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  :يفارس دهيچك
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ريپ   شگفتا
 در اسالم از شيب يرياساط و يخيتارهاي  تيشخص درباره جو و جست «عنوان با حاضر پژوهش

ـ  يهـا دهيچك و كتابنامه ،يريگ جهينت فصل، چهار گفتار، شيپ :شامل  »ينظام ةپنج ـ انگل و يفارس  يسي
  .است

 مخـزن « يهـا منظومـه  حـذف  علـت  و است آمده او آثار و ينظام يزندگ از يشرح ؛اول فصل در
  .است دهيگرد ذكر پژوهش در »مجنون و يليل« و »االسرار
 در كه بيترت نيا به . است گرفته قرار يبررس مورد ينظام نيريش و خسرو منظومه دوم؛ فصل در
ـ ا دوم؛ بخـش  در و اسـت  شده آورده منظومه نيا از ياخالصه آن اول بخش ـ روا ني  گـزارش  بـا  تي
 آن يهـا تيشخص يخيتار يبررس به سوم بخش در سپس و دهيگرد سهيمقا نهيزم نيهم در يفردوس

  .است شده پرداخته فرهاد و نيريش ز،يپرو خسرو ن،يچوب بهرام يعني
  :است شده ليتشك بخش چهار از پردازديم كريپ هفت يبررس به كه سوم؛ فصل

   ينظام تيروا به گور بهرام يزندگ خالصه: اول بخش
  گور بهرام يزندگ از يسفردو و ينظام تيروا سهيمقا: دوم بخش
  گور بهرام تيشخص يخيتار يبررس: سوم بخش
  امهرب ةاسطور يبررس: چهارم بخش

ـ  گـر يد يهـا منظومه بيترت همان به اسكندرنامه منظومه پژوهش نيا از چهارم فصل در  يبررس
  :شوديم

   ينظام تيروا به اسكندرنامه منظومه خالصه: اول بخش
  اسكندر از يفردوس و ينظام تيروا سهيمقا: دوم بخش
  )خضر و اسكندر (اسكندرنامه منظومه يهاتيشخص يخيتار يبررس: سوم بخش
  خضر و اسكندر يهاتيشخص يااسطوره يبررس: چهارم بخش

 نحـوه  و اسـالم  از شيپ اتيادب از يدر يفارس اتيادب يريرپذيتأث يبررس پژوهش، نيا از هدف
  .است يبعد يها دوره به يفرهنگ راثيم نيا انتقال

 و شـواهد  ذكـر  بـا  اسـالم  از شيپ خيتار و اتيادب از يگنجو ينظام يريرپذيتأث پژوهش نيا در
 است دهيگرد مشخص آثار نيا در هاتيشخص يخيتار يهاخاستگاه زين و است شده داده نشان منابع

 ايرهاسطو هايويژگي برخي اطالق يا و اسطوره به هاشخصيت نيا از يبرخ ليتبد چگونگي نيهمچن و
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 در هـا اسـطوره  از استفاده به ينظام شيگرا و است گرفته قرار يبررس مورد يخيتار يهاتيشخص به
  .است شده واقع بحث مورد هامنظومه خالل

ـ  مطالعه، با است ياكتابخانه روش اساس بر پژوهش نيا در كار روش ـ  و يبـردار  شيف  يبررس
 خيتـار  مـورد  در يرانيا ريغ و يرانيا سندگانينو آثار ،ياسالم هياول قرون خيتار به مربوط مكتوب منابع

ـ  و خـسرو  و كـر يپ هفـت  يهامنظومه يبرا يساسان عصر ژهيو به و باستان  و يمـذهب  منـابع  ،نيريش
 و ريتـصاو  و مربوطـه  يهـا تيشخـص  دربـاره  ياسالم منابع و اسالم از شيپ از مانده جا به رمذهبييغ

  .است گرفته انجام استانب يها دوران از  مانده جا به يهانگاره



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    

  
  

ـصــل اول   ف
  
  
  

  زنـدگــي و آثــار 

  »نظـامــي« 
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ر و نامه زندگي    گنجوي نظامي آثا
 آن شمار در را او كه است فارسي  بزرگ شاعران از نظامي،. يوسف بنالياس ابومحمد الدين جمال

  . برندمي نام حافظ و سعدي ، مولوي ، فردوسي: شعر ستارگان تن پنج
 فارسـي  زبان منظومة ترينپرآوازه او گنج پنج كه است سلجوقي عصر ششم، سده شاعران از نظامي

 تـذكره  از گروهـي . آمـد  دنيـا  به اران سرزمين در گنجه، در هجري 540 – 530 هايسال به نظامي. است
 در وي و كوچيـد  گنجـه  بـه  يوسف، پدرش، كه دانندمي تفرش، و قم نواحي عراق، از را او اصل نويسان
  :بود نام رئيسه و تبار كُرد زني مادرش. آمد جهان به آنجا

  كُرد رئيسة من مادر گر
  ياد كنم كرا گري البه از

  مرد من پيش صفتانه مادر
  فرياد به آردش من پيش تا

  : داشت نام عمر بود ثرؤم او پرورش در كه نظامي دايي 
  بود من خال كه رمع خواجه گر
  امنواله گواري تلخ از

  بود من وبال شدنش خالي
  ماناله شكست گلو ناي در

 هر است، برده سر به گنجه در را خود عمر تمام وي كه شودمي استنباط چنين نظامي آثار ازبررسي
   كند،مي اشاره نكته اين به نيز گهگاهي و نيست راضي و خشنود زادگاهش از كه چند

  شهربند شد گنجه در كه نظامي
  گنج بگشاي گنجينه ز نظامي

  مندبهره نا تو سالم از مباد
  چند چند تا گنجه گرفتاري

 كنيزك يكبار و داشت خواند و نوشت نظامي شاعر با دربند واليت داراي و شروان امير شاه شروان
  . يافت راه شاعر خانه به هم عشق هديه اين با كه كرد هديه شاعر به بچاق، تركان از نام، آفاق زيبايي،

  .دارد مي دوست عاشقانه را او و كند؛مي اجازدو بود، فرستاده تحفه را او دربند امير كه زني با نظامي
 جـواني  در گويـا  و است آفاق با زندگي خوش دوران يادگار شيرين و خسرو كه پيداست او هايگفته از

  : دارد اشاره موضوع همين به شيرين و خسرو منظومة در نظامي. بست فرو جهان از چشم
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  راندن اشك است شرط افسانه دراين
  زندگاني كم آن آنكه حكم به

  بود من قيچاق بت چون رو سبك
  خردمند و نغز پيكري همايون

  نشاندن شيرين بر تلخ گالبي
  جواني روز شد باد بر گل چو

  بود من كافاق خود افتاد گمان
  ..دربند داراي من به فرستاده

  : نام محمد است بوده زن اين از پسري را نظامي كه آيدمي بر هابيت همين از 
  داني تو را زادم تُرك خدايا  نهاني خرگه از مك تُر شد اگر
 نـاگزير  نظـامي  و درگذشـت،  جـواني  در نيز زن اين گرفت، ديگر زني زن، اين مرگ از پس نظامي

  . درگذشت هم سوم زن ،او بد بخت از اما. اختياركرد ديگر زني
  : خوريممي بر هانكته اين به شرفنامه در

  سخن از هست طرفه طالعي مرا
  كنم افشان شكر كان يدع آن در
  ساختم همي شيرين حلواي چو
  حصار كشيدم ليلي گنج بر چو

  سر به عروسي شد چون نيز كنون

  كهن داستان كنم نو چون كه
  كنم قربان شكرخنده عروسي

  پرداختم خانه گري حلوا ز
  نثار آنجا َكردم گوهري دگر
  دگر عروس سپردم رضوان به

   است، زمان هايدانش كسب و فراگيري در او بسيار الشت گر نمايان نظامي آثار در مروري
  سر به را جهان نبردم بازي به

  بستري رب شاد شبي نخفتم
  خور و خواب جز دگربود شغلي كه
  دري دانش زِ شب آن نگشادم كه

 با تنها و دانش گرفتن فرا بي كه كندمي اشاره ظرافت با نكته اين به زير بيت دو اين در همينطور و
  :يافت دست تواننمي بلند پايگاه به قريحه و فكر بر هتكي

  بكر هايسخن فريبي دل بدين
   است سفتن جان بكر گفتن سخن

  فكر راه از زادن توان سختي به
  است گفتن سخن سزاي كس هر نه

 به يابد،مي ترپايين خود از را روزگارانش هم و بردمي رنج رايج علوم فراگيري در شاعر چون  
  : پردازدمي ييخودستا
  دار ياد سخن گو سخن چندين ز

  من به استقامت گرفت چون سخن
   سخن باغ پيراي سرو منم

  يادگار جهان در منم را سخن
  من به قيامت تا كند قيامت

  بن سرو چون بسته ميان خدمت به
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ــعر و ســخن از ــامي ش ــي نظ ــوانيمم ــن ت ــه اي ــتنباط گون ــيم اس ــساني كن ــته ان ــه و وارس    از دور ب
  : است جسته دوري و پرهيز دولت و دربارها به پيوستن از ويژه به و بوده دنيوي هايتگيوابس

  بپرهيز پادشه صحبت از
  است نور پر چه اگر آتش زان

  افروخت شمعش نور كه پروانه

  تيز ازآتش خشك پنبة چون
  است دور كه كسي آن شده ايمن
  )79 ص ، 1333نظامي، ( سوخت شد شمع نشين بزم چون

  :نويسدمي ديگر جاييدر و 
  باشي چه خسان طلب پايين
  قفايي هر به نهي چه گردن
  دوش بر حربه خار چو باشمي

  باشي؟ چه ناكسان خوشِ دست
  جفايي؟ هر به شوي چو راضي

   )79 ص 1333همان،(   آغوش در كشي گل خرمن تا
 سمرقندي دولتشاه را نآ هايبيت شمار كه داشته .. و هاقصيده و هاغزل شامل بزرگي ديوان نظامي

 گنجـوي  گنجينه نام به دردفتري كه است نمانده جا به اندكي جز آن همة از ولي دانسته، بيت هزار بيست
  . است آمده فراهم  دستگردي وحيد اهتمام به

 خمـسة  عـاده  را آنها كه دارد گنج پنج يا خمسه نام به مشهور مثنوي پنج خود، ديوان از غير نظامي
  .گويند نظامي

 عمـدة  تجربـه  اولـين  حـال  عين در بود، شاعر رياضت و عزلت ثمرة اولين كه  :االسرار مخزن -1
 از را شـعر  شـاعر،  شـد،  نظـم  سنايي حديقة شيوة به اثر اين. بود شرع با شعر پيوند در وي عصر شاعرانه

 وجـود  بـا  ه،منظومـ  ايـن  زبـان . بـود  كشانده عرفان و زهد دنياي و صومعه به و بود كرده آزاد»  مصطبه«
 بـه  توجـه  سـنايي  حديقه در آنچه جنس از تحقيق و وعظ بر اشتمال وجود با محتوايش، و دشوار زيبايي
   . نبود انگيخت،مي بر را خانقاه اهل خاص

 بهـرام  فخرالـدين  نـام  رابـه  آن شاعر كه است سريع بحر در بين 2260 حدود بر مشتمل مثنوي اين
   . است سروده ارزنگان پادشاه داود بن شاه

 مـواعظ  بـر  مشتمل كلي به و است نگرفته قرار توجه مورد ايبرجسته شخصيت مثنوي دراين چون
  . است نشده واقع تحقيق دراين ما پژوهش و بحث حوضه در است حكم و

 بحـر  بـه  بيـت  6500 در شـيرين  و روسخـ  . باشدمي گنج پنج منظومه دومين: شيرين و خسرو -2
 ايشـاهزاده  شـيرين  با پرويز خسرو بازي عشق داستان به راجع و تاس محذوف و مقصور مسدس هزج
 ايـن  نظـامي  . است شده تقديم ايلگز پهلوان جهان محمد الدينشمس اتابك بر و شده ساخته تبار، ارمني

   . رسانيد پايان به ق. . هـ 576 سال به را منظومه



 ٦
  

 شروانـشاه  نـام  بـه  ق . هــ  584 سـال  در را آن اسـت  نظـامي  منظومـه  سومين :مجنون و ليلي -3
 ،محمد پسرش و داشت سال پنجاه نزديك نظامي زمان آن در. است ساخته منوچهر بن اخستان ابوالمظفر
. درآورد نگـارش  بـه  مـاه  چهـار  كمتـر  مـدتي  در و بيت 4700 در نظامي را منظومه اين. بود ساله چهارده
 در بـود،  ديگـر  محـيط  يك در احتمالي ةفاضل مدينة يك جستجوي قصه، اين نظم در نظامي عمدة انگيزه
 بـا  عـامر  بنـي  قبيلـة  از) ملوح بنقيس (مجنون انگيزغم عشق داستان. باديه اعراب تقاليد و هاسنت قلمرو
 بـه  هرگـز  معـشوق  و عاشق و شد ناكامي و مهجوري آن حاصل كه سعد، بني قبيلة از ليلي نام به دختري
  . آوردند انپاي به عمر نامرادي، در و نرسيدند وصال

 عـرب  ديـار  در و دارد عربـي  داسـتان  در ريشه اينكه علته  ب نيز نظامي خمسه منظومه از دفتر اين
 اسـت،  نگرفته قرار ما پژوهش و تحقيق حوزة در باشند،مي عرب نيز آن اول هايشخصيت و افتاده اتفاق
 در نظامي پنجه هايخصيتش تاريخي و داستاني جستجوي ما پژوهشي حيطه دانيدمي كه طور همان زيرا
  . باشدمي اسالم از پيش ايران

 كرپ الدينعالء نام به ق .هـ 593 سال به شاعر كه است، گنبد هفت يا :پيكر هفت ،نامه بهرام -4
 بهـرام  داستان دربارة منظومه اين. است داشته تقديم وي به و ساخته بيت 5136 در مراغه پادشاه  ارسالن،

 منظومه، اين در. است بوده ساساني دوره معروف قصص از كه است ) ميالدي 438 -420 ساني،سا پنجم بهرام(  گور
 او نـام  به وكارهاي سلطنت به وصول تا جواني و كودكي در را بهرام سرگذشت از شرحي نظامي نخست
 يـك  هـر  بـراي  كـه  اسـت،  كـرده  اشاره اقليم هفت پادشاهان از دختر هفت با او داستان به آنگاه و آورده
 شنيده يك هر از ايقصه و بوده آنها از يكي مهمان هفته از روز هر و بود ساخته خاص زندگي به گنبدي
 بـه  چين ملك حملة و كارها از بهرام غفلت اثر بر ملك كار پريشاني از نظامي هاداستان اين از بعد.. است
 غـاري  به گور دنبال به كه آورد مي جاآن تا را او سرگذشت و بهرام اشتباه و وزير هاي ظلم داستان و ايران
   . بازنگشت ديگر و رفت

 شـامل  و بيت 10500 در مجموعاً كتاب اين. باشدمي دفتر ازاين مثنوي جميننپ :اسكندرنامه -5
 شرفنامه كتاب. است ناميده» اقبالنامه «را دومين و» شرفنامه «را نخستين قسمت نظامي كه است قسمت دو
 بـه  و درآورده آذربايجـان  اتابكان از پهلوان، جهان محمد ابوبكربن الديننصر اعظم كاتاب نام به نظامي را
   ... .است كرده تقديم او

 گذاشته ناگفته فردوسي كه را) فليپ  (فيلفوس پسر اسكندر داستان از آنچه شرفنامه كتاب در نظامي
 روم بـه  بازگـشت  و ممالـك  تحفـ  تـا  والدت از اسكندر داستان حاوي شرفنامه. درآورد نظم رشته به بود

  . است
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 زنـدگاني  و بزرگ حكماء با او مجالس و اسكندر پيغامبري و حكمت و علم از سخن ،اقبالنامهدر
 باب در مĤخذي از منظومه دو اين ترتيب در شاعر. اندداشته مجالست او با كه است حكمايي انجام و وي

 بـه  آنهـا  همـه  در و كـرد  اسـتفاده  آنهـا  تاريخي باهاتاشت نقل با هانامه اسكندر از خاصه اسكندر، داستان
  . نمود تصرفاتي مطالب، و نظم اقتضاي

  ) 36 -8 صص ، 1372 ،زرين كوب، عبدالحسين ؛ 806 – 798 صص ، 1336 ،اهللا صفا ذبيحاز برگرفته فصل اين كل( 
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  خســرو و شيـريـن
  خالصه منظومه خسرو و شيرين به روايت نظامي 

 روايت نظامي و فردوسي از خسرو و شيرينمقايسه  

 بررسي تاريخي شخصيت هاي منظومه خسرو و شيرين 

  بهـرام چوبيـن -

  خسـرو و پرويـز -

 شيريـن -

   فرهـاد -
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  بسمه تعالي
  

  
  

ز منظـر نظامـي    خسرو و شيرين ا
، از واقعيت و داستان روزگار پدرش هرمز وآنچه منجر به و شيرين نظاميخسرو ي داستان خسرو در منظومه

  .گرددوالدت گشت، آغاز مي
نمود و با همه شادكامي و جانشين پدرش انوشيروان، در فرمانروايي همانند پدر عمل ميچهارم هرمز 

  .كامكاري آرزومند پسر بود
  زادچنين گفت آن سخن گوي كهن

  ياهيكه چون شد ماه كسري در س
  داشتهمان رسم پدر بر جاي مي
  خواستنسب را در جهان پيوند مي

  ـاي كهـن يــادهكه بـودش داستـان
  ...به هرمـز داد تخـت پـادشاهــي 
  داشتدهش بر دست و دين بر پاي مي

  )40، ص 1333، نظامي(خـواستبقربـان از خـدا فرزنـد مي

خسرو در زيبايي و كمال رشد . كه نامش خسرو نهادند. طا نمودبا نذر و نياز بسيار، خداوند پسري به هرمز ع
هاي نهان كرد و در در ده سالگي سواري و شكار، و در چهارده سالگي نظر در جستني. شدنمود و بزرگ ميمي

  .گير نموددانش پيشرفت چشم
  بچندين نذر قربانش خداوند
  مبارك طالعي فرخ سريري

  پدر در خسروي ديده تمامش
  لي كه دولت ميفزودشبهر سا

  چنان مشهور شد در خوبرويي
  چو بر ده سالگي افكند بنياد

  چو عمر آمد به حد چهارده سال
  هاي نهان كردنظر در جستني

  ...نرينه داد فرزندي چه فرزند 
  طالع تاجداري تخت گيري
  ...نهاده خسرو پرويز نامش 

  ...نمودش ره تعليم دگر مي
  ...كه مطلق يوسف مصرست گويي

  ...داد بر بادسر سي سالكان مي
  آمد مرغ دانش را پر و بال

  )42-40همان، صص(    حساب نيك و بدهاي جهان كرد
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 شاه بود و شاه دستور داد تا براي بقاي عمر ياو عزيز كرده. ها به او آموختدانش -بزرگ اميد-استاد دانايي 
  .نداشته باشد  به حقوق ديگران رااو در همه جا عدل برقرار گردد و هيچ كس حق تجاوز و تعدي

  بود دانا) مردي(بزرگ اميد نامي 
  زمين جو شده در زير پايش

  جهاندار از جهانش دوستر داشت
  ز بهر جان درازيش از جهان شاه

  بزرگ اميد از عقل و توانا
  ...لك را جو بجو پيموده رايش 

  جهان چه بود ز جانش دوستر داشت
  )42همان، ص (    زِ هر دستي درازي كرد كوتاه  

. روزي از روزها، صبح زود خسرو به صحرا رفت و با دوستان و خاصان خود به صيد و تماشا مشغول شد
  .غروب در راه باز گشت، در ده خرم و زيبايي بساط عيش و شادي افكندند

 روستايي گاهان يكي از اسبان بد لگام بر كشتزارصبح. اي خواست و مجلسي با سماع و شراب آراستخانه
شاه  فردا صبح به هرمز. زنديي چند از تاكستان دهقاني دستبرد ميرود و غالمي از همراهان خسرو نيز بر غورهمي

  ...دهند كه ديشب خسرو و همراهانش رسم شكني كردند و خبر مي
پاي . يه كنندديد، دستور داد تا متجاوزان را تنبهرمز شاه هم كه خودش را هميشه متعهد به اجراي عدالت مي

  .مركب شاهزاده را به خاطر آنچه كه از كشت آن روستايي خورده بود قطع كردند 
هاي باغ دهقان را غالمي را كه غوره. اي كه شب قبل در آن اتراق كرده بود بردندتخت خسرو را به آن خانه

ها را آزار داده بود را تنبيه ه آواي چنگش همسايبخورده بود به آن دهقان بخشيدند و خنياگر چنگي را هم كه ديش
  .كردند
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  قضا را از قضا يك روز شادان
  تماشا كرد و صيد افكند بسيار

   زاده در آن ده خانة خواستملك
  مگر كَز تو سنانش بد لگامي

  وزين غوري غالمي نيز چون قند
  ملك فرمود تا خنجر كشيدند

  غالمش را به صاحب غوره دادند
  تشدر آن خانه كه آن شب بود رخ
  پس آنگه ناخن چنگي شكستند

  كردند ازين پيشسياست بين كه مي

  به صحرا رفت خسرو بامدادان
  ...دهي خرم زِ دور آمد پديدار 

  ...زِ سرمستي در او مجلس بياراست 
  دهن بر كشتة زد صبح بامي

  ...ز غوره كرد غارت خوشة چند 
  تكاور مركبش را پي بريدند
  گالبي را به آبي شوره دادند

  صاحب خانه بخشيدند تختشبه 
  زِ روي چنگش ابريشم گسستند

  )45-43همان، صص     (...نه با بيگانه با دردانه خويش 

هرمز او را بخشيد و وليعهد سپاه كرد و خسرو .  شاه رفتند نزدشاهزاده با همراهانش مردي پوزش خواهي
  .نمود گر ميوقتي از ترد پدر بازگشت راضي و عدالت

  كان خواري بر او رفتچو خسرو ديد 
  شفيع انگيخت پيران كهن را

  كه شاها بيش از اينم رنج منماي
  رگشته فرزندسعنايت كن كه اين 

  ان فرزند مقبلكچو هرمز ديد
  سرش بوسيد و شفقت بيش كردش

  از آن حضرت چو بيرون رفت خسرو
  رخش سيماي عدل از دور مي داد

  ...بكار خويشتن لختي فرو رفت 
  ...ن را  آن سرو بكه نزد شه برند

  بزرگي كن بخردان بر ببخشاي
  ...ندارد طاقت خشم خداوند 

  ...مداواي روان و ميوه دل 
  وليعهد سپاه خويش كردش
  جهان در ملك داد آوازه نو

  )47-46همان، صص (      رويش نور مي دادجهانداري زِ

داري و مژده داد كه به زودي در قبال شبان هنگام خسرو، انوشيروان، جد خود را در خواب ديد، كه او را دل
رسد كه مايه خوشحالي و چهار چيز عزيزي كه از دست دادي به خاطر عدالت شاهانه، چهار چيز ديگر به تو مي

 و باربد، چنگ زني به نام شبديز، اسبي شبرنگ به نام شيريندالرام خوبرويي به نام . خرسندي تو خواهد گرديد
 ها، آنچه را كه خسرو در اجراي عدالت پدرانه از دست داده بود را بهه دستيابي به اينك.  گوهر نشان و زرينتختي

  .شاهزاده چون بيدار شد خوابش را به كسي نگفت و منتظر ماند. كردچند برابر جبران مي
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  چو آمد زِ لف شب در عطر سايي
  نياي خويشتن را ديد در خواب

  اگر شد چار موالي عزيزت
  بر نشينددالرامي تو را در 

  دوم چون مركبت را پي بريدند
  بدست آري چنان شاهانه تختي
  به شبرنگي رسي شبديز نامش

  سيم چون شه به دهقان داد تختت
  چهارم چون صبوري كردي آغاز

  نواسازي دهندت باربد نام

  ...به تاريكي فروشد روشنايي 
  كه گفت اي تازه خورشيدجهان تاب

  ...دهم بر چار چيزت بشارت مي
  تري دوران نبيند شيرينكزو

  وزان بر خاطرت گردي نديدند
  كه باشد راست چون زرين درختي

  كه صرصر در نيايد گرد گامش
  وزان تندي نشد شوريده بختت

  در آن پرده كه مطرب گشت بي ساز
  )47-46همان، صص (  ...كه بر يادش گوارد زهر در جام 

كه آن طرف درياي دربند بانويي حكمراني دارد كه از چندي بعد شاپور نديم و نقاش خسرو برايش نقل كرد 
مهين اش به او  است كه به علت بزرگ منشيسميراآن بانو نامش . اران تا ارمن همه چيز در فرمان و ملكيت اوست

  .اي دارد كه وليعهدش استمهين بانو برادر زاده.  گويندبانو
  نديمي خاص بودش نام شاپور

  هزِ نقاشي به ماني مژد داد
  از آن سوي كهستان منزلي چند
  زني فرمانرواست از نسل شاهان

  زِ مردان بيشتر دارد سترگي
  شميرا نام دارد آن جهانگير

  درين زندان سراي پيچ در پيچ

  جهان گشته زِ مغرب تا لهاو
  ...بر سامي در اقليدس گشاده 
  كه باشد فرضه درياي در بند

  ...شده جوش سپاهش تا سپاهان 
   خوانند از بزرگيمهينه بانووش

  ... شميرا را مهين بانوست تفسير 
  )50-48همان، صص (   اي دارد ديگر هيچبرادر زاده

  . نامش چون لبش شيرين است،بسيار زيبا، مانند پري است و همتايي ندارددختر آن 
در عالم ديدم، نه هايي كه من از همه شگفتي. رسد كه باد هم به گرد پايش نميشبديزاسبي تك تاز دارد به نام 

  .زيبا رويي چون شيرين و نه تك تازي چون شبديز هرگز نديدم
خسرو با شنيدن اين اوصاف نديده دل در گرو عشق شيرين بست و چون صبر نداشت شاپور را به جستجوي 

  .ندشيرين فرستاد تا او را پيدا كرده و عشقش را به او باز گويد و اگر ممكن باشد او را راضي  به پيوند ك



 ١٢
  

  پري دختي پري بگذار ماهي
  شب افروزي چو مهتاب جواني

  فسونگر كرده بر خود چشم خود را
  نمك دارد لبش در خنده پيوست

  رخش تقديم انجم را زده راه
  هزار آغوش را پر كرده از خار

  رخش نسرين و رويش نيز نسرين
  شكر لفظان لبش را نوش خوانند

  ز قهر زادگان ماه پيگر
  هست مشهوراگر حور بهشتي 

  بر آخر بسته داد ره نوردي
  نهاده نام آن شبرنگ شبديز

  تر زِ شيرين خلق ديدمنه شيرين
  چنان آشفته شد خسرو بدان گفت

  بايد شدن چون بت پرستان

  به زير مقنعه صاحب كالهي
  ...سيه چشمي چو آب زندگاني 

  ...زبان بسته به افسون چشم بد را 
  ...نمك شيرين نباشد وان او هست 

  ...فشانده دست بر خورشيد و بر ماه 
  ...يك آغوش از گلش ناچيده ديار 
  لبش شيرين و نامش نيز شيرين

  ...وليعهد مهين بانوش دانند 
  ...بود در خدمتش هفتاد دختر 

  ...بهشت است آن طرف وان لعبتان حور 
  ...كز او در تك نيابد باد گردي 

  ...تر از مرغ شب آويز بر او عاشق
  ...بديز شبرنگي شنيدم نه چون ش

  ...خفت كزان سودا نياسود و نمي
  )55-50همان، صص(....    بدستان  را آن بت آوردن دست به

در كوهـستان ارمـن     . نه استراحت كرد و نه خوابيد تا به سرزمين ارمن رسيد          . شاپور زمين بوسيد و به راه افتاد      
 متوجه شد كه شيرين با هفت تن از يارانش، درهمان           ،ردر ديري سنگي يك شب استراحت كرد و از صحبت پيران دي           

  .موقع در اطراف كوه به تفرج آمده و فردا در چمن گاه زيبايي پائين كوه خواهد آمد
  زمين بوسيد شاپور سخندان
  نخسبم تا نخسبانم سرت را

  ....دايم باد خسرو شاد و خندان 
  )55همان ، ص (       ...كه نيايم تا نيارم دلبرت را 

يي از كاغذ كـشيد و آن را در همـان    صورت خسرو بر پاره. شاپور سحرگاه قبل از آمدن دختران، به آنجا رفت      
  .حوالي روي يك تنه درخت چسباند

در آن گيرودار از دور چشمش . فردا روز شيرين با دوستانش به آنجا آمد و به رقص و شادي و بازي پرداخت
چون از نزديك به آن نگاه كرد، دل از دست بداد و چنان . ا برايش بياورندبه آن تمثال افتاد و خواست تا آن ر

  .توانست در دستش نگه داردتوانست بر زمينش بگذارد و نه ميمحوش شد كه نه مي
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و وقتي آن را خواست . دوستانش ترسيدند كه شيرين گرفتار آن عكس شود پس آن را گرفته، پاره كردند
گاه پريان است و آن گاه بهانه آوردند كه اين سرزمين زاده.  اندن صورت برداشته و گم كردهگفتند كه احتماالً ديوان آ
  .بايد بر جايي ديگر بروند

  پگه تر زان بتان عشرت انگيز
  خجسته كاغذي بگرفت در دست

  بر آن صورت چو صنعت كرد لختي
  وزان جا چون پري شد ناپديدار
  در آن شيرين لبان رخسار شيرين

  ن شد كه دارد صورت ماهچو خودبي
  بهر ديداري از وي مست مي شد

  ...ميان در بست شاپور سحرخيز 
  بعينه صورت خسرو در او بست
  بـدو ساييـد بر سـاق درختـي
  ...رسيدند آن پري رويان پريوار 
  ...چو ماهي بود گرد ماه پروين 

  ...بر آن صورت فتادش چشم ناگاه 
  )60-59 همان ، صص ( ...بهر جامي كه خورد از دست مي شد 

روز بعد شيرين با دوستانش به مرغزاري دگر رفتند، اما باز در آنجا شيرين در حين بازي آن عكس را ديد كه 
ها، بدانجا رفته بود و آن تمثال زيبا را بر كاغذ كشيده و به درخت زده و در نقطه ديد شاپور صبح قبل از رفتن آن

يك لحظه پيش . ا ديدنش از خود بي خود شد، روحش پر كشيد و زبانش بند آمدشيرين دوباره ب. شيرين نهاده بود
دختري را فرستاد تا صورت را برايش بياورد، او . خودش فكر كرد اين صورت خيالي است و نبايد به آن  دل ببندد

 خواست كنند و بنا بههم رفت و دست خالي باز گشت و گفت آن صورت نمايي، بازي است كه پريان با تو مي
  .يارانش، شيرين از آن سرزمين عزيمت كرد و به دشت ديگري رفت

  دگر باره چون شيرين ديده بر كرد
  به پرواز اندر آمد مرغ جانش

  در آن تمثال روحاني نظر كرد
  )61 همان ، ص (   ...فرو بست از سخن گفتن زبانش 

         
  به سروي زان سهي سروان بفرمود

  ان كردبرفت آن ماه و آن صورت نه
  گشايدبگفت اين در پري بر مي

  كه آن صورت بياور نزد من زود
  به گل خورشيد پنهان چون توان كرد

  )62-61همان ، صص(     پري زين سان بسي بازي نمايد
اما . شيرين باز در دشت سوم، چشمش به آن صورت دلربا افتاد و اين دفعه خودش رفت و عكس را برداشت

دختران كه اين وضعيت را ديدند متوجه شدند كه . ت كه كارش به هذيان گويي كشيدبه آن عكس چنان دل باخ
  .قضيه ديو و پري نيست و نبايد از آن سرسري بگذرند 
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شيرين كه سخت دلباخته تمثال شده بود از آنان درخواست كرد تا عكس را برداشته و به هر كسي كه از آن 
  . صورت بپرسند نشان داده و از او درباره گذرد، حوالي مي

در اين ميان شاپور مانند رهگذري بي خيال . اما هيچ كس از درستي آن اطالعي نداشت  آنان نيز چنين كردند،
اين مغ را صدا كنيد و از او : شيرين به محض ديدنش گفت. كردشت و به شيوه مغان آوازي زمزمه ميذاز آنجا گ

  .سئوال نمائيد
  بدان گلشن رسيد آن نقش پرداز

  ي پيكر چو ديد آن سبزه خوشپر
  دگر ره ديد چشم مهربانش

  همان نقش نخستين كرد آغاز
  به مي بنشست با جمعي پريوش

  )65-63همان، ص (   ..در آن صورت كه بود آرام جانش 

           
  برآمد ناگه آن مرغ فسون ساز

  چو شيرين ديد در سيماي شاپور
  اشارت كرد كان مغ را بخوانيد

  د پروازبه آئين مغان نبو
  ...نشان آشنايي دادش از دور 
  )65همان، ص (          ...وزين در قصه با او برانيد 

توانم بگويم و اگر رازي هم در آن شاپور هنگامي كه عكس را نشانش دادند، گفت كه در اين باره سخني نمي
 حكايت اين صورت را تنها با :توان گفت و چون شيرين بيشتر اصرار كرد، شاپور گفتهست آن را با هر كسي نمي

  .تو در جايي كه كسي نباشد مي گويم
حكايت حال خسرو و عشق او را براي شيرين نقل كرد و شيرين كه سخت  نقاش وقتي با شيرين تنها شد،

روز بعد به بهانه نخجير از قصر بيرون بيا و : شاپور گفت. دلباخته خسرو شده بود، از او چاره و راه حل خواست
  .بر شبديز شو و در ميانه راه ناگهان از ياران جدا شو و با شتاب به مداين برو سوار 

 .وقتي به مداين رسيدي به مشكوي خسرو برو: انگشتري را هم كه از آن خسرو بود را به شيرين داد و گفت
تر را نشانش بده و و اگر خسرو را نيز در راه ديدي انگشبرو اين انگشتري را به نگهبانان مشكوي نشان بده و داخل 

  .به او بپيوند
  




