کشاند بيابان مي
بيقراري از . کند  کوه و بيابان مية خود و سرگشتةشيفت کند و او را نيز برخورد مي

هاي او در  در روايت نظامي، بيقراري. بينيم نظامي نمي» شيرين«گونه را در شخصيت  اين
هاي ناشي از  در يکي از همين بيقراري. از خسرو و تنهايي طوالني است هنگام جدايي

 و اين بعد از. نهد بيابان مي به که در روايت نظامي نيز، شيرين سرتنهايي و دوري است 
 خسرو پس از. شود  دوم يعني تصوير رفتار و کنش پرداخت ميةشيو به شخصيت او

شيرين که از کرده پشيمان است، . او جدا شده و رفته است خشم از عتاب شيرين به
 خسرو در آنجا ةکه سراپردرود  بياباني مي نشيند و به مي» گلگون«دل شب بر  در
  .شده است برپا

پردازي امير خسرو از شيرين قابل توجه است، بعد   ديگري که در شخصيتةنکت
فرهاد  خسرو و دلبستگي و دلسوزي نسبت به جويي نسبت به برخورداري از حس انتقام

 خسرو پرويز جان ةمطابق روايت امير خسرو، هنگامي که فرهاد بر اثر توطئ. است
دستياري  دارد که با آن مي بر را شود، حس شديد انتقام او بازد و در واقع کشته مي مي

کند،  مي تي شيرين را رهابازد و مد او دل مي را که خسرو به» اصفهاني شکر«پيرزني، 
چشم  شخصيت شيرين، حسب روايت نظامي، اين بعد به در! کام مرگ بفرستد به
  .خورد نمي

نظامي و امير خسرو از شيرين، اين است » پردازي شخصيت«ة آخرين نکته در مقايس
اين بعد از . عقل است عشق و اي از که شخصيت شيرين در روايت نظامي آميزه

 اين ةجمل از. هاي گوناگون پرداخت شده است شيوه د و بهموارد متعد شخصيت او در
دهد رفتار و کنش   بيشتري ميةموارد که ارجمندي شخصيت شيرين را نزد خواننده جلو
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اي که براي هميشه در  حادثه صحنه و.  اين داستان شورانگيزةاوست در آخرين صحن
  .کند تر از پيش مي شيرين افزون احترام او را نسبت به ماند و عالقه و ذهن خواننده مي

آن که  پس از: اختصار چنين است انگيز شيرين به صحنه، حادثه و رفتار شگفت
افتد و در تاريکي زندان  زندان مي ور فرزند ناتني خود شيرويه بهدست خسرو پرويز به
ت شوم خود را شود و آنگاه شيرويه ني دست مأموري کشته مي ناجوانمردانه به

شيرين، ! خواهد که همسرش شود اش ـ مي دهد و از شيرين ـ مادرخوانده مي بروز
ديرين و  دادن يار  از دستوجود تمام خشم و آزردگي و رنج و نااميدي و درد جانکاه با

متانت خود را حفظ و خردمندي و . شود مقام خود، اسير احساسات نمي واالهمسر 
خواهد که  فريبد و از او مي اي دروغين شيرويه را مي وعده به. کند  پيشه ميانديشي چاره

آنگاه . طور شايسته انجام شود اجازه دهد مراسم تدفين و تشييع و خاکسپاري خسرو به
 خداحافظي ةبهان کند و به مام دارايي خود و خسرو را ميان مستمندان تقسيم ميت
کند  مي اي در قلب خود فرو آنجا دشنه رود و در آرامگاه ابدي خسرو مي همسرش به با

نهايت،   در،اين ترتيب و به. سپارد جان آفرين مي معشوق ديرين جان به و در کنار
بعد از شخصيت شيرين در روايت امير خسرو اين . آميزد خرد درمي احساس را با
  .آيد چشم نمي اي نيافته و چندان به پرداخت شايسته

ها   شيرين مشابهتةپردازي امير خسرو و نظامي دربار جز اين موارد، در شخصيت
استاد  حال، به هر که امير خسرو در  طبيعي است؛ زيرابسيار است و اين امري کامالً
کوشد که  دارد و مي او نظر» شيرين خسرو و«ر خود يعني خود نظامي و الگوي کا

در روايت » شيرين«رسد که  مي نظر مجموع چنين به ا درام. اي براي آن بسرايد نظيره
عظمتي را که در   قاطعيت ناشي از فرزانگي و خردورزي و وامير خسرو، آن متانت

توان گفت که  ي ميشود دارا نيست و در يک نگاه کلّ شيرين روايت نظامي ديده مي
شايد اين بدان سبب است که  نظامي از شيرين شخصيتي برتر عرضه کرده است و
ـ  همسر خود ـ» آفاق«اي چون  موافق نظر برخي نظامي پژوهان او الگوي واقعي و زنده

نظر داشته استرا مد.  



  ٩٨  قند پارسي

  

  خسرو پرويز
صويري از هيچ ت روايت امير خسرو، برخالف روايت نظامي،  داستان درةخوانند

  بلکه براي نخستين بار،اش ندارد شخصيت خسرو پرويز در دوران کودکي و نوجواني
شود که  مي آشنا کند و عنوان يکي از قهرمانان اصلي ماجرا برخورد مي او به آنگاه با

 جواني است که پس از مرگ پدرش هرمز بر تخت پادشاهي نشسته و ةخسرو شاهزاد
ساماني بدهد و دادگري پيشه کند و  و کومت خود سراوضاع ح در تالش است تا به

  :عيش و نوش نيز بپردازد ـ به همانند ديگر پادشاهان و فرمانروايان عين حال ـ در
  کــرم را در جهــان بــازار نــو کــرد  جهان را خسرو از سر کار نو کـرد         

  ز بيداريش عـالم رفتـه در خـواب          پاس ملک و اسباب    چو بيداران به  
ــد  ــشه کردن ــغ او اندي   همه گرگان شـباني پيـشه کردنـد        ســران از تي
  که شهر آسوده گشت و کشور آباد        چنان آراست ملک از دانـش و داد       

   ـ  به  ر ديـاري فت از هـ  خسان را پاک ر   !اري خـ تزار زمـين نگذاشـ   گل
ه تصوير روشن و دقيقي از شخصيت اين پادشاه جوان را ي البتّ کلّةاين اشار

لي که در روايت نظامي، شخصيت خسرو پرويز، حا در. کند خواننده عرضه نمي به
دش مورد توجه قرارگرفته و خواننده از عنوان قهرمان اصلي داستان، از آغاز تولّ به

  .شود مي خصوصيات شخصيت او آشنا او همراه و با گام با همان آغاز گام به
و  سوم، نگراني خسرةشيو پردازي کوتاه به در روايت امير خسرو، در يک شخصيت

 خود پاي ةپرويز از بهرام چوبينه، مدعي سرسخت تاج پادشاهي که همچنان برخواست
دهد که از سويي بيانگر  فشارد، بعد کوچکي از شخصيت واقعي خسرو را نشان مي مي

سو گوياي عدم اعتماد او بر قدرتمندي خود و لرزان  دورانديشي اوست و از ديگر
  .اين مرحلهاش در  هاي تخت فرمانروايي بودن پايه

پردازي براي   شخصيتةمرحله از زندگي خسرو پرويز از هر سه شيو نظامي در هر
که امير خسرو در پردازش شخصيت  حالي گيرد؛ در خلق شخصيت داستان بهره مي

بهره گرفته  پردازي صريح و مستقيم، کمتر  نخست، يعني شخصيتةخسرو پرويز از شيو
خواننده  في او بهنش و عمل قهرمان را براي معرو بيشتر روش دوم، يعني نمايش ک

براساس چنين پرداختي، در وجود خسرو، در مراحل آغازين . کاربسته است به



  پردازي در شيرين و خسرو شخصيت  ٩٩

  

. که روايت نظامي فاقد آن است شود شيرين، متانت و وقاري ديده مي اش به دلباختگي
ين از شنيدن اوصاف شير  جواني است که فقط بهةيعني در روايت نظامي خسرو شاهزاد

در روايت امير خسرو، اين ! گردد مي  اوةدهد و ناديده شيفت مي شاپور آرام و قرار از کف
  :وقاري شاهانه توام است شيفتگي با

  دش تـازه ز سـر ديوانـه خـويي         ش  رويي شه از شيرين چو ديد آن تازه      
  داشت خود را   صد حيله نگه مي    به  ي خــرد راداد دســتور ســرش مــي

  ادمـش زد بر پـاي ش     چو سبزه بوسه    اداد چــون بــت بــپــش د زرودآمــف
 آنجا که ؛توان ديد اي ديگر نيز مي اين متانت در رفتار و گفتار خسرو را در صحنه

که در ارمن  کند شيرين، پس از ديدار نخستين، از خسرو پرويز و همراهانش دعوت مي
  :مهمان او باشند، کنش و گفتار خسرو چنين است

ــاز  ــسرو ب ــرد خ ــستي ســخن را ک ــست     ب ــک دارم شک ــيب فل ــز آس   يک
  ما را هم چـه گـردانم گـران بـار؟          ش  کـران بـار    مرا خود هست بر دل بـي      

  !ار خود بـر گـردن دوسـت       واهد ب نخ  هر آن مردم که او را مردمي خوست       
  هماي خـويش خـواهم رانـد تـا روم          مرا کاري است، زين جا بوم بـر بـوم         

  داننـــمف ارجطـــلان مـــوم مهشـــ  داناد و خنـ   ردم شـ  گـ  و زان جا باز   چ
دستي او را،  شخصيت خسرو پرويز، يعني بخشندگي و گشاده بعد ديگري از

که  پس از آن. نماياند خواننده مي او به از کنش ديگر و خسرو طي يک رفتار ميرا
  :دهند  شاهي تحويل ميةخزان را به» آورد باد گنج«

 ــر ــست روزي خ ــک بنش ــادمل ــ  م و ش ــشا    هب ــادآور بگ ــنج ب ــشش گ   دبخ
ــن ز ــ ت بزمزه ــه را س ــشاخگ ــز مـــ  نت گل   ن روشـــردن را کـــيوج زر زمـ

*  
ــويش     خويش د زر نکه خود نده   گفت آن  همي ــوهر خ ــد گ ــاراج بين ــين ت   چن
ـ        شاکغـــزم در مريـــا بيـــ هم بـــدهـــ   ١شخـاک   بـه  مدهکه از بادش بـرم ب

*  

                                                   
آكادمي علومي اتّحاد يف،  اهتمام غضنفر علي ، بهخسرو شيرين و: دهلوي، امير خسرو بن امير محمود خسرو  .1

  .٩٢ م، ص ١٩٦٢ مسكو، ادارة نشريات ادبيات خاور،شوري، 
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  اماصـه و عـ  ر خام بـر هـ   الي عـ  ص  مداد از در و بـا   وس مـي  انگ کـ  ه ب ب
ــ ــراوان ريف ــت از لخ ــوروي منول ــ  ث ــ هب ــدام ــزرگ امان ب ــد و ي   اپورش

کند، همانند روايت  تصويري که امير از شخصيت خسرو پس از مرگ مريم ارائه مي
پي مرگ مريم در دل شادمان  دو روايت خسرو پرويز در مطابق هر. نظامي است

هنگام  رفتار و کنش او به! دهد ان مينش ا خود را سخت غمگين و عزادارگردد ام مي
  :شنيدن خبر مرگ مريم چنين است

  بساط ماتم آراسـت   ! صد شادي  به  ملک بايست و نابايست برخاسـت     
ــ به  غم افکند  دل از سوداي شيرين در     ــر ف ــه ب ــان ــکم افريراق م   !دن

روايت نظامي هست، در  شيرين به ها که در رفتار خسرو نسبت به ا آن گستاخيام
همان  از  نظامي، خسرو پرويزشيرين خسرو ومطابق . شود  ديده نمييرين و خسروش

هوسبازي خويش است و از ابراز  شيرين در سرزمين ارمن، اسير ديدارهاي نخستين با
حالي که در روايت امير خسرو، نه تنها  در! گستاخي در هوسبازي هم ابائي ندارد

و از ميان رفتن يک مانع بزرگ در ارتباط ي پس از مرگ مريم اين مرحله بلکه حتّ در
. خورد چشم نمي ها در کنش و رفتار و گفتار خسرو به  هم، آن جسارتخسرو و شيرين

بيند و  هاي شيرين، چنين جسارتي را در خود نمي وجود مهرباني اي که با گونه به
  :دهد که شيرين را در آغوش کشد و ببوسد خود اجازه نمي به

  پرشـکر کـرد   بوسه   کف پايش به    سجده، تاج شيرين تاج سرکرد     به
  ليک آنجا دليـري کـي تـوانم؟        و  زاري گفت جـاي بوسـه دانـم        به

  !بوسي رنجه دارد؟   که لعلت را به     کجا بخت من اين سـرپنجه دارد      
  !توري دهانـت  دسـ  ز بـه  د ج نبوس  نانتردد همعه گر انديشکه گ
نيز دو چهره و » اصفهاني شکر«هاي خسرو در ماجراي »کنش« رفتارها و ةمجموع

مطابق روايت نظامي در . کند شخصيت متفاوت از او را در دو روايت ترسيم مي
 خورد، چشم نمي اي از شخصيت يک پادشاه و فرمانرواي مقتدر به رفتارهاي خسرو نشانه

امير خسرو در اينجا نيز متانت و وقاري شاهانه » پردازي شخصيت«در حالي که مطابق 
  .سرو پرويز وجود دارددر کنش خ
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پردازش شخصيت  يک تفاوت فاحش و قابل توجه ديگر در دو روايت نسبت به
مطابق روايت نظامي، خسرو پرويز . فرهاد است  برخورد خسرو باةخسرو پرويز، شيو

او از موضع قدرت و  بارگاه او بياورند و در آنجا با دهد تا فرهاد را به مي دستور
خواهد که عشق  نگرد و از او مي مي  تحقيرةديد فرهاد به کند و به رانه برخورد ميمتکب

اين منظور او را هم تطميع و هم تهديد  براي رسيدن به درکند و به سر شيرين را از
احي تر طر تر و شيرين  روايتي ديگر و جذابشيرين و خسروا در ام. کند مرگ مي به

 رقيب عشقي خود لباس چوپانان خسرو پرويز براي ديدن و شناسايي اين: شده است
يعني جايي که فرهاد مطابق درخواست ( مأموريت فرهاد محلّ کند و در بر تن مي

. کند او مناظره مي بيند و با او را مي) است معشوقش شيرين مشغول ساختن جوي شير
 طوالني بين دو رقيب نامتناسب، يکي پادشاه و ةجالب آن است که در پايان اين مناظر

عشق، نه تنها خسرو نسبت  انگيز ند و ديگري برخوردار از قدرت شگفتقدرتم
کندن کوه  گيرد و او را تطميع و تهديد و مانند روايت نظامي به فرهاد خشم نمي به

شيرين، خود  عظمت و پاکي عشق فرهاد نسبت به عمق و کند بلکه در برابر مجبور نمي
  .شود ز او جدا مياحساس ترحم و شرمندگي ا بيند و با مي را حقير

پردازي   ديگر نيز در شخصيتةي که بگذريم، يک تفاوت عمدئهاي جز از تفاوت
آن، چگونگي اخالق خسرو پرويز پس از رسيدن  دارد و خسرو در دو روايت وجود

. شيرين و آموختن دانش و حکمت و تکامل شخصيت اوست فرمانروايي و ازدواج با به
پردازد و  داد و دهش مي ن مرحله از زندگي خود بهامي، خسرو در ايظحسب روايت ن

خواست خود از  شود و سرانجام، به آشکارتر مي او هاي پختگي در رفتار و کردار نشانه
لي عميق شود و اين همه بيانگر تحو گيرد و در آتشکده معتکف مي فرمانروايي کناره مي

  .ستروزگار جواني و آغاز فرمانروايي ا در شخصيت او نسبت به
ت اين قهرمان در اين شيرين و خسرو ا تصويري که امير خسرو دراماز شخصي 

سبب رسيدن  دهد که به کند، خسرو را مردي نشان مي مراحل زندگي ترسيم مي
معشوقي که پيوسته  يافتن به کشوري بزرگ و دست يعني فرمانروايي بر آرزوهايش ـ به

که از  شود؛ آن چنان شراب دلبسته ميعيش و نوش و  ـ سخت به بوده آرزومند وصالش
گردد و او هيچ توجهي  مي، رخنه در حکومتش ايجاد مييفرط مستي و خماري دا
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دارند و شيرويه را  شورش برمي ل کشور ندارد تا آنجا که بزرگان کشور سر بهيمسا به
ير کنند و خسرو ناگز انگيزند و او را از پادشاهي برکنار مي تصاحب تاج و تخت برمي به
  !شود گريزد و در آنجا پنهان مي خود مي باغي در نزديکي قصر به

 پاياني اين داستان و نيز در ةصحن در پايان سخن، تصوير شخصيت خسرو پرويز
شيرويه پس از نشستن .  زندگي اوست که در دو روايت يکسان نيستةآخرين صحن

ير و زنداني و سپس او تخت فرمانروايي، نخست پدر را دستگ بر جاي پدر و استقرار بر
اين  رفتاري که در. کند مي را صادر کشتن او قتل هرمز متهم و دستور را محاکمه و به
  :است انگيز زند شگفت مي حال از خسرو سر

  مهران گرم کين است    سرد جهان با   گريه گفت کآري ايچنـين اسـت       به
ـ  ر مـ  اگ ـ  ن ب   ردمآنچـه کـ    زاي خويش ديـدم ز    س  وس خـوردم  در افـس  ر پ

  ! خـويش  ةهم بيني جـزاي کـرد      تو  ش خـوي  ةچو تو بر من گشادي پـرد      
ــ ــت ها دادم بـــرضـ   !بکن بسم اهللا اينک هرچه خـواهي        هـــير اٰليدقـ

از گونه که در بحث  حالي که پايان زندگي خسرو پرويز در روايت نظامي، همان در
  .کشد مي تصوير  ديگري است و شخصيت ديگري را بهةگون شخصيت شيرين ديديم، به

  فرهاد
شخصيت خسرو پرويز پيش از رسيدن  برخالف آن که در روايت امير خسرو از

پردازش شخصيت فرهاد  در گونه تصويري ارائه نشده، امير خسرو فرمانروايي هيچ به
فرهاد  اين ترتيب از فرهاد شخصيتي متفاوت با زند و به  او نيز گريزي ميةگذشت به

  .دکن روايت نظامي ارائه مي
اشي و سرزمين چين هنر نقّ شنويم که فرهاد در در روايت نظامي، از زبان شاپور مي

شود  خواننده داده نمي  او هيچ شناخت ديگري بهةتراشي آموخته است و از گذشت سنگ
ت اجتماعي او مشخص نيستو موقعيي ه از فضاي کلّالبتّ. ت خانوادگي و شخصي

دست جامعه است ولي نظامي خود   طبقات فروتوان دريافت که فرهاد از داستان مي
، گذشته و اصل و شيرين و خسروحالي که در  در.  صريحي در اين باره نداردةاشار

مطابق روايت امير خسرو هنگامي که فرهاد براي . شود نسب فرهاد شناسانده مي
  :ندك شود، در پاسخ شيرين خود را چنين معرفي مي مي رو به شيرين رو  بانخستين بار
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ــنم   ــان چي ــسبت از خاق ــدر ن ــن ان ــه  م ــنم   ب ــاج و نگي ــاحب ت ــوهر ص   گ
ــه ــگ   ب ــاني و ارژن ــتم م ــصر دول ــي   ق ــر م ــراز مه ــنگ  ط ــر س ــستند ب   ب

  كه چون ايشان شـوم اسـتاد چـاالك          بر آنـم داشـت ايـن طبـع هوسـناك          
  كــه كــردم دولــت شــاهي فرامــوش   در اين صنعت چنان آشفته شد هوش      
  !که ماند از تـاج شـاهي گـوهرت دور       خبر در گـوش خاقـان گفـت دسـتور         
ــارد    ــنگ خ ــز س ــشه مغ ــدام از تي   !هوس نـي بـر نگـين، برسـنگ دارد           م

ــش    ــشت از پي ــاه گ ــدر کآگ ــنةپ ــه   م ــش   ب ــاره ري ــرد پ ــشه ک ــنةتي    م
ــد زيــن هوســبازي دلــم بــاز      نمـط سـاز    رهـ  رد از أديـب کـ   بسي ت    نيام

  آب ديده شست از کار مـن دسـت         به  مـن دسـت    رنجش داشـت از آزار     به
  ام داد فر دســـتوريبـــر آهنـــگ ســـ  ام داد خـود دوري  صـد نوميـدي از     به

ــتروان گــش ــامش نهر خــويم ز ش   ور زدم گـام   ور در اين کـش    آن کش  وز  اک
سبب دلبستگي   بسيار جالب توجه در شخصيت اين فرهاد هنرمند، که بهةنکت
افتد و مانند يک تبعيدي در سرزمين  هنر از سرزمين و از فرمانروايي چين جدا مي به

او . دارد گزيند، معيار ارزشي است که او از پادشاهي و فرمانروايي درنظر قامت ميارمن ا
  :اين باور است که پادشاهي راستين برخورداري از هنر و پيشه است بر

  چو بازان دسـتمزد خـويش خـوردم       چو مردان دسـتکاري پيـشه کـردم       
  م نگين بـود   تکه خون دل در انگش      !چو ديدم، پادشاهي خود همين بود     

پردازي فرهاد در دو روايت وجود دارد اين  فاوت بارز ديگري که در شخصيتت
است که فرهاد نظامي از ابتداي حضور در جريان حوادث داستان، مهر سکوت بر لب 

جاي زبان گفتار از زبان اشاره کمک  شيرين نيز به ي در مقام پاسخ بهحتّ. زده است
ي در گونه نيست، بلکه حتّ نه تنها ايندر حالي که در روايت امير خسرو، ! گيرد مي

  :دارد زباني صريح ابراز مي او را به شيرين شيفتگي خود به نخستين برخورد با
ــشاد   زمـين غلتيـد فرهـاد       بـر  خواري به ــينه بگ ــيد و راز س ــين بوس   زم
  زر نرخ هنـر کـردن وبـال اسـت          به  گريه گفت مقصودم نه مال است      به

ــفالي   مالي سنجي به  هر آن صنعت که بر       بهـــاي گـــوهري باشـــد سـ
  تماشــايي کــه باشــد ديــدنش مــزد  مــرا مــزد از چنــان رخــسار دل دزد

ــ ــروي هز اب ــالل ــي پ ــ ررده ب   !نر کــتــ هوانــه را ديوانــن ديمــ  نک
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جوي  يعني کندن(کند  فرهاد ابالغ مي  خود را بهةدر ديداري ديگر که شيرين خواست
فروتني  شمارد، فرهاد با برمي» خسروان« را ازو او ) دست تا قصر او شير از بيابان دور

  :دهد زباني فصيح پاسخ مي و به
  گدا را تهمت شـاهي محـال اسـت          جوان کاردان گفت اين خيال اسـت      

  مرا در کـوه جـان کنـدن بـود کـار             کهـسار  کس به  کان کندن رود هر    به
ــاهي    گـر راسـت خـواهي   با بود نه بس زي   ــام شـ ــادن نـ ــدايي را نهـ   گـ

ــ و ـ بينـد خ    ف مـي  طـ شم ل چـ  به  دنــــب آرزومريــــن در غکيلــ   !دداون
 زندگي و اصل و نسب خود را ة اين گفت و گو، که فرهاد گذشتةدر ادام

  .توان ديد خوبي مي همين فصاحت را در زبان فرهاد به گويد، نيز مي باز
 همانند روايت نظامي است ابعاد ديگر شخصيت فرهاد در روايت امير خسرو تقريباً

شوريدگي، سرگشتگي، تراشيدن . شود وت چشمگيري در دو روايت ديده نميو تفا
جانوران  نهادن و با سر در صحرا! عنوان يک کار ها از جان و دل و نه به سنگ

  . اين خصوصيات و ابعاد شخصيتي استةشدن از جمل همنشين
يکي از ابعاد شخصيت فرهاد که در روايت نظامي چشمگير است عظمت روحي 

 ةصحن اين عظمت در. گيرد عشقي واال، عميق و راستين سرچشمه مي که خود ازاوست 
تراشي بيش نيست و رقيب او  فرهاد، سنگ.  بارزي داردةخسرو جلو رويارويي فرهاد با

ا فرهاد ام. کند ها را خيره مي خسرو پادشاهي قدرتمند است و شکوه بارگاهش چشم
در ديد او شکوه . شکوه بارگاهش دارد ي بهاعتناي گردد و نه مرعوب مقام خسرو مي نه

اي شورانگيز  هم از اين روست که در مناظره! است بارگاه عشق از هر بارگاهي باالتر
ماند و  دهد تا آنجا که خسرو درمي براي هر پرسش خسرو پاسخي شايسته و کوبنده مي

 عشق ةابر حرببر نيز در ا اين حربهام. آورد مي  تطميع و تهديد رويةحرب ناگزير به
  :شود ل مي توطئه متوسةحرب خسرو به نيست و کارگر

  !نيامــد بــيش پرســيدن صــوابش  چو خسرو گشت عاجز در جوابش     
ـ    دين  ياران گفت کـز خـاکي و آبـي         به   دين حاضـرجوابي  دم کـس ب

  سـنگ بنيـاد    فکند المـاس را بـر       گشاد آنگه زبان چون تيـغ پـوالد       
  توان کردن بدو راه     که مشکل مي    گـذرگاه  را هست کوهي بر   ا  که م 
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ساختن آب بدين سوي کوه شرط خسرو  ستون و جاري شکافتن کوه بي دستور
فرهادها  گمان خسرو، عمر شرطي که، به! شيرين يافتن فرهاد به پرويز است براي دست
ا ام !اين فرهاد سرگشته و عاشق بود چه رسد به آن جوابگو نخواهد نيز براي رسيدن به
فشارد که پس   خود پاي ميةهمان قدرت روحي، بر خواست پذيرد و با فرهاد شرط را مي
  :از حصول شرط

  ن بگويـد  ترک شکر شيري   به  دل خسرو رضاي من بجويد    
  :آن جمع بزرگان خورد و براي حفظ ظاهر در خسرو خشم خود را فرو مي

  !رط برگردم نـه مـردم  وگر زين ش   گرمي گفت کآري شرط کردم     به
ه در روايت  براي تصوير اين بعد از شخصيت فرهاد البتّاي باري چنين صحنه

گونه که در بحث از شخصيت خسرو ديديم، خسرو در  خسرو نيست و، همان امير
ا در  ام.پردازد مناظره مي او به رود و با ديدن رقيب خود فرهاد مي لباس يک چوپان به

شود  شيده ميک تصوير همين مناظره هم قدرت و عظمت روحي فرهاد آشکارا به
  .بيند برابر فرهاد و عظمت عشق او کوچک مي اي که خسرو خود را در گونه به

تي پايان سخن اين است که گرچه فرهاد در اين داستان طوالني حضور کوتاه مد
ت او و نقشي که دردارد اماي است که تا   گونه کند به فضاي داستان ايفا مي ا شخصي

ماند مي خواننده باقي ا پس از پايان داستان در ذهن و ضميره تپايان داستان و شايد مد .
اين قهرمان عشق و شوريدگي  از شاعر دو پردازي هر بديهي است که شخصيت

  .ري استذهن خواننده خود عامل مؤثّ او در درماندگاري تصوير
  ديگران
کدام در جاي خود  هاي ديگري نيز در اين داستان وجود دارند که هر شخصيت

اصفهاني و  بانو، مريم، شکر بهرام چوبينه، شاپور، بزرگ اميد، مهين. ندا تاهمي زيحا
ها دامن سخن را  اين شخصيت کدام از هر اي کوتاه به اشاره با. اند آن جمله شيرويه از
  :چينيم فراهم مي

  دسـتي  چو بهـرام فلـک در چيـره        مـستي  دليري بود چون شيران به 
  ط گــشته بــر ملــک مــداينمــسلّ  نزايهـد هرمـز از تيـغ و خـ         ع هب

ــوي   ــز را ن ــگ هرم ــودازو اورن   که هرمز را سپهداري قـوي بـود         ب
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  !شيري و گـاهي شـيرگيري  گهي    رده ز ميـري   بـر کـ   طرگان و   گ هب
  کوشش ملک خاقان داد بربـاد      به  چو هرمز سوي خاقـانش فرسـتاد     

ــاطرش راه    وزمندي ديـد ازو شـاه     چو آن فير   ــدر خ ــت ان ــر ياف   تغي
ــن  شکـران  عـن بـي   رد ط يرت کـ  ز غ  ــند پويـ ــ هبـ   !شدانداد و دوکـ

 زندگي و مقام و ةگذشت با اين پرداخت صريح از شخصيت بهرام، خواننده با
در جاي ديگر، آنگاه . شود مي آشنا عنوان يک سردار منزلت پيشين و نيز توانمندي او به

 نمايش رفتار ةشيو شخصيت او به خورد، بعد ديگري از شکست مي که بهرام از خسرو
م و قاطع و داراي بينيم مصم حسب اين پردازش او را سرداري مي. شود طراحي مي

  .انديش ر و چارهاي قوي و فکري مدب انگيزه
شود که عالوه بر هنر  في مياش هنرمندي معر خسرو پرويز، نقّةشاپور، نديم ويژ

هاي  هنگامه  درزباني نيز سخت چاالک و فصيح است و نقاشي در سخنوري و شيرين
شيرين  و پيروزي همدم و مشاوري غمخوار و در مواردي بسيار رابط خسرو با شکست
  .فرزانگي و خردمندي بعد ديگري از شخصيت اوست. است

تمامي  پردازي امير خسرو، دانشمندي آگاه به بزرگ اميد، حسب روايت و شخصيت
هاي  و و بهرام و پيروزيشناس بزرگي است که در جنگ ميان خسر ستاره موضوعات و

  .هست  مشکالت نيزحلّ عالي خسرو در مشاور کند و مي ري ايفاخسرو نقش مؤثّ
گذرد و در يک  اي مي اشاره بانو به امير خسرو، برخالف نظامي از کنار مهين

 شخصيت به. کند پردازي صريح و کوتاه او را فرمانرواي اسمي ارمن معرفي مي شخصيت
در يک پردازش کوتاه از . کند توجه چنداني نمي) همانند نظامي اين بار( مريم نيز

ت دردي جانکاه، درد بينيم غمگين و خاموش که از شد شخصيت مريم، او را زني مي
  .ميرد صدا مي خاموش و بي! قرباني شدن براي مصالح پدر و شوهر

ت شکر اصفهاني ترسيم ميو امهايي  تکند تفاو ا تصويري که امير خسرو از شخصي
جمله آن که شکر نيز دورادور و ناديده شيفته و  از. شکر در روايت نظامي دارد با

ديگر آن که شکر نيز در نهايت از .  خسرو است و آرزوي ديدارش را داردةدلبست
 ةنقشه و توطئ  او، که باةسرانجام، مرگ مظلومان. آيد فغان مي هاي خسرو به مهري بي
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انگيز جلوه  مدهد، او را زني ستمديده و ترح يز رخ ميعاشق دروغين يعني خسرو پرو
  .دهد مي

عين حال  شود که در في ميمعر» خام«شيرويه، از زبان پدرش پرويز، فرزندي 
که تا چون ملک بستاند «است و پيوسته در اين انديشه » نژادي دليري سرکشي آتش«
فشاري و تأکيد بزرگان که  اوجود پ او در مراحل بعد که با» کنش«اين حال   با.»پرويز ز

کنند، او را جواني دورانديش و  تحريک مي تشويق و تصاحب تاج و تخت پدر او را به
بزرگان  که آزار«است  اين باور شود و بر خيانت نمي به بينيم که حاضر مي پدر وفادار به
  .»نيست فرخ

روي ها چندان مورد اعتنا نيستند و شاعر نيز توجه خود را  ديگر شخصيت
يکي قاتل : اصطالح منفي ا دو شخصيت به الّ،پردازي آنها متمرکز نکرده است شخصيت

قاتل فرهاد که مرد بدطينتي  شکر اصفهاني که پيرزني است مکار و جادوگر و ديگر
فرهاد، موجب  ابالغ خبر دروغين مرگ شيرين به است خبيث و زشت چهره که با

  .شود کشته شدن او مي
. اند پردازي در روايت خود توجه خوبي کرده شخصيت پرداز به ندو سخ باري، هر

ا در يک سنجش  ام.خورد چشم مي در روايت امير خسرو ابتکاراتي هم در اين زمينه به
  .رسد مي نظر تر به تر و قوي پردازي پخته  کار نظامي در شخصيتةي، شيوکلّ
  


