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فرهادنامه: روایتی دیگرگون از داستان شیرین و فرهاد
1علی کریم زاده

چکیده
ـــیرین« ـــتان» خســـرو و ش هاي اواخر عهد از جمله داس

بازي خسرو پرویز بیست ساسانی است. موضوع آن عشق
ستان و سومین پادشاه  این سلسله است با شیرین. این دا

گویان مایۀ شاعران و افسانهدر دورة اسالمی، همواره دست
بوده و تغییراتی یافته است. 

فردوسی نخستین شاعري است که داستان معاشقه خسرو 
با شــیرین را در شــاهنامه به نظم کشــید. پس از او نظامی 

ـــتر و پررنگ هارت بیش با م ته  تان را الب ـــ کردن این داس
هاي غنایی آن که در شــاهنامه مورد کم توجهی قرار جلوه

گرفته بود و همچنین درج قصــه عشــق فرهاد و شــیرین، 
دوباره به رشته نظم درآورد. 

ـــاعر گمنام دیگري به نام  تقریباً دو قرن پس از نظامی، ش
شیرین را که هنوز  شق فرهاد و  ستان ع عارف اردبیلی دا

شر سر زباندر میان مردمان گنجه و  ها بود، منظوم وان بر 
شته برآنیم که » فرهادنامه«ساخته و آن را  نامید. در این نو

سرو » فرهادنامه«وجوه اختالف روایت در منظومه  را با خ
و شــیرین فردوســی و نظامی از رهگذر بررســی و تحلیل 

هاي اصلی داستان یعنی خسرو، شیرین و فرهاد شخصیت
مشخص نماییم. 

شیرین، ها:کلید واژه فرهادنامه، عارف اردبیلی، خسرو و 
روایت و عشق. 
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Farhad Nameh: A dissimilar Tale of
Shirin and Farhad

Ali Karimzadeh,

Abstract
The story of  Khosro and Shirin is one of
the late Sassanid tales eras. The subject of
that is the love play of  Khosro Parviz, the
23rd king of this dynasty with Shirin. This
story in the Islamic era has always been the
source of poets and mythologists and has
developed and changed.
Ferdowsi is the first poet who ordered the
story of  Khosrow's love story with Shirin
in Shahnameh. After him, the story was
arranged in a more skillful way,
highlighting the richness of his story,
which was underestimated in Shahnameh,
as well as the introduction of Farhad and
Shirin's story of love. Almost two centuries
after the Nezami, another unknown
anonymous poet, Aref Ardebili, composed
the love story of  Farhad and Shirin, which
was still among the people of Ganjeh and
Sharvan, and called his "Farhadnameh". In
this essay we are going to identify the
aspects of the narrative differences in the
Farhadamname system with Ferdowsi's
Khosrow and Shirin and the Nezami
through the analysis and analysis of the
main characters of the story including
Khosrow, Shirin and Farhad.
Keywords: Farhadamname, Aref Ardebili,
Khosroushirin, narration and love.
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مقدمه -1
ستان شورانگیز خسرو و شیرین از قصه هاي مشهوري دا

شا تاریخی دارد و حو ست که من ست به ا ادث آن متعلق ا
اش به روزگار پادشاهی خسروپرویز و عشق و دلباختگی

ـــیرین. بی ـــور و گمان، این حادثهش تاریخی از چنان ش
هیجانی برخوردار بود که از همان آغاز، تخیّل بسـیاري از 

ـــه ـــاعران و قص پردازان را برانگیخت. چنان که برخی ش
و پژوهشـــگران از وجود چند داســـتان در باب خســـرو

ــانی خبر داده ــاس ــیرین در اواخر دورة س از زمان «اند: ش
سانه سیار قدیم اف شیرین ب شقۀ خسرو با  هایی در باب معا

اند و ظاهراً قبل از سقوط دولت ساسانی هم یک یا نوشته
ست  شته ا چند رمان عامیانه راجع به این مطلب وجود دا

سی و پاره ضی از متون عربی و فار هاي آن رمان را در بع
). 34: 1378کریســـتن ســـن، »(اندنامگ وارد کردهخوداي

باري، قصــه معاشــقۀ خســرو با شــیرین به زودي بر ســر 
پردازي قرار ها افتاد و در مســـیر افســـانه و افســـانهزبان

صهگرفت. در هر دوره شاخ و برگاي تخیّل ق هاي گویان 
ستان افزود و بدینتازه صلی دا ستان اي بر تنۀ ا سان از دا

سرو و  ها و روایات متعدد و گاه مختلف به شیرین نقلخ
وجود آمد. 

برخی روایات از داستان خسرو شیرین، شبیه و نزدیک به 
ظامی. البتـه  ـــی و ن یت فردوس ند روا مان ند  کدیگر ی

فاوت ـــخنگوي بزرگ ت هاي جزئی نیز در گزارش دو س
شــود. مثالً فردوســی در داســتان خود نامی از مالحظه می

برد و این در هانی، محبوبه خسرو، نمیفرهاد و شکّر اصف
ست که در برخی منابع پیش از فردوسی، از جمله  حالی ا

شاره شده است:  و «... در تاریخ بلعمی به حضور فرهاد ا
کنیزکی بود او را، شـــیرین نام که اندر [همه ترك و] روم 
از آن صـــورت نیکوتر نبود. پرویز بفرمود تا آن کنیزك را 

دان ســنگ. چون بمرد، او را نیز دفن نیز صــورت کردند ب
ستاد و به  شت. و پرویز به روم کس فر کرد و ماتمش بدا
ترکستان و اندر همه جهان، تا یکی چون او بیارند، نیافتند 
ـــق  کس مانند او. و این کنیزك آن بود که فرهاد برو عاش

ندن  شـــده بود. و پرویز فرهاد را عقوبت کرد و بکوه ک
). 1388:758(بلعمی، » فرستاد

داســتان خســرو و شــیرین فردوســی در قســمت تاریخی 
شروع می شود. شاهنامه به هنگام پادشاهی خسرو پرویز 

ـــتان اي به پروراندن گوي بزرگ توس، گویا عالقهاما داس
شته و به جنبه ستان ندا هاي غنایی آن توجه چندانی این دا

نکرده است. به زعم نظامی، این امر ناشی از کهولت سن 
عالقگی او وســی به هنگام نظم داســتان و در نتیجه بیفرد

تواند باشد. به مسائل عشقی می
شـــاید هم یکی از دالیل کم توجهی فردوســـی به تمامی 

هاي غنایی آن، حفظ ها و جلوهداستان، مخصوصاً به جنبه
فردوسی برخالف نظامی «روح حماسی در آن بوده باشد: 

نهد ن را به کنار میتمامی ماجراي عاشقانۀ خسرو و شیری
ــدمه ــاهنامه ص ــی ش حمیدیان، »(اي نزندتا به روح حماس

1372 :171 .(
ستان  ست که دا شاعري ا سی، نظامی دومین  پس از فردو
شید. نظامی اگر چه تاثیرات  شیرین را به نظم ک سرو و  خ

هاي او را تکرار فراوانی از فردوســی گرفته، هیچ گاه گفته
ند. او خود اذعان مینمی هدفش از نظم برخی کک ند که 

ستان شیرین، دا سرو و  سکندرنامه و خ ستان مانند ا هاي با
هاي داناي توس است: گفتن ناگفته

سخنگـــوي پیشینـــه داناي طوس
که آراست روي سخن چون عروس

مانددر آن نامه کان گوهـــر سفتـــه
هــاي نـــاگفته مانــدبــسی گفتنی

ــاستـــاناگـر هر چه بشنیدي از ب
بگفتـی، دراز آمــــدي داستــــان

نگفت آنچــه رغبــت پذیرش نبود
همــان گــفت کزوي گزیرش نبود

) 91: 1368(نظامی، 
اش در خلق دستیپردازي و چربقدرت نظامی در داستان

و ایجاد توصــیفات بدیع و نغز از طبیعت و مجالس بزم و 
شوق  شق و مع صاف و احوال عا شی و او و همچنین خو
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هاي متعدد از داســتان خســرو و شــیرین در وجود روایت
ــخنگوي گنجه  ــهر بردع و گنجه، این امکان را براي س ش

ــیعفراهم می ــاخت تا با تخیّلی وس ــاعرانهس تر به تر و ش
ست که در بردع به  ّصه برود. نظامی خود مدعی ا سراغ ق

منبعی مکتوب دسترسی داشته است: 
نیستحدیث خسرو و شیرین نهان

تر الحق داستان نیستوز آن شیرین
پسند استاگـر چــه داستـانی دل

عروسی در وقایــه شهــربند است
بیاضش در گزارش نیســت معروف

که در بردع سوادش بــود مــوقوف
ز تــاریخ کــهن ســـاالن آن بـوم

مــرا ایــن گنج نـام گشت معلوم
) 32: 1395(نظامی، 

هیچ نام و نشــانی از این کتاب به دســت که شــاعربا این
توان استنباط کرد که از قرن چهارم به بعد دهد، اما مینمی

سترش و دگرگونی یافته و در  شیرین گ سرو و  ستان خ دا
شقانه  صه عا شور و هیجانی که الزمۀ یک ق صر نظامی  ع

است، به آن افزوده شده است. 
شاهد ر ستان تقریباً دو قرن پس از نظامی، هنوز ما  واج دا

ــروان  ــیرین در نواحی گنجه و ش ــرو با ش ــقۀ خس معاش
ها که گزارش دیگرگون از هســـتیم. یکی از این داســـتان

دهد، منظومه قصـــه خســـرو و شـــیرین و فرهاد ارائه می
سرودة عارف اردبیلی است. » فرهاد نامه«

با دو  به کلی و از بیخ و بن  تان  ـــ عارف از داس یت  روا
ــین متفاو ــر روایت عمدة پیش ــتۀ حاض ــت. در نوش ت اس

کوشیم رفتار و کردار اشخاص داستان(خسرو، شیرین می
ـــیرین  ـــرو و ش و فرهاد) در فرهادنامه عارف را با خس
فردوســی و نظامی و در چند مورد نیز با فرهاد و شــیرین 
سه کنیم تا وجوه اختالف  شی بافقی و خاناقبادي مقای وح

ها مشخص نماییم. روایت را در آن
هاي تحقیق پرسش-1-1

هاي ذیل شــود تا به پرســشدر جســتار حاضــر تالش می
پاسخ داده شود: 

عارف اردبیلی سرایندة منظومه فرهادنامه کیست؟ -
وجوه اختالف روایت و نقل داستان فرهاد و شیرین در -

هاي دیگر از آن داستان چیست؟ منظومۀ عارف با روایت

اهداف تحقیق -2-1
شود: هدف عمده دنبال میدر نوشتۀ حاضر دو 

معرفی مثنوي فرهادنامه و سرایندة آن. -
با - مه  نا هاد تان در فر ـــ یت داس ـــی تطبیقی روا بررس

ـــلی روایت تار قهرمانان اص ـــین با تاکید بر رف هاي پیش
داستان. 

پیشینۀ تحقیق -3-1
شده،  شته  سه نظامی نو در میان آثاري که به پیروي از خم

مه« نا هاد ف» فر یث مت یت از ح قل و روا اوت بودنش در ن
داســتان فرهاد و شــیرین، متنی اســت منحصــر به فرد. با 
سیار  شرح ب صحیح متن و  وجود این، تاکنون به غیر از ت

»  دانشمندان آذربایجان«مختصري از حیات شاعر در کتاب 
ـــی درباره منظومۀ فرهادنامه به عمل نیامده  تحقیق خاص

است. 
بحث و بررسی -2

ـــت. عارف اردبیلی  ـــتم هجري اس ـــاعران قرن هش از ش
ـــاره کرده در اردبیل  والدتش چنان که خود نیز به آن اش

اتفاق افتاد: 
به شهـر اردبیل و خانه خویش

کدامین خانه در کاشانه خویش
) 121: 2535(عارف، 

ـــت. به » فرهادنامه«اي به نام از او مثنوي باقی مانده اس
صاحب کتاب  شتۀ  شمندان آذربایجان«نو در «، عارف »دان

عهد ســلطان اویس جالیر بر حســب دعوت شــروانشــاه 
ـــروان رفته به 745-774اعظم کیکاوس بن کیقباد( ) به ش

اي به عنوان تعلیم و تدریس پسر وي معین شده و منظومه
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فرهادنامه به نام آن پادشاه موزون ساخته و در تاریخ ختم 
آن چنین گفته است: 

زهجرت بود با عین و الف و ذال
)»771ــه شنبه آخر صیف اول سال (=سـ

) 251: 1341(تربیت، 
شرح احوال فرهاد منظومه» فرهادنامه« ست غنایی در  اي ا

ـــیرین بر وزن مفاعیلن، مفاعلین، فعولن  ـــتان و ش با گلس
ـــاعر آن را در برابر  (بحر هزج مســـدس محذوف) که ش

ــیرین نظامی منظوم کرده و بیش از  ــرو وش بیت 460خس
استان به این شرح است: دارد. خالصۀ د

گســاري فرهاد، پســر فغفور چین، که اهل عشــرت و می
ـــتور می نهبود، روزي دس خا گار تا براي وي ن هد  اي د

ــو گرد می ــان چین از هر س آیند تا هر یک بســازند. نقاش
ــاور نام  ــان که ش ــرا ببندند. یکی از نقاش ــی بر آن س نقش

ستاد سنگ ستان، دختر ا ي تراش ابخازداشت، صورت گل
شود. کند. فرهاد عاشق صورت میرا تصویر می

ـــیدن برادر(= عموي  با مرگ فغفور و به تاج و تخت رس
ور و خیره ســرش، فرهاد از ترس جان پنهانی فرهاد) کینه

صد ابخاز ترك  شه به ق شاور، چین را براي همی همراه با 
ـــتان ازدواج میمی کند. او با کند. در ابخاز فرهاد با گلس

تر دلباخته گلستان بود، در نان ابخازي که پیشیکی از جوا
رساند. روزگار مجلس بزمی درگیر شده، وي را به قتل می

رسد. خوش فرهاد با مرگ زودرس گلستان به پایان می
ـــاه ارمن، از همان روزي که فرهاد را  ـــیرین، دخترش ش

بیند، عاشق و شیفتۀ او نخستین بار در مجلس بزم پدر می
ستگاري خسرو از وي و ازدواج فرهاد با شود؛ اما خوامی

دهد. تا این گلستان، مجالی براي بروز عشق و وصال نمی
ــیرین از که مرگ نا به ــرخوردگی ش ــتان و س هنگام گلس

ــق و عالقه به  ــرو، زمینه را براي اظهار عش ــق با خس عش
ســازد. برمال شــدن عشــق نهانی، خشــم فرهاد فراهم می
رو فرهاد را به قصد کشتن انگیزد؛ از این خسرو را بر می
زند و با خواند. فرهاد خود را به جنون میبه بارگاه فرا می

برد. مریم بانوي اول ایران از این حیله جان سالم به در می

ــیرین آگاه می ــر به ش ــق همس ــرو مجبور عش ــود. خس ش
شود تا با ازدواج فرهاد با شیرین موافقت کند، مشروط می

وه بیستون گذرگاهی ایجاد کند. بر اینکه فرهاد از میان ک
شــود، روزي پیرزنی مســافر از راه فرهاد مشــغول کار می

سالمی ست که  سد. او مادر جوانی ا ست ر ها پیش به د
شده بود. پیرزن براي انتقام گرفتن از فرهاد،  شته  فرهاد ک

قداري افیون می هانی در کوزة آب م ریزد. فرهاد پس از ن
د. دهخوردن آب در دَم جان می

عارف -2-1 یت  یان وجوه اختالف روا ـــه و ب قایس م
ها اردبیلی از قصه شیرین و فرهاد با دیگر روایت

سرو و » فرهاد نامه«ي منظومه ست از خ اگر چه تقلیدي ا
ستان پردازي در قیاس  شیرین نظامی و از حیث ادبی و دا

ــعیت می ــت وض ــس نماید، اما به لحاظ غرابت و با آن س
ـــت در خور توجه. عارف تازگی نقل و روایت ، اثري اس

صریح خود، چند جا به تازه بودن روایت در منظومه اش ت
ــروان با یکی از  ــت که در ش ــت. او مدعی اس ــته اس داش
نت  ما به ا تابی  قات کرده و از وي ک هاد مال گان فر نواد

ته که در آن حکایت هاي فرهاد از نوع و لونی دیگر گرف
ثبت و ضبط شده است: 

هاي فرهادایتدرو گفتــه حک
که میلش با گلستان از چه افتاد
نوشته قصــۀ شیــرین تمـامی

گوید نظامینه بر وجهی که می
) 11: 2535(عارف، 

یا در جاهاي دیگر گوید: 
سخن در عشق فرهاد آنچه فرمود(= نظامی)

روایت پیش من بر عکس آن بود
) 125(همان: 

اگــر از قصــۀ فــرهاد و شیرین
اوي دم زند غم نیست دریندو ر

) 126(همان: 
ـــتان را واقع گراتر و در نتیجه  عارف روایت خود از داس

داند و براي اثبات این مدعا تر از روایت نظامی میمقبول
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کند. این پردازي نظامی به شــدت انتقاد میاز شــیوة قصــه
ــیت ــخص ــتان و انتقادات عمدتاً متوجه اعمال ش هاي داس

ی است. راوي آن یعنی نظام
صیت شخ ستان، عارف کردار  شخاص دا ها را با در نقد ا

نگ نمی ماه تان همخوان و ه ـــ له منطق داس بد. از جم یا
هاست، واکنش خسرو به هنگام دیدن شیرین در چشمه آن

که نه تنها عملی در خور شــخصــیت و منش خود نشــان 
نه روي بر مینمی تابد. در حالی که دهد، بلکه جوانمردا

هاي داســتان، وي به عنوان شــخصــی هدر دیگر صــحن
باز و تردامن معرفی شده است:هوس

عجـایـب بـود شیـــرین دیدن او
پس از دیدار ســــر پیچیــدن او
شدن زان پس بــه درد و داغ ناالن

هــا بر دیده ماالنچو کودك دست
گذشتــن ز آهـوان شیري نباشـد
که جوع الکلب را سیري نباشنـد

)133(همان: 
یا ماجراي کشــتن شــیر با یک مشــت به دســت خســرو، 

اساساً امري نامعقول و غیر واقعی است. 
بکشت آن شیر نر،خسرو بیک مشت
تــامل کن توان موشی چنان کشت

) 133(همان: 
همچنین عفت و پاکدامنی و وفاداري شیرین که فردوسی 
عارف چنین  ما  ند، ا فاق نظر دار ظامی هر دو بر آن ات و ن

هاي را براي شــیرین که خود را تســلیم خواســتهصــفتی
پسندد. کند، نمیهوسناك خسرو می

ـــتان، یعنی نظامی نیز خرده  عارف همچنین بر راوي داس
ـــت معنوي و در می ظامی حکیمی اس گیرد. به زعم او، ن

ـــق هاي مجازي و  ـــتقیم از عش نتیجه تجربه کافی و مس
کامگی ها ندارد: تن

زي پیشۀ اونبــود ایــن عشقبــــا
بــگفتـــن پی نبرد انــدیشــۀ او

یـکی نگــرفت هرگز می به دستان
چه دانـد شـرح دادن حال مستان
صفاي مـی زمــی بر دست بشنو
سرود مسـت را از مســت بشنو
نــه مـــرد نقشبند مانوي بــود
از آن صورت که مرد معنوي بود

)138(همان: 
داند. د را صـــاحب تجربه میعارف البته در این زمینه خو

ـــتان خود با زن  ـــراحتاً به داس ـــمن مثنوي ص او در ض
ـــاره میزاهدنماي بدکاره کند که چگونه از راهی اي اش

سیده و از وي به  صل آن زن پتیاره ر پنهانی و مخفی به و
ست. بی سته ا ست، تمامی کام ج گمان تجربیاتی از این د

هاي مجازي و قســراینده را در نظم فرهادنامه و بیان عشــ
جنسـی در آن یاري رسـانده اسـت. باري، عارف داســتان 

یل واقع ـــرو و خود را به دل گرا بودن، برتر و بهتر از خس
پندارد. شیرین نظامی می

ــیرین در  ــتان فرهاد و ش ــه گزارش داس ــی و مقایس بررس
عــارف اردبیلی بــا روایــات دیگر از آن، » فرهــادنــامــه«

آن خواهیم پرداخت. موضــوعی اســت که در این مقال به
ها، بررســی براي نشــان دادن وجوه اختالف نقل و روایت

هاي اصلی داستان یعنی فرهاد، شیرین و خسرو شخصیت
تواند راهگشا باشد. می

فرهاد -3-2
اصل و منشا فرهاد -1-3-2

پسر » فرهاد نامه«فرهاد، قهرمان و شخصیت اصلی داستان 
فغفور چین است: 

ن بود فرهادشه و شهزاده چی
به مردي رستم آیین بود فرهاد

)15(همان: 
شاهزاده جوان با مشاهده صورت گلستان که شاور نقاش 

شیفتۀ او می شود. در نگارخانه ترسیم کرده بود، عاشق و 
پدر  تان را از  ـــ خاز گلس وي پس از فرار از چین در اب
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ـــتگاري می ـــتاد با ازدواج آن دو موافقت خواس کند. اس
تراشــی را بیاموزد. که داماد فن سـنگبه شـرط اینکند می

ـــرط را می پذیرد. در چند روایت کردي هم به فرهاد ش
شاهزاده بودن فرهاد اشاره شده است. از جمله در روایت 

ــــاپور در چین، در مــام احمــد لطفی، آن گــاه کــه ش
ست سی ماهر بود با فرهاد دیدار میج کند و وجوي مهند

سد: از او می سی: چشاپور «پر سی ئه تو؟ کوتی: -پر که 
ئه من کوري پادشــاي چینیم، ســه لته نه تی مه مله که تی 

: 1384فتاحی قاضـــی، »(چین ده ده ســـت با بی من دایه
124 .(

(ترجمه) شــاپور پرســید: تو چه کســی هســتی؟ گفت 
سلطنت مملکت چین در  شاه چینم،  سر پاد (فرهاد): من پ

دست پدر من است. 
ســـرو و شـــیرین خاناقبادي نیز از همچنین در منظومه خ

یاد شده است. » شاهه نشانی چین«فرهاد به عنوان 
ــل فرهاد را از چین می ــاور) نظامی اص ــاپور(= ش داند. ش

قه ـــاب ـــی و س ـــنگ تراش هارت فرهاد در س ي دربارة م
گوید: اش با او به شیرین میآشنایی

که هست اینجا مهندسی مردي استاد
نه فـــرهادجــوانی، نــام او فــرزا

بــه وقــت هنـدسه عبرت نمــایی
مجسـطـی دان اقلیــدس گشـــایی

...
کـــه ماهر دو به چین همزاد بودیم

دو شــاگرد از یکی استــاد بــودیم
چوهر مایه که بود از پیشه بـرداشت

قلم بر من فگند، او تیشه بــرداشت
) 216-217: 1378(نظامی، 

ن وحشــی بافقی، فرهاد خطاب در منظومۀ فرهاد و شــیری
گوید: به شیرین می

یکی مسکینم از چین نام فرهاد
غالم تو و لیک از خویش آزاد

) 533: 1377(وحشی، 

ــود در هیچ یکی از دو منظومه فوق چنانکه مالحظه می ش
به شــاهزاد بودن فرهاد و فرارش از چین اشــاره نشــده 

است. 
نظر و نخستین دیدار -2-3-2

ظه دیدار عاشــق و معشــوق که در داســتان هاي دربارة لح
ترین و مهیّج ترین حوادث داســـتان به غنایی اغلب ازمهم

ـــمــار می ــا عنوان ش ــاد کرده» نظر«رود و از آن ب - ی

ند(پورجوادي،  ظامی از 150: 1372ا عارف و ن یت  )، روا
نخستین دیدار فرهاد و شیرین متفاوت است. 

براي کندن و گشادن بنا به روایت نظامی، شاپور فرهاد را
شیرین دعوت می کند. فرهاد در حالی که جویی به بارگاه 

پردازد. وگو میبیرون پرده ایستاده است با شیرین به گفت
شیرینشیرین که به خوش ست، زبانی و  شهور ا سخنی م

رود: گشاید فرهاد از هوش میچون زبان به سخن می
بــرآورد از جگــر آهی شغبناك

زپاي افتاد بر خاكچو مصروعی 
) 219: 1395(نظامی، 
شود. از این لحظه عشق فرهاد به شیرین آغاز می

ست. در فرهادنامه این رخداد به گونه شده ا اي دیگر نقل 
ــاکن می ــاور به فرهاد چون در ابخاز س ــود، همراه با ش ش

ــتان می ــاه ارمنس ــاه مجلس بزمی ترتیب بارگاه ش رود. ش
ــیرین جا فرهاد ندهد. در آنمی ــتین بار ش ــاله را 9خس س
ستاخ و طبیعی می سرکش و گ ست  شیرین دختري ا بیند. 

است که گوشۀ چشمی هم به جوان تازه وارد و خوشروي 
شد. اما فرهاد بدون این شته با که کمترین عالقه و چینی دا

ستین  شق نخ سراغ ع شد، به  شته با شیرین دا توجهی به 
او در دلش تر محبترود که پیشخود یعنی گلســـتان می

ریشــه دوانیده بود. در این منظومه دیدار فرهاد با شــیرین 
اي مهم و تاثیرگذار نیست. حادثه

عشق فرهاد -3-3-2
پس از مرگ گلسـتان، فرهاد با شـیرین که » فرهادنامه«در 

اي پنهانی هاي خســرو اســت، رابطهحال یکی از معشــوقه
ق عذري و کند. عشق نهانی آن دو نه از نوع عشبرقرار می
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ـــت.  پاك و آرمانی، بلکه از جنس زمینی و مجازي آن اس
ـــبانه اســـت که فرهاد به در یکی از همین خلوت هاي ش

ــیرین می ــل ش ــد و از او کام میوص جوید. همچنین رس
شقبازي ستون ها و تن کامگیع شیرین در بی هاي فرهاد با 

نیز از مقولۀ عشق جنسی است: 
نهــاده کوهکن رخ بر رخ شاه

ان کـرده ز نو خورشید با ماهقر
به دندان پاره کرده سیب سیمین

به سینه خــرد کــرده نار شیرین
) 193: 2535(عارف، 

در داسـتان نظامی و وحشـی بافقی، فرهاد عاشـقی اســت 
ــیرین پاك و دل ــق ش ــوخته. زمانی که دل درگر و عش س

ندد، مجنونمی بان میب یا به کوه و ب ـــر  با وار س هد و  ن
گیرد: انس میوحشیان 

گهی با آهوان خلوت گزیدي
گهی در موکب گوران دویـدي

گهی اشک گو زنان دانه کردي
گهی دنبال شیران شانه کـردي

) 224: 1395(نظامی، 
ست  شقی ا شیرین، ع شق فرهاد به  در گزارش نظامی، ع
پاك و دور از  ـــویه و بی فرجام و در عین حال  یک س

عشـقی بسـنده اغراض جسـمانی. از خصـوصـیات چنین 
ست:  شق به نظر و نظربازي ا شق آن بود «کردن عا پس ع

شد  سالم با شهوت،  شایبۀ غرض، مبرّا و از احتمال  که از 
صر در نظر بود. پس هر کس که دوام  شق منح و لذت عا
لذت و اســـتدامت عشـــرت خواهد، نظر باز و پاك دامن 

)187: 1350شجاع، »(است
چون سوي قصر او نظاره کردي

جامه جان را پاره کرديبه جاي 
) 224: 1395(نظامی، 

مرگ فرهاد -4-3-2

مرگ فرهاد و علت و چگونگی آن از دیگر مواردي است 
ـــت. بنا به  ـــهود اس که اختالف نقل و روایت در آن مش

ستان ازدواج گزارش عارف اردبیلی، آن گاه که فرهاد با گل
ي به کند، با یکی از جوانان ابخازي که قبالً تعلق خاطرمی

شته، درگیر می ستان دا ساند. شود و او را به قتل میگل ر
مادر جوان مقتول، پیرزنی است داغدیده که به دنبال انتقام 
قتل پسرش از فرهاد، چونان مسافري غریب و ناآشنا وارد 

کند. پیرزن در شــود. فرهاد از او پذیرایی میبیســتون می
ـــب مقداري افیون در کوزة آب می ـــتی مناس زد، ریفرص

جان می یدن آن در دم  ـــ هاد پس از نوش ما در فر هد؛ ا د
ـــنیدن خبر دروغین مرگ  گزارش نظامی، فرهاد پس از ش

اندازد و به عمر خود شیرین خود را از فراز کوه پایین می
دهد. پایان می

شیرین -4-2
صیت شخ شاهنامه و از  ست. در  ستان ا هاي محوري دا

پاکدامن و وفادار خسرو وشیرین نظامی نمونه اعالي زنان
به همســر خویش اســت. همه جمال صــورت دارد و هم 

نا:  ظامی در این بهترین و دل«مع هات ن ـــبی انگیزترین تش
ـــیرین...  مال ش بایی و جمال و ک ـــف زی تان وص ـــ داس

) 191: 1337شهابی، »(است
شیرین در روایت صیت  شخ سی تفاوت  هاي حال به برر

پردازیم. متعدد می
ن با خسرو آشنایی شیری-1-4-2

فردوسی در شاهنامه به چگونگی آشنایی خسرو و شیرین 
اشاره نکرده و فقط به این گفته بسنده کرده است: 

چــو پــرویز نابـاك بود و جوان
پدر زنــده و پـــور چون پهلوان

ورا در زمین دوسـت شیرین بدي
بـرو بر چو روشن جهان بین بدي

) 211: 1382(فردوسی، 
شوب و فتنهاما در آن  شق و روزگاران پرآ خیز، این دو عا

بار از هم دور می به اج ـــوق  تا اینمعش ند  که روزي افت
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گذرد. خسرو در راه رفتن به شکار از کنار قصر شیرین می
آید. خســرو با آراید و به بام قصــر میشــیرین خود را می

ـــکار دیدن او آه و ناله می ـــت از ش کند و پس از بازگش
کند. کوي خویش آورده، با او ازدواج میشیرین را به مش

در خســرو و شــیرین نظامی، شــاپور ندیم خاص خســرو 
شیرین، برادرزاده و ولی عهد مهین بانو،  صف  روزي به و

هاي او دل در پردازد. شاه با شنیدن گفتهشاه ارمنستان می
ـــیرین می ـــق ش نهد: بندد و آرام و خواب از کف میعش

ـــود و نمی« یا س ـــودا ن فتکزان س به ». خ شــــاپور را 
ست ستان میج شیرین به ارمن شاپور به وجوي  ستد.  فر

رود و با آویختن تصــویر خســرو در مســیر ارمنســتان می
کند. شــیرین با دیدن شــیرین، او را نیز شــیفته خســرو می

ــرو راهی مداین می ــمهخس ــود. در راه به چش ــاري ش س
کند. در این رســد، براي رفع خســتگی در آن آبتنی میمی

هنگام شــاهزاده جوان که مغضــوب پدر شــده و از ترس 
شیرین را  ست،  ستان در حال حرکت ا جان به جانب ارمن

که او را بشــناســد. شــیرین بیند، بدون ایندر چشــمه می
اکنون در مداین اسـت و خسـرو در ارمنسـتان، شـاپور به 

آورد و آن دو دسـتور خسـرو، شـیرین را به ارمنسـتان می
بار هم ـــتین  یدار براي نخس گاهی د کار ـــ دیگر را در ش

کنند. می
شنایی با چنین طول و تفصیل »فرهادنامه«در  ، اما جریان آ

ست  شاور ندیم فرهاد ا ست. در این منظومه،  شده ا بیان ن
اش در فن نقاشی و نه خسرو. خسرو او را به خاطر آوازه

شیرین را پردازي به ایران فرا میچهره شاور نقش  خواند. 
شود و کند، خسرو دلباخته صورت میمیدر قصر ترسیم 

فرستد. شاور را براي خواستگاري به ارمنستان می
عشق و وفاداري و پاکدامنی شیرین -2-4-2

شیرین نظامی بارها به وفاداري و  شاهنامه و خسرو و  در 
پایبندي شیرین به عشق شاهزاده خسرو تاکید شده است. 

سی، سرو، بنا به گزارش فردو شیرین را به هنگامی که خ
ـــکوي خویش می برد، تنش میــان او و مریم آغــاز مش

ـــیرین با دادن زهر به مریم، او را می ـــود. در نهایت ش ش

گمان، قتل شــود. بیکشــته، خود بانوي اول مشــکوي می
تواند ناشی از عشق مفرط شیرین به خسرو بوده مریم می

باشــد؛ عشــقی که گاه با خود رشــک و قســاوت قلب به 
ـــیرین وفادار و دلربا اما در عین حال «آورد: همراه می ش

ورز و سنگدل است. هم اوست که به مریم هووي رشک
به هالکت میخویش زهر می ند و او را  ندخورا »  رســـا

). 839: 1378(سرامی، 
اما نظامی بر این باور است که مریم را نه زهر، بلکه همت 

ن برد: و دعا و نظر زهرآلود شیرین(مانیتیسم) از دهر بیرو
چنیــن گــویند شیــرین تلخ زهري

به خوردش داد از آن کو خورد بهري
راست خواهی، بگذر از زهرو گر می

به زهرآلود، همــت بــردش از دهر
) 266: 1395(نظامی، 

بردن به عشق نهانی خسرو مریم پس از پی» فرهادنامه«در 
ــمیم می ــده، تص ــمگین ش ــیرین، خش گیرد همراه با به ش

شک شته بود، به روم ل سرو گذا صر در اختیار خ ري که قی
بازگردد؛ اما با وساطت بزرگ امید از این تصمیم منصرف 

که فرهاد شــود. در عوض خســرو هم مشــروط به اینمی
شیرین  شاید، با ازدواج او با  ستون بگ گذرگاهی از میان بی

اي کنــد. در گزارش عــارف چنین حــادثــهموافقــت می
پیوندد. یم به وقوع نمیسهمناکی یعنی قتل مر

عشق خسرو و شیرین در منظومه نظامی، عشقی است دو 
سویه. همان قدر که خسرو عاشق شیرین است، به همان 
اندازه هم شیرین دلبسته اوست. از این رو، جایگاه عاشق 

چندین «کند. نظامی و معشــوق بارها در داســتان تغییر می
شــیرین را در نشــاند وبار خســرو را در مقام عاشــقی می

شیرین  مقام معشوقی و باز خسرو را در مقام معشوقی و 
) 162: 1372(پورجوادي، » را در مقام عاشقی

دهد: گرید و ناله سر میشیرین در غیاب خسرو می
که چون شیرین ز خسرو باز پس ماند

دلش در بند و جانش در هــوس ماند
ز بــادام تر آب گــل بــر انــگیخت
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ریخــتبــر گل بـــادام میگالبــی 
) 170: 1395(نظامی، 

شیرین گفته از آن روز که دل به خسرو «اند: دربارة عشق 
ست، با هیچ وسوسه سته ا گردد. پیمانی را اي از راه نمیب

که در آن ایام آشفته حال با خسرو بسته است، همواره در 
ـــقی  پادشــــاهی ارمن را داده و عش ـــم دارد.  پیش چش

را خریده اســت و این عشــق اســت که او را ســرانجامبی
ــه دیــاري  کرده و از دیــاري ب حرا  کوه و صــــ آوارة 

). 28: 1373آیتی، »(کشدمی
ــوز و گداز  ــق عمیق و پرس در فرهادنامه اما از چنین عش
ست، بلکه  سرو نی شق خ شیرین نه تنها عا ست،  خبري نی
حتی به نوعی از وي متنفر و دلزده نیز است. او خسرو را 

شقوبی سته ع شای شقبازي نمیفا و  داند و خطاب به و ع
گوید: شاور می

ـــکســــت   ـــرو پرویز بش دلم از خس
شـــاید دگر آن شـــیشـــه را بســـتنمی

یمــان پ ــایــداز آن  نی کن یــاري  شــــ
ــد ــای ــی ــداري ن و زان دلســـــوز دل
کردم ــاد  چو عشــــق ســــرد او را ی
ــــردم ــازار گـرم مـهـر س ــــد آن ب ش
ـــختی کشـــیدم بســـی در عشـــق او س

ــن آ ــر او ت ــه ــدمز م ــدی ــی ن ســـــان
خورده خی  ل ت ــه  خرديب ام در وقــت 

خم او کــاس دردي جوش  ــــر  ز س

) 151: 2535(عارف، 
نه به علت » فرهادنامه«ترك پادشــاهی ارمنســتان هم در 

عشـق شـدید به خسـرو، بلکه دلیل دیگري دارد. شـیرین 
نشیند: پس از وفات مهین بانو بر تخت می

ست   ش سروي بر تخت بن سم خ به ر
لت بگرفت بر دســـتاســـاس معد

ـــر پیر و برنــاي همی بودنــد یکس

ـــر پاي به خدمت پیش تختش بر س
ــن ــردان ارم ــود از گ ــی ب ــوان ج
که بودي روز مردي صــــد تهمتن
نامزد بود ـــیرین  ـــردار ش بدان س
مران پیونــد هم بر جــاي خود بود
شت پرویز ستارش گ ولی چون خوا
شق بود و خونریز شه بود و عا شهن

می ن نو  ــا ین ب ه ــدانم یردادش ب م
هانگیرکه می ید از شــــاه ج ـــ ترس

) 163(همان: 
ـــتاخ  ـــیرین گس پس از وفات مهین بانو، جوان در کار ش

ـــمیم میمی ـــود و تص ناگهانی او را از ش با حملۀ  گیرد 
شیرین از ترس جان، تاج و تخت را  ساقط کند.  سلطنت 

کند. رها کرده، شب هنگام به سوي ایران فرار می
فرهاد رابطه شیرین با -3-4-2

شیرین شق فرهاد به  شیرین ع ست یک جانبه.  شقی ا ، ع
شق خویش وفادار و پایبند.  ست و به ع سرو ا شوقۀ خ مع

داند: او رو به یک قبله داشتن را شرط اصلی دلباختگی می
نبــاشـد عاشقی جز کار آن کس
که معشوقیش باشد در جهان بس
) 340: 1395(نظامی، 
دو دلبر داشتن از یک دلی نیست
دو دل بـودن طریق عاقلی نیست

) 308(همان: 
احســاس شــیرین نســبت به فرهاد بیشــتر از ســر ترحم و 
دلســوزي اســت تا عشــق. او حتی در برابر طعنه و زخم 

هاي خسرو که فرهاد را عاشق دلسوخته و سینه چاك زبان
ند، میوي می ندة آن خوا هاد را برادر خوا تد و فر ـــ ایس

خواند: جهانی خود می
هادمزن ـــق فر نه مرا در عش طع

یاد به نیکی کن غریبی مرده را 
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نی ــا هرب م ــا آن  فرهــاد ب مرا 
نده هانیبرادر خوا اي بود آن ج

ساعت به من در تیز دیده نه یک 
ــنیده ــیرین جز آوازي ش نه از ش

) 340(همان: 
ــیرین«در منظومه کردي  ــرو و ش خانا قبادي، نیز به » خس

گو با خسرو ودر گفتاین مسئله اشاره شده است. شیرین
گوید: اش با فرهاد میدرباره رابطه

ي دو وران ئه و خاترمه لولنه عه رسه
مـن به بـراي ویـم که رده بیم قه بـول

) 557: 1368(قبادي، 
ـــخص ملول و  مه) من در عرصــــۀ دوران، آن ش (ترج

اندوهبار(= فرهاد) را به عنوان برادر خود پذیرفته بودم. 
ه، اما برعکس، شــیرین ســخت شــیفتۀ فرهاد در فرهاد نام

ـــاور می ـــت. او از ش خواهد که ترتیبی دهد تا فرهاد اس
شبانگاه پنهانی به دیدار وي آید: 

ــــت از مهر فرهــاد دلم در آتش اس
ــاد ــاد از ب ــــرم افــت هــوایــش در س
لدار غمخور گه اي د گه  نان کن  چ
ـــرخر که بینم شــــاه چین را بی س
نم ی مم نشــــ مردم چشــــ ــا  می ب د

نمنهــان ا ی ب ب مش  مردم چشــــ ز 
ــدارم ــا او ب ـــحبتی ب ــه خلوت ص ب

چون صبح از مهر دل یک دم بر آرم
) 151: 2535(عارف، 

شیرین خود در یکی از همین خلوت ست که  شبانه ا هاي 
کند:را تسلیم فرهاد می

خالی یار  چون مجلس گشــــت از اغ
حالی جام را برداشــــت  لب  ـــکر  ش
ـــرو آزاد ــــادي خورد نیمی س بــه ش

ــداد آن نــیــ ــه فــرهــادب مــۀ دیــگــر ب
ند کانی نوش کرد ـــت تان دوس ـــ به دس

ــد ــــه و آغــوش کــردن هــواي بــوس
ـــهوت به افروختبدان ـــان آتش ش س

سوخت شیرین را بر آن آتش جگر  که 
ـــهوت ـــتیبــدیــد آن غــایــت ش پرس

ــتی ــی خود را به مس ــرخوش نهاد از س
ـــود کار از پیش بگش ند شــــه چین ب
مود ن ب چنــد  بنــد کــار  ین  یر بشــــ

ـــتن کرد آغــ ـــیرین کــام جس ازز ش
ک دري بازـــــد چیره بر کبــکه تا ش

) 155-6(همان: 
شیرین به حدي  سرو و  شاهنامه و خ شیرین در  وفاداري 

گاه که شــیرویه، پســر اســت که پس از مرگ خســرو، آن
ــق وي می ــی و مرگ بر مریم، طمع در عش بندد، خودکش

روي جسد خسرو را بر خفت زناشویی با شیرویه ترجیج 
ـــتان با مرگ فرهاد و دهد. اگر چه می در فرهاد نامه، داس

که شــود، اما با توجه به اینتعزیت شــیرین بروي تمام می
سرو ندارد، حتی  شی از خ شیرین در این منظومه دل خو
در صورت تداوم داستان هم توقع چنین حرکت قهرمانانه 

رفت. از او نمی
خسرو -5-2

ـــر هرمز، در کودکی از راهنمایی ـــرو پرویز، پس اي هخس
ــود. در مند میبزرگ امید، وزیر خردمند و کاردان، بهره ش

ــت و در عین حال عیش  ــیرافکن اس جوانی نیرومند و ش
شیروان، جد اعلی را در خواب  شبی انو جو و بزم طلب. 

ـــیدن او به چهار نعمت را نوید میمی دهد: بیند که رس
شیرین، باربد، شبدیز و تخت زرین شاهی. 

ی، خســرو شــخصــیتی اســت در خســرو و شــیرین نظام
ستار وصل شیرین شیرین برخالف او ؛هوسباز و خوا اما 

زنی اســت پاکدامن و عفیف. این دو رفتار ناســاز باعث 
ست:  شده ا ستان  سرو «ایجاد کنش و تنش در دا شم خ خ

ست که در کامجویی هوس آلود دارد و  شتابی ا شی از  نا
اي اســـت که به حفظ پاکی ناز شـــیرین ناشـــی از عالقه
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زرین »(ویش و تصفیۀ خسرو از عشق آلوده به گناه داردخ
). 102: 1389کوب، 

ظامی، در  ـــیرین ن ـــرو و ش مه و خس نا برخالف شــــاه
خسرو شخصیتی است فرعی و درجه دوم؛ به » فرهادنامه«

سیار  ستان ب ضور و نقش او در حوادث دا بیانی دیگر، ح
کفایت اندك و ناچیز اســـت. عارف خســـرو را فردي بی

کند: معرفی می
ین دارم روایــت ــاب د ین زارب ن چ

ـــاهی بی ـــرو بود ش کفایتکه خس
خت کاذر برزین بر افرو ـــتین  نخس
به میل آتشــین چشــم پدر ســوخت
ـــت ـــاس دین زردتش هاد از نواس ن
ــــت پــدر را برخالف دین او کش
بود چــه پویم نی ن ت رهی کــان رف
چه گویم کان گفتنی نبود  ـــخن  س
ـــمش بــازگویم یــا زعــادت ز رس

قدرش دم زنم عادتز  ـــ یا از س
ـــعــادت آن کــه روزي داوري را س

ــري را ــب ــم ــغ ــی ــۀ پ ــام ــدرد ن ب
ز دینش آنــک خون ریزد پــدر را
ز قدرش آنک زن ســـازد شـــکر را

) 147: 2535(عارف، 
ــرو که در منظومهاو حتی از نظامی به دلیل این اش به خس

مجوسی، بیش از حد ارج و بها داده و او را قهرمان اصلی 
ـــتان خویش کرده ـــت، خرده میداس گیرد. در مثنوي اس

ضور و نقش دارد؛  سرو فقط در دو حادثه ح فرهادنامه خ
یکی فرســتادن شــاور به ارمنســتان براي خواســتگاري از 
ست. این مناظره هم با  شیرین و دوم مناظره او با فرهاد ا
ــده، متفاوت  ــیرین نظامی مطرح ش ــرو و ش آنچه در خس

بر سر عشق فرهاد وگو است، در فرهادنامه مناظره و گفت
با گلستان متوفی است: 

بگفتش چون گلســـتان رفت در خاك
ــاك من غ مرده  براي  ــاشــــی  چرا ب
ــــاه عــادل او نمیرد بگفــت: اي ش

یردــــــچو جانم بود جایش کس نگ
) 184(همان: 

ـــق ودر حالی که در روایت نظامی گفت گو بر محور عش
گردد:فرهاد به شیرین می

و چون استبگفتا: عشق شیرین بر ت
بگفــت: از جان شیرینم فزون است

)234: 1395(نظامی، 
گیرينتیجه

سرو و  منظومۀ فرهادنامۀ عارف اردبیلی که به پیروي از خ
شده، یکی از  سروده  سدس  شیرین نظامی به بحر هزج م
ست. مثنوي مزبور به جهت این  شتم ا متون غنایی قرن ه

د و شــیرین که روایت و گزارش متفاوتی از داســتان فرها
دهد، در میان دیگر آثاري که به تقلید از خسرو و ارائه می

شده ساخته  ست منحصر به فرد شیرین نظامی  اند، اثري ا
ــتانی اســت و حتی به جرئت می توان گفت که خود داس

ـــق فرهاد به  ـــتقل. براي نمونه، در روایت نظامی عش مس
ــت یک ــقی اس ــیرین عش ــویه و پاك و عذري که از ش س

ارز چنین عشــقی کتمان، وفاداري، هجر و مشــخصــات ب
مرگ و فناســـت. در حالی که در گزارش عارف، عشـــق 
ــورتی کامجویانه  ــی و ص ــتر جنبۀ زمینی، جنس فرهاد بیش

دارد. 
کل می مۀ در  یت در دو منظو که اختالف روا فت  توان گ

خسرو و شیرین و فرهادنامه، ناشی از دو دیدگاه متفاوت 
است. » عشق«به 

یشه نظامی مفهومی نو افالطونی دارد. عشقی عشق در اند
ــت و از آن به  ــاري اس که در همه موجودات جاري و س

حکیم نظامی در «اند: عنوان عشــق کلی و کیهانی یاد کرده
ــق در افالك و  ــریان عش ــیرین از س ــرو و ش ابتداي خس
ــعار نظامی در رواج نظریۀ  ــت، و اش ــر یاد کرده اس عناص
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پورجوادي، »(ثر بوده استعشق کیهانی در میان صوفیه مؤ
هانی، در 201: 1380 مانی و کی ـــق آر ما همین عش )؛ ا
صوص پس از حملۀ مغوالن که باعث دوره هاي بعد به خ

انحطاط اخالقی در طبقات مختلف جامعه شــد، شــکل و 
گیرد. مثنوي فرهادنامه رنگ زمینی و جســـمی به خود می

. گمان، یکی از بهترین نمودهاي چنین انحطاطی استبی
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