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 چکیده:

ترین بخش آثار غنایی است که با  اقبال عمومی مواجه داستانهای عاشقانه جذابترین و وسیع

های خاص آن همواره مورد توجه شاعران و بدلیل جذابیتق و مسائل عاشقانه است. عششده

است. شاعران بزرگی پارسی زبان نویسندگان بوده و دستمایه خلق آثار متعدد و متنوع ادبی شده

که مورد تقلید دیگر شاعران در این حوزه قرار  اندآثار بی بدیلی در حوزه ادبیات غنایی خلق کرده

های خطی توسط پژوهشگران تصحیح و سالهای اخیر بسیاری از نسخهبا وجود آنکه در گرفته است.

ها در زاویۀ گمنامی بسر چاپ شده است ولی کم نیست آثاری که هنوز در گوشه و کنار کتابخانه

 اثر محمد حسین فرد، داستان غنایی فیروز وشوخمنحصر بهایی نفیس و میبرد. یکی از این نسخه

تصحیح و چاپ نگردیده و ناشناخته باقی مانده است. این پژوهش  که  تاکنون وفای فراهانی است

برآن است تا برای نخستین بار به معرفی این داستان نفیس متعلق به قرن سیزدهم که از جهت 

تحلیلی است. بدین  –صورت اسنادی روش تحقیق نیز ب ادبی دارای ارزش فراوانی است، بپردازد.

نسخۀ موجود و بازخوانی آن نسخه، مورد تحلیل و بررسی قرار ترتیب که سعی گردیده پس از تهیه 

 گیرد.  
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 مقدمه

 در گونه اشعارمطرح میکند. این عواطف شخصی را ادب غنائی دراصل اشعاری است که احساسات و

رو در زبانهای فرنگی به اشعار غنایی، از این یونان باستان با همراهی سازی به نام لیر خوانده میشد و

 خنیاگران، روستائیان و ها واروپا تروبادورها و در ایران عاشوقها یا عاشیق میگویند. در lyricلیریک 

 عصر ما، شاید بتبع عربها که به شعر عاشقانه و اند. لیریک را درودهشبانان، حافظ این سنّت ب

معنی اشعار عاشقانه و بزمی بکار  به دو اند ومیگویند، به غنائی ترجمه کرده« الشعر الغنائی» عاطفی

 تغزل در گالیه و صورت داستان، مرثیه، مناجات، بث الشکوی وبرند. درشعر فارسی، ادب غنائی بمی

 حتی قصیده مطرح میشود. اما مهمترین قالب آن غزل است.  رباعی و غزل، مثنوی وقوالب 

صورت شاعر با نگاهی این عواطف فردی سخن میگوید در که ادب غنایی از احساسات وبا توجه به این

با طرح  رنگ فلسفی و جامعه شناختی میدهد ومشکالت خود،  عاطفی و درونی به مسائل و

فلسفی، موقعیت انسان را در ارتباط با حیات و ممات، داشتن و نداشتن،  روانی و دیدگاههای

 معموالً اندوهناک توصیف میکند.  نفرت و ... به شکلی مؤثر و خوشبختی و بدبختی، عشق و

معنی دیگر ادب غنائی اشعار عاشقانه است. اشعار عاشقانه درادبیات ما سه نوع است یا با معشوق 

اکثر انی، مثل غزل عارفانه یا معنوی )ایم؛ مثل غزلیات سعدی و یا با معشوقی آسممواجهزمینی 

 ست و نه آن؛ مانندنه این گاهی آسمانی و یا با معشوقی که گاهی زمینی است و غزلیات موالنا( و

 .(145-151)انواع ادبی،  غزلیات تلفیقی حافظ

کنون در عرصه سین وفای فراهانی است که تامحمدحشوخ اثر  نسخۀ حاضر مثنوی عاشقانه فیروز و

 آن شدند به بررسی این اثر گمنام بپردازند.  گمنامی باقیمانده است در این پژوهش نگارندگان بر

 معرفی سراینده

مقام اول و از سادات  عموی قائم، «وفا»محمد حسین وفای فراهانی، ادیب و شاعر متخلص به 

زیست و خان زند میز رفت. در عهد لطفعلیمتداوله به شیرافراهان بود. او بعد از کسب علوم 

. بود معاشر و معاصر «دارا نگارستان»، مؤلف «عبدالرزاق دنبلی»دار منصب وزارت بود. وی با عهده

کتاب  دربیشتر به غزلسرایی متمایل بود.  زمینه نظم، در و داشت تبحر سیاق فن و نثر و نظم در

با برادر خود به عتبات عالیات  «قاجار شاه محمد» زمان در وی که آمده« ایران رجال حال شرح»

 (1834:)نصیری، اثرآفرینانق زنده بوده است. 1212رفت و تا آخر عمر در آنجا ساکن شد و تا 

 آثار سراینده
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 و نظامی «هفت پیکر»بر وزن  «مثنوی» جای مانده است: که از محمدحسین وفای فراهانی ب آثاری

تاریخ »کتاب  «الحقائقطرائق» کتاب . مؤلفاست هزار بیتقریب به چهار یا پنج که« شعر دیوان»

 .)همان(دهد را به او نسبت می «زندیه

 «فیروز و شوخ»معرفی نسخه خطی 

است که مشخصات آن در کتاب فهرستواره درایتی به  ای عاشقانهمنظومهنسخه فیروز و شوخ، 

، کاخ موزه گلستان. این 872ونه به ثبت رسیده است: دیوان سید محمد حسین فراهانی، شماره اینگ

به ثبت « دیوان وفا» گردد، با عنوانخطی کاخ موزه گلستان نگهداری می در بخشکه  دیوان

خط نستعلیق کتابت صفحه، در قطع وزیری و ب 815ت و بی1833نسخۀ مزبور در  و استرسیده

یات در آن )جز دو مورد( دیده شدگی ابخر است، افتادگی یا پاکأکه نسخه متجااز آناست. شده

 شود.نمی

 داستان گزارش 

ین سفر پسر را در ا  گیرد برای تجارت به بصره سفر کند وتصمیم می ی از اهالی بغدادتاجرروزی 

. روز بعد در باغی خوش و خرم اقامت کردند دند،کند. وقتی به بصره رسیهم با خود همراه می

کاالهای تجاری خود از پارچه و لباس و... را به بازار بردند و فروختند. آنها شش ماه آسوده و آرام در 

بصره مشغول فروش و تجارت بودند تا اینکه ناگهان تاجر دچار بیماری سختی شد و پس از مدت 

در در غم از دست دادن پدر ناالن و گریان شد و مدتی  ش، فیروز،کوتاهی جان سپرد. پسر نوجوان

بردارد سرایی عزای او پریشان و سرگردان بود، اما با خود اندیشید که باید دست از عزاداری و نوحه 

در علم فقه، حدیث، و و راه خویش در پیش گیرد. بنابراین به کسب علم و دانش مشغول گردید. 

خوبی فراگرفت و در آن استاد شد. طرفی هنر خطاطی را نیز بشد. از منطق، کالم و حکمت سرآمد 

در طول دو سه سال آوازه و شهرت او تا سرحد کابل هم رسید. شهرت او به گوش امیر بصره، 

آنها با یکدیگر دوستان مسلم، رسید. مسلم او را به دربار خود فراخواند و پیوسته در خدمتش بود. 

 صمیمی شده بودند:

مور کرد تا از بغداد به بصره برود. حاکم شخصی را که معتمد خاصش بود مأ هخلیفاز قضا روزی 

قرار خردمند و فرزانه را مسئول پذیرایی وی  فیروزبصره با آمدن مهمان خلیفه از او استقبال کرد و 

ش بسیار خرسند شد و حیرت کرد و گفت تو ادب و کماال فیروز. مأمور خلیفه از طرز برخورد داد

 که:

 وجاااااود علاااااو  فطااااارت تاااااو   باااااا

 تاااااو باااااه رتباااااه جاااااان جاناااااانی 

 

 حیرتااااااای کااااااارده ام ز همااااااات تاااااااو   

 الیااااااااق باااااااازم خاااااااااص شاااااااااهانی

 (7)نسخه  خطی: 
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دهد، جزء وساطتی که مأمور خلیفه انجام می و به او پیشنهاد کرد تا به بغداد بیاید و با معرفی و

  خاصان درگاه پادشاه قرار بگیرد.

این  حیلهگفت فریب ر فرورفت. از سویی عقلش به او میخلیفه به فکهای مأمور با شنیدن حرف فیروز

ها پوچ است و این شخص قصد آسیب زدن گفت این حرفرا نخور و از طرف دیگر در دلش میشخص 

باالخره تصمیم او برایم دوست صمیمی و باوفا است. این فرصت را از دست نده. به من را ندارد و 

بنابراین با مهمان )مأمور خلیفه( عهد کرد که به بغداد بیاید. مأمور گرفت به حرف دلش گوش دهد؛ 

خلیفه پس از چندی که کارهای الزم را انجام داد، از بصره رفت. فیروز دلش از رفتن او گرفت و به 

بهانه دلتنگی برای مادر و دیار از مسلم اجازه خواست تا از بصره به شهر خویش بازگردد. مسلم پس 

ز تصمیمش منصرف نان او متوجه دوگانگی و ناراستی وی شد و از او خواست تا ااز شنیدن سخ

ه بغداد را در پیش باالخره رااما متوجه شد که فیروز عزمش را جزم کرده که از آنجا برود. شود 

که تاجرزاده بود، اجناسی فراهم کرد و برای فروش به بغداد برد. در آنجا عالوه بر گرفت. از آنجا

ا متوجه شد که او اندکی پیش از ، به جستجوی مأمور خاص خلیفه هم پرداخت ام فروش کاال

ورودش به بغداد وفات کرده است. فیروز با شنیدن این خبر بسیار دلخسته و غمگین گشت. از سوی 

حسرت و  دچار خرید. در این موقعد به بغداد آورده بود هم کسی نمیدیگر اجناسی که با خو

د و غم و حسرت بسیار، بیمار شد و در بستر افتاد. طولی نکشید که همه سرمایه از در .شدپشیمانی 

کس و تنها و فقیر در دیار غربت فیروز، بیبرایش باقی نماند.  و هیچ کس او خرج شد و هیچ چیز

سوی مسجد رفت و چند روزی پس ب گفت.خود و روزگار جفا پیشه ناسزا می ماند و بر بخت نامیمون

ید. از قضا، تاجر دانایی به نام خلیل، برای اقامه نماز به مسجد رفت و چشمش به آنجا اقامت گز

به طرفش رفت و از نام و فیروز جوان و رعنا افتاد که قامتش از درد و جفای ایام خمیده شده بود. 

دیارش پرسید. فیروز وقتی پرسش لطف آمیز تاجر را دید، با خود گفت بهتر است درباره نسب خود 

نام من فیروز است و پدرم، هاشم، مردی از تبار همین دلیل در پاسخ گفت دروغ بگویم. ب به او

دانم چه شد که هوس سفر نمیکار خاص یکی از پادشاهان عجم است. پیشطوس، زائر خانه خدا و 

هم از گمنامی درآیم و مشهور به سرم زد و تصمیم گرفتم با آمدن به سفر هم تجربه کسب کنم و 

ام از چار چنین وضعیتی شدم. همه سرمایهبخت بد و همراهی یاران ناموافق و رنج بیماری داز شوم. 

به  خلیل با شنیدن احوال فیروز، دلش به حال او سوخت و تصمیم گرفت کمکش کند.دست رفت. 

نگران نباش! روزگار سختی به پایان رسیده. تو همچون فرزند منی و پدرت »او دلداری داد و گفت: 

پس او را به خانه برد و « گذارم.هر چه نیاز داری در اختیارت  می مثل دوست صمیمی، پاره تن.هم 
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داشت.  «شوخ»به نام  همه اسباب رفاه را برایش فراهم کرد. از قضا، خواجه هاشم، دختری زیبارو

ه از همصحبتی و همسریش کرده بود ک عقد ت رو و بداخالقشاین دختر زیبارو با پسرعموی زش

ده بود که این دو با هم زندگی کرده بودند، دختر اجازه وصال به پسر نداخالصه، در مدتیول بود. مل

. سرکشی میکرد و جوان دلسوخته را میازاردپیوسته  شوخ،سوخت. و دل پسر در آرزوی وصل می

شود، از سر ناراحتی به زبان گفت برو که تو وجه راضی نمیکه دید دختر بهیچپس از مدتی، جوان 

همین که مرد به  فقه تسنناز شنیدن این سخن بسیار خوشحال شد، چون در  شوخ،را طالق دادم. 

گیری کند و پشیمانی هم سودی ق دادم، باید از همسر خود کنارهزن خود سه بار بگوید: تو را طال

و بعد از او جدا شود تا بار دیگر بتواند به همسر سابق  ندارد. مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند

پدر دختر  ای نداشت.بسیار پشیمان شد اما دیگر فایده پسر همان لحظه از گفته خودخود برگردد. 

خلیل، در این مورد با چند نفر از نزدیکان خواجه با شنیدن این موضوع از دست داماد دلگیر شد 

توان کاری کرد. داماد، فرزند برادر هر حال این اتفاق افتاده و نمیب :خود مشورت کرد. آنها گفتند

لی تر باشد و همسر را نیازارد. باید محلّدخترت را هم نصیحت کن تا مهربان توست، از سوی دیگر

پیدا کنی تا باز هم این دختر، همسر دخترعمویش شود، هر چند زشت رو است اما دلسوز است و 

خواجه خلیل نزد شوخ رفت و او را عتاب کرد که چرا همسرت را آزردی و  ست.بهتر از داماد غریبه ا

خواهی مرا با شمشیر بکش اما مرا از ای پدر! اگر می»؟ شوخ جواب داد: احترامش را نگه نداشتی

در با ناراحتی دخترش را سرزنش پ«. زنممعاف بدار، وگرنه خودم را آتش میهمسری پسرعمویم 

شود. خواجه خلیل برای اینکه بتواند دخترش را تی پدر را میبیند، تسلیم میحاشوخ، چون نارمیکند 

اش میهمان کرده بود، ز، جوان عجمی را که تازه به خانهدوباره به عقد پسرعمویش درآورد، فیرو

کند تا یک شب را در کنار دختر سر کند و بعد پسرعمویش بتواند دوباره به ل انتخاب میعنوان محلّب

رآید. البته با خودش گفت برای اینکه جوان هوس نکند تا آخر عمر پای دختر بماند، همسری وی د

د ابه فیروز خبر دقاضی کنم تا به شهر و دیار خود بازگردد. اصله اسباب سفر را برایش مهیا میبالف

همان یک که خواجه خلیل قرار است دخترش را به عقد تو درآورد، اما شرط است پس از اینکه 

دختر همبستر شدی، او را رها کنی. جوان پذیرفت. شب هنگام بساط جشن عروسی را برپا شب با 

کردند. فیروز با دیدن جمال شوخ جان و دل از کف بداد. شوخِ مشکل پسند هم با دیدن فیروز با 

آنها تا صبح سرمست جام وصال یکدیگر بودند. دختر در آن میانه غمی در تمام وجود عاشق شد. 

هم غوغایی به پا  تواند دل از این یار برکند. از سوی دیگر در دل فیروزکرد که چگونه میخانه دلش 

در این لحظه همه عهد خویش را با  توانم از این یار دلبر شیرین کناره بگیرم!شد که چگونه می

کند ت میهم با او در این زمینه موافقگوید و شوخ فیروز، راز دل را به دختر می قاضی فراموش کرد:

دارد. با این سخنان با یکدیگر د، هرگز دست از محبوب خویش برنمیکه اگر جان از تنش به درآرن

پیمان وفاداری بستند که تا پای مرگ از هم جدا نشوند. صبحگاه، چند خادم خبر آوردند که زمان 
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این که و میگوید وداع رسیده و آنها باید از یکدیگر جدا شوند. اما فیروز، حاضر به ترک یار نیست 

خاطر لطف خواجه خلیل از تواند مرا از او جدا کند. من بهم اکنون همسر من است و کسی نمی زن

ا بریزند، هرگز دست از همسرم کنم اما اگر خونم راش را میرم و تا عمر دارم بندگیاو سپاسگزا

ناراحت شد و به فکر ه خلیل، به خواجه گفتند. خواجرا خادمان بازگشتند و سخن فیروز  کشم.نمی

دست از پا رفت اما ای تازه افتاد. قاضی را خبر کرد تا شاید گشایشی شود. قاضی نزد فیروز حیله

درازتر بازگشت و همه چیز را به خواجه گفت. خواجه خلیل که از دست فیروز بسیار عصبانی شده 

شناسیم. اگر واقعا پدر تو نمی بت راسَبود، به قاضی گفت که به جوان بگو ما که پدرت را ندیدم و نَ

را به  همان خواجه هاشم است که گفتی، بیست روز مهلت داری تا به او خبر دهی و او خودش

صورت باید دل از دختر برداری یا به زندان بروی. آن شب دوباره دو دلداده اینجا برساند. در غیر این

که از این  فیروز رفت و با او صحبت کرد در کنار یکدیگر آرام گرفتند. روز دیگر، دوباره قاضی نزد

قاضی درباره مهلت بیست روزه با پسر گفت. فیروز دختر دست بردار و سر خویش به باد نده. اما 

خوشحال از مهلت اعالم شده، به قاضی گفت البته مشخص است که تا شخصی از بغداد به خراسان 

کنم و سوگند خورد که شرط ن حال قبول میرا کرده، ولی با ایبرود و بازگردد، خواجه قصد جان م

جا آورد. با شنیدن این خبر، خواجه خلیل غمگین شد و تصمیم گرفت فیروز را از بین ببرد. را ب

بدون فکر و از او خواست تا در این مدت  در میان گذاشتفیروز قضیه مهلت بیست روزه را به شوخ 

هفده روز گذشت. از قضا روز  چه پیش آورد.و ناراحتی با هم در کنار هم خوش باشند تا تقدیر 

کند. ناگهان همراه با وزیرش روی آب دجله گردش هجدهم خلیفه هوس کرد سوار قایق شود و 

با چند تن از همراهان خود صدا را دنبال کردند تا  اوصدایی محزون و اندوهناک به گوشش رسید. 

به باغی رسیدند که شوخ و فیروز در آن اقامت داشتند. فیروز از آمدن افراد غریبه در باغ آگاهی 

نیدن آواز گرم و ایم که با شخواره گفت: ما گروهی می یافت. از آنها پرسید شما که هستید؟ خلیفه

وقتی میهمانان  . فیروز به گرمی از مهمانان استقبال کرد.طرف کشیده شدیمزیبای تو به این

ها برخواند. اما ناگهان در میان خواندن به یاد این افتاد ت شراب بودند، ساز برگرفت و نغمهسرمس

مهمانان را رها کرد که تا دو روز دیگر باید از یار جدا شود، از غم این جدایی آتش در جگرش افتاد. 

ه صورت حال جوان رفت. شوخ نیز از غم این هجران دلتنگ بود. خلیفه متوج و نزد دالرام خویش 

آمدن مأمور خلیفه به بصره، آمدنش فیروز هم همه قضایا را از  شد و از او علت ناراحتیش را پرسید.

و دروغ خواجه خلیل  اش، دیدنری، بیماری و از دست دادن سرمایهبه بغداد به طمع جاه، گرفتا

بعد از شدت گریه درباره پدر و اصل و نسبش تا قضیه ازدواجش با شوخ را تعریف کرد.  گفتن
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و دلش به حال وی سوخت. میهمان به او سخن گوش داد  نتوانست سخن بگوید. مهمان هم کامالً

آنکه خود را معرفی کند از آنجا رفت و فیروز تا دو روز دیگر در کنار محبوب ماند. روز نوزدهم بی

ه خلیفه هوس شور و نشاط شراب به سرش زد. بنابراین تصمیم گرفت نزد فیروز برود. فیروز تا دوبار

توانست به بهترین وجه از مهمان پذیرایی کرد و مهربانی نشان داد و در عین حال که اشک حسرت 

 ین میان گاه سریدر چشمش جمع شده بود، اما باز ساز برگرفت و شروع کرد به آواز خواندن. در ا

نمود. روز آخر فرارسید. سوی مهمان بازمیگشت و آنها را سرخوش میخویش میزد و گاه ب به دلبر

و اشک از  دوباره خلیفه نزد فیروز آمد اما دید که فیروز پر از درد و ناراحتی، زانوی غم بغل کرده

د. آن شب اش روان است. با این حال با دیدن مهمان از جا برخاست و مثل گذشته پذیرایی کردیده

نیز خلیفه تا سحر در خانه فیروز ماند و صبح زود آنجا را ترک کرد. خلیفه از همان روز نخست که 

صورت حال جوان را شنیده بود در فکر رفع گرفتاری او بود. آن روز صبح وقتی به بارگاه رسید، 

پنجاه غالم خاص، از میان روز کسی ندیده بود، حاضر کرد. ی از غالمان خاصش را که تا به آنگروه

گروهی را برگزید، نیمی سفیدپوست و نیمی سیاه پوست؛ همه را آماده و مجهز کرد و دستور داد تا 

ای و عراقی حرکت کنند. سپس نامهها و اجناس خراسانی با دویست شتر قوی همراه با پارچه

ه نزد خواجه خلیل دروغین با مهر و امضاء جعلی حاکم خراسان تهیه کرد و به دست آنها داد تا ب

صبح روز ای آوردند. رف پدر فیروز و حاکم خراسان نامهآیند و از طو بگویند که از خراسان میبرند 

بیست و یکم، خواجه خلیل کمر به قتل فیروز بسته بود و در صدد آن بود که چند تن از خادمانش 

گویند که ما ناگهان، غالمان خلیفه از راه میرسند و می را برای کشتن وی بفرستد. در همین لحظه

ایم که فیروز شنیده ایم و صاحب این گنج عظیم هم اوست وز طرف خواجه هاشم پدر فیروز آمدها

ایم. خواجه خلیل با دیدن آن غالمان زره پوش و همین دلیل نزد او آمدهل شده، بداماد خواجه خلی

اش پرید و نزدیک بود قالب تهی کند. شخصی نزد رنگ از چهرهاز شتر و پارچه و... آن همه جه

غالمان که مدتی جلوی خانه خواجه خلیل معطل شده بودند، شروع فیروز رفت تا به او خبر رساند. 

روز کجاست گویید سرور و موالی ما فیب خانه را تهدید کردن که چرا نمیکردند به غر زدن و صاح

یروز را به آنجا واجه خلیل ترسان و لرزان شخصی را فرستاد تا فخاید. و چرا ما را معطل کرده

حال گروه دیگر غالمان سیاه و سفید که به نظر مردان جنگی بودند، سررسیدند و بیاورد. در همین

نبال فیروز آمده بودند دال کردند. خواجه خلیل از دیدن آنهمه غالم که همگی بآنها هم از فیروز سؤ

در همین لحظه به خدا و رسول و خاندان پاکش شد.  در همین لحظه متوسلحیرت زده شده بود. 

و با جویند ری از نزد پدرت آمدند و تو را میناگهان یکی از در وارد شد و گفت که سواران بسیا

در همین . بسیار تعجب کرد، ابتدا باورش نمیشد گویند. فیروز خواجه خلیل به درشتی سخن می

همین حال خود خواجه در ؟ ییدآو خبر آورد که چرا نمیراه رسید افکار بود که باز قاصد دیگری از 

. فیروز از دیدن این حالت تعجب کرد. از راه رسید ای زرد و حالتی نزار و دست بستهخلیل با چهره
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در برابرش تعظیم کردند.  بالفاصله از جای بلند شد و دست خواجه را باز کرد. غالمان با دیدن فیروز

ها و... در باغ فرود آمدند. آنگاه نامه را باز تمام اسباب و جهاز شتران و قماشها و لباس همه غالمان با

که ماجرای این نامه و پدر و از سوی دیگر فیروز به شدت در فکر فرورفت کردند و به خواجه دادند. 

قاصد پیغام آوردند که در همین افکار بود که ناگهان از سوی خلیفه چند  غالمان چیست. ها وقماش

به تو عطا  هدیه خوبیتر به دربار بیا چرا که امیر تو را احضار کرده است و قرار است هر چه سریع

کند.  فیروز جوان سوار بر اسب شد و به درگاه خلیفه آمد. با دیدن خلیفه بر جای خشکش زد، زیرا 

همان مهمان سه شب پیش اوست. بالفاصله در برابرش تعظیم کرد و رسم ادب را به دید خلیفه 

آنگاه خلیفه رو به ی با او کرد. گرماحوالپرسی جای آورد. خلیفه او را خواند و بر صدر جای داد و 

ام که شم، تاجری سرشناس  است. من شنیدهپدر این جوان خواجه ها»خواجه خلیل کرد و گفت: 

انی از عجم در با مهر و احترام به عقد او درآوردی. چرا به ما خبر ندادی که جو تو دخترت را

خواهی باید دخترت را با جهیزیه کامل و با احترام تمام آماده کنی و با او حاال اگر میات است؟ خانه

عجم چندان آسان نیست. پس دانی که دختر دادن به ه خراسان بفرستی. تو خودت خوب میب

ریخت. اما خلیل از شدن ندامت و حسرت اشک میخواجه .« مل کن تا او را بپذیرندای عگونهب

خلوت کرد و به او  سکوت کرد و رفت تا به فرمان خلیفه عمل کند. در این میان خلیفه با فیروز

پس بهتر  .کشد که ممکن است راز دروغی که گفتی فاش شود و من هم رسوا گردمگفت: طولی نمی

« جا مثل وطن انسان نیست. چرا که هیچبگیری و به دیار خویش بازگردی؛  رااست دست همسرت 

مال و غالم و کنیز  همراه با های گرانبها بخشیدند ون دستور داد تا او را گوهر و سنگآنگاه به گنجورا

 کرد. بسیار او را روانه شهر خویش

 بررسی و تحلیل

هایی را که در حق کند و ظلمپیشگی یاد میز هارون با صفت ستمشاعر در ابتدای منظومه اا 1

زمان خواهد مخاطب را که در آناندان رسول )ص( روا داشت، ذکر میکند؛ گویا از این طریق میخ

؛ چرا که ممکن است از این مسأله هراس داشته که اگر بگوید بیشتر شیعه بودند، با خود همراه کند

دلیل کند، شاید بش مهم و مثبتی در داستان ایفا میداستان در زمان هارون اتفاق افتاده، و هارون نق

ظلم وی به خاندان نبوت، مخاطب از همان آغاز با شنیدن نام هارون تمایلی به شنیدن ادامه قصه 

نیز  ت عدل و داد هارونجالب است که در ادامه عالوه بر توصیف بخشندگی، صف نداشته باشد.

دای منظومه را به دست فراموشی شود، گویی شاعر همه توصیفات ستم پیشگی وی در ابتاضافه می
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گوید که همه از دست هارون و انصافش راضی بودند و فقط همان ستمی که و در اینجا میسپارد می

 بر علیه خاندان رسول روا داشت، دیگر هیچ ظلم و ستمی نکرد:

 پیشااااه چناااااندادرس بااااود و عاااادل 

 جاااز جفاااایی کاااه شاااد بااار آل رساااول

 

 ندیاااد زیاااان  عهااادش کسااای   باااه   کاااه 

 دیگااااار از وی کسااااای نگشااااات ملاااااول  

 (2)همان: 

 های عاشقانه و روایی که عشق میان دو دلداده از توصیف محبوب یا دیدنا برخالف دیگر منظومه2

میبرند تا اینکه به  سرشود و آنها مدتی در سوز هجر و فراق به تصویر یا حتی خود معشوق آغاز می

است. یعنی سوز ان لحظه وصال و در حجله شروع شدهرسند، در اینجا قصه عشق از هموصال هم می

و گدازهای عاشقانه پیش از لحظه وصال وجود ندارد و همه مربوط به بعد از لحظه وصال و ترس از 

 دست دادن محبوب و ترس از هجران است.

شود و شرایط شق، ابتدا در مقام محلّل حاضر میاقی که باعث این عشق شده نیز نادر است. عاا اتف8

کند تا امکان ادامه زندگی ب با دختر زیباروی خواجه خلیل سرجا آورده که فقط یک شو تعهداتی ب

دلیل رو بوده بکه بسیار زیبا  ، شوخ،او را در کنار پسرعمویش فراهم آورد. دختر خواجه خلیل

ناخوش دل است و وی را تمکین نمیکند. سرکشی او تا حدی  رویی پسرعمو از ازدواج با اوزشت

گوید که تو را طالق دادم. عصبانی شده و به زبان سه بار می رود که پسرعمو از دست اوپیش می

این نوع گفتن درست مانند  فقه آنهادر  آیین اهل تسنن اشاره کرده، راوی به این حکم شرعی در

 شود که عقد باطل گردد:باعث میو ی کردن خطبه طالق است جار

 چااااون بااااه قااااانون ملاااات ساااانت    

 ناااااه ضااااارور عااااادول و اقراریسااااات  

 حکاااام شاااارعی چنااااین بااااود جاااااری

 بااااااا زن خااااااود مالماااااات آغااااااازد 

 

 حرمااااات بااااار   حکااااام  جوابیسااااات باااااه  

 گفتاریسااااات  محااااا   باااااه مااااارخص  زن 

 خطاکاااااااری ره  کااااااز   کساااااای  باااااار

 سااااااازد رخصااااااتش  غاااااایظ   ساااااار وز 

 (11)همان: 

چنین نیست و حتما باید شاهد و گواه عدل حاکم باشد. جالب است که راوی از  در فقه شیعهاما 

ل از وصال شوخ زیبارو بهره و حظ تمام برده که فیروز در مقام محلّکند. آنجادفاع میفقه اهل تسنن 

و در واقع همین حکم شرعی باعث چنین اتفاق مبارکی شده که هم شوخ راضی باشد و هم فیروز و 

آنها عاشق یکدیگر شوند، راوی با گفتن این سخنان به دفاع از چنین حکمی در فقه تسنن پرداخته 

 خواند:مخاطب را به رها کردن فقه تشیع فرامیو 
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 رو وفااااا از زیااااان خااااود کاااان سااااود 

 پیاااارو رساااام اهاااال ساااانت باااااش    

 از مااان ایااان پناااد را باااه جاااان بپاااذیر  

 

 ملااااااات شااااااایعه را رهاااااااا کااااااان زود  

 ساااااااالک جااااااااده شاااااااریعت بااااااااش

 رو محلااااااال شاااااااو و حاااااااالل بگیااااااار

 (22)همان: 
 

خاطر تاجر ت دارند. هر چند فیروز، زمانی با از نظر مقام و موقعیت اجتماعی دو دلداده با هم تفاو8

بلندی داشت، اما در زمان  پدرش و به خاطر دانش و کماالتی که کسب کرده بود، جایگاهبودن 

ش را از دست داده بود و در حقیقت اگر پدر آشناییش با شوخ همه آن موقعیتهای اجتماعی و مالی

 مد. ا، معلوم نبود چه بالیی بر سرش میکردخ، خواجه خلیل از او دستگیری نمیشو

اجه خلیل، حاضر و نژاد از موارد دیگری است که در داستان مطرح شده است. خوا توجه به نسب 4

و  عنوان دامادش بپذیرد، چرا که نسبت به پدر وی و نسب و نژادش مشکوک استنیست فیروز را ب

هایش )تاجر بودن ای از پدر برای اثبات حرفحتما فیروز قاصدی بفرستد و نامه خواهد کهاز وی می

 مخصوص امیر خراسان بودن وی( بیاورد. پدرش و پیشکار 

ا در این داستان، به یکی از معیارهای ازدواج، یعنی هم کفو بودن زوجین از لحاظ زیبایی ظاهری 5

رو ر زیبارویی بود ولی پسرعمویش زشتکند که شوخ دختراحت بیان میاشاره شده است. راوی به ص

دواجشان شد. از طرف دیگر چون فیروز از لحاظ زیبایی بود و همین مسأله باعث به هم خوردن از

 همتای شوخ بود، شوخ به او اجازه داد تا از وصالش بهره مند شود.

داند که است. پدر شوخ می ینجا مطرح شدههای فامیلی بود که در اا نکته دیگر، مشکل ازدواج2

یکدیگر درآورده دلیل حفظ آداب و رسوم آنها را به عقد رادرش در شأن دخترش نیست، ولی بپسر ب

داند، اما خوبی میعلت این مسأله را هم ب دهد ودخترش را طالق می زبانی،که پسر، است. حتی زمانی

گیرد. نادیده می کند و تهدید دختر را مبنی بر خودکشیی میبر ادامه زندگی آنها با یکدیگر پافشار

ی را بهتر از ازدواج با غریبه میدانند و به خواجه ل هم ازدواج فامیلخویشان و نزدیکان خواجه خلی

گویند این پسر از برادر تو یادگار مانده و باید به او احترام بگذاری و هر جور شده دخترت خلیل می

 را به زندگی با او تشویق کنی.

است. فیروز  آن اشاره شده ست که در داستان بها ازدواج از دو قومیت مختلف مسأله دیگری ا7

کند تا بیشتر مورد احترام قرار بگیرد. خواجه صی از عجم و اهل خراسان معرفی میخودش را شخ

رده نسبت فیروز به عجم کاین دلیل که چون فکر میشاید ب کندعنوان محلّل استفاده میاز او بخلیل 

ا روانه شهر و دیار خویش خواهد ش نخواهد بود و بالفاصله وی رمیرسد، بی گمان او داماد دائمی
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کند که چرا ازدواج دخترت را با شخصی ن داستان خواجه خلیل را سرزنش میکرد. اما خلیفه در پایا

 که گیرند؟! حاالین راحتی از عرب دختر نمیاها بجم به ما اطالع ندادی؟ و مگر نمیدانی که عجماز ع

شوهرش، روانه کنی تا آبرویت  همراهیه کامل توانی دخترت را با جهیزکار را کردی باید تا میاین

ان خلیفه نقل حفظ شود. البته معلوم نیست عرق ملی ا ایرانی راوی باعث شده چنین سخنی از زب

زمان به واقع چنین بوده است؟ هر چند محبوبیت خاندان ایرانی برمکیان و شود یا اینکه در آن

تا حد زیادی نشان دهنده حرمت و عزت ن الرشید ویژه هاروبوزارت آنها در دربار خلفای بنی عباس 

 ایرانیان در دستگاه خالفت و اجتماع آن روز است. 

 ا در این داستان، نگاه مثبتی به زن شده است. زن، حق دارد که شوهرش را خود انتخاب کند و3

گیرد. در تمکین، حقش را مییق سرکشی و عدم ای دیگر از طراگر این حق از او گرفته شود، بگونه

صورت زبانی هم اعتراض یان، بهای اجباری اطرافه بر اعتراض عملی نسبت به انتخاباینجا زن عالو

سخن  خواهد که او را از ادامه زندگی با پسرعموی زشت رو معاف دارد اما وقتی بامیکند و از پدر می

 شود. را ببیند، عاقبت تسلیم میتی پدر شود و دوست ندارد ناراحرو میتلخ و گزنده پدر روب

است. وقتی فیروز به او  وفادار و خواهان همسر معرفی شده در برخورد با فیروز هم نقش وی زنی

گوید من زنی بماند، شوخ نیز با او همراهی میکند و می خواهد تا آخر عمر پیش ویمیگوید که می

آیند تا فیروز را ادمان پدر به باغ میمانم. وقتی خی تو خواهم بود و همیشه کنارت میوفادار برا

نگام، شوخ . شب هدهدروز در برابر آنها واکنش نشان میطبق شرایط قبلی از شوخ جدا کنند و فی

رامش بخش دل آید، آد تا آنجا که از دستش برمیکنبساط عیش و شراب را میگسترد و سعی می

 همسر دلبندش باشد.

از نظر عناصر داستانی، طرح یا پالت داستان چندان محکم نیست چرا که سلسله حوادث ا 1

فیروز بدون علت ناگهان بیمار  منطقی. پدر زند تا عللتصادف و حادثه رقم می بیشتررا داستان 

پدر به دنبال کسب علم و دانش میرود و همین باعث شهرتش  کند. فیروز پس ازمیشود و فوت می

شخصی از معتمدان خود را کند. از اتفاق، خلیفه بصره او را به دربار خود دعوت میم شود و حاکمی

شخص کند. آن وز را مسئول پذیرایی از مهمان میکند به بصره بیاید و حاکم بصره هم فیرمأمور می

خلیفه بیاید. فیروز هم وسوسه  خواهد تا به دربارآید و از او میاز ادب و کمال فیروز خوشش می

بندد تا از یکند و پس از رفتن وی، بار سفر مید و به دنبال جاه طلبی سخن معتمد را قبول مشومی

دهد. اینجا علت منطقی نمی بصره برود و به خواهش مسلم، حاکم بصره هم مبنی بر ماندن گوش

اندوزی او ندارد. اما جالب است که ادب و طلبی فیروز که گویا ربطی به دانشبیان شده، جاه 

است. در ادامه داستان، او  ت فیروز در کسب دانش تا همین جا بسیار پررنگ نشان داده شدهکماال

هانی هم صورت پنبق به شکل یک تاجر وارد بغداد میشود و بصورت یک دانشمند، بلکه مثل سانه ب

گردد. این در حالی است که قبال راوی گفته بود که معتمد به فیروز قول به دنبال معتمد خلیفه می
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آید د. سوالی که در ذهن مخاطب پیش میکنما از او حمایت میو تعهد داده بود که اگر بیاید، حت

ل تاجر از بصره رفت؟ اگر طور رسمی از او دعوت نکرد؟ چرا فیروز به شکاین است که چرا معتمد ب

چرا خاطر این بود که مبادا حاکم بصره که دوست صمیمی فیروز بود، ناراحت شود، ها بهمه این

کاری نداشت. در  که دیگر کسی با اوبه بغداد سراغ معتمد نرفت؟ آنجا فیروز از همان لحظه ورودش

صورت غیر مستقیم های معتمد را داد و بیروز پس از ورودش به بغداد نشانیگوید فحالی که راوی می

هر شده. بمینیتی بوده که نباید هویتش فاش از احوال معتمد خبر گرفت. گویا این معتمد فردی ام

شویم: معتمد فوت کرده است. این در حالی است که در ابیات رو میهم با یک اتفاق رو بحال، باز 

در اینجا هم ضعف  پیشین هیچ سخنی مبنی بر بیماری یا پیری و ناتوانی او به میان نیامده است.

باد رفته  همه آرزوهایش را بر شود. فیروز به مح  شنیدن خبر فوت معتمد،پالت مشاهده می

ود به بغداد آورده بودکه رسد اجناسی با خجر خوبی هم نبود، زیرا به نظر میدید، از سوی دیگر تامی

پیشکاری شوند که فیروز بیمار شود. اموالش به دست همه این عوامل باعث میخرید. کسی نمی

 ت به مسجدیرود. او فقیر و تهی دساش از دست میافتد و همه سرمایهناکارامد و خیانت کار می

آورد تا ببیند سرنوشت چه چیزی برای او رقم زده است. فیروزی که در ابتدای داستان پس پناه می

از فوت پدر، به فکر افتاد و توانست بر احوال خود مسلط شود و هدفمند برای کسب دانش اقدام 

است که ی ضعیف و تسلیم سرنوشت تصویر شدهکرد، در این برهه زندگی برعکس، از او شخصیت

گیرد. این نوع تناق  در شخصیت ی یک ذره هم از تواناییهای دانش و خرد خویش بهره نمیحت

وادث قصه قرار است پردازی فیروز، حاکی از ضعف شخصیت پردازی و ضعف پالت است چرا که ح

های پیش بینی نشده تقدیر پیش رود و خرد و تدبیر در اینجا جایگاهی ندارد. گویی اساس تصادفبر

  امری زینتی و برای استفاده در مواقع ضروری است.

خلیل برای اقامه نماز به مسجد میرود و در آنجا فیروز را میبیند و از از قضا، تاجری به نام خواجه 

رسد می که به نظردر اینجا، فیروز  کند.آید و احوالش را میپرسد و کمکش میشمایل او خوشش می

ه نسب خود به خواجه خلیل دروغ میگوید. کند و دربارخردمندی است، کاری نابخردانه می انسان

شویم شخصیت اصلی داستان، فیروز، با همه توصیفات بسیاری که راوی در وصف بنابراین متوجه می

زیبایی ظاهری و جمال دانشش کرده، دچار ضعف شخصیتی است، از سویی جاه طلب است و از 

اری و درماندگی متوسل به دروغ میشود. کاری که انسانهای ضعیف انجام یی در مواقع اضطرسو

شود اما در ادامه ا بسیار مهربان و دلسوز تصویر می، در ابتدنیز شخصیت خواجه خلیل دهند.می

ای و مستبد است شویم فردی بسیار خودررز برخورد او با دخترش، متوجه میداستان، از طریق ط
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عنوان محلّل نیز فیروز ب کند. از طرف دیگر با انتخابها و اعتبار خودش توجه میبه خواستهکه فقط 

اده کند تا به هدفش ای استفه گر است و حاضر است از هر وسیلهبریم شخصی مکار و حیلپی می

ود یند، ابتدا از راه گفتگو وارد میشبمیترش که پافشاری فیروز را برای طالق ندادن دخبرسد. هنگامی

واده و نسب فیروز را زیر سؤال میبرد و برد، خانو قاضی را واسطه میکند و چون کاری از پیش نمی

 او حتی در پایان مهلت داده شده، برای دهد تا از پدرش خبری بیاورد.بیست روز به او مهلت می

صیت رسد در شخد و کمر به قتل فیروز میبندد. به نظر میشوپس گرفتن دخترش متوسل به زور می

منفی از تر عمل کرده است؛ چرا که چندین جنبه مثبت و خواجه خلیل، راوی، واقع گرایانه پردازی

 است.شخصیت وی به تصویر کشیده

ضی کند که داماد یک شبه خواجه خلیل گردد و با قایروز ابتدا در مقام محلل قبول میهر حال فب

منطقی به  ،از یک شب از دختر دست بکشد. ایجاد عشق میان فیروز و شوخ کند که پستعهد می

رسد چرا که هر دو نفر از نظر زیبایی ظاهری در شأن و اندازه هم بودند. جسارت فیروز و نظر می

فراموش کردن تعهدش به خواجه خلیل هم به سبب عشق کامال منطقی است. اما واکنش او نسبت 

را خلیل، بار دیگر شخصیت ضعیف و دور از توصیفات یاد شده از وی  به مهلت بیست روزه خواجه

شود و تا یکی دو روز به خوشگذرانی با معشوق مشغول می کشد. در اینجا هم فیروزبه تصویر می

شده، غم و ناراحتی در دل جای نمیدهد و باز هم منتظر سرنوشت مانده به پایان مهلت اعالم 

 ماند. می

غ کنار رود، او زند و آواز غمناک فیروز در باقایق رانی بر رود دجله به سرش می، خلیفه هوس اتفاقاً

خلیفه در داستان نقش تعیین کننده و مهمی بر عهده دارد؛ چرا که قرار کشاند. را به سمت باغ می

شخصیت خلیفه ابتدا فردی بسیار عشرت طلب و  است گره داستان به دست تدبیر او باز شود.

خوشگذران معرفی شده که سه شبانه روز پی در پی برای شراب نوشی و شنیدن آوای ساز و آواز 

رود. از سوی دیگر وی نسبت به ناراحتی میزبان بی اعتنا نیست و فیروز به محل اقامت او در باغ می

کند. ش اقدام میکه برای رفع گرفتاریبینیم ادامه می و درشود ش را جویا میاو و علت ناراحتی احوال

همراه نامه جعلی مبنی بر اینکه مان بسیار به خانه خواجه خلیل بتدبیر خلیفه مبنی بر فرستادن غال

شود فیروز از مهلکه مرگ رهایی اند، باعث میهاشم، پدر فیروز، از خراسان آمدهآنها از طرف خواجه 

رد و بخشندگی و قدرشناسی خلیفه است که در پایان داستان با یابد. این اقدام حاکی از خ

فراخواندن فیروز به کاخ، عتاب نسبت به خواجه خلیل و روانه کردن فیروز با عروس به دیارش 

 رسد.به اوج خود می ،همراه با ثروت بسیار

 هر چه»سرنوشت و اینکه ا نگاه جبرگرایانه به حوادث و وقایع زندگی و تسلیم بودن در برابر 11 

چه در مواقعی رح شده است. اگرهایی است که در داستان مط، یکی از مضمون«پیش آید خوش آید

زنند تا خود را نجات دهند، مانند: تالش فیروز پس از مرگ میبینیم که شخصیتها دست به تدبیر می
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انجام سکوت و تسلیم پدر و کسب دانش، یا اعتراض شوخ نسبت به ازدواج با پسرعمویش؛ اما سر

 زند.ه سرنوشت نیکی را برایشان رقم میشدن آنها در برابر تقدیر است ک

 جغرافیای داستان متنوع نیست و در سرزمینهای بغداد و بصره میباشد.-11

وجود رقیب عشقی که از ویژگی داستانهای غنایی است در این منظومه نیز بچشم میخورد  -12

 لباختۀ اوست و از طرفی دیگر فیروزهم عاشق و دلباختۀ او میشود. پسر عموی شوخ عاشق و د

ای از ابیات شیخ سعدی پیشین نظر داشته است و پاره شاعر در این منظومه به اشعار شعرای -12

 است.آوردهرا در خالل اثر خود 

 سااااعدی آن جااااامع صاااافات جمیاااال  

 پساااار نااااوح بااااا باااادان بنشساااات     

 روزی چنااااد سااااگ اصااااحاب کهااااف  
 

 تمثیااااال زیااااان  سااااافته   گاااااوهری تاااااازه 

 شاااااااد گااااااام  نباااااااوتش   خانااااااادان

 شاااااد ماااااردم   و گرفااااات  ماااااردم  پااااای 

 (2)همان: 

های غنایی است که مجال هنرنمایی را برای شاعران فراهم توصیف از موتیوهای اصلی منظومه -18

هنر شاعری خود را برخ میسازد. در داستان مزبور نیز شاعر تالش نموده با توصیفهای متنوع خود 

 دیگران بکشد:

 توصیف تاجر

 تااااااجری کامیااااااب عااااایش زمااااااان   

 همچاااااو سااااایاره در طلاااااب سااااای ار   

 فلکاااااای رشااااااک چاااااارخ نیلااااااوفر  

 

 زیاااااااان ندیاااااااده  او   ساااااااود دیاااااااده  

 باااااااااازار  چااااااااااکریش در مشاااااااااتری 

 جیااااااب  و  دامااااااان  او  پاااااار  از گااااااوهر   

 (2)همان: 

 توصیف زیبایی دختر )شوخ(

 باااااه نظااااار گلعاااااذاری درآمااااادش  

 وه چااه لااب لعاال در باارش کاام ساانگ    

 جعااد ساانبل دو زلااف پاار خاام و تاااب     

 ناااااوگلی رشاااااک ناااااوعروس چمااااان

 

 کاااه از آن اللاااه داشااات خاااون باااه جگااار...    

 چااااه دهاااان غنچااااه از غمااااش دلتنااااگ  

 خاااام بااااه خاااام دام عاشااااقان خااااراب    

 یااااک گاااال امااااا طااااراز صااااد گلشاااان  

 (25)همان: 

 :نتیجه گیری

 از مجموع آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت:



 

 

 

 

 

 

 821/  بررسی و تحلیل منظومه غنائی "فیروز و شوخ" برگرفته از دیوان محمد حسین وفای فراهانی

 
 

 داشتن  احیای نسخ خطی گامی در جهت آشنایی با فرهنگ غنی ایران زمین و زنده نگه

وجود تالشهای صورت گرفته هنوز بخش با میراثهای گرانبهای زبان و ادب فارسی است. 

است که های عاشقانه فارسی به شکل نسخه خطی و ناشناخته باقی ماندهای از منظومهگسترده

 محمد حسین وفای فراهانی  از این دسته آثار است.   فیروز شوخ و

 عنوان شاعری متوسط معرفی میکند توصیفهای او در این مجموعه است..ب آنچه شاعر را 

  و شاعر در این منظومه نوآوری خاصی و فیروز فاقد ارزش ادبی خاصی است منظومه شوخ

 است.نداشته

  های غنایی است و مجالی برای سخنوری و هنرنمایی است . توصیف از موتیوهای اصلی منظومه

شاعر در این منظومه برآن شده است تا با آوردن توصیفهای مختلف به اثر خود برجستگی 

 خاصی بخشد.

 منابع:
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