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Abstract
Khosrow and Shirin is one of the great romances of the twelfth-century Persian literature. The evaluation and
comparison of the identity of this romance's characters with other historical and literary resources show the
differences in narratives of Nezami and that of other historians and writers of this romance. For instance, in
some texts, Shirin and Farhad are introduced as bondwomen and general. Researchers argue that the reasons
behind such differences are known as variations in the narrative sources and the identification of Shirin with
Afagh (Nezami's wife). Moreover, it seems that the reason for such differences could be the neglect of the
primary theme and plot of the story by Nezami's narrators since based on the internal symbols of the
romance, as historians and other poets narrate, Shirin and Farhad are bondwomen and general roles which
have changed in Nezami's work. Our evidence for this assumption is a reference to the symbols of milk and
pomegranate about the eponymous characters which according to the Slovenian Iranist Marijan Molé, and
the text of Zarathushtra-Nama are matters used in ancient Iran by the two classes of farmers and soldiers.
In the romance of Khosrow and Shirin, this relationship is shown in Shirin and other maids' love for milk,
and the growing of pomegranate tree from Farhad's ax. In the original version of the story, Farhad and Shirin
are considered the representatives of the warrior and farmer classes because of their affiliation with the
symbols of milk and pomegranate. However, with the decline of the former class in time, and the sinking of
its related into oblivion, the original reason for the existance of these two symbols in the story has remained
unknown for narrators and readers. By looking at the story from this perspective, Shirin, Farhad, and
Khosrow are respectively the representatives of the working (farmers), warrior, and royal classes. Therefore,
we could guess that in the early versions of the story, like some historical and literary sources, Farhad
belonged to the warrior class, and Shirin was a woman from the lower class of the society (farmer) who due
to the decline of the warrior class, gradually their character changed in the later versions including the one
Nizami worked on. Hence, the presence of Farhad as a warrior in some pastiches of Khorow and Shirin
could be due to the adherence of the poet to the sources and is not related to his poetic license or
manipulation of the text.
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نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی
جبار نصیری ∗ ،دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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چکیده
منظومة خسرو و شیرین نظامی یکی از منظومههای برجستة ادب فارسی در قررن ششره هیرری ق رری اسررس بررسری و
مقایسة تطبیقی هویر شخصیرهای داستانی این منظومه با سایر منابع تاریخی و ادبی ،نشاندهندة اختالف روایرر نظرامی برا
روایر منقول دیگر مورخان و نویسندگان از این داستان اسرس برای ن ونه شیرین و فرهاد در برخی از متون ،برخالف روایرر
نظامی ،کنیز و سپهبد معرفی شدهاندس محققان برای این اختالف عللی چون اختالف منابع روایی و ه سرانپنرداری شریرین برا
آفاق (ه سر نظامی) و سسس ذکر کردهاندس جدای از چنین فرضیههایی ،به نظرر مریرسرد سربا ایرن تفراوت ،فراموشری رر و
زیرساخر اولیة داستان در نگاه ناقالن منبع روایی نظامی باشد؛ زیرا با استناد به نشانههای درونمتنی منظومه ،شریرین و فرهراد
ه انند روایر مورخان و سایر شاعران ،کنیز و سپهبد هستند که در اثر نظامی هویر آنها تغییر یافته اسرس سند مرا بررای ایرن
فرضیه اشاره به دو پدیدة شیر و انار در ارتباط با این دو شخصیر در منظومة خسرو و شیرین اسر؛ دو مادهای که برر اسرا
متن زراتشرنامه و گفتة موله ،ایرانشنا

لهستانی ،در ایران باستان مواد مخصوص به دو بقرة کشراورز – دامردار و جنگراور

محسوب میشدندس
کلید واژهها :ن اد ،شیر ،انار ،فرهاد ،شیرین ،نظامیس
 -1مقدمه
نظامی ،خسرو و شیرین را در تک یل روایر بسیار کوتاه خسرو و شیرین فردوسی و سرایر منرابع تراریخی پریش از خرود
سروده اسرس این داستان که ریشههای تاریخی دارد به سبا ابتکار و خالقیرر نظرامی بره براور بسریاری از محققران بهتررین
منظومة عاشقانه ادبیات فارسی اسر که سایر شاعران در استقبال از آن به خلق دهها منظومه بهنام خسرو و شیرین یا شریرین و
فرهاد پرداختهاندس بررسی و مقایسة تطبیقی هویر شخصیرهای داستانی این منظومه با سایر منابع تاریخی و ادبی ،نشاندهندة
اختالف روایر نظامی با روایر منقول دیگرمورخان و نویسندگان از این داستان اسر؛ بره ه رین سربا درزمینرة ریشرهیرابی
شخصیرهای داستانی منظومة خسرو و شیرین و مقایسة آنها با سایر منابع تاریخی و ادبی تحقیقاتی انیام شده اسرس برهویرهه
دو شخصیر شیرین و فرهاد که بهسبا عشق منعشده ،در کانون توجه قرارگرفتهاندس
� مسؤول مکاتبات
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بنابه روایر نظامی ،فرهاد استادی سنگتراش و ههدر

شاپور در چین و شیرین ،شاهزادة زیبارو از سرزمین ارمن اسرر؛

درحالیکه در کتا تاریخی و ادبی ،شیرین کنیز و فرهاد یکی از سپاهیان معرفری شرده اسررس پهوهشرگران نظررات مختلفری
دربارة علر این تفاوتها عرضه کردهاند ،ازج له دادور ( )1390در مقالهای با عنوان «شیرین واقعیتی تاریخی یرا اسرطورهای»
ض ن ذکر اختالفات موجود دربارة شیرین ،علر و انگیزة نظامی از تغییر روایر تاریخی و داستانی را ه انپنداری شریرین برا
«آفاق» میداندس مسعود پاکدل و مزداپور ( )1371با مقایسة خسرو و شیرین فردوسی و نظامی ،متفاوتبودن ملزومات دو ژانرر
ح اسی و غنایی و تفاوت اهداف دو شاعر (فردوسی :نوکردن داستان کهن و نظرامی :بازسررایی) را علرر ناه اننردهای بیران
میکنندس پناهی ( )1384در نگاهی دیگرگونه ،شخصیر شیرین را جردا از مخخرذ گونراگون ،برآمرده از آفراق ،ه سرر نظرامی،
شخصیر حکی انة نظامی و پیشن ونة بقاتی میداندس منظور پناهی از پریشن ونرة بقراتی در ایرن مقالره سررزمین قفقراز و
اختالف فرهنگی محیط مسیحینشین آن با محیط اسالمی دورة نظامی اسر که در آن زنان و مردان روابط آزادتری دارند؛ البته
ایشان ،گذرا به این مسئله اشاره کرده و به بررسی سیر تکامل شخصیر شیرین در ول منظومه پرداخته اسرس
ابوالقاس ی و آرزومندلیالکل ( )1389فرهاد را شخصیتی داستانی و ن ادی از قوم اشکانی میدانند که برای دفاع از فرهنرگ
اشکانی در برابر ساسانیان در دنیای قصه گام نهاده اسر و یادکرد او در برخی کتا تاریخی را ناشی از محبوبیر او نزد مرردم
پنداشتهاندس مظفری ( )1368برخالف ابوالقاس ی و آرزومندلیالکل در تحقیقی با عنوان «پیشینة یادکرد فرهراد در ادب پارسری»
با ذکر شواهد متنوّع تاریخی ،گفته اسر فرهاد شخصیتی واقعی و تاریخی بوده و مخلروق نظرامی نیسررس اسردی ( )1384در
مطلبی با عنوان «سیر فرهاد در ادبیات فارسی و ترکی» پیشینة چهرة فرهاد در ادبیات ترکی ،فارسری و آسریای میانره را در سره
حوزة تاریخ ،افسانه و ادبیات عامیانه بررسی میکند و ض ن برش ردن چهرة واقعی فرهراد ،برگرفتره از حقرایق تراریخی ،او را
انعکا

نیاز تودههای مردم در برهههای مختلف میداندس

زرینکوب جدا از علل یادشده ،علر اصلی اختالف هویر شیرین و فرهاد روایرر نظرامی برا روایرر فردوسری و سرایر
مورخان را متفاوتبودن منبع آنان میداندس ه ة محققان مذکور جز لیالکل ،اسدی و زرینکوب بره بررسری و مقایسرة منظومرة
خسرو و شیرین نظامی با شاهنامة فردوسی پرداخته و به دیگر منابع تاریخی و ادبی بررای یرافتن علرر ایرن تناقارات اشراره
نکردهاند و منشاء اختالفات را نوعشناسانه (تفاوت نوع غنایی با نوع ح اسی) ،انگیزة شخصی و مختلفبودن منبرع شراعران و
نویسندگان دانستهاندس
به نظر میرسد جدا از دالیل مذکور سبا این امر ،بازخوانی روایر کهن به شیوة جدید از سوی نظرامی یرا خالقران منبرع
روایی او باشد؛ زیرا با استناد به نشانههای درونمتنی منظومه ،شیرین و فرهاد ه انند روایر مورخان و سرایر شراعران ،کنیرز و
سپهبد هستند که در اثر نظامی هویر آنها تغییر یافته اسرس سند و برهان ما برای این فرضیه اشاره به دو پدیدة شریر و انرار در
پیوند با این شخصیرها در منظومة خسرو و شیرین اسر؛ دو مادهای که بر اسا

متن زراتشرنامه و گفتة مولره ،ایرانشرنا

لهستانی ،در ایران باستان مواد مخصوص به دو بقة کشاورز – دامدار و جنگاور به حساب میآمدند؛ دو بقرهای کره کنیرزان

(شیرین) و سپهبدان (فرهاد) در زیرمی وعة آنها قرار میگرفتندس در ادامه برای روشنشدن این مسئله ،نخسر نظرات برخی از
مورخان و ادیبان دربارة هویر شیرین و فرهاد ذکر شده اسر و سپس ارتباط این دو شخصیر با شیر و انار از منظرر بقرات
اجت اعی ایران باستان بیان شده اسرس
 -2فرهاد و شیرین در منابع تاریخی و ادبی
برای جلوگیری از ا الة کالم ،چکیده و گزارههای کلیدی برخی از مخخذ تاریخی و ادبری کره بره فرهراد و شریرین اشراره
کردهاند ،در جدول زیر نشان داده میشودس

ن ادشناسی مفاهیه شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی  /جبار نصیری 109 /

�

شیرین نیکوترین زن جهان اسر که خسرو او را به شبستان میآوردس فرهاد سپهبد ،عاشق شیرین

می ل
التواریخ و

اسر و به دستور او برکیطو

پسر سن ار رومی در بیستون نقشها را حیاری میکند سسس خسرو

حکومر سپاهان را به فرهاد میدهد (می لالتواریخ)79 :1318 ،س

القصص
شیرین زنی بینهایر ملیح و زیبا بودس خسرو در جوانی پنهانی از او کام میگرفر؛ اما بعد از به
سلطنر رسیدن و خوابیدن فتنة بهرام او را فراموش کرد تا اینکه شیرین روزی در معبر شکارگاه خسرو
قرار گرفر و با آراستگی خود آتش عشق را دیگربار در او زنده کردس خسرو او را به عقد خود درآورد و

تاریخ ثعالبی

کاخی الیی را به او اختصاص دادس خسرو برای اثبات پاکی شیرین به بزرگان ،مثال جام م لو از خون
گندیده را زد که بعد از دستور او ،شستشو و معطر شدس «گفر :این خود مانند شیرین اسر که در نزد
جز من بود و او را دسر به دسر میگرداندند ،مانند جام زرینی که پلیدیها در آن بود و چون پیش ما
بازگشر و در ش ار دلبران ما در آمد ،پاک و پاکیزه گشر ،به مانند این جام که پیکرش پاک اسر و
ظاهرش آراسته و زیبا» (ثعالبی)440 -439 :1368 ،

شاهنامه

روایر شاهنامه با تغیراتی ناچیز ه انند روایر ثعالبی اسر (� فردوسی ،ج )269- 260 :1389 ،8
شیرین کنیزکی رومی بود که فرهاد بر او عاشق شد و از بهر او بیستون را بکندس بعد از مرگ شیرین

ترج ة تاریخ
بری

به دستور خسرو نقش او را به اقصی نقاط جهان فرستادند ،اما نظیر او را نیافتند سسس خسرو به عقوبر
فرهاد را به کندن کوه فرستاد (بلع ی)221 :1337 ،س
شیرین در آغاز در خدمر یکی از بزرگان فار

بودس خسرو در جوانی با رفتن به خانه آن بزرگ با

او عشقبازی میکردس روزی به او انگشتری داد که صاحبخانه از آن اگاه شد و به ه ین سبا او را به
یکی از مالزمان سپرد تا در رود فرات اندازدس با دلرح ی مالزم شیرین از آب نیات یافر و در

تاریخ حبیا

صومعهای ساکن شد تا زمانی که خسرو به پادشاهی رسیدس بعد از چند مدت شیرین روزی انگشتری

السیر فی اخبار

خود را به یکی از سپاهیان خسرو دادس خسرو با شناسایی انگشتری شیرین او را ه راه با خدم و حشه

افراد بشر

خاص به مداین آورد و در حرمسرا جا دادس بعد از مدتی شقاوت نصیا خسرو شد؛ زیرا فرهاد بر شیرین
عاشق شد و شیرین نیز به او میل پیدا کرد (خواندمیر)251-250 :1333 ،س

تاریخ گزیده

شیرین دختر پادشاه ارمن که خسرو در جریان گریز از خشه پدر و پناهبردن به ارمن عاشق او
میشود (مستوفی)121 :1339 ،س
شیرین معشوقة خسرو اسر و لذت او در شبدیز ،کرش ة شیرین ،دیبا و بوی خوش اسرس خسرو

آفرینش و

فرمان میدهد تا تصویر اسبش شبدیز و معشوقهاش شیرین را در کرمانشاه نقش کنند (مقدسی ،ج ،3

تاریخ

)148-147 :1349س

در میان منابع مذکور تنها تاریخ گزیده از ح داهلل مستوفی ،شیرین را شاهزاده میخوانرد؛ درحرالیکره بعاری از مورخران
بهصورت مستقیه و فردوسی بهشکل غیرمستقیه شیرین را کنیزی میدانند که خسرو در دوران ولیعهدی به او عشق ورزیرده و
بعد از تاجگذاری و رسیدن به پادشاهی بهعنوان ه سر و ملکه به شبستان برده اسرس در میان منابعی نیز کره بره فرهراد اشراره
کردهاند ،او سپهبد یا حیار معرفیشده اسر؛ اما ه انگونه که اشاره شد ،نظامی برعکس روایر مورخان و فردوسری ،شریرین
را شاهزاده و برادرزادة مهینبانو ،حاکه سرزمین ارمن ،و فرهاد را مهند

و حیار معرفی میکندس بهصورت کلی از منردرجات

جدول باال چند گزارة کلی به شر زیر میتوان نتییه گرفر:
 -1شیرین قبل از ازدواج با خسرو ،کنیز یا فردی از بقات فرودسر جامعه اسرس
 -2فرهاد سپهبد خسرو پرویز یا یکی از سپهبدان روزگار اسرس
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 -3شیر و انار
بنابر روایر نظامی ،شیرین در هنگام اقامر در قصر بیرون از شهر ،خوردن شیر گوسفندان را بسیار دوسر داشرر و آن را
بر هر خوراکی ترجیح میداد؛ ولی به سبا فاصلة مکانی و محیط کوهستانی قصر ،پرستاران او در تهیّة شیر با مشرکل روبرهرو
بودند؛ به ه ین سبا شیرین برای یافتن راهحل با شاپور مشورت کردس شاپور نیز شراگرد پیشرین خرود فرهراد را بررای کنردن
جویی در میان سنگ به او معرفی کردس
پررررریپیکررررر نگررررار پرنیرررران پرررروش

بررررر سررررنگیندل سرررری ینبنرررراگوش

در آن وادی کرررره جررررایی بررررود دلگیررررر

نخوردی هیچ خوردی خروشترر از شریرسسس

دل شررریرین حسررراب شررریر مررریکررررد

چرره فررن سررازد در آن ترردبیر مرریکرررد

کررره شررریر آوردن از جرررایی چنررران دور

پرسرررررتاران او را داشرررررر رنیرررررورسسس

مرررراد مرررن چنررران اسرررر ای هنرمنرررد

کرررره بگشررررایی دل غ گیررررنه از بنررررد

دسررررتی و اسررررتاد کرررراری

کنررری در کرررار ایرررن قصرررر اسرررتواری

گلررره دور اسرررر و مرررا محتررراج شررریریه

لسرر ی کررن کرره شرریر آسرران بگیررریه

دو فرسرررنگ

ببایرررد کنرررد جرررویی محکررره از سرررنگ

برررره چابرر ر

ز مرررا ترررا گوسرررفندان یر ر

(نظامی)158-154 :1370 ،
در این داستان زمانی که فرهاد میمیرد و خاک میشود ،به درخر اناری اشاره میشود که بعد از مررگ او از دسرتة چروبی
تیشهاش میرویدس نظامی در حین ذکر این ماجرا بهصراحر بیان میکند چنین نقلی در دفتری از منبابع کرار او هسرر و خرود
بهعینه آن را مشاهده نکرده اسرس
چررو بشررنید ایررن سررخنهررای جگرترراب

فرررراز کررروه کررررد آن تیشررره پرتررراب

سررنان در سررنگ رفررر و دسررته در خرراک

چنرررین گوینرررد خررراکی برررود ن نررراک

از آن دسرررررته برآمرررررد شوشرررررة نرررررار

درختررری گشررررر و بررررار آورد بسرررریار

از آن شوشرررره کنررررون گررررر نررررار یررررابی

دوای درد هرررررررر بی رررررررار یرررررررابی

نظرررررامی گرررررر ندیرررررد آن نررررراربن را

برره دفتررر در چنررین خوانررد ایررن سررخن را
(ه ان)189 :

در دیگر منظومه های عاشقانة ادب فارسی ،چنین کنش داستانی مشرابهی ،از نروع عالقرة مفررط معشروق بره نوشریدن شریر و
چارهجویی برای آن ،بهعنوان بهانة آشنایی عاشق و معشوق دیده ن یشود؛ بااینحال محققان تاکنرون دربرارة علرر وجرودی ایرن
مسئله نظری ارائه نکردهاندس ه چنین غیر از داستان سیاوش در هیچ منظومه ،ن ونهای برای رویش گیاهی بر مزار عاشرق ناکرام در
ادبیات فارسی وجود ندارد؛ به ه ین دلیل به نظر میرسد این پدیدهها ن ادین و عامدانه در داستان به کار گرفته شردهانردس گفتنری
اسر وسی نیز در کتاب عیایا ال خلوقات به رویش درخر انار از کلنگ فرهاد اشاره کرده اسر (� وسی)341 :1382 ،س
شیر و انار در متون مختلف بهویهه در افسانهها و اسا یر ،با کارکردهای متفاوت ن ود یافتهاندس در اسا یر زرتشتی ،زرتشر
با نوشاندن شیر به پشوتن به او بی رگی و جاودانگی میدهد (قلیزاده )291 :1388 ،به ه ین ترتیا در اسا یر جهان نیز شریر
مظهر جاودانگی و جوانی اسرس هراکلس شیر جاودانگی را از سینة هرا نوشرید و فرعرون را خردابانویی شریر دادس شیرافشرانی
روی مقبره به اوزیریس (خدای مصری) ک

میکرد تا هر صبحگاه زنده شرود (شروالیه و گربرران ،ج )120-117 :1385 ،4س

در میان ه ة اقوام شیر مایه و قوّت زندگی اسر و در مراسه رازآشنایی نقش تولد دوباره را ایفا میکنرد (کروپر)237 :1379 ،س
در پیوند با زن ،شیر حاکی از حاصلخیری و خرد ،عشق و دانش اسرس

ن ادشناسی مفاهیه شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی  /جبار نصیری 111 /

در برخی از افسانههای عامیانة ایرانی انار ن اد باروری و حاصلخیزی اسر در جلد پنیه کتاب فرهنگ افسانههرای مرردم
ایران داستانی به نام «دانة انار» آمده که در آن زن پادشاه با راهن ایی فالگیر و خوردن دانة انار باردار میشودس نوازد ترازهمتولرد
شده دختری اسر که سالها در ه ان حالر کودکی میماند؛ اما در ول شا به اژدهرای هفررسرر تبردیل شرده و اهرالی و
موجودات شهر را میخوردس بعد از خوردن کلیة مردم شهر ،کوچ ترین بررادر بره رازش پری بررده و او را کشرته و بره چراه
پیرزن به برا

میاندازد (درویشیان و خندان)68-65 :1382 ،س ه چنین در افسانة «دختران انار» ،شاهزادهای بر اثر راهن ایی ی

اناری میرود و با دختران بیرونآمده از انار مواجه میشود؛ یکی از این دختران به ه سری او درمیآید ،امرا بره سربا نیرنرگ
زنی زشر چندینبار میمیرد و هربار در قالا درختان و حیواناتی چون نسترن ،چنار و کبوتر دچرار دگردیسری مریشرودس در
پایان دختر با آشکارکردن فریا زن حیلهگر به ازدواج شاهزاده درمیآید (ه ان)103-99 :س
دختر انار را در این افسانه مظهر الهه باروری و شاهزاده را خدای خورشیدی میدانند که بهدلیل دیو سرما و تاریکی بررای
مدتی در جهان مردگان و تاریکی گرفتار میشود (� امیرقاس ی)195-183 :1391 ،س در باورهای عامیانه نیرز غیرمسرتقیه بره
ارتباط انار با باروری اشاره شده اسر؛ بدین شیوه که اگر زن حامله انار بخورد ،بچهاش زیبرا مریشرود (ذوالفقراری و شریری،
)116 :1395س در اسا یر ایرانی انار میوهای مقد

اسرس به روایتی زرتشر دانههای اناری را به اسفندیار پسر گشتاسرا داد و

او را رویینتن کردس ه چنین در دین زرتشتی شاخههای مقد

بَرسَه از درخر انار درسر میشد (قلیزاده)92 :1388 ،س

در اسا یر جهان ،انار نشانة جاودانگی ،باروری ،تیدید حیات ،کثرت در وحدت ،حاصلخیزی ،باززایی ،بازگشر دورهای
بهار و جوانی دوباره اسر (کوپر .)43 :1391 ،یونانیان بر این باور بودند که انار از خرون دیونیسرو

جوشریده اسرر .شربیه

بدینگونه باورها دربارة گل شقایق با آدونیس و گل بنفشه برا آتریس نیرز وجرود دارد (سررلو)168 :1388 ،س در رم ،تراج سرر
عروسان از شاخههای انار فراهه میشدس در آسیا نیز این میوه ن اد باروری مادرانه اسررس در هنرد ،زنران بررای بر ررفکرردن
نازایی آب انار مینوشندس در یونان باستان دانه های انار ن اد خطاسر با ایرن توضریح کره پرسرفونه در یونران باسرتان پرس از
خوردن انار میبور اسر که ی سوم سال را در تاریکی مهآلود زیرزمین و فقط دوسوم دیگرر را در کنرار جاودانگران بگرذراد

(شوالیه و گربران ،ج )251 – 250 :1384 ،1س باتوجهبه کارکرد شیر و انار در اسا یر ایران و جهان میتروان گفرر در منظومرة
خسرو و شیرین نظامی نیز این دو ماده آگاهانه به کار رفته باشند؛ به عبارت دیگر این اثر احت راال شراکلة اسرطورهای و بسریار
کهن داشته که بهمرور و در جریان روایرهای سینهبهسینه تغییر شکل داده اسرس
سند تخیید نسبی این حد

مطلبی اسر که در کتاب زراتشرنامه به آن اشاره شده اسرس «در زراتشرنامه که روایر خود

را از مخخذ کهنتری گرفته اسر ،چنین آمده که زردشر پیامبر ،چهار مادة متبرک بره چهرار ترن داد ترا هریر

را از موهبرر

خاصی برخوردار دارد:
 شراب به گشتاسا که چش انش را به جهان دیگر و مینو میگشودس بوی (گل) به جاماسپ که او را از دانایی و روشنبینی بهرهمند میداشرس انار به اسفندیار که او را رویینتن میکردس جامی شیر به پشوتن که او را زندگی جاودانی میبخشیدستعبیری که ماریان موله ( ،)Marijan Moleایرانشنا

اسلوونیایی-لهستانی ،1از موضوع دارد ،این اسر که این مواد ،مبیّن

بقات چهارگانة اجت اعی در ایران باستاناندس شراب ن ایندة مقام سلطنر اسر ،بروی ن اینردة پیشرة روحرانی ،انرار ن اینردة
جنگاوری و شیر ن ایندة پیشة چهارم یعنی کشاورزی و دامداری» (اسالمی ندوشن)53 :1390 ،س
زراتشررررررر فرمررررررود یشررررررتن درون

چررو شررد سرروی برهرران دیررن رهن ررون

نهادنرررررد بررررررآن درون چرررررار چیرررررز

مرری و برروی و شرریر و یکرری نررار نیررز
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چرررو یشرررتش مرررر آن را بوسرررتا و زنرررد

زراتشرررررررر پیغ برررررررر ارج نرررررررد

از آن یشرررته مررری خررروردة شررراه گشرررر

ز خررروردن ه رررانگررراه آگررراه گشرررر سسس

پشرررررروتن ازان در رررررررف شرررررریر داد

بخررررورد و نیرررراورد از مرررررگ یرررراد

بررره جاماسرررا دادش از آن یشرررته بررروی

ه رره علررههررا گشررر روشررن برردوی سسس

وزآن پررررس برررردادش برررره اسررررفندیار

از آن یشرررتة خرررویش یررر

دانررره نرررار

بخرورد و تررنش گشرر چررون سررنگ و روی

نبرررد کرررارگر هرررریچ زخ ررری بررررروی
(بهرام پهدو)77 :1338 ،

در اوستا ،متون پهلوی و برخی از منابع تاریخی و ادبی بعد از اسالم به این بقات اجت اعی در قالا بقرات سرهگانره یرا
چهارگانه به مناسبات مختلف اشاره شده اسرس در اوستا از این بقات با عنروان روحرانی (آثررون) ،جنگراور (رثره ایشرتر) و
کشاورز (واستریوفشوینر) و صنعتگر (هویتی) نام برده شده اسر (کریستین سن)69 :1385 ،؛ برای مثرال در بنردهای 89-88
فروردینیشر چنین آمده اسر که زرتشر ،بزرگ روحانیان ،جنگاوران و دامپرروان /کشراورزان برود (اوسرتا424 :1375 ،س در
پرسش و پاسخ سی ،سی و ی

و پنیاه و هشر کتاب مینوی خرد غیرمسرتقیه بره ایرن بقرات در قالرا وظرایف و عیروب

روحانیان ،نظامیان و کشاورزان و صنعتگران اشاره شده اسر« :وظیفة روحانیان ،دین را خوب نگاهداشتن و پرستش و سرتایش
ایزدان را خوب و با دقرکردن و فتوی و حکه و آیین و رسه را ه چنان که از بهدین پاک مزدیسرنان آشرکار اسرر ،درسرر
داشتن و دودمان را از کار خوب و نیکی آگاهاندن و راه به سوی بهشر و بیه و پرهیرز از دوز را نشراندادن اسررس وظیفرة
نظامیان دش نزدن و شهر و بوم خویش را ای ن و آسودهداشتن اسرس وظیفة کشاورزان ،کشاورزی و آبرادانیکرردن و ترا حرد
امکان جهان را راحتیبخشیدن و آبادانداشتن اسر» (مینوی خرد 49-48 :1391 ،و )68-67س
نشانة وجود این بقات را ،در دورة هخامنشی ،میتوان در سخن داریروش یکره هخامنشری در کتیبرة بیسرتون یافرر؛ آن
عبارتش که گفر« :اهوره مزدا این سرزمین را از سپاه دش ن ،خشکسالی و درو بپایاد»س در این کتیبه ،داریوش بر سه موضروع
درو  ،دش ن و خشکسالی تخکید داردس این سه هری

با یکی از بقات سهگانه مرتبط میشود :درو با شرهریاری ،دشر ن برا

جنگاوری و خشکسالی با کشاورزان [کنش باروری] (مختاریان)130 :1389 ،س در این دستهبندی شهریار که نظرهدهنردة امرور
اسر ،در تقابل با درو (برههزنندة امور) قرار میگیردس مبارزه با دش ن به عهدة جنگراوران اسرر و خشکسرالی در تقابرل برا
کشاورزان و دامداران قرار میگیرد (نامورمطلق)169 :1392 ،س
بهدلیل ک ی و پراکندگی ا العات موجود دربارة اشکانیان متنی توصریفی و جرامع دربرارة سراختار اجت راعی آن دوره در
دسر نیسر؛ اما «چنین بر میآید که الیهبندیهای اصلی اجت اع میبایسر اساسا نظیر دورة هخامنشی بوده باشرد» (شرروو و
ه کاران)23 :1381 ،س در دورة ساسانیان نیز ،با اندکی تغییر به اقتاای اوضاع سیاسی زمانه ،این تشرکیالت اجت راعی در ادارة
جامعه به کار گرفته شد؛ بدین معنا که دبیران در بقة سوم قرار و کشاورزان و صنعتگران در رتبرة چهرارم جرای گرفتنرد؛ بره
عبارت دیگر ،این بقهبندی در سازمان جامعة ساسانی بدینصورت منعکس گردید1 :س نیبرا و جنگیویران؛ 2س روحانیران؛ 3س
دبیران و کارگزاران و 4س مردم کارگر (گیرش ن)275 ،1388 ،س در دورة ساسانیان هری

از این بقات رئیسری داشرر کره بره

رئیس روحانیان موبدان موبد ،به رئیس جنگیان ایران سرپاهبرد ،بره رئریس دبیرران ،ایرران دبیرربرد و بره رئریس بقرة چهرارم
واستریوشانساالر می گفتند (کریستنسن)70-69 :1385 ،
در نامة تنسر ،بقات اجت اعی برمبنای دین چهار بقة اصحاب دین ،مرردان کرارزار ،کاتراب و برزیگرران معرفری و بیران
میشود که جابهجایی افراد در این بقات غیرم کن اسر؛ مگر اینکه شاه و موبدان بعد از تیربه و آزمرایش ،فررد را مسرتحق
الحاق به بقة دیگر بدانند (نامة تنسر)57 :1354 ،س « ر آتشگاهها و پرستشگاههای ایران باسرتان نیرز ن رودی از بقرهبنردی
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سهگانه اسرس سه آتش مقد

هری

از آن گروهی اسرس آتور فرنبغ از آن موبدان اسر ،آتورگشنسا خاص ارتشتاران اسر

و آذربُرزینمهر ویهة کشاورزان اسر» (مختاری)130 :1368 ،س فردوسی نیز در جریان روایرر سلسرهوقرایع دورة ج شرید در
شاهنامه به سازماندهی افراد جامعه به تدبیر ج شید در پیکر چهار بقة کاتوزیان (روحانیان) ،نیساریان (جنگاوران) ،بسرودیان
(کشاورزان) و اهتوخوشی (صنعتگران) اشاره میکندس
قرشی در کتاب آب و کوه در اسا یر هند و ایرانی ارتباط خدایان اسا یری ایرران باسرتان برا بقرات اجت راعی مرذکور و
پدیدههای بیعی را به صورت زیر آورده اسر (رکس قرشی)215 :1389 ،

براسا

طبقات اجتماعی

خدایان اساطیری

پدیدههای طبیعی

فرمانروایی

اهورامزدا

آس ان

جنگاوری

میترا

کوه

کشاورز  -دامدار

آناهیتا

آب

این دستهبندی خدای بةقه جنگاور میترا یا مهر اسر که بق روایات اسطورهای در هنگام زایش از کوهی بیرون

میآید (کومن)144 :1386 ،س فرهاد نیز به عنوان فردی از افراد بقة مهر (جنگاوران) در منظومة خسررو و شریرین برا کروه در
ارتباط اسر و به کوهکنی میپردازد (� اسدی)27 :1384 ،س به ه ین ترتیا خدای بقة کشاورزان و دامداران آناهیتاسر کره

در اوستا صراحتا به ارتباط او با شیر (مادة بقاتی شیرین) اشاره شده اسر (اوستا)298 :1375 ،؛ به ه ین سبا نام شیرین نیز
شاید برگرفته از کل ة شیر باشدس
با اتکا به مطالا بیانشده میتوان فرض کرد در ر بنیادی این منظومه ،فرهاد و شیرین بهدلیل ارتباط آنها با شریر و انرار
از سوی خالقان اصلی داستان ن ایندگان دو بقة جنگاور و کشاورز -دامدار محسوب شدهاند؛ اما در ری زمران برا فروپاشری
بقهبندی مذکور و فراموشی باورهای وابستة آن ،علر وجودی حاور این دو ماده در داستان برای راویان و مخا بران پنهران

مانده اسرس با خوانش داستان از این منظر ،در این منظومه ،شیرین ن اد بقة کشاورز – دامدار ،فرهراد ن راد بقرة جنگراور و
خسرو ن اد بقة شاهی اسرس شخصیرهای کلیدی این منظومه را که چارچوب و ژرفسراخر داسرتان برمبنرای تقابرل آنهرا
شکل گرفته اسر ،میتوان به صورت زیر نشان داد:
طبقات اجتماعی

مواد طبقاتی

شخصیتهای کلیدی

فرمانروایی

شراب

خسروپرویز

جنگاوری

انار

فرهاد

کشاورز -دامدار

شیر

شیرین

بنابراین میتوان حد

زد در نسخة اولیه منظومه به مانند برخی منابع تاریخی و ادبی ،فرهاد فردی از سپاهیان (جنگاور) و

شیرین کنیزی از بقة فرودسر جامعه (کشاورز یا دامدار) بوده اسر که بر اثر فراموشری و از هره پاشریدن ایرن بقرهبنردی،
بهتدریج در نسخههای بعدی و ازج له در نسخة در دستر

نظامی تغییر هویر پیدا کردهاندس

نتیجه

بر پایة متن زراتشرنامه در ایران باستان« ،شیر» و «انار» ،ن اد دو بقة دامدار -کشاورز و جنگاور اسرس در منظومة خسرو
و شیرین به این ارتباط در قالا عالقة شیرین و پرستاران به شیر و روییدن درخر انار از تیشة فرهاد اشاره شده اسر؛ از ایرن
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جهر با بازخوانی هویر شخصیرهای داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی برپایة متن زراتشرنامه میتوان پی برد کره دو
شخصیر فرهاد و شیرین ه انند گفتة اغلا مورخان و فردوسی ،در رر و ژرفسراخر اولیرة منظومره خسررو و شریرین،
سپاهی و کنیز بودهاند که تنها در روساخر اثر بهدلیل فروپاشی بقهبندی مذکور و فراموشری باورهرای وابسرتة آن (از سروی
مؤلفان بردعی یا نظامی) تغییر کنش و بقه پیدا کردهاندس به ه ین سبا شاید حارور فرهراد در نقرش سرپاهی (پهلروان) ،در
بعای از نظیرههای خسرو و شیرین ،بهسبا وفاداری سرایندة منظومه به منابع اولیه باشد و ربطی بره تخیّرل شراعر و دخرل و
تصرف او در متن نداشته باشدس

پی نوشت
1س ماریان موله ( ،)1963 -1924پهوهشگر اسلوونیایی-لهستانی ،در زمینة ادبیات و اسطورهشناسی ایران باستان و نیز تاریخ
ادیان کار می کردس او قس ر بیشتر تحصیالت ایرانشناسی خود را در فرانسه و در محار استادانی چون بنونیسرر و دومنرا
گذراندس رسالة دکتری او که با عنوان «آئین اسطوره و جهانشناسی در ایران باستان» منتشر شده ،یکری از غنریتررین کارهرایی

اسر که در این زمینه انیام گرفته اسرس یکی دیگر از آثار او که بعد از مرگش انتشار یافر ،کتاب افسانة زندگی زردشر بنابر
متن های پهلوی اسر.
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