
  کی از بزرگانی

 فرزندي نداشت ؛ پس ) امیه  ي خلفاي بنی احتماال در زمانه( عامر  ي بنی عرب از قبیله

 کند که نامش را قیس  از دعا و نذر و نیاز بسیار ، خداوند به او پسري عنایت می

 تا . گردد  شود ؛ بر زیبایی وکماالتش افزوده می قیس هرچه بزرگتر می. گذارند  می

  .فرستند  رسد و او را به مکتب می به سن درس خواندن میکه  این

 اي  در مکتب به جز پسرهاي دیگر ، دخترانی نیز بودند که هر کدام از قبیله

 نام لیلی ، دل از قیس  در میان آنان دختري زیبارو به. بودند  براي درس خواندن آمده

 دیگر فقط به اشتیاق دیدار  این دو. شود  ي قیس می باخته کم خودش نیز دل برد و کم می

 کنند  کشد و اگرچه سعی می روز آتش این عشق بیشتر شعله می روزبه. روند  هم به مکتب می

 شود که  هاي قیس باعث می قراري این دلدادگی از چشم دیگران پنهان بماند ؛ اما بی

 به گوش  گویند تا قدر به طعنه سخن می بدهند و آن) دیوانه(دیگران به او لقب مجنون 

 کند و این فراق و  رسد ؛ بنابراین از رفتن لیلی به مکتب جلوگیري می پدر لیلی هم می

  . رساند ندیدن روي معشوق ، شیدایی قیس را به نهایت می

 ریزان در وصف زیبایی  قیس با ظاهري آشفته و پریشان ، در کوچه و بازار ، اشک

 اش بر  شود و قصه نام مجنون معروف می هچنان که کامال ب خواند ؛ آن هاي لیلی شعر می

 ها پنهانی به محل زندگی لیلی  خوشی او این است که شب تنها دل. افتد  ها می سر زبان

  . جا بزند و برگردد اي بر در دیوار آن برود و بوسه

 کنند که از این رسوایی دست بردارد ؛  پدر و خویشاوندان مجنون هرچه نصیحتش می

 در . گیرد به خواستگاري لیلی برود  باالخره پدر قیس تصمیم می. شد بخ اي نمی فایده

 پذیرند اما وقتی  عامر را با احترام می ي لیلی پدر و اقوام او ، بزرگان بنی قبیله

 اي با  وصلت دیوانه« : گوید  شود ؛ پدر لیلی می سخن از خواستگاري لیلی براي قیس می

 دهد  ت و آبروي ما را در میان قبائل عرب بر باد میخاندان ما پذیرفته نیست ؛ چون حیثی

 و تا قیس اصالح نشود و راه و رسم عاقالن را در پیش نگیرد او را به دامادي 



 پدر و خویشان مجنون ناامید  «. پذیرم نمی

 نظر کن زیرا که دختران   دهند که از عشق این دختر صرف گردند و او را پند می برمی

 عامر یا قبائل دیگر هستندکه حاضرند همسري تو را  ي بنی زیباروي بسیاري در قبیله

 گذارد و با جانوران و درندگان  تر از پیش سر به بیابان می اما مجنون آشفته. بپذیرند 

  . شود همدم می

 ي مردم پسرش را براي زیارت  پدر مجنون به توصیه

 ا کند تا خدا او را از این عشق شوم رهایی دهد خواهد که دع برد و از او می به کعبه می

 گیرد و از پروردگار  ي خدا را در دست می ي خانه اما مجنون حلقه. و شفا بخشد 

 خواهد که لحظه به لحظه ، عشق لیلی را در دل او بیفزاید تا حدي که حتی اگر او  می

 یابد این  که پدرش درمیکند ؛  قدر براي لیلی دعا می زنده نباشد عشقش باقی بماند و آن

  . گردد درد درمان پذیر نیست و مأیوس برمی

 ي لیلی  دلباخته» سالم  ابن« نام  اسد به ي بنی در این میان مردي از قبیله

 پدر لیلی . فرستد  شود و خویشانش را با هدایاي بسیار به خواستگاري او می می

 ب قطعی را به او خواهد تا کمی صبر کند تا جوا پذیرد و از او می نمی

از حال . بیند  ریزان می خوانان و اشک در بیابان مجنون را غزل روزي یکی از دالوران عرب به نام نوفل بدهد
  .پرسد  او می

 کند و  آورد ؛ از او دلجویی می شنود به حالش رحمت می وقتی ماجراي او و عشقش به لیلی را می 

 جویانش به  اي از دالوران و جنگ پس با عده. دهد او را به وصال لیلی برساند  قول می

 اما آنان . خواهد لیلی را به عقد مجنون درآورند  رود و از آنان می ي لیلی می قبیله

 گناهان را صالح  شدن بی نوفل جنگ و کشته. شوند  ي نبرد می پذیرند و آماده نمی

  . منصرف میگردد بیند و از درگیري  نمی

  . شود شکسته دوباره رهسپار کوه و بیابان می مجنون دل



فرستد تا ناچار پدر لیلی به ازدواج  کند و هدیه می قدر اصرار می آن) خواستگار لیلی(سالم  از سوي دیگر ابن
اهد به خو برد ، هنگامی که می سالم عروس را به خانه می پس از جشن عروسی وقتی ابن. دهد  او رضایت می

توانی به  اگر مرا هم بکشی نمی« : خورد که  زند وبه خداوند قسم می او نزدیک شود ؛ لیلی سیلی محکمی می
 پوشد و تنها  ؛ شوهرش هم به اجبار از این کار چشم می» .وصال من برسی 

  . شود به دیدار و سالمی از او راضی می

 مشغول یاد و نام لیلی در همین ایام مرد شترسواري مجنون را در زیر درختی 

 دهی ؛  چرا بیهوده خود را عذاب می! خبر اي بی« : آورد که  بیند ؛ فریاد برمی می

 است ؛ اکنون در آغوش شوهرش به بوس و کنار  تاب کرده چنین از عشقش بی که تو را این آن

 پیمان ي عهد و  قراري را رها کن که زنان شایسته این بی. مشغول و از یاد تو غافل است 

 هوش  آورد و بی شنود ؛ فریادي جگرسوز برمی مجنون چون این سخن گزاف را می. » نیستند

  . غلطد  به خاك می

 جویی  گردد و از مجنون دل شود ؛ از شتر پیاده می مرد پشیمان می

 است؛  من سخن به درستی نگفتم ، لیلی اگر چه بر خالف میلش شوهر کرده« : کند که می

 ولی مجنون » .آورد  پیمان پایبند است و جز نام تو را بر زبان نمی اما به عهد و

 کند و لب به  افتد و در خیال و ذهن خود با لیلی گفتگو می خسته و ناالن به راه می دل

 ها و عهد بستن در عشق ؛ کجا رفت آن  کجا رفت آن با هم نشستن« : گشاید که  شکایت می

 هم بودن ؛ تو نخست با پذیرفتن عشقم سربلندم کردي  ادعاي دوستی و تا پاي جان به یاد

 وفائیت  کنم که خوبرویی و این بی شکنی خوارم نمودي ؛ اما چه ولی اکنون با این پیمان

  کنم را هم تحمل می

 دهد اما سودي ندارد و مدتی بعد با غصه و درد  رود و او را پند می پدر مجنون باز به دیدار فرزندش می«. 

 گردد و با  اما مجنون پس از شبی سوگواري بر مزار پدر ، به صحرا بازمی. میرد  می

 آورد که در آن  اي از لیلی براي مجنون می روزي سواري نامه. شود  جانوران همنشین می

 این نامه مرهمی بر دل مجروح اوست و مجنون با . دهد  از وفاداریش به او خبر می



گذرد و غم مجنون را صد  چندي بعد مادر مجنون نیز در می. دهد آن پاسخ میاي لبریز از عشق به  نامه
  .کند  چندان می

 فرستد که مشتاق است او  روزي لیلی دور از چشم شوهرش ، توسط پیرمردي براي مجنون پیغام می 

  10در هنگام مالقات ، لیلی براي حفظ حرمت آبروي خود ، از . را در نخلستانی ببیند 

 از مجنون بخواه آن « : گوید  شود و به پیرمرد می تر نمی ه ، به مجنون نزدیکگام فاصل

 خواند و ورد زبان مردمان است ؛ چند بیتی برایم  هایی را که در وصف عشق من می غزل

 مجنون که مدهوش شده است پس از هشیاري ، چند بیتی در وصف عشق خود و . » بخواند 

 کند شبی مهتابی در کنار هم باشند و راز دل بگویند  میخواند و آرزو  دلربائی لیلی می

 گاه خود  سپس مجنون دوباره به دشت و صحرا ، و لیلی به خیمه .

  . گردد بازمی

ي شوهر از هیبت همسر و شرم خویشان ، جرأت گریستن و ناله کردن از فراق یار را ندارد پس  لیلی در خانه
شود و  بیمار می) شوهر لیلی(سالم  تا این که ابن. زند  ران لبخند میریزد و در مقابل دیگ در تنهایی اشک می

شکند و  خورده در گلو را می هاي گره کند ؛ بغض لیلی مرگ همسر را بهانه می. رود  پس از مدتی از دنیا می
 به رسم عرب ، زنان شوهر مرده ، بایست . کند  به یاد دوست گریه آغاز می

 ها فرصت  همسرشان عزاداري کنند ، بنابراین لیلی پس از مدت تا مدتی تنها باشند و براي

 یابد در تنهائی خود چند بیتی بخواند و از عشق مجنون گریه  می

  . سردهد

بیماري ، پیکرش را در هم . گیرد  با رسیدن فصل پائیز ، گلستان وجود لیلی نیز رنگ خزان به خود می
  .افتد شکند و به بستر مرگ می می

 پس از مرگ مرا چون عروس آراسته کن و مانند شهیدان با «: کند  لیلی به مادرش وصیت می

 هر که عاشق شود و پاکدامنی ورزد «: با توجه به این حدیث( کفن خونین به خاك بسپار 

 ي من بر مزارم آمد ، بگو لیلی با  هنگام که عاشق آواره و آن) »چون بمیرد شهید است

 پس از . » ت و امروز هم که چهره در نقاب خاك کشیده ؛ آرزو مند توستعشق تو از دنیا رف



 آراید و به خاکش  مرگ لیلی ، مادرش با ناله و شیون بسیار ، او را چون عروسی می

ریزان و سوگوار بر سر آرامگاه لیلی  رسد ؛ اشک چون خبر درگذشت لیلی به مجنون بیچاره می. سپارد می
سپس . شود  اي متأثر می گرید که هر شنونده زند و می می  گیرد و چنان نعره آغوش می آید ؛ مزار او را در می

حیف از . گذرانی  در تاریکی خاك چگونه روزگار می! اي زیباروي من «: دهد که  لیلی را خطاب قرار می
گاه  آن» . ست اي اندوه تو در دل من جاودانه ا آن همه زیبایی و مهربانی که در خاك پنهان شد و اگر رفته

 هایی که   گذارد ؛ و همه جا را از مرثیه خیزد و سر به صحرا می برمی

 آورد و همراه جانوران و  اما تاب نمی. کند  خواند ؛ پر ناله می در سوگ لیلی می

 مانند ماري که بر . گردد  اند برسر مزار لیلی باز می درندگانی که با او انس گرفته

 خواهد که از این رنج  گیرد و از خدا می یار را در بر می گنج حلقه زده ؛ آرامگاه

. کند می تسلیم آفرین آورد و جان به جان پس نام معشوق را بر زبان می. رهایی یابد و در کنار یار آرام گیرد 
 اند ؛ پیرامون  تا یک سال پس از مرگ مجنون ، جانورانی که با او مأنوس بوده

 کنند مجنون  کنند ؛ به حدي که مردم گمان می رها نمی مزار لیلی و پیکر مجنون را ،

 جا را پیدا  است و از ترس حیوانات و درندگان کسی شهامت نزدیک شدن به آن هنوز زنده

 بینند در اثر  شوند ، مردمان می که باالخره جانوران پراکنده می پس از آن. کند  نمی

 ست که همچنان مزار لیلی را در آغوش ا مرور زمان ، از پیکر مجنون جز استخوانی نمانده

 هاي مجنون را در کنار معشوقش به  گشایند و استخوان آنان آرامگاه لیلی را می. دارد 

 است ؛ ماجراي  نظامی چون خودش نیز ، همسرش را در جوانی از دست داده( سپارند  خاك می

 ند آرامگاه این دو گوی) . کند  مرگ لیلی و سوگواري مجنون را بسیار جانسوز بیان می

است و هر دعایی در آنجا مستجاب  ها زیارتگاه مردم بوده دلداده سال
 لیلی و مجنون                                    .شد می

  

  



  داستان لیلی و مجنون به نثر

خواند قیس با ظاهري آشفته و پریشان ، در کوچه و بازار ، اشک ریزان در وصف زیبایی هاي لیلی شعر می 
تنها دل خوشی او این . ؛ آن چنان که کامال به نام مجنون معروف می شود و قصه اش بر سر زبان ها می افتد 

 . است که شب ها پنهانی به محل زندگی لیلی برود و بوسه اي بر در دیوار آن جا بزند و برگردد

 
. بردارد ؛ فایده اي نمی بخشد پدر و خویشاوندان مجنون هرچه نصیحتش می کنند که از این رسوایی دست 

در قبیله ي لیلی پدر و اقوام او ، بزرگان بنی . باالخره پدر قیس تصمیم می گیرد به خواستگاري لیلی برود 
 » :عامر را با احترام می پذیرند اما وقتی سخن از خواستگاري لیلی براي قیس می شود ؛ پدر لیلی می گوید 

یرفته نیست ؛ چون حیثیت و آبروي ما را در میان قبائل عرب بر باد می دهد وصلت دیوانه اي با خاندان ما پذ
 «. و تا قیس اصالح نشود و راه و رسم عاقالن را در پیش نگیرد او را به دامادي نمی پذیرم

 
پدر و خویشان مجنون ناامید برمی گردند و او را پند می دهند که از عشق این دختر صرف نظر کن زیرا که 

اما . زیباروي بسیاري در قبیله ي بنی عامر یا قبائل دیگر هستندکه حاضرند همسري تو را بپذیرند دختران 
 . مجنون آشفته تر از پیش سر به بیابان می گذارد و با جانوران و درندگان همدم می شود

 
کند تا خدا او پدر مجنون به توصیه ي مردم پسرش را براي زیارت به کعبه می برد و از او می خواهد که دعا 

اما مجنون حلقه ي خانه ي خدا را در دست می گیرد و از . را از این عشق شوم رهایی دهد و شفا بخشد 
پروردگار می خواهد که لحظه به لحظه ، عشق لیلی را در دل او بیفزاید تا حدي که حتی اگر او زنده نباشد 

رش درمی یابد این درد درمان پذیر نیست و عشقش باقی بماند و آن قدر براي لیلی دعا می کند ؛ که پد
دلباخته ي لیلی می شود و  « ابن سالم« در این میان مردي از قبیله ي بنی اسد به نام . مأیوس برمی گردد

پدر لیلی نمی پذیرد و از او می خواهد تا کمی . خویشانش را با هدایاي بسیار به خواستگاري او می فرستد 
  به او بدهد صبر کند تا جواب قطعی را



از حال او . روزي یکی از دالوران عرب به نام نوفل در بیابان مجنون را غزل خوانان و اشک ریزان می بیند 
وقتی ماجراي او و عشقش به لیلی را می شنود به حالش رحمت می آورد ؛ از او دلجویی می کند . می پرسد 

ي از دالوران و جنگ جویانش به قبیله ي لیلی می ا*پس با عده. و قول می دهد او را به وصال لیلی برساند 
. ي نبرد می شوند *اما آنان نمی پذیرند و آماده . رود و از آنان می خواهد لیلی را به عقد مجنون درآورند

مجنون دل شکسته . نوفل جنگ و کشته شدن بی گناهان را صالح نمی بیند و از درگیري منصرف میگردد 
  . بان می شوددوباره رهسپار کوه و بیا

آن قدر اصرار می کند و هدیه می فرستد تا ناچار پدر لیلی به ) خواستگار لیلی(از سوي دیگر ابن سالم 
پس از جشن عروسی وقتی ابن سالم عروس را به خانه می برد ، هنگامی که می . ازدواج او رضایت می دهد 

اگر مرا هم بکشی « : د قسم می خورد که خواهد به او نزدیک شود ؛ لیلی سیلی محکمی می زند وبه خداون
؛ شوهرش هم به اجبار از این کار چشم می پوشد و تنها به دیدار و سالمی » .توانی به وصال من برسی *نمی

  . از او راضی می شود

: در همین ایام مرد شترسواري مجنون را در زیر درختی مشغول یاد و نام لیلی می بیند ؛ فریاد برمی آورد که 
چرا بیهوده خود را عذاب می دهی ؛ آن که تو را این چنین از عشقش بی تاب کرده است ؛  !ي بی خبرا« 

این بی قراري را رها کن که زنان . اکنون در آغوش شوهرش به بوس و کنار مشغول و از یاد تو غافل است 
جگرسوز برمی آورد  مجنون چون این سخن گزاف را می شنود ؛ فریادي . «شایسته ي عهد و پیمان نیستند

مرد پشیمان می شود ؛ از شتر پیاده می گردد و از مجنون دل جویی می کند . و بی هوش به خاك می غلطد 
من سخن به درستی نگفتم ، لیلی اگر چه بر خالف میلش شوهر کرده است ؛ اما به عهد و پیمان پایبند  » :که

دل خسته و ناالن به راه می افتد و در خیال و ذهن  ولی مجنون «. است و جز نام تو را بر زبان نمی آورد
کجا رفت آن با هم نشستن ها و عهد بستن در « : خود با لیلی گفتگو می کند و لب به شکایت می گشاید که 

عشق ؛ کجا رفت آن ادعاي دوستی و تا پاي جان به یاد هم بودن ؛ تو نخست با پذیرفتن عشقم سربلندم 
کنم که خوبرویی و این بی وفائیت را هم *پیمان شکنی خوارم نمودي ؛ اما چهردي ولی اکنون با این ک



پدر مجنون باز به دیدار فرزندش می ود و او را پند می دهد اما سودي ندارد و مدتی بعد با «. تحمل می کنم
وران اما مجنون پس از شبی سوگواري بر مزار پدر ، به صحرا بازمی گردد و با جان. غصه و درد می میرد 

آورد که در آن از وفاداریش به او خبر *روزي سواري نامه اي از لیلی براي مجنون می. همنشین می شود 
 . این نامه مرهمی بر دل مجروح اوست و مجنون با نامه اي لبریز از عشق به آن پاسخ می دهد. می دهد 

 
روزي لیلی دور از چشم .  چندي بعد مادر مجنون نیز در می گذرد و غم مجنون را صد چندان می کند

در هنگام . شوهرش ، توسط پیرمردي براي مجنون پیغام می فرستد که مشتاق است او را در نخلستانی ببیند 
گام فاصله ، به مجنون نزدیک تر نمی شود و به  10مالقات ، لیلی براي حفظ حرمت آبروي خود ، از 

که در وصف عشق من می خواند و ورد زبان مردمان  از مجنون بخواه آن غزل هایی را« : پیرمرد می گوید 
مجنون که مدهوش شده است پس از هشیاري ، چند بیتی در وصف عشق . » است ؛ چند بیتی برایم بخواند 

سپس . خود و دلربائی لیلی می خواند و آرزو می کند شبی مهتابی در کنار هم باشند و راز دل بگویند 
  . و لیلی به خیمه گاه خود بازمی گرددمجنون دوباره به دشت و صحرا ، 

لیلی در خانه ي شوهر از هیبت همسر و شرم خویشان ، جرأت گریستن و ناله کردن از فراق یار را ندارد پس 
بیمار می شود ) شوهر لیلی(تا این که ابن سالم . در تنهایی اشک می ریزد و در مقابل دیگران لبخند می زند 

لیلی مرگ همسر را بهانه می کند ؛ بغض هاي گره خورده در گلو را می . ود و پس از مدتی از دنیا می ر
به رسم عرب ، زنان شوهر مرده ، بایست تا مدتی تنها باشند و . شکند و به یاد دوست گریه آغاز می کند 

براي همسرشان عزاداري کنند ، بنابراین لیلی پس از مدت ها فرصت می یابد در تنهائی خود چند بیتی 
  . واند و از عشق مجنون گریه سردهدبخ

بیماري ، پیکرش را در هم می  . با رسیدن فصل پائیز ، گلستان وجود لیلی نیز رنگ خزان به خود می گیرد 
پس از مرگ مرا چون عروس آراسته کن «: لیلی به مادرش وصیت می کند . شکند و به بستر مرگ می افتد 

هر که عاشق شود و پاکدامنی ورزد «: با توجه به این حدیث( سپار و مانند شهیدان با کفن خونین به خاك ب



ي من بر مزارم آمد ، بگو لیلی با عشق تو از دنیا رفت *و آن هنگام که عاشق آواره) »چون بمیرد شهید است
پس از مرگ لیلی ، مادرش با ناله و شیون . » و امروز هم که چهره در نقاب خاك کشیده ؛ آرزو مند توست

  .، او را چون عروسی می آراید و به خاکش می سپارد بسیار

چون خبر درگذشت لیلی به مجنون بیچاره می رسد ؛ اشک ریزان و سوگوار بر سر آرامگاه لیلی می آید ؛ 
سپس لیلی . مزار او را در آغوش می گیرد و چنان نعره می زند و می گرید که هر شنونده ي متأثر می شود 

حیف از آن  . در تاریکی خاك چگونه روزگار می گذرانی! اي زیباروي من «: که را خطاب قرار می دهد 
آن گاه » . همه زیبایی و مهربانی که در خاك پنهان شد و اگر رفته اي اندوه تو در دل من جاودانه است 

اله می برمی خیزد و سر به صحرا می گذارد ؛ و همه جا را از مرثیه هایی که در سوگ لیلی می خواند ؛ پر ن
. گردد *اما تاب نمی اورد و همراه جانوران و درندگانی که با او انس گرفته اند برسر مزار لیلی باز می. کند 

گیرد و از خدا می خواهد که از این رنج رهایی *مانند ماري که بر گنج حلقه زده ؛ آرامگاه یار را در بر می
 . ر زبان می آورد و جان به جان آفرین تسلیم می کندپس نام معشوق را ب. یابد و در کنار یار آرام گیرد 

 
تا یک سال پس از مرگ مجنون ، جانورانی که با او مأنوس بوده اند ؛ پیرامون مزار لیلی و پیکر مجنون را ، 
رها نمی کنند ؛ به حدي که مردم گمان می کنند مجنون هنوز زنده است و از ترس حیوانات و درندگان 

پس از آن که باالخره جانوران پراکنده می شوند ، . دن به آن جا را پیدا نمی کند کسی شهامت نزدیک ش
مردمان می بینند در اثر مرور زمان ، از پیکر مجنون جز استخوانی نمانده است که همچنان مزار لیلی را در 

ه خاك می آنان آرامگاه لیلی را می گشایند و استخوان هاي مجنون را در کنار معشوقش ب. آغوش دارد 
نظامی چون خودش نیز ، همسرش را در جوانی از دست داده است ؛ ماجراي مرگ لیلی و ( سپارند 

گویند آرامگاه این دو دلداده سال ها زیارتگاه مردم ) . کند *سوگواري مجنون را بسیار جانسوز بیان می
 . بوده است و هر دعایی در آنجا مستجاب می شد

  



 شیرین به نظم و نثرداستان کامل خسرو و 
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 .است  است که در آن از لحن باربد سخن رفته نظامی گنجويخسرو و شیرین منظومه اي از 

هاي زندگی خسرو در بزم شیرین، هنگام فرار از مقابل بهرام چوبینه و   منظومه را در چهارچوبنظامی این 
هاي آن دو با هم و غزل هر یک از کنیزان خسرو و شیرین و گفتگوي آن دو و سرود نکیسا و  شب نشینی

 .دارد باربد، بیان می

 :هاي اصلی داستان خسرو و شیرین به عبارتند از شخصیت

 (پسر هرمز و نوه انوشیروان)ویز خسرو پر –

 (برادر زاده ملکه آران)شیرین  –

 (ندیمه خسروپرویز)شاپور  –

 .(دلداده شیرین)فرهاد  -

در  .سنجان شاهکار اوست و معروفترین اثر و به عقیده گروهی از سخن  خسرو و شیرین دومین منظومه نظامی
یابد و طریقی تازه  راه خود را باز می) مخزن االسرارپس از (با سرودن این دومین کتاب   حقیقت نیز، نظامی

 .گیرد در سخنوري و بزم آرایی پیش می

این منظومه شش هزار و چند صد بیتی داراي بسیاري قطعات است که بی هیچ شبهه از آثار جاویدان زبان 
ي آورند، گو هاست که موجب شده است گروهی انبوه از شاعران به تقلیــد از آن رو پارسی است و همان

نیز نزدیک نشده اند و کار آن یکی دو تن  این که هیچ یک از آنان، جز یکی دو تن، حتی به حریم نظامی 
 .رنگ باخته است نیز در برابر شهرت و عظمت اثر نظامی 



 

 به نثر  داستان کامل خسرو و شیرین نظامی

پرویز در جوانی علی رغم دادگستري . نهد شود و نام او را پرویز می  هرمز پادشاه ایران، صاحب پسري می
او که با یاران خود براي تفرج به خارج از شهر رفته، شب هنگام . شود پدرمرتکب تجاوز به حقوق مردم می

کند و بانگ ساز و آوازشان در فضاي ده طنین انداز  در خانه ي یک روستایی بساط عیش و نوش برپا می
 .مانند این تعدي بی نصیب نمی حتی غالم و اسب او نیز از. گردد می

فرزندي عدالت را اجرا  –ي پدر  شود، بدون در نظر گرفتن رابطه که هرمز از این ماجرا آگاه می  هنگامی
بخشد و تخت  اش تجاوز شده بود، می کشد؛ غالم او را به صاحب باغی که دارایی اسب خسرو را می: کند می

. شود خسرو نیز با شفاعت پیران از سوي پدر، بخشیده می .شود ي روستایی می خسرو نیز از آن صاحب خانه
دهد که چون  انوشیروان به او مژده می. بیند در خواب می -نیاي خود را -پس از این ماجرا، خسرو، انوشیروان

ي عذرخواهی نزد هرمز رفته، به جاي آنچه از  در ازاي اجراي عدالت از سوي پدر، خشمگین نشده و به منزله
زیبا، اسبی شبدیز نام،  دالرامی : باشند هایی به دست خواهد آورد که بسیار ارزشمندتر می دست داده، موهبت

 .شکوه و نوازنده اي به نام باربدتختی با 

اي که بر  به دنبال وصف شکوه و جمال ملکه -شاپور –گذرد تا اینکه ندیم خاص او  مدتی از این جریان می
سپس شروع به توصیف . کشاند ي او، شیرین، می کند، سخن را به برادرزاده سرزمین اران حکومت می

حتی اسب . کرد اي را اسیر این تصویر خیالی می ل هر شنوندهنماید، آنچنان که د هاي بی حد او می زیبایی



 .این زیبارو نیز یگانه و بی همتاست

ر شود و شاپو دارد و خواهان این پري سیما می را در درون خسرو به تکاپو وامی عشقي  سخنان شاپور، پرنده
کند و  رسد، در دیري اقامت می که شاپور به زادگاه شیرین می  هنگامی. فرستد را در طلب شیرین به اران می

پس . شود ي کوهی در همان نزدیکی آگاه می ي ساکنان آن دیر از آمدن شیرین و یارانش به دامنه به واسطه
 .زند کشد و آن را بر درختی در آن حوالی می تصویري از خسرو می

شیرین آنچنان  .دهد تا آن نقش را براي او بیاورند بیند و دستور می یرین را در حین عیش و نوش میش
برند و نابودي  شود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او، آن تصویر را از بین می مجذوب این نقاشی می

بندند و به  ست، از آنجا رخت برمیدهند و به بهانه ي اینکه آن بیشه، سرزمین پریان ا آن را به دیوان نسبت می
 .روند مکانی دیگر می

. شود بیند و از خود بیخود می اما در آنجا نیز شیرین دوباره تصویر خسرو را که شاپور نقاشی کرده بود، می
دهد، یارانش آن را پنهان کرده و باز هم پریان را در این کار دخیل  وقتی دستور آوردن آن تصویر را می

 .بندند رخت سفر می دانند و می

کند و این بار شیرین شخصاً به سوي  خود می   در اقامتگاه جدید، باز هم تصویر خسرو، شیرین را مجذوب
نشانی از او، از   شود که براي به دست آوردن رد و ي خسرو می دارد و چنان شیفته نقش رفته و آن را برمی

در این هنگام شاپور که در کسوت مغان رفته از آنجا . یابد گیرد؛ اما هیچ نمی هر رهگذري سراغ او را می
 .گذرد می

شاپور هم در خلوتی که با شیرین . خواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید شیرین او را می
همان  کند و گشاید و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی او به شیرین را بیان می داشت پرده از این راز برمی

گونه که با سخن افسونگر خود، خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده، مرغ دل شیرین را هم به سوي 
 .آورد خسرو به پرواز درمی

گیرد تا بدان وسیله به  شیرین که در اندیشه ي رفتن به مدائن است، انگشتري را به عنوان نشان از شاپور می
ي نادیده گرفتار شده بود، سحرگاهان بر  گر در عشق روي دلدادهشیرین که دی .حرمسراي خسرو راه یابد

 .تازد نشیند و به سوي مدائن می شبدیز می

قبل . کند از سوي دیگر خسرو که مورد خشم پدر قرار گرفته به نصیحت بزرگ امید، قصد ترك مدائن می
حق او نهایت خدمت و کند که اگر شیرین به مدائن آمد، در  از سفر به اهل حرمسراي خود سفارش می



 .گیرد مهمان نوازي را رعایت کنند و خود با جمعی از غالمانش راه اران را در پیش می

هر . شود شوید، متوجه حضور خسرو می اي تن خود را می در بین راه که شیرین خسته از رنج سفر در چشمه
 .پوشند باتر، از این عشق چشم میبندند، به امید رسیدن به یاري زی دو که با یک نگاه به یکدیگر دل می

اي که در اران در انتظار اوست و شیرین به یاد صاحب تصویري که در کاخ خود  به امید شاهزادهخسرو 
 .گذراند روزگار را با عشق او می

 

کنیزان، او را در کاخ جاي داده و . رسید؛ اما اثري از خسرو نبودشیرین پس از طی مسافت طوالنی به مدائن 
شیرین که از رفتن خسرو به اران آگاه  .کوشیدند آنچنان که خسرو سفارش کرده بود در پذیرایی از او می



 .شد، بسیار حسرت خورد

مسکن دادند و ي حسادتی که نسبت به شیرین داشتند، او را در کوهستانی بد آب و هوا  رقیبان به واسطه
از سوي دیگر تقدیر نیز خسرو را در کاخی مقیم . کرد شیرین در این مدت تنها با غم عشق خسرو زندگی می

 .پیچید خرامید و صداي دل انگیزش در فضاي آن می کرده بود که روزگاري شیرین در آن می

 .هاي شیرین خبري بود و نه از نواي سحرانگیزش اما دیگر نه از صداي گام

گیرد که به مدائن رفته و شیرین را  کند و از شاه دستور می پور خسرو را از رفتن شیرین به مدائن آگاه میشا
نهد و شیرین را در حالی که در آن  شاپور این بار نیز به فرمان خسرو گردن می. با خود نزد خسرو بیاورد

شیرین به درگاه نرسیده که خبر مرگ هنوز . برد، نزد خسرو به اران آورد کوهستان بد آب و هوا به سر می
 .کند هرمز کام او را تلخ می

دگر باره . کند تا به جاي پدر بر تخت سلطنت تکیه زند به دنبال شنیدن این خبر، شاه جوان عزم مدائن می
 .شود ي خود را ببیند؛ اما باز هم ناامید می ه امید اینکه روي دلدادهنهد ب قدم در قصر می شیرین

کند و با تهمت پدرکشی،  در حالی که خسرو در ایران به پادشاهی رسیده بود، بهرام چوبین علیه او قیام می
خود یابد، جان  خسرو نیز که همه چیز را از دست رفته می .نماید بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو تحریک می

ها، روزي که با یاران خود به شکار  در میان همین گریزها و نابسامانی. گریزد را برداشته و به سوي موقان می
 .رفته بود، ناگهان چشمش بر شیرین افتاد که او نیز به قصد شکار از کاخ بیرون آمده بود

تاج و تخت شاهی را از ها دوري، سرانجام یکدیگر را دیدند در حالی که خسرو  دو دلداده پس از مدت
 .دست داده بود

مهین بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با . خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو گزارد
خوبرویان حرمسرایش آگاهی داشت، از شیرین خواست که تنها در مقابل عهد و کابین خود را در اختیار 

 .شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند خورد .دخسرو نهد و هرگز با او در خلوت سخن نگوی

. خسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم بودند؛ اما خسرو هیچ گاه نتوانست به کام خود برسد
ي خود  خسرو دل از معشوقه  سرانجام پس از اظهار نیازهاي بسیار از سوي خسرو و ناز از سوي شیرین،

جا مریم، دختر پادشاه روم را به همسري برگزید و بعد از مدتی نیز با سپاهی در آن. برداشت و عزم روم کرد
هاي  ي نعمت اما در عین داشتن همه. از رومیان به ایران لشکر کشید و تاج و تخت سلطنت را بازپس گرفت

 .بودشیرین نیز در فراق روي معشوق در تب و تاب و بیقراري  .دنیایی، از دوري شیرین در غم و اندوه بود



تجربه به او نشان داده که  .کند مهین بانو در بستر مرگ، برادرزاده ي خود را به صبر و شکیبایی وصیت می
 .غم و شادي در جهان ناپایدار است و به هیچ یک نباید دل بست

اما . پس از مرگ مهین بانو، شیرین بر تخت سلطنت نشست و عدل و داد را در سراسر ملک خود پراکند
پادشاهی را به یکی از بزرگان درگاهش سپرد و به سوي مدائن رهسپار . ز دوري خسرو، ناآرام بودهمچنان ا

 .شد

سه روز به رسم . در همان هنگام که روزگار نیک بختی خسرو در اوج بود، خبر مرگ بهرام چوبین را شنید
مید اینکه نواهاي سوگواري، دست از طرب و نشاط برداشت و در روز چهارم به مجلس بزم نشست و به ا

باربد نیز سی لحن خوش آواز را از . باربد، درد دوري شیرین را در وجودش درمان کند، او را طلب کرد
خسرو نیز در ازاي هر نوا، بخششی شاهانه نسبت به باربد روا . هاي خود انتخاب کرد و نواخت میان لحن

 .داشت

 



با خواهش و التماس از . ن در دلش تازه شده بودآن شب پس از آن که خسرو به شبستان رفت، عشق شیری
خسرو که . مریم خواست تا شیرین را به حرمسراي خود آورد؛ اما با پاسخی درشت از سوي مریم مواجه شد

اما شیرین با تندي شاپور . شاپور را به طلب شیرین فرستاد توانست عشق سرکش خود را مهار کند،  دیگر نمی
 .خسرو روانه کردرا از درگاه خود به سوي 

از آنجا که آوردن شیر . خورد شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت افکند و غذایی جز شیر نمی
 .از چراگاهی دور، کار بسیار مشکلی بود، شاپور براي رفع این مشکل، فرهاد را به شیرین معرفی کرد

این اولین دیدار آنچنان او را مدهوش . بازد در روز مالقات شیرین و فرهاد، فرهاد دل در گرو شیرین می
که از نزد او بیرون   هنگامی. فهمد بندد و دستورات شیرین را نمی کند که ادراك از او رخت بر می می
شود باید جویی از سنگ، از چراگاه تا محل  پرسد و متوجه می آید، سخنان شیرین را از خدمتکارانش می می

 .اقامت شیرین بنا کند

زد که در مدت یک ماه، جویی در دل سنگ خارا ایجاد کرد  آنچنان با عشق و عالقه تیشه بر کوه می فرهاد
شیرین به عنوان دستمزد، گوشواره ي خود را به فرهاد داد اما فرهاد با  .و در انتهاي آن حوضی ساخت

ار فرهاد را آنچنان پر احترام فراوان گوشواره را نثار خود شیرین کرد و روي به صحرا نهاد این عشق روزگ
 .ها افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد تب و تاب و بیقرار ساخت که داستان آن بر سر زبان

فرهاد را به نزد خود خواند و در مناظره اي که با او داشت، فهمید توان برابري با عشق او را نسبت به شیرین 
خسرو، فرهاد را به کندن کوهی از  .از سر راه خود بردارد پس تصمیم گرفت به گونه اي دیگر او را. ندارد

 .دهد اگر این کار را انجام دهد، شیرین و عشق او را فراموش کند فرستد و قول می سنگ می

نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک کرد و سپس . رود فرهاد نیز بی درنگ به پاي آن کوه می
روزي . آنچنان که حدیث کوه کندن او در جهان آوازه یافت. پرداخت به کندن کوه با یاد دالرام خود

در بازگشت اسبش در میان کوه فرو ماند . شیر براي او برد شیرین سوار بر اسب به دیدار فرهاد رفت و جامی 
تأثیر خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و . اما فرهاد اسب و سوار آن را بر گردن نهاد و به قصر برد. و بیم سقوط بود

 .رسد این دیدار در قدرت او براي کندن سنگ خارا به گوش خسرو می

به راهنمایی پیران خردمند قاصدي نزد . بیند، به دنبال چاره است او که دیگر شیرین را، از دست رفته می
 که هنگامی . فرستد تا خبر مرگ شیرین را به او بدهند مگر در کاري که در پیش گرفته سست شود فرهاد می

 .افتد زند و خود نیز بر خاك می رساند، او تیشه را بر زمین می پیک خسرو، خبر مرگ شیرین را به فرهاد می



 .دهد تا بر مزار او گنبدي بسازند شود و دستور می شیرین از مرگ او، داغدار می

 .خواند فرستد و او را به ترك غم و اندوه می ي تعزیتی طنزگونه براي شیرین می خسرو نامه

نویسد  ي خسرو، نامه اي به او می میرد و شیرین در جواب نامه از این واقعه، مریم نیز می پس از گذشت ایامی 
آورد که از دست دادن زیبارویی براي او اهمیتی ندارد زیرا هر گاه بخواهد، نازنینان بسیاري  و به یادش می

یابد که جواب آنچنان سخنانی، این  در میخسرو پس از خواندن نامه به فراست  .در خدمتگزاري او حاضرند
 .نامه است

نتیجه بود و شیرین مانند  هاي بسیاري نمود اما همچنان بی بعد از آن براي به دست آوردن شیرین تالش
 .رؤیایی، دور از دسترس

اش را شنیده بود به  خسرو که از جانب شیرین، ناامید شده بود به دنبال زنی شکرنام که توصیف زیبایی
خسرو که  .اما حتی وصال شکر نیز نتوانست آتش عشق شیرین را در وجود او خاموش کند. اصفهان رفت

هاي تنهایی شیرین بود، او را به درگاه احضار کرد تا مگر شیرین براي فرار  دانست شاپور تنها مونس شب می
ریه و زاري و گله و شکایت به سر ها روزگار را با گ شیرین نیز در این تنهایی .از تنهایی به خسرو پناه آورد

 .برد

شیرین که از آمدن خسرو آگاه شده بود، کنیزي  .ي شکار به حوالی قصر شیرین رفت روزي خسرو به بهانه
 .را به استقبال خسرو فرستاد و او را در بیرون قصر، منزل داد

، با وي به عتاب سخن گفت و ي پذیرایی میزبان ناراضی بود شاه نیز که از نحوه. سپس خود به نزد شاه رفت
کند تنها  دارد و تأکید می ها نمود و اظهار نیازها کرد اما شیرین همچنان خود را از او دور نگه می شکایت

نتیجه، خسرو مأیوس  پس از گفتگویی طوالنی و بی. تواند به عشق او دست یابد مطابق رسم و آیین خسرو می
 .گردد و سرخورده از قصر شیرین باز می

پس به سوي محل اقامت . کند شود و او را دلتنگ می با رفتن خسرو، تنهایی بار دیگر همنشین شیرین می
سحرگاهان، خسرو . شود شود و به کمک شاپور، دور از چشم شاه، در جایگاهی پنهان می خسرو رهسپار می

ن بزم نیک از زبان شیرین در ای. شود اي از مجلس پنهان می شیرین نیز در گوشه .دهد ترتیب می مجلس بزمی 
 .گوید و باربد از زبان خسرو غزل می

خسرو که معشوق را  .آید ي خود بیرون می دهد و از خیمه پس از چندي غزل گفتن، شیرین صبر از کف می
فرستد و او را با  نهد و بزرگانی را به خواستگاري او می یابد به خواست شیرین گردن می در کنار خود می



خسرو پس از کام یافتن از شیرین، حکومت ارمن را به شاپور  .آورد انه به دربار خود میتجمالتی شاه
 .بخشد می

در . کند شنود و عمل می خسرو نصیحت شیرین را مبنی بر برقراري عدالت و دانش آموزي با گوش جان می
ي چگونگی  تی دربارهدهد و در آن سؤاال راه آموختن علم، مناظره اي طوالنی میان او و بزرگ امید روي می

پس از چندي، با وجود آنکه خسرو از بد ذاتی پسرش . پرسد افالك و مبدأ و معاد و بسیاري مسائل دیگر می
نشاند و خود رخت اقامت در آتشخانه  شیرویه آگاه است، به سفارش بزرگ امید، او را بر تخت می

 .افکند می

ي رفت و آمد نزد او را داشت اما  و تنها شیرین اجازه شیرویه با به دست گرفتن قدرت، پدر را محبوس کرد
یک شب که خسرو در کنار شیرین . وجود شیرین حتی در بند نیز براي خسرو دلپذیر و جان بخش بود

حتی در کشاکش مرگ نیز . اي جگرگاهش را درید آرمیده بود، فرد ناشناسی به بالین او آمد و با دشنه
ي خون آلود بودن بستر از خواب  شیرین به واسطه .و بی صدا جان داد راضی نشد موجب آزار شیرین شود

ي ناله و زاري شیرین بر مرگ همسر، شیرویه  در میانه. جان یافت و ناله سر داد ناز بیدار شد و معشوقش را بی
 .شیرین نیز دم فرو بست و سخن نگفت .براي او پیغام خواستگاري فرستاد

اش با او  ه بردند، شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهاییصبحگاهان، که خسرو را به دخم
بزرگان کشور نیز که این حال را دیدند، خسرو و شیرین . دشنه اي بر تن خود زد و در کنار خسرو جان داد

 .را در آن دخمه دفن کردند

 پایان

  



در . سنجان شاهکار اوست قیده گروهی از سخنو معروفترین اثر و به ع  خسرو و شیرین دومین منظومه نظامی
یابد و طریقی تازه  راه خود را باز می) پس از مخزن االسرار(با سرودن این دومین کتاب   حقیقت نیز، نظامی

   .گیرد در سخنوري و بزم آرایی پیش می

جاویدان زبان این منظومه شش هزار و چند صد بیتی داراي بسیاري قطعات است که بی هیچ شبهه از آثار 
هاست که موجب شده است گروهی انبوه از شاعران به تقلیــد از آن روي آورند، گو  پارسی است و همان

و کار آن یکی دو تن  نیز نزدیک نشده اند این که هیچ یک از آنان، جز یکی دو تن، حتی به حریم نظامی 
   .رنگ باخته است نیز در برابر شهرت و عظمت اثر نظامی 

  به نثر  کامل خسرو و شیرین نظامی داستان

پرویز در جوانی علی رغم دادگستري  .نهد شود و نام او را پرویز می  هرمز پادشاه ایران، صاحب پسري می
او که با یاران خود براي تفرج به خارج از شهر رفته، شب هنگام . شود پدرمرتکب تجاوز به حقوق مردم می

کند و بانگ ساز و آوازشان در فضاي ده طنین انداز  وش برپا میدر خانه ي یک روستایی بساط عیش و ن
   .مانند حتی غالم و اسب او نیز از این تعدي بی نصیب نمی. گردد می

فرزندي عدالت را اجرا  – ي پدر شود، بدون در نظر گرفتن رابطه که هرمز از این ماجرا آگاه می  هنگامی
بخشد و تخت  اش تجاوز شده بود، می ه صاحب باغی که داراییکشد؛ غالم او را ب اسب خسرو را می: کند می

. شود خسرو نیز با شفاعت پیران از سوي پدر، بخشیده می. شود ي روستایی می خسرو نیز از آن صاحب خانه
دهد که  انوشیروان به او مژده می. بیند در خواب می -نیاي خود را -پس از این ماجرا، خسرو، انوشیروان

ي عذرخواهی نزد هرمز رفته، به جاي  جراي عدالت از سوي پدر، خشمگین نشده و به منزلهچون در ازاي ا
زیبا، اسبی  دالرامی  :باشند هایی به دست خواهد آوردکه بسیار ارزشمندتر می آنچه از دست داده، موهبت

   .شبدیز نام، تختی با شکوه و نوازنده اي به نام باربد



اي که  به دنبال وصف شکوه و جمال ملکه -شاپور – اینکه ندیم خاص اوگذرد تا  مدتی از این جریان می 
سپس شروع به توصیف . کشاند ي او، شیرین، می کند، سخن را به برادرزاده بر سرزمین اران حکومت می

حتی اسب . کرد اي را اسیر این تصویر خیالی می نماید، آنچنان که دل هر شنونده هاي بی حد او می زیبایی
دارد و  ي عشق را در درون خسرو به تکاپو وامی سخنان شاپور، پرنده. بارو نیز یگانه و بی همتاستاین زی

  . فرستد شود و شاپور را در طلب شیرین به اران می خواهان این پري سیما می

ن ي ساکنان آن دیر از آمد کند و به واسطه رسد، در دیري اقامت می که شاپور به زادگاه شیرین می  هنگامی
کشد و آن  پس تصویري از خسرو می. شود ي کوهی در همان نزدیکی آگاه می شیرین و یارانش به دامنه

دهد تا آن نقش را  بیند و دستور می در حین عیش و نوش می  شیرین را. زند بر درختی در آن حوالی می را
ترس گرفتار شدن او، آن شود که خدمتکارانش از  شیرین آنچنان مجذوب این نقاشی می. براي او بیاورند

سرزمین پریان   دهند و به بهانه ي اینکه آن بیشه، برند و نابودي آن را به دیوان نسبت می تصویر را از بین می
اما در آنجا نیز شیرین دوباره تصویر خسرو را که    روند بندند و به مکانی دیگر می است، از آنجا رخت برمی

دهد، یارانش  وقتی دستور آوردن آن تصویر را می. شود از خود بیخود میبیند و  شاپور نقاشی کرده بود، می
در اقامتگاه جدید، باز . بندند دانند و رخت سفر می آن را پنهان کرده و باز هم پریان را در این کار دخیل می

کند و این بار شیرین شخصاً به سوي نقش رفته و آن را  خود می  هم تصویر خسرو، شیرین را مجذوب
نشانی از او، از هر رهگذري سراغ   شود که براي به دست آوردن رد و ي خسرو می دارد و چنان شیفته رمیب

شیرین او را . گذرد در این هنگام شاپور که در کسوت مغان رفته از آنجا می. یابد گیرد؛ اما هیچ نمی او را می
شاپور هم در خلوتی که با شیرین داشت پرده  .خواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید می

کند و همان گونه که با  گشاید و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی او به شیرین را بیان می از این راز برمی
سخن افسونگر خود، خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده، مرغ دل شیرین را هم به سوي خسرو به 

گیرد  ه در اندیشه ي رفتن به مدائن است، انگشتري را به عنوان نشان از شاپور میشیرین ک. آورد پرواز درمی



ي نادیده گرفتار شده بود،  شیرین که دیگر در عشق روي دلداده. تا بدان وسیله به حرمسراي خسرو راه یابد
  .تازد نشیند و به سوي مدائن می سحرگاهان بر شبدیز می

قبل . کند قرار گرفته به نصیحت بزرگ امید، قصد ترك مدائن میاز سوي دیگر خسرو که مورد خشم پدر 
کند که اگر شیرین به مدائن آمد، در حق او نهایت خدمت و  از سفر به اهل حرمسراي خود سفارش می

  .گیرد مهمان نوازي را رعایت کنند و خود با جمعی از غالمانش راه اران را در پیش می

هر . شود شوید، متوجه حضور خسرو می اي تن خود را می سفر در چشمه در بین راه که شیرین خسته از رنج
. پوشند چشم می بندند، به امید رسیدن به یاري زیباتر، از این عشق دو که با یک نگاه به یکدیگر دل می

اي که در اران در انتظار اوست و شیرین به یاد صاحب تصویري که در کاخ خود  خسرو به امید شاهزاده
  .گذراند را با عشق او میروزگار 

کنیزان، او را در کاخ جاي داده و . شیرین پس از طی مسافت طوالنی به مدائن رسید؛ اما اثري از خسرو نبود 
شیرین که از رفتن خسرو به اران آگاه . کوشیدند آنچنان که خسرو سفارش کرده بود در پذیرایی از او می

حسادتی که نسبت به شیرین داشتند، او را در کوهستانی بد آب ي  رقیبان به واسطه .شد، بسیار حسرت خورد
از سوي دیگر تقدیر نیز  .کرد و هوا مسکن دادند و شیرین در این مدت تنها با غم عشق خسرو زندگی می

خرامید و صداي دل انگیزش در فضاي  خسرو را در کاخی مقیم کرده بود که روزگاري شیرین در آن می
شاپور خسرو را از . هاي شیرین خبري بود و نه از نواي سحرانگیزش دیگر نه از صداي گاماما . پیچید آن می

گیرد که به مدائن رفته و شیرین را با خود نزد خسرو  کند و از شاه دستور می رفتن شیرین به مدائن آگاه می
آن کوهستان بد آب و هوا نهد و شیرین را در حالی که در  شاپور این بار نیز به فرمان خسرو گردن می. بیاورد

هنوز شیرین به درگاه نرسیده که خبر مرگ هرمز کام او را تلخ . برد، نزد خسرو به اران آورد به سر می
. کند تا به جاي پدر بر تخت سلطنت تکیه زند به دنبال شنیدن این خبر، شاه جوان عزم مدائن می  .کند می

 .شود ي خود را ببیند؛ اما باز هم ناامید می نکه روي دلدادهنهد به امید ای دگر باره شیرین قدم در قصر می

کند و با تهمت پدرکشی،  در حالی که خسرو در ایران به پادشاهی رسیده بود، بهرام چوبین علیه او قیام می 



یابد، جان خود  خسرو نیز که همه چیز را از دست رفته می. نماید بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو تحریک می
ها، روزي که با یاران خود به شکار  در میان همین گریزها و نابسامانی. گریزد رداشته و به سوي موقان میرا ب

دو دلداده پس از . رفته بود، ناگهان چشمش بر شیرین افتاد که او نیز به قصد شکار از کاخ بیرون آمده بود
. ت شاهی را از دست داده بودها دوري، سرانجام یکدیگر را دیدند در حالی که خسرو تاج و تخ مدت

مهین بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با . خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو گزارد
خوبرویان حرمسرایش آگاهی داشت، از شیرین خواست که تنها در مقابل عهد و کابین خود را در اختیار 

 .نیز بر انجام این خواسته سوگند خورد شیرین. خسرو نهد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید

. خسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم بودند؛ اما خسرو هیچ گاه نتوانست به کام خود برسد
ي خود  خسرو دل از معشوقه سرانجام پس از اظهار نیازهاي بسیار از سوي خسرو و ناز از سوي شیرین،

دختر پادشاه روم را به همسري برگزید و بعد از مدتی نیز با سپاهی در آنجا مریم، . برداشت و عزم روم کرد
هاي  ي نعمت اما در عین داشتن همه. از رومیان به ایران لشکر کشید و تاج و تخت سلطنت را بازپس گرفت

 .شیرین نیز در فراق روي معشوق در تب و تاب و بیقراري بود. دنیایی، از دوري شیرین در غم و اندوه بود

تجربه به او نشان داده که  .کند بانو در بستر مرگ، برادرزاده ي خود را به صبر و شکیبایی وصیت می مهین
  غم و شادي در جهان ناپایدار است و به هیچ یک نباید دل بست؟؟؟

اما . پس از مرگ مهین بانو، شیرین بر تخت سلطنت نشست و عدل و داد را در سراسر ملک خود پراکند
پادشاهی را به یکی از بزرگان درگاهش سپرد و به سوي مدائن رهسپار . خسرو، ناآرام بودهمچنان از دوري 

سه روز به . در همان هنگام که روزگار نیک بختی خسرو در اوج بود، خبر مرگ بهرام چوبین را شنید .شد
که رسم سوگواري، دست از طرب و نشاط برداشت و در روز چهارم به مجلس بزم نشست و به امید این

باربد نیز سی لحن خوش آواز . نواهاي باربد، درد دوري شیرین را در وجودش درمان کند، او را طلب کرد
خسرو نیز در ازاي هر نوا، بخششی شاهانه نسبت به باربد روا . هاي خود انتخاب کرد و نواخت را از میان لحن

 .داشت



با خواهش و التماس از . تازه شده بودآن شب پس از آن که خسرو به شبستان رفت، عشق شیرین در دلش 
خسرو که . مریم خواست تا شیرین را به حرمسراي خود آورد؛ اما با پاسخی درشت از سوي مریم مواجه شد

اما شیرین با تندي شاپور . شاپور را به طلب شیرین فرستاد توانست عشق سرکش خود را مهار کند،  دیگر نمی
   .ه کردرا از درگاه خود به سوي خسرو روان

از آنجا که آوردن شیر . خورد شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت افکند و غذایی جز شیر نمی
 .از چراگاهی دور، کار بسیار مشکلی بود، شاپور براي رفع این مشکل، فرهاد را به شیرین معرفی کرد

این اولین دیدار آنچنان او را مدهوش . بازد در روز مالقات شیرین و فرهاد، فرهاد دل در گرو شیرین می
که از نزد او بیرون   هنگامی. فهمد بندد و دستورات شیرین را نمی کند که ادراك از او رخت بر می می
شود باید جویی از سنگ، از چراگاه تا محل  پرسد و متوجه می آید، سخنان شیرین را از خدمتکارانش می می

زد که در مدت یک ماه، جویی در دل  با عشق و عالقه تیشه بر کوه می فرهاد آنچنان. اقامت شیرین بنا کند
شیرین به عنوان دستمزد، گوشواره ي خود را به  .سنگ خارا ایجاد کرد و در انتهاي آن حوضی ساخت

فرهاد داد اما فرهاد با احترام فراوان گوشواره را نثار خود شیرین کرد و روي به صحرا نهاد این عشق روزگار 
ها افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی  د را آنچنان پر تب و تاب و بیقرار ساخت که داستان آن بر سر زبانفرها

فرهاد را به نزد خود خواند و در مناظره اي که با او داشت، فهمید توان برابري با عشق او را نسبت . آگاه شد
خسرو، فرهاد را به کندن . راه خود برداردپس تصمیم گرفت به گونه اي دیگر او را از سر . به شیرین ندارد

 .دهد اگر این کار را انجام دهد، شیرین و عشق او را فراموش کند فرستد و قول می کوهی از سنگ می

نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک کرد و سپس . رود فرهاد نیز بی درنگ به پاي آن کوه می
روزي . آنچنان که حدیث کوه کندن او در جهان آوازه یافت. به کندن کوه با یاد دالرام خود پرداخت

در بازگشت اسبش در میان کوه فرو ماند . شیر براي او برد شیرین سوار بر اسب به دیدار فرهاد رفت و جامی 
خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و تأثیر . اما فرهاد اسب و سوار آن را بر گردن نهاد و به قصر برد. و بیم سقوط بود

او که دیگر شیرین را، از دست رفته . رسد ین دیدار در قدرت او براي کندن سنگ خارا به گوش خسرو میا



فرستد تا خبر مرگ شیرین را به  به راهنمایی پیران خردمند قاصدي نزد فرهاد می. بیند، به دنبال چاره است می
رو، خبر مرگ شیرین را به که پیک خس هنگامی . او بدهند مگر در کاري که در پیش گرفته سست شود

شود و  شیرین از مرگ او، داغدار می. افتد زند و خود نیز بر خاك می رساند، او تیشه را بر زمین می فرهاد می
فرستد و او را به  ي تعزیتی طنزگونه براي شیرین می خسرو نامه. دهد تا بر مزار او گنبدي بسازند دستور می

ي  میرد و شیرین در جواب نامه از این واقعه، مریم نیز می ذشت ایامی پس از گ. خواند ترك غم و اندوه می
آورد که از دست دادن زیبارویی براي او اهمیتی ندارد زیرا هر  نویسد و به یادش می خسرو، نامه اي به او می

ابد ی خسرو پس از خواندن نامه به فراست در می. گاه بخواهد، نازنینان بسیاري در خدمتگزاري او حاضرند
هاي بسیاري نمود اما  بعد از آن براي به دست آوردن شیرین تالش. که جواب آنچنان سخنانی، این نامه است

خسرو که از جانب شیرین، ناامید شده بود به . نتیجه بود و شیرین مانند رؤیایی، دور از دسترس همچنان بی
اما حتی وصال شکر نیز نتوانست . رفتاش را شنیده بود به اصفهان  دنبال زنی شکرنام که توصیف زیبایی

هاي تنهایی  دانست شاپور تنها مونس شب خسرو که می. آتش عشق شیرین را در وجود او خاموش کند
شیرین نیز در . شیرین بود، او را به درگاه احضار کرد تا مگر شیرین براي فرار از تنهایی به خسرو پناه آورد

ي شکار به حوالی  روزي خسرو به بهانه. اري و گله و شکایت به سر بردها روزگار را با گریه و ز این تنهایی
شیرین که از آمدن خسرو آگاه شده بود، کنیزي را به استقبال خسرو فرستاد و او را در . قصر شیرین رفت

به  ي پذیرایی میزبان ناراضی بود، با وي شاه نیز که از نحوه. سپس خود به نزد شاه رفت. بیرون قصر، منزل داد
دارد و  ها نمود و اظهار نیازها کرد اما شیرین همچنان خود را از او دور نگه می عتاب سخن گفت و شکایت

پس از گفتگویی طوالنی و . تواند به عشق او دست یابد کند تنها مطابق رسم و آیین خسرو می تأکید می
خسرو، تنهایی بار دیگر همنشین  با رفتن. گردد نتیجه، خسرو مأیوس و سرخورده از قصر شیرین باز می بی

شود و به کمک شاپور،  پس به سوي محل اقامت خسرو رهسپار می. کند شود و او را دلتنگ می شیرین می
شیرین نیز . دهد ترتیب می سحرگاهان، خسرو مجلس بزمی  .شود دور از چشم شاه، در جایگاهی پنهان می

. گوید و باربد از زبان خسرو یک از زبان شیرین غزل میدر این بزم ن. شود اي از مجلس پنهان می در گوشه
خسرو که معشوق را . آید ي خود بیرون می دهد و از خیمه پس از چندي غزل گفتن، شیرین صبر از کف می



فرستد و او را با  نهد و بزرگانی را به خواستگاري او می یابد به خواست شیرین گردن می در کنار خود می
خسرو پس از کام یافتن از شیرین، حکومت ارمن را به شاپور . آورد دربار خود میتجمالتی شاهانه به 

شنود و عمل  خسرو نصیحت شیرین را مبنی بر برقراري عدالت و دانش آموزي با گوش جان می. بخشد می
دهد و در آن سؤاالتی  در راه آموختن علم، مناظره اي طوالنی میان او و بزرگ امید روي می. کند می
پس از چندي، با وجود آنکه . پرسد ي چگونگی افالك و مبدأ و معاد و بسیاري مسائل دیگر می ارهدرب

نشاند و خود رخت  خسرو از بد ذاتی پسرش شیرویه آگاه است، به سفارش بزرگ امید، او را بر تخت می
ي  شیرین اجازه شیرویه با به دست گرفتن قدرت، پدر را محبوس کرد و تنها. افکند اقامت در آتشخانه می

یک شب . رفت و آمد نزد او را داشت اما وجود شیرین حتی در بند نیز براي خسرو دلپذیر و جان بخش بود
حتی در . اي جگرگاهش را درید که خسرو در کنار شیرین آرمیده بود، فرد ناشناسی به بالین او آمد و با دشنه

ي خون آلود  شیرین به واسطه. دا جان دادکشاکش مرگ نیز راضی نشد موجب آزار شیرین شود و بی ص
ي ناله و زاري شیرین بر  در میانه. جان یافت و ناله سر داد بودن بستر از خواب ناز بیدار شد و معشوقش را بی

صبحگاهان، . شیرین نیز دم فرو بست و سخن نگفت. مرگ همسر، شیرویه براي او پیغام خواستگاري فرستاد
اش با او دشنه اي بر  ، شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهاییکه خسرو را به دخمه بردند

بزرگان کشور نیز که این حال را دیدند، خسرو و شیرین را در آن . تن خود زد و در کنار خسرو جان داد
   .دخمه دفن کردند

 


