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چكیده
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ماجرای عشق خسرو پرویز ،پادشاه ساساني به شیرین ،برادرزادۀ

Abstract:34
Among those stories of Nizami’s Quinary, the

بانوی ارمن ،در میان داستانهای خمسۀ نظامي ،بهسبب رنگ ملي و

story of Khosrow Parviz, The Sassanid King of

برخورداری از زمینههای افسانهای و غنایي ،زیبایي و اهمیت خاصي

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

دارد و این شهرت از آن جهت است که داستان خسرو و شیرین نظامي

of important significance because of having national

حکایت مهرورزی آدمي است و در آن سوز و گداز عاشقانه با کالمي
دلانگیز در هم آمیخته و داستاني خلق کرده که مورد توجه همگان قرار
گرفته است .شیفتگي به این داستان تا بدانجا پیش ميرود که شاعران و
داستانسرایان به تقلید از آن ،آثار متعددی خلق ميکنند ،مقلدان نظامي

flavor and mythic and lyric backgrounds.
Historically, this story has been at the focus of
attention and narrated in many different ways.

از مقلدان هر شاعر دیگری بیشترند و اکثر سرایندگان منظومههای

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

عاشقانه ،بهنحوی از سبک و شیوۀ داستانپردازی او تأثیر پذیرفتهاند.

Ibn al-Nabatah, are from among these narrations.

ازجملۀ این مقلدان ميتوان سرایندگاني چون امیرخسرو دهلوی ،اشرف

Nizami Ganjavi’s Khosrow and Shirin have been

مراغهای ،نورالدین عبدالرحمن جامي و هاتفي خرجردی را نام برد.

considered by such other poets as Amir Kosrow

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

Dihlawi, Salimi Jaruni, Shahab Tarshizi, Hatefi

روایتهای شفاهيِ این حکایت در مناطق کردنشین نیز ،باعث شده

Kharjerdi, Vahshi Bafghi, Orfi Shirazi, Vesal

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

Shirazi, and Nami Isfahani.

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

The importance of the present study is the

در این نوشتار ،به تطبیق و مقایسۀ اثر خانا با خسرو و شیرین نظامي

narration of Khosrow and shirin by the great Kurdish

پرداختهایم و سعي کردهایم اشتراکات و اختالفهای دو اثر را بیان

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

کنیم.نتایج بهدست آمده نشان ميدهد که با اینکه شاعر کرد ،خانای

the story’s occurrence in Kurdish regions, and

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

Kurdish verbal narrations of the story.

است ،مقلد صرف نبوده و محتوا را تغییراتي داده است و ميتوان گفت
که خانا تقریباً داستان را به سمت و سوی واقعگرایي هدایت کرده و آن
را باورپذیرتر نموده است .همچنین خانا عالوه بر تغییر محتوایي ،آداب
و رسوم و مؤلفههای فرهنگي مربوط به زمان و محل زندگي خود را ـ
که هنوز هم در مناطق کردنشین رایج است ـ در دیوان خود گنجانده
است.
واژگان کلیدی :ادب غنایي ،منظومه ،نظامي ،خانای قبادی ،خسرو و
شیرین و فرهاد.

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.
Khana

Nizami,

literature,

Lyric
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مقدمه

منظر ،میرزا محمد قاسم گنابادی متخلص به قاسمي

سرودن اشعار عاشقانه و غنایي در ادب فارسي از

(ف .پس از  333ق ).سرایندۀ لیلي و مجنون،

اواسط قرن سوم هجری یعني از نخستین سالهای

چوگاننامه و خسرو و شیرین ،هاللي جغتایي (ف.

پیدایش شعر دری آغاز شد و قدیميترین اشعار

 399ق ).سرایندۀ منظومههای لیلي و مجنون و شاه و

غنایي را در ابیات بازمانده از حنظلۀ بادغیسي (ف.

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

 ٢٢1ق ).ميیابیم .لیکن دورۀ کمال شعر غنایي در

اکبرشاه سرایندۀ منظومههای سلیمان و بلقیس و هفت

زبان فارسي از قرن چهارم آغاز گردید و داستان-

کشور (رزمجو113 :193٢ ،ـ111؛ صفا01 :1931 ،

سرایي (شعر داستاني و قصصي) نیز از انواعي است

ـ90؛ حاکميواال٢9 :1930 ،ـ.)٢٢

که بسیار زود مورد توجه قرار گرفت .علت اساسي

یکي از شاعران توانای کرد که به سبک و سیاق

این امر نیز وجود داستانهای عاشقانه در ادبیات

خسرو و شیرین نظامي منظومهای به همین نام پدید

فارسي و سرایت آن به ادب پارسي دری است .نظم

آورده است خانای قبادی است .وی دربارۀ اثر خود

داستانها در پایان قرن ششم هجری به وسیلۀ یکي از

اینگونه ميگوید:

ارکان شعر پارسي یعني نظامي گنجوی به حد اعالی

وصنۀی عورووسان زیبای میَشک چـین

خود رسید .این داستانها عبارتند از خسرو و شیرین،

بکۀرؤش جۀ حوسـن عیبارۀت شیـرین

لیلي و مجنون ،هفتپیکر (بهرامنامه ،هفتگنبد) که با

Wenay oroosan zibay meshk chi
bkarosh ja hosn ebarat shirin

داستان حماسي ـ تاریخي اسکندرنامه و منظومۀ

جۀ عۀرسۀی دونیای دوون بۀدفۀرجام

تعلیمي ـ حکمي مخزن االسرار «پنج گنج» یا «خمسۀ

بـۀ دۀستـوور نـۀزم« نیزامي» مـۀقـام

نظامي» را بهوجود ميآورند .از آنجا که نظامي

Ja arsay donyay doon badfarjam
ba dastoor nazm nezami magham

گنجوی در سرودن داستانهای عاشقانه ،هنر و
توانایي بسیار به خرج داده و بهعنوان استاد داستان-
های رمانتیک نامبردار شده است ،مهارت او در تنظیم
و ترتیب منظومههایش باعث شد شاعران از آثار او
تقلید کنند .این تقلید از قرن هفتم آغاز شد و در تمام
دورههای ادبي زبان فارسي ادامه یافت (صفا:1931 ،

بـۀ لـۀفــز کـوردی کوردستان تـۀمـام
پطش بـوان مۀحزووز بـاقي وۀ سسۀالم
Ba lafz kordi kordestan tamam
pesh bwan mahzooz baghi wassalam

(خانا)٢1 :1903 ،
ترجمه :در عرصۀ دنیای پست و بد فرجام ،اثری

 .)913از جملۀ این شاعران ،امیر خسرو دهلوی،

منظم مطابق با نظم نظامي و به زبان کردی همانند

خواجوی کرماني ،سلمان ساوجي و کاتبي ترشیزی را

عروسان زیبا خلق خواهم کرد و آن را با عباراتي زیبا

ميتوان نام برد .در پایان دورۀ تیموری و در عهد

و شیرین خواهم آراست تا مردم از خواندن آن لذت

صفویه چه در ایران و چه در هندوستان ،چندین

ببرند.

شاعر به نظم داستانهای عاشقانهای که بعضي از آنها
استقبال از نظامي گنجوی است مبادرت ورزیدند که

پیشینۀ پژوهش

از آن جملهاند هاتفي خرجردی (ف 3٢3 .ق).

دربارۀ ادب غنایي به ویژه آثار نظامي ،کتابها و

سرایندۀ شیرین و خسرو ،لیلي و مجنون و هفت

مقاالت متعددی پدید آوردهاند از جملۀ آنها این

تطبیق دو منظومۀ غنایی فارسی و کردی 94 ............. ................................ ................................

مقاالت را ميتوان نام برد:

کالم و فقه و عرفان صاحب نظر بوده است .آنچنان

یزداني و روحاني و رحمان اف« .)1931( .بررسي

که نقل کردهاند؛ خانا عليرغم مخالفتها و ممانعت-

جنبههای تاریخي دو منظومۀ غنایي خسرو و شیرین

ها ،برای تفهیم بیشتر و عمیقتر قرآن ،به ترجمۀ این

نظامي و شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی؛ اقبالي.

کتاب آسماني به زبان کردی اقدام کرده است .پر

(« .)1939مقایسۀ داستان خسرو و شیرین نظامي با

واضح است که چنین اقدام جسورانهای سرانجامي

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

جز تکفیر وی در پي نداشته است و او برای حفظ

تطبیقي خسرو و شیرین نظامي و «پامال»ی ساموئل

جان خود به ناچار به امارت بابان پناه ميبرد و تا سال

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

 1333که چشم از جهان فروميبندد ،در همان دیار

خسرو و شیرین نظامي با شیرین و فرهاد الماس خان

ميزیسته است .خانا در خانوادهای اشرافزاده زندگي

کندولهای» در حوزۀ ادبیات کردی.

کرده ،به همین خاطر برای هنرهایي چون هنرهای

پیش از این نیز آقای بهرام زماني پژوهشي انجام

بزمي و رزمي ،سوارکاری و شکار و ادبیات اهمیت

داده است با عنوان «مقایسۀ خسرو و شیرین خانای

ویژهای قائل بود .دورۀ نوجواني و جواني خانا با

قبادی و شیرین و فرهاد الماس خان کندولهای با

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

خسرو و شیرین نظامي» اما بنا بر اظهارات نامبرده،

برقراری حکومت زندیه (حک )1391-1331 .قرین

ایشان عالقهای به افزودن شیرین و فرهاد الماس خان

بوده است.

کندولهای نداشته و مجبور به این کار شده است.

اوضاع نابسامان ایران در آن زمان تأثیر شگرفي بر

بنابراین گنجاندن منظومۀ شیرین و فرهاد الماس خان

مناطق کردنشین داشت؛ تا جایي که فرد بااحساسي

کندولهای به این پژوهش ،کار را برای ایشان مشکل

مانند خانا در جامعه دچار بهت و سردرگمي و بدبیني

کرده ،طوری که پژوهشگر محترم االهم فاالهم ننموده

ميشود و به ناچار به شعر پناه ميبرد و اثری منظوم و

و تمامي ماجراهای مندرج در سه منظومه را بهگونهای

عاشقانه مانند خسرو و شیرین خلق ميکند.

سطحي مقایسه کرده و این کار نتیجهگیری را برای
خوانندگان مشکل ساخته است.

حکایات منظوم خانا بیشتر از آنچه امروز در
دسترس است ،بوده ولي به دالیل نامشخص ،بسیاری

در پژوهش پیش رو مؤلفان به مقایسه و تطبیق

از آنها از بین رفتهاند و جز منظومۀ خسرو و شیرین

خسرو و شیرین نظامي و خسرو و شیرین خانای

ـ که به گویش گوراني سروده شده ـ از منظومههایش

قبادی پرداختهاند.

اثری باقي نمانده است.
اشعار خانا را ميتوان به دو گروه تقسیمبندی کرد:

معرفی اجمالی خانای قبادی

اشعار لیریکي و تغزلي و حکایات منظوم .شعر خانا از

خانای قبادی در سال  1311م .در خانوادهای اشراف-

جملۀ بهترین شعرها در ادبیات کالسیک کردی است.

زاده چشم به جهان گشود .ميگویند وی از نوادگان

معني واژگانش مشخص ،قالب شعری آن آسان و

قباد بیگ بزرگ ،شاه باجالن است .نوشتههای وی،

معنای تعدادی از اشعارش به ادبیات نانوشتۀ ملي

حاکي از نبوغ سرشار و ذکاوت اوست .وی در مسائل

نزدیک است .شاعر شیوۀ مخصوص به خود دارد و

و حوزههای دیني سرآمد روزگار و در حوزههای

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

که در دو دستۀ مشابهتها و اختالفات ،این دو اثر را

(خزنهدار 31 :٢111 ،ـ.)33

با هم سنجیدهایم.

اشعار تغزلي خانا در قالبهای هجایي سروده
شدهاند .عليرغم سادگي و رواني ،در اشعارش معاني

مشابهتها

بدیع ،تصاویر لطیف ،عواطف قوی ،تفکر عمیق و

 .1هاتف غیبی مشوّق پدید آمدن دو اثر

مفاهیم فلسفي و عرفاني کامالً مشهود است (آمیدیان،

مــرا چـون هـاتـف دل دیـد دمـسـاز

٢0 :1933ـ.)٢9

بـــــرآورد از رواق هـــمــــت آواز

خانا مثنوی خسرو و شیرین خود را به زبان کردی

که بشتاب ای نظامـي زود ،دیـر است

و لهجۀ گوراني ـ که زبان ادبي استاندارد گویشهای

فلک بـد عهـد و عالم زود سـیر است

کردی حوزۀ زاگرس بود ـ سروده است .به نظر مي-

بـهـاری نــو بــرآر از چشمـۀ نـوش

رسد که این زبان در ابتدا مختص ادبیات مذهبي بوده

سخن را دست و پایي تازه بـر پـوش

باشد که پس از نشو و نما به حوزۀ ادبیات حماسي و

(نظامي)٢٢ :1933 ،

سپس ادب غنایي کشیده شده است .دوران طالیي

جـۀ پــۀردۀی ئـۀســرار المـۀکان مــاوا

این زبان مقارن بوده است با دورۀ حکمراني اردالنها

سـروشـط بـهی تـۀور بـۀگـؤشـم یــاوا

در سنندج که برای دورهای هرچند کوتاه بسیاری از

Ja parday asrar lamakan mawa
sroshe betawr ba gooshm yawa

مناطق زاگرس را زیر بیرق خود داشتهاند
(.)Izady,1005: 37
معرفی اجمالی خسرو و شیرین نظامی
داستان خسرو و شیرین سرودۀ شاعر نامي ،نظامي
گنجوی در  0911بیت به بحر هزج مسدس مقصور و
محذوف سروده شده و به اتابک شمسالدین محمد

چطش مۀبوو چون نۀزم نیزامي دورر سۀنـج
بـۀ لـۀفـز شیـریـن بـۀ بــط الرۀ و لـۀنـج
Chesh mabo choon nazm nezami dorsanj
ba lafz shirin ba be laraw lanj

جـۀ وۀسـف فـۀرهاد شیریـن و پـۀرویــز
بـاوۀری بـۀرۀقـس خامـۀی عۀنـبۀر بیـز
Ja wasf farhad shirin w parvez
bawari ba raghs khamay anbarbez

(خانا)٢1 :1903 ،

جهان پهلوان بن ایلدگز (حک 903 .ـ 931ق ).تقدیم
شده است .شاعر بعد از سال  930ق .نیز در آن
تجدید نظرهایي کرده .عالوه بر جهان پهلوان ،نام

ترجمه :هاتفي از عالم غیب در گوشم ندا داد چرا

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

مانند نظامي سخنسنج ،بدون هیچ بهانهای با الفاظي

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

شیرین در وصف فرهاد و شیرین و خسرو پرویز،

منظومه آمده شده است (صفا.)31٢ :1900 ،

قلمت را به رقص درنميآوری؟

تحلیل و تطبیق محتوای دو اثر

 .2اشتراک در شروع داستان

مبنای کار تحقیق پیش رو ،بررسي و مقایسۀ خسرو و

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

شیرین نظامي و خسرو و شیرین خانای قبادی است

گرامي اسالم آغاز ميشود.

تطبیق دو منظومۀ غنایی فارسی و کردی 15 ............. ................................ ................................

 .3اشتراک در مضمون

 .2دیباچه ()preface

داستان در هر دو منظومه با مرگ انوشیروان و به تخت

دیباچه ،مقدمهای بوده است که در حقیقت جزو متن

رسیدن هرمز عادل آغاز ميشود .حوادث شکار رفتن

اصلي به حساب ميآمده و مؤلف در آن ،سبب

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

تصنیف اثر را بیان ميکرد .نکتۀ مهم دربارۀ دیباچه

شفاعت پیران ،از جمله اشتراکات و شباهتهاست.

این است که هر نوع نوشتهای دیباچۀ مخصوص به

همچنین در هر دو اثر خسرو وصف شیرین را از زبان

خود را داشت (اخوت.)٢91 :1931 ،

شاپور ميشنود و عاشق و شیفتۀ او ميشود .فرستادن

نظامي با ذکر موضوعاتي جداگانه در دیباچۀ

شاپور به ارمن و نشان دادن تصویر خسرو به شیرین،

داستان ،خواننده را برای ورود به ماجرا آماده ميکند؛

توطئۀ بهرام چوبین و گریختن خسرو ،حرکت خسرو به

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

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

توفیق شناخت ( 11بیت) ،آمرزش خواستن (19

ایران با یاری پدرزن خود برای به دست آوردن سلطنت و

بیت) ،نعت حضرت رسول (ص) ( 99بیت) ،سابقۀ

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

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

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

بیت) ،اتابک اعظم شمسالدین ایلدگز ( 91بیت)،

مضمون از جمله مشترکات داستان خسرو و شیرین

خطاب زمینبوس ( 13بیت) ،مدح شاه مظفر الدین

نظامي و خاناست.

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

همچنین مواردی چون فوت نابهنگام مریم ،پیروزی

در باب پژوهش کتاب ( 99بیت) و سرانجام مقدمهای

شکیبایي و پاکدامني و عشق بر خودکامگي و هوسبازی،

در وصف عشق ( ٢3بیت) و عذرانگیزی در نظم

جدال و کشمکش بر سر حفظ پاکدامني ،حرکت به سوی

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

ارمن از طریق آذرآبادگان ،برخورد کردن با شیرین در

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

سرچشمه و نشناختن عاشق و معشوق یکدیگر را ،عاشق

مختصر تحت عنوان پهسهندی خوای دالوا (پسند

شدن فرهاد و کندن جوی شیر تا قصر شیرین ،شرط

خداوند بخشنده) در  13بیت (اتفاقات عالم وجود،

گذاشتن خسرو برای فرهاد و توطئۀ کشتن او ،کشتن

برگزیدن صوفیان ،معراج رسول اکرم و رسیدن او به

خسرو پرویز به دست شیرویه و خودکشي شیرین همگي

عرش ،لطف و مرحمت خدای رحمان ـ بهصورت

جزو مشابهتهای دو داستانند.

پیوسته ـ داستان را آغاز ميکند.

تفاوتها

 .3ماجراهای داستان

 .1تعداد ابیات
نظامي داستان خسرو و شیرین را در  0911بیت به

3ـ .1شیوۀ آگاهی یافتن مهین بانو از عشق
شیرین به خسرو

بحر هزج مسدس مقصور و محذوف سروده است

پس از شکست بهرام چوبین ،بر تخت نشستن خسرو

(صفا (31٢/٢ :1900 ،و منظومۀ خسرو و شیرین

پرویز و ناله و زاری شیرین به علت تأخیر در دیدار

خانای قبادی تصحیح و گردآوری صدیق بورهکهای

خسرو پرویز ـ که در هر دو داستان مشترک است ـ

(صفيزاده)  999٢بیت است (صفيزاده.)1903 ،

مهین بانو از عشق شیرین به خسرو آگاه ميشود ،اما آنچه
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مهم است شیوۀ آگاهي یافتن او از ماجراست که در

گردد عشق و هوسش به شیرین افزون ميشود ،اما بر

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

اثر غرور یا هر چیز دیگری این موضوع را به فال

ماجرا آگاه ميکند:

نیک ميگیرد و ابتدا از پدید آمدن رقیب اظهار

به درگاه مهین بانو گذر کرد

شادماني ميکند و در مرحلۀ بعد آتش غیرت در

ز کار شاه ،بانو را خبر کـرد

درونش شعلهور ميشود:
(نظامي)113 :1933 ،

دل خسرو به نوعي شادمان شد

اما ابیات خسرو و شیرین خانا بازگو کنندۀ این مطلب

که بـا او بیـدلي همـداستان شد

است که کسان دیگر در این زمینه به مهین بانو خبر داده-

بـه دیگر نـوع غیرت برد بـر یار

اند:

که صاحب غیرتش افزود در کار

وۀخـتط بـۀ بـانـوو ئـي خۀبـۀر یـاوا
چمان بـۀ ئـۀظماس جۀرگـش شـکاوا
Wakhte ba banoo ey khabar yawa
chman ba almas jargsh shkawa

زانـاش کـۀ شیریـن کفۀتـۀن بۀ وۀیـدا
پۀی خؤسرۀو یۀکسان شطت بیۀن شۀیدا
Zanash ka shirin kaftan ba wayda
pay khosraw yaksan shet biyan shayda

(خانا)113 :1903 ،
ترجمه :زماني که خبر گرفتار شدن شیرین در دام عشق
خسرو به مهین بانو رسید ،از شدت ناراحتي گویي
جگرش را با الماس پارهپاره کردند.

(نظامي)193 :1933 ،
برخالف خسرو و شیرین نظامي ،در سرودۀ خانا
خسرو پس از آگاهي یافتن از عشق فرهاد نسبت به
شیرین و پیدا شدن رقیب ،غیرتي ميشود و روزگار
را سرزنش ميکند:
ئي داستان بۀ سۀمع خؤسرۀو چؤن یاوا
چمان بـۀ خهنجـۀر جـۀرگـش شکاوا
Eydastan ba sam khosraw choon yawa
chman ba khnjar jargsh shkawa

بـهظـط جــۀ کـار فـۀرهـاد بـطخـؤ
غهیـرۀت زیـاد کرد فـۀراوان خؤسرۀو

بهنظر ميرسد نحوۀ اطالع یافتن مهین بانو از ماجرا در

Bale ja kar farhad be kho
qirat zead krd farawan khosraw

منظومۀ خانا منطقيتر بیان شده است زیرا هم در یادگار

(خانا)199 :1903 ،

نظامي و هم در اثر خانا حجب و حیای شیرین هنگامي

ترجمه :چون خسرو از ماجرای عشق فرهاد به

که قصد دیدار خسرو را دارد مانع گفتن حقیقت ميشود.

شیرین آگاه شد بسیار ناراحت و غیرتي شد ،انگار با

پس وی به بهانۀ شکار ،مهین بانو را قانع کرده و قصر را

خنجر جگرش را پاره کرده بودند.

ترک ميکند .از اینرو افشای عشق و عالقۀ شیرین به
خسرو برای مهین بانو از زبان و گفتار دیگران (نه خو ِد

3ـ .3شیوۀ احضار فرهاد به دربار خسرو

شیرین) به واقعیت نزدیکتر است.

خسرو بعد از رایزني با بزرگان به این نتیجه
ميرسد که باید فرهاد را به پایتخت بیاورد و ابتدا با

3ـ .2واکنش خسرو به عاشق شدن فرهاد به
شیرین
در خسرو و شیرین نظامي خسرو پس از اینکه به
وسیلۀ افرادش از عشق فرهاد به شیرین مطلع مي-

تطمیع و وعدۀ گنج و زر و در مرحلۀ دوم با گماردن
به کار سنگ ،او را از عشق شیرین بازدارد .احضار
فرهاد در اثر نظامي بدون مقدمه بیان ميشود و از
وارد شدن او به دربار سخن بهمیان ميآید:
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درآوردنـدش از در چـون یـکـي کـوه
فــتـاده از پسش خـلـقــي بــه انبـوه
نـه در خسرو نگه کرد و نـه در تخـت
چـو شیران پنجه کرد اندر زمین سخت
(نظامي111 :1933 ،ـ)193
اما داستان کتاب خانای قبادی ،در این بخش از دو
جنبه با سرودۀ نظامي تفاوت دارد:
ـ نخست تعیین جایزه برای آوردن فرهاد بهدلیل
بيخبری از مسکن و مأوای او:
هۀرکۀس باوۀرؤش شای دارا ئۀنداز
بـۀ خۀآلت خاس مۀکـرؤش مومتاز
Har kas bawarosh shay dara andaz
a khalat khas makarosh momtaz
(خانا)193 :1903 ،
ترجمه :خسرو به افراد کارآزمودۀ خویش ميگوید
هر که او را بیاورد به او پاداش ميدهم.
ـ دوم فریب فرهاد .افراد خسرو بعد از مشقت زیاد
فرهاد را پیدا ميکنند ،او را فریفته به او ميگویند تنها

choon khonchay nawkhez ja zawgh
shkawa

چـۀني ئـۀو قـاسیــد خــودداری نۀکـرد
بـۀ بـارگۀی خـاس خؤسرۀو قـۀدۀم بـرد
Chani aw ghasd khoddari nakrd
ba bargay khas khosraw ghadam brd

(همان193 :و )193
ترجمه :چون فرهاد از درد عشق شیرین سخن به
میان ميآورد فرستاده ميگوید مگر خسرو آن قبلۀ
عاشقان درد تو را درمان کند و به وصال شیرین
شادت نماید .چون این سخن به گوش فرهاد ميرسد
از خوشحالي مانند غنچۀ نوشکفته ميشود و بدون
مقاومت به همراه قاصد به طرف قصر خسرو به راه
ميافتد.
3ـ .4مناظره
یکي از بخشهای زیبا و جذاب این اثر ـ که
حکایتگر توانمندی نظامي است ـ قسمت مناظره و
کشاکش لفظي دو رقیب ،یعني خسرو و فرهاد است
که با این بیت آغاز ميشود:

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

نخستین بار گفتش کز کجایي

فرهاد با شنیدن این سخن بي هیچ مقاومتي همراه آن-

بگـفت از دار ملـک آشنـایي
(نظامي)193 :1933 ،

ها به دربار خسرو روانه ميشود:
مۀگۀر کۀ خؤسـرۀو شـای دارا مـۀشق

هرچند بین دو اثر اشتراکاتي در این بخش وجود

قیبـلۀی عاشـقــان تـۀکیۀدار عـۀشق

دارد ،تفاوتهای آن دو نیز مشهود است که موارد زیر

Magar ka khosraw shay dara mashkg
ghiblay asheghan tkyadar ashgh

از آن جملهاند:
الف) تعداد ابیات :تعداد ابیات مناظره در خسرو و

بــۀوهسـظ شیــریـن بـکـۀرو شــادت

شیرین نظامي  93بیت و کمتر از ابیات مناظره در

چـؤن جــوانــمــۀردان بــدو مـرادت

خسرو و شیرین خانای قبادی است که در  09بیت و

Ba wasl shirin bkarow shadt
choon jwanmardan bdow mradt

با تفصیل بیشتر سروده شده است .همچنین برخالف

ئي سؤخۀن بــۀ گـؤش فۀرهاد چؤن یاوا

نظامي که پرسش خسرو را در مصرع اول و پاسخ

چؤن خونچۀی نـۀوخیَـز جۀ زۀوق شکاوا

فرهاد را در مصرع دوم آورده ،خانا پرسش پرسشگر

Ey sokhan ba goosh farhad choon yawa

را در یک بیت و پاسخ رقیب را در بیت بعدی سروده
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است.
ب) اصرار فرهاد در ابراز عشق :فرهاد عليرغم
آگاهي از ماجرای عشق و عالقۀ شدید خسرو به
شیرین باز هم بر عشق خود به شیرین اصرار ميورزد
و عالوه بر اینکه خود را سوختۀ عشق شیرین معرفي
ميکند ،با زیرکي به خسرو ميفهماند که شیرین هم
به فرهاد عالقمند است و نشان آن این است که از
مرگ او داغدار و گریان خواهد شد:
خؤسرهو وات جه عهشق ئهو شوخ سهرمهست
کـهی نـهذوی دونـیا هــؤر مهگـطری دهسـت
فـهرهــاد وات ئـهوســا پــاره بــؤ جهرگـم
شـیـریـن بـکـــهرو شـیـوهن جــه مـهرگـم

ئـۀگـۀر پادشـای هـۀر هۀفـت کشوۀرۀن
Farhad wat awkas ar askandaran
agar padeshay har haft kshwaran
مـۀکـۀرون بـۀ تطـخ ئۀظماسگـوون رۀنگ
عـۀرسۀی سۀرزۀمین وۀنـۀش تار و تۀنگ
Makaron ba tekh almas goon rang
arsay sarzamin wanash tarotang
(همان 111 :و )193
ترجمه :خسرو به فرهاد ميگوید اگر کسي شیرین
را نزد خود ببرد تو چه کار خواهي کرد؟ فرهاد مي-
گوید اگر آن فرد اسکندر یا پادشاه هفت کشور هم
باشد با تیغ الماسگون روزگارش را تیره و تار
خواهم کرد.

Khosraw wat ja ashkg aw shokhe sarmas

ق
د) سرانجامِ مناظره :در هر دو اثر در نهایت ،منط ِ

Kay na roy donya howr magiry dast
Farhad wat aowsa para bo jargm
shirin bkarow shiwan ja margm
(خانا)193 :1903 ،

خسرو تسلیم عشق فرهاد ميشود با این تفاوت که

ترجمه :خسرو به فرهاد ميگوید چه زماني از عشق
خود نسبت به شیرین دست برميداری؟ فرهاد در
جواب ميگوید زماني که جگرم پارهپاره شود و
شیرین در عزای من شیون و ناله سر دهد.
ج) شجاعت و جسارت فرهاد :از مقایسۀ مناظرۀ دو
اثر ،بهنظر ميرسد که اغراق در دوست داشتن و
شدت عشق فرهاد به شیرین در اثر خانا بیشتر از

خسرو در کتاب خانا برخالف خسرو و شیرین
نظامي ،بعد از مناظره ،ضمن تأیید شیرینسخني و
حاضرجوابي فرهاد ،از مرگ او به عنوان چارۀ کار
سخن به میان ميآورد:
فۀرماش یۀ عـۀجـهب شیرین خۀتابۀن
سـوخۀن سـۀنجـیدۀ و حـازر جـوابۀن
Farmash ya ajab shirin khataban
sokhan sanjidao hazr jwaban
نۀ بۀ گۀنج و مال نۀ بۀ حۀرف و سۀوت
عـۀالجـش نیـیۀن ئیال هـۀر بـۀ مۀوت

این مدعاست ،این مفهوم را هم به ذهن متبادر مي-

Na ba ganjo mal na ba harf o sawt
alajsh niyan ella har ba mawt
(همان)111 :

سازد که فرهاد در خسرو و شیرین خانا شجاعتر و

ترجمه :خسرو گفت فرهاد بسیار شیرین گفتار و

سرودۀ نظامي باشد .ابیات زیر عالوه بر اینکه دلیلي بر

جسورتر از فرهاد در خسرو و شیرین نظامي است:
خؤسرۀو وات فۀرهاد چطش مواچي چطش

سنجیده سخن است .چارۀ کار ،مال و دارایي و طال و
صحبت کردن نیست بلکه چارۀ کار مرگ اوست.

ئـۀر کۀسـط شیرین بـبـۀرؤ پـۀی وطـش
Khosraw wat farhad chesh moachi chesh

ar kase shirin bbarow pay wesh
فـۀرهاد وات ئۀوکۀس ئۀر ئۀسکۀندۀرۀن

3ـ .5واکنش شیرین به مرگ مریم
در سرودۀ نظامي ،شیرین به هنگام مرگ رقیب
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عشقياش مریم ،ضمن دلداری دادن خسرو و توصیه

بهخاطر چنین موجود شوم و فتنهانگیزی ناراحت

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

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

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

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

نامد که بهتر است در خاک دفن باشد:

کم شده است.

مـرنـج ای شـاه نـازک دل بـدین رنـج
که گنج است آن صنم در خاک به گنج

3ـ .6ماجرای قتل خسرو توسط شیرویه

مخـور غــم کـآدمـي غـم بـرنـتـابـد

این ماجرا در دو اثر مورد بحث تفاوتهایي دارد

چـو غـم گفـتـي زمـین هـم برنتـابـد

که از آن جملهاند :الف) ذکر مقدمه :نظامي برخالف

بــرنـجـد نـازنـیـن از غـم کشـیـدن

خانا این بخش از داستان را بيمقدمه آغاز کرده و

نســازد نـازکـان را غـــم چـشیـدن

مقدمهچیني و توجیهي در مورد تالش مرحله به

(نظامي)193 :1933 ،

مرحلۀ شیرویه در داستان به چشم نميخورد و نظامي

درحاليکه تعزیتنامۀ شیرین در سرودۀ خانا بسیار

صرفاً با کالم و شگرد خاص خویش و از زبان خسرو

قهرآمیز است و از خشم شیرین نسبت به مریم

و در هنگام شکایت از فرزند نزد بزرگ امید،

حکایت دارد .شیرین مریم را به باد ناسزا ميگیرد و

دیوسیرتي و بداندیشي شیرویه را به معرض تماشا

با عناویني چون عجوزه ،شوم ،فتنهانگیز و زنبیل کهنۀ

گذاشته است:

بغداد از او یاد ميکند .همچنین برای تسلي خاطر

شنیـدم مــن کـه آن فـرزنـد قـتـال

خسرو به او توصیه ميکند که با بادهگساری خود را

در آن طفلي که بودش قرب نـه سال

از غمها رهایي بخشد.

چو شیرین را عروسي بـود ميگفت

پـۀی ئۀو عهجوزۀی شـوم ناشنۀخت

کـه شیرین کاشکي بودی مـرا جفت

ماچان کردۀنـت تـۀرک تاج و تۀخت

بـزرگ امـیـد را گفـت ای خردمـند

Pay aw ajozay shom nashnakht
machan krdnt tark tajo takht
حیفۀن پهی ئۀو شوم دایم شۀر جووئي

دلـم بگرفـت از ایـن وارونه فـرزند

بط دهمـاخ ببـوو کۀیخـۀسـرۀو خووئي
Hayfan pay aw shoom daym shar jooei
be damakh bbo kaykhosraw khoei
بۀ شاد بنؤش مۀی وطت مۀدۀر بـۀ خۀم

کـؤنـۀ زۀنبیـلي نـۀ بـۀغــداد بـؤ کۀم

از ایـن نـافـرخ اخـتـر مـيهـراسـم
فـسـاد طـالـعـش را مــيشـنـاسـم
(نظامي)٢13 :1933 ،
اما خانا با مقدمۀ دقیق و جزء به جزء روند روایت
داستاني را بهخوبي و به شیوهای منطقي به این
صورت بیان کرده است :ابتدا شیرویه قصد توجیه

Ba shad bnosh may wet madar ba kham
kona zanbile na baqdad bo kam
(خانا)101 :1903 ،

عشق خود به شیرین سخن به میان ميآورد و از آنها

ترجمه :شیرین ميگوید شنیدهام در غم از دست

ميخواهد با یاری کردن او در زمینۀ کشتن خسرو،

دادن آن عجوزۀ ناشناخته و گمنام تاج و تخت را
ترک کردهای!؟ حیف است کیخسرو خویي چون تو

عمل خود را دارد و به همین خاطر نزد نگهبانان از

فرصت وصال معشوق را برای او فراهم سازند:
بـۀظط مـن زامان جۀرگم مۀدؤ چظ
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پـطـکیای پـۀیـکان شیرینم بـۀ دظ
Bale mn zaman jagm mado chl
pekyay paykan shirinm ba dl
ئیلتجام ئیـدن فـرسـۀت بـدۀن پطـم
بـیـاوون بـــۀ کــام دظــآرام وطـم
Iltjam eydan frsat bdan pem
byawn ba kam dlaram wem
خؤسرۀو بۀ خنجۀر جۀرگش پارۀکۀم
جـۀ تۀخت شاهي وطـش ئاوارۀ کۀم
Khosraw ba khnjar jargsh para kam
ja takht shahi wesh awara kam
(خانا ٢11 :1903 ،و )٢11
ترجمه :شیرویه به نگهبانان دربار ميگوید ای
دوستان ،من کشتۀ عشق شیرینم از شما ميخواهم به
من اجازه دهید به کام دل برسم و جگر خسرو را
پارهپاره کنم و او را از تاج و تخت پایین بکشم.
سپس قصد ميکند که با تطمیع ،سپاهیان را با خود
همراه سازد:
نۀ تۀخـت و نۀ تاج نـۀ دیبا و درۀم
نـۀ دانۀو گهوهۀر نـۀ گـۀنج حۀرۀم
Na takht o na taj na dibao na dram
na danao gawharna ganj haram
تـۀمـام بــۀ المـاظ بـدۀرون پـطتان
مۀبۀخشؤن هۀر یۀک بۀ قۀدر وطتان
Tamam ba lamal bdaron petan
mabakhshon har yak ba ghadr wetan
(همان ٢1٢ :و )٢11
ترجمه :من از تخت و تاج و گوهر و گنج چیزی نمي-
خواهم .همۀ آنچه را که دارم به شما خواهم بخشید.
و هنگامي که با مقاومت سپاهیان روبهرو ميشود آنان
را تهدید ميکند:
شـۀرتـۀ شطرؤ بـؤ کـارط بسـازؤن

ترجمه :اگر راضي نشوید شرط ميبندم هیچ کدام
از شما را زنده نگذارم.
ب) ماجرای قتل :خانا در این بخش ابیاتي ناظر بر
دلهره و شک و دو دلي شیرویه و خجلت و
شرمندگي او ميسراید:
مبؤ بووم وۀ پۀند واتۀی خاس و عام
زۀنـگ بـۀد نـامیم بـژۀنـیـو جۀ بام
Mbo boom wa pand watay khaso am
zang badnamim bzhanew ja bam
دیـا بـۀ دیـدۀی دیــن بـابـؤشـدا
عـۀرۀق خۀجظـۀت ئاما بـۀ روشدا
Dya ba diday din babosh da
aragh khajlat ama ba rooshda
(همان٢13 :ـ)٢13
ترجمه :شیرویه با خود ميگوید با این کار زنگ بدنامي
من در دنیا به صدا درميآید و هنگامي که صورت پدر
خود را دید عرق شرم از چهرهاش جاری شد.
و در نهایت شیطا ِن نفس بر او غلبه ميکند و بر کشتن
پدر مصمم ميشود و او را ميکشد:
شـۀیـتان یـاونـا وطـش بـۀ دۀرونـش
وۀسـواس بـرد نـۀ دظ نـۀ ئۀندۀرونش
Shaytan yawna wesh ba darownsh
waswas brd na dl na andaroonsh
واتش هـۀی خافظ وۀخـت فـرسـۀتۀن
چـۀ حاجۀت بۀ رۀنگ رۀزا و رغبۀتۀن
Watsh hay khafl wakht frsatan
cha hajat ba rang razao rqbatan
پـۀنـجۀش دا وۀ تـطـخ تـازۀ سـاو تطـژ
بـۀ قـووۀت پطـکا نـۀ جـۀرگ پـۀروطز
Pajash da wa tekh taza saw tezh
ba ghowat peka na jarg parviz
پـطـکا نـۀ جرگـش سـۀرسـاو تازۀش

یـۀکـط جـۀ ئیـوۀ بـۀ زنـدۀ نـازؤن

مـۀوداش بۀرلوا جۀ موهـرۀی مازۀش

Sharta sherow bo kare bsazon
yake ja ewa ba znda nazon
(همان)٢11 :

Pwka na jargsh sarsaow tazash
maowdash barlowa ja mohray mazash
(همان٢9٢ :ـ)٢91
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ترجمه :شیطان به درون شیرویه نفوذ کرد و او را دچار
ت
وسوسه کرد و به او گفت ای غافل ،حاال بهترین فرص ِ
انجام کار است .پس شیرویه با ضربهای جگر پدر را
شکافت طوری که نوک خنجر از مهرۀ پشت او عبور کرد
(شرفکندی «ههژار».)390 :1931 ،
اما منظومۀ نظامي در این قسمت مختصرتر است و
شاعر مستقیم و بي مقدمه قاتل را به بالین مقتول مي-
رساند:
فـرود آمــد ز روزن دیــو چهری
نـبـوده در سرشتـش هیـچ مهـری
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
(نظامي)٢99 :1933 ،

چو سرکه تند شد چون مي بجوشید
(همانجا)
صبحگاهان که خسرو را به دخمه بردند شیرین نیز
با عظمتي شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهایياش
با او ،دشنهای بر تن خود زد و در کنار خسرو جان
داد .بزرگان کشور نیز با غم و اندوه ،خسرو و شیرین
را در آن دخمه دفن کردند (همان٢93 :ـ.)٢99
اما سرودۀ خانای قبادی در چهار مسئله با داستان
نظامي تفاوت دارد:
نخست فاصلۀ زماني خواستگاری شیرویه از شیرین
و فاصلۀ مرگ شیرین از خسرو .چون در اثر خانا،
شیرویه بعد از مرگ خسرو بر تخت مينشیند و راه
ستم بر زیردستان در پیش ميگیرد و با تهدید و
جباری افرادی را مطیع خویش ساخته و به عیش و
نوش ميپردازد و پس از مدت زماني در حین مستي،
یاد شیرین او را پریشان ميکند و به یاران خویش
دستور ميدهد که شیرین را به قصر بیاورند و آنان
هم به زور شیرین را ميآورند:
بــۀ تـاو و تـونـدی واتـش بـۀ یـاران

3ـ .7سرانجام شیرین
در خسرو و شیرین نظامي ،صبحگاهان که خسرو
را بهسوی آرامگاه یا دخمه ميبرند شیرویه با اینکه
شیرین مشغول مراسم تعزیه و خاکسپاری خسرو
است ،پنهاني افرادی را برای خواستگاری نزد او
ميفرستد:
نهاني کس فرستادش که خوش باش

شـۀهیـدم شـیـریـن پـۀریـم بــاوۀران
Ba taw tonde watsh ba yaran
shahidm shirin parim bawaran
بـۀ تـوندی و تـۀکان بۀ زؤر و بۀ چۀنگ
کهردشان بۀ کطش روی فۀرش گوظرۀنگ
Ba tondi o takan ba zor o ba chang
krdshan bakesh rowy farsh golrang
(خانا٢03 :1903 ،ـ)٢09

یکـي هفته در این غـم بـارکش باش

ترجمه :شیرویه با تندی به یاران خود گفت کشتۀ

چــو هفـتـه بگتذرد مــاه دو هفـتـه

عشق شیرینم ،او را نزد من بیاورید .فرستادگان

شـود در بـاغ مـن چـون گـل شکفته

شیرویه برخالف میلِ شیرین و به زور ،کشان کشان او
(همان)٢99 :

شیرین از خواستگاری شیرویه عصباني ميشود:
چـو شیرین ایـن سخنها را نیوشید

را به قصر بردند.
پس از آوردن شیرین به قصر ،شیرویه از عشق خود
به شیرین و کشتن خسرو به خاطر او سخن به میان
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ميآورد و در نهایت از شیرین خواستگاری ميکند ،اما

3ـ .8پایان داستان

شیرین با گریه و زاری شیرویه را سرزنش ميکند و

پایان داستان دو منظومه نیز با هم تفاوت دارد .در

سرانجام برای تصمیمگیری از او مهلتي چهل روزه مي-

خسرو و شیرین نظامي ،بعد از جان دادن شیرین در

خواهد .شیرویه برخالف میل باطني خود ،به شیرین چهل

دخمۀ خسرو ،داستان تقریباً به پایان ميرسد و نظامي

روز مهلت ميدهد .بعد از اتمام زمان ،به دستور شیرویه

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

دوباره شیرین را به قصر ميآورند و شیرویه اتمام مهلت

موعظه ( ٢3بیت) و مطلب کوتاهي تحت عنوان نتیجۀ

را به او متذکر ميشود.

افسانۀ خسرو و شیرین ( 3بیت) تقریباً داستان را

دوم چارهاندیشي شیرین برای انتقامجویي از شیرویه:

جمعبندی ميکند:

شیرین برای انتقام گرفتن از شیرویه چارهای مياندیشد و

تو کـز عبـرت بـدیـن افسانه مـانـي

با چربزباني او را ميفریبد و از او ميخواهد که میراث-

چـه پنـداری مگــر افـسانـه خـواني

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

درین افسانه شرط است اشک رانـدن

نکشیده است ،ببخشد یا از بین ببرد .شیرویه نیز ميپذیرد

گالبــي تلـخ بـر شیـریـن فـشانـدن

و پس از انجام آن ،شیرین را عقد ميکند.

بــه حکـم آنکـه آن کـم زنـدگانــي

سوم آگاه کردن یاران از قصد خودکشي :شیرین بعد از

چــو گل بــر بـاد شـد روز جوانـي

عقد بههمراه کنیزان خود به حمام ميرود .سپس یاران و

(نظامي)٢01 :1933 ،

کنیزان را جمع ميکند و از کشتن خود خبر ميدهد و

پس از این ابیات ،نظامي فرزند خود محمد را از

سوگند یاد ميکند که نگذارد شیرویه به کام دل برسد و از

رازق بودن پروردگار آگاهي ميدهد و به شاد زیستن

آنان حاللیت ميطلبد .وی پس از وداع با یاران در میان

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

گریه و زاری و بدرقۀ آنان ،بهسوی مزار خسرو حرکت

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

ميکند.

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

چهارم ناله سردادن و مرثیهسرایي در فراق خسرو و

از نظر تقدم و تأخر با دیوان خانا متفاوت است ـ

فرهاد :شیرین وقتي به مزار خسرو ميرسد شروع به گریه

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

و زاری ميکند و در فراق خسرو و فرهاد ناله سرميدهد:

خصوصاً شمسالدین محمد و تأسف بر مرگ او و

خؤسرۀو وطم بۀ نۀزر خاک گظکؤت بام

سرانجام ابیات دعایي از دیگر نکات مطرح شده در

فـۀرهاد وطـم فیـدای زام بطـشـؤت بام

خاتمۀ منظومۀ نظامي است.

Khosraow wem ba nazr khak glkot bam
farhad wem fiday zam beshoot bam
(همان)٢39 :

ترجمه :خسرو ،جانم فدای خاک مزارت! فرهاد ،جانم
فدای زخم عمیقت!
وی سرانجام با دشنهای سینۀ خویش را ميشکافد و به
زندگي خود خاتمه ميدهد.

اما در خسرو و شیرین خانا ،خاتمۀ کتاب به گونۀ
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
موروث باعث ميشود که شیرویه دیوانهوار سر به
کوه و بیابان بگذارد و سرانجام در جایي که اکنون
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بهعنوان قتلگاه شیرویه از آن نام ميبرند ،خود را از

ترجمه :هرمز پس از متولد شدن خسرو پرویز

صخره به پایین پرت ميکند و به زندگي خود خاتمه

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

ميدهد.

چهل روز] آهنگ عراقي و حجاز نواخته شد.

سۀر دا بۀ تاوطن تـۀن دا بۀ تاظان

این مراسم رقص و پایکوبي که از دیرباز در میان

هونش چؤن قهلؤز ذژیا بۀ هاظان

مردمان رسم بوده ،اکنون نیز با شدت و حدت کمتری

Sar da ba tawen tan da ba talan
honsh choon ghloz rzhya ba halan

در مناطق کردنشین ساری و جاری است .والدین بعد
از متولد شدن فرزندشان نقل و شیریني پخش کرده و
به مستمندان و فقیران کمک ميکنند .این جشن

پارۀ پارۀ بي نۀ ذووی تووش تاش

فرحبخش در بعضي مواقع با مراسم مذهبي از جمله

رطزان رطـزۀش بي بـۀ سۀد پۀراش

مولودیخواني همراه است.

Para para bi na rooy toosh tash
rezan rezash bi ba sad parash
(خانا)٢39 :1903 ،

«بیشکه» گهوارهای است که با شرایط اقلیمي

ترجمه :شیرویه خود را از صخره پرتاب کرد؛

کوهستان تناسب داشته و دارد .از اینرو در میان

خونش برروی تختهسنگي جاری شد و بدنش

اقوامي که در مناطق کوهستاني زندگي ميکردند

تکهتکه شد (شرفکندی «ههژار».)301 :1931 ،

ازجمله لرها ،بختیاریها و بهویژه کردها رواج زیادی

ـ استفاده از گهواره «بیشكه» برای خسروپرویز:

خانا پس از ذکر ماجرای خودکشي شیرویه ،از دو

داشته و نوزادان را بالفاصله پس از به دنیا آمدن در

رنگي زمانه سخن ميگوید و با سالم و درود بر

گهواره ميگذاشتند .گهواره (بیشکه) را معموالً نجار

حضرت ختمي مرتبت ،داستان خسرو و شیرین را به

به شکلهای مختلف ميساخت و والدین به دعای

پایان ميرساند:

چشمزخم و مهرههای آبي آن را مزین ميکردند و به

هزاران درود و هزاران سالم

هنگام خواباندن نوزاد دست و پای او را با پارچههای

ز مـا بـر محمد علیه السالم

زربفت ـ که به این امر اختصاص داشت ـ ميبستند تا
(همان)٢31 :

3ـ .9سایرموارد
یکي از موارد مهم تفاوت منظومۀ خانای قبادی با
نظامي گنجوی ،تبلور آداب و رسوم و مؤلفههای
فرهنگي کردها در سرودۀ خاناست که در سطور ذیل
به آنها اشاره ميشود:
ـ برگزاری جشن باشكوه تولد خسروپرویز:

نوزاد بدون حرکت و آرام بخوابد .هنوز هم در مناطق
کردنشین از بیشکه استفاده ميکنند و اعتقاد بر این
است که بستن دست و پای نوزاد ،در نحوۀ شکل-
گیری استخوان و استخوانبندی نوزاد مؤثر است.
در منظومۀ خانا برای جای خواب خسرو پرویز از
بیشکه ،گهوارۀ مخصوص کردها نامي به میان آمده
است که در منظومۀ نظامي وجود ندارد.

فۀرماش تا چل ذؤ بۀ سۀد شادی و ناز

فۀرما شۀهۀنشا بۀور دریـا دل

ژۀنـدن ئـاهـۀنگان عـۀراقـي و حطجاز

ئـاوۀردۀن شۀخسط نۀجاذ قابل

Farmash ta chl row ba sad shadi o naz
zhandn ahangan araqi o hejaz
(همان)٢9 :

Farma shahansha bawr darya dl
awrdan shakhse najar ghabl
بۀ چۀند ذؤ نۀجاذ دانای هؤنۀروۀر
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تاشاش گۀهـوارۀی تط نـشان زۀر

احساسي ،عواطف و احساسات خواننده را برميانگیزاند

Ba chnd row najar danay honarwar
tashash gahwaray te nshan zar
سۀر بطـشک بذیش ئـوستای خۀتایي

و بر جنبۀ تراژیک داستان ميافزاید.

وۀذاست جۀ زۀربافت خاسۀی تۀظایي
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