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چكيده

کورته

نظامی از جمله شاعرانی است که شیوهی
داستانرسایی او در ادبیات فارسی مورد تقلید و تتبع
گویندگان و شاعران بسیاری قرار گرفته است .قدرت و
مهارت نظامی در پردازش این داستانها ،بسیاری از
شاعران صاحب ذوق ایرانی و حتی غیر ایرانی را به
جوابگویی ،اقتباس و یا تقلید برانگیخته است .بازتاب
این تأثیرپذیری در ادبیات کردی باعث پدیدآمدن آثار
قابل توجهی شده است .از آنجایی که کشمکش یکی
از عنارص اصلی داستان است که بر کشش و جذابیت
داستان تأثیر مستقیم دارد ،در این پژوهش سعی شده
است به کشمکشهای موجود در هر دو داستان خرسو
و شیرین نظامی گنجوی و مم و زین احمد خانی
پرداخته شود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان
میدهد که هر دو داستان ،به وسیلهی کشمکشها نیرو
میگیرند و تحرک مییابند و این باعث شده است که
کشمکشهای موجود در هر دو روایت در پیشربد
داستان نقش بهسزایی داشته باشند .این مقاله با
شیوهای توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب اصول
داستانپردازی نوین ،نقش ویژهی عنرص داستانی
کشمکش را در هر دو روایت خرسو و شیرین نظامی و
مم و زین احمد خانی مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد
و برای این منظور با توجه به پیرنگ هر دو داستان،
چگونگی انواع کشمکش را ارزیابی میکند.

نیزامی لةو كةسايه تيه بێ هاوتایانەیە کە شێوازی داستان
نووسی ئەو لە ئەدەبیاتی فارسیدا ،بۆ زۆربەی وێژەران و
نووسەران بۆتە سەرمەشق و ڕێبەر .توانای نیزامی لە
داڕشتنی ئەو داستانانەدا ،زۆربەی شاعیرانی هەست
ناسکی ئێرانی و تەنانەت غەیری ئێرانی هێناوەتە جۆش و
ئەوانی وا لێکردووە کە یا واڵمی بدەنەوە ،یا چاوی لێبکەن
و یا لێی هەڵێنجن .ئەم کاریگەرییە بۆتە هۆی بەرهەم
هاتنی ئاسەوارێکی سەرنج ڕاکێش لە زمانی کوردیدا و لە
بەرهەمەکانی ئەواندا ڕەنگی داوەتەوە .بە پێی وەی
کێشمەکێش یەکێک لە ماکەکانی گرنگی داستانە ،کە لە
سەر ڕادەی سەرنج ڕاکێشی داستان کاریگەرییەکی
ڕاستەوخۆی هەیە ،لەو توێژینەوەیەدا هەوڵدراوە باس لە
کێشمەکێشەکانی داستانی خەرسەو و شیرینی نیزامی و
مەم و زینی خانی بکرێت .ئاکامی ئەو توێژینەوە
دەریدەخات کە هەر دوو داستانەکە بە پاڵپشتی
کیشمەکێشمەکان توانا پەیدا دەکەن و کێسمەکێشەکان
لە هەر دوو گێرانەوەدا ،لە بەرەوپیش بردنی داستانەکاندا،
دەورێکی کاریگەریان هەیە .وتاری بەردەست بە شێوەی
وەسفی – شیکاری لە چوارچێوەی ئوسوولی داستان
نووسی نوێدا ،دەوری تایبەتی کێشمەکێش لە داستاندا،
لە گێڕانەوەکانی خەرسەو و شیرینی نیزامی و مەم و زینی
خانیدا هەڵدەسەنگێنێ و ،بۆ ئەو مەبەستە بە سەرنج دان
بە پەیڕەنگی داستانەکان ،جۆرەکانی کێشمەکێش لەواندا
هەڵدەسەنگێنێ و دەیخاتە بەر دیدەی خوێنەران.

واژگان کلیدی :نظامی ،خانی ،خرسو و شیرین ،مم
و زین ،کشمکش

وشه سهرهکییهکان :نیزامی ،خانی ،خرسو و شیرین،
مەم و زین ،کێشمەکێش
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 -1مقدمه
داستانرسایی ،کهنترین و رایجترین نوع ادبی است که از گذشته تا اکنون به شکلهای
مختلفی همچون «قصه»« ،افسانه» و «داستان» بیان شده است .این نوع ادبی چه بر پایهی
حقایق زندگی باشد ،چه نتیجهی تخیالت ذهنی ،نشانگر ماهیت و هویت فرهنگی جامعهی
نویسنده است .پیرنگ هر داستانی دارای عنارصی است که کشمکش از مواردی است که بر
کنش و جذابیت داستان تأثیر مستقیمی دارد .هرگاه شخصیت داستان با عواملی چون انسان،
طبیعت ،درون خود ،قوانین و قرادادهای اجتامعی و با تفکری خاص مبارزه کند ،به کشمکش
یا «جدال» دست زده است .بنابراین میتوان گفت وجود جدال در هر داستان ،پیرنگ را محکمتر
میمناید و بسرت مناسبی را برای رسیدن حوادث به نقطهی اوج آماده میکند .این عنرص
داستانی میتواند به منزلهی نقطهی اوج حوادث به شامر آید؛ در واقع هر داستان به وسیلهی
کشمکش تحرک می یابد .داستان در صورت عدم وجود کشمکش به سوی نقل ساده و بدون
تحرک پیش میرود .کشمکش عمده در هر دو داستان خرسو و شیرین و مم و زین ،میان چند
شخصیت اصلی رخ میدهد و شخصیتهای فرعی در حاشیهی این شخصیتهای اصلی نقش
خود را ایفا میکنند که با توجه به هدف این پژوهش تنها به کارکرد شخصیتهای اصلی پرداخته
میشود؛ به عبارت دیگر در هر دو داستان حضور و کارکرد پررنگ کشمکش در پیوند با
شخصیتهای اصلی و از چشمانداز داستاننویسی نگریسته میشود .برای این کار و با توجه به
پیرنگ داستان ،انواع کشمکش مورد بررسی قرار میگیرد.
٢ـ بیان مسأله
بحث پیرامون عنارص داستانی از بحثهای نوپایی است که امروزه در عرصهی داستاننویسی
مطرح است .حرکت ،پویایی و حیات داستان وابسته به عنارص مختلفی است که آن را تشکیل
میدهد .بررسی عنارص داستان نیز باعث فهم بیشرت آن و پیبردن به قدرت داستاننویس
میشود .وجود یا عدم وجود هریک از این عنارص بر داستان تأثیر مستقیمی دارد و از آنجایی
که در یک اثر ادبی همواره باید نوعی کشمکش وجود داشته باشد تا داستان به معنای واقعی
کلمه شکل بگیرد (پک )71 :7831 ،این پژوهش نیز ،با توجه به حضور و کارکرد پررنگ
کشمکش در هر دو داستان ،از چشمانداز داستاننویسی به این موضوع نگریسته است که برای
شناخت چگونگی وضعیت عنرص کشمکش در دو داستان نامربده دارای اهمیت ویژهای است.
این پژوهش بر اساس اهداف تعیین شده به بررسی کشمکشهای موجود در هر دو داستان
خرسو و شیرین نظامی گنجوی و مم و زین احمد خانی میپردازد که بر پایه روش توصیفی-
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تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا انجام شده است .روش گردآوری مطالب برای این پژوهش به
صورت کتابخانهای انجام شده است.
 -3رشح حال شاعران

 -1-3رشح حال نظامی
الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید ،نظامی گنجوی ،یکی از بزرگترین شاعران قرن ششم ایران
است که در شهر گنجه (واقع در آذربایجان) دیده به جهان گشود .کینهاش را «ابومحمد» و
لقبش را « نظامالدین» و تخلص وی را «نظامی» دانستهاند (ر.ک :صفا .) 177 :7831 ،نظامی
از شاعرانی است که باید او را در شامر ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست.
وی تنها شاعری است که تا پایان قرن ششم توانسته است ،شعر متثیلی را به حد اعالی تکامل
برساند« .امتیاز بزرگ او در شعر ،داستانرسایی اوست .گرچه پیش از وی این امر سابقه داشته
است ،ولی نظامی داستان غنایی را چنان به قله رفیع رساند که پس از او هیچ کس نتوانست بر
آن صعود کند» ( .)311ریپکا معتقد است« :در ایران هر نوع از شعر را استاد مسلمی است ،ولی
به تحقیق در افسانهرسایی نظامی پیشوای همه است و کسی در این قسمت به پایهی او نرسیده
است» (شهابی .)45 :7811 ،هرمان اته 1نیز «لطافت بیان و همچنین عظمت و مهارت نظامی
را در وصف طبیعت ،استاد سخنپرداز دانسته و وی را استاد رمانتیک نیز لقب داده است»
(ثروت .)53 :7811 ،آثار نظامی که به پنج گنج یا خمسه شهرت دارد و به حق همچون پنج
گنج ،گرانبهایند و رسشار از نکات و معانی و توصیفات نغز و دلکش است .البته عالوه بر پنج
گنج دارای دیوان قصاید و غزلیاتی هم میباشد که قصاید را به پیروی از سنایی در وعظ و
حکمت رسوده و غزلهای بسیاری از او به یادگار مانده است.

 -1-3رشح حال خانی
خانی شاعر ،عارف ،ادیب و داستانرسای معروف کرد در قرن یازدهم هجری است .نام کامل او
«احمد بن الیاس بن ایاز بن رستم بن شیخ عبدالرحامن مهزن» (قارلی )434 :4115 ،است.
او از خانوادهای مشهور و متدین و دانشپژوه کرد است ،پدر وی ،الیاس ،کتابی به زبان عربی
به نام قصه شمعون تألیف کرده است و در سال  7145ه.ق به عنوان کاتب به دربار میر بایزید
وارد میشود (هامن .)438 :وی رسایندهی برجستهترین منظومهی کردی به نام مم و زین است.
Hermann Ethe.
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خانی در دوران کودکی فضایل مقدماتی را در مسجد مرادیه و بایزید در شهر بایزید به شیوهی
سنتی کسب کرد و با نبوغ و استعداد درخشانی که داشت ،توانست تعلیم رصف و نحو ،بالغت،
منطق ،فلسفه ،حکمت و اصول را در زمان اندکی به پایان برساند .وی سپس راهی شهرهای
اورفه ،اخالط و بتلیس شد و از محرض پرفیض علامی آن دیار توشهها اندوخت و پس از آن به
قاهره و قسطنطنیه و ایران مسافرتهایی کرد و با دانشمندان و ادبای عرب و ترک و فارس
معارشت منود ( .)775او در سوریه با فلسفهی یونانی و در ایران با تصوف و فلسفهی اسالمی
آشنا شد (هه .)45 :4111 ،خانی به سبب استعداد درخشانی که داشت در سن چهارده سالگی
در دیوان امیر محمد که امیر وقت «دوغو بایزید» بوده به عنوان کاتب مشغول به کار شد .وی در
ادبیات عربی ،فقه اسالمی ،تصوف و عرفان و به خصوص در رسودن شعر ،توانا بود و با شناخت
ژرفی که از ادبیات و فلسفه و مسائل فقهی و دینی داشت ،شهرت زیادی پیدا کرد (سجادی،
 .)775 :7744خانی عالوه بر زبان مادری به زبانهای عربی ،فارسی و ترکی آشنایی کامل
داشته است .او چهار بیتیهایی به هر چهار زبان عربی ،فارسی ،ترکی و کردی رسوده است
(یوسف .)31 :7711،گرایش خانی به زندگی همراه با زهد ،از او چهرهای محبوب در نظر خاص
و عام ساخته است .وی سنی و شافعی بوده و از نظر تصوف طرفدار وحدت وجود به حساب
میآید (یالدری .)41 :4171 ،وی توانست با خلق منظومهی مم و زین که در بردارندهی افکار
عاشقانه و عارفانه و انساندوستانهی اوست ،بر بسیاری از شاعران بعد از خود در ادبیات کردی
تأثیر بگذارد .اثر وی به زودی مورد تقلید دیگران قرار گرفت .ادیبان و شاعران بسیاری از جمله:
مال اسامعیل و مال محمود بایزیدی ،سلیم هیزانی ،شیخ عبدالرحمن آختپه و شیخ محمدجان
و شاعران معارص از جمله ،هیمن ،هژار متأثر از فکر و اندیشههای خانی بودهاند (جاندوست،
.)11-11 :4111
 -4رشح منظومهها

 -1-4رشح منظومهی خرسو و شیرین
خرسو و شیرین دومین منظومهی نظامی است .این اثر در  1411بیت و در بحر هزج مسدس
مقصور (محذوف) رسوده شده که به اتابک شمسالدین محمد جهان پهلوان بن ایلدگز (-431
 437ه) تقدیم شده است (صفا .)314 :7831 ،به قول اته این منظومه از حیث بیان و
احساسات برشی و عظمت و مهارت در وصف طبیعت استادی مسلم نظامی را در داستانرسایی
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به شیوهی رمانتیسیسم 1ثابت میکند( .ریاحی« )81 :7811 ،اساس منظومهی خرسو و شیرین
داستان معاشقهی خرسوپرویز و شیرین است که در کتب پیشین مانند املحاسن و االضداد و
غرر اخبار ملوک الفرس و شاهنامهی فردوسی سابقه دارد» (زنجانی )84 :7814 ،این داستان
«به اواخر دورهی ساسانی ،مربوط است .بیشرتین قسمت آن به سلطنت خرسو پرویز ساسانی
( 114-471م) و اندکی قبل و بعد از آن مربوط میشود .خرسوپرویز آخرین شاه مقتدر ساسانی،
در داستان نظامی تا حدودی نشانههایی از سیامی تاریخی خود را حفظ کرده است ،حتی
جزئیاتی که نظامی در داستان خود دربارهی او آورده است و در نظر نخست تاریخی منیمناید،
در تاریخها آمده است» (احمدنژاد .)77 :7817 ،موضوع کتاب دربارهی عشق خرسو،
شاهزادهی ایرانی ،است با شیرین ،برادرزادهی بانوی ارمن که با راهنامیی شاپور ،ندیم خرسو،
به جستجوی یکدیگر برمیآیند و بعد از یک سلسله ماجراها و ورود افرادی چون مریم و فرهاد
به داستان و مرگ آن دو ،رسانجام به هم میرسند.

 -2-4رشح منظومهی مم و زین
مم و زین شاهکار شعری داستانرسای معروف کرد ،احمد خانی ،است .شاعر آن را در بحر هزج
مسدس اخرب مقبوض محذوف (مقصور) رسوده است .این منظومه اثری داستانی از نوع غنایی
و عاشقانه است که تعداد ابیات آن  4141بیت است .بنا به گفتهی اسکارمان این داستان از
داستانهای کامل و مشهور در ادبیات کردی است که رسایندهی آن تحت تأثیر شیوهی
داستانرسایی و زبان ساده و روان شاعران بزرگ ایران زمین همچون نظامی گنجوی و فردوسی
بوده است (مان .)11 :7714 ،احمد خانی منشأ داستان مم و زین را از بیت کردی «ممیآالن»
که قدمت بسیاری دارد ،برگرفته است .شاعر با شناختی که از جامعهی عرص خود دارد ،در پی
آن است تا اثری را عرضه کند که مورد بیمهری قرار نگیرد؛ از این رو آن را با آب و رنگی شایسته
و سازگار با فرهنگ عرص خود درمیآورد .بهرهگیری شاعر از تعابیر گوناگون علمی و پرداخنت به
بعضی مقولههای عرفانی ،فلسفی ،اجتامعی ،سیاسی ،موسیقی و نجومی بیانگر تبحر وی در
علوم متداول عرص خویش است .خانی مم و زین را به پیروی از سنت ادبی شاعران بزرگ ایرانی،
با یاد و نام خداوند در  81بیت آغاز میکند و از بیت  81تا بیت  78در مناجات و درخواست از
حرضت باری جل ذکره و از بیت  75تا  717در نعت سید املرسلین و خاتمالنبیین و از بیت
 717تا  777در طلب شفاعت از رسول خدا (ص) و متنای بخشایش از باری تعالی و از بیت

Romanticism.
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 411تا  454به حال و وضع کردان در قرن شانزدهم میپردازد و از پروردگار میطلبد که آنان
را از بالیا و مصایب برحذر دارد و از بیت  451تا  473به سبب رسودن مم و زین و از بیت 477
تا  814به ساقینامه و سپس از بیت  811به رسودن داستان اصلی میپردازد.
 -5خالصهی آثار

 -1-5داستان خرسو و شیرین
خرسو ،شاهزادهی ایرانی ،در پی نافرمانی از فرمان پدر خود ،هرمز ،به عقوبت او گرفتار میشود
و چهار چیز گرانبهایش را از دست میدهد :اسب ،مطرب ،تخت و غالم .از آن جا که خرسو این
تنبیه را به جان میخرد و دم برمنیآورد ،نیای خود انوشیروان را در خواب میبیند که او را به
چهار چیز دیگر بشارت میدهد :مطربی به نام باربد ،اسبی به نام شبدیز ،تختی به نام طاقدیس
و دالرامی به نام شیرین .خرسو بعد از این خواب ندیم خود را به جستوجوی شیرین میفرستد
که او نازپرورده و تنها برادرزادهی زنی است از نسل شاهان که مهین بانو نام دارد و بر رسزمین
ارمن فرمانروایی میکند .شاپور که نقاشی است چیرهدست ،شیرین را با تصویر خرسو میفریبد
و او گرفتار عشق شاهزاده میشود .آنگاه شیرین بیقرار را با اسب همتایش ،شبدیز ،راهی
مداین و قرص خرسو میکند .از آن سو خرسو در پی دسیسهی دشمنانش از قرص میگریزد و به
سوی ارمن میتازد .شیرین به قرص خرسو میرسد و چون او را گریزان مییابد ،در حرمرسای
خرسو و کنار کنیزان او به تنهایی روزگار میگذراند .پس از مدتی از آب و هوای مداین دلتنگ
میشود و چون پروردهی گلزار و کوهستان است ،از کنیزان میخواهد برای او چارهای
بیندیشند .اما کنیزان از رس حسادت برای او قرصی سوزان بنا میکنند و شیرین به سختی
روزها را سپری میکند .وقتی شاپور از ماجرای خرسو آگاه میشود ،به مداین نزد شیرین میآید
تا به او مژده دهد که خرسو مهامن مهین بانوست ،شیرین که از هوای سوزان قرص به تنگ آمده
است ،از آنجا که به شیرنوشی عادت داشته و آوردن گوسفندان به قرص شیرین مشکل بوده
است ،از شاپور کمک میطلبد.
شاپور ،فرهاد تیشهگر را به قرص میخواند تا از جایگاه گوسفندان تا قرص شیرین جویی بنا
کند و شیر در آن روانه گردد .فرهاد با دیدن شیرین دل میبازد و ماجرایی دیگر آغاز میشود.
خرسو که در این گیرودار مجبور است ،به علت کمکهای امپراطور روم با دخرت او ،مریم ،ازدواج
کند ،با آگاهی از دلباختگی فرهاد به شیرین ،کندن کوه بیستون را رشط وصال فرهاد به شیرین
قرار مینهد .اما وقتی فرهاد را در این کار نستوه مییابد ،با فریب و دروغ به او میگوید که
شیرین مرده است و فرهاد در دم جان میسپارد .پس از مرگ فرهاد همرس خرسو ،مریم ،نیز از
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دنیا میرود و شیرین و خرسو در نامههایی طعنآمیز مرگ رقیب را به یکدیگر تعزیت میگویند.
اما خرسو نامهی شیرین را تاب منیآورد و هوس بازی دیگری با شکر اصفهانی بنا مینهد.
شیرین تنهایی خود را به نیایش میگذراند و پس از چندی خرسو رسمست به قرص شیرین
میتازد .شیرین ،چون همیشه جز به پیوندی با آیین تن منیدهد و رسانجام با تدبیر شاپور ،در
حال و هوایی رسارس خنیایی و با غزلرسایی نکیسا و باربد خرسو تسلیم خواهش شیرین
میشود .شیرین و خرسو به وصال میرسند و پیامن زندگی میبندند .اما شیـرویه فرزند خرسو
جگرگاه پدر را میدرد و از شیرین خواستگاری میکند .شیرین که هنوز بر رس پیامن است،
خنجری بر خود فرود میآورد و بـه وصال دوبارهی خرسو میرسد.

 -2-5خالصهی داستان مم و زین
فرمانروای رسزمین بوتان ،زینالدین ،دو خواهر داشت به نامهای زین و ستی .در روز نوروز ،مم
و تاژدین به قصد تفرج از شهر بیرون میروند و زین و ستی را دیدار میکنند و در این دیدار مم
عاشق زین و تاژدین عاشق ستی میشود .پیران قوم به خواستگاری ستی برای تاژدین میروند
و امیر موافقت میکند .ازدواج ستی و تاژدین ،آتش حسد را در دل بکر ،حاجب امیر ،شعلهور
میسازد .او در پی توطئهای نزد امیر میرود و میگوید :تاژدین در همه جا شایع کرده که به
زودی زین را هم به مم میدهیم .این خرب امیر را تحت تأثیر قرار میدهد و زین را از ازدواج با
مم منع میکند .از قضا یک روز زینالدین به شکار میرود .در این فرصت ،زین و مم در باغ
یکدیگر را دیدار میکنند و سپس امیر پس از اینکه از شکار برمیگردد ،از در و پنجرهی باز کاخ
متوجه حضور اغیار میشود .زین خود را به زیر قبای مم پنهان میکند .اما امیر مم را میبیند.
تاژدین هم برای انحراف ذهن امیر از وجود زین ،خانهاش را به آتش میکشد .تاژدین با این
عمل جوامنردانه توانست توجه میر و همراهانش را به آتش معطوف کند .سپس همگی برای
دفع آتش ،رسای پادشاه را خلوت میکنند .مم با حضور در محل حادثه از گرفتارشدن به دست
امیر نجات پیدا میکند.
پس از چندی آوازهی عشق مم و زین همه جا را فرا میگیرد .بکر ماجرا را به امیر گزارش
میدهد .امیر دنبال صحت این خرب است .بکر بازی شطرنج با مم را به این رشط که حریف
مغلوب ،خواسته شخص برنده را عملی کند ،به او پیشنهاد میدهد .امیر مم را شکست میدهد
و از او میخواهد که نام معشوقش را بگوید .مم نام معشوقهی خود را فاش میکند .امیر مم را
به زندان میاندازد .مم در آن سیاهچال ،به تکامل روحی خود میپردازد و با مناجات و
چلهنشینی به درک عمیقی از عشق حقیقی نایل میآید .تاژدین و برادرانش تصمیم میگیرند
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که هر سه به نزد امیر بروند .اگر با آزادی مم موافقت نکند ،ابتدا بکر و بعد دیگر ستمکاران را
بکشند .امیر اين بار هم تسلیم نیرنگ بکر میشود :او امیر را به موافقت ظاهری با ازدواج آنها
دعوت میکند و از طرفی هم امیر را به دادن جام زهر به تاژدین و برادرانش ترغیب میکند و
سپس از امیر میخواهد که دستور دهد زین شخصا به زندان رود و مم را آزاد کند تا مم با دیدن
زین جان دهد .امیر به حضور زین میرود و از کاری که کرده است ،عذرخواهی میمناید .آنگاه
اجازهی رؤیت مم و مالقاتش را به زین میدهد .اما زین به گریه میافتد و چنان شیون و زاری
میکند که از دهان ،خونابه بیرون میدهد و بعد از مدتی بیهوش میشود .بیهوشی زین ،چنان
امیر را متأثر میکند که متام شب بر او گریه میکند .تا اینکه در این هیاهو جوانی از در وارد
میشود و میگوید :مم مرده است .با این خرب ،زین که مرده بود ،دوباره زنده میشود و میبیند
که امیر و اطرافیان همه گریه میکنند .به برادرش رو میکند و میگوید :برادر! تو باعث شدی
تا ما به صفای باطن برسیم و سعادت ابدی را نصیبامن کردی .امیر میگوید« :از ته دل پشیامن
اعامل خود هستم .برخیز و خودت به زندان برو و با مم سخن بگو و دوباره زندهاش کن» .زین
قبول میکند و خود را به زندان میرساند تا از حال مم آگاه شود.
اندکی قبل از زین ،ستی وارد زندان میشود و از دیگر زندانیان دربارهی مرگ مم میپرسد.
جواب میدهند که «فروغی از بیرون آمد؛ از رس مم نیز فروغی دیگر برآمد ،این دو فروغ به هم
رسیدند و با هم پیوند خوردند ».دایه و ستی به مم گفتند که برخیز یارت آمده است ،اما مم به
هوش نیامد .به محض اینکه زین نزد جسد بیجان مم میرسد و برقع را از رس برمیدارد،
میگوید :ای مم! با دم مسیحاییام برخیز! مم زنده میشود .با دیدن سیامی زین روح در جسم
بیجان مم دمیده میشود .اطرافیان به مم میگویند :امیر تو را مورد عفو و بخشش خویش قرار
داده و زین را به تو میدهد .مم قبول منیکند و از خدا میخواهد که زود به بارگاهش برگردد.
با این سخنان جان مم به یکباره ،قالب تن را رها میکند و به سوی معشوق ازلی خویش
میشتابد .از مرگ او متام مردم بوتان به شیون و زاری میافتند .در همین اثنا تاژدین با بکر
روبهرو میشود .بکر درصدد نجات خود بر میآید ،اما تاژدین با تهور و شجاعت بر وی میتازد و
با یک رضیهی شمشیر رسش را از تن جدا میکند .در مراسمی باشکوه پیکر بیجان مم را با
حضور متامی مردم بوتان به طرف قربستان میبرند .زین هم در معیت جنازه ،همچنان اشک
میبارد و هنگامی که به قربستان میرسند ،جسد بکر را بر زمین افتاده میبینند .زین نزد امیر
و تاژدین پایمردی میکند که به جسد او اهانتی نشود و با بیان دالیلی ابراز میدارد که بکر
باعث تزکیه و تهذیب نفس ما شده است و سعادت ابدی ما مرهون اعامل بکر است و از برادرش
درخواست میکند که بکر را در کنار تربت آنها دفن کنند تا همچون سگی پاسدار جانشان باشد

بررسی عنصر جدال در دو روایت |07
و سپس زین سنگ مزار مم را در آغوش میگیرد و با سیالبی از اشک آهی از ته دل برمیکشد
و یکباره جهان خاکی را وامینهد و جان به افالک میبرد.

 -6بررسی عنرص جدال در دو داستان خرسو و شیرین و مم و زین
کشمکش 1از رویارویی و برخورد شخصیت با نیروی موجود در داستان ایجاد میشود .این
رویارویی گاه به صورت مقابلهی شخصیت اصلی با شخصیت مخالف ،و گاه به شکل رودررو
شدن دو طرز تفکر و یا مقابلهی فرد با رسنوشت و غیره ایجاد میشود (رضایی.)14 :7834 ،
کشمکش و درگیری را میتوان به سه نوع اساسی تقسیم کرد .نخست ستیز آدمی با آدمی است.
نوع دوم ،ستیز آدمی با خویش است .این نوع از کشمکش میتواند ستیز میان دو جنبه از
شخصیت فرد باشد ،مثال آزمندی و اخالق یا عشق و جاه و از این دست .نوع سوم ،ستیز آدمی
با نیروهای خارجی است .این نیروها میتواند شامل جامعه ،محیط زیست ،طبیعت ،خدا یا
ماوراء طبیعت و رسنوشت باشد (هولنت .)17-11 :7815 ،با توجه به این که هر دو داستان
مایههایی از حامسی را در خود دارند ،تا انـدازهای میتوان کشمکش اجتامعی ،کشمکش
درونی ،کشمکش گفتاری (لفظی) ،کشمکش با طبیعت و نیروهای آسامنی را به این تقسیم
بندی افزود و منایهای از کشمکش را در هر دو داستان به صورت منودار زیر منایش داد:
کشمکش
جسامنی
کشمکش
درونی

کشمکش
گفتاری

انواع
کشمکش

کشمکش
با طبیعت

کشمکش
اجتامعی

کشمکش مبتنی بر شخصیت که شامل ستیز آدمی با آدمی ،جدال آدمی با خویش و کشمش
آدمی با نیروی خارجی ،اعم از طبیعت و جامعه و حتی تقدیر است (مکی )411 :7834 ،در هر
دو منظومه پی میگیریم که بنا به گفتهی میرصادقی ،ناپایداری که از آن به کشمکش و
ناسازگاری نیز تعبیر میشود ،سنگ بنای هر طرح داستانی است (مستور.)77 :7877 ،
Conflict.
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کشمکش خرسو و شیرین ناشی از قصد رسیدن به وصال و موانع ایجاد شده در راه این مقصود
است؛ بنابراین میتوان کشمکش را در داستان خرسو و شیرین بیشرت میان فرد با فرد و از نوع
عاطفی دانست.

 -1-6بررسی عنرص جدال در دو داستان خرسو و شیرین و مم و زین
بارزترین کشمکشهای موجود در داستان ،از گونهی کشمکش جسامنی است .برخورد و
درگیری جسامنی میان دو یا چند شخصیت ،موجب کشمکش جسامنی میگردد .این نوع
کشمکش ،رایجترین نوع کشمکش است و هامنطور که از عنوان آن پیداست ،جدال یک
شخصیت با شخصیت دیگر بر رس یک امر شخصی و خصوصی است .این نوع کشمکش باعث
ایجاد هیجان در داستان میشود؛ بدین معنا که کشمکشهای جسامنی ،ابزاری برای ایجاد
هیجان در داستان است .این عنرص در هر دو داستان خرسو و شیرین و مم و زین به صورت

مکرر دیده میشود که به ذکر چند مورد در هر دو داستان اکتفا میشود .در داستان خرسو و
شیرین  ،کشمکش انسان با انسان مطرح است؛ جدال میان خرسو و فرهاد یا شیرین و مریم از
منونههای این نوع کشمکش به حساب میآید .با وجود بسامد باالی این نوع کشمکش در
داستان ،بیشرت جدالها به صورت غیر مستقیم صورت گرفته و کمرت به شکل رویارویی مستقیم
شخصیتها با یکدیگر انجام شده است ،مانند شیرین و مریم که هرگز یکدیگر را منیبینند.
واقعهی قتل خرسو به دست شیرویه ،یکی دیگر از کشمکشهایی است که در این داستان
دامنگیر شیرین میشود .شیرین پس از سختیها و شکیبایی بسیار در راه عشق به وصال
محبوب خویش میرسد ،اما به ناگاه دچار پریشانی و آشفتگی میشود که دیگر پس از آن،
آرامشی متصور نیست که او بخواهد برای رسیدن به آن به کشمکش بپردازد .این کشمکش (=
پریشانی) مرگ او را در پی دارد که از نظر خود شیرین ،آرامش ابدی است .شیرویه برایش پیغام
میفرستد که خاطرخواه اوست و از اینجا کشمکش شیرین با شیرویه و با بخت واژگون خویش
آغاز میشود:
چو شیرین این سخنها را نیوشید

چو رسکه تند شد چون می بجوشید

شکیبش

نهاد آن کشــتنی دل بر فریبـــش

فریبــش

داد

تـا

باشـد

(نظامی)851 :7871 ،
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منونهی این نوع کشمکش و جدال در منظومهی مم و زین از برخورد و مقابلهی مم با زینالدین
و بکر پس از مسابقه شطرنج شکل میگیرد .در این نوع کشمکش ،علت واقعی رویدادها -افشای
راز عشق مم  -بیان میشود و بر اساس آن ،بحران ،یعنی درگیری و دستگیری مم و زندانی شدن
او ،گسرتش مییابد و به اوج میرسد (خانی .)787-781 :7714 ،تاجدین و برادرانش با
فرستادن رسولی به نزد امیر آزادی مم را خواستار میشوند و به او اعالم میدارند که در صورت
مخالفت ،رس به شورش میزنند و بکر و دیگر ستمکاران را خواهند کشت .این ماجرا کشمکشی
نو را میآفریند؛ کوشش اين شخصيتها برای غلبه بر این موانع ،کشمکش را بیشرت و عمیقتر
میکند .نتیجهی این برخوردها ،تکاپو و جنبشی است که تعادل اولیهی داستان را بر هم میزند
و آن را کمکم به سوی تعادل پایانی میکشاند:
تاجدين ذ تةوابعي خوة يةك ثـري
ئنصافة كـــو زيـــدةتر ذ سـالي
ئةم هيظي د كن مةمي رها كـةت

تةعيني كر و زوو شهاندة ثيش مري
مةم مائـية بي خــــودان د ضالي
دةردي د دلــي مةمي دةوا كـةت

يا مةصلةحةتي ذ بؤمة ضي كةت
دا ئةم خةبــةران ذ بؤ وي بيـذن

يـــانة ذ مة را بــةكر ظـــةريكـةت
دةردي د خوە ئةم ل وي بــريذن
(خانی)757 :7714 ،

تاجدين ز ميان خويش و ياران

ز

پـايـداران

در

دل

چـال

آزاد

از

نــو

بكند

وفــا

را

بنيـاد

بايســتد

يا

بكر

شقــی

به

انصاف

نبـود

زيادتر

از

خواهيم

كه

کند

ممو

او

به

كـنار

مـا

يـا

سـال
را

تا او را ادب كنيـم زين پس

پيـكی
مـاند

بـگزيد
مموی

تهمت

نزند

ما

كسی

ما
را

فرسـتد
آنخس

(خانی)481-481 :4174 ،
از دیگر کشمکشهای جسامنی در این منظومه ،درگیری تاجدین با بکر پس از مرگ مم است.
عالوه بر این سخنان تاژدین با بکر مرگور نیز از دیگر منونههای این نوع کشمکش به شامر میآید
که این کشمکش گفتاری منجر به کشمکش جسامنی میشود .از مرگ مم متام مردم بوتان به
شیون و زاری میافتند .همهی اهل بوتان به خاکسپاری مم میروند که در همین اثنا تاجدین
با بکر روبهرو میشود .بکر درصدد نجات خود برمیآید ،اما تاجدین با تهور و شجاعت بر وی
میتازد و با یک رضیهی شمشیر رسش را از تن جدا میکند .خشم تاجدین با کشنت بکر،
فروکش منیکند ،بلکه همچون اژدهایی میخواهد به انتقام مم ،هر کسی را که رس راهش بیاید،
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بکشد .از او به پیش امیر شکایت میبرند ،امیر او را به زنجیر میکشد که این کشمکشها در
کل در زمرهی کشمکش جسامنی از نوع گفتاری قرار میگیرد.
ئةظــ ئةمرة ب من قةوي مةحالة
زيين كـــو بهيــسنت ئةو مةعاني

ئةظــ
ئةظــ

ثري

غالب

ئةظـــ

طؤتة

رةنطةهة

دايةيا

خةونة وة
نةغمة ذ
تة

دييت يا خةيالة
ثةردةئي دةراني

نةماية عةقل و تةدبري
(خانی)96 :1691 ،

این امـر به نزد من محالاست

هر آنچه گفتید از خیال است

معــانی

آنی

زین

وقتی

این

شنـید

از بس که شدی تو پـیر دایـه

این

نغـــمه

زپــرده

از عقــل منانده

داد

بر تو سایه
(خانی)14 :4174 ،

این جدال عاقبت منجر به کشته شدن بکر میشود .در پایان با مرگ زین ،همهی کشمکشها
پایان مییابد:
تاجدين تن او ز جـــان جدا كرد

بـا مـــرگ او زنـدگـــــی بنـا كـــرد
(خانی)431 :4174 ،

 -2-6کشمکش با طبیعت (رسنوشت)
گاهی شخصیت داستان با عوامل خارجی و یا محیط اطراف به مبارزه میپردازد .در داستان
خرسو و شیرین با یک کشمکش پیشبینیشده روبهرو هستیم .عمدهترین وجه تجلی این
کشمکش قابل پیشبینی ،پیشگویی طالعبینان و یا خوابدیدن ،مخصوصا از جانب اشخاص
داستان است .خرسو نیای خویش را در خواب میبیند که او را به چهار چیز بشارت میدهد.
یکی از این چهار چیز ،نقطهی محوری همهی وقایعی است که داستان به دور آن میچرخد:
دالرامـی

تـو

را

در

بر

نشیـند

کزو

شیرین

تری

دوران

نشیند

(نظامی)57 :7871 ،
اتفاقات بعدی داستان متأثر از همین خواب است .با این خواب ،آرامش خرسو به هم میخورد
و داستان وارد مرحلهی جدیدی میشود .کشمکش خرسو در این واقعه با یک شخص یا یک
پدیده ی فیزیکی نیست ،او با یک نیروی مافوق برشی که شاید بتوان آن را بخت و اقبال و یا
رسنوشت نامید ،درگیر است .او منیخواهد خوابش را نادیده بگیرد ،بلکه بر عکس:

بررسی عنصر جدال در دو روایت |98
همه

شب

با

نخفتی

خردمندان

حکایت

باز

پرسیدی

و

گفتی

(نظامی)57 :7871 ،
اینجاست که کشمکش او با رسنوشت معنا پیدا میکند و او دنبال تعبیر این خواب میگردد.
برای پیدا کردن راه حل ندیم خاصش ،شاپور ،به فریادش میرسد و میگوید:
که گر فرمان دهد شــاه جهانم

بگویم صد یک از چیزی که دانم
(نظامی)57 :7871 ،

در این داستان جدال فرهاد با کوه ،بیانگر نوعی دلجویی عاشقانه با طبیعت است:
بیا کز مردمی جان بر تو ریـزم

نه دیــوم کآخر از مردم گریزم

کسی در بند مردم چون نباشد

که او از سنگ مردم میتراشد؟
(نظامی)714 :7871 ،

در داستان مم و زین هیچکدام از شخصیتهای اصلی ،تقدیر محتوم خویش را منیپذیرند و
خود را از متام شادیهای دیگر زندگی محروم میکنند و به نوعی خود را در معرض زندگی
رسارس رنج و مرگ زود هنگام قرار میدهند تا وصال محبوب را در دنیایی دیگر بجویند .چنانچه
زین در خطاب به خواهرش از رسنوشت خود گله میکند و میگوید:
بةخيت من ئةطةر ض زيدة رةش هات
تةقسيمي غةمـــان ذ بــؤ م را بــوو

ئةظ قسمةتة بؤ مة زيدة خوةش هات
تةقديري ئةزةل يةقيــــــن وةسا بوو
(خانی)714 :7714 ،

سیــاه

آمد

بر

شـاه

آمد

زین

بود

تقدیــر

چنین

بود

اگر

بــخت

مـــن

تقسیم

غمــــان

برای

من

چو
ازل

هـــامی
یقین

(خانی)753 :4174 ،
در این داستان جدال انسان با طبیعت به صورت شکایت از فلک در گفتار زین به چشم
میخورد:
هةر

لةحظه

دطؤتة

ضةرخي

دةووار

كاي ظـاملي بي ئـةماني خوونــخوار
(خانی)783 :7714 ،
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هر

لحظه

بگفت

به

چرخ

دوار

کای ظامل بی امان و خونخوار
(خانی)441 :4174 ،

وی تنها چرخ و قضا را مقرص میداند .در گفتار و تفکر وی کامال تقدیرباوری حاکم است .شکوه
و گالیه از فلک یکی از موضوعات عمدهی شعر فارسی است .شاعرانی که در شعر آنها نوعی
یأس و ناامیدی نهفته است ،همواره ناکامیها و تأملات درونی خود را به فلک نسبت میدهند.

 -3-6کشمکش درونی (ذهنی)

1

کشمکش دورنی-عاطفی ،از زیباترین کشمکشهای داستان است .از بررسی این کشمکش
میتوان به نگرش شخصیتها پی برد .در مورد کشمکش درونی باید گفت« :جدالها گاهی در
درون شخصیت در میگیرد و درگیریهای روحی و معنوی بین دو نیرو در ذات انسان است
(رضایی)14 :7834 ،؛ بنابراین زیباترین جدالهای هر داستان ،کشمکشهای درونی
شخصیتهاست .از سوی دیگر ،این نوع کشمکش ،پایه و اساس دیگر انواع کشمکش است .از
دالیل جذابیت داستان خرسو و شیرین و داستان مم و زین ،کشمکشهای درونی متعددی
است که روان و درون بعضی از شخصیتها را فرامیگیرد و در پی آن ،جدالهای دیگری رخ
میدهد .در داستان خرسو و شیرین ،اولین کشمکش درونی شیرین پس از دیدن تصویر خرسو
بروز میکند .نیاز او به شناخنت خرسو ،درون او را دگرگون و آشفته میسازد .اگرچه او در هامن
نگاه اول ،دل در گرو عشق خرسو مینهد ،اما نوعی جدال در وجود او درمیگیرد که او را به این
سو و آن سو میکشاند؛ ولی از آنجا که جوهر عشق او برخاسته از نجابت و پاکدامنی است ،به
ندای عشق لبیک میگوید و شور این کشمکش را مهار میکند.
هوای دل رهش میزد که برخیز

گل

خود

دگر ره گفت از این ره روی برتاب

روا

نبود

را

بدین

منازی

در

شکر

برآمیز

دو

محراب

(نظامی)17 :7871 ،
کشمکشی که شیرین پس از ازدواج خرسو با مریم دچار آن میشود ،یک نوع کشمکش درونی
است .پی بردن به جدال های درونی ،نه تنها باعث ایجاد نوعی لذت ادبی میشود ،بلکه ذهن
جستجوگر را فعالتر میکند تا در الیههای زیرین داستان به دنبال حوادث دیگر باشد؛ از این

Mental Conflict.

1
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رو داستان از یکنواختی بیرون میآید .این جدال درونی و درگیری نفسانی ،شیرین را دستخوش
تحول اساسی و بنیادی میسازد:
گهی دل را به نفرین یـاد کردی

ز دل چون بیـدالن فریاد کـردی

گهی با بخت گفتی :کای ستمکار

نکردی تا تویی زین زشتتر کـار

مـرادی را که دل بر وی نهــادی

به دست آوردی و از دست دادی
(نظامی)758 :7871 ،

زمانی که شاپور پیغام خرسو را به شیرین میرساند که مخفیانه و دور از چشم مریم به قرص بیاید،
آشفتگی شیرین ،او را به کشمکش کالمی با خرسو وامیدارد .در این کشمکش طرف دیگر غایب
است .شیرین در قالب پیام ،این کشمکش را ظاهر میکند .این نوع کشمکش کالمی که در
قالب مناظره تعبیه میشود ،از نوع کشمکش درونی شمرده میشود؛ زیرا در این مناظره یک سو
حقیقی و یک سو خیالی است ،یعنی کلامت طرف غایب از زبان طرف حارض ادا میشود:
که گر شه گوید او را دوسـت دارم

بگو کاین عشــوه ناید در شامرم

و گر گوید بدآن صبـحم نیاز است

بگو بیدار منشین ،شب دراز است

و گر گوید به شیرین کای رسم باز

بگـو با روزۀ مـریم هــمی سـاز
(نظامی)718-714 :7871 ،

از دیگر کشمکشهای درونی شیرین ،زمانی است که خرسو با شکر اصفهانی ازدواج میکند.
این کشمکش شیرین در نوع خود جالب و جذاب است .شیرین در این کشمکش شب را طرف
خطاب قرار میکند و مکنونات دل خویش را با او نجوا میکند:
مرا بنگر چه غمگین داری ،ای شب

ندارم دین اگر دین داری ،ای شب

بیاموز

مرا یا زود کـش ،یا زود شــو روز

شبا،

امشب

جوامنردی

(نظامی)451 :7871 ،
در ماجرای کوه کندن فرهاد و زاری کردن او ،شاهد جدال کامال عینی فرهاد با درون خود
هستیم .در این داستان ،سخنان فرهاد میتواند رهیافتی به شخصیت او باشد .برای منونه،
فرهاد در درون خویش با خود و بخت خویش دست به گریبان میشود و غوغایی در درون فرهاد
برپا میشود:
کرده

ســــری

بر

آسـتانـی

منم تنها در این انـدوه و جــانی

فــدا

اگر صـد سال در چـاهی نشـینم

کسـی جز آه خــود بــاال نبـینم
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وگر گردم به کوه دشت صد سال

بجز ســایه کسـم نایـد به دنـبال

چه سگجانم که با این دردناکی

چو سگداران دوم خونی و خاکی
(نظامی)414 :7871 ،

شريين حارض به نرمش در مقابل متنيات خرسو نيست؛ از اين رو خرسو بسیار از او رنجيده
ميشود .شريين چون به خلوت مينشيند ،خود را به خاطر آزردن دلدار رسزنش ميكند .اما در
موقعيت مشابه ،باز خرسو را از خود ميراند .اين رسگرداين و تعارض در رفتار ،همواره شاهزادهی
ارمن را پريشان خاطر ميكند:
که چون بیشاه شد شیرین دلتنگ

به دل برمیزد از سنگیندلی سنگ
(نظامی)431 :7871 ،

بنیان و درونمایهی مم و زین بر تقابل دو نیروی خیر و رش قرار دارد .بر اساس اصول
داستاننویسی نیز همهی مراحل در روند شکلگیری یک داستان در تقابل میان دو قطب
مخالف رخ میدهد« .نبودن برخورد و گره در رویارویی اشخاص داستان با یکدیگر ،به این معنی
است که در آن نوشته رنگ و حالت داستان وجود ندارد و اتفاقات موجود در آن فاقد کشش بوده
و نقشی در پیرشفت و یکپارچگی داستان ندارد  ...طرح داستان هنگامی جلوه میکند که بین
عالئق و خواستههای اشخاص داستان برخورد و درگیری پیش آید» (وستلند.)771 :7817 ،
در داستان مم و زین نیز از برخورد میان خواستهها ،دو تقابل شکل میگیرد که نقش ویژهای در
پیشربد داستان دارد .جدال انسان با خود در روایت مم و زین بدین صورت است که پس از
اینکه تاجدین و ستی به وصال هم میرسند ،بکر به سبب حسادت به نزد امیر میرود و درصدد
توطئه برمیآید .توطئهی وی باعث ناامیدی مم و زین از وصال همدیگر و در نتیجه آشفتگی
درونیآنها میشود:
تاجدين و سيت كو بوون ب هةظ شاد

وةصلي كرن ئةو ذ هةجري ئازاد

مةم مايةى كوجني وةحدةتي فةرد

نة

هةمنشني نة هةمـدةرد
(خانی)111 :1691 ،

تاجدين و ستي شدند بهم شاد

واصــل

مم

ماند

بكنــج

خلوتــش

فرد

يار

و

شدند

و

زهــجر

آزاد

نه يار و نه همنشني و همدرد
(خانی)757 :4174 ،
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پند و اندرز همنیشنان و همرازان آنها نه تنها مؤثر نیست ،بلکه منجر به کشمکش درونی بیشرت
آنها میشود ،برای منونه جدال زین با خویشنت که با غم و غصه همدم میشود:
زين ما ب تةني د طةل غةمان جؤت
كــاي هــةمنةفـةسي د بـي نــةوايان
دةردةمــةنـــــــدان
د
هــةمـدةردي

غةم لي جظيان ذ بؤ غـةمان طـؤت
فـةريـادرةسـي د ثـور جـةفـايـان
موستةمةندان
سرري
هةمثةردةئي

حاصل ب وة خوةش دبت ل من دل

بي طةنــج غــةمان ذ دل د حاصل
(خانی)111-111 :7714 ،

زین گشته کنون با غمش جفت

غمها همه او را او به غم گفت

بینـوایان

جفـایــان

ای

همدم

دوست

و

فریــادرس

ایـن

ز

غم خواهم از آنکه با وفا هست

در تلخی غم صفــا صفـا هست

گردد

چــو گــور گردد

با

غم

من

دل

صبور

بیگنج غمــان

(خانی)751 :4174 ،
مم و زین از شخصیتهایی هستند که در رسارس داستان ،پیدرپی دچار کشمکشهای درونی
میشوند .البته میتوان رفتارها و واکنشهای مم را از ابتدای داستان ،از منظر روانشناختی
مورد بررسی قرار داد .از این طریق میتوان شخصیت مم را بهرت واکاوی کرد و به دلیل
واکنشهای او پی برد .فتنههای بکر منجر به کشمکشهای درونی مم و زین میشود .این
کشمکشها در نوع خود جالب و جذاب است ،برای منونه زین در این کشمکش ،شمع و پروانه
را مورد خطاب قرار میدهد و درونیات دل خویش را با او نجوا میکند:
دةم شةمع دكر ذ بؤ خوة دةمساز
هةر ضةند ب سوهتين وةكي من

كاي هةمسةر و هةمنشني و هةمراز
ئةمـما نـة ب طـوهــتين وةكي من
(خانی)711 :7714 ،

دمساز

کای همرس و همنشین و همراز

هــمدالنیم

افســوس و دریغ نه هم زبانیم

گه

شمع

در

سـوز

بکرد
من

بخویش
و

تو

(خانی)757 :4174 ،
ثـةروانـة د كر ب ئاتـةشي غـةم
فرقــةت
ئاشـــياني
ئـــري
كـةي

ثةروانة د كـر ذ بؤ خـوة هةمدةم
وةي بولـبولي بؤستـاني حرقـةت
(خانی)711 :7714 ،
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پــروا

چـو

یک

لحـظه

ز

نکرد

آتــش

نـداری دل

هوا

غم

پــروانه

بکرد

بخـویش

را

ناپختــه

طلــب

کنی

هـمدم
را

فنــا

(خانی)747 :4174 ،
در پی این کشمکش درونی مم نیز گاه رود دجله ،باد صبا و دل خویش را مورد خطاب قرار
میدهد( .خانی .)774-717 :7714 :سخنان مم با رود دجله و باد صبا از گفتوگوهایی است
که بیانگر درون آشفتهی اوست که همهی این سخنان دلیل جدال درونی مم با خود است:
رةوانة

بي صـةبر و سو كــووني عاشقــانة

كاي

بي صةبر و قةرار و بي سوكووني

يان شوبهةتي من تو ذي جـونـووني
(خانی)717 :7714 ،

روانه

سكــون

عاشقانه

همدم

جنوين

اي

شوبهةتي

رود

چـو

ئةشكي

اشك

يب صرب و قرار و

من

مـن

يب سكوين

يب

صرب

گويي

و
تو

كه

(خانی)741 :4174 ،
طةه بةحـث دكر د طةل صـــةبايي

شةرحـــا غــــةمي دل د طؤتة بايي

كاي جسمي لةطیفی شوبهةتي رووح
جــارةك هــةرة ســــدرة الســــــعادة

دةرطاهي بةدةن ل بةر تة مةفتووح
طاظـــةك هــــةرة ســــدرة النـــهاية

ئةمـــــما ب تةواصـــــع و ب تةعظیم

ســةد

مـةرتـةبـة ئحتــرام و تةكريم
(خانی)771 :7714 ،
بـاد

يـاد

شـرح

غـم

دل

ميگفـت

گاهي

كه

صـــبا

ميآمدش

كاي جســــم لطيف چون روانها

مفتوح

به

توست

جسم

خواهم كه روي تو بــــي توقـف

رنجـاين

قـدم

را

الســعادت

يكـــدم

برو

ســدرة

باري

بــــرو

ســدره

يب

با
و

جانها
تكـــلـف

النــهايـت

(خانی)743 :4174 ،

 -4-6كشمكش گفتاری
عنارص داستان اجزایی به پیوسته و مرتبط هستند و منیتوان برای آنها مرز و محدودهی خاصی
معین کرد .گاه عنرصی در دل عنرصی دیگر قرار میگیرد و همین تودرتویی و پیچیدگی است
که داستان را منسجم میکند .سخنان شخصیتها از سویی جزو عنرص گفتگو و از سوی دیگر
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در حیطهی کشمکش گفتاری قرار میگیرد .کشمکشهای گفتاری که داری لحنی تند است،
اما به کشمکش جسامنی منیانجامد ،برای منونه میتوان به سخنان خرسو و فرهاد اشاره کرد.
لحن تند خرسو و تهدید او هنگام پرسش از معشوقهاش ،باعث نوعی کشمکش گفتاری میشود.
خرسو نيز چون از عشق فرهاد به شريين مطلع ميشود ،او را به مناظره فرا ميخواند که از موارد
نادری است که کشمکش به شیوهی کالمی نشان داده میشود:
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشــند؟

بگفت انده خزند و جان فروشند

چو عــــاجز گشت خرسو در جوابش

نـیــــامـــد بـیـــش پــرسیـــدن صـوابــش
(خانی)775-778 :7871 ،

باید اشاره کرد که در داستانهایی که بیشرت به روابط عاطفی یک مرد با دو زن و یا بالعکس
میپردازد ،همگی پایه و اساس داستان بر کشمکش فرد با فرد استوار است (مکی:7834 ،
 .)778به عنوان مثال ،در ماجرای عشق فرهاد با تشکیل مثلث عشقی فرهاد و شیرین و خرسو،
کشمکشی از نوع فرد با فرد به وجود میآید .خرسو و فرهاد برای رسیدن به هدف خویش ،یعنی
شیرین ،با هم در تضادند .این امر منجر به درگیری آنان میشود« .چنانکه پیداست در
داستانهایی که دو عاشق برای رسیدن به یک معشوق کوشش دارند هیجان داستان باالتر
میرود ،ضمنا نوع عشق دو عاشق به منایش گذاشته میشود» (ذوالفقاری .)48 :7815 ،اين
کشمکش در جنگ ميان بهرام چوبني و خرسو نیز وجود دارد .بهرام با جاهطلبيهاي يبحد و
مرزش ،خرسو را از تخت به زير ميكشد .جدال شريويه با پدر براي تصاحب قدرت نيز در همني
نوع کشمکش جا ميگريد .تا اینکه خرسو با همفکری پیران ،قرار بر این شد که قاصدی تررشو
روانه سازند تا به فرهاد خرب مرگ شیرین را برساند .شاید این خرب دستش را از کار باز دارد و او
را منرصف کند .قاصد تلخگفتار و بدشگون بر پای بیستون میرود و خرب مرگ شیرین را به فرهاد
میدهد که در پایان منجر به کشمکش جسامنی میشود:
چـــو افتـــاد ایــن سخـــن درگـوش فرهاد

ز طاق کوه چون کوهی درافتــاد

بـــرآورد از جـگــــر آهـــی چنـــان ســـــرد

که گفتی دورباشی برجگر خورد

به زاری گفــت کـاوخ رنج بـردم

نـدیـده

مـردم

صالی عشق شیرین در جهان داد

زمیــــن بـــر یـــاد او بوسیـــد و جـــان داد

راحـتی

در

رنـج

(خانی)474-477 :7871 ،
دل شیرین از مرگ فرهاد به درد آمد و چون ابر بهاری گریست .او را به خاک سپرد و بر مزارش

گنبد عالی بر افراشت و زیارت خانهای برپا کرد .از مهمرتین کشمکشهای داستان خرسو و
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شیرین ،کشمکش کالمی و گفتوگوی طوالنی شیرین با خرسو است؛ گفتگویی که انجامی
مانند دیگر گفتوگوها دارد ،ولی نتیجهی آن وصال است:
نه مهامن توام؟ بر روی مهامن

چرا در بایدت بســنت بدینسان؟

میهـامنی

که جز تو نیـــستش جان و جهانی

بســت

نشاید

در

بر

(خانی)447 :7871 ،
در روایت مم و زین به منونههایی از کشمکشهای گفتاری که داری لحنی تند است ،اما منجر
به کشمکش جسامنی منیشود ،اشاره میکنیم .زمانی که تاژدین و برادرانش برای رهایی و
نجات مم از زندان قصد شورش میکنند ،لحن داستان حامسی میشود و از الفاظ و ترکیبات،
لحن حامسی کامال دریافت میشود که در نهایت به کشمکش جسامنی منیانجامد:
سةر صبحة كو شةهسوارآ ئةفلةق

ئةصهةب

ئةدهــةم د طـهويلـــةيي نهــني كر
طـورزي خـوةيآ ئاتـةشني دةراني

ئةشهةب ذخوةرا ذ نووظة زيــن كر
تيغآ خوةيآ زةرظةشني كــو داني
(خانی)116 :1691 ،

افلــــق

ابلق

صبحدم
ادهم

چو
به

شمــشیر

شهـسوار

طویلهاش

نــهان

زرفشان

کرد

چرخــاند

اصهب
اشهــــب
گـرز

كو

كشاندة جايآ

بکشــــاند
را

مهیا

آتشین

بجای
و

عیان

خویــش

ئةبلةق

کرد
گرداند

(خانی)131 :4174 ،
در آغاز داستان مم و زین ،شاهد جدالی به شکل رودررویی دو طرز تفکر ،به شکل برداشت
متفاوت از عشق ،بین مم و تاژدین در روز نوروز هستیم .تاجدین چون در عشق قصوری داشت،
مم را از نالیدن در راه عشق برحذر میدارد که منجر به کشمکش کالمی بین آن دو میشود:
طــؤ رابــة بــرا ذ نــاظــ نظــينــان
ئةم شيرن و ئةو ب خوة غةزالن

بـــةس ئـــاهي بكة ذ بةر برينـان
ثور عةيبة كو ئةم ذ دةست بنالن

مةم ثوختةئي عشقي بوو تةمامي
يــةك نــوقتــــة نــةهـــنت ذ دةردي خــــالــي

طـــؤتي كو برا مةطـةر تو خـامي
هيــذا تــو دــبيـي :ضــرا دنـــالي
(خانی)93 -91 :1691 ،

برخـیــز

بس نالـه بکن و آه کـم ریـز

مـا شیریم و آنها چـو غـزالنــد

نالنـد؟

گفتـا

به

بـرادرش

کـه

شیــرها

زغـــم

غـزال
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تو

مـگر

خـامي،

عاقـــل؟

مـم پخـته عشــق بود و كامل

گفتا

رس سوزنی نيست ز درد خالی

پرسی تو ز مـن چرا می نالی؟
(خانی)91 :4174 ،

درگیری زین و ستی با دایه منونهی دیگری است .زمانی که زین و ستی راز خودشان را نزد دایه
برمال میکنند ،در آن زمان بین زین و دایه نوعی جدال در میگیرد.

 -5-6کشمکش اجتامعی
کشمکش اجتامعی ستیز شخصیت داستان با اصول اخالقی است که ممکن است بین متایالت
متفاوت شخصیت داستان نیز رخ دهد .مبارزه در برابر قوانین جامعه و ارزشهای اخالقی حاکم
بر آن و قراردادهای اجتامعی ،موجب کشمکش اجتامعی میشود .گاهی نیز تعارض میان
شخصیت داستان با سنن اجتامعی است .هوسبازی خرسو ،اولین منونهی کشمکش اجتامعی
است .عشق خرسو که با شنیدن وصف شیرین از زبان شاپور آغاز شده است ،بیشرت از هوس و
شهوت نشأت گرفته است؛ از این رو خرسو را منیتوان عاشقی راسخ و پاکباز تصور کرد .او
همواره از شیرین قصد کامجویی دارد .آمیخته شدن هوس و عشق این دو دلداده ،در صحنه
اولین دیدارشان در چشمهسار ،که هنوز همدیگر را منیشناسند ،به خوبی هویدا است .این دو
با دیدن تصویر یا شنیدن وصف هم ،عاشق همدیگر میشوند .در چشمهسار ،هوس آن دو،
ناخواسته آنها را به سمت همدیگر جذب میکند .پس از آنکه شیرین عشق خود را با سخنان
نصیحتآمیز مهینبانو به عفت میآمیزد ،عشق خرسو همچنان با هوس آمیخته میماند.
چنانچه پس از آن دیدار ،هوای دل شیرین ،رهزن خرسو میشود و از وی میخواهد ،بر خیزد
و گل خود را به آن شکر بیامیزد:
گر آن صورت بد این رخشنده جان است

خبـــر بـــود آن و ایـــن بـاری عیــان است
(نظامی)17 :7871 ،

و این در حالی است که عشق خرسو ،او را از خان و مان آواره کرده و بدین چشمه کشانده است.
اما عشق خرسو به شیرین ،عشقی نازل و ناشی از هورسانی و عرشتطلبی است که در اواخر
داستان اهداف مادی اندکی رنگ میبازند .شیرین گرچه در ابتدا مطابق احساساتش عمل
میکند و از ارمن می گریزد ،اما قبال به مسایل اخالقی زناشویی معتقد است .او ازدواج را یک
رابطهی هوسآلود منیپندارد ،بلکه آن را در چهارچوب قوانین سامل و با حفظ عفت و رشم محرتم
میشامرد .البته این طرز تلقی او را محدود منیکند که سختگیرانه هرگونه برخورد و مالقات با
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خرسو را ناپسند شامرد؛ بهویژه در مدتی که خرسو در ارمن میهامن اوست با هم به مجلس عیش
و طرب نیز مینشیند ،اما حرمتشکنی را روا منیشامرد و در برابر ارصار گناهآلود خرسو
میگوید:
چـه بـاید طبـع را بـدرام کـردن

دو

هامن بهرت که از خود رشم داریم

بدین

نیــکونام
رشم

را
از

بـدنـام

کردن

آزرم

داریم

خدا

(نظامی)741 :7871 ،
در رستارس داستان خرسو و شیرین ،هرگاه از خرسو و پرویز سخن میرود ،تصویرهای میگساری،
شکار و هورسانی از همۀ تصاویر دیگر بیشرت منودارست و پس از هر بار عرشترانیهای طوالنی
چون کسل میشود ،مالل و اندوه دوری از شیرین او را فرا میگیرد و تازه در همین روی
آوردنهای هرازگاهی به سوی شیرین عالقهاش بیشرت به وصال است تا به همرسی برگزیدن
آبرومندانهی او ،یعنی نیروی هوس و شهوت است که خرسو را به سوی شیرین میراند تا نیروی
عشق .شیرین نیز این امر را به خوبی در وجود خرسو تشخیص داده است:
نـدیـدم
حسـاب

در

تــو

آرزوی

بــوی

مهـربانی

خـویش

کــردن

نه عشق این ،شهوتی باشد هوایی

به جز گردن کشی و دل نـگرانی
به روی دیگـران در پیـش کردن
کجا عشق و تو ،ای فارغ ،کجایی؟
(نقل از :ثروت)47 :7837 ،

شیرین مقام عشق را خوب میشناسد و هرگز آن را با هوای نفس منیآمیزد و در راه معشوق بال
را به جان میخرد .عشق در نظر شیرین مقامی بس واال و ارجمند دارد .او معتقد است که عشق
حقیقی با غرور و شهوتپرستی و هوس بیگانه است .شاه و گدا منیشناسد ،کوی عشق کوی
بینیازی است و جانبازی .شیرین چون عشق خرسو را آلوده به کامجویی و غرور و هوس مییابد،
با متام محبتی که به او دارد و شب و روز در آتش عشق او میسوزد ،وی را به مشکوی خود راه
منیدهد و خرسو آن پادشاه مقتدر را که رس بر درگاهش میساید ،رسانجام از آستان خانه
میراند (بصاری .)57-53 :7841 ،از این رو شیرین در روایت نظامی نقش زنی را دارد که تا با
خرسو پیامن زناشویی نبسته است ،به مشکوی زرینش پای منینهد؛ گرچه سخت بر وی شیفته
است و از این لحاظ ،سیامی منادین زن واله و شیدایی است که بنا به حکم اخالق و عرف جامعه
از ناشایست میپرهیزد و دلدادگیاش را با پاکدامنی همراه میکند .این تصویر بیگامن مطابق
با تصویر آرمانیای است که علامی اخالق و دین از زن دارند و بنابراین به اقتضای نظام ارزشی
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حاکم ،ساخته و پرداخته شده است (ستاری .)8 :7838 ،در واقع این امر که شیرین میداند
که خرسو رصفا به دنبال هورسانی است ،شیرین را وادار میکند تا تنها به ازدواج قانونی رضایت
دهد .تا زمانی که این مهم به انجام منیرسد ،به هیچ روی حارض به همنشینی با خرسو
منیشود .با نگاهی به سیر تحول شخصیت شیرین در طول داستان باید گفت که« :ماجرای
عشق شیرین با شهوت آغاز میشود و در مسیر داستان به صورت عشقی منزه تحول و تکوین
مییابد» (هامن .)45 :اما عشق خرسو از آغاز با هوس همراه بوده است و تا آخر همچنان
میماند.
منونهی دیگری از نوع کشمکش اجتامعی در داستان خرسو و شیرین زمانی است که خرسو
موفق منیشود برای تحریک حسادت و درهم شکسنت غرورش ،شکر اصفهانی را به همرسی
خود درآورد و همچنین پیش از فرارسیدن شامگاه زفاف که شیرین از او میخواهد بادهنوشی
نکند ،علیرغم آنکه خواهش وی را میپذیرد ،اما باز عهدشکنی میکند:
شه از مستی در آن ساعت چنان بود

که در چشم آسامنش ریسامن بود
(خانی)873 :7871 ،

کشمکش اجتامعی در روایت مم و زین هامن ستیز زین با برادرش زینالدین میباشد که در
واقع این کشمکش گفتاری میان او و زینالدین منجر به کشمکش اجتامعی در برابر قوانین
جامعه و ارزشهای اخالقی حاکم بر آن و قراردادهای اجتامعی میشود که در واقع تعارض میان
شخصیت داستان با سنن اجتامعی است.
 -7نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که کشمکش که از برجستهترین عنارص پیرنگ در
داستان است ،در هر دو داستان خرسو و شیرین و مهم و زین میان چند شخصیت اصلی رخ
میدهد و دیگر شخصیتها همراه با شخصیتهای اصلی نقش خود را ایفا میکنند .در هر دو
داستان کشمکش درونی بیشرت مطرح است .در منظومهی مم و زین ،جدال انسان با خود منود
بیشرتی از داستان خرسو و شیرین دارد .طوری که که در منظومهی مم و زین ،جدال گفتاری
و جدال درونی و همچنین جدال انسان با ارزشهای اجتامع و رسنوشتی که برای آنها رقم زده
شده و از پیش تعیین گشته است ،منود بیشرتی دارد .کشمکش خرسو و شیرین ناشی از قصد
رسیدن به وصال و موانع ایجاد شده در راه این مقصود است؛ بنابراین میتوان کشمکش در
داستان خرسو و شیرین را بیشرت میان فرد با فرد و از نوع عاطفی یا کشمکش درونی دانست.
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یکی از مهمرتین خاصیتهای کشمکش شیرین در داستان خرسو و شیرین و مم در داستان
مم و زین ،پردازش همه جانبهی شخصیت آنهاست .هر دو با این کشمکشها از هر نوع خود،
گام به گام به تعالی روح نزیک میشوند و در نقطهی اوج این تعالی ،سیر وقایع هر دو داستان
به انجام میرسد و البته در داستان خرسو و شیرین کشمکشها به وصال عاشق و معشوق
میانجامد و در پایان با کشته شدن خرسو به دست پرسش شیرویه و خودکشی شیرین در کنار
جسد همرسش پایان مییابد؛ ولی در منظومهی مم و زین با وجود کشمکشها ،داستان به
وصال دو عاشق منیانجامد .ماجرای عشقی ناکام آمیخته با عفت و پاکدامنی است که متام آن
در محنت و فراق و پریشانی میگذرد و رسانجام هم با مرگ و اندوه پایان مییابد.
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