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 12چكیده

 ۀماجرای عشق خسرو پرویز، پادشاه ساساني به شیرین، برادرزاد

ي و سبب رنگ مل  نظامي، به ۀهای خمسبانوی ارمن، در میان داستان

ت خاصي ای و غنایي، زیبایي و اهمی های افسانهبرخورداری از زمینه

نظامي  خسرو و شیریندارد و این شهرت از آن جهت است که داستان 

حکایت مهرورزی آدمي است و در آن سوز و گداز عاشقانه با کالمي 

انگیز در هم آمیخته و داستاني خلق کرده که مورد توجه همگان قرار دل

رود که شاعران و گرفته است. شیفتگي به این داستان تا بدانجا پیش مي

کنند، مقلدان نظامي سرایان به تقلید از آن، آثار متعددی خلق مياستاند

 یهااز مقلدان هر شاعر دیگری بیشترند و اکثر سرایندگان منظومه

اند. پردازی او تأثیر پذیرفتهداستان ۀنحوی از سبک و شیوعاشقانه، به

توان سرایندگاني چون امیرخسرو دهلوی، اشرف این مقلدان مي ۀازجمل

 .ای، نورالدین عبدالرحمن جامي و هاتفي خرجردی را نام بردمراغه

کرد بودن مادر نظامي، وقوع ماجرا در مناطق کردنشین و وجود  

های شفاهيِ این حکایت در مناطق کردنشین نیز، باعث شده روایت

است که یکي از شعرای مشهور و توانای کرد، یعني خانای قبادی از 

او پیروی کند و اثری به همین نام پدید آورد.  خسرو و شیریننظامي و 

اثر خانا با خسرو و شیرین نظامي  ۀدر این نوشتار، به تطبیق و مقایس

های دو اثر را بیان ایم اشتراکات و اختالفایم و سعي کردهپرداخته

 یدهد که با اینکه شاعر کرد، خانادست آمده نشان ميکنیم.نتایج به

قبادی، در سرودن اثر خویش از سیاق خسرو و شیرین نظامي بهره برده 

توان گفت د صرف نبوده و محتوا را تغییراتي داده است و مياست، مقل 

گرایي هدایت کرده و آن که خانا تقریباً داستان را به سمت و سوی واقع

اب را باورپذیرتر نموده است. همچنین خانا عالوه بر تغییر محتوایي، آد

های فرهنگي مربوط به زمان و محل زندگي خود را ـ و رسوم و مؤلفه

که هنوز هم در مناطق کردنشین رایج است ـ در دیوان خود گنجانده 

 است.

ادب غنایي، منظومه، نظامي، خانای قبادی، خسرو و  کلیدی: گانواژ

 شیرین و فرهاد.
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Abstract:34 

Among those stories of Nizami’s Quinary, the 

story of Khosrow Parviz, The Sassanid King of 

kings, loving Shirin, The Armenian lady’s niece, is 

of important significance because of having national 

flavor and mythic and lyric backgrounds. 

Historically, this story has been at the focus of 

attention and narrated in many different ways. 

Reports by Dinawari, Jahiz, Tha'alibi, Tabari, and 

Ibn al-Nabatah, are from among these narrations.  

Nizami Ganjavi’s Khosrow and Shirin have been 

considered by such other poets as Amir Kosrow 

Dihlawi, Salimi Jaruni, Shahab Tarshizi, Hatefi 

Kharjerdi, Vahshi Bafghi, Orfi Shirazi, Vesal 

Shirazi, and Nami Isfahani.  

The importance of the present study is the 

narration of Khosrow and shirin by the great Kurdish 

poet Khana Qubadi, Nizami’s mother being a Kurd, 

the story’s occurrence in Kurdish regions, and 

Kurdish verbal narrations of the story. 

Therefore, regarding the importance of two 

Khosrow and Shirin poems by Nizami Ganjavi and 

Khana Qubadi (in Kurdish regions), the authors try 

to compare these two masterpieces using content 

comparison method, and also to introduce Khana 

Qubadi and cultural considerations in his works. 

Keywords: Lyric literature, Nizami, Khana 

Qubadi, Khosrow and Shirin, Farhad. 
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 مقدمه

سرودن اشعار عاشقانه و غنایي در ادب فارسي از 

های اواسط قرن سوم هجری یعني از نخستین سال

ترین اشعار پیدایش شعر دری آغاز شد و قدیمي

بادغیسي )ف.  ۀغنایي را در ابیات بازمانده از حنظل

کمال شعر غنایي در  ۀیابیم. لیکن دورق.( مي ٢٢1

-زبان فارسي از قرن چهارم آغاز گردید و داستان

سرایي )شعر داستاني و قصصي( نیز از انواعي است 

ه قرار گرفت. علت اساسي که بسیار زود مورد توج 

های عاشقانه در ادبیات این امر نیز وجود داستان

به ادب پارسي دری است. نظم فارسي و سرایت آن 

یکي از  ۀوسیل ها در پایان قرن ششم هجری بهداستان

اعالی  ارکان شعر پارسي یعني نظامي گنجوی به حد 

، خسرو و شیرینها عبارتند از خود رسید. این داستان

که با  گنبد(نامه، هفتپیکر )بهرامهفت، لیلي و مجنون

 ۀمنظوم و اسکندرنامهتاریخي  ـ داستان حماسي

 ۀخمس»یا « پنج گنج» مخزن االسرارتعلیمي ـ حکمي 

آورند. از آنجا که نظامي وجود ميرا به« نظامي

های عاشقانه، هنر و گنجوی در سرودن داستان

-عنوان استاد داستانتوانایي بسیار به خرج داده و به

های رمانتیک نامبردار شده است، مهارت او در تنظیم 

ش باعث شد شاعران از آثار او یهاو ترتیب منظومه

تقلید کنند. این تقلید از قرن هفتم آغاز شد و در تمام 

: 1931افت )صفا، یادبي زبان فارسي ادامه  یهادوره

خسرو دهلوی،  این شاعران، امیر ۀجمل (. از913

خواجوی کرماني، سلمان ساوجي و کاتبي ترشیزی را 

در عهد تیموری و  ۀتوان نام برد. در پایان دورمي

صفویه چه در ایران و چه در هندوستان، چندین 

ها ای که بعضي از آنهای عاشقانهشاعر به نظم داستان

استقبال از نظامي گنجوی است مبادرت ورزیدند که 

ق.(  3٢3اند هاتفي خرجردی )ف. از آن جمله

هفت و  لیلي و مجنون، شیرین و خسروسرایندۀ 

متخلص به قاسمي ، میرزا محمد قاسم گنابادی منظر

، لیلي و مجنونق.( سرایندۀ  333)ف. پس از 

، هاللي جغتایي )ف. خسرو و شیرینو  نامهچوگان

شاه و و  لیلي و مجنونهای ق.( سرایندۀ منظومه 399

دربار ق.( شاعر 391ـ 1111، فیضي فی اضي )درویش

 هفتو  سلیمان و بلقیسهای دۀ منظومهناکبرشاه سرای

 01: 1931؛ صفا، 111ـ113: 193٢)رزمجو،  کشور

 (.٢٢ـ٢9 :1930واال، ؛ حاکمي90ـ

یکي از شاعران توانای کرد که به سبک و سیاق  

ای به همین نام پدید نظامي منظومه خسرو و شیرین

اثر خود  ۀآورده است خانای قبادی است. وی دربار

 گوید: گونه مياین

 ینچـ میَشک زیبای عورووسان نۀیصو

 رینـشی عیبارۀت نـحوس جۀ بکۀرؤش
Wenay oroosan zibay meshk chi 

bkarosh ja hosn ebarat shirin 

 بۀدفۀرجام دوون دونیای عۀرسۀی جۀ

 امـۀقـم« نیزامي» ۀزمـن وورـدۀست ۀـب
Ja arsay donyay doon badfarjam 

ba dastoor nazm nezami magham 

 امـۀمـت ردستانوک ردیـوک زفــۀـل ۀـب

 سسۀالم وۀ اقيـب مۀحزووز وانـبپطش 
Ba lafz kordi kordestan tamam 

pesh bwan mahzooz baghi wassalam 

 (٢1: 1903 خانا،)

دنیای پست و بد فرجام، اثری  ۀترجمه: در عرص

منظم مطابق با نظم نظامي و به زبان کردی همانند 

زیبا عروسان زیبا خلق خواهم کرد و آن را با عباراتي 

و شیرین خواهم آراست تا مردم از خواندن آن لذت 

 ببرند. 

 

 پژوهش ۀپیشین

ها و ویژه آثار نظامي، کتاب ادب غنایي به ۀدربار

ها این آن ۀجمل ازاند آورده یدمقاالت متعددی پد
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 توان نام برد:مقاالت را مي

بررسي (. »1931رحمان اف. ) زداني و روحاني وی

 خسرو و شیرینغنایي  ۀتاریخي دو منظوم یهاجنبه

امیر خسرو دهلوی؛ اقبالي.  شیرین و خسرونظامي و 

شیرین نظامي با  داستان خسرو و ۀمقایس(. »1939)

بررسي (.»1933حق ي. ) اصفهاني و ؛ نصر«فردوسي

ی ساموئل «پامال» شیرین نظامي و تطبیقي خسرو و

 ۀمقایس(. »1933؛ صالحي و پارسا. )«ریچاردسون

خسرو و شیرین نظامي با شیرین و فرهاد الماس خان 

 ادبیات کردی. ۀدر حوز« ایکندوله

پیش از این نیز آقای بهرام زماني پژوهشي انجام 

خسرو و شیرین خانای  ۀمقایس»ن داده است با عنوا

ای با قبادی و شیرین و فرهاد الماس خان کندوله

اما بنا بر اظهارات نامبرده، « خسرو و شیرین نظامي

الماس خان  شیرین و فرهادافزودن ای به ایشان عالقه

است. ای نداشته و مجبور به این کار شده کندوله

د الماس خان و فرهاگنجاندن منظومۀ شیرین بنابراین 

ای به این پژوهش، کار را برای ایشان مشکل کندوله

کرده، طوری که پژوهشگر محترم االهم فاالهم ننموده 

ای گونهو تمامي ماجراهای مندرج در سه منظومه را به

گیری را برای سطحي مقایسه کرده و این کار نتیجه

 خوانندگان مشکل ساخته است.

مقایسه و تطبیق در پژوهش پیش رو مؤلفان به  

خسرو و شیرین خانای و  خسرو و شیرین نظامي
 اند.پرداخته قبادی
 

 معرفی اجمالی خانای قبادی

-ای اشرافم. در خانواده 1311خانای قبادی در سال 

گویند وی از نوادگان زاده چشم به جهان گشود. مي

های وی، بیگ بزرگ، شاه باجالن است. نوشته قباد

سرشار و ذکاوت اوست. وی در مسائل حاکي از نبوغ 

های های دیني سرآمد روزگار و در حوزهو حوزه

کالم و فقه و عرفان صاحب نظر بوده است. آنچنان 

-ها و ممانعترغم مخالفتاند؛ خانا عليکه نقل کرده

این  ۀ، به ترجمقرآنتر ها، برای تفهیم بیشتر و عمیق

ست. پر کتاب آسماني به زبان کردی اقدام کرده ا

ای سرانجامي واضح است که چنین اقدام جسورانه

جز تکفیر وی در پي نداشته است و او برای حفظ 

برد و تا سال ناچار به امارت بابان پناه مي جان خود به

بندد، در همان دیار که چشم از جهان فرومي 1333

زاده زندگي ای اشرافزیسته است. خانا در خانوادهمي

خاطر برای هنرهایي چون هنرهای کرده، به همین 

ت زمي و رزمي، سوارکاری و شکار و ادبیات اهمی ب

نوجواني و جواني خانا با  ۀای قائل بود. دورویژه

( و 1911-13٢٢دوران افول حکومت صفویان )حک. 

( قرین 1391-1331برقراری حکومت زندیه )حک. 

 بوده است. 

شگرفي بر اوضاع نابسامان ایران در آن زمان تأثیر 

مناطق کردنشین داشت؛ تا جایي که فرد بااحساسي 

مانند خانا در جامعه دچار بهت و سردرگمي و بدبیني 

برد و اثری منظوم و ناچار به شعر پناه مي شود و بهمي

 کند. خلق مي خسرو و شیرینعاشقانه مانند 

حکایات منظوم خانا بیشتر از آنچه امروز در 

دالیل نامشخص، بسیاری  بوده ولي به ،دسترس است

 خسرو و شیرین ۀاند و جز منظومها از بین رفتهاز آن

هایش ـ که به گویش گوراني سروده شده ـ از منظومه

 اثری باقي نمانده است.

بندی کرد: توان به دو گروه تقسیماشعار خانا را مي

اشعار لیریکي و تغزلي و حکایات منظوم. شعر خانا از 

بهترین شعرها در ادبیات کالسیک کردی است.  ۀجمل

معني واژگانش مشخص، قالب شعری آن آسان و 

ي مل  ۀمعنای تعدادی از اشعارش به ادبیات نانوشت

مخصوص به خود دارد و  ۀنزدیک است. شاعر شیو

هر کس با دنیای دروني شاعر آشنایي داشته باشد، 
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د بدون ذکر نام، اشعار خانا را شناسایي خواهد کر

 (.33ـ 31: ٢111دار، )خزنه

های هجایي سروده اشعار تغزلي خانا در قالب 

رغم سادگي و رواني، در اشعارش معاني اند. عليشده

بدیع، تصاویر لطیف، عواطف قوی، تفکر عمیق و 

مفاهیم فلسفي و عرفاني کامالً مشهود است )آمیدیان، 

 (.٢9ـ٢0: 1933

خود را به زبان کردی  خسرو و شیرینخانا مثنوی 

های گوراني ـ که زبان ادبي استاندارد گویش ۀو لهج

-نظر مي زاگرس بود ـ سروده است. به ۀکردی حوز

رسد که این زبان در ابتدا مختص ادبیات مذهبي بوده 

ادبیات حماسي و  ۀباشد که پس از نشو و نما به حوز

دوران طالیي  .شده استسپس ادب غنایي کشیده 

ها حکمراني اردالن ۀان مقارن بوده است با دوراین زب

ای هرچند کوتاه بسیاری از در سنندج که برای دوره

اند مناطق زاگرس را زیر بیرق خود داشته

(Izady,1005: 37). 

 

 معرفی اجمالی خسرو و شیرین نظامی

شاعر نامي، نظامي  ۀسرود خسرو و شیرینداستان 

بیت به بحر هزج مسدس مقصور و  0911گنجوی در 

الدین محمد محذوف سروده شده و به اتابک شمس

ق.( تقدیم  931ـ 903جهان پهلوان بن ایلدگز )حک. 

ق. نیز در آن  930شده است. شاعر بعد از سال 

تجدید نظرهایي کرده. عالوه بر جهان پهلوان، نام 

ق.( و  939ـ 931ي )حک. طغرل بن ارسالن سلجوق

ق.( نیز در آن  931ـ 933قزل ارسالن ایلدگز )حک. 

 (.31٢: 1900منظومه آمده شده است )صفا، 

 

 تحلیل و تطبیق محتوای دو اثر

خسرو و  ۀمبنای کار تحقیق پیش رو، بررسي و مقایس

است  خسرو و شیرین خانای قبادیو  شیرین نظامي

ات، این دو اثر را ها و اختالفمشابهت ۀکه در دو دست

 ایم.با هم سنجیده

 

 هامشابهت

 . هاتف غیبی مشوّق پدید آمدن دو اثر1

 د دمـسـازـرا چـون هـاتـف دل دیـمـ

 ـت آوازـمــــرآورد از رواق هــــبــ

 ر استـي زود، دیـکه بشتاب ای نظام

 یر استـد و عالم زود سـد عهـفلک ب

 نـوش ۀو بــرآر از چشمــبـهـاری نـ

 ر پـوشـرا دست و پایي تازه ب سخن

 (٢٢: 1933)نظامي، 

 اواــم ۀکانـالم رارــۀسـئ ۀردۀیپــ ۀـج

 اواــی مـؤشگـۀـب ۀورـتی ـهبـط روشـس
Ja parday asrar lamakan mawa  

sroshe betawr ba gooshm yawa 

 جـسۀنرر دو نیزامي نۀزم ونوو چمۀب شچط

 جـۀنـل و الرۀــط ب ۀـب نـریـشی زـۀفـل ۀـب
Chesh mabo choon nazm nezami dorsanj 

ba lafz shirin ba be laraw lanj 

 زــۀرویپـ و نـشیری ۀرهادـف فـوۀس ۀـج

 زـبی بۀرـعۀن ۀیـخام سـۀرۀقـب اوۀریـب
Ja wasf farhad shirin w parvez 

bawari ba raghs khamay anbarbez 

 ( ٢1: 1903 خانا،)

 

در گوشم ندا داد چرا ترجمه: هاتفي از عالم غیب 

ای با الفاظي سنج، بدون هیچ بهانهمانند نظامي سخن

شیرین در وصف فرهاد و شیرین و خسرو پرویز، 

 آوری؟قلمت را به رقص درنمي

   

 . اشتراک در شروع داستان2

در هر دو اثر، داستان با حمد خدا و ستایش پیامبر 

 شود.گرامي اسالم آغاز مي
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 . اشتراک در مضمون3

داستان در هر دو منظومه با مرگ انوشیروان و به تخت 

شود. حوادث شکار رفتن رسیدن هرمز عادل آغاز مي

و  ،هرمز،خسرو و بازخواست شدن وی از جانب پدرش 

هاست. شفاعت پیران، از جمله اشتراکات و شباهت

همچنین در هر دو اثر خسرو وصف شیرین را از زبان 

شود. فرستادن او مي ۀشنود و عاشق و شیفتشاپور مي

شاپور به ارمن و نشان دادن تصویر خسرو به شیرین، 

بهرام چوبین و گریختن خسرو، حرکت خسرو به  ۀتوطئ

روم، ازدواج کردن وی با مریم دختر قیصر، بازگشت به 

دست آوردن سلطنت و  ایران با یاری پدرزن خود برای به

و طرف، تاج و تختِ از دست رفته، نبرد بین سپاهیان د

پیروز شدن بر بهرام، بازگشت به مدائن و غیره از لحاظ 

جمله مشترکات داستان خسرو و شیرین  مضمون از

 نظامي و خاناست.

همچنین مواردی چون فوت نابهنگام مریم، پیروزی 

بازی، شکیبایي و پاکدامني و عشق بر خودکامگي و هوس

سوی  جدال و کشمکش بر سر حفظ پاکدامني، حرکت به

رمن از طریق آذرآبادگان، برخورد کردن با شیرین در ا

سرچشمه و نشناختن عاشق و معشوق یکدیگر را، عاشق 

شدن فرهاد و کندن جوی شیر تا قصر شیرین، شرط 

کشتن او، کشتن  ۀگذاشتن خسرو برای فرهاد و توطئ

خسرو پرویز به دست شیرویه و خودکشي شیرین همگي 

 های دو داستانند. جزو مشابهت
 

 هاتفاوت

 . تعداد ابیات1

بیت به  0911را در  خسرو و شیریننظامي داستان 

بحر هزج مسدس مقصور و محذوف سروده است 

خسرو و شیرین  ۀو منظوم )٢/31٢: 1900)صفا، 

ای کهری صدیق بورهتصحیح و گردآو خانای قبادی

 (. 1903زاده، بیت است )صفي 999٢ زاده()صفي

 (preface). دیباچه 2

ای بوده است که در حقیقت جزو متن دیباچه، مقدمه

آمده و مؤل ف در آن، سبب اصلي به حساب مي

مهم دربارۀ دیباچه  ۀکرد. نکتتصنیف اثر را بیان مي

مخصوص به  ۀای دیباچاین است که هر نوع نوشته

 (.٢91: 1931خود را داشت )اخوت، 

 ۀنظامي با ذکر موضوعاتي جداگانه در دیباچ

کند؛ خواننده را برای ورود به ماجرا آماده مي داستان،

بیت(، استدالل نظر و  11موضوعاتي از قبیل توحید )

 19بیت(، آمرزش خواستن ) 11توفیق شناخت )

 ۀبیت(، سابق 99بیت(، نعت حضرت رسول )ص( )

 13بیت(، ستایش طغرل ارسالن ) 99نظم کتاب )

بیت(،  91الدین ایلدگز )بیت(، اتابک اعظم شمس

بیت(، مدح شاه مظفر الدین  13بوس )خطاب زمین

بیت(، مسائلي  11بیت(، حکایت ) 9٢قزل ارسالن )

ای بیت( و سرانجام مقدمه 99ژوهش کتاب )در باب پ

انگیزی در نظم بیت( و عذر ٢3در وصف عشق )

بیت(. خانا برخالف دیباچۀ طوالني نظامي،  0٢کتاب )

ا آوردن مطالبي بعد از حمد خدا و نعت پیامبر )ص( ب

ندی خوای دالوا )پسند سهتحت عنوان پهمختصر 

بیت )اتفاقات عالم وجود،  13خداوند بخشنده( در 

برگزیدن صوفیان، معراج رسول اکرم و رسیدن او به 

صورت عرش، لطف و مرحمت خدای رحمان ـ به

 کند.پیوسته ـ داستان را آغاز مي
 

 . ماجراهای داستان 3

آگاهی یافتن مهین بانو از عشق  ۀ. شیو1ـ3

 شیرین به خسرو

پس از شکست بهرام چوبین، بر تخت نشستن خسرو 

پرویز و ناله و زاری شیرین به علت تأخیر در دیدار 

است ـ خسرو پرویز ـ که در هر دو داستان مشترک 

شود، اما آنچه مهین بانو از عشق شیرین به خسرو آگاه مي
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او از ماجراست که در آگاهي یافتن  ۀمهم است شیو

خسرو و شیرین نظامي، شیرین خود، مهین بانو را از 

 کند:ماجرا آگاه مي

 به درگاه مهین بانو گذر کرد

 ردـز کار شاه، بانو را خبر ک

 (113: 1933)نظامي، 

این مطلب  ۀاما ابیات خسرو و شیرین خانا بازگو کنند

-دادهاست که کسان دیگر در این زمینه به مهین بانو خبر 

 اند: 

 اواـی ۀرـخۀب يـئ ووـانـب ۀـبط تـوۀخ

 کاواـش شگـجۀر ماسظۀـئ ۀـب مانچ
Wakhte ba banoo ey khabar yawa    

chman ba almas jargsh shkawa 

 داـوۀی بۀ ۀنـکفۀت نـشیری ۀـک اشـزان

 شۀیدا بیۀن تطش یۀکسان خؤسرۀو ۀیپ  

Zanash ka shirin kaftan ba wayda     

pay khosraw yaksan shet biyan shayda 

 (113: 1903 خانا،)

ترجمه: زماني که خبر گرفتار شدن شیرین در دام عشق 

خسرو به مهین بانو رسید، از شدت ناراحتي گویي 

 پاره کردند.جگرش را با الماس پاره

رسد نحوۀ اطالع یافتن مهین بانو از ماجرا در نظر ميبه 

بیان شده است زیرا هم در یادگار تر منظومۀ خانا منطقي

نظامي و هم در اثر خانا حجب و حیای شیرین هنگامي 

شود. که قصد دیدار خسرو را دارد مانع گفتن حقیقت مي

شکار، مهین بانو را قانع کرده و قصر را  ۀپس وی به بهان

رو افشای عشق و عالقۀ شیرین به کند. از اینترک مي

ن و گفتار دیگران )نه خودِ خسرو برای مهین بانو از زبا

 تر است.شیرین( به واقعیت نزدیک
 
. واکنش خسرو به عاشق شدن فرهاد به 2ـ3

 شیرین

 در خسرو و شیرین نظامي خسرو پس از اینکه به

-افرادش از عشق فرهاد به شیرین مطلع مي ۀوسیل

ا بر ام   ،شودگردد عشق و هوسش به شیرین افزون مي

دیگری این موضوع را به فال ا هر چیز یاثر غرور 

دن رقیب اظهار گیرد و ابتدا از پدید آمنیک مي

آتش غیرت در  و در مرحلۀ بعد کندشادماني مي

 شود:ور ميدرونش شعله

 دل خسرو به نوعي شادمان شد

 داستان شدا او بیـدلي همــکه ب

 وع غیرت برد بـر یارـه دیگر نـب

 که صاحب غیرتش افزود در کار

 ( 193: 1933)نظامي، 

 خانا ۀدر سرود ،برخالف خسرو و شیرین نظامي

خسرو پس از آگاهي یافتن از عشق فرهاد نسبت به 

شود و روزگار شیرین و پیدا شدن رقیب، غیرتي مي

 کند:را سرزنش مي

 یاوا نچؤ خؤسرۀو سۀمع بۀ داستان ئي

 شکاوا شگـۀرـج ۀرـنجهخ ۀـب مانچ
Eydastan ba sam khosraw choon yawa  

chman ba khnjar jargsh shkawa 

 ؤـخـطب ادـۀرهـف ارـک ۀــجظـط بـه

 خؤسرۀو ۀراوانـف کرد ادـزی رۀتـیهغ
Bale ja kar farhad be kho 

qirat zead krd farawan khosraw 

 (199: 1903 خانا،)

ترجمه: چون خسرو از ماجرای عشق فرهاد به 

شیرین آگاه شد بسیار ناراحت و غیرتي شد، انگار با 

 خنجر جگرش را پاره کرده بودند. 

 

 احضار فرهاد به دربار خسرو ۀ. شیو3ـ3

خسرو بعد از رایزني با بزرگان به این نتیجه 

رسد که باید فرهاد را به پایتخت بیاورد و ابتدا با مي

دوم با گماردن  ۀگنج و زر و در مرحل ۀوعد تطمیع و

به کار سنگ، او را از عشق شیرین بازدارد. احضار 

شود و از فرهاد در اثر نظامي بدون مقدمه بیان مي

 آید:میان ميوارد شدن او به دربار سخن به
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 وهـي کـکـون یـدش از در چـدرآوردن

 وهه انبــي بـــقـتـاده از پسش خـلـفـ

 تـه در تخـنگه کرد و نه در خسرو ـن

 چـو شیران پنجه کرد اندر زمین سخت

 (193ـ111: 1933)نظامي، 
 

اما داستان کتاب خانای قبادی، در این بخش از دو 

 نظامي تفاوت دارد: ۀجنبه با سرود

دلیل ـ نخست تعیین جایزه برای آوردن فرهاد به

 خبری از مسکن و مأوای او:بي

 ئۀنداز دارا شای شؤباوۀر هۀرکۀس

 مومتاز رؤشـمۀک خاس خۀآلت ۀـب
Har kas bawarosh shay dara andaz   

a khalat khas makarosh momtaz 

 

 (193: 1903)خانا، 
 

گوید خویش مي ۀترجمه: خسرو به افراد کارآزمود

 دهم.هر که او را بیاورد به او پاداش مي

ـ دوم فریب فرهاد. افراد خسرو بعد از مشقت زیاد 

گویند تنها کنند، او را فریفته به او ميرا پیدا ميفرهاد 

خسرو است.  ،کسي که تو را به شیرین خواهد رساند

-فرهاد با شنیدن این سخن بي هیچ مقاومتي همراه آن

 شود:ها به دربار خسرو روانه مي

 ۀشقـم دارای اـش رۀوـخؤس کۀ رۀگمۀ

 ۀشقـع ۀکیۀدارـت انــقـعاش لۀیـقیب
Magar ka khosraw shay dara mashkg   

ghiblay asheghan tkyadar ashgh 

 

 شــادت روۀبـکـ نـشیــریسـظ هوۀبــ

 رادتـمو دـبـ ردانۀــمـــوانـج نؤچـ
Ba wasl shirin bkarow shadt  

choon jwanmardan bdow mradt 

 یاوا نؤچ فۀرهاد شؤگـ ۀــب نۀخؤس ئي

 شکاوا وقۀز ۀج زـوخیَۀـن ۀیچخون نؤچ   
Ey sokhan ba goosh farhad choon yawa  

choon khonchay nawkhez ja zawgh 

shkawa 

 نۀکـرد خــودداری ــدسیقـا ۀوـئ ـۀنيچ

 ردـب ۀدۀمـق خؤسرۀوس خـا ۀیگبـار ۀـب    
Chani aw ghasd khoddari nakrd             

ba bargay khas khosraw ghadam brd 

 

 (193 و193: همان)

 به سخن شیرین عشق درد از فرهاد چون :ترجمه

 ۀقبل آن خسرو مگر دیگويم فرستاده آوردمي میان

 نیریش وصال به و کند درمان را تو درد عاشقان

 رسديم فرهاد گوش به سخن این چون. دینما شادت

 بدون و شوديم نوشکفته ۀغنچ مانند خوشحالي از

 راه به خسرو قصر طرف به قاصد همراه به مقاومت

 .افتديم

 

 . مناظره4ـ3

های زیبا و جذاب این اثر ـ که کي از بخشی

و  حکایتگر توانمندی نظامي است ـ قسمت مناظره

کشاکش لفظي دو رقیب، یعني خسرو و فرهاد است 

 شود:که با این بیت آغاز مي

 نخستین بار گفتش کز کجایي

 ایيـک آشنـفت از دار ملـبگ             

 (193: 1933)نظامي، 

هرچند بین دو اثر اشتراکاتي در این بخش وجود 

های آن دو نیز مشهود است که موارد زیر دارد، تفاوت

 اند:از آن جمله

تعداد ابیات مناظره در خسرو و  الف( تعداد ابیات:

بیت و کمتر از ابیات مناظره در  93شیرین نظامي 

بیت و  09خسرو و شیرین خانای قبادی است که در 

. همچنین برخالف است با تفصیل بیشتر سروده شده

نظامي که پرسش خسرو را در مصرع اول و پاسخ 

فرهاد را در مصرع دوم آورده، خانا پرسش پرسشگر 

ک بیت و پاسخ رقیب را در بیت بعدی سروده را در ی
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 است.

رغم فرهاد علي ب( اصرار فرهاد در ابراز عشق:

شدید خسرو به  ۀآگاهي از ماجرای عشق و عالق

ورزد شیرین باز هم بر عشق خود به شیرین اصرار مي

عشق شیرین معرفي  ۀو عالوه بر اینکه خود را سوخت

که شیرین هم فهماند کند، با زیرکي به خسرو ميمي

به فرهاد عالقمند است و نشان آن این است که از 

 مرگ او داغدار و گریان خواهد شد:

 ستهرمهو شوخ سئهشق هو وات جه عهسرؤخ

 سـتهری دـطگهر مــؤیا هـنووی دذهـی نـهک

 رگـمهج ؤوســا پــاره بــئـه رهــاد واتـهف

 رگـمهه مـــن جهیـوـرو شـــهکـیـریـن بـش
Khosraw wat ja ashkg aw shokhe sarmas 

Kay na roy donya howr magiry dast   

Farhad wat aowsa para bo jargm          

shirin bkarow shiwan ja margm           

 (193: 1903)خانا، 
 

گوید چه زماني از عشق ترجمه: خسرو به فرهاد مي

داری؟ فرهاد در خود نسبت به شیرین دست برمي

پاره شود و گوید زماني که جگرم پارهجواب مي

 شیرین در عزای من شیون و ناله سر دهد. 

مناظرۀ دو  ۀاز مقایس ج( شجاعت و جسارت فرهاد:

رسد که اغراق در دوست داشتن و نظر مياثر، به

شدت عشق فرهاد به شیرین در اثر خانا بیشتر از 

نظامي باشد. ابیات زیر عالوه بر اینکه دلیلي بر  ۀسرود

-این مفهوم را هم به ذهن متبادر مي ،عاستاین مد 

تر و فرهاد در خسرو و شیرین خانا شجاعسازد که 

 جسورتر از فرهاد در خسرو و شیرین نظامي است:

 شچط يچموا شچط فۀرهاد وات خؤسرۀو

 شطـو ۀیؤ پـۀرـبـب شیرینـط کۀس ۀرـئ
Khosraw wat farhad chesh moachi chesh  

 ar kase shirin bbarow pay wesh 

 ئۀسکۀندۀرۀن ئۀر ئۀوکۀس وات ۀرهادـف

 کشوۀرۀن تـهۀف ۀرـه ایـادشپ ۀرگـۀـئ

Farhad wat awkas ar askandaran          

agar padeshay har haft kshwaran 

 گرۀن نگـووماسظئۀ خطـت ۀـب ۀرونـۀکـم

 گتۀن و تار ۀشـوۀن سۀرزۀمین ۀرسۀیـع

Makaron ba tekh almas goon rang       

arsay sarzamin wanash tarotang 

 (193و  111)همان: 

گوید اگر کسي شیرین ترجمه: خسرو به فرهاد مي

-را نزد خود ببرد تو چه کار خواهي کرد؟ فرهاد مي

گوید اگر آن فرد اسکندر یا پادشاه هفت کشور هم 

گون روزگارش را تیره و تار تیغ الماسباشد با 

 خواهم کرد.

د( سرانجامِ مناظره: در هر دو اثر در نهایت، منطِق 

شود با این تفاوت که خسرو تسلیم عشق فرهاد مي

خسرو در کتاب خانا برخالف خسرو و شیرین 

سخني و نظامي، بعد از مناظره، ضمن تأیید شیرین

کار  ۀوان چارعن حاضرجوابي فرهاد، از مرگ او به

 آورد:میان مي سخن به

 ب شیرین خۀتابۀنـهۀجـفۀرماش یۀ ع

 وابۀنـازر جـو ح یدۀـۀنجـوخۀن سـس
Farmash ya ajab shirin khataban          

sokhan sanjidao hazr jwaban 

 ۀنج و مال نۀ بۀ حۀرف و سۀوتگنۀ بۀ 

 ۀ مۀوتـۀر بـیۀن ئیال هـش نیـۀالجـع
Na ba ganjo mal na ba harf o sawt       

alajsh niyan ella har ba mawt 

 (111)همان:  

ترجمه: خسرو گفت فرهاد بسیار شیرین گفتار و 

سنجیده سخن است. چارۀ کار، مال و دارایي و طال و 

 کار مرگ اوست.  ۀصحبت کردن نیست بلکه چار

 
 مریم مرگ به نیریش واکنش. 5ـ3

نظامي، شیرین به هنگام مرگ رقیب  ۀدر سرود
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اش مریم، ضمن دلداری دادن خسرو و توصیه عشقي

به دوری از غم خوردن، اوج ناراحتي خود از مریم را 

-مي« گنجي»کند و مریم را با لطافتي خاص ابراز مي

 نامد که بهتر است در خاک دفن باشد:

 جـدین رنـازک دل بـاه نـج ای شـرنـم

 در خاک به گنج که گنج است آن صنم

 ي غـم بـرنـتـابـدـآدمـم کــمخـور غ

 چـو غـم گفـتـي زمـین هـم برنتـابـد

 دنـن از غـم کشـیـیـرنـجـد نـازنـبـ

 نســازد نـازکـان را غـــم چـشیـدن

 (193: 1933)نظامي، 

خانا بسیار  ۀشیرین در سرود ۀنامکه تعزیتدرحالي

قهرآمیز است و از خشم شیرین نسبت به مریم 

گیرد و شیرین مریم را به باد ناسزا مي .حکایت دارد

 ۀانگیز و زنبیل کهنبا عناویني چون عجوزه، شوم، فتنه

کند. همچنین برای تسلي خاطر بغداد از او یاد مي

گساری خود را کند که با بادهخسرو به او توصیه مي

 هایي بخشد. ها راز غم

 وم ناشنۀخت          ـجوزۀی شهۀی ئۀو عپـ

 ۀرک تاج و تۀختـت تـان کردۀنچما
Pay aw ajozay shom nashnakht            

 machan krdnt tark tajo takht 

 ی ئۀو شوم دایم شۀر جووئي   پهحیفۀن 

 رۀو خووئيـۀسـوو کۀیخـاخ ببـمهد طب
Hayfan pay aw shoom daym shar jooei  

be damakh bbo kaykhosraw khoei 

 ۀ خۀم  ـت مۀدۀر بوطش مۀی ؤبۀ شاد بن

 ؤ کۀمـداد بــۀغـۀ بـلي نـۀ زۀنبیـؤنـک
Ba shad bnosh may wet madar ba kham  

kona zanbile na baqdad bo kam 

 (101: 1903)خانا، 

غم از دست ام در گوید شنیدهترجمه: شیرین مي

ناشناخته و گمنام تاج و تخت را  ۀدادن آن عجوز

ای!؟ حیف است کیخسرو خویي چون تو ترک کرده

انگیزی ناراحت خاطر چنین موجود شوم و فتنهبه

خود راه شود. شادی کن و مي بنوش و غم و غصه به 

مده. ]اتفاق خاصي نیفتاده است.[ کهنه زنبیلي از بغداد 

 کم شده است.

 

 هیرویش توسط خسرو قتلی ماجرا. 6ـ3

هایي دارد این ماجرا در دو اثر مورد بحث تفاوت

ف اند: الف( ذکر مقدمه: نظامي برخالکه از آن جمله

مقدمه آغاز کرده و خانا این بخش از داستان را بي

چیني و توجیهي در مورد تالش مرحله به مقدمه

ي خورد و نظامچشم نمي شیرویه در داستان به ۀمرحل

صرفاً با کالم و شگرد خاص خویش و از زبان خسرو 

و در هنگام شکایت از فرزند نزد بزرگ امید، 

دیوسیرتي و بداندیشي شیرویه را به معرض تماشا 

 گذاشته است: 

 ن کـه آن فـرزنـد قـتـال         ـشنیـدم مـ

 ه سالـدر آن طفلي که بودش قرب ن

 گفتچو شیرین را عروسي بـود مي

 را جفتـین کاشکي بودی مکـه شیر

 ند         ـبـزرگ امـیـد را گفـت ای خردم

 دلـم بگرفـت از ایـن وارونه فـرزند

 م       ـهـراسيـن نـافـر خ اخـتـر مـاز ای

 شـنـاسـميـفـسـاد طـالـعـش را مـ

 (٢13: 1933)نظامي، 

دقیق و جزء به جزء روند روایت  ۀاما خانا با مقدم

ای منطقي به این خوبي و به شیوهداستاني را به

صورت بیان کرده است: ابتدا شیرویه قصد توجیه 

عمل خود را دارد و به همین خاطر نزد نگهبانان از 

ها آورد و از آنمیان مي عشق خود به شیرین سخن به

و، کشتن خسر ۀاری کردن او در زمینیخواهد با مي

 فرصت وصال معشوق را برای او فراهم سازند:

 چظم مۀدؤ گن زامان جۀرـم ظطۀـب
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 ظۀ دـب کان شیرینمـۀیپـکیای پـطـ
Bale mn zaman jagm mado chl           

pekyay paykan shirinm ba dl 

 م          پطـدۀن ـۀت بـرسـدن فـئیلتجام ئی

 مطـآرام وظــام دــۀ کـــاوون بـیـب

Iltjam eydan frsat bdan pem             

byawn ba kam dlaram wem 

 ارۀکۀم       پش گخؤسرۀو بۀ خنجۀر جۀر

 ش ئاوارۀ کۀمطـۀ تۀخت شاهي وـج
Khosraw ba khnjar jargsh para kam     

ja takht shahi wesh awara kam 

 ( ٢11و  ٢11: 1903)خانا، 

گوید ای ترجمه: شیرویه به نگهبانان دربار مي 

خواهم به عشق شیرینم از شما مي ۀدوستان، من کشت

من اجازه دهید به کام دل برسم و جگر خسرو را 

 پاره کنم و او را از تاج و تخت پایین بکشم. پاره

کند که با تطمیع، سپاهیان را با خود سپس قصد مي

 همراه سازد:

 و درۀم           ۀ دیباـن نۀ تاج ت وـنۀ تۀخ

 ۀنج حۀرۀمگـۀ ـوهۀر نگهۀ دانۀو ـن

Na takht o na taj na dibao na dram      

na danao gawharna ganj haram 

 تان          پـطدۀرون ـب ظاـۀ المــام بـۀمـت

 تانطن هۀر یۀک بۀ قۀدر وؤمۀبۀخش

Tamam ba lamal bdaron petan           

mabakhshon har yak ba ghadr wetan 

 (٢11و  ٢1٢)همان: 

-ترجمه: من از تخت و تاج و گوهر و گنج چیزی نمي

 آنچه را که دارم به شما خواهم بخشید.  ۀخواهم. هم

شود آنان رو ميو هنگامي که با مقاومت سپاهیان روبه

 کند:را تهدید مي

 ن          ؤازـبسط ارـؤ کـرؤ بطۀ شـۀرتـش

 نؤازـدۀ نـۀ زنـوۀ بـۀ ئیـج ـطۀکـی

Sharta sherow bo kare bsazon    

yake ja ewa ba znda nazon 

 (٢11)همان: 

بندم هیچ کدام ترجمه: اگر راضي نشوید شرط مي

 از شما را زنده نگذارم.

ب( ماجرای قتل: خانا در این بخش ابیاتي ناظر بر 

و شک و دو دلي شیرویه و خجلت و  دلهره

 سراید:شرمندگي او مي

 عام           ۀند واتۀی خاس وپمبؤ بووم وۀ 

 و جۀ بامـیـۀنـژامیم بـۀد نـب ـگزۀن
Mbo boom wa pand watay khaso am   

zang badnamim bzhanew ja bam 

 دا          ـؤشـابـن بــدۀی دیـۀ دیـا بـدی

 ۀ روشداـبۀت ئاما ظـۀرۀق خۀجـع
Dya ba diday din babosh da         

aragh khajlat ama ba rooshda 

 (٢13ـ٢13)همان: 

گوید با این کار زنگ بدنامي ترجمه: شیرویه با خود مي

آید و هنگامي که صورت پدر من در دنیا به صدا درمي

 اش جاری شد.خود را دید عرق شرم از چهره

کند و بر کشتن غلبه ميو در نهایت شیطاِن نفس بر او 

 کشد:شود و او را ميپدر مصمم مي

 ش          ـۀ دۀرونـش بطـا وـاونـتان یـۀیـش

 ۀ ئۀندۀرونشـن ظۀ دـرد نـواس بـوۀس
Shaytan yawna wesh ba darownsh       

waswas brd na dl na andaroonsh 

 ۀتۀن   ـرسـت فـوۀخ ظۀی خافـواتش ه

 رۀزا و رغبۀتۀن گۀ حاجۀت بۀ رۀنچـ 
Watsh hay khafl wakht frsatan           

cha hajat ba rang razao rqbatan 

 طـژاو تـازۀ سـخ تـطـجۀش دا وۀ تـنۀپـ

 طزۀروگ پـۀرـۀ جـکا نپطـووۀت ـۀ قـب
Pajash da wa tekh taza saw tezh          

ba ghowat peka na jarg parviz 

 و تازۀش          اـۀرسـش سگـجر ۀـکا نپـطـ

 رۀی مازۀشـۀوداش بۀرلوا جۀ موهـم

Pwka na jargsh sarsaow tazash       

maowdash barlowa ja mohray mazash 

 ( ٢91ـ٢9٢)همان: 
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ترجمه: شیطان به درون شیرویه نفوذ کرد و او را دچار 

وسوسه کرد و به او گفت ای غافل، حاال بهترین فرصتِ 

ای جگر پدر را شیرویه با ضربهانجام کار است. پس 

پشت او عبور کرد  ۀشکافت طوری که نوک خنجر از مهر

 (.390: 1931، «ژارهه»)شرفکندی 

تر است و نظامي در این قسمت مختصر ۀاما منظوم 

-شاعر مستقیم و بي مقدمه قاتل را به بالین مقتول مي

 رساند: 

 رود آمــد ز روزن دیــو چهریـف

 هیـچ مهـری نـبـوده در سرشتـش

 چو قصاب از غضب خوني نشاني

 چـو نفـاط از بـروت آتـش فشاني

 چـو دزد خانه بر کاال همي جست

 ســریـر شـاه را باال همي جـست

 ببالین شــه آمـد تیــغ در مشـت

 جگرگاهش درید و شمع را کشت

 (٢99: 1933)نظامي،  

 

 نیریش سرانجام. 7ـ3

که خسرو در خسرو و شیرین نظامي، صبحگاهان 

نکه برند شیرویه با ایسوی آرامگاه یا دخمه ميرا به

خاکسپاری خسرو  شیرین مشغول مراسم تعزیه و

است، پنهاني افرادی را برای خواستگاری نزد او 

 فرستد: مي

 نهاني کس فرستادش که خوش باش

 ارکش باشـبم ـدر این غي هفته ـیک

 هـتـاه دو هفـذرد مـتتـه بگـفچــو ه

 ل شکفتهـن چـون گـاغ مـود در بـش

 ( ٢99)همان: 

 شود:شیرین از خواستگاری شیرویه عصباني مي 

 ها را نیوشیدن سخنـو شیرین ایـچ

 چو سرکه تند شد چون مي بجوشید

 )همانجا( 

صبحگاهان که خسرو را به دخمه بردند شیرین نیز 

اش دخمه نهاد و در تنهایيبا عظمتي شاهانه قدم در 

ای بر تن خود زد و در کنار خسرو جان با او، دشنه

داد. بزرگان کشور نیز با غم و اندوه، خسرو و شیرین 

 (.٢99ـ٢93را در آن دخمه دفن کردند )همان: 

خانای قبادی در چهار مسئله با داستان  ۀاما سرود 

 نظامي تفاوت دارد:

رویه از شیرین زماني خواستگاری شی ۀنخست فاصل

مرگ شیرین از خسرو. چون در اثر خانا،  ۀو فاصل

نشیند و راه شیرویه بعد از مرگ خسرو بر تخت مي

گیرد و با تهدید و ستم بر زیردستان در پیش مي

جب اری افرادی را مطیع خویش ساخته و به عیش و 

حین مستي،  پردازد و پس از مدت زماني درنوش مي

کند و به یاران خویش ان ميیاد شیرین او را پریش

بیاورند و آنان  دهد که شیرین را به قصرتور ميدس

 آورند:هم به زور شیرین را مي

 اران          ـۀ یـش بـواتی دـونـت و اوـۀ تــب

 اوۀرانــم بـۀریپـن ـریـیـدم شـۀهیـش
Ba taw tonde watsh ba yaran       

shahidm shirin parim bawaran 

 گۀنچو بۀ  زؤر ۀکان بۀـوندی و تـۀ تـب

 گرۀنگوظش روی فۀرش طک ردشان بۀهک
Ba tondi o takan ba zor o ba chang      

krdshan bakesh rowy farsh golrang 

 (٢09ـ٢03: 1903)خانا، 

 ۀترجمه: شیرویه با تندی به یاران خود گفت کشت

عشق شیرینم، او را نزد من بیاورید. فرستادگان 

شیرویه برخالف میلِ شیرین و به زور، کشان کشان او 

 را به قصر بردند.

پس از آوردن شیرین به قصر، شیرویه از عشق خود 

میان  به شیرین و کشتن خسرو به خاطر او سخن به
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اما  ،کندآورد و در نهایت از شیرین خواستگاری ميمي

کند و ا گریه و زاری شیرویه را سرزنش ميشیرین ب

-گیری از او مهلتي چهل روزه ميسرانجام برای تصمیم

خواهد. شیرویه برخالف میل باطني خود، به شیرین چهل 

دهد. بعد از اتمام زمان، به دستور شیرویه روز مهلت مي

آورند و شیرویه اتمام مهلت دوباره شیرین را به قصر مي

 شود.يرا به او متذکر م

اندیشي شیرین برای انتقامجویي از شیرویه: دوم چاره

اندیشد و ای ميشیرین برای انتقام گرفتن از شیرویه چاره

-خواهد که میراثفریبد و از او ميزباني او را ميبا چرب

خوار خسرو نباشد و هر آنچه را که خود برای آن زحمتي 

پذیرد یز ميا از بین ببرد. شیرویه نیببخشد  ،نکشیده است

 کند. و پس از انجام آن، شیرین را عقد مي

اران از قصد خودکشي: شیرین بعد از یسوم آگاه کردن 

رود. سپس یاران و همراه کنیزان خود به حمام ميعقد به

دهد و کند و از کشتن خود خبر ميکنیزان را جمع مي

کند که نگذارد شیرویه به کام دل برسد و از سوگند یاد مي

اران در میان یطلبد. وی پس از وداع با ان حاللیت ميآن

سوی مزار خسرو حرکت آنان، به ۀگریه و زاری و بدرق

 کند.مي

سرایي در فراق خسرو و چهارم ناله سردادن و مرثیه

رسد شروع به گریه فرهاد: شیرین وقتي به مزار خسرو مي

 دهد: کند و در فراق خسرو و فرهاد ناله سرميو زاری مي

 کؤت بام        گظم بۀ نۀزر خاک طخؤسرۀو و

 ؤت بامـشطـدای زام بـم فیطـۀرهاد وـف

Khosraow wem ba nazr khak glkot bam  

farhad wem fiday zam beshoot bam 

 (٢39)همان: 

ترجمه: خسرو، جانم فدای خاک مزارت! فرهاد، جانم 

 فدای زخم عمیقت!

شکافد و به خویش را مي ۀای سینوی سرانجام با دشنه

  دهد.زندگي خود خاتمه مي

 داستان انیپا. 8ـ3

پایان داستان دو منظومه نیز با هم تفاوت دارد. در 

خسرو و شیرین نظامي، بعد از جان دادن شیرین در 

رسد و نظامي خسرو، داستان تقریباً به پایان مي ۀدخم

بیت(،  91جمله نکوهش جهان ) با ذکر مطالبي از

 ۀبیت( و مطلب کوتاهي تحت عنوان نتیج ٢3ظه )موع

بیت( تقریباً داستان را  3خسرو و شیرین ) ۀافسان

 کند: بندی ميجمع

 يـرت بـدیـن افسانه مـانـتو کـز عب

 وانيـه خـسانـر افــداری مگـه پنـچ

 دنـدرین افسانه شرط است اشک ران

 دنـشانـن فـریـر شیـخ بـي تلــگالب

 آن کـم زنـدگانــيه حکـم آنکـه ـبـ

 يـد روز جوانـر بـاد شــو گل بــچ

 ( ٢01: 1933)نظامي، 

پس از این ابیات، نظامي فرزند خود محمد را از  

دهد و به شاد زیستن رازق بودن پروردگار آگاهي مي

کند. در بیت( توصیه مي 0و کسب علم در این دنیا )

بیت(، نامه  03خواب دیدن خسرو پرویز پیغمبر را )

بیت( ـ ذکر این موضوع  09نبشتن پیغمبر به خسرو )

از نظر تقدم و تأخر با دیوان خانا متفاوت است ـ 

بیت(، پند و اندرز، مدح بزرگان  19معراج پیغمبر )

الدین محمد و تأسف بر مرگ او و خصوصاً شمس

سرانجام ابیات دعایي از دیگر نکات مطرح شده در 

 نظامي است.  ۀخاتمۀ منظوم

کتاب به گونۀ  ۀر خسرو و شیرین خانا، خاتماما د 

دیگری بیان شده است: شیرویه تمامي دارایي خود را 

ـ که از خسرو پرویز به او به ارث رسیده بود ـ به امر 

شیرین بخشید و شیرین را به عقد خود درآورد. مرگ 

شیرین و ناکامي شیرویه و از بین رفتن مال و ثروت 

وار سر به یه دیوانهشود که شیروموروث باعث مي

و بیابان بگذارد و سرانجام در جایي که اکنون کوه 
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خود را از  ،برندعنوان قتلگاه شیرویه از آن نام ميبه

کند و به زندگي خود خاتمه صخره به پایین پرت مي

 دهد.مي

 ن          ظاۀن دا بۀ تاـن تطتاو ۀدا ب سۀر

 نظایا بۀ هاذژز ؤلهن قؤچهونش 
Sar da ba tawen tan da ba talan        

honsh choon ghloz rzhya ba halan 

 

 

 ش تاش          وتو یووذنۀ  يارۀ بپارۀ پ

 ۀراشپۀ سۀد ـب يزۀش بطـزان رطر
Para para bi na rooy toosh tash           

rezan rezash bi ba sad parash 

 ( ٢39: 1903)خانا، 

صخره پرتاب کرد؛ ترجمه: شیرویه خود را از 

سنگي جاری شد و بدنش خونش برروی تخته

 (.301: 1931، «ژارهه»تکه شد )شرفکندی تکه

 خانا پس از ذکر ماجرای خودکشي شیرویه، از دو

د و با سالم و درود بر گویميرنگي زمانه سخن 

حضرت ختمي مرتبت، داستان خسرو و شیرین را به 

 رساند:پایان مي

 ران سالمهزاران درود و هزا

 ر محمد علیه السالمـا بـز م

 (٢31)همان: 

 رمواردیسا. 9ـ3

خانای قبادی با  ۀکي از موارد مهم تفاوت منظومی

های نظامي گنجوی، تبلور آداب و رسوم و مؤلفه

خاناست که در سطور ذیل  ۀفرهنگي کردها در سرود

 شود:ها اشاره ميبه آن

 :خسروپرویز تولد باشكوه جشن برگزاری ـ

 ناز           ؤ بۀ سۀد شادی وذل چفۀرماش تا 

 جازطي و حـۀراقـان عگۀنـاهـدن ئـۀنژ
Farmash ta chl row ba sad shadi o naz  

zhandn ahangan araqi o hejaz 

 (٢9)همان: 

ترجمه: هرمز پس از متولد شدن خسرو پرویز 

دستور داد تا چهل روز آهنگ شادی برپا کنند ]و تا 

 آهنگ عراقي و حجاز نواخته شد.چهل روز[ 

این مراسم رقص و پایکوبي که از دیرباز در میان 

ت کمتری مردمان رسم بوده، اکنون نیز با شدت و حد 

در مناطق کردنشین ساری و جاری است. والدین بعد 

از متولد شدن فرزندشان نقل و شیریني پخش کرده و 

کنند. این جشن به مستمندان و فقیران کمک مي

جمله  بخش در بعضي مواقع با مراسم مذهبي ازحفر

 خواني همراه است.مولودی

 :زیخسروپروی برا« شكهیب» گهواره از استفاده ـ

ای است که با شرایط اقلیمي گهواره« بیشکه»

رو در میان کوهستان تناسب داشته و دارد. از این

کردند اقوامي که در مناطق کوهستاني زندگي مي

ژه کردها رواج زیادی یوها و بهبختیاریازجمله لرها، 

داشته و نوزادان را بالفاصله پس از به دنیا آمدن در 

 گهواره )بیشکه( را معموالً نجار گذاشتند. گهواره مي

ساخت و والدین به دعای های مختلف ميبه شکل

کردند و به های آبي آن را مزین ميزخم و مهرهچشم

ی هاپای او را با پارچههنگام خواباندن نوزاد دست و 

بستند تا زربفت ـ که به این امر اختصاص داشت ـ مي

نوزاد بدون حرکت و آرام بخوابد. هنوز هم در مناطق 

کنند و اعتقاد بر این کردنشین از بیشکه استفاده مي

-شکل ۀاست که بستن دست و پای نوزاد، در نحو

 بندی نوزاد مؤثر است. گیری استخوان و استخوان

خانا برای جای خواب خسرو پرویز از  ۀر منظومد

 نامي به میان آمدهمخصوص کردها  ۀبیشکه، گهوار

 است که در منظومۀ نظامي وجود ندارد.

 ا دل         ـفۀرما شۀهۀنشا بۀور دری

 قابل ذنۀجا طاوۀردۀن شۀخسـئ
Farma shahansha bawr darya dl           

awrdan shakhse najar ghabl 

 دانای هؤنۀروۀر        ذؤ نۀجاذۀند چبۀ 
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 شان زۀرـن طوارۀی تـۀهگتاشاش 
Ba chnd row najar danay honarwar      

tashash gahwaray te nshan zar 

 وستای خۀتایي       ـیش ئذشک بطـسۀر ب

 یيظااست جۀ زۀربافت خاسۀی تۀذوۀ

Sar beshk brish ostay khataei               

warast ja zarbaft khasay talaei 

 )همانجا(    

ترجمه: شهنشاه، آن ببر دریا دل دستور داد تا نجارِ 

ای برای فرزندش بسازد و نجار هنرور این قابلي گهواره

ای کار را در مدت چند روز به پایان رساند و بیشکه

ای که روی زرنشان برای او ساخت که سر بیشکه )پارچه

سرزمین ختا و زربفت شود( از گهواره کشیده مي

 رنگ بود.طالیي
 

 گیرینتیجهبحث و 

دست غنایي این نتیجه به ۀاز مطالعه و تطبیق این دو منظوم

آید که با اینکه شاعر کرد، خانا قبادی در سرودن اثر مي

خویش از سیاق کتاب خسرو و شیرین نظامي گنجوی 

د صرف نیست و در محتوا اما مقل   ،بهره برده است

-داده و تقریبًا داستان را به سمت و سوی واقع تغییراتي

گرایي هدایت نموده و آن را باورپذیرتر کرده است. 

بنابراین ضمن تأکید و اذعان بر استادی و متقدم بودن 

سرایي، توانایي و قدرت نوآوری خانای نظامي در داستان

-قبادی را در ایجاد برخي تغییرات در جریان داستان نمي

 رفت. توان نادیده گ

همچنین خانا عالوه بر تغییر محتوایي، آداب و رسوم و 

های فرهنگي مربوط به زمان خود را ـ که هنوز هم مؤل فه

خویش  ۀدر مناطق کردنشین رایج است ـ در منظوم

وی  ۀگنجانده است و ذکر این نکات، از نقاط قوت سرود

-رود. عالوه بر این خانا در جایي که الزم ميشمار ميبه

کند و با آوردن ابیاتي تفصیل بیان مي د داستان را بهدان

انگیزاند احساسي، عواطف و احساسات خواننده را برمي

  افزاید.تراژیک داستان مي ۀو بر جنب
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