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3131صورت جريان نظيرهگويي بررسي کرد .يکي از نظيرههاي نظامي خمسهي ناتمـام هـاتفيِ
تابستان را به
آن
جامي است که در قرن  ،1در دورهي حکمراني سلطان بايقرا ،سروده شده اسـت (.صـفا )444: 9333،
7
بنابراين تقليد وي از روايت نظامي امکان مقايسه ميان اين دو داستان را ايجاد کرده است .در ايـن مقالـه

سعي شده به اين پرسا پاسخ داده شود که اين روايت در نظيرهي هاتفي ،بر اساس فزون متنيت ،چـه
شباهت ها و تفاوت هايي با روايت نظامي دارد؟ چرا؟
پیشینهی تحقیق
در زمينهي بررسي متون با رويکرد «روايتشناسي ساختگرا» و فزون متنيت مقالـههـايي اسـت بـا
عنوان «مقايسه داستان هـاي مشـترم مونـوي و منطـق الطيـر بـا رويکـرد روايـتشناسـي سـاختگرا»
(پورنامداريان و بامشکي« ،)9388 ،بررسي تطبيقـي و تحليـس سـاختاري روايـت يوسـ » (رادمـرد و
صالحينيا )9383 ،و در زمينهي بررسي تطبيقي اثر نظامي با نظيره هايا مقاالت بسيار است ،به عنـوان
نمونه « بررسي جنبه هاي تـارييي دو منظومـه غنـايي خسـرو و شـيرين نظـامي و شـيرين و خسـرو
اميرخسرو دهلوي» (يزداني ،روحاني و رحماناف )9319 :و يا « نقد تطبيقي ساختار روايـي خسـرو و
شيرين نظامي و مونوي پدماوت( ».سامخانياني ،محمـدي و نظـري )9314 :بررسـي خسـرو و شـيرين
نظامي با رويکرد روايت شناسي ساختگرا و فزون متنيت ژِنت ،آن گونه که در ايـن مقالـه انجـام شـده
است ،هيچ پيشينهاي ندارد.
روش کار
در اين بررسي از روش فزون متنيت ژنت استفاده شده است ،به طوري که از طريق آن مـيتـوان
شباهت ها و تفاوت هاي دو اثر را مشيص کرد .برطبق نظر ژنت ( .)9116ميتوان به پنج نوع ارتبـاط
ميــان متــون دســت يافــت .9 :بينامتنيــت  .2پيرامتنيــت .3فــرا متنيــت  .4ســرمتنيت  .3فــزون متنيــت
(بامشکي .) 448: 9319،نوع ارتباط داستان نظامي و هاتفي از نوع فزون متنيت است و منظور هـر نـوع
ارتباطي است که بيا متن (روايت هاتفي) را به پيامتن (روايـت نظـامي) متصـس کنـد« .بـيا مـتن
عبارت است از هر متني که از يک متن پيشـين مشـتق شـود») .(Genette,1997: 7بـيامـتن بـه انـواع
گوناگوني تقسيم ميشود که دو نوع کلي آن گشتار و تقليد است .دو نوع گشـتار وجـود دارد :کمـي و
کاربردي .گشتار کمي تغيير صوري بدون تغيير در بار محتوايي است که شامس کـاها مـتن و افـزايا
متن است (بامشکي.) 499 :9319 ،گشتار کمي در داستان هاتفي از نـوع «کـاها» اسـت .ايـن امـر از
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حذف قسمت هايي از طرحِ داستان و نيز مقايسهي مقدار حجم دو اثـر داسـتان نظـامي  7344بيـت و
داستان هاتفي 9893بيت است معلوم ميگردد .گشتار کاربردي «ايجاد تغيير در مسير رويداد» است .ايـن
دكتركرمعلي قدمياري

گشتار به سه نوع تقسيم ميشود :انگيزه ،ارزش و کيفي (همان  )492:گشتار کاربردي به عنـوان گشـتار
انگيزه از طريق بيانگيزه کردن عناصر داستان به وسـيلهي حـذف نکـات اخالقـي ،اهميـت نـدادن بـه
توصيفات ،نکاويدن دقيق شيصيت ها ،نا هماهنگي ميان طرح و داستان و بياهميتي اصس توالي علّـي،
زماني و مکاني صورتگرفته است .هر روايت براساس گزاره ها و پيرفت هـايي تقسـيم شـده اسـت.
گزاره يعني کوچک ترين واحد معنادار روايي (تودوروف .) 87: 9382،پيرفت شماري از گزارههاسـت
که يک کسِ تمام و کمال معنايي روايي را تشکيس ميدهد و آغاز و انجام دارد( .تـودوروف.) 19: 9382،
«هر پيرفت در واقع خود روايتي فرعي است که در دل روايت اصلي قرار دارد). (Prince, 2003: 88

بحث و بررسی
طبق آن چه گفته شد ،اين دو روايت براساس گزارهها و پيرفت ها يشان تقسيم و تحليس ميشوند.
پیرفت .1آغاز داستان :مقایسهی دو بیت آغازین داستان نظامی و روایت هاتفی
چنين گفت آن سين گوي کهن زاد

کـــه بـــودش داستانهــــاي کهـــن يـــاد

که چـون شـد مـاه کسـري درســياهي

بــــه هرمــــز داد تيــــــت پادشـــــاهي
(نظــــــــامي)4 :9333،

چنيـن فرمود دانــاي سيـــنسنــــــج

که ميسنـــجيد نقد ايــن کهـــن گنـــــــج

که چــــون هرمز شه اورنگ جم شـــد

شهنشــــاه سالطيـــن عجـــــم شـــــــد
(هاتفي)96: 9166،

نشان ميدهد که هر دو روايت ،از زاويهي داناي کس بيان شدهاست .شيصيت هاي اصلي داسـتان
نظامي در اين پيرفت عبارت اند از کسري انوشيروان ،هرمز ،خسروپرويز و بزرگ اميد ،شيصيت هـاي
اصلي پيرفت در داستان هاي هاتفي خسروپرويز و هرمـز هسـتند .نظـامي داسـتان را از مـرگ کسـري
انوشيروان آغاز ميکند .وي ميميرد و پادشاهي به هرمز ميرسد و خسروپرويز به دنيا ميآيد .خسرو در
ميانهي داستان بعد از مرگ هرمز به پادشاهي ميرسد .به عنوان براعت استهالل ،انوشيروان با وارد شدن
به خواب خسرو مژدهي به دست آوردن تيت ،شبديز ،شيرين و باربد را بـه خسـرو مـيدهـد .هرمـز
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 3131سلطنت ميرسد همانند پدرش «دها بر دست و دين برپا ميکرد» (نظامي.)44: 9333 ،
تابستانکه به
هنگامي
و براي برقرار ماندنِ نژادش از خداوند فرزند پسري ميخواست .براسـاس توصـيفات نظـامي ،خسـرو

7
عالوه بر قوي بودن از لحاظ جسماني زيبارو ،هنرمند و فصيح نيز هست که بـه مکتـر رفتـه و دانـا

آموخته و نزد بزرگ اميد که دانا و حکيم است تلمذ کرده است .اما روايت هاتفي با حذف رويداد مرگ
انوشيروان ،از به تيت نشستن هرمز بر اورنگ عجم شروع ميشود ،درحاليکـه از درد نداشـتن فرزنـد
دلتنگ است .در اينجا با حذفِ گزارهي مرگ انوشيروان هم «تنوع شيصيت ها» در روايت هاتفي کم-
تر ميشود و هم «رابطهي منطقي رويدادها» سست ميگردد .از آن سو در بين شيصيت هـاي روايـت
نظامي ارتباطي قوي ديده ميشود .انوشيروان ميميرد و پادشاهي به هرمز ميرسد .خسرو به دنيا ميآيد
و پس از مرگ پدر به پادشاهي ميرسد .انوشيروان به خواب وي ميآيد .همان طورکه در پيرفت هـاي
بعد خواهد آمد ،هرمز به عنوان يک شيصيت محوري در کناهاي داستان ايفاي نقا خواهـد کـرد.
بزرگ اميد نيز حکيم است و هرگاه که خسرو نياز به موعظه و حکمت دارد به او مراجعه مـيکنـد .در
روايت هاتفي هرمز قبس از مرگ ،پادشاهي را به خسرو ميدهد واز صحنه خار ميشود و فقـط يـک
بار ،با مرگا ،باعث ايجاد رويدادي در روايت ميگردد .اگرچه گفته شده که هرمز نيز همچـون آبـاو و
اجداد «غم درويا از ايشان بيا ميخورد» ،با اين حال ،اين گفتهي هاتفي با رويدادهاي بعدي تناقض
دارد .براساس گفتهي هاتفي ،خسرو
چو شمشير عدالت را علم کـرد

بسي دســت قلمزن را قلم کــرد

زعدلا بدسگاالن ستـم کيـا

نکردندي ستم جز بر تن خويـا
(نظامي)98 :9333 ،

گويي هنگامِ پادشاهي هرمز ،ظلم و تعدي فراوان بوده و خسرو براي برقرارکردن نظم و عدل نياز
به انجام اقدامات فراوان داشته است و اين با گفتهي پيشين هاتفي درمورد عرمز که وي «غم درويـا از
ايشان بيا ميخورد» (هاتفي )98 :9166،ناسازگار است ،زيرا اعمـال پادشـاهان قبـس از وي(خسـرو)
باعث ايجاد ظلم و ستم گرديده است .اين مورد از جمله مواردي است که نشان ميدهد روابط علي و-
معلولي در روايت هاتفي ضـعي

اسـت .شيصـيت اصـلي داسـتان هـاتفي در ايـن پيرفـت هرمـز و

خسروپرويز است .هرمز که هـدف وي از فرزنـدخواسـتن ايـن اسـت «کـه نـام او نگـردد در جهـان
پست»(نظامي .)91 :9332،خواب ميبيند که خورشيد از گريبـانا برآمـده و تشعشـعات آن جهـان را
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دربرگرفته است .معبران او را به فرزند پسري نويد ميدهند .خسرو به دنيا مـيآيـد .وي نيـز ،همچـون
خسرو در روايت نظامي ،داراي رشد جسماني سريع و قوهي بدني فراوان اسـت .هـاتفي در حکـايا
دكتركرمعلي قدمياري

براعت استهاللي به کس داستان دارد و در دوران کودکي خسرو از شيرين ياد ميکند ،بدين صورت که
غـذاي آن بزرگ انديشهي خـــرد

اگر شيــرين نميبودي نميخورد

به شيـريني دلـا مي بـود مايـــــس

که تيم مهرشيرين داشـت در دل
(هاتفي)24 :9166،

همان طور که ذکر شد ،براعت استهالل يا سايه افکنـدن ( )foreshadowingدر روايـت نظـامي بـه
صورت خوابي بود که خسرو ميبيند و در آن نه تنها مژدهي به دست آوردن شيرين ،بلکه دست يابي به
تيت پادشاهي ،شبديز و باربد را درمييابد .تفاوت اين دو در اين است که نظامي اين براعت اسـتهالل
را به صورت رخدادي در سير روايي داستان بيان ميکند ،درحاليکـه در روايـت هـاتفي ،بـه صـورت
گزارهاي خبري بيان شده است .در اين پيرفت ،در هر دو داستان ،حکايتي فرعي آمده است .در روايـتِ
نظامي ،خسرو در عنفوان جواني ،شبي ،در دهي به عشرت ميپردازد .صبحهنگام يکي از غالمان وي «ز
غوره کرد غارت خوشهاي چند» (نظامي )44: 9333،اين خبر به هرمز ميرسد .هرمز خسرو را سياست
ميکند .خسرو از اين کار پشيمان ميشود .اين حکايت در داستان هاتفي بـدين صـورت آمـده اسـت:
خسرو ،قبس از پادشاهي ،به نيجير ميرود و شر را در دهي ميگذراند .دختري از همراهان خسـرو از
باغ دهقاني سير ميچيند .خسرو خود شيصاً دست به سياست زده ،عدالت را اجرا ميکند .خسرو بـا
شکايت دهقان ،شکم دختر را ميدرد و سير را بيرون ميآورد .هرمز انصاف خسرو را ميبينـد و او را
بر مسند شاهي مينشاند .اين عمسِ خسرو باعث ميشود هرمز قبـس از مـرگ تيـت شـاهي را بـه وي
بدهد .مشاهده ميشود که اغراق درعدالت خسرو در حکايت هاتفي بسيار باال است و سبر شده است
حقيقت نمايي داستان کاها يابد.
پیرفت .2خبر دادن شاپور از شیرین :در اين پيرفت شيصيت شاپور بـه هـر دو روايـت اضـافه
ميگردد و ايفاي نقا ميکند .وي در روايت نظامي نديم خاص خسرو است .وي جهانگرد و نقاشـي
ماهر است که «ز نقاشي به ماني مژده داده» (نظامي .)48 :9333،در اين روايت شاپور آگاهانه بـه منظـور
آشناکردن خسرو با شيرين به خدمت خسرو ميرسد و از شيرين سين ميگويد .خسرو عاشق شيرين
ميشود .خسرو شاپور را نزد شيرين ميفرستد تا ببيند آيا «شيرين سر پيوند مردمزاد دارد» (همـان.) 33:
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شيرين را ميشـنود و شـاپور را نـزد

شيرين ميفرستد تا او را به نزد وي بياورد و اگر بدين امر نايس نگرديد تصوير شيرين را بکشد و بـراي
7
خسرو بياورد .توصيفات شاپور نيز در دو روايت متفاوت است .در روايت هاتفي ،شاپور از مهـين بـانو

آغاز ميکند که «همه اقليم از اران تا به ارمن» (نظامي )41 :9333،را تحت فرمانـدهي دارد .وي ،پـس از
ذکر اوصاف مهين بانو و ارمن ،در  96بيت در عنواني جداگانه به وص
 34بيت زيباييهاي جسماني شيرين را از زبان شاپور توصي

شيرين مـيپـردازد .نظـامي در

ميکند و در يک مورد هم از توانايي وي

در سلطنت ياد ميکند« :بزير مقنعه صاحر کالهي» (نظامي .)34 :9333،توصيفات نظامي کامالً جزئـي
و جسماني است و از نوم دماغ شيرين تا ناز وکرشمههايا را شامس مـيشـود .توصـيفات هـاتفي از
شيرين فقط در  23بيت به همين منوال است .افزايا توصيفات اروتيک دربـاره ي شـيرين در روايـت
نظامي نسبت به روايت هاتفي ،بر جذابيت آن مي افزايد .نظـامي درعنـوانيديگـر شـبديز را کـه اسـر
شيرين است و بعد به خسرو تعلق ميگيرد توصي

ميکند و دربارهي «نـژاد شـبديز» افسـانهاي نقـس

ميکند .اين در حالي است که خسرو در روايت هاتفي شبديز را در نيجيرگاه شکار ميکند (اين اتفـاق
قبس از پادشاهي وي رخميدهد) .در اينجا نظامي در پايان اين افسانه بـه وعـم مـيپـردازد و ارزيـابي
اخالقي خود را بيان ميدارد .در حالي که هاتفي با تغيير طرح داستان ،اين حکايت فرعي را حذف کرده
است .از اين رو ،بياهاي تفسيري در روايت نظامي بيا از روايـت هـاتفي اسـت .در بيـا هـاي
تفسيري راوي به ارائه ي «اظهارات شيصي ميپردازد و عقايد ،ايدئولوژي و احساساتا را کامس و به-
وضوح بيان ميکند و از صداي بسيار آشکار برخـوردار اسـت» (بامشـکي .)917 :9319،اهميـت ايـن
بياها در جهت رسيدن خواننده به اليه هاي معنايي عميقتر و فراتر از سطح زبان است( .همـان) بـه
عبارتي «بيا غير داستاني راهگشاي فهم گفتمان پسگشتي يا تفسيري يا همان اليه هاي معنايي دوم و
سوم است و بدون آن صرف بيا داستاني ،تنها به اليه ي اکتشافي يعني معناي ارجاعي که از کلمـات
به دست مي آيد ميتوان رسيد .بيا داستاني در جهت صورت بنديِ گفتمان اکتشافي بهکارگرفته مي-
شود اما به تنهايي نشانهاي از گفتمان پسگشتي که مورد نظر داستانگو است درخود ندارد ،بلکه بيـا
غيرداستاني به کش

و بازآفريني اين اليه ميپردازد» (حقشناس )44-3 :9387،و نيز «بيا داستاني و

غير داستاني در رابطهي ساختاري با يکديگر قراردارند و هريک ديگري را تکميس ميکند .بـه تعبيـري،
بيا غيرداستاني حکم پسزمينهاي را دارد که بيا داستانيدرکانون آن قرار مـيگيـرد» (همـان.)32:
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قراردادن روايت در درون چارچوب وسيع کالمي و فلسفي به اين دليس مهم اسـت کـه سـبر کشـ
جهان هاي عميق در اليه هاي ظاهري متن ميشود .تفسيرها عامس چند بعدي شدن و چند اليه شـدن
دكتركرمعلي قدمياري

معنا در روايت ها هستند.

پیرفت .3عاشق شدن شیرین :در اين پيرفت شاپور عزم قصر شيرين ميکند .در روايـت نظـامي،
شاپور با کشيدن نقاشي خسرو توجه شيرين را درسه مرحله به خسرو جلر ميکند .شيرين گرفتـار آن
صورت ميگردد و به باده نوشي روي ميآورد .هنگامي که به علت مستي « صبوري در زمان آهنگِ در
کرد» (نظامي )74 :9333،شيرينِ چاره انديا هرمز را مييابد و حقيقت را ميفهمد و به قصد مـدائن و
به بهانهي رفتن به نيجير فرار ميکند .اما در روايت هاتفي شاپور به دربند ميرود و از مردم ايـن شـهر
براي مالقات شيرين کمک ميگيرد و آن ها از عدم دسترسي به شيرين ميگويند .به همين دليس مجبور
ميشود روبروي روزنهاي که شيرين گاهي از آن جا به بيرون مـينگـرد آينـهاي بگـذارد و ايـن گونـه
چهرهي او را نقاشي کند .در اين جا شاپور قصد ندارد که شيرين را دلباختـهي خسـرو کنـد و آشـنايي
شيرين با خسرو برحسر يک تصادف صورت ميگيرد .شاپور تصوير شيرين را بر کاغذي که نقاشـي
پرويز است ميکشد .نقاشي شاپور را باد ميبرد و «درون قصر آن گلچهر مي افتد( ».هـاتفي)33 :9166،
شيرين تصوير خود و خسرو را ميبيند و عاشق خسرو ميشود .شاپور دوباره چهرهي او را ميکشـد و
براي خسرو ميبرد .خسرو نيز تصوير شيرين را ميبيند و بيشتر عاشق او مـيشـود (ديگـر بـار شـاهد
سست شدن روابط علي و معلوليِ ميان رويدادها در روايت هاتفي هستيم) .بنابراين مشاهده ميشود که
بنياد روايتِ هاتفي براساس تصادف و حوادث عجير است که عيـار واقـعپـذيري و حقيقـت نمـايي
رويدادها را پايين آورده باعث افول سطح ارزشي داستان ميگردد .در روايت نظامي راوي نقشي مرکزي
ايفا ميکند و صداي بسيار آشکاري دارد .هرجايي که او تصميم ميگيرد ،شيصيت هـا سـين مـيراننـد.
توصيفات نظامي از غروب و طلوع خورشيد ،سحرگاه ،وزيدن نسيم ،تفرجگاه ،حاالت ميتل

شـيرين و

خياالت و افکار نديمان وي و نيز واگويههاي خود نظامي ،و درپايان نيز انتقال زاويهي ديد به اول شـيص
که گاهي از زبان شيرين و نيزگاهي از زبان نديمان و شاپوربيان ميگردد عالوه بر اين که زمـانِ روايـت را
نگه ميدارد ) (pauseو مانع از سيرِ سريعِ روايت مي شود ،باعث افزايا حقيقت نمايي اثر مـيگـردد .در
روايت هاتفي شگردي در توصي

زمان و مکان و حاالت افرادديده نميشـود وحـوادث بـه سـرعت

روايت ميشوند .در روايت هاتفي ،وقتي شيرين چهرهي خود و خسرو را ميبيند که بر روي يک کاغذ
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3131براساس اين خيال که نقاش آن ،عاشق وي است ،دلباختهي خسرو ميگردد .او نيز همچون
تابستانشده
کشيده
خسرو ،به سرعت عاشق شده و ناشکيابي ميکند و از داغ دل خود سين ميگويد .در ايـن روايـت از

باده7خواري و عيا و طربِ شيرين خبري نيست .در اين جا دايه نقا نديمان شيرينِ روايتِ نظامي را
ايفا ميکند و شنواي حرف هاي او ميگردد.
پیرفت .4روبرو شدن شیرین و خسرو در کنار آب :درسير روايت نظامي هنگامي که شيرين بـه
قصدرفتن به مدائن از ارمن خار ميشوددر راه به «چشمهاي» ميرسد و براي شسـتن انـدام در آنجـا
توق

ميکند .خسرو نيز که به سبر بدبين شدن پدرش به پيشنهاد بزرگ اميد که «ببايـد رفـت روزي

چند از پيا» (نظامي )61 :9333 ،از مدائن خار شده و به سوي ارمن در حرکت است به آن چشمه
ميرسد .در روايت هاتفي خسرو که در مدائن بر مسند پادشاهي است ،به نيجير ميرود و از همراهان
جدا افتاده به ساحس دربند ميرسد .شيرين نيز که از غم عشق برکسيکه او را نميشناسد ،به همراه دايه،
و نه تنها ،به «دريا» ميرود و به صورت اتفاقي ،با خروشان شدن دريـا در سـاحس دربنـد ،يعنـي همـان
جايي که خسرو خوابيده است ،فرود مي آيند .بنابراين آن چه در اين قسمت مشهود اسـت ،انسـجام و
ارتباط حوادث داستان نظامي و ارتباط زماني ،مکاني و علي است ،اموري که به ندرت در روايت هاتفي
به چشم ميخورد و ديگرباره نشاندهندهي اهميت تأثير تصادف و سسـتي پيرنـگ در روايـت هـاتفي
است .عالوه براين شيرينِ نظامي در عصري زندگي ميکند که آزادانه و به تنهايي مسافت زيادي را سفر
ميکند وحتيمجاز به باده نوشي است اما همان طور که در پيرفت پيشين گفته شد شيرين هـاتفي تنهـا
نيست ،همه جا دايهاي همراه اوست .صحنهي رويارويي شـيرين و خسـرو در دو روايـت نيـز بسـيار
متفاوت است .در روايت نظامي شيرين درحال شستن تن در چشمه است (ورود توصيفات اروتيک در
جهت جذاب کردن داستان) که خسرو وارد صحنه ميشود امـا در روايـت هـاتفي خسـرو در سـاحس
خوابيده است و شيرين وارد ميشود .در روايت هاتفي ،هنگامي که آن دو به يکديگر نظرميافکنند براي
هم آشنا ميآيند .شيرين يقين ميکند که او همان دلدادهاش است و از دايه ميخواهد نزد خسرو برود و
از نام و نشانا بپرسد .دايه همين کار را ميکند و خسـرو تمـام مـاجرا را از توصـيفات شـاپور از وي
تعري

ميکند و اين دو يکديگر را ميشناسند (هاتفي .)48 :9166،گفتيم کـه شـيرين برحسـر اتفـاق

نقاشي خسرو را يافته بوده است .بنابراين هيچ اطالعي از شاپور نداشته و از عشـق خسـرو را اطالعـي
نداشته اما در اين پيرفت وقتي ماجراي خسرو را ميشنود شاپور را نيز ميشناسد و با خسـرو هـم نـوا
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ميگردد (بارِ ديگر کاها حقيقت نمايي در نتيجه ي سست بودن روابط علّي و معلولي ميان رويدادها).
بعد از رويارويي خسرو و شيرين و دلباختگي آن دو ،بدون هيچ گذشتِ زماني ،ناگهان قاصـدي از راه
دكتركرمعلي قدمياري

ميرسد وخبرمرگ هرمز را به خسرو ميدهد ،اين در حالي است که خسرو گم شـده بـود ،زيـرا قـبالً
گفته شده بودخسرو از همراهانا بـه دور افتـاده اسـت و پـس از «همـي پيمـوده وادي راه و بـيراه»
(هاتفي )42 :9166،دست قضا و قدراورا به ساحس مي رساند (هاتفي .)48 :9166،اکنون ،قاصدي جـاي
او را به سرعت پيدا ميکند وخبرمرگ پدرش را ميآورد (روايتِ سريع هاتفي جايي بـراي توصـيفات
نميگذارد) .خسرو بعد از اين که اين خبر را ميشنود به ارمن بازميگردد .هاتفي با بيپاسخگذاشتن اين
سؤال که چرا خسرو شيرين را نميبرد ويا به او پيشنهاد ازدوا نميدهد ،باعث مـيگـردد کـه روابـط
عليومعلولي ضعي

گردد .در روايت نظامي ،شيرين به سبر خسـتگي ،در راه مـدائن بـه چشـمه اي

ميرسد و با گشتي اطراف آن و خالي ديـدنِ آن از اغيـار لبـاسهـايا را در مـيآورد و وارد چشـمه
ميشود .نظامي اندام و حاالت وي را به طور کامالً جزئي ،ازآب برسررييتن تا حرکـات بـدن شـيرين
هنگام تن شستن ،توصي

ميکند (ورود توصيفات تنمدارانه) خسرو که در راه ارمن اسـت بـه همـان

چشمه ميرسد و شيرين را درون آب ميبيند .در اين هنگام خسرو حديث نفس ميکند .دوباره نظامي
به عنوان راوييِ آشکار وارد شده صحنه را توصي

ميکند .برخالف روايت هاتفي ،در اين جا ايـن دو

يکديگر را نميشناسند ،اما در دل هر دو غوغايي است .شيرين به آن جهت که «ز يک دوران دو شربت
خورد نتـوان» (نظـامي )83 :9333،از آن جـا مـيرود .رفـتن شـيرين درايـن قسـمت سـبر افـزايا
تعليق( )suspenseدرروايت ميشود .چون هنوزماجراي تعقير وگريزو يافتن اين دو يکديگر را و وصال
ادامه مي يابد .اما در روايت هاتفي وقتي اين دو قهرمان يگديگر را ميبينند وسريع نيز مـي شناسـند ديگـر
نقطه او داستان ( )climaxبدون ايجاد تعليق به سادگي به پايان ميرسـد وهـول و والي خواننـده کـه در
انتظاراست ببينداين دوعاشق پيشه چگونه و کِي به هم ميرسندسريع فروکا مـيکنـد.شـيرين بـا تـرم
صحنه تعليق داستان را به حداکور ميرساند.
پیرفت  .5رفتن شیرین به مشککوی خسکرو در مکداون و رفکتن خسکرو بکه ارمکن :تفـاوت
روايت هايهاتفي ونظامي دررويدادهاي «شناختن خسرو و شيرين يکديگر را در ساحس درياي دربند»
و «بازگشت خسرو به مدائن» باعث شده است که اين پيرفت در روايت هاتفي محذوف باشـد .همـان
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3131ـهشــد ميــان پــيامــتن و بــيامــتن دو نــوع ارتبــاط مــيتوانــد وجــود داشــته باشــد:
تابستانگفتـ
طورکــه
افزايا( )Augmentationو کاها( ،(Genett, 1997) )Reductionاين مورد از مقولهي کاها است.
7

پیرفت .6قیام بهرام چوبین علیه خسرو :بهرام چوبين عليه خسرو قيام ميکند .در روايت هـاتفي

وقتي خسرو که اکنون پادشاه است ،به سبر مرگ پدر به مدائن باز ميگردد ،بدون وجود ابيـاتي کـه از
گذشت زمان خبر دهد ،با قيام بهرام مواجه ميشود
رسيـد آنجا پـدر بر باد رفـته

کســان را نام او از يـاد رفتــــه

از او سر باز زد بهرام چوبين

ميان دربست با وي از سـر کين
(هاتفي)34 :9166،

در روايت نظامي ،خبر مرگ پدر وقتي به خسرو ميرسد که او از ارمن رفته و در قصر مهين بـانو
منزل گزيدهاست .پس از اين که خسرو به مدائن بازميگردد و بر تيت پادشاهي مينشيند بهرام عليه او
قيام ميکند .نظامي علت قيام بهرام را سوداي پادشاهي بهرام ميداند« :که خسرو چشم هرمز را تبه کرد»
(نظامي .)993: 9333 ،توصيفات نظامي از حاالت و انطباعات رفتاري قاصد ،نحوهي بيـان خبـر و نيـز
سين نظامي از بياعتباري دنيا از زاويهي ذهن خسرو ،تأثر خوردن و نيز خوشحالي خسـرو بـه سـبر
مرگ پدر و بر تيت پادشاهي نشستن ،رعايت عدل و عمارتکردن هنگام پادشاهي ،از مواردي اسـت
که روايت نظامي را با ايجاد نظم منطقي و زماني ،منسجم ميکند .درادامـه روايـت نظـامي ،خسـرو در
جنگ با بهرام شکست خورده به ارمن ميگريزد اما هاتفي روايت را به کلي تغييرداده است .در روايـت
وي خسرو در جنگي بهرام چوبين را شکست ميدهد .هاتفيصحنههاي جنگ و پيروزي خسرو را در
 34بيت توصي

ميکند .اين درحالياست که وي در روياروييخسرووشيرين درساحس هيچ توصـيفي

از شيرين ارائه نداده است و در توصيفات شاپور از شيرين که مهمترين قسمتي است که مجـالي بـراي
توصي

بهدست ميدهد فقط  23بيت را به توصي

کمتربهتوصي

ميپردازد ،بنابراين توصي

شيرين اختصاص ميدهـد .بـهطـورکلـي هـاتفي

سي بيتيِحماسي ازصحنهي جنگ دراين اثرپررنگ ميگردد.

بنابر گفتهي صفا وي به توصيفات ميدانهاي جنگ و ص آراييهاي قتال و اموال اين امور بيشتر توجه
ميکند (صفا .) 444: 9373،اين امردرخسرو و شيرين نظامي کامالً متفاوت است .وي هيچ وصـفي در
مورد جنگ جز فرار خسرودردو بيت نميآورد اما هرجايي که فرصتي مييافته به توصيفاتي ميپرداخته
که در راستاي ژانر غنايي اثر بوده است .براساس قاعدهي ژانرها در صورتي يک اثر حقيقـت نمـا تلقـي
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ميشود که با قوانين ژانر آن هم خواني داشته باشد .به عبارت ديگر حقيقت نمايي «نشانگر رابطهي اثـر
با سين ادبي است که يک ژانر را به وجود ميآورد( ».تودوروف )44: 9382،بنابراين گسست زماني و
دكتركرمعلي قدمياري

غلبهي توصيفات حماسي بر توصيفات غنايي از جمله مصاديقي است که حقيقت نمايي روايت هـاتفي
را تقليس ميدهد .در روايت هاتفي ،خسرو پس از پيروزي به سبر شوري کـه از نامـهي شـيرين در دلـا
ميافتد و در زمستان عزم دربند ميکند .خسروِ نظامي در شکارگاهي در ارمن ،دوباره شيرين را ميبيند .آن دو
نام يکديگر را ميپرسند و يکديگر را ميشناسند .ديدار شيرين و خسرو تا بدينجا ،در هر دو روايت ،دو بـار
رخ داده است .تفاوت دو روايت در زمان آشنايي آن دو با يکديگر است .در پيرفت  ،3شـيرين و خسـرو در
روايت نظامي يکديگر را مي بينند اما با هم آشنا نميشوند .تا ديدار دوبارهي آن ها مدت زماني فاصله ميافتـد.
اين درحالياست که مياطر از هويت شيصيت ها در رويارويي اولِ آن دو آگاه است .نظامي بـدين طريـق
صحنهي آشنايي آن دو را به بعد موکول ميکند و مياطر را به ادامهي روايت ترغير ميکند.
پیرفت .7اندرز دادن مهین بانو به شیرین :شاپور در داستان نظـامي شيصـيت مهـين بـانو را در
پيرفت  2توصي

کردهاست .عالوه براين مهين بانو قبس از ورودش در پيرفت  3چند بار ديگـر ظـاهر

شده و سيناني حکيمانه گفته است .در اين جا ميهن بانو که پذيراي خسرو شده و نوع رابطهي خسرو
و شيرين را ميبيند به شيرين اندرز ميدهد که و رابطهي زناشويي را با عشق بازي مبادله نکند و اين که
«نه بينم گوش داري بر فريبا» (نظامي929 :9333،و .)991شيرين در جواب وي ميگويد:
اگر خون گريم از عشق جمالا

نيواهم شد مگر جفت حـاللا
(نظامي)929 :9333،

در روايت هاتفي مهين بانو براي اولين بار بدون هيچ پيازمينهاي در پيرفت  7ظاهر ميشود .وي
بعد از آن که رابطهي خسرو و شيرين را ميبيند شيرين را از خيره چشمي و شرمندگي بر حذر ميدارد:
چنين معلوم شـد کاين شــاهزاده

ز ســـوداي تـو دل بر بـاد داده

زخود هر چـند بيـني ناشکيــبا

نگه ميـدار خــود را از فريبتا

به آن در ثميـن اي لعـس ناسـفت

بآيين زناشوي شــوي جفـــت

جدايي گر نيـواهـي از وصـالا

به نام نيک شو جفت حاللــا

وگر خواهي که محکمتر شود بنـد

در آور پاش را در قـيــد فرزنـد
(هاتفي 31: 9166،و )74
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3131نيز «که در دل داشت با خسرو همان را» (هاتفي )79: 9166،سينان وي را ميپذيرد .همان
شيرين
تابستان
طور که مشاهده ميشود هدفِ حيلههاي مهين بانوي هاتفي متفاوت از انگيزهي اندرزهاي مهين بانو در

7
روايت نظامي است ،بدين معني که هاتفي ،در روايتا ،از نوع سوم گشتار انگيزه يعنـي «دگرانگيـزهاي»

استفاده کردهاست .مهين بانو در روايت نظامي پيوند زناشويي را نه براي وصال هميشگي و مقيـدکـردن
عاشق بلکه براي سرافرازي و حرمت داشتن ،از عشق بازي بهتر ميداند که اين انگيزه در روايت هاتفي
تغيير کرده است .عالوه براين در نظامي روايت از استحکام بياتري برخوردار است ،خسرو کـه «سـر
پيوند شيرين دارد» هم اوست که ناشکيباست و نيز در اين جا مهين بانو نميگويد وي دلدادهي توست
بلکه ميگويد «به پيوند تو دارد راي و تدبير» ،همه ميدانستند که خسرو دلدادهي شيرين است ،ميس بـه
پيوند داشتن امري بوده که مهين بانو از نوع ارتباط آن دو به ذکاوت دريافته است.
پیرفت  .8چوگان باختن و نخجیر خسرو و شیرین :شيرين در روايت نظـامي بـه ميـدان بـازي
ميرود و با خسرو چوگان ميبازد ،پس از آن به صحرا رفته چند روز به صيد مـيپردازنـد .در روايـت
هاتفي شيرين فقط به صيد ميرود .قصد شيرين اين اسـت کـه از ايـن طريـق از خسـرو دلبـري کنـد
(هاتفي .)79 :9166،اين انگيزه در داستان نظامي ديده نميشود و آنان طبق عادت هميشه بـه چوگـان و
شکار مشغول ميشوند .اين عادت از توانايي و چاالکي آن ها قابس دريافت است( .نظـامي)922 :9333،
بنابراين اگر انگيزهي شيرين و نديمانا را از چوگان و شکار در روايت نظامي عادت درنظر بگيريم ،در
اين صورت هاتفي در اين جا از گشتار دگرانگيزهاي استفاده کرده است .هاتفي برخالف نظـامي خيلـي
سريع و بدون توصي

از صحنهي شکار يک روزه ميگذرد و در  93بيت تمام ماجرايي که در داسـتان

نظامي يک ماه طول کشيده و نظامي آن را در  49بيت توصي

کرده را شرح ميدهد .روايت هاتفي بـه

طور خطي( )linearو بدون هيچ درگيرياي ( )conflictپيا ميرود ،اما در روايت نظامي ،پـس از ايـن،
حادثهاي پيا ميآيد که طرح و پيرنگ داستان را پيچيده و البته منسجمتر ميکند و آن حملهي شير بـه
بزمگاه است که خسرو بر آن شير فائق ميآيد ،شيرين به دست بوس وي ميرود ،خسرو لر شيرين را
ميبوسد و نيستين پيک عشق ميان آن دو ردوبدل ميشود .عشرت  44روزه پس از شکار در روايـت
نظامي که در  69بيت به دقت و جزو به جزو به همراه توصيفات فضا و زمان ،اعمـال و حـاالت افـراد
شـده اسـت ،يعنـي بـاز هـم

توصي

شده در شيرين و خسرويِ هاتفي در کمتر از دو بيت توصـي

توصي

صحنه هاي عشقي برخالف اين که الزمه ژانر غنايي است ،حذف ميشود:
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چو از نيـجير تازي بازگشــتند

برسم دوش عشرت بازگشـتند

زعشرت گله خان مجلـس افروز

نياســودند تا قرب چهـــس روز

دكتركرمعلي قدمياري

(هاتفي)72 :9166،

در روايت هاتفي ،بالفاصله پس از اين ،درخواست خسرو از شيرين براي رفتن به مدائن ميآيد و
شيرين هم قبول ميکند( .هاتفي )73 :9166،در اين روايت خسرو ،برخالف آن چـه انتظـار مـيرود ،هـيچ
درخواستي منوط به همبستري به شيرين نميدهد .بنابراين ابياتي که حاوي اندرزهاي مهين بـانـو و بـه شـيرين
است جزئي اضافي برداستان است يا اين که آوردن آن ابيات کمي زود است ،عالوه بـر ايـن ،رفـتن شـيرين بـه
مدائن بدون کاوين نشان دهندهي اين است که وي به اندرزهاي مهين بانـو توجـه نکـرده اسـت و ايـن گونـه
چهرهي شيرين ميدوش ميشود ..پيرفت  94،1و 99که در روايت نظامي به ترتير با عنوان «درخواسـت
همبستري خسرو از شيرين و امتناع او»« ،رفتن خسرو بـه روم و ازدوا بـا مـريم» و «شـفاعت کـردن
خسرو شيرين را از مريم» است ،در روايت هاتفي حذف شدهاست .بدينترتير هاتفي از «گشتار کمي»
کاها استفاده کردهاست .در روايت نظامي خسرو به دليس شکست در جنگ در روم ،نـزد قيصـر پنـاه
جسته است .حضور مريم و شروطا براي ازدوا  ،مانع ازدوا وي با شيرين و درنتيجه ايجاد تعويـق
در روايت ميگردد .عالوه بر اين عشق فرهاد نيز در اين تعويق قرار ميگيرد ،بدين صـورت کـه هنـوز
خسرو و شيرين جدا از يکديگر به سر ميبرند که عشق فرهاد پديدار ميشود .اين در حالي اسـت کـه
شيرين و خسرو در روايت هاتفي ،فقط از نظر مکاني ،در وصال هستند و داستان عشق فرهاد در ميانهي
اين دو شکس ميگيرد.
پیرفت.12آغاز عشق فرهاد :داستان فرعي شيرين و فرهادِ نظامي  344بيـت و همـين داسـتان در
روايت هاتفي در  444بيت نقس شده است .در روايت نظامي شيرين ،که در مـدائن بـه سـر مـيبـرد و
درخواست خسرو را ،مبني براين که پنهاني به مشکوي او برود ،رد کرده اسـت ،از شـاپور مـيخواهـد
سنگتراشي را به نزد او بياورد تا جويي برايا حفر کند ،شاپور فرهاد را نزد شـيرين مـيآورد .نظـامي
فرهاد را فردي مهندس و کاردان توصي

ميکند و از درشت اندامي و قدرت بدني او ميگويد« ،درآمد

کوهکن مانند کوهي» (نظامي .)298 :9333،قبس از لحظهي رويارويي شـيرين و فرهـاد ،فرهـاد صـداي
خندههاي شيرين و آواز او را ميشنود ،فرهاد هنوز شيرين را نديده است .نظامي جزو به جزو حـوادث
و حاالت را توصي

ميکند «درآمد شکر شيرين به آواز» (نظامي )298 :9333،و فرهاد بر زمين ميافتد
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3131پيچد .شيرين درخواستا را اعالم ميدارد و فرهاد کـه از پاسـخ دادن نـاتوان اسـت کـار
خود مي
و بهتابستان
دشوار حفاريِ جوي را قبول ميکند .پس از اتمام کار ،شيرين براي بازديد جوي نزد فرهاد ميرود و در

برابر 7زحمات فرهاد گوشوارهاش را به وي ميدهد ولي فرهاد قبول نميکند و سر به کوه ميگذارد ،زيرا
«نميآمد زدستا هيچ کاري( ».نظامي )222 :9333،نظامي در  69بيت به توصـي

حـاالت عاشـقانهي

فرهاد ميپردازد .در روايت هاتفي شيرين که به درخواست خسرو به مدائن رفته است ،روزي ،بر فرهاد
ميگذرد و فرهاد عاشق وي ميشود .عاشق شدن وي در دو بيت بدين صورت شرح داده شده است:
که روزي در گذر فرهاد مـسکيــن

سناني خورد از بيـداد شيـريــن

خدنگ غمزه کردش جــاي در دل

زسيس ديده مـاندش پاي درگـس
(هاتفي)73: 9166،

در اين جا نيز ،هم چون عاشق شدن خسرو ،هاتفي از زاويهي اول شـيص حـاالت فرهـاد را از
زبان خودش توصي

ميکند:

به زاري گفت اهلل چـون کنم چون

دل ديوانه رفت از خـــانه بيـرون

شـدم آشفــتهي نــا مــهربـــاني

گرفتـــار بـــالي نـاگــــهـانـي
(هاتفي)73 :9166،

شيرين که ندانسته فرهاد را عاشق خود کرده است ،سنگتراشي را از شاپور طلر ميکند و شاپور
فرهاد را به نزد او ميآورد .درخواست شيرين براي حفر جوي از سر نيـاز نيسـت و بـدون هـيچگونـه
مقدمه چيني که نشان دهنده بيان روابط منطقي باشد از سوي هاتفي بيان ميگـردد (هـاتفي،)74: 9166،
برخالف شيرين در روايت نظامي که وي و نديمانا عادت شديدي به خـوردن شـير دارنـد خواهـان
حفر جوي براي شير است .در روايت هاتفي ،هنگامي کـه شـيرين فرهـاد را طلـر مـيکنـد ،فرهـاد،
برخالف روايت نظامي در صحنهي رويارويي با شيرين ،بدون نياز عاشقانهاي از سوي فرهاد که شيرين
را ميشناخته مردي قوي (هاتفي )73 :9166،توصي

ميشـود و پـس از درخواسـت شـيرين «زمـين

بوسيد و جاي کار پرسيد» (هاتفي )73 :9166،اما هنگام حفر جوي ،ناله و زاريِ عاشقانه ميکند .پس از
آن شيرين براي بازديد فرهاد نـزد وي مـيرود و بـهعنـوان مـزد «بـه منـنّ دادش جـواهر زر بيـروار»
(هاتفي .)68 :9166،فرهاد جواهرات را از شيرين ميگيرد .حوادث داستان نظامي منطقي جلوه ميکنـد.
عشق فرهاد به شيرين بر اساس توصيفات نظامي از گراياهاي رفتاري (( )behavioural dispositionsدر
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خام غلطيدن فرهاد ،خاموش ماندنا و قبول نکردن پاداش) فرهاد کامال مشهود است .ايـن گـرايا-
هاي رفتاري در مواجهه با عشق در فرهادِ روايت هاتفي ديده نميشود و مياطر فقط بـا گـزارههـاي
دكتركرمعلي قدمياري

خبري شاعر متوجه اين عشق ميگردد .اعمال فرهاد از قبيس پذيرفتن مزد در قبال حفر جوي ،پرسـيدن
جاي کار و استواري او در برابر شيرين درصحنه ي مواجهه با شيرين با معنايي کـه شـعور متعـارنف از
عشق دارد سازگار نيست .عالوه براين ،هاتفي حادثهي واحدي از داستان نظامي را مـيشـکند و در دو
رويداد (صحنهي رويارويي و عشق فرهاد به شيرين) روايت ميکند .اين امر از شـدت تاثيرگـذاري آن
ميکاهد.عناويني که بعد از اين ،در روايت نظامي ميآيد عبارتاست از :آگاهي يافتن خسـرو از عشـق
فرهاد ،راي زدن خسرو در کار فرهاد ،طلرکردن خسرو فرهاد را و مناظرهي خسرو با فرهاد .تمام ايـن
عناوين در روايت هاتفي در يک پيرفت خالصه شدهاست« :مناظره کـردنِ خسـرو بـا آن محنـتزدهي
رنجخانهي صوري و گرفتار شدنِ آن يوس

صفتِ زلييا ناديده به مشقتخانهي تنگناي چـاهِ دوري».

هنگامي که خسروي نظـامي خبـر عشـق فرهـاد را مـيشـنود «هـوس در دل فـزود وآن دلسـتان را»
(نظامي .)266 :9333،هنگامي که خسروي هاتفي اين خبر را ميشنود از حال ميرود و غيرت او را فـرا
ميگيرد .تعبير هاتفي اين گونه است:
نشسـت از صـرصـر غيـرت چـراغـا

برآمـد دود حيـرت از دمـاغـا
(هاتفي)71 :9166،

خسروي نظامي زر و گوهر نوارش ميکند امـا بـه آن هـا تـوجهي نمـيکنـد و منـاظرهي آن دو
درميگيرد .سپس هاتفي حادثهاي را در داستانا ميآورد که در «پيامتن» نيست و آن زنـداني کـردن
فرهاد در چاهي است که «عمقا را نداند کس به فرسنگ» (هاتفي .)64 :9166،اما پس از مدتي خسـرو
وي را آزاد ميکند و چارهاي ديگر ميانديشد .اين اتفاق تاثيري در پيرنگ روايت ندارد.
در هر دو روايت ،خسرو از فرهاد ميخواهد که کوه بيستون حفر کند و از آن جايي که فرهاد به پايان
کار نزديک ميشود با حيلهاي او را ميکُشد .دراين ميان داستان فرعيِ رفتن شيرين به نزد فرهـاد قـرار دارد.
در روايت نظامي شيرين به سبرِ
مگر زان سنـگ و آهن روزگـاري

به د لگرمي فتد بر مــن شراري
(نظامي)241 :9333،
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فرهاد ميرود ،اسر وي سقط ميشود اما فرهاد از افتادن شيرين به زمين جلوگيري مـيکنـد.
نزد
تابستان 3131
به خسرو خبر ميدهند که پس از اين اتفاق فرهاد از آن موقع نشاطي در سر گرفتهاست و به زودي کار

7
تمام ميکند .خسرو طرح مرگ وي را ميريزد .اين اتفاق در روايت هاتفي بدينگونه است که:
را

به ياران گفت آن شيـرين شمـــــايس

بســوي بـيسـتونم مـيکـشــد دل

زنـــم در بيـستـون از نــاز گــامــي

به کـبـک کـوه آمــوزم خــرامـــي

کنــم از نـرگـس مـستـانهي خويـا

غزاالن را سبک ديوانـهي خويــا
(هاتفي)82 :9166،

با وجود اين که شيرين در قصر خسرو ساکن است ،براي دلبري نزد فرهاد ميرود و فرهاد به پاي
او ميافتد .شيرين «گهي از وعدهاش خرسند کردي» و «نوازش هاي بيانـدازه کـردش» (هـاتفي:9166،
 .)83شيرين که دوباره آرامِ فرهاد را ميبرد به قصر برميگردد .آتا رشـک در خسـرو شـعلهور شـده
طرح کشتن فرهاد را ميريزد .نکات مهم اين بيا ،نحوهي برخورد شيرين با فرهاد و نيز علت کشـته
شدن فرهاد توسط خسرو است .هر دو شيرين آيين دلبري ميدانند اما شيرينِ نظامي قصد ندارد با ناز و
کرشمه فرهاد را بيتاب کندوهمان طورکه ذکر شد قصدش از رفتن به نزد فرهاد خبرگيري از وي بوده و
اين که آيا ميتواند عشق او را بپذيرد ،اما قصد شيرين در روايت هاتفي چيز ديگري اسـت و پاکـدامني
شيرين را آلود ميکند .عالوه براين ،خسرو در روايتِ هاتفي به دليسِ رفتن شيرين به نزد فرهـاد ،وي را
ميکشد ،يعني فرهاد به سبر جرمي که خود مرتکر آن نشده است ميميرد .در هردو داستان ،خسـرو
به سبر کشتن فرهاد گناهکار است اما خسروِ نظامي اين حيله را به اين علت طرح ريزي ميکنـد کـه
نميتواند در صورت پيروزي فرهاد نقضعهد کند .وي فردي پايبند به اخالق است و بعد هم از کشتن
فرهاد پشيمان ميگردد واينگونه ميگويد:
کسي که او با کسي بدسـاز گـردد

بدو روزي همــان بـد بازگــردد
(نظامي)273 :9333،

بنابراين در روايت نظامي ،فرهاد در راه عشقا ميميرد اما فرهادِ هاتفي به سبر رشک خسـرو و
اعمال نادرست شيرين کشته ميشود .بدين صورت عشق ترسيم شده در روايت هاتفي عشقي سطحي،
مکانيکي و مبتني بر خودخواهي عاشق و معشوق است و روابط علّي سست ميشود.
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پیرفت .13نامه نگاری خسرو و شیرین :در روايت نظامي ،خسرو تعزيت نامهاي از راه طنـز بـه
شيرين مينويسد و پس از آن حادثهي مرگ مريم اتفاق ميافتد که موجـر وصـال خسـرو و شـيرين
دكتركرمعلي قدمياري

ميگردد (نظامي .)262 :9333،در ادامه ،شيرين نامهاي به عنوان تعزيت نامه براي مرگ مريم بـه خسـرو
مينويسد .درروايت هاتفي مهين بانو که همراه شيرين به ارمن آمده بود ،ميميرد .شيرين او را بـه ارمـن
باز ميگرداند و بدين طريق از خسرو جدا ميگردد .دراين زمان نامه نگاري هـايي بـين ايـن دو شـکس
ميگيرد .عدم انسجامي دراين نامهها به چشم ميخورد .محتواي نامهي شيرين حاکي از سرزنا کـردن
خسرو به سبر قتس فرهاد است .اين درحالي است که در زمان کشته شدن فرهاد ،شيرين نـزد خسـرو
بوده است و نيازي به نامه نگاري بعد از بازگشت به ارمن نيست .اين امر ميتواند ناشي از اين باشد کـه
هاتفي در تقليد از داستان نظامي پيرنگ روايت خود را از ياد برده است و يا اين که ميخواهـد بـه هـر
طريقي که شده در نامه نگاريها نيز از نظامي تقليد کند .همان طور که مالحظه ميشود ،هاتفي بـه ايـن
دليس که حکايت مريم را از داستان حذف کرده مجبور است از مرگ مهين بانو سين بگويد.
پیرفت .14ازدواج خسرو و شکر و پیرفت .15ازدواج خسرو و شیرین :ازدوا خسرو و شکر
در روايت نظامي داستاني مجزاست که قبس از حوادث ازدوا خسرو با شـيرين ذکـر شـده اسـت (در
روايت هاتفي پيرفت 94بهطور مجزا نيامده است .ازدوا خسرو با شـکر در ميانـهي پيرفـت  93آمـده
است) .خسرو صفت شکر اصفهاني را ميشنود و در طلر او به اصـفهان مـيرود ،امـا يـاد شـيرين از
ذهنا خار نميشود زيرا «که شيرين جان و شکر جاي جـان اسـت» (نظـامي )278 :9333،بنـابراين
قصد ارمن ميکند .در روايت هاتفي خسرو که با نامهي شيرين ناآرام شده به قصر وي ميرود .خسـرو
«ز دستا خواست گردن کند طوق» (هاتفي )949 :9166،که شيرين امتناع ميکند .خسرو ،ناراحـت از
اين کار ،نزد شکر در اصفهان ميرود .پس از آن شيرين به خسرو نامه نوشته از خود تعري

ميکنـد و

همين امر باعث ميشود که خسرو دوباره نزد او برگردد و با او ازدوا کند (هاتفي( )993 :9166،روابطِ
زماني ،مکاني و علي ضعي ) .بنابراين خسرو شيرين را به عقد نکاح خود درآورده به مـدائن مـيبـرد.
تمام اين حوادث در کمتر از 344بيت شرح داده شده است .ازدوا خسرو و شيرين در روايت نظـامي
اما مفصس است .مناظرهي شيرين و خسرو تا پنج بار ،رفتن پنهاني شيرين به خرگـاه خسـرو  ،برخـورد
وي با شاپور ،گذاشتن شروط ،آواز خواني باربد و نکيسا ،ازخود بييود شدن شيرين ،بـه پـاي خسـرو
افتادنِ شيرين و کاوين فرستادنِ خسرو براي شيرين از جمله حوادثي است که طرح روايـت نظـامي را
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3131و رويداد ازدوا را به تعويق مياندازد .نحوهي برخورد هاتفي با مسئلهي پيوند زناشويي و
تابستانکرده
پيچيده
بازنمود آن در کردار شيرين مبهم و ناهمگون است .در روايت نظامي خواننده متوجه ميشود از زمـاني

که 7مهين بانو شيرين را اندرز مي دهد هدف شيرين فقط ازدوا با خسرو است و تمام کـناهـاي وي
در راستاي همين هدف است اما کناهاي شيرينِ هاتفي در راستاي هدف ازدوا و اندرزهاي مهين -
بانو نيست .در هر دوروايت پيرفت .97شر زفاف :يکسان است .بنابراين از ذکر آن خودداري ميگردد.
پیرفت .17مرگ خسرو و شیرین :اين پيرفت با صفت داد و دها خسـرو در داسـتان نظـامي و
آيين ظلم و ستم خسرو درداستان هاتفي آغاز ميشود« .دو ديد متفاوت نسبت بـه پديـدهاي واحـد دو
پديدهي متفاوت را بوجود مي آورد» (تودوروف .) 73: 9382،نظاميشيصـيت خسـرو را بـر اسـاس
خسرو تارييي ،پادشاه ساساني ،که تغييراتي يافته و اين گونه به نظامي رسيده ،سروده است .درمقدمهي
شيرين و خسرو ذکر شده «خسرو در داستان هاتفي سيماي تجسم گشتهي شاهان و شاهزادگان معاصر
شاعر است .وظيفهي شاعر تنبه دادن شاهان زمان بواسطهي سيماي خسرو است .خسرو سرگرم عـيا
و عشرت است و بدين سبر مملکت رو به تباهي مينهد( ».هاتفي)xxxvi:9166 ،
شـده آيين داد و عدلـا از يـــاد

ز بيدادي مـمالک رفتـه بــر بـــاد

فراغت بسته رخت از ملـک ايـران

شده هم روســتا هـم شهـر ويـران

سـپاهـي و رعـيت هردو ناشـــاد

نه اين انعام شـه ديــــده نه آن داد

سران ملک از اين در تاب بودنــد

ز غصـه بيـيور و بييواب بودنــد
(هاتفي)24: 9166،

در پايانِ روايت نظامي خسرو در روايت نظامي برپاکنندهي عدالت اسـت امـا در روايـت هـاتفي
فردي است که بيرسمي ميکند و عياش و اهس طرب است و نامهاي از پيامبر به وي مـيرسـد ،امـا او
نامه را ميدرد (نامهدريدن خسرو در روايت نظامي درون داستان نيست .اين موضوع در مؤخره ٬پـس
از روايت داستان آمده است) .نظامي شيصيت خسرو را با دقت طرحريزي کرده است .در شيصـيت
وي سيري تکاملي مشاهده ميشود ،وي در اول داستان فردي عياش و ستمکار است .اما هرچه داسـتان
به پايان نزديک ميشود به فردي عادل و موبت تبديس ميشود .درروايت هاتفي عکـس ايـن امـراتفـاق
افتادهاست .همان طور که در پيرفت اول مشاهده شد ،وي فردي عادل و سياستمدار بـود ،امـا در پايـان
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مالحظه ميشود که شيصيت وي سيري نزولي داشته است .عالوه بـراين شـيرينِ هـاتفي تبـديس بـه
وسيلهاي براي عياشي خسرو ميگردد و نقا انفعالي دارد:
دكتركرمعلي قدمياري

ز کار پادشاهي گشـــته خرسـند

به جام باده و شيـريــن لبي چنـد
(هاتفي)991 :9166،

اما در داستان نظامي شيرين ،خسرو را در داد و دها اندرز ميدهد (نظـامي )318 :9333،و او را
برميانگيزد که به شيصيتِ خردمندِ آغازينِ داستان ،يعني بزرگ اميـد رجـوع کنـد .ايـن امـر محملـي
ميشود براي سينان حکمي نظامي درمورد چگونگي شکسگيري افالم ،دين و ...پس از اين ،شـيرويه
فرزند ناخل

خسرو و مريم پدر را زنداني ميکند .دراين بين شيرين با دلداري و اندرزتحمس سيتيها

را براي خسرو آسان ميکند .شبي فردي که مأمور کشتن خسرو است ،درحاليکه تيغ در مشت دارد به
بالين خسرو مي آيد و و او را زخمي ميکند (نظامي. )498 :9333،خسرو بدون بيدارکردن شيرين جان
ميسپارد .عکس العمس شيرين اين گونه بيان شده:
بگريه ساعتـي شـر را سـيه کـــرد

بسي بگريست وانـگه عـزم ره کـرد

چو شه را کرده بود آرايشي چــست

بکافور و گـالب انـــدام او شســت

همــان آرايـا خــود نيز نو کــرد

بدين انديشه صد دل را گـرو کــرد
(نظامي)491 :9333،

در مراسم خامسپاري خسرو که نظامي تصوير عزاداري شاهان را به نمايا ميگـذارد و شـيرين
در حالي که با زيور و آرايا است و«پرندي زرد چون خورشيد برسر» دارد و «حريـري سـرخ چـون
ناهيد» (نظامي )422 :9333،بر تـنکـرده اسـت و نيـز درحـاليکـه «گرفتـه رقـص در پايـان مهـدش»
(نظامي )422 :9333،به همان شکليکه خسرو کشته شده ،بـا دشـنهاي ،جگرگـاه خـود را مـيدرد .در
روايت هاتفي نيز،شيرويه فرزندخسـرو و مـريم اسـت .بزرگـان شـيرويه را برازنـدهي تيـت شـاهي
ميخوانند و وي را بر کشتن پدر تحريک ميکنند .در اينجا خسرو زنداني نميشود .خسرو در آن شبي
که پهلويادريده ميشودمست است و شيرين در بسترش است .هنگامي که شـيرين آگـاه مـيشـود،
«گريبان مـيدريد و آه مي زد» و«طپانه بر رخ چون ماه مـيزد»(هـاتفي )923 :9166،ودرمراسـم خـام-
سپاري ،درحاليکه عامهي مردم براي خسرو عزادارند (هاتفي ،)9166:927،شـيرين کـه نمـد در گـردن
انداخته« ،گهي رخساره از ناخن همي خست» (هاتفي. )927 :9166،خود را بـا خـوردن زهـر هالهـس
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3131احتساب روايت نظامي به عنوان پيامتن و روايت هاتفي به موابهي بيامتن ،هاتفي که کسِ
تابستان با
ميکشد.
پيرفت ازدوا خسرو با مريم را حذف کرده ،در اين پيرفت به داستان مريم اشاره مـي کنـد .ايـن نـوع

غيا 7بِ اطالعات قبلي در داستان در زمرهي بينا متنيت قرار نميگيرد .يعني بهاينصورت نيست که هاتفي
با حذف اطالعات قبلي و اشارهاي ميتصر به آن داستان نظامي را تداعي کند .عالوه بر اين ،نـاهمگوني
حوادث و توصيفات جزيي با رخدادهاي کلي روايت مورد توجه است :اين مردمي که به سـبر مـرگ
خسرو جامهها را برتن چام کرده بودند همانهايي هستند که به آن ها ظلم و ستم ميشده است.
نتیجه
در ارزيابي دگرگونيها و بررسي روايتشناسي روايت نظامي و هاتفي ميتوان نتيجـهگرفـت کـه
شيوهي روايت دو داستان متفاوت است .ويژگيهاي روايي بهدست آمده از خسـرو و شـيرينِ نظـامي
عبارتند از .9 :دارابودن پيرنگ قوي به نسبت روايت هاتفي  .2پيچيـده کـردن طـرح داسـتان از طريـق
افزودن حوادث فرعي به روايت اصلي  .3اهميت دادن به روابـط علـي و معلـولي وانسـجام حـوادث
روايت  .4توصي

جزئي شيصيت ها براساس ژانر غنايي اثر  .3توصيفات دقيق صحنه ،مکان ،زمان و

حاالت و انطباعات افراد  .7استفاده از شگرد داستاني تعليق  .6شيصيتپردازي از طريق طرح گفتگـو،
نامهنگاري و حديث نفسهاي شيصيت ها  .8بيان داستان از زاويهي داناي کس بـهطـوري کـه گـويي
نظامي به ميفيترين زواياي روحي شيصيت هاآگاه است  .1تغيير زاويهي ديد از دانـاي کـس بـه اول
شيص و بالعکس  .94اهميت دادن به ارتباط زماني حوادث  .99نتيجـهگيـري اخالقـي در پايـان هـر
قسمت .ويژگيهاي روايي شيرين و خسروِ هاتفي عبارتند از .9 :عدم وجود پيرنگ قوي و منسـجم .2
اهميت دادن به روايتِ اصسِ داستان  .3ضع

در روابط علي و معلولي و تأثير بسزاي حوادث اتفاقي و

عجير  .4کاها دادن روايت از طريق حذف برخي از پيرفت هاي اصلي داستان و بيان حوادثي که به
اين پيرفت ها ارجاع داده شدهاست  .3بـياهميتـي ارتبـاط زمـاني و مکـاني  .7توصـيفات ميتصـر از
شيصيتها( شيصيتپردازي مستقيم)  .6عدم توصي

زمان و مکان و صحنهها که موجـر کـاها

حقيقتنماييميگردد  .8غلبهي روح حماسي برروح غنايي اثر  .8وجـود تنـاقض در روايـت  .1عـدم
وجود نتيجهگيري اخالقي  .94شتابزدگي درروايت .بنابراين ميتوان نتيجهگرفتگشتار روايت هـاتفي
نسبت به روايت نظامي گشتاري ساده و مستقيم است.
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