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  *پور آرانی حسین قربان

 
 

 :چکیده
ها شـعوري، دیـوانی    طبق گفتۀ تذکره. شعوري کاشی از شاعران قرن یازدهم هجري است

مشتمل بر شش هزار بیت داشته، اما بر طبق تنها نسخۀ موجود از اشعارش، آثار وي شامل 
هـا   تذکره. ستمهر و وفاو مونس اخیارهاي  چند قطعه و تعدادي رباعی و دو مثنوي به نام

اند، اما وي در  دانسته) ظاهراً شاه اسماعیل دوم(اه اسماعیل صفوي ابتداي کار وي را زمان ش
شاه عبـاس  (، شاه عباس صفوي مونس اخیار ومهر و وفا ویژه در دو منظومۀ  اشعارش و به

ها و نیز از مإلحظۀ  از قول تذکره. و وزیر وي، حاتم بیک اعتمادالدوله را ستوده است) اول
آید که وي در سرودن غـزل و قصـیده و ربـاعی و     برمیمانده از شعوري چنان  اشعار باقی
 .گویی مهارت داشته است ویژه تاریخ مثنوي و به

اي تطبیقی میـان   در این نوشته، پس از شرح مختصري از احوال و آثار شعوري، مقایسه
بدین  .نظامی انجام شده است خسرو و شیریناز شعوري کاشی و مثنوي  مهر و وفامنظومۀ 

اي در باب سیر آثار تقلیدي از نظامی آغاز شده، پس از آن بخشی  له با مقدمهترتیب که مقا
در معرفی شعوري و آثار وي آمده، پس از آن بخشی با عنوان شیوۀ کار نظامی و مقلدان او 

و زمینـه و خإلصـۀ    مهر و وفـا هاي اصلی مقاله فصلی است دربارۀ منظومۀ  آمده، از بخش
                                                             

 ghorbanpoorarani@yahoo.com/استادیار دانشگاه کاشان *
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نظامی است که  خسرو و شیرینن مقایسۀ تطبیقی این منظومه با داستان و بخش پایانی با عنوا
 .در دو بخش مقایسۀ محتوایی و ساختاري به انجام رسیده است

از جهت سـاختاري و   خسرو و شیریندر این بخش، تفاوت داستان شعوري با منظومۀ 
ان و ترین تفاوت از جهت محتوایی تفاوت در طرح داست مهم. محتوایی نشان داده شده است

هاي بعد از قرن دهم و شاید  پیرنگ است که از این جهت، داستان شعوري مانند همه داستان
تـرین   از جهت ساختاري، مهـم . تر شده است تر و زمینی هیجان کم ،تحت تأثیر مکتب وقوع

 مهر و وفـا ، وفور اصطإلحات عامیانه و سادگی منظومۀ مهر و وفاتفاوت در ایجاز منظومۀ 
 .نظامی است و شیرین خسرونسبت به 

 . ، شعر دورۀ صفويخسرو و شیرین، نظامی، مهر و وفاشعوري کاشی،  :ها کلیدواژه

  
  

  مقدمه. 1
. در همۀ انواع ادبی، آثاري هست که به تقلید از آثار بزرگ ادبی به وجود آمده اسـت 

هاي مختلف تقلید شده و نویسندگان زیـادي   در فن نثر، اثر جاودانۀ سعدي در دوره
نیز . یا به تقلید از آن به وجود آورند گلستاناند که اثري همپایۀ  کوشیده و مدعی بوده

ی، خواجه عبداهللا انصاري و دیگر نویسندگان صاحب سبک شیوۀ بیهقی، نصراهللا منش
سرایی  در فنون شعري نیز در غزل. هاي مختلف، مورد تقلید قرار گرفته است در دوره
سازي و تتبع و تقلیـد در دوران   گویی و نظیره سازي، جواب گویی و منظومه و قصیده

هـاي   سازي از مثنـوي  رهمختلف رواج داشته است، اما در این میان، تقلیدسرایی و نظی
در ادبیـات فارسـی،   . عشقی، عرفانی و حماسی در ادبیات فارسی، نمود بیشتري دارد

هـاي حماسـی، عشـقی و عرفـانی      هاي فراوانی هستند که تحت تأثیر منظومه منظومه
اند که در  فردوسی و آثار سنایی و مولوي و نظامی به وجود آمده شاهنامۀبزرگ مثل 

نظامی بیش از تقلید از آثار دیگر است و  خمسۀسازي از  رایی و نظیرهها تقلیدس بین آن
سازي از آثار نظـامی تشـکیل    بخش بزرگی از ادبیات داستانی منظوم فارسی را نظیره

نظامی، به تنهایی بیش از همۀ آثار تقلیدي  خمسۀدهد؛ به طوري که آثار تقلیدي از   می
ی است و علت این امر شهرت و قبـولی  سرایی فارس سازي و مثنوي دیگر در منظومه

هاي دراز در سراسر  که بعد از وي تا قرن چنان«نظامی گشت،  پنج گنجاست که بهرۀ 
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نمایی  داري دست به نظم داستانی زد، در اثبات قدرت قلمرو زبان فارسی، هر جا داعیه
 بـا (» .یک یا دو منظومـۀ آن را تقلیـد کنـد    ،کم خویش کوشید تا خمسۀ وي یا دست

تر در  خویش و به طور مشخص خمسۀخود نظامی در سرودن ) 195کاروان حله، ص
سرارو حتی  خسرو و شیرین، اسکندرنامههاي آن مثل  بعضی مثنوي تحـت   مخزن ا

هاي خود نیز  تأثیر آثار پیش از خود بوده است؛ همچنین نظامی در انتخاب وزن مثنوي
از گوینـدگان  «نظـامی  ) 106ی، صسبک خراسانی در شعر فارس. (مبتکر نبوده است

بـا کـاروان حلـه،    . (اي به سنایی نظر داشته است گذشته بیشتر به فردوسی و تا اندازه
خسـرو و  در  -در شیوۀ کار نظامی ویس و رامینتا حد زیادي هم منظومۀ ) 210ص

، 371؛ سخن و سـخنوران، ص 82با کاروان حله، ص: ك.ر. (اثر داشته است -شیرین
کلیلـه و  هـاي   هایی از داستان همچنین مایه) 595ر شعر فارسی، صسبک خراسانی د

احوال و : ك.ر(هاي داستانی نیز در تقویت کار او مؤثر بوده است  و دیگر کتاب دمنه
سرار نظامی، ص اما به طور کلی، باید گفـت کـه هرچنـد    ) 138آثار و شرح مخزن ا

ار خود را از آثـار دیگـران   هاي اصلی ک نظامی در سرودن آثار خود در مواردي، مایه
گرفته، در چارچوب تقلید نمانده و با تصرف و تدبیر ابتکاري و هنرمندانه، صـورتی  

همچنـین نظـامی در   . هنري از ذوق و قریحۀ تواناي خود به آثار خود بخشیده است
سـرایی،   ها و دانش خود در شعر و نیز در شیوۀ داسـتان  ها و ترکیب کارگیري کلمه به

سرایی و  کر و نوآور و صاحب سبکی ممتاز است و روشی تازه در داستانشاعري مبت
سرایی در زبان فارسی به وسیلۀ  اگرچه داستان«سازي فارسی بنا نهاده است و  منظومه

نظامی شروع نشده و از آغاز ادب فارسی سابقه داشته، لیکن تنها شاعري که تا پایان 
ي  قرن ششم توانسته این نوع از شعر یعنی شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اع

نظامی خود نیز از این ) 807/ 2تاریخ ادبیات در ایران، (» .تکامل برساند نظامی است
 : ابتکار و نوآوري خود آگاه بوده و در آثار خود مکرر به آن اشاره کرده است

  ام عاریــــت کــــس نپذیرفتــــه
  

  ام هرچه دلـم گفـت بگـو، گفتـه      
ــرانگیخ    ــازه بــ ــعبدۀ تــ   تمشــ

  
ــو ریخــتم      ــی از قالــب ن   هیکل

  )34مخزن اإلسرار، ص(   
سازي پرداختند، از شیوۀ  سرایی و منظومه اما تمام کسانی که بعد از نظامی به داستان

هـا   انـد در موضـوع داسـتان    اند؛ هرچند کسـانی کوشـیده   نظامی پیروي و تقلید کرده
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به روایات عربـی بیشـتر   «، لیلی و مجنونتغییرهایی بدهند، مثل جامی که در سرودن 
با کاروان حله، (» تکیه دارد و تأثیر دیوان منسوب به قیس بنی عامر در آن بیشتر است

انـد، مثـل آثـار     اي براي تتبع از آثار نظـامی یافتـه   یا کسانی که حکایت تازه) 293ص
خواجوي کرمانی و سلمان ساوجی و نیز یوسف و زلیخاهاي منظوم بعد از نظامی؛ یا 

هـاي   و داستان ویس و رامینهاي دیگر مثل  ی که افزون بر آثار نظامی به داستانکسان
اند، مانند تمام کسانی که  هاي محلی هم نظر داشته و داستان شاهنامهعشقی و حماسی 

اند؛ اما در  سرایی پرداخته به داستان ،در محیط هندوستان از قرن دهم و یازدهم به بعد
اند و هم در انتخاب وزن و هـم در   ر نظامی را تمرین کردهنهایت بسیاري از آنان، آثا

سرایی، تقلید از خمسۀ نظامی در همۀ این آثـار تقلیـدي،    روش گفتار و شیوۀ داستان
سـرایی بعـد از    سراي گنجه در واقع کار داستان داستان«آشکارتر از دیگر آثار است و 

کرد و تا حدي نیز سـبب  خود را به تقلید شیوه و ساختن نظیرۀ آثار خویش منحصر 
شعوري کاشی ) 195همان، ص(» .سرایی فارسی گشت بروز وقفه و رکود در داستان

 مهر و وفانیز از مقلدان شیوۀ نظامی در قرن یازدهم هجري است که از او دو منظومۀ 
سراربه پیروي از  مونس اخیارو  خسرو و شیرینبه تقلید از  نظامی بـر جـا    مخزن ا
تۀ حاضر ضمن بررسی مختصر احوال و آثار این شاعر، بـه مقایسـۀ   نوش. مانده است

  .پردازد  نظامی می خسرو و شیرینبا  مهر و وفاساختاري و محتوایی منظومۀ 

 احوال و آثار شعوري . 2
هـا   دربارۀ نـام و نسـب وي، در تـذکره   . شعوري کاشی از شعراي قرن یازدهم است

مولد ) 424روز روشن، ص: ك.ر. (تخلص اوست» شعوري«اي نیست و ظاهراً  اشاره
الدین کاشی در این باره و نیز دربـارۀ نسـب وي    اند؛ تقی ها کاشان نوشته او را تذکره

کنـد و   و دعوي اصـالت از طـرفین مـی    زادگان کاشان است از آدمی«: گوید چنین می
بعضی از ستم ظریفان این دعوي را از او قبول ندارند و الحق جد مادري وي از مردم 

شعار، ص(» .اند گفته متعین زمان بوده و او را خواجه محمد آصف می صإل ا ) 519خ
ایل شعوري کاشی، او«کند که  دربارۀ کسب و حرفۀ وي نیز علی ابراهیم خان اشاره می

صـحف  (» به کسب شعربافی و صحبت اوباشان اشتغال داشت و آخر با شعرا پیوسته
الدین کاشی، شعوري به حرفۀ شعربافی اشتغال  نیز طبق روایت تقی) 169ابراهیم، ص
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اما «: گوید داشته، او در این باره و نیز دربارۀ پرداختن وي به شعر و شاعري چنین می
ناي مشارالیه در اوقات صـبا  و اوان سـادگی، روي توجـه بـه حرفـت و کسـب       مو

طبعان و میل به  شعربافی آورده و هم در آن مدت به واسطۀ مخالطت لوندان و خوش
صحبت مستعدان و شاعران، چون قابل و مستعد افتاده بود، در وادي شـاعري، قـدم   

ن نهاده و به جد بسیار و سعی تمام در سلک ظرفا و شعراي زمان منتظم گردید و در آ
تر نهاده بـه مرتبـۀ اعلـی رسـید     شـعار،   (» .وادي از اقران و امثال، قدم با صـإل ا خ

تعداد . ها، اشارۀ مشخصی نیست دربارۀ تاریخ تولد و وفات او نیز در تذکره) 519ص
هاي مختلف از قصیده، غزل و مثنوي و قطعه و ربـاعی و تـواریخ    اشعارش را تذکره

؛ تذکرۀ نصرآبادي، 424تذکرۀ روز روشن، ص: ك.ر.(اند حدود شش هزار بیت نوشته
؛ 224ص؛ تذکرۀ صبح گلشن، 528؛ الذریعه، القسم الثانی من جزء التاسع، ص295ص

شعار، ص169صتذکرۀ صحف ابراهیم،  صإل ا اما از دیوان او سخنی بـه  ) 519؛ خ
  .میان نیامده است

ه روز روشن، تذکر: ك.ر(ها وي شاگرد محتشم کاشی بوده است  طبق گفتۀ تذکره
؛ 224؛ تذکرۀ صبح گلشن، ص528ص؛ الذریعه، القسم الثانی من جزء التاسع، 424ص

شعار، ص169تذکرۀ صحف ابراهیم، ص صإل ا الدین کاشی او را  البته تقی) 519؛ خ
همـواره اوقـات در   «: گویـد  داند و در این باره چنین می مقلّد و نه شاگرد محتشم می
زمت و صحبت اکابر و اه سـازد و در   الی به کسب مجـد و معـالی مصـروف مـی    م

نا محتشم، خود را اسبق از فرسان میدان  غت به سبب تقلید مو مضمار فصاحت و ب
یـم    سخنوري می داند و بدین سبب، گاهی در محافل و مجالس از دیگران، آنچـه م

عزّتش رسد، بلکه منافی حرمت و نقیض  طبع و موافق قرارداد وي باشد، به ظهور نمی
شعار، ص(» .آید به فعل می صإل ا   )519خ

ها شاید به سبب اشارۀ خود شاعر باشد که در اشعارش، محتشم را  این اشارۀ تذکره
شـود کـه ایـن اظهـار      پیر و مراد خود خوانده، هرچند از این اشعار نیز مشخص نمی

  : مریدي و مرادي به شاگردي مستقیم رسیده باشد
  رکنــان آمــدش انــدر نظــ    جلــوه

 
ــر    ــه از وي هنـ ــر یافتـ ــه نظـ   آنکـ

ــم   ــالم، علَ ــه ع ــدر هم   در ســخن ان
 

ــم     ــخن محتش ــتاد س ــن اس ــر م   پی
  )252و  251هاي شعوري، ابیات  منظومه( 
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محفوظ در کتابخانۀ مرکـزي  (آثار شعوري بر طبق تنها نسخۀ موجود از اشعار او 
شامل چند قطعه و تعدادي ربـاعی و دو مثنـوي بـه    ) 3280دانشگاه تهران، به شمارۀ 

ها به نام او  جز این، اشعار دیگري نیز در تذکره. ستمهر و وفاو  مونس اخیارهاي  نام
هاي او نقل کرده که  دو بیت از مثنوي ،تبريثبت است و نصرآبادي از قول شخص مع

وه  نظامی است و این احتمال را تقویت میلیلی و مجنون بر وزن  کند که شعوري، ع
سرارکه به ترتیب بر وزن  مهر و وفاو  مونس اخیاربر دو منظومۀ  خسرو و و  مخزن ا

. باشـد  نظـامی سـروده   لیلی و مجنوننظامی است، مثنوي دیگري هم بر وزن  شیرین
 )296تذکرۀ نصرآبادي، ص(

مذهب وي تشیع است و ارادت و اعتقاد او به این مذهب، هم از عقاید مذهبی و 
می که در ضمن داستان ها بدان پرداخته و هم از روایات متعددي که از ائمه شیعه  ک

و فرزندان ) ع(شماري که در دو منظومۀ خود از امام علی هاي بی نقل کرده و ستایش
مهر و ها، ابیات زیر است که در منظومۀ  اي از این ستایش نمونه. کرده، هویداستوي 
  :آمده است) ص(پس از ستایش پیامبر وفا

  ســپهر برتــرین را دیگــرین بــدر   
 

ــدر    ــالی الق ــی ع ــرور عل ــان س   جه
  فلک را تا جهـان زیـر نگـین اسـت     

 
ــت    ــؤمنین اس ــر الم ــاب او امی   خط

ــین شــد   ــۀ اهــل یق   نجــف زآن کعب
 

  گزین شد وي جسم او مسکنکه در  
  محــبش تـــاج عـــزت را ســـزاوار  

 
  حــب او خــوار عزیــزان جهــان بــی 

  )به بعد 172هاي شعوري، ابیات  منظومه( 
اند؛ ازجملـه   ها ابتداي کار او را در زمان شاه اسماعیل صفوي دانسته برخی تذکره

ابراهیم،  صحف(دانسته » به زمان شاه اسماعیل صفوي«علی ابراهیم خان، ظهورش را 
نـا  «: نویسد الدین کاشی نیز در این باره چنین می و تقی) 169 ازجمله نوادر افکار مو

گفتـه کـه از     اسماعیل، میر حضوري قمی یک ربـاعی  یکی آن است که در زمان شاه
یافـت،   نقطۀ مصراع آن بیسـت و هشـت تـاریخ، اسـتخراج مـی      حروف با نقطه و بی

معنی اسـت، در   ه، رایت تفوق برافراخت، اگرچه بیمشارالیه آن رباعی را جواب گفت
 :قصور است و رباعی مجیب و مجاب این است؛ میرحضوري اسلوب تاریخ، بی

ــع وفاگســتر مــا    « ــد ایــا طب   الحم
 

  مـنش آن دلبـر مـا    کآمد مه یوسـف  
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  شاه اسمعیل نـام و انصـاف و بعلـم   
 

  فـر مــا  مــنش، مـه همیــون  هماسـب ت 
نا شعوري فی الجواب     : مو

  تا دهـر دهـد ز سـحر آیـین جلیـل     
 

  کام که و مه به رأي و نیکی تحصیل 
  گردد همه دم به دولت عید و فلـک  

 
  »طـور حکـم شـاه اسـمعیل    ه آفاق ب 

  )519خإلصة اإلشعار، ص( 
هجري وفات یافته و بعد از پـدر   984با توجه به اینکه شاه اسماعیل دوم به سال 

حکومت کرده و نیز با توجـه بـه ربـاعی    خود، شاه تهماسب، حدود یک سال و نیم 
منش  الدین کاشی نقل کرده و شاه اسماعیل را به صفت، تهماسب میرحضوري که تقی

خوانده و فاصلۀ زمانی اندك دوران پادشاهی شاه اسماعیل با شاه عباس، به یقین اشارۀ 
م است زمانی شعوري با شاه اسماعیل صفوي، اشاره به شاه اسماعیل دو ها به هم تذکره

شود که شعوري در زمان شاه اسماعیل دوم برآمـده و در    و بدین ترتیب مشخص می
بیک اعتمادالدوله  حاتم ،زمان شاه عباس به دربار وي و به خدمت وزیر شعردوست او

  . درآمده است
؛ تـذکرۀ نصـرآبادي،   424تـذکرۀ روز روشـن، ص  (هـا   طبق گزارش برخی تذکره

و نیز به گواه اشـعار او در  ) 528؛ الذریعه، القسم الثانی من الجزء التاسع، ص495ص
یکی : دو منظومۀ موجود از این شاعر، شعوري دو تن از رجال روزگار خود را ستوده

شعوري در دو منظومـۀ  . ، وزیر ويبیگ شاه عباس صفوي و دیگر اعتمادالدوله حاتم
 مهر و وفا، شاه عباس را ستوده است، در منظومۀ مونس اخیارو  مهر و وفاخود، یعنی 

 :او را چنین ستوده
ــاهی    ــرّ پادشـ ــه فـ ــانی کـ   جهانبـ

 
  درخشان است از او مه تا بـه مـاهی   

  شــه مــه خرگــه خورشــید کریــاس 
 

ــاس     ــاه عب ــردان، ش ــاه م م ش ــ   غ
  )197و  196ابیات هاي شعوري،  منظومه( 

آید که این منظومه را شـعوري در روزگـار    و نیز از ابیات این منظومه چنین برمی
 :جوانی شاه عباس سروده

ــی  ــم از م ــه دل دارد ســروري دای   ب
 

ــی   ــز از م ــاد آن را خمــاري هرگ   مب
ــش     ــان آت ــع جوان ــود طب افــروز       ب

 
  سـوز   به آتش کی توان گفتن که کم 

 )326و  325ابیات  هاي شعوري، منظومه( 
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هجري قمري، از طـرف شـاه عبـاس بـه      999میرزا حاتم بیگ اردوبادي در سال 
هجري  1000منصب عالی مستوفی الممالک منصوب شده بود و در فروردین ماه سال

) 141/ 3گانی شـاه عبـاس اول،   زند. (به مقام وزارت اعظم رسید و اعتمادالدوله شد
میرزا محمـدطاهر  . ح این وزیر دانشمند بوده استبیشتر اشعار شعوري در مد ظاهراً

» بیـگ اعتمادالدولـه اسـت    اکثر در مـدح حـاتم  «قصاید شعوري : گوید نصرآبادي می
ــذکرۀ نصــرآبادي، ص( ــوي محمــدمظفر حســین صــبا وي را  ) 295ت ــداح «و مول م

: ك.؛ نیـز ر 424تذکرۀ روز روشن، ص. (کند معرفی می» اعتمادالدوله حاتم بیگ خان
  )528، القسم الثانی من الجزء التاسع، صالذریعه

وه بر این، شعوري در دو منظومۀ خود یعنی  ، در مـونس اخیـار  و  مهر و وفـا ع
دربارۀ  مهر و وفابخشی جداگانه ابیاتی در ستایش این وزیر سروده است؛ در منظومۀ 

  :گوید او چنین می
  بگـویم کیسـت ایـن لطـف مجســم    

 
  زنم دم که چون صبح از صفاتش می 

  جهــان را روز فیــروزي و شــادي   
 

ــوج  ــادي   تمـ ــاي ایـ ــش دریـ   بخـ
  سخاي دسـت جـم، دسـتور اعظـم     

 
ــه خــوش  ــاتم  ب ــام ح ــام ن ــامی نظ   ن

ــین  ــاتم  یم ــه ح ــگ عــادل  الدول   بی
 

  ز قــدرش آســمان صــد پایــه نــازل 
  )281تا  278هاي شعوري، ابیات  منظومه( 

 شیوۀ کار نظامی و مقلدان او. 3
هاي بخشی از ادبیات داستانی فارسی را که بسیار زود در شعر فارسی مـورد توجـه    ریشه

بایـد در  هاي رواج فارسـی دري نیـز رایـج بـوده اسـت،       قرار گرفته و در نخستین دوره
سرایی فارسی مانند آنچـه   وجو کرد؛ اما بخشی دیگر از داستان ادبیات فارسی میانه جست

لیلـی و مجنـون   هاي دیگر از این داستان آمده و آنچـه در   عیوقی و نظم و گلشاه ورقهدر 
شـود،    انـد، دیـده مـی    هاي بعد در همین موضوع سـروده شـده   هایی که در قرن و منظومه

میراثی از ادب عربی است که البته گویندگان فارسی زبان بـه مقتضـاي اندیشـه و محـیط     
تـاریخ ادبیـات در ایـران،    : ك.ر. (اند دادهها کرده و تغییرهایی  زندگی خود در آن تصرف

به هر حال هرچند در اشعار پراکندۀ رودکـی و بعضـی دیگـر از شـاعران قـرن      ) 330/ 3
تـرین شـاعر قـرن     شـود، قـدیمی    هاي دیگر یافت می ها و منظومه چهارم، ابیاتی از مثنوي
، عـذرا وامـق و  پـردازد، عنصـري اسـت کـه       هـاي عاشـقانه مـی    پنجم که به نظم داستان
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عیوقی در اوایـل قـرن   . هاي اوست از مثنوي شادبهر و عین الحیات، بت بت و سرخ خنگ
 لیلـی و مجنـون  شباهت بـه   را که اصل آن از تازي گرفته شده و بی ورقه و گلشاهپنجم، 

هـاي کهـن ایرانـی را     نیست، سروده و در نیمۀ قرن پنجم، فخري گرگانی یکی از داستان
توسـط شـاعري    یوسـف و زلیخـا  واخـر قـرن پـنجم، داسـتان     در ا. به نظم کشیده است

هاي نهم، دهم و یازدهم، تقلیـد شـده    آید که بعدها هم در قرن نامعلوم به رشتۀ نظم درمی
ها به وسیلۀ یکی از ارکان شـعر فارسـی، یعنـی     است؛ اما در پایان قرن ششم، نظم داستان

ي خود رسیده و در قرن د تقلیـد بسـیاري از شـاعران    مـور  ،هاي بعـد  نظامی، به حد اع
نخستین مقلد بزرگ نظامی، امیـر خسـرو دهلـوي اسـت و پـس از او،      . قرار گرفته است

سـرایان قابـل    خواجوي کرمانی و سلمان ساوجی و در قرن نهم کاتبی ترشیزي از داستان
در . سراي ایران بعد از قرن ششـم و هفـتم جـامی اسـت     اما مشهورترین داستان. اند توجه
دورۀ تیموري و در عهد صفویه هم، چـه در ایـران و چـه در هندوسـتان، شـاعران      پایان 

ها به پیـروي از نظـامی اسـت،     ورزند که بیشتر آن  هایی مبادرت می بسیاري به نظم داستان
هـا تـا    سرودن این منظومـه . ها بارز است هرچند انعکاس محیط هندوستان در این داستان

: ك.ر. (عاصر ما هم در ادب فارسی ادامه یافتـه اسـت  اواخر عهد قاجار و حتی روزگار م
سرایی فارسی هم مثل هر پدیـدۀ دیگـر، پـس     بنابراین داستان) به بعد 73گنج سخن، ص

هـاي رکـود و تسلسـل و     از آغاز و رواج، دورۀ اوج و کمالی دارد و بعد آن، دیگـر دوره 
بخشـی   - بـان فارسـی  هاي ادبـی ز  سرایی فارسی که از نخستین دوره داستان. تقلید است

هـاي عشـقی آن و بخشـی هـم بـه اقتبـاس از        تحت تأثیر ادبیات فارسی میانه و داسـتان 
رایج شده بود، در قرن ششم به وسیلۀ نظامی بـه اوج و کمـال    - هاي تازي بعضی داستان

سـرایی فارسـی، در قـرن هفـتم و      بعد از این دورۀ اوج و کمـال در داسـتان  . خود رسید
امیر خسرو دهلوي، خواجوي کرمانی و سلمان ساوجی هسـتند کـه   هشتم، چند تن مثل 

انـد و   در ضمن تقلید از شیوۀ نظامی، نیز ابتکارهایی هنرمندانه در آفریدن آثار خود داشـته 
یـح و آشـکار نیسـت، بلکـه بعضـی از       « در آثار آنان، تقلید از نظامی همه جا به قـوت 

و  329/ 3تـاریخ ادبیـات در ایـران،    (» .تهاي منظوم آنـان ابتکـار اسـ    ها و مثنوي داستان
سـرایی   اما بعد از این چند تن، دیگر دوران تسلسـل و رکـود و تقلیـد در داسـتان    ) 330

فارسی است و فقط در دورۀ تیموري و قـرن نهـم، جـامی هرچنـد مقلـد شـیوۀ نظـامی        
ـ  هاي هنرمندانه است؛ ابتکارها و تصرف ه بعـد در  اي نیز در آثار خود دارد و از این زمان ب
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شـود و بعـد از ایـن زمـان در       هاي بعد که نیروي ابتکار نزد گویندگان کمتر می آثار دوره
انـد، مقلـدانی بـدون     سـرایی پرداختـه   دوران صفویه و قاجار، بیشتر کسانی که به داسـتان 

تدبیر و ذوق هنرمندانه هستند و تنها ابتکار آنان این است که تقلیدسرایان خـوبی باشـند؛   
همۀ اینها تحت تأثیر مستقیم آثار نظامی هستند، امـا از بعضـی معاصـران خـود هـم      البته 

انـد   ویژه در قرن نهم به بعد که تقلیدسرایان به آثار جامی هم توجه کرده به. اند تقلید کرده
و ابتکار آنان، تلفیق شیوۀ نظامی با آثار جامی بوده است و در مجموع این آثار چیـزي بـه   

قیت ه امـا در قـرن دهـم و یـازدهم     . کنند  نري در ادبیات فارسی اضافه نمیمجموعه خ
در هندوستان، قهرمانـان و فضـاي داسـتان بیشـتر     : سرایی فارسی دو اتفاق افتاد در داستان

هـاي عاشـقانه تحـت تـأثیر      تحت تأثیر محیط هندوستان قرار گرفت و در ایران، داسـتان 
  .تر شد گرایانه تر و واقع هاي وقوعی زمینی اندیشه

  و تقلید از نظامیمهر و وفا منظومۀ . 4
مهر، نـام  «: چنین آمده است برهان قاطعدهخدا ذیل نام مهر و به نقل از  نامۀ لغتدر 

تـاریخ  در » .مردي است که بر زنی ماه نام عاشق بوده و قصۀ ایشـان مشـهور اسـت   
به ابومحمد رشـیدي   مهر و وفاـ رمانتیک به نام  اي حماسی هرمان اته، منظومه ادبیات

شیخ آقا بزرگ تهرانی نیز چند ) 117تاریخ ادبیات فارسی، ص. (نسبت داده شده است
، مهر و از سالم تبریزيمهر و وفا : به شرح زیر فهرست کرده است مهر و وفامنظومۀ 

الذریعه، القسم الرابـع مـن الجـزء    . (از عرشی اکبرآبادي مهر و وفااز سمرقندي،  وفا
  )258التاسع، ص

یکـی  : فهرسـت شـده   مهر و وفاهاي خطی فارسی، دو منظومۀ  در فهرست نسخه
همین منظومۀ شعوري کاشی است و دیگري نسخۀ منحصري است در کتابخانۀ موزۀ 

  )3255/ 4هاي خطی فارسی،  فهرست نسخه. (بریتانیا و بدون نام گوینده
  :استبدین صورت آمده  دیوان حافظنام این عاشق و معشوق دو بار در 

  اورنگ کو گلچهر کو، نقش وفا و مهر کـو 
 

  زنـم  حالی من اندر عاشقی داو تمامی مـی  
  )193دیوان، ص( 

  ایـم  ما قصۀ سـکندر و دارا نخوانـده  
 

  از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس
  )نامه به نقل از لغت( 
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اما منظومۀ شعوري کاشی، مثنویی است عشقی به بحر هزج مسدس محذوف در 
نظامی  خسرو و شیریناین منظومه را شعوري در جواب . مهر و وفابیان داستان عشق 

سراررا در برابر  مونس اخیارکه  سروده، چنان سروده و از ابیاتی کـه میـرزا    مخزن ا
لیلی و اي نیز بر وزن  آید که منظومه میمحمدطاهر نصرآبادي به شعوري نسبت داده، بر

شعوري در چند موضع به نام ) 295تذکره نصرآبادي، ص. (نظامی داشته است مجنون
بیگ و دیگري در بخشی که در تعریف  یکی در مدح حاتم: منظومۀ خود تصریح کرده

  : سخن آورده
ــر   ــه در ب ــا را حلق ــر و وف ــم مه   زن

 
  بر آن در چون دهـم ترتیـب گـوهر    

  )342هاي شعوري، بیت  منظومه( 
تر اشاره شد، در آغاز این منظومه، مدحی از شـاه عبـاس صـفوي و     که پیش چنان

ـ که  بیگ، وزیر شاه عباس بیگ آمده و در پایان نیز منظومه را به نام حاتم وزیر او حاتم
ـ به پایان برده است و با توجه بـه اینکـه شـعوري در آغـاز منظومـه       ذکرش گذشت

کند که این منظومه را به دستور وزیر مذکور سروده و از آنجایی که مدت  میتصریح 
نیز در  1019هجري آغاز شده و در سال  1000وزارت وي بیست سال بوده و از سال 

ق و نیمۀ اول قرن .ه 1019تا  1000گذشته، زمان سرودن این منظومه باید در حدود 
که در زمان صدارت وزیر مذکور این منظومه آید  یازدهم بوده باشد، زیرا از قرائن برمی

 :را سروده و به او تقدیم کرده است
ــه   ــرین نکت ــتم ق ــبی گش ــنجی ش   س

 
ــی    ــود گنج ــی ب ــار معن ــه در اکث   ک

  کـرد حرفـی   ز هر وادي که سر مـی  
 

  محـــیط معرفـــت را بـــود ظرفـــی 
  پـرداز  شـد نکتـه   ز هر جانب که می 

 
  شد جـان اعجـاز   به صد دل تازه می 

  ســـراي ناگهـــانی   دســـتان در آن  
 

  فتــادش ره بــه دلکــش داســتانی    
وي گــوهر  کــه شــد هــر حرفــی از 

  گـــــــــــــــــــــــــــــوش
  لب از تقریر آن زد غوطه در نـوش  

ــرد   ــا کـ ــر و وفـ ــۀ مهـ   بیـــان قصـ
 

  مــرا نیکــو بــه آن طــرز آشــنا کــرد  
  چـــو دانســـتم ســـراپاي حکایـــت 

 
ــان شــد مجلــس      آراي روایــت زب

  به دستوري که زینت یافت مجلـس  
 

ــن    ــه یم ــتور عــادل  ب   دولــت دس
ــینی    ــف مسندنش ــتور آص ــه دس   چ

 
 ...چینی که هست از خرمنش مه خوشه 

  مرا در ظـلّ جـاهش باشـد آن جـاه    
 

ــواه   ــزد در اف   کــه شــعرم شــکّر انگی
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  انجـام  بحمداهللا که این شـعر خـوش  
 

ــی    ــدا م ــق خ ــه توفی ــام  ب ــد اتم   یاب
  بــه نــام او کــه نــامش جــاودان بــاد 

 
ــاد    وجــودش باعــث امــن و امــان ب

 )307تا  265همان، ابیات ( 

 :نیز ختم کتاب به نام وي
  به جان کـن خـدمت مـردان عاقـل    

 
ــل    ــوده بگس ــر بیه ــد ه ــاطر بن   ز خ

  دعــاي آصـــف مسندنشــین کـــن   
 

ــن   ــرین ک ــر اطــوار جمــیلش آف   ...ب
  به نامش ختم باد ایـن شـعر رنگـین    

 
ــال تحســین   ــدام اقب ــادش م   وز او ب

ــاد    غبــارش کحــل چشــم علویــان ب
 

  وجـودش در امـان بـاد   ز چشم بـد   
  )1291تا  1284همان، ابیات ( 

اي عشقی با  ، منظومهمهر و وفانویس دیوان شعوري اشاره کرده که منظومۀ  مقدمه
البته این ) 3280نسخه کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران، به شمارۀ (چاشنی عرفان است 

ی و ماهیت عشقی نکته شایان ذکر است که در این منظومه، شعوري به دلیل ایجازگوی
ـ نداشـته   ـ حداقل به طور مسـتقیم  داستان، خیلی مجال پرداختن به مسائل عرفانی را

تنها نسخۀ موجود  ،به تصریح کاتب مهر و وفانکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه منظومۀ . است
غت به حروف ابجد . (بیت بوده است 1432از این اثر، در پایان نسخه،  چون کلمۀ ب

، )3255/ 4(هاي خطی فارسی  فهرست نسخهاستاد منزوي نیز در .) ستا 1432معادل 
  .بیت نوشته است 1432تعداد ابیات این منظومه را 

ن اسـت  بیشتر ندارد و علت این امر نیز آبیت  1306اما تنها نسخۀ موجود حدود 
ر پایـان صـفحۀ   بیت را جا انداخته، زیـرا د  126به بعد، حدود  417که کاتب از بیت 

اما صفحۀ بعد با این کلمـه آغـاز   » زبانش«صفحۀ بعد را نوشته  ، کلمۀ آغازینِمربوط
  .دهد که افتادگی مذکور مربوط به این قسمت از منظومه است نشده و نشان می

  زمینه و خالصۀ داستان. 5
، پـس از  »مهر«آغاز داستان چنین است که شاهزاده خانمی از شاهزادگان مصر به نام 

شنیدن حکایت عابدي در سرزمین ارمن از دایۀ خود، از پـدر جهـت زیـارت عابـد،     
طلبد؛ مهر پس از رفتن به بارگاه شـاه و اذن زیـارت عابـد، روي بـه راه      رخصت می

که به همراه گروهی از همراهان خود بـراي  » وفا«اي به نام  در راه به شاهزاده. نهد می
شود و به  شاهزاده به دنبال آهویی از سپاه خود جدا می. خورد شکار بیرون آمده برمی
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وفا . شود شود و با دیدن زیبایی جادویی او گرفتار عشق او می کاروانگاه مهر وارد می
را پـیش خـود    قراري از عشق مهر، یکـی از خـدام درگـاه مهـر     تابی و بی پس از بی

پس از . شود شمار به او از مقصد و مقصود مهر آگاه می خواند و با اعطاي گوهر بی می
دهد و به واسطۀ خادمی که قبأل با  آن مهر نیز با دیدن چهرۀ شاهزاده، دل از دست می

اي درنـگ از فـرط شـوق و     پس از لحظه. خواند میرا پیش وفا دیدار کرده، شاهزاده 
گوید و مهر با شـنیدن نـام او،    ن دیدار، وفا نام و پیشۀ خود را بازمیاشتیاق از نخستی
آرایـی   نشاند و به خادمـان خـود دسـتور مجلـس     گیرد، پیش خود می دست او را می

رسند و وفـا بـا    کنان از راه می در این حالت، لشکریان شاهزاده، وفا را طلب. دهد می
بـا هـم وداع    ،دیگر را در بر گرفتـه مهر و وفا یک. شود دیدن لشکریان از مهر جدا می

  .افروزد کنند و این جدایی، آتشی در دل مهر می می
قراري مهر از دوري او، وفا نیز با دلی ریش بـه   تابی و بی پس از این جدایی و بی

کند که بازگردد و با گنج و گـوهر   شود و با خود وعده می لشکرگاه خویش وارد می
شود و پس از  ز آن سو، مهر به جانب دیر عابد روانه میا. شمار او را در کابین آرد بی

غ پیام پدر براي خویش از عابد، طلب دعا می عابـد نیـز وعـدۀ    . کند دیدار با او و اب
. کند طلبد، او را به صبر دعوت می دهد و پس از آنکه مهر از عابد هدایت می وصال می

دهد و مهر  مژدۀ وصال بدو میکند و عابد  مهر دیگر بار از درد دوري اظهار عجز می
پس از رسیدن مهر به دیار مصر، . شود نیز پس از وداع با عابد روانۀ سرزمین خود می

شود و شاه پس از ایراد نصایحی به فرزند، علم فنـا بـه    بیماري بر جان شاه غالب می
مهر پس از وفات پدر بر تخـت  . دهد کشد و جاي خود را به مهر می صحراي بقا می

کند؛  نشیند و قاصدي را به سوي وفا روانه و او را به پادشاهی تحریض می میشاهی 
کند و راي همه بر رفتن به  جویی می وفا با سرداران خاص خود در این زمینه مصلحت

شود و مهر با  وفا با لشکریان خود به سوي دیار مهر روانه می. گیرد سوي مصر قرار می
وفا نیز به روز و ساعت سعد و همایون بر تخت . یدآ هدایاي فراوان به استقبال او می

شـتابد و طلـب وصـال او     نشیند و پس از فراغت از امور ملک به دیدار مهـر مـی   می
او را در کـابین   آیـین کند به شرطی که وفا به  مهر نیز با وصال او موافقت می. کند می
می بیارایند و به آیین دهد که بز شنود، فرمان می شاه نیز چون این مژدۀ دلخواه می. آرد

پس از ازدواج مهر و وفا چهار پسر از ایشان حاصل . شریعت او را در عقد شاه آورند
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در پایان داستان نیز مهر . رسد به پادشاهی می »حقیقت«ها به نام  شود و یکی از آن می
  .برد کند تا دست اجل مهر را نیز نزد وفا می پس از وفات وفا در فراق او زاري می

  مقایسۀ محتوایی و ساختاري مهر و وفا با خسرو و شیرین .6
  مقایسۀ محتوایی. 1ـ6
 عقاید کإلمی و مذهبی. 1ـ1ـ6

، اشـارت  خسـرو و شـیرین  هرچند به تأثیرپـذیري از   مهر و وفاشعوري در منظومۀ 
وۀ اشتراك در وزن و لفـظ و مضـمون و نیـز     مستقیم نکرده، اما فضاي داستان به ع

 .ها در دو منظومه نشانگر این تأثیر تواند بود موضوعات و ترتیب آنمشابهت در 
شعوري مثل منظومۀ نظامی بـا توحیـد و شـکرگزاري     منظومۀکه اشاره شد،  چنان
البته . به نظم کشیده شده) ص(شود و در پی آن، ستایش پیامبر و معراج پیامبر آغاز می

در بـاب معـراج   . را سـتوده ) ع(چون شاعر، شیعه است به جاي مدح خلفا، امام علی
ف مذهبی شعوري در ) ص(نبی خسرو و به روایت نظامی در  مهر و وفابا وجود اخت

خانـه   نظر داشته، در برخی روایات آمده که رسول اکرم در شـب معـراج در   شیرین
طالب و از زنـان مشـهور    عموي پیامبر و خواهر علی ابن ابیهانی دختر هانی بود؛ ام ام

وي را به زنـی گرفـت و   ) ص(در برخی روایات آمده که رسول اکرم صحابی بود و
ق گفت سرار، : ك.ر. (نادیده ط   )479/ 5کشف ا

  :نظامی
ــانی   ــر ف ــن دی ــه زی ــبی رخ تافت   ش

 
  هـــانی بـــه خلـــوت در ســـراي ام 

  )438خسرو و شیرین، ص(    
  :شعوري

ــانی  ــن راز نهـ ــن کـ ــبی روشـ   شـ
 

ــرین ام  ــد آن دولـــت قـ ــانی شـ   هـ
  )144مهر و وفا، ص(  

و برتـر  ) ص(نیز مشابهت قابل توجه دیگر، مقایسۀ انبیاست بـا حضـرت رسـول   
  )به بعد 10مقایسه شود با خسرو و شیرین، ص: (دانستن مقام وي از آنان مانند نظامی

ــق    ــت خل ــث خلقی ــودش باع   وج
 

  به این خلقت فکنده رقعـه بـر دلـق    
  ز حد وهم و فهم، اوصاف او بـیش  

 
  انبیــا وز جملــه در پــیش  پســین  

ــور او داشــت   ــیم از ن ــد بیضــا کل   ی
 

  وز او عیسی لـواي معجـز افراشـت    
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  اثـــربخش از نـــوا زآن بـــود داوود
 

  نـواي بــاغ او بــود  کـه مــرغ خــوش  
  سلیمان، حشمت از خدام او داشـت  

 
  نگینش نیـز نقـش از نـام او داشـت     

  )به بعد 101همین مجموعه، ابیات ( 
می تفاوت میان دو اثر مشهود است، چنان که طبـق معمـول آثـار     اما از جهت ک

می نظامی و متأثر از  خسرو و شیریننظامی در  نیز در بخش معراج، بر طبق عقاید ک
  :عقاید اشعري، مسئلۀ رؤیت خداوند مطرح شده

ــانی   ــی مکـ ــان بـ ــد در مکـ   محمـ
 

ــی   ــان بـ ــد نشـ ــد آمـ ــانی پدیـ   نشـ
م ســرمدي بــی    ــ   یدنقــل بشــن  ک

 
  جهــت دیــد خداونــد جهــان را بــی 

  وزآن دیدن که حیرت حاصلش بود 
 

  دلش در چشم و چشمش در دلـش بـود   
  )440خسرو و شیرین، ص(  

با توجه به عقاید شـیعی، گوینـده طبیعتـاً بحـث      مهر و وفاکه در منظومۀ  درحالی
م شیعی چنین سروده   :رؤیت را مطرح نکرده و از منظر ک

  خـود روان شـد   بیخود  در آن حالت ز
    

  گـاه  مکــان شــد  بـه ســوي جلــوه  
ــان دور    ــام مک ــد از او ن ــانی دی   مک

   
  تجلـــی در تجلـــی نـــور در نـــور 

ــی   ــد الهـ ــد آثـــار توحیـ   چـــه دیـ
 

ي بســـــاط پادشـــــاهی    هیـــــو
  شــنید آنگــه بیــانی از زمــان دور    

 
ــا از مکــان دور     ســخنگو حاضــر ام

  )146مهر و وفا، ص( 
  به عشقدیدگاه شعوري نسبت . 2ـ1ـ6

گفتاري در باب عشق آورده و ضمن بیـان عظمـت مقـام     خسرو و شیریننظامی در 
  :داند  عشق، عشق را مایۀ آفرینش و اصل وجود انسان و توالد نسل بشر می

ــعاري   ــد ش ــه نای ــق ب ــز عش ــرا ک   م
 

ــاري    ــق ک ــم جــز عش ــا زی ــادا ت   مب
ــدارد   ــی ن ــق محراب ــز عش ــک ج   فل

 
  جهان بی خـاك عشـق آبـی نـدارد     

  عشق خالی شد فسرده اسـت کسی کز  
 

  گرش صد جان بود بی عشق مرده اسـت  
  دانــۀ عشــق نرویــد تخــم کــس بــی 

 
  کس ایمن نیست جـز در خانـۀ عشـق    

  )33خسرو و شیرین، ص( 
شـود و در نهایـت،     در نظر شعوري، عشق در جوانی با لذت و کامرانی آغاز مـی 

  :رساند  انسان را به حقیقت می



 
  

 

 

 

 

 

 

  مقایسۀ منظومۀ 
  از شعوري  مهر و وفا

  کاشی با خسرو 
  و شیرین نظامی

  
                                                                                                                                      131 

 

ــی ــوانی م ــق   ج ــذت عش ــد ل   شناس
 

  بــرازد خلعــت عشــق  جــوان را مــی 
  خوش آن کس کانـدر ایـام جـوانی    

 
  کنــد در عشــق چنــدان کــامرانی    

  که چون پایش خورد بر سنگ پیري 
 

ــتگیري   ــد دس   همــان از عشــق جوی
  جوان دل خسروا در عاشقی کـوش  

 
  چنان عشقی که با جانت زند جوش 

  در آن آتش چو یک چندي بجوشی 
  

ــد     ــر بای ــود نظ ــود خ ــیز ب   بپوش
  بدان صورت که از سر برکشی پوست  

  
ــارۀ دوســت    ز هــر جانــب کنــی نظّ

ــق      ــا الح ــرّ ان ــرزند س ــت س   زجان
  

ــق    ــود مطل ــتی موج ــوي در نیس   ش
  )150مهر و وفا، ص(  

حظه می چنان شود شعوري همچون نظامی معتقد است عشق محرك هستی   که م
  .رساند  حقیقت میشود و سرانجام انسان را به   است و از مجاز شروع می

  فضیلت سخن و اشرفیت انسان. 3ـ1ـ6
بابی در فضیلت سخن پرداخته و نیز  مهر و وفاکه اشاره شد، شعوري در منظومۀ  چنان

در باب این دو موضوع  خسرو و شیریندر نظامی . باب شرف گوهر آدمی فصلی در
سرارو  لیلی و مجنونفصلی جداگانه نپرداخته، اما در  در این باب به تفصیل  مخزن ا

و ظاهراً در این دو موضوع، شعوري به این دو اثـر نظـامی نظـر داشـته؛      سخن رانده
 :داند  پایۀ وحی می شعوري همچون نظامی سخن را هم

ــی   ــایۀ وح ــخن همس ــور س ــود ن   ب
  

ــی    ــۀ وح ــه دارد پای ــخن در رتب   س
  )155همان، ص(       

جداگانه نپرداخته، ابیاتی در ، هرچند فصلی خسرو و شیریندر  نیز همچون نظامی
 )به بعد 30مقایسه شود با خسرو و شیرین، ص(فضیلت سخن آورده 

  سخن شاهنشـه اقلـیم عشـق اسـت    
 

  سخن مستخرج تقویم عشـق اسـت   
ــۀ رخســار عقــل اســت     ســخن آیین

 
  ســخن گنجینــۀ اســرار عقــل اســت 

  ســخن نــوري اســت ز انــوار الهــی 
 

  فیضـش از مـه تـا بـه مـاهی     گرفته  
  سخن معیـار طبـع هوشـمند اسـت     

 
ــت   ــد اس ــخندان ارجمن ــا س ــر دان   ب

ــی   ــور ســخن، همســایۀ وح ــود ن   ب
 

  ... ســخن در رتبــه دارد پایــۀ وحــی 
  )به بعد 308هاي شعوري، ابیات  منظومه( 

می، آدمـی را اشـرف    نیز شعوري همچون نظامی و به پیروي از سنت عرفان اس
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  :داند میمخلوقات 
ــدم    ــدرت مق ــک ق ــر فل ــا اي ب   ای

 
ــم    ــیان خ ــد قدس ــو ق ــیم ت ــه تعظ   ب

  ز اجناس جهـان هـر جـنس نغـزي     
 

  که در قیمت مر او را هست مغـزي  
ــت    ــر نیس ــی نغزت ــیچ جنس   زآدم ه

 
  تــر و پرمغزتــر نیســت قیمــت گــران 

  نشین برتـرین صـف   تویی اي صف 
 

  فآدم مشــــرّ بــــه کرمنــــا بنــــی 
  )151مهر و وفا، ص(      

  طرح و پیرنگ. 4ـ1ـ6
نظـامی سـروده و ایـن تقلیـد را      شیرین خسرو وشعوري این منظومه را به تقلید از 

هاي فراوان این اثر با اثر نظامی دریافت، اما این شاعر مثل برخی از  توان از شباهت  می
اند ابتکاري بکنند، نام داستان را تغییـر   شاعران دیگر که در تقلید از نظامی سعی کرده

که  نانچ. بکشد داده و سعی کرده داستان را در فضایی متفاوت از داستان نظامی به نظم
انـد در   هاي نظامی کسـانی کوشـیده   سازي از داستان اشاره شد، در سیر تقلید و نظیره

به روایات  لیلی و مجنونها، تغییراتی بدهند مثل جامی که در سرودن  موضوع داستان
عربی بیشتر تکیه دارد و تأثیر دیوان منسوب به قیس بنی عامر در آن بیشـتر اسـت و   

هـاي   سـازي  انـد، مثـل نظیـره    اي براي تتبع از آثار نظامی یافته ت تازهکه حکای کسانی 
یا  و زلیخاهاي منظوم بعد از نظامی خواجوي کرمانی و سلمان ساوجی و نیز یوسف

هـاي   و داستان ویس و رامینهاي دیگر مثل  که افزون بر آثار نظامی به داستان کسانی
اما در نهایـت تـأثیر   . اند نظر داشتههاي محلی هم  و داستان شاهنامهعشقی و حماسی 

تقلیـدگرایی در ادبیـات فارسـی و    : ك.ر( امی در بیشـتر ایـن آثـار آشـکار اسـت     نظ
 مهـر و وفـا  و نیز عمدۀ این آثار ازجمله منظومۀ  )27تقلیدسرایی به شیوۀ نظامی، ص

 .است) plat(فاقد پیرنگ هنري 
به تقلید از نظامی سروده شده، هایی که از قرن نهم به بعد،  نکتۀ دیگر اینکه داستان

تـر   ها کاسته شـده و زمینـی   گرایی و آسمانی آن ازجمله داستان مذکور از جنبۀ آرمان
ف داستان شده هاي عاشقانۀ فارسی که  اند و نکتۀ دیگر دربارۀ این داستان اینکه برخ

از  بیشتر اظهار نیاز از جانب عاشق است، در این داستان، اظهار نیـاز و عشـق بیشـتر   
به بعد، اظهار نیاز مهر نزد  700هاي شعوري، بیت منظومه: ك.ر(جانب معشوق است 

هـاي   هاي وقوعی در داستان و این دو موضوع اخیر ظاهراً به دلیل تأثیر اندیشه) عابد
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هاي  مکتب وقوع و تأثیر آن بر داستان: ك.ر( .عاشقانۀ فارسی از قرن دهم به بعد است
  )313عاشقانۀ فارسی، ص

صه کـردن داسـتان و حـذف    تف اوت دیگر داستان شعوري با منظومۀ نظامی، خ
تر اشاره شد، زبان شاعر در نقل داستان، روان و  که پیش هاي فرعی است، چنان داستان

از نظر داستانی نیز حوادث داستان بسیار ساده و طبیعی است؛ حتی . بسیار موجز است
ف داستان این داستان یـک  . جارشکنی همراه استهاي عشقی که به نوعی با هن برخ

هیجان دارد که عبارت است از آشنایی دو عاشق و معشوق و سپس  سیر طبیعی و کم
ــت   ــتان نیس ــی در داس ــۀ خاص ــیچ حادث ــتگاري و ازدواج و ه ــر . خواس ــر هن از نظ

هاي عشقی پیش  پردازي نیز، این داستان خیلی ماهرانه نیست و حتی از داستان داستان
  .تر است تر و ابتدایی ساده ،از خود

 مقایسۀ ساختاري و زبانی. 2ـ6
نظامی در نام  خسرو و شیرینبا  مهر و وفارغم تفاوت داستان  از نظر ساختاري، علی

هاي داستان، تـأثیر نظـامی در منظومـۀ     بندي داستان، مضامین و اسلوب گفتار و بخش
هایی هم از جهت ساختاري و زبانی در این دو  شعوري آشکار است؛ هرچند تفاوت

  .اثر وجود دارد
  توصیف و تصویرسازي. 1ـ2ـ6

وه بر اینکه مش خسرو و شیریندر زمینۀ تصویرسازي و توصیف،  حون از مضامین ع
مند است و  ها نیز بهره حکمی و لطایف سخن است، از زیباترین تصویرها و توصیف

ق هنرمنـد بزرگـی چـون نظـامی      این مسئله البته به دلیل دانش وسیع و نیز ذهن خ
هاي شاعرانه است  است؛ اما منظومۀ شعوري تقریباً فاقد عناصر تصویرساز و توصیف

ف مقلدان نظامی که اند در ضمن داستان به مناسبت در توصـیف   سعی کرده و برخ
بهار و خزان و طلوع و غروب یا زیبایی معشوق تصاویر شاعرانه بیافریننـد، منظومـۀ   

گونه تصاویر است و با اینکـه ذهـن شـعوري در زمینـۀ آفـرینش       فاقد این مهر و وفا
ق نیست، توصیفاتی که آورده، در محـدودۀ کلیشـه   روان و  هـاي رایـج،   تصویر، خ

  :براي نمونه توصیف شاعر در وصف مهر، معشوقه داستان. زیباست
ــیرین   ــی ش ــکّر لب ــب ش ــانی عج   زب

  
  زلیخـــا طلعتـــی لیلـــی نشـــانی    

  فـــروزان شمســـۀ ایـــوان خـــوبی 
 

ــوش  ــل خ ــوبی  گ ــتان خ ــوۀ بس   جل
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  نهــــال قــــامتش پــــروردۀ نــــاز
 

  ولــــیکن در درون گلشــــن نــــاز 
ــر     ــاه پریچه ــاي آن م ــا پ ــر ت   ز س

 
ــو   ــور همچ ــر من ــام او مه ــر و ن   مه

  )158مهر و وفا، ص( 
  :نیز در وصف مهر

  گیــر طبــرزد از دهــانش چاشــنی  
 

  با هـم شـکّر و شـیر    شلب و دندانْ 
  رخی چون روي گلشن تـازه و تـر   

 
ــور    ــه من ــون م ــی چ ــروزان طلعت   ف

  فــزاي جــان عاشــق بــه بــو عشــرت 
 

  بــه مــو غــارتگر ایمــان عاشــق     
ــاش ســماط خــوان خــوبی  نمــک    پ

 
  مهر و مـه مهمـان خـوبی   به بزمش  

  )164همان، ص(  
 ایجاز و اطناب. 2ـ2ـ6

غت زبـان فارسـی    م بزرگانی همچون نظامی که سخنشان معیار فصاحت و ب در ک
است، رعایت حال مخاطب شده و میان لفظ و معنی تعادل برقرار است و جایی کـه  

م اقتضا می اي نیـاز   به ایجاز سخن گفته و جایی که به توضیح و تبیین مسئله ،کند  ک
سرایی به سبب آنکه قـدرت و   اما مقلدان نظامی در مثنوي. گراید  است، به اطناب می

قیت نظامی را در سخنوري نداشته م یا به اطناب ممل گراییده خ انـد کـه    اند، در ک
م را از شیرینی و دلنشینی ساقط می به ایجـاز مخـل کـه هـدف و مقصـود       کند یا  ک

کـه  مهر و وفا تر اشاره شد، شعوري در منظومۀ  که پیش چنان. کند  گوینده را بیان نمی
کـه در مقابـل    سروده شده، به جانب ایجاز گراییده، چنان خسرو و شیرینبه تقلید از 

این مسئله باعث شـده کـه   . بیت سروده است 1300بیت نظامی، حدود  6200حدود 
و هاي فرعی  هاي داستان نظامی، شعوري از ذکر داستان ه بر حذف بسیاري از صحنهع

  .نظر کرده است و نقل حکایات نیز صرف
  واژگان و اصطإلحات. 3ـ2ـ6

هاي شعوري نسبتاً فراوان است،  از نظر دایرۀ واژگانی، کاربرد لغات عربی در منظومه
ماحی، ماجد، غانم، غنیم، طلل، هابط و ساعد، مثقب،  حتی لغات کم کاربرد عربی مثل

سهم، حیف، صباحت، ایادي، اکثار، رصد، سبق، متنطق، محـیط، مخالطـت، مخلـب،    
 ...شمسه، ممجد تحصیل حاجات و

  :نمونه
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ــش مــه از رو ــرده صــباحتی   وام ک
 

ــرده   م کـ ــ ــارت اسـ ــاهش غـ   نگـ
  )176هاي شعوري، ص منظومه(  

ــه   ــرین نکت ــتم ق ــبی گش ــنجی ش   س
 

ــه در   ــارک ــی  اکث ــود گنج ــی ب   معن
  )152همان، ص(    

  مشــک خــتن راســبق بــه مــو داده 
 

ــمن را     ــن س ــرده در دام ــه ک   بنفش
  )176همان، ص(    

حات محاوره، در منظومۀ  به فراوانی دیگر آثار این  مهر و وفاکاربرد لغات و اصط
حات و لغـات   ) مونس اخیار(دوره، حتی دیگر مثنوي شاعر  نیست، اما برخی اصـط

خورد؛ مانند تنقل، پاانداز، روارو، ساده   این دوره در منظومۀ شعوري به چشم میرایج 
حاتی مثل سنگ بر سنگ زدن، آب از دهان رفتن، شیشه بر سنگ زدن، خار  و اصطا
در پاي بودن، رم خوردن، بخیه بر روي کار افتادن، بر سبلت خود خندیدن، به ریش 

  :نمونه... خود خندیدن، دست کفچه کردن و
  رنــگ در رنــگ تنقــلهــاي  ز خــان

 
  تنـگ   ها بسـاط آسـمان   در آن خوان 

  )186هاي شعوري، ص منظومه(   
ــداز  ــه پاانـ ــه راه  بـ ــده همـ   افکنـ

 
  ز انـــواع نفـــایس تـــا در شـــاه    

  )187همان، ص(  
  هـا در زمـانش   چنان شد صـاف دل 

 
ــی   ــوثر م ــه ک ــانش  ک   رود آب از ده

  )149همان، ص(    
  خداونـــدا دلـــم معیـــوب مگـــذار

 
  در پاي دلـم خـار  که از عیب است  

  )157همان، ص(      
، گونه ترکیبات در منظومۀ شعوري زیاد نیست از نظر ساخت ترکیبات جدید، این

خواب  ، جاي)خوان نغمه(سنج  ، نغمه)باز هوس(رام  ولی اندك ترکیبات تازه مثل هوس
ن و سبک)بستر( ن  ، تندجو آمـوز   دانـش ، )نامـۀ عاشـقانه  (نامـه   ، شـوق )تندرو(جو
  :در این منظومه به کار رفته است؛ نمونه) نویسنده(، قلم سرکرده )دانشمند(

  رام هــوسبــه عــزم طــوف او مهــر 
    

  زنـد گـام    به پاي دل در این ره مـی  
  )165هاي شعوري، ص منظومه(  
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  آمــوز دانــشپــرداز مــرد   ســخن
 

  افـروز  شد از نور بیـان زان سـان دل   
  )157همان، ص(  

ــم ســـرکردۀ     اهـــل روایـــت قلـ
 

  چنـــین شـــد دفتـــرآراي روایـــت 
  )190همان، ص( 

هاي انتزاعی که در شعر ایـن دوره   از جهت تصویرسازي از توصیفات و تصویرسازي
لی و ظهوري، در این اثـر خبـري نیسـت    هست، حتی در مثنوي از جهـت  . هاي امثال ز

حات علمی در این اثر نیسـت، جـز چنـد     استفاده از دانش هاي زمان هم نشانی از اصط
ح رایج نجومی مثل  ي فلک، کلـک عطـارد، اسـد خرچنـگ،     عقرب، جدي، ترازواصط

لت نمی جوزا، ثور و حمل   .کند  که خیلی بر وقوف شاعر بر علوم رایج زمان هم د
  شیرین سادگی منظومۀ شعوري نسبت به خسرو و. 4ـ2ـ6

هایی که در عهد صفوي به تقلید از نظامی سروده شـده،   هاي تمام منظومه یکی از ویژگی
این سـادگی هـم ریشـه در ادبیـات دورۀ     . تصویر و زبان استها از نظر  تر شدن آن ساده

صفوي دارد که میان طبقۀ متوسط اجتماع راه یافتـه و هـم ریشـه در سـطح معلومـات و      
قیت فردي مقلدان نظامی دارد با توجه به این دو عامل است که منظومۀ شـعوري از  . خ

اسـت و از نظـر    و شـیرین  خسرودرپیچ نظامی در  فاقد تصاویر انتزاعی و پیچ ،نظر هنري
عات علمی هم به دلیل آنکه مقلدان این دوره، تبحـر   زبانی هم ساده تر شده و از نظر اط

هاي زمان هم در این اثر بازتـاب   اند، دانش هاي زمان نداشته نظامی را در استفاده از دانش
در ذکـر  اما تفاوت آشکاري که در این منظومه با اثر نظـامی هسـت، یکـی ایجـاز     . ندارد

  .نظر کردن از حکایات فرعی در ضمن داستان حوادث داستان است و دیگر صرف

 صنایع بدیعی. 5
از نظر کاربرد صنایع ادبی، از میان صنایع لفظی تکرار، تضاد مراعات نظیر، ترصـیع و  

  .دارد مهر و وفاموازنه و ایهام، بیشترین کاربرد را در منظومۀ 
  :تکرار

ــام   ــد از او ن ــانی دی ــان دورمک   مک
 

  تجلـــی در تجلـــی نـــور در نـــور 
  حجــاب انــدر حجــاب و راه در راه 

    
  نه درك از ره نه عقل از رفتن آگـاه  

  )146هاي شعوري، ص منظومه(     
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  :تضاد
  کنی روز بگو شب در غمم چون می

   
  سـوز  که باد آن شب رقیبان را طرب 

  )177همان، ص(  
  :موازنه

ــده  ــدرش دی ــر قصــر ق ــود ب ــانی ب   ب
 

ــل   ــبانی  زحـ ــدو پاسـ ــد هنـ   ماننـ
  )147همان، ص(      

ــر   ــخیر نخچی ــد در تس ــی بودن   گه
 

  کمنــدافکن بـــر او صــیاد تقـــدیر   
  )161همان، ص(      

  :مراعات نظیر
ــوهر    ــد گ ــد عق ــاقوتم نمای ــو ی   چ

 
ــه در زر    ــرد خان ــه گی ــد ک ــا بای   وف

  )170همان، ص(      
  :ایهام 

  خواهدت چون بره مذبوح  حمل می
 

ــور    ــک درت از ث ــردد ی ــوحنگ   مفت
  )206همان، ص(    

از بدیع معنوي، جز تشبیهات و استعارات معمول که فراوان به کـار رفتـه، کنایـه    
، )گرفتار شدن(بیشترین کاربرد را در این منظومه دارد، کنایاتی مثل خار در پاي بودن 

، )تیرانـدازي (، زه بر کمـان بسـتن   )کار سهلی را به آوازه کردن(سنگ بر سنگ زدن 
  ... .و) کار خطرناك کردن(سنگ کوبیدن شیشه بر 
  :تشبیه

  دگـر در گلشــن طــبعم بهــار اســت 
 

ــه  لـ ــالم  ــاتین خیـ   زار اســـت بسـ
 )148همان، ص(      

  :استعاره
  پوش چو روزي چند از آن ماه قصب

 
  آغـوش  شد آن بیچاره با محنت هـم  

  )176همان، ص(    
  :کنایه

ــگ  ــی در دل تن ــت آرزوی ــرا هس   م
 

  بـر سـنگ  برآور تـا نکـوبم شیشـه     
 )160همان، ص(      



 

  

 

 

 

 

 

 

   
  نامه کاشانپژوهش

  )11پیاپی (شمارۀ سوم 
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  بسی بر سنگ زد سـنگ از غـم دل  
 

  که چون بیند تهی زآن شوخ محفـل  
  )170همان، ص(      

  گیري  نتیجه
ویـژه در   آید کـه شـعوري شـاعري تواناسـت، بـه       از مطالعۀ نوشتۀ حاضر چنان برمی

سرایی و پیروي از نظامی که از قرن هفتم آغاز شده و پس از آن در قرن دهم و  مثنوي
خسرو را به تقلید از  مهر و وفاشعوري منظومۀ . ویژه قرن یازدهم شدت گرفته است به

ها با  وزن و مشابهت در موضوعات و ترتیب آن نظامی سروده و اشتراك در و شیرین
فاتی هم  اثر نظامی، دلیل تأثیر آشکار داستان مذکور بر این منظومه است، هرچند اخت

از جهت محتوایی، مشابهت . شود  از جهت محتوایی و ساختاري میان دو اثر دیده می
فات عمدتاً از جهت فک ري و مـذهب و  بیشتر در ترتیب و تدوین اثر است، اما اخت

می، به ویژه در مسائلی چون معراج و مدح خلفا و رؤیت الهی با توجه بـه منشـأ    ک
بتکـار  ساختاري هم هرچند شعوري دست بـه ا از جهت . فکري متفاوت دو اثر است

صه کردن و  زده و نام داستان را تغییر داده، درنهایت اثر فاقد پیرنگ هنري است و خ
سط شعوري هم تفاوت دیگر این اثر با داسـتان نظـامی   هاي فرعی تو وحذف داستان

تفاوت دیگر در زبان است، در منظومۀ شعوري، زبان شاعر در نقل داستان روان . است
مهـر و  تفاوت مهم دیگر پایان داستان است، از نظر داستانی در . و بسیار موجز است

ف داستان وفا هاي عشقی که به  حوادث داستان بسیار ساده و طبیعی است؛ حتی برخ
هیجان دارد و مانند  نوعی با هنجارشکنی همراه است، این داستان یک سیر طبیعی و کم

هایی که از قرن نهم به بعد به تقلید از نظامی سروده شده، از جنبۀ آرمانی  همۀ داستان
ف  از نظر هنر داستان. اند تر شده ها کاسته شده و زمینی و آسمانی آن پردازي نیز، برخ

هاي عشقی پـیش از   استان نظامی این داستان خیلی ماهرانه نیست و حتی از داستاند
  . تر است تر و ابتدایی خود، ساده
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