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نظاماکگنجویکلرکمنظومۀکخسرو و شیرین آنگاعک هکخسموک

شیمینکریکبهکیهزی کوکی میمکی کقصمکبهکمدیینکماکآورل،کلرکیبیاتاک

چندکبهکتوصیفکیینکصحنهکوکآذینکبستنکشهمکماکپملی ل.کیکاک

ی کآنکیبیاتکیینکیست:ک

گــّمی طــاقک تــاک بیســتونک حــدک  ک

ــّمی ه وک ــوقک ط ــاک ب روینک جنیبتکهاک

)نظاما،ک1395:ک385(ک

وحیدکلستگملیکلرکتوضیحک»طاقکگمی«کنوشتهکیست:

طاقکگمی:کنامکمکاناکیستکلرکحویلاکبیستونکوکگمیکبهکمعنایک

لالککوکبندعکهمکلوکماکآیدکوکشایدکلال اکلرکآنجاکطاقاکساختهک

وکآنکمحلکبدینکنامکمشهورکشدع.ک)همانجا(ک

ثموتیان،کلیگمکمصححکخسرو و شیرین،کبهکنقلکی کفرهنگ 

فارسیکمعینکماکنویسد:ک

طاقکگمی،کگملنهکییکیستکلرکجالۀک مندکبهکسمپلکحدولکحدوینک

قدیر.ک)ثموتیان،ک1386:ک799(ک

لرکنسخهکیاک هکهبدیلمحمدکآیتاکبمییکشمحکیبیاتکخسرو و 

شیرینکی کآنکبهمعکگمفته،کبهکجایک»طاقکگمی«ک»طاقک سمی«ک

ضبطکشدعکبولعکیستک)آیتا،ک1353:ک303(.کبهکنظمکماکرسدکیینک

ضبطکنماکتویندکیصیلکباشد،کچهکمنظورکنظاماکلرکبیتکمذ ور،ک

بیانکلوکمکانکقمیبکبهکیکدیگمکیستک هکلرکفاصدۀکمیانکآنهاک

یسباناکباکطوقکوکهّمیکجهتکیستقبالکی کشیمینکلرکحالکحم تک

وکجنبکوجوشند.ک

لرکنوشتۀکحاضمکتالشکماک نیرکتاکباکیستنالکبهکلوکروییتک

الهاتکتا عکییکلربارۀکیینکبناک
ّ
ی کلیستانکشیمینکوکفمهال،کیط

یریئهکلهیر.ک

رییاترییل:ران واۀرک،رورج ،اّریرف،هارر

»فولکدوریک«ک ملیک آثارکسم باناکوک ی ک منظومهکیکاک یینک

یستکوکمانندکلیگمکآثارکشفاهاکسمییندعکوکتاریخکسمییشکآنک

مامک توسطک منظومهک یینک باری،ک نیست.ک مشخصک بهکلرستاک

یحمدکلطفا،کی کریویانکمشهورک مل،کروییتکشدعکوکقالرکفتاحک

قاضاکآنکریکگملآوری،کتدوینکوکتمجمهک ملعکیست.ک

یکاکی کشخصیتکهایکفمهاکمنظومهک»گّمی«ک)grră،کلرک بانک

 ملیکگهکرری(کیست.کیوکسا نکیفغانستانکیستکوکصاحبکیختیارک

وکقدرت.کسالکهاکپیشکشیمینکریکلرکشهمکیرمنکلیدعکوکللکلرک

گموکهشقکیوکلیرل.کشیمینکی نونک نکخسموکپمویزکیستکوکگمیک

ماکخویهدکبارکلیگمکیوکریکببیند.کپسکی ک سبکیجا عکی کخسموک

وکبهکبهانۀکتفمجکوکگشتکوکگذیر،کباکلعکهزیرکسویرکبهک ممانشاعک

ماکآیدکوکخیمهکوکبارگاعکخولکریکلرکحویلاکبیستونکبمکپاکماک ند.ک

لیمیکی کیقامتشکنماکگذرلک هکی کهشقکفمهالکبهکشیمینکخبملیرک

ماکشول.کماکلیندک هکشیمینکبمییکلیدنکفمهالکبهکبیستونکخویهدک

آمد،کی کیینکروکلرکریعکبیستونکقمیولاکماکگمارل.کشیمینکبمییکلیدنک

فمهالکریهاکبیستونکماکشولکوکی کبختکبدکشبدیز،کیسبکشیمین،ک

باکیفتالنکتکهکسنگاکی ک وعکآسیبکماکبیند.کفمهالکشبدیزکریکلرک

حالاک هکشیمینکنیزکسویرکبمکآنکیستکبمکلوشکماکگیملکوکریهاک

وکماکخویهدک ماکگیملک ریک فمهالک ریعک گّمیکجدویک شهمکماکشول.ک

شیمینکریکبهک ورکی کیوکبمباید.کشیمینکباکشیمینک باناکگّمیکریکریمکوک

آریمکماک ندکوکبهکیوکماکگوید:ک

هفتکسالکیستکبمییک حمتک شیدنکآمدعکییک

ییکشاعکیفغانستانکچمیکیوقاتکتدخاکماک نا؟ک

خاطمکجمعکباشکمنکبمییکلیدیرکتوکآمدعکیم...

)فتاحاکقاضا،ک1384:ک116(ک

شیمینکبهکظاهمکماکخویهدکباکگّمیکبهکهیشکوکنوشکبپملی ل،کی ک

یینکرویکی کویکماکخویهدکتاکسویرینکخولکریکلورک ند.کباکیینک

تمفند،کلشکمکگّمیکپمی ندعکماکشولکوکفمهالکفمصتکریکغنیمتک

ماکلیندکوکبا ویکگّمیکریکماکگیملکوکباالیکسمکخولکیوکریکتابک

ماکلهدکوکمحکرکبهکصخمعکییکماک وبد:ک

رعلطرک،امرزیره

هضوکهیئتکهدماکلینشگاعکپیامکنور
Phd.karimzadeh@yahoo.com

ی ریاارن،ن
ّرگ ااط جاورگااطرررریس،یریرج ،ا
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چنانکیوکریکباکغضبکبهکسنگک لک

همکممغاکتکهکییکی کیوکریکباکخولشکبهک وهاکبمل

یگمکباورک ناکباکالفکوکگزیفک

گوشتکگّمیکریکبهک وعکقافکبملند

)همان؛ک117(ک

ب(ررییاترریم:رف،هارگااهر

فرهادنامهکیثمکهارفکیرلبیداک)قمنکهشتر(،کیکاکی کمنظومهکهایک

غنایاکناشناختهکیست.کیینکمنظومهک هکبهکپیمویکی کخسرو و 

شیرینکنظاماکسمولعکشدعکروییتاکیستکلیگمگونکی کلیستانک

فمهالکوکشیمین.کلرکیینکلیستان،کشیمینک هکهاشقکوکشیفتۀکفمهالک

یست،کرو یکبمییکلیدنکیوکرهسپارکبیستونکماکشولکوکیسبکخولک

ریکلرکبیشهکییکلرکآنکنزلیکاکرهاکماک ند.کلرکآنکحویلاکشخصاک

بهکنامکگمیک)=کگّمی(،کی کبندگانکخاصکخسمو،کریهدیریکماک ند:ک

گــمیکنامــاکنگــهکمیدیشـــتکآنکریعک

شــاع...ک ریهـمیک آنک بولک بخشیدعک بدوک

بـاجـــدیری رعک آنک لرک همیکــملیک

تــاجدیری  ـملیک بـاج؟ک  ـدیمینک

بــــــولی ریعک آنک حـــا رک همیشــهک

بـولی آگــاعک ریعک وک بیـمیهــاک  ک

لرکآنکنخجیــمکگــهکیوکنیــزکمیتاخــت

یندیخت نیزک یوک ســویک هــمک خدنگاک

)هارف،ک2535:ک192-193(ک

ناگاعکیسبکشیمینکریکماکیابد.کبهکگمانکیینکهکیسبکسویرکخولک

ریکلرکجایاکیفکندعکیستکیطمیفکبیشهکریکماکگمللکتاکیینکهک

باالیک وعکماکآیدکوکآنکهاشقکوکمعشوقکریکماکبیندک ه:ک

شــیمی لرک یــمک آهوئــاک فتــالعک

ــمی ــی ــمکلل ــی ــا،کش ــوئـ پـــمیـــمخکآهـ

)همان:ک193(ک

شیمینک هکمتوجهکحضورکگمیکشدعکیوکریکپیشکخولکماکخویندکوک

باکگفتارکنممکوکباکوهدۀکسیرکوک رکویکریکفمیبکماکلهد:ک

گـــمیکریکگفـــتکییکمـــملکوفــــالیر

نـگهــدیر نیـکوک ریک فـمهـالک للک

ــاکفمهــالکیگــمکچــهکخویجــهکتاشــید  ــهکب

ــدعکباشید ــاکخــویهــرکبـــمیلرکخــوین ول

)همان:ک194(ک

فمهالکنیزکقولکماکلهدک ه:

فـــمهال رهـــدیرک ی ک  ـــملک تقبـــلک

بنیال ــاقک ط یــکک نـهدک یوک بهـمک  ـهک

بـــهکرعکبــمکبهــمکیوکطاقــاکبســـا ل

ــمی ل ــملونکســمکف ــگ ب بــهکســهکرو شک

یحــویل لیرلک پنهــانک آنــکک بشــمطک

حال صـــورتک ریک هیچکسک نگویدک

)همانجا(ک

فمهالکبناکبهکوهدعکطاقکریکبناکماکنهد.کگمیکباالیکطاقکماکرول.ک

فمهالک هکی کمکمکیوکییمنکنیستکفمصتکریکمناسبکماکبیندکو:ک

قضــــاکریکبـــــمک نـــارکطـــاقکیستــــال

فمهال یافتک فمصتک لســتک بقصدشک

بــــزلکبــــمکپشــــتکیوکلستـــاک کنـاگاع

ریع ی ک  ـملک  ـوتـهک لسـتک ریک گـمیک

چــوکخــورلکآنکضــمبکلســتکمــملکبیبــاک

خاک بمک یفتــالک ســمنگــونک بـاالک  ک

)همان:ک195(

لرکلوکروییتکیالشدعک»گمی«کیکاکی کیشخاصکفمهاکلیستانک

یستکوکمنظورکی ک»طاقکگمی«،ک هکبهکلرستاکآنکریکنامکمکاناکلرک

حویلاکبیستونکلینستهکیند،کمطابقکفرهادنامۀکهارف،کهمانکطاقاک

یستک هکفمهالکآنکریکلرکنزلیکاکبیستونکبمییکگمیکبناکنهالعکیست.ک

کانابعر

ک هـارفکیرلبیدـاک)2535(.کفرهادنامـه.کتصحیـحکهبدیلمضاکآذر.کـ

تهمین:کبنیالکفمهنگکییمین.ک

ک فتاحـاکقاضـا،کقـالرک)گملآورنـدع(ک)1384(.کمنظومـۀ کـردی ـ

شیرین و فرهاد.کتبمیز:کلینشگاعکتبمیز.کک

ک نظاماکگنجوی،کیلیاسکبنکیوسـفک)1343(.کخسـرو و شیرین.کـ

تصحیحکپژمانکبختیاری.کتهمین:کیبنکسینا.ک

ک بهک وشـشکـ شـیرین.ک و  خسـرو  )1353(.ک ــــــــــــک

هبدیلمحمدکآیتا.کتهمین:کفمینکدین.ک

ک ــــــــــــک)1386(.کخسـرو و شـیرین.کتصحیـحکبهـمو کـ

ثموتیان.کتهمین:کیمیم بیم.ک

ک ــــــــــــک)1395(.کخسـرو و شـیرین.کتصحیـحکحسـنکـ

وحیدکلستگملی.کبهک وششکسعیدکحمیدیان.کتهمین:کقطمع.ک


