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 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی  

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیاستاد  

 چکیده

یولیا  استت    های شی  از خود تأثیر شذیرفتهمتن به وجود نیامنه و از متنشتتود، بنون شی که نوشتتته میهر متنی     

نام من صتاب    اورهان شاموکهای مختلف، گفتگومننی شیناکردنن   از زمرة کستانی هستتنن که بین متن  کریستتوا و نن 

ر عثمانی است  که از هر  است   مووتوا اصتلی این رمان دربارة نقاشتان دربا، رمان خود را از ادبیات ایران وام گرفتهستر 

شود  در این شژوه  نیز در آن به نمای  گذاسته می  نظامی خسرو و شیرینآین، ماجرایی از نقاشی که ذکری به میان می

با استتفاده از ترامتنی  نن    خسترو و شتیرین نظامیو   نام من ستر  ارهان شاموکتحلیلی رمان  -با تکیه بر روش توصتیفی

در جایگاه زبرمتن از خسترو و شتیرین نظامی در جایگاه زیرمتن تأثیر   نام من ستر است  که  مقایسته و نشتان داده شتنه

ترین منبع در شتناخ  نام من ستر  شاموک، خسترو و شتیرین نظامی است   اون ماجرای عشتقی خسترو و است   مممشذیرفته

های موجود در نام من ستر  ماننن  است   کشتمک ای اصتلی در این رمان به کار گرفته شتنهشتیرین نظامی به عنوان زمینه

شتنن  گر تأثیرشذیری این رمان از خسترو و شتیرین نظامی در ماجرای کشتتهقتل ظریف افننی به دست  شتاگرد خود، نشتان

خستروشرویز به دست  شستر خود شتیرویه است   بینامتنی  رمان نام من ستر  با خسترو وشتیرین نظامی از نوا صتری  و 

 یری اس  فرامتنی  آن دو از نوا تفس

  خسرو و شیرین، نام من سر ، ترامتنی ، اورهان شاموک، نرار نن   های کلیدی:واژه

 مقدمه

ای ثروتمنن اشتتتم به جمان گشتتتود و شذ از گذراننن  در استتتتانبو  در خانواده1952در ستتتا    اورهان شاموک     

تحصتیتت متوست ه به اصترار خانوادة خود به ادامح تحصتیل در رشتتح م ماری در دانشتکنة فنی استتانبو  مشت و  شتن  

اکنون یکی از نویستننگان مشتمور  هرانن شذ از منتی این رشتته را نیمه تمام رها کرد و اننی در نیویورک به ستر برد و 

صتن کشتور  زبان در بی  از یک  34، تا کنون به 2006رود  آثار این نویستننة ترک و برننة جایزة نوبل  ترکیه به شتمار می

های اوس  که شمرت جمانی دارد  »اورهان شاموک که از سا   ترین رماناس   »نام من سر « از م روفجمان منتشر شنه

المللی زیادی را به دستت  آورد  استتم اولین رمان  های ملی و بینای آغاز کرد  جایزهبه صتتورت برفهنوشتتتن را   1974

  بود« )ستینبستینی،   قل ح ستفین»بکای  آقای جودت و شستران« بود  کتا  ب نی او »خانح خاموش« و ستومین رمان   

باشتتن  به دبیات کشتتور خود ابا ه داشتتتهبا م ال ح »نام من ستتر « هر خوانننة ایرانی اگر به فرهنو و ا  .(495:1385

 وووح تأثیر ادبیات و فرهنو کشور خود را در این رمان متوجه خواهن شن 

ها یکی از نیازهای بتمی  های ادبی م اصتر و بازخوانی آثار گذشتتگان بر استای این نظریهامروزه استتفاده از نظریه       

ها متن نیس  و متنمشمود اس   بر اسای نظریح بینامتنی  »هیچ متنی بنون شی در این بوزه و ورورت این کار کامتً 



  باختین آین، میاز م ال ه در این بوزه بر  کهن(  انا27:  1390شونن« )نامورم لق،  های گذشته بنا میهمواره بر شایح متن

یک متن با متون دیگر، نخستتین بار کرده است   »مووتوا ارتبا   مننی بین متون را م رح گوواولین کستی بود که گف 

، گستترش یاف « )عتمی ممماننوستتی و مرادی، نرار نن و   نولیا کریستتوامورد توجه باختین قرار گرف  و ستسذ توست   

آین  از دینگاه او هر  های بینامتنی  به شتمار میترین امرهواوتع بینامتنی  و مستلماً یکی از ممم  کریستتوا(  245:1396

ها  ها و برگرفتهای دارد  »گفتهای منشتأ و ستراشتمهاین جمان بنون زمینه و ششتتوانه نیست   هر متنی و هر گفتهایزی در  

های شیشتین در   های نو و بضتور متنای شیچینه هستتنن که موج  زای  متنها دارای راب ه و شتبکهها و نقل قو و قو 

وه بر ووتتع وانة بینامتنی ، از آن برای م ال ح ادبیات و زبان و عت  کریستتتوا(  »118:1390شتتود« )نامورم لق،ها میآن

 (   1385: 125کرد« )آلن،  شردازی در این زمینه استفادهنظریه

استت    نامتنی  کمک شتتایانی کردهشردازانی استت  که در شیشتترف  و گستتترش بینیز از دیگر نظریه  روالن بارت     

ترین محققان و منتقنان  های بینامتنی  هستتنن  نرار نن  از برجستتهل دومیاز نست   میکائیل ریفاترو   لوران ننیچنین  هم

گر  ترین کاوشگیرآین  »ریچارد مکزی، نرار نن  را جستورترین و شیادبیات و هنر در نیمح دوم قرن بیستتم به بستا  می

شتکن نن  در سترشت   است   انین اشتتماری عمنتاً وابستته به م ال ات بنیانزمانح ما در رواب  میان نقادی و بو یقا خواننه

متن نیست  و هر  هیچ متنی بنون شی  نن (  از دینگاه  141:1380سترایی است « )آلن،ویژه داستتانروایی و بهگفتمان  

رار، یا ی  از خود است   »هیچ آغازی وجود ننارد  همواره یا تناوم است  یا تکهای ششتود، متأثر از متنمتنی که تولین می

شتتتود  بلکه باین ای اتفاقی و بنون گذشتتتته خلق نمیچنین، هیچ متن، جریان یا اننیشتتتهدگرگونی استتت  و تقلین  هم

گون یا دگرگون  ن را همانباشتتن تا مادة اولیح ذهن او شتتود و او بتوانن آتصتتویری)خیالی یا واق ی( از متنی وجود داشتتته

، لوران ننی،  یولیا کریستتتواهایی اون های شتتخصتتی ها و ف الی (  »نن  در ادامح نظریه27:1390بستتازد« )نامورم لق،

گونه بیتان توان این(  در واقع می21:1395ای با عنوان ترامتنیت  دستتت  زد« )نامورم لق،  به  رح تازه  ریفتاترو   میختائیتل

ها نظر داشتته و به بررستی آن  تر به نظریاتشردازان قبل از خود است  و ب ن از آن خیلی گستتردهر نظریهداکرد که نن  وام

کته وی برگزیتنه، »ترامتنیت « استتت   ترامتنیت  اگونگی ارتبتا  یتک متن بتا استتت   عنوانیهتا شرداختتهرواب  میتان متن

تر به تأثیر و تأثر متون خود در این بود که، با دینی ریزبینانهشناسان شی  از های دیگر اس   »تفاوت کار نن  با زبانمتن

بننی کنن  در نگاه نن ، ها توجه نشتان داد و کوشتین انواا مختلف رواب  میان متنی را مشتخ  و دستتهو رواب  شنمانی آن

شیرامتنی ، فرامتنی ،  گیرد:  میتر از بینامتنی  استتت  و در زیر مجموعح خود شنص اصتتت تح اصتتتلی را دربرترامتنی  عام

 ( 170:1397متنی ، بینامتنی « )نادری،  سرمتنی ، بی 

 ترامتنیت

»ترامتنی   کنن   میها را بررستینن  آن را م رح کرد  ترامتنی  رواب  بین متن  نرار  ای است  کهترامتنی ، نظریه     

کوشتن  است  و آن دستتگاه تازه میستابقه نناشتته  شردازان بینامتنی دستتگاهی تازه و شیچینه است  که نزد هیچ یک از نظریه

نویسن: متنی را زیر شوش  خود قرار دهن  نن  در این راب ه در صفحات نخستین الواح بازنوشتی میتا همح ارتبا ات میان

یک    عبارت اس  از هر ایزی که شنمانی یا آشکارایم،  تر ت ریف کردهکه شی »ترامتنی  است تی متنی متن اس  و انان



کوشتتن تا هرگونه رواب  (  »ترامتنی  ننتی که می21:1395دهن« )نامورم لق،  ها قرار میمتن را در ارتبا  با ستتایر متن

(  »شنص دستتح راب ح 24شتود« )همان:و مورد م ال ح خود قرار دهن، به شنص دستتح بزر  تقستیم می ها را شوشت میان متن

استتای راب ح »تبلی ی و نن از: »بینامتنی « بر استتای راب ح هم بضتتوری، »شیرامتنی « براترامتنی و شنص گونح آن عبارت

 « بر استای راب ح »گونه شتناستانه و ت لقی«،  آستتانگی«، »فرامتنی « براستای راب ح »انتقادی و تفستیری«، »سترمتنی

 ( 25  متنی «، براسای »راب ح برگرفتگی« )همان:»بی 

 پیرامتنیت  

دهنن   وانهایی استت  که آن را شوشتت  مینن  م تقن استت  که هیچ متنی عریان نیستت  و همواره شتتامل متن       

ست  که در آستتانح متن قرار گرفته و دریاف  یک متن گر آن عناصتری اکنن، شیرامتن نشتانگونه که نن  تشتری  میهمان»

کنن  این آستتتانه شتتامل یک درون متن استت  که عناصتتری اون عناوین،  از ستتوی خوانننگان را جم  دهی و کنتر  می

گیرد  نیز شتامل یک برون متن است  که عناصتر »بیرون« از متن مورد ها را در برمینوشت ها، مقنمات و شیعناوین فصتل

های خصتوصتی و دیگر های خ ا  به آنان، نامههای تبلی اتی، نقن و نظرات منتقنان و جوابیهها، آگمینظر، نظیر مصتاببه

 ( 148:1380گیرد« )آلن،  مبابث مؤلفانه یا ویراستارانه را در بر می

 فرامتنیت

م ال ح یک متن و راب ح آن با   استت   »فرامتنی  ننتی بهفرامتنی  بر استتای رواب  تفستتیری و تأویلی بنا شتتنه     

کننن و یا تفستیر  راب ح متن و فرامتن بستیار تنگاتنو است  انان که شردازد با این ستؤا  که آیا آن را نقن میهایی میمتن

(  در فرامتنی  انتقادی، مؤلف متن دوم، متن او  را 26:1395گرف « )نامورم لق،  اگر متن نبود فرامتن نیز شتتکل نمی

»فرامتنی  انتقادی به   شردازد دهن و فرامتنی  از نوا تفستتیری به تبیین و توصتتیف متن میمیود مورد نقن قرار  در اثر خ

های یک متن را به اال  بکشانن  فرامتن تفسیری به تبیین و توانن بتی بنی آنمیشردازد و در این خصوص نقن متن می

 ( 27  ن را ننارد« )همان:کنن و قصن به اال  کشینن متتوصیف متن بسننه می

 سرمتنیت

 »ستترمتنی  راب ح ت لقی و گونه های مختلفی را در بربگیرد   ستترمتنی  مفمومی کلی استت  که ممکن استت  متن     

ای مت لق وجود دارد  نکتح به عبارت دیگر رواب   ولی و ت لقی میان یک اثر و گونه  شتناستانح یک متن به گونح خود است  

 شتماری را در بر های بیبلکه مفمومی است  کلی که متن   سترمتنی  این است  که سترمتن خود متن نیست متمایز کنننة  

  « )همان: گیردای را در برمیها با مشتخصتات ویژهای از متنبلکه مجموعه  برای مثا  رمانتیستم یک متن نیست    گیرد می

28 ) 

 متنیتبیش

است  و از آن راب ه  گرفته شتنهمتن است ، براز متن نوا او  که همان زیرمتنی ، متن به وجود آمنة ف لی  در بی      

باشتن   شردازد که بر استای برگرفتگی و اشتتقاا استتوار شتنه»بی  متنی  ننتی به بررستی رواب  دو متنی میگیرد   می

 ( 29    متنی خواهن بود« )همان:هرگاه متن » « از متن »الف« برگرفته شود، راب ح آن دو بی



 بینامتنیت

یا اننین متن استتتوار    بضتتوری دوبضتتوری استت   »بینامتنی  ننتی بر شایح همبینامتنی  بر استتای راب ح هم       

ی نی هرگاه از یک متن ادبی یا هنری عنصر یا عناصری در متن دوم بضور بیابن و به  ور یقین م لوم گردد    اس  گردینه

  که متن دوم به  ور مستتقیم یا غیرمستتقیم از متن دوم تأثیر شذیرفته است ، راب ح این دو متن بینامتنی است « )همان: 

این سته دستته با عناوین زیر به اختصتار مورد بحث قرار   شتونن: که(  »بینامتنی  نن  به سته دستتح بزر  تقستیم می31

(  »انواا بینامتنی  و هم بضتوری  21:1395وتمنی« )آذر،  -3غیرصتری  و شنمان شتنه -2صتری  و اعتم شتنه  -1گیرد:  می

 (  40:1395تلمی « )نامورم لق،  -4سرق   -3ارجاا  -2نقل قو   -1شود:  میان متنی به امارگونه راب ه تقسیم می

 امتنیت صریحبین

رابتی  توان به  »در بینامتنی  صتری  میشتودمیدر این نوا بینامتنی  بضتور آشتکار یک متن در متن دیگر دینه     

عنصتتر بینامتنی را شتتناستتایی کرد  زیرا این عنصتتر به دالیل گوناگون صتتری  و روشتتن استت   این نوا بینامتنی  خود از 

(  در این نوا  38  ها همانا نقل قو  و کتن است « )همان:ترین زیرشتاخه  از مممگیردهایی شتکل میزیرمجموعه و زیرشتاخه

کنتن  »لفظی بودن« و »اعتم کردن« دو ویژگی  بینتامتنیت  مؤلف متن دوم، مرجع متن خود، ی نی متن او  را شنمتان نمی

در این نوا بینامتنی ، عنصتر عاری   کنن   های بینامتنی نن  متمایز میممم بینامتنی  صتری  است  که آن را از ستایر گونه

 ور که در متن نخستتین بوده، در متن ب نی هم بضتور دارد و با این بضتور سترشت  شتنه به صتورت آشتکار و همانگرفته

شتتتود«  کنتن کته بتا توجته بته بیتان آن در داختل گیومته از متن جتنیتن متمتایز میمتن بته عتاریت  گیرنتنه را دگرگون می

 ( 42:1395)نامورم لق،  

 بینامتنیت غیرصریح

کنتن و نوعی  می ور شنمتانی از متن او  یتا همتان مرجع خود استتتتفتادهنوا دیگری از بینتامتنیت  وجود دارد کته بته     

گر بضتور شنمانی یک متن در متن دیگر است ، با این تفاوت که »بینامتنی  غیرصتری  بیان  شتود میسترق  ادبی محستو 

های ادبی نیستت   کاری به خا ر وتترورتمرجع بینامتن خود را شنمان کنن و این شنمانکوشتتن تا  این نوا بینامتنی  می

 ( 21:1395آین« )آذر،  صری  به شمار میترین انواا بینامتنی  غیربلکه دالیلی فرا ادبی دارد  سرق  ادبی، یکی از ممم

 بینامتنیت ضمنی 

»گاهی نیز  برد هایی از زیرمتن به کار میکنن  بلکه نشتتانهکاری نمیمؤلف در بینامتنی  از نوا وتتمنی آن شنمان       

ها برد که با این نشتتانههایی به کار میکاری کنن  به همین دلیل نشتتانهخواهن در بینامتن خود شنمانمؤلف متن دوم نمی

گیرد  ر صورت نمیگاه به صتورت آشکاها را هم شتناخ   این عمل هیچتوان بینامتنی  را تشتخی  داد و بتی مرجع آنمی

 (  22:1395شود« )آذر،  و به دالیل مختلف ادبی و علل دیگر به اشارات ومنی بسننه می

 رمان نام من سرخ

 ور مفصتل تأثیر شذیرفته است   به  خسترو وشتیرین نظامی  رمانی است  که از داستتان  شاموکرمان »نام من ستر «      

های مختلف رمان بیان بخ  به زبان ستتلیذ و روان از زبان شتتخصتتی این داستتتان شتتامل شنجاه و نه بخ  استت  و هر  



که مرتب  با آن بخ    یخسترو وشتیرین نظام  شتود و نویستننة رمان در هر بخ  به اقتضتای نیاز فضتای رمان، از داستتانمی

گذرد، نویسننه کنن  همچنین، اون موووا داستان بو  محور نقاشان درباری دول  عثمانی میمیاز رمان اس ، استفاده

»این رمان که با قتلی    شتیرین نظامی اشتاره کرده است    انن، به خسترو ودر مووتوعات نقاشتی که نقاشتان درباری به کار برده

شتود شترح شتیفتگی نقاشتان دربار عثمانی به مکات  نگارگری ایرانی است   رمان  خانح ستل نتی آغاز میمشتکوک در نقاش

ای کننتن  اهمیت  تصتتتاویر در این رمتان، بته انتنازهای را برای مختا ت  روایت  مییتک ق  تهدوازده راوی مختلف دارد کته هر 

(  در این شژوه  رواب  7:1397شذیر استت « )ابراهیمی و محمودی،  ها امکاناستت  که کشتتف قاتل تنما از روی نقاشتتی

نام تقلین صترف نویستننة رمان  بررستی شتنه است  و این به م نای    نام من ستر بینامتنی خسترو و شتیرین نظامی با رمان  

بلکه میزان تأثیرشذیری رمان نام من ستر  از خسترو و شتیرین نظامی بر استای   نیست    خسترو وشتیرین نظامیاز   من ستر 

»ترامتنیت  خود ایزی نیستتت  مگر   دیتنگتاه ترامتنیت  نرار ننت  مورد ستتتنج  قرار خواهتن گرفت   بته قو  نتامور م لق

 (  24:1395ها بینامتنی  اس « )نامورم لق،  ا که یکی از آنهمجموعح انواا رواب  میان متن

 پیشینة تحقیق

های مکت  هرات و رمان»نام من سر « اورهان شاموک،  ای با عنوان: »بررستی راب ح تصتویر و کلمه در نگارهنامهشایان-1

در دانشتتکنة هنر و  1394ه روتتوانیان در ستتا   یستت هنمایی فتانه محمودی و مشتتاورة قننوشتتتح مروتتیه ابراهیمی به را

م ماری، دانشتتگاه مازننران دفاا شتتنه استت   در این شژوه ، با در نظرگرفتن انواا رواب  میان تصتتویر و کلمه و با به 

های مکت  هرات تیموری  متنی  نن ، به بررستی راب ح کتم و تصتویر رمان »نام من ستر « و نگارهکارگیری نظریح بی 

 شرداخته شنه اس  

بتا تتأکیتن بر   شتاموک  اورهتانهتای مکتت  هرات بر  ترامتنی تتأثیر کتتا  نگتاره  -ای بتا عنوان: »بررستتتی ت بیقی  مقتالته-2

در دانشتکنة  1397داستتان خسترو شتیرین نظامی و رمان نام من ستر ، نوشتتح مروتیه ابراهیمی و فتانه محمودی در ستا   

گیری از نظریح مان ااپ شتنه است   این شژوه  با بمرههنر و م ماری، دانشتگاه مازننران، نشتریح شژوه  ادبیات م اصتر ج

های مکت  هرات با تأکین بر داستتان خسترو شتیرین نظامی در رمان نام من ترامتنی  نن  به بررستی اگونگی بازتا  نگاره

 سر  شرداخته اس  

»نام من ستر « از اورهان شاموک نوشتتح نیلوفر ارجمننی و   ای با عنوان: »اکفرستیذ و فرهنو دیناری درنامهشایان-3

علوم انستتانی دانشتتگاه ، در دانشتتکنة ادبیات و 1394به راهنمایی ستتمیت ف فوری و مشتتاورة استتماعیل زهنی، در ستتا   

م نامه به بررستی نق  فرهنو دیناری و اکفرستیذ در شتاهکار ادبی نااست   این شایانرفستنجان دفاا شتنه  (عصتر )عصولی

 من سر  نوشتح اورهان شاموک شرداخته اس  

 

 بحث و بررسی 

های خود را مزین به ماجراهای  موووا اصلی رمان »نام من سر « دربارة نقاشان درباری اس  و این نقاشان، نقاشی     

ی است  و ت امل شتاعران ایرانگر آن است  که اورهان شاموک وامنار  انن و این امر نشتانعاشتقانح خسترو و شتیرین نظامی کرده



وگوی بینامتنی و فرامتنی بین این رمان و آثار ادبی زبان فارسی برقرار اس   رمان نام من سر  از منظومح خسرو و و گف 

تردین  شتیرین نظامی و از رواب  عاشتقانح خسترو شرویز و شتیرین بیشتترین تأثیر را شذیرفته است   »خسترو و شتیرین بی

شروری استتت « )ثروتیان،  چنین ستتتخنستتتتانی، توصتتتیف ابوا  و مناظر و هملحاظ شرداخ  داترین اثر نظامی از  جذا 

گذران  که به شادشتتاهی برستتن، جوانی خوشای ایرانی استت  که در اوایل جوانی و قبل از این(  خستترو شتتاهزاده2:1378

شتاهزادة ارمنی تبار است  که   است   او فرزنن هرمز و انوشتیروان جن او بوده است   شتیرین نام م شتوقح خسترو و یک بوده

هایی که شتاشور، ننیم  باشتن با ت ریف و تمجینکه با شتیرین دیناری داشتتهخسترو شتیفته و واله اوست   خسترو قبل از این

رود   نمن و به دنبا  او به ستوی سترزمین ارمنستتان میشتود و د  در گرو شتیرین میکنن عاشتق او میخسترو، از شتیرین می

 ور  همنم و همراه خسترو است ، در تتش اس  که این دو عاشق و م شوا را به هم برسانن  شاشور، همان  شتاشور که ننیم و

که از بستن و جما  شتیرین برای خسترو ت ریف و خسترو را عاشتق و شیفتح شیرین ساخته بود، از بسن و جما  خسرو در  

بود و هر دو برای دینار هم رهسسار سرزمین هم کرده  که همنیگر را ببیننن، شیفتحنزد شیرین ت ریف و این دو را بنون این

ولی هر دو برای رستینن    بازنن گر را بشتناستنن د  به هم میکه همنیبودنن و در راه و در  و  مستیر بنون اینیکنیگر شتنه

ین به ستسارنن  ولی وقتی خسترو به سترزمین ارمن و شتیرشتونن و شی  به ستوی مقصتن ره میبه م شتوا خود از هم جنا می

شتود شتیرین برای دینار او به منائن رفته است  کننن  خسترو که متوجه میرستنن، اثری از م شتوا خود شینانمیمنائن می

که شتتاشور به همراه شتتیرین وارد فرستتتن تا او را به ارمنستتتان بیاورد  قبل از اینننیم خود شتتاشور را دنبا  شتتیرین می

رستن و او باین برای رستینن به تخ  شادشتاهی به منائن بازگردد  او به یز میارمنستتان شتود خبر مر  هرمز به خستروشرو

رسنن، خسروشرویز افتن  زیرا شیرین و شاشور زمانی که به ارمنستان میگردد و دوباره دینار آن دو به ت ویق میمنائن برمی

ن یکی از ستترداران او، به نام بمرام نشتتینکه خستترو بر تخ  ستتل ن  میآنجا را ترک کرده بود  در منائن هم شذ از این

کنن و به کنن و خسترو که توانایی مقابله با این شتورش را ننارد، فرار میاوبین به  مع شادشتاهی علیه خسترو شتورش می

کنن و دخترش میافتن  قیصتر روم از خسترو به گرمی استتقبا رود و دوباره بین خسترو و شتیرین فاصتله میسترزمین روم می

دهن،  آورد و شذ از منتی انن، خسرو به کمک سساهیانی که امسراتور روم در اختیارش قرار میبه همسری او درمیمریم را  

گیرد و دوباره عشتتق شتتیرین در دل  غوغا برشا کنن و دوباره تاج و تخ  خود را به دستت  میبه بمرام اوبین بمله می

صتبرانه منتظر خسترو است   شتیرین به است ، بیه دست  گرفتهکنن و شتیرین هم که ب ن از مر  خالح خود ستل ن  را بمی

توانن با او دینار کنن و اون رود و قصتتن دینار خستترو را دارد  ولی به خا ر بضتتور مریم، همستتر خستترو نمیمنائن می

ولی  گزینن  شتیرین که در این منت که در جوار خسترو انان از او دوری میخواهن م شتوقح شنمانی خسترو باشتن  همنمی

دور از اوست  غذای  فق  شتیر است  و بی  از هر غذایی به شتیر عتقه دارد  اما فاصتلح جایی که او اقام  دارد تا محل 

کنن که جویی در د  سنو بفر کننن تا گوستفننان  والنی دارد  بنابراین، به شتیر تازه دسترسی ننارد  شاشور شیشنماد می

گیرد و فرهاد همان کستی است  که د شتخصتی است  که این کار را بر عمنه میشتیر به رابتی به دست  شتیرین برستن و فرها

اننیشن از جمله  هایی میشود و عاشق شیرین اس  و خسرو برای از سر راه برداشتن رقی  اارهرقی  سترستخ  خسترو می

خر سر با شای ح مر  شیرین آین و آدهن تا میان دو کوه راهی ایجاد کنن و فرهاد بر آن فائق میکه به فرهاد دستور میاین



رسنن  خسرو از مریم شسری به آورد و خسترو و شتیرین ب ن از مر  مریم، همستر او  خسروشرویز، به وصل هم میدوام نمی

اننازد و در زننان گیرد و خسترو را به زننان میشتود، زمام امور را بر عمنه مینام شتیرویه دارد  شتیرویه وقتی بزرگتر می

انن، شتیرویه خنجری به جگرگاه منم خستروشرویز است   شت  هنگامی که خسترو وشتیرین در کنار هم خوابینهشتیرین تنما ه

است ، از شتنت غم و اننوه خودش را بینن شتوهرش کشتته شتنهکه میکشتن و شتیرین ب ن از اینزنن و او را میشنرش می

ای از آن ماجراها بیان است  و ختصتهل بیان شتنه ور مفصت کشتن  همح این ماجراها در منظومح خسترو وشتیرین نظامی بهمی

 شن:

 او ممن شتتتتتاه در گنبتتتن نمادنن           بزرگتتتتتتان روی در روی ایستادنن 

 میان دربس  شتتتتیرین شی  موبَن            به فراشی درون آمن به گنتتتتتتبن

 دشنه در دس  در گنبتتتن به روی خلتتتق دربس             سوی ممن ملک شن

 جگرگاه ملتتتتک را متتمر برداش             ببوسین آن دهن کو بر جگر داش  

 ای زد بر تن خوی  بنان آیین که دین آن زخم را ری              همانجا دشنتتته

 به خون گتترم شس  آن خوابگه را             جتتتتتتتراب  تازه کرد اننام شه را 

 در آغوش             لب  بر ل  نمتتتاد و دوش بر دوش  شذ آورد آنگمی شه را   

 به نیتتتتتتتروی بلنن آواز برداش              انان کان  قوم از آوازش  خبر داش  

 ( 423:1378)نظامی، 

ای از داستان خسرو و شیرین، رسینن به تأثیرشذیرفتن شاموک از این منظومح داستانی اس  و هنف از بیان اکینه     

است   »کارا« شتخصتیتی است  که با »خسترو شرویز« در  های رمان خود از این داستتان استتفاده کردهاو در بیشتتر قستم 

شتخصتیتی است  که با شتخصتی  »شتیرین« منظومح نظامی    چنین »شتکوره«کنن  همو شتیرین نظامی برابری میخسترو  

کرد که شاموک با تأثیرشذیرفتن از منظومح خسترو وشتیرین نظامی به گونه بیانتوان اینهمستان و یکستان است   در واقع می

  ولی در   آفرین  انین رمانی شرداخته است   عشتق کارا به شتکوره هماننن عشتق خستروشرویز به شتیرین آتشتین و گرم است 

گر ابستاستات و افکار شترقی این نویستننة ترک  عتوه بر این، رمان »نام من ستر «  نشتان  تر از آن قرار دارد ای شایینرجهد

ای از ادبیات ایران استتفاده کرده است  که خوانننه گاهی  زبان است  و سترشتار از فرهنو ایرانی و استتمی است  و به گونه

 روس   هروب  کنن که با یک نویسننة ترک زبانشک می

دهن عبارت از شتاهنامح فردوستی و خسترو و شتیرین نظامی  دو داستتانی که شیکرة اصتلی نام من ستر  را تشتکیل می     

است  و زمینح اصتلی آن خسترو و شتیرین است   در واقع داستتان خسترو و شتیرین نظامی است  که ماننن شوستح اصلی، نام من 

افتن، به نوعی دنباله  های اصتلی داستتان هستتنن و بقیح اتفاقاتی که میاز شتخصتی ستر  را در برگرفته است  و کارا و شتکوره  

 ور که فرهاد رقی  عشتقی خستروشرویز است ، در رمان» نام من ستر « نیز و مکمل این اتفاا هستتنن  در این میان همان

 آورد   ه مشکتتی را به وجود میشود و در راه رسینن کارا به شکورمیبسن، برادر شوهر سابق شکوره، رقی  کارا محسو 



است ،  در فصتل او  »نام من ستر «، در بخ »من یک جستن هستتم« ماجرای قتلی که در این رمان اتفاا افتاده     

اننازد  قاتل که یکی از افتن و قاتل مقتو  را در ااه میمیاتفاا  شتود که قتلیجا شتروا میشتود  داستتان از اینتشتری  می

رستانن  شذ در همین فصتل او  خوانننه شتاهن قتل  نقاشتان درباری است  استتاد خود ظریف افننی را به قتل میاعضتای  

است  و شتاگرد، استتاد خود را به قتل رستاننه است  و شاموک در البتی داستتان به ماجرای مر  خستروشرویز به دست  شستر  

متنی  از نوا تفسیری اس   شاموک از زبان قاتل در تووی   کنن که بینامتنی  از نوا صری  و فرامیخودش، شیرویه، اشاره

خوام در مورد کنن  »اگه اجازه بنین میقتل و جنای  خود، ماجرای قتل خسترو شرویز را به دست  شسترش شتیرویه بیان می

ی  منم مربو   یکی از آثار بمزاد مراد و استتاد ما نقاشتا صتحب  کنم که اتفاقاً اون مووتوا این اثر قتل و جنای ، به ووت 

نق  که ما  نود ستتا  شیشتته تو کتابی از مکت  هرات خواب   این اثر بیشتته، صتتحنح قتل یه شادشتتاه عجم رو تخ می

رستنن و شته رستم شتنه    این دوتا عاشتق ب ن هزار تا بنبختی به هم میصتفحاتی که داستتان خسترو و شتیرین بکای  می

افته رو بخ  اونا و شتتی ن  و ه، که از زن قبلیشتته مثل یه بختک میکننن  اما شستتر جوون خستترو، شتتیرویازدواج می

گه  اننازی دیگه، شسترة شست  ف رت هم به تخ  باباش هم به زن جوون ، شتیرین، اشتم داشتته دیگه، نظامی میستنو 

به های نامشتتروع  مثل خوره افتاده بود داد و فکر رستتینن به خواستتتهشتتیرویه که دهن  مثل دهن شتتیر بوی گنن می

ره به اتاقی که خسترو وشتیرین باهم گیره و میذاشت  باخخره یه شت  تصتمیم  رو میجون  و یه دقیقه هم رابت  نمی

خواب  کنتار  کنته تو قلت  بتابتاش  بته این ترتیت  خستتترو رو تخت خوابیتنن و تو تتاریکی شتتت  خنجرش رو درمیتاره و می

(  اینجا  41:1389)شاموک،  میره«آروم جون مینه و می خبر از همه ای خوابینه تا صتتب  آرومهمستترش شتتیرین که بی

کنن  کاری از مر  خسروشرویز به دس  شسرش یاد میشنمان  ور صری  و بنون هیچاون به  بینامتنی  از نوا صری  اس 

فرامتنی  عتوه بر این یک نوا   است  و شتیرین نظامی استتفاده کرده   ور آشتکار از خستروو در نوشتتن این قستم  از رمان به

تفستیری نیز وجود دارد  اون از نوا بیانی که دارد بیانی تفستیری است  و عیناً کشتته شتنن خسترو به دست  شسترش را 

چنین شاموک استتم کتا  نظامی را هم عیناً آورده و بضتتور یک متن را در متن خود اعتم کنن  همتفستتیر و ایضتتاح می

خا ر عشتق به شتیرین، همستر شنر خود، شنرش را در رختخواب  به قتل   است  و به ماجرایی اشتاره دارد که شتیرویه بهکرده

 رسانن می

 به بالین شتته آمن تیغ در مش           جگتتتترگاه  درین و شمع را کش  

 انان زد بر جگرگاه  ستتر تیغ          که خون برجس  ازو اون آت  از میغ 

 د شر ز روزن اتتتتتتون عقابی او از ماهی جنا کرد آفتتتتتتابی           برون ز

 ملک در خوا  خوش شملو درینه          گشتتاده اشتتتم و خود را کشته دینه 

 ( 479:1386)نظامی، 

است  که در یکی از ممالک  داستتان مر  خستروشرویز به دست  شسترش شتیرویه در فصتل دوازدهم هم تکرار شتنه     

شتود  کرد و شادشتاه از زن ستابق خود شستری داشت  که عاشتق زن شنر خود میشترقی، شادشتاهی با زن اینی خود زننگی می

شود و  کنن و مش و  نقاشی کشینن میی و زننانی میخانح دربار محبوو از تری برمت شتنن عشق خود، خود را در نقاش



های خود را امضتا کنن و شتاهزاده شای نقاشتی  خواهن که شای نقاشتیبینن، از او میهای شتاهزاده را مینامادری او که نقاشتی

ن که کنن  »ستل ارستانن، امضتا میای را که شتیرویه روی تخ ، شنرش خسترو را به قتل میخسترو وشتیرین و همان صتفحه

  گف  که این نقاشتی کرد، متوجه ایزی در نقاشتی شسترش شتن     ابستای غریبی به او میداشت  به این نقاشتی نگاه می

اما تا شادشتاه به خودش بیاین و شی به اصتل   نشتان دادن یک افستانه یا قصته نیست  رستن که هنف   قنر قوی به نظر میآن

و درست  مثل صتحنح آن نقاشتی، به اشتم شنرش که از تری، از بنقه  ماجرا ببرد شسترش از راه شتیشتح شنجره وارد شتنه  

بود، خنجر را وارد ستتتینح شنرش کرد، خنجری که درستتت  به اننازة خنجر شتتتیرویه در همان نقاشتتتی بود« بیرون آمنه

و جا شاموک، در اوایل اشتارة خود هیچ استمی از داستتان خسترو و شتیرویه و داستتان آن د(  در این121:1396)شاموک،

بینامتنی  از نوا وتمنی    است  که نوعی اشتارة وتمنی به داستتان آن دو را دارد واست  و در آخر استم شتیرویه را آوردهنکرده

شن که خسرو و شیرین برای رسینن  کردیم و بیانکه قبتً به داستان خسرو و شیربن و به عشق این دو تا اشارهناس   انا

بتی بار او  از روی عکذ و نقاشتی امره، عاشتق هم شتنه و برای دینن    نن هایی را ششت  ستر گذاشتتاه ستختی  به هم

کننن و خسترو، شتیرین را باشتنن، یکنیگر را متقات میکه هم را شتناختهبودنن و در راه بنون اینیکنیگر راهی دیار هم شتنه

است   »نقاشتانی که امرة خسترو کرده دینه و شاموک به  ور صتری  به آن اشتاره کردهتنی میای آ هنگامی که در اشتمه

های یک شتت  ممتابی، بنن لخ  شتتیرین را که در زیر نور ماه، در با  شتتنا کردن در  انن که در نیمهرا  وری کشتتینه

(  که بینامتنی  از نوا صتری  است  با قستمتی از داستتان خسترو 43:1396کنن« )شاموک،  باشتن دزدانه نگاه میرودخانه می

 بینن ن را در با  شنا و بمام کردن در رودخانه میوشیرین که خسرو، شیری

 عروسی دین اون ماهتتتتتی ممیا       که باشن جای آن متتته در ثریا 

 نه ماه، آیینح سیتتتتتتتتتتما  داده      او ماه نخش  از سیتتما  زاده 

 در آ  نیلتتتگون اون گل نشسته      شرننی نیتتتتلگون تا نتاف بسته 

 خ  آن گل انتنام     گل بتتادام و در گل متت تز بادام همه اشمه ز ش

 بواصل اون بود در آ  اون رنو؟    همان رونق درو از آ  و از رنو

 کرد کرد      بنفشه بر ستر گل دانه میز هر سو شا  گیتتتسو شانه می

 کرد کاری     که دارم در بن هتتر موی ماری  اگر زلف  غلتتتتتت  می

 ( 80:1378)نظامی، 

کنن که خسترو، شتیرین را نوازش میدر فصتل یازدهم، به خمستح نظامی و به قستمتی از خسترو و شتیرین نظامی اشتاره 

ولی به استم خود منظومه که همان خسترو و    است کنن  البته استم خسترو و شتیرین نظامی و خمستح نظامی را بیان کردهمی

شتود که منظور، همان منظومح کنن، م لوم میمتً از اشتاراتی که میاست   اما کاشتیرین است ، به  ور مستتقیم اشتاره نکرده

کنن، فرامتنی  از نوا تفستیری  خسترو و شتیرین نظامی است  و بینامتنی  از نوا وتمنی است  و اون ماجرا را تفستیر می

رو که از زمان  ک  را دینیم که یه صفحه از خمسح نظامی  بننها استتاد ناصر جنو ها و باشتیهک است   »تو بخ  جنو 

داد شتیرین زمین خورده و دامن  باال رفته و خسترو داره شاهای  شسترای تیمور به جا موننه بود، همون صتفحه که نشتون می



کرد« )شاموک،  کنه، جلوش گذاشتتته بود و داشتت  به بمونح ت میر شاهای لخ  شتتیرین رو نوازش میلخ  اون رو نگاه می

109:1389 ) 

 برخاس        نشاننش شی  خود بر جان  راس نوازش کرد شیرین را و 

 اه دین؟ الحق بتانی شو  و دلبنن       سرایی شر شتتتکر، شمری شر از قنن  

 ( 122:1378)نظامی، 

اورهان شاموک به آن اشتتاره   نام من ستتر ای استت  که بارها در خستترو و شتتیرین نظامی و شتتبنیز، استت  افستتانه     

کنن که »است  زیبا و و میگونه اشتارهاست   این بینامتنی  از نوا صتری  و فرامتنی  از نوا تفستیری است   شاموک اینشتنه

صتنا برای خودش کنه، آروم و بیای که شتیرین توش شتنا میظریف شتیرین، شتبنیز، که زیر نور ممتا  کنار همون برکه

 ( 446:1389اره« )شاموک،  می

 بر آخُر بستتتتتته دارد رهنوردی      کزو در تک نیابن باد گتتتتردی

 سبق برده ز وهم فیتتتتتلسوفان       او مرغابی نترسن ز آ   وفان 

 به یک صفرا که بر خورشینراننه        فلتک را هف  مینان بازمتاننه

 ران دم    به گاه کوه کننن آهنیتتتتن سم       گه دریا برینن خیتتتز

 تر ز شیرین خلق دیتنم      نه اون شبنیز شبرنو دیتنم نه شیرین

 ( 53:1378)نظامی، 

کنن که همان قسمتی اس  که شاموک به آن نظر دارد  میسار اشارهدر نظامی در قسم  دیگر به شبنیز در اشمه       

 که بینامتنی  از نوا صری  اس :

 ه اشمه نرم گردد توشح سخ به سراتشمه گشاین هر کسی رخ       ب

 ها سسردنن  ها به سختتتیجز ایشان را که رخ  از اشمه بردنن      ز نرمی

 عماری داری     که ختاتون برد نتتتوان بیکتتتتتتترد مه را شردهاو شه می

 برون آمتتتتتتن شریر  اون شری تیز      قبا شوشین و شن بر شش  شبنیز« 

 ( 82)همان: 

اهمی  شتبنیز، به عنوان محمل عشتق و سفیر تقنیر، در راب ح عاشقانح میان خسرو و شیرین، سب  شنه تا او »نق  و 

اما این    شتودهیئتی فراواق ی و ستمبلیک بیابن  شتبنیز که در آغاز، است  شتیرین است  در نمای  از آن خسترو شرویز می

یک ستتو الیق رکا  شتتیرین باشتتن و از دیگر ستتوی توان باین از جنذ خود او تا از  بیوان شتتگف  را همتا و همسایی می

 ( 1،130:1388باشن« )  یانی و ج فری،  بازی با شبنیز را داشتهتگی و البته عشقبرابری و هم

شتود  کارا و شتکوره، دو شتخصتی  اصتلی رمان»نام من ستر « هستتنن که  در این میان عشتق کارا و شتکوره م رح می     

ی رمان را با تأثیرشذیری از خسترو و شتیرین نظامی انتخا  کرده است   کارا در عنفوان جوانی شاموک این دو شتخصتی  اصتل

گیرد  کارا به منت دوازده سا  استانبو   نمیشود ولی بنابه دالیلی ازدواج آن دو صورتعاشتق شتکوره، دختر عمح خود، می



کنن و با تمام شتنن جنو و ب ن صتفویان شترک  می کنن و به عنوان سترباز در جنو عثمانیان ورا به مقصتن ایران ترک می

رود   گردد و با برگشتتن به و ن خود به دنبا  عشتق دیرین خود میکنن به و ن برمیکه منتی در ایران زننگی میاز این

عمه او را کنن  شتوهر  ها را شینا و با شتوهرعمح خود متقات میگردد، باخخره خانح آنکارا که به دنبا  خانوادة شتکوره می

کنن  شادشتاه به شتوهر عمح کارا کار نقاشتی کتابی ستل نتی را ستسرده است  و او از کارا  شذیرد و کاری را به او محو  میمی

های رد  کنن و در صحب ای ببافن و کارا به خا ر عشق به شکوره این کار را قبو  میها قصهخواهن که برای این نقاشیمی

کنن که »هر تصتویری، داستتانی را در د  خود ذخیره دارد و گویای  میکارا، شتوهرعمه اشتارهو بن  شتنه بین شتوهرعمه و 

ها بمترین جای قصته را برای  کننن  آنخوانیم، کار میهایی که ما میها روی کتا هاست  که نقاشخیلی ایزهاست   ستا 

(  اولین لحظح دینار عاشتتق و 47:1396کننن  اولین لحظح دینار یک عاشتتق و م شتتوا   « )شاموک،  نقاشتتی انتخا  می

های  م شتوا  لحظح دینار کارا و شتکوره است  که به  ور وتمنی به دینار خسترو و شتیرین نظامی اشتاره دارد  »ناگمان شرده

زده ششت  شنجره کنار رف  و انفجاری از نور ششت  شتیشتح شنجره به وقوا شیوست  و ب ن از دوازده ستا ، دوباره خورشتین یخ

 ( 65را شش  درخ  دینم« )همان:    امزننگی

 نظر بر یکنگر انتتتنان نمادنن      که آ  از اشم یکنیگر گشادنن 

 کرد شبنیز گش  شرویز     نه از گلگون گذر مینه از شیرین جنا می

 ( 218:1386)نظامی، 

خواهن به هایی میگفتن نشتانهاست  و فق  با صتری  به دینار خسترو و شتیرین اشتاره نکردهدر اینجا، شاموک خیلی     

که  مثتً همین  اس  ح تحریر درآوردهخوانننه بفممانن که این قسم  را با استفاده از داستان خسرو و شیرین نظامی به رشت

کنن اولین دینار عاشتق و م شتوا که اشتارة غیرمستتقیمی به دینار خسترو و شتیرین نظامی است  و در این زمان  میبیان

ولی در بیشتتر    است ، بینامتنی  از نوا وتمنی است  شتونن و اون صتریحاً به آن اشتاره نشتنهشتق هم میاست  که ستخ  عا

شتود  در واقع عشتق کارا و شتکوره برداشتتی صتری  از داستتان  میموارد، بینامتنی  از نوا صتری  است  که در ادامه اشتاره

است   در خسترو و ین به  ور صتری  نام بردهها از خسترو و شتیرخسترو و شتیرین نظامی است  و شاموک در ب ضتی قستم 

کنن و به که خسترو، شتیرین را متقات کنن، شتاشور، ننیم خستروشرویز تصتویر خسترو را نقاشتی میشتیرین نظامی، قبل از آن

شتود و هر بار ننیمان  کنن و شتیرین با دینن نقاشتی خسترو، نه یک د  که صتن د  عاشتق او میبر  درختان آویزان می

شتود  در ماجرای عشتق کارا به شتونن و این ماجرا دو سته باری تکرار مینع نزدیک شتنن شتیرین به آن نقاشتی میشتیرین ما

شتود  دو بیان می شتود  عشتق آنهایی که بین آن دو به وستیلح استتر یمودی رد و بن  میها و نقاشتیشتکوره هم در نامه

شتتود«  ه استتم خستترو، یک د  نه، صتتن د  عاشتتق او میقیافه ب»نقاشتتیی که در آن شتتیرین با دینن عکذ مردی خوش

 ( 71:1396)شاموک،  

 اس :در اش ار نظامی نمودن عکذ خسرو به شیرین در سه مربله بیان شنه     

 در آن شیرین لبان، رختسار شیرین        او ماهی بود گتتتتتتتتتتتترد ماه شروین

 خورد داد باده، گاه میتتتتتی میکرد         گمتتتتتبه یاد ممربانان عیتتتتتت  می



 او خودبین شن که دارد صورت ماه          بران صورت فتتتتتتتتتادش اشم ناگاه 

 س  این رقم؟ شنتتتتمان منارین به خوبان گف  کان صتتورت بیارین        که کرده

 بیاوردنن صتتتتتتتتورت شی  دلبنن        برآن صورت فروشتُتتتتتتن ساعتی انن 

 شایست  اننر برگتتتتتتتتتترفتنداد از او د  برگتتتترفتن         نه مینه د  می

 شتن شن         به هر جا می که خورد، از دس  میبه هر دیناری از وی مست  می

 ( 60:1378)نظامی، 

ر جایی دیگر، دوباره  د  ی  و فرامتنی  از نوا تفستیری است  در اشتاره به استم خسترو و شتیرین، بینامتنی  از نوا صتر     

گیرد که بینامتنی  از نوا صتتری  و به ماجرای دینن عکذ خستترو و عاشتتق شتتنن شتتیرین اشتتارة صتتریحی صتتورت می

ای که قراره شتیرین، عکذ خسترو رو روی شتاخح درختی ببینه، بتی تو اون فرامتنی  از نوا تفستیری است   »اون صتحنه

 ( 545:1389ها هم بود« )شاموک،  کتا 

 ره او شیرین دینه بر کرد          در آن تمثا  روبتتانی نظر کرد دگر با

 به شرواز اننر آمتتتتن مرغ جان            فروبس  از سخن گفتن زبان 

 دینه را آبی کفای بود سرمستت  را خوابی کفای            گتتتتتل نم

 ( 61:1389)نظامی، 

شتود که اون استم خسترو و ای دیگر م رح میرین به گونهدر فصتل نمم از زبان شتکوره نمودن عکذ خسترو به شتی

اس  بینامتنی  از نوا صری  و فرامتنی  از نوا  شیرین را عیناً نقل و به این ماجرا اشارة صری  و آن را شرح و تفسیر کرده

خیلی   دونن ، یه قستمتی هست  که من و کارا در موردشای که همه میشتیرین، قصته تفستیری است   »تو قصتح خسترو و

خواد که خسترو و شتیرین عاشتق هم بشتن، صتحب  کردیم  قضتیه از این قراره که به دالیل مختلفی شتاشور، وزیر خسترو، می

رن بیرون شتمر، اونا رو ت قی   های  ستوار استباشتون شتنه و برا گشت  وگذار میبرای همین هم یه روز که شتیرین با ننیمه

کنه و شتیرین به شتاخح یکی از درختایی که تو مستیر اوناست  آویزون می  کنه و تو یه فرصت  مناست  تصتویر خسترو رومی

ای که شتیرین داره با بیرت تموم تصتویر خسترو رو که از شته  اون لحظهبینه و درجا عاشتق خسترو میهم اون تصتویر رو می

 ( 74:1389کنه موووا نقاشی خیلی از نقاشا بوده« )شاموک،  شاخح درخ  آویزونه، نگاه می

گیرد که شاموک این قستم  را دقیقاً  دوم، به انتظار خسترو برای دینن شتیرین اشتارة صتریحی صتورت میصتل شنجاهدر ف 

از منظومح خسترو و شتیرین نظامی برگرفته است  که بینامتنی  از نوا صتری  و فرامتنی  از نوا تفستیری است   »همون 

ها، تو همون کتابی  کشته، البته اون نستخح اصتلی ظار میها انتنقاشتی که خسترو ستوار بر است  زیر ایوان قصترشتیرین ستاع 

 ( 544:1389که کار استادای هراته« )شاموک،  

 انتتتتتان بر دس  زیرین         رکا  افشتتانن سوی قصر شیرین وز آنجا هم

 به یک فرسنتتتتتتتتتتگی قصر دالرام          فرود آمتتتن او باده در د  جام 

 جس  بس           زمستان بود و باد سرد میعنتتتتبر جمان را کله میش  از 



 کتتتتترد شمشیرزمین کز ستتردی آت  داش  در زیر          شرنن آ  را می

 اگراه جتتتتتتتتتای باشن گرمسیری          نشاین کتتتتتترد با سرما دلیری   

 تتتتای مرادش در بر افتاد او آشو  نبتتتتتتیذش در سر افتاد           تقاوتت

 برون شن مس  و بر شبتنیز بنشس           سوی قصر نگارین رانن سرمس  

 ( 299:1378)نظامی، 

در خسترو و شتیرین نظامی، شای دلنادة دیگری به استم فرهاد در میان است  که ما رد شای انین شتخصتیتی را       

بستته است  و کوره، رقی  عشتقی کاراست  که به شتکوره د بینیم  بستن، برادر شتوهر ستابق شت در»نام من ستر « هم می

گوین: »بذ فرستتتن  در این میان شتتکوره، بین عشتتق کارا و بستتن دو د  ماننه استت  و میهایی عاشتتقانه به او مینامه

 (  در منظومح نظامی هم شتیرین که از246:1396که واق ا دوستت  دارم« )شاموک،  ترستم اونکنم واق اً از بستن نمیمی

شتود  اون این فرهاد است  که باوتر است  هرکاری برای د   شتود، متمایل به عشتق فرهاد میعشتق خسترو دلسترد می

 شیرین انجام دهن و بتی جان خود را فنای شیرین بکنن 

 او د  در ممر شیتتترین بس  فرهاد         برآورد از وجتتتتتودش عشق فریاد 

 کاری آمن ز دستتتتتتتت  هیچنمی گذشت  روزگاری         به سختتتتتتتی می

 که برستتتتتتازد صبوری که دارد بر  دوری          نه بر  آننه صبتتتتتتتر آن

 فرو رفتتتتتتتته دل  را شای در گل          ز دس  د  نمتتتتاده دس  بر د     

 رسینه آتتتتتتتتتت  د  در دماغ           ز گرمی سوخته همتتچون اراغ 

 مجتتروبی دل  صتن جای سورا            روان  بر هتک خوی  گستتتتا ز 

 بت و رنص را آمتتتتتتتتتتتاج گشتته                بت ز اننازه، رنص از بتتن گذشته 

 انان از عشتتق شیرین تلخ بگریس           که شن آوازگری  بیس  در بیس  

 ( 222:1378)نظامی، 

آین که  بستن در اینجا همان فرهاد و بینامتنی  از نوا وتمنی است   در خسترو و شتیرین نظامی، بارها شی  می     

هایی گذارد و با بمانهزنن و او را ناکام میخواهن ولی شتیرین دست  رد به ستینح خسترو میخسترو از شتیرین کام دل  را می

است  که موک به  ور وتمنی به این ماجرا اشتاره و از آن استتفاده کردهکنن که شامیشتود و خسترو را از خود  ردمانع می

بینتن و ما اینجتا کامتً  شتتتود  »گفت  شنرت اان ما را نمیخواهن ولی او مانع میکارا از همستتتر خود شتتتکوره کام د  می

  برگشتتم، امینوار بودم که تنماییم  شتکوره باال به من بگو تو واق اً نستب  به من ابستاستی نناری؟ وقتی ب ن از دوازده ستا

ایم  ب ن از داشتتی، خ  باال که باهم ازدواج کردهخواست  در قلب  جایی برای من نگه میباشتی، دلم میدوستتم داشتته

 ( 523:1396کنی« )شاموک،  ازدواج هم که داری از من فرار می

 اس :گونه بیان شنهدر منظومح نظامی این     

   گو رو       کنون روز از نوس  و روزی از نوهر آنچ از عمتتر شیشین رف 



 من و تو جز من و تو کیس  اینجا         بذر کردن نگویی ایس  اینجا 

 ( 241:1386)نظامی، 

شتود این قستم  از رمان دقیقاً برگرفته از خسترو و شتیرین نظامی اس   البته هیچ صرابتی در  میکه متبظهنانا     

کنن، به این مینة آشتتنا با داستتتان خستترو و شتتیرین نظامی وقتی »نام من ستتر « را م ال هاین بیان نیستت   فق  خوانن

فممن که شاموک به وستیلح بینامتنی  از نوا وتمنی به این قستم  از خسترو یابن، میرستن و آشتنایی میقستم  از رمان می

 اس    هایی دادهای کرده و سرنخو شیرین اشاره

دهن تا کارا و استتاد عثمان در خزانح درباری و از میان  فاا افتاده است ، شادشتاه دستتور میدر ماجرای قتلی که ات     

ها شتگرد شتونن تا از میان آن نقاشتیها به دنبا  سترنخی برای یافتن قاتل باشتنن  استتاد عثمان و کارا همراه میهمح نقاشتی

کنن که: »     زبان کارا بیان میکننن  شاموک از  شتاهنه میها را مقایسته و مخاص قاتل را شینا کننن و انواا و اقستام نقاشتی

ای که فرهاد، شتیرین را با ب ن قفستح دیگر را باز کرد که یک نقاشتی خو  از شتیرین و فرهاد به دستت  آمن، همان لحظه

نوا صتری   (  این یک نوا بینامتنی  از535:1396کنن   « )شاموک،  گذارد و از رودخانه رد میاستب  روی دوش خود می

 کنن و فرامتنی  از نوا تفسیری اس  میدارد که به ماجرای رفتن شیرین به دینار فرهاد اشاره

 او عاشق دین آن م شوا ااالک         فترو خواهن فتتاد از بتاد بر خاک 

 به گردن استتتت  را بتا شمسوارش      ز جا برداش  و آستان کترد کارش 

 تا کوه      که مرک  ریخ  از دنبال  انبتوه دوانن از کوهانتتتتتان  می

 ( 326:1386)نظامی، 

کنن و ماجرای آن دو را که عیناً در نظامی آورده  می ور مستتقیم به داستتان عشتقی شتیرین و فرهاد اشتارهشاموک به     

نح خود گرفته و آن دو است   است  شتیرین که در گل ماننه است  فرهاد شتیرین را با استب  بر شتا، در رمان خود آوردهشتنه

آورد که بینامتنی  از نوا صتری  و فرامتنی  از نوا تفستیری است   در فصتلی دیگر از رمان به است  شیرین و  را از گل درمی

گیرد که بینامتنی  از نوا صتری  و فرامتنی  از نوا تفستیری  میستار اشتارة صتریحی صتورتشتنا کردن شتیرین در اشتمه

کنه، آروم و ای که شتیرین توش شتنا مییرین، شتبنیز، که زیر نور ممتا  کنار همون برکهاست   »است  زیبا و ظریف شت 

 ( 446:1389اره« )شاموک،  صنا برای خودش میبی

 شنیتن آمتن او مینتو مرغزاری        درو اون آ  بیوان اشمه ساری 

 زننگانی ز شرم آ  آن رخشتتتتننه خانی              شتنه در ظلم  آ  

 ز رنص راه بتتتتتتود انتنام خستته           غبار از شای تا سر برنشتسته 

 به گرد اشتتمه جوالن زد زمانی        ده اننر ده ننین از کذ نشانی 

 فرود آمن به یک سو بارگی بس          ره اننیشتتته بر نظارگی بس    

 بر روی سنجا   غلتتتین در آ          او غلتن قاقمی تن سیمین  می

 ( 77:1378)نظامی،                                                                    



خورد که اش ار را برای خوانننه به خوانشی شیرین و دلسذیر  های گفتاری زیادی به اشم میدر اش ار نظامی، بازی     

شتتود و میهای نظامی به کرات دینهره استت  و در منظومهتوان گف  نوعی اوتتافی تشتتبیمی و مناظکنن که میمیتبنیل

است  که بینامتنی  از نوا صتری  و فرامتنی   شاموک به این شتگرد خاص نظامی و خود استم نظامی هم صتریحاً اشتاره کرده

که به کرات    کنننشود که با هم مناظره هم سؤا  و جوا  میمیاز نوا تفستیری است   در ادامه از زبان کارا و شتکوره اشتاره

است   »من هنوزم خوشتگلم؟ زود بگو دیگه  با تموم عشتقم توصتیف  کردم   های نظامی این شتگرد تکرار شتنهدر منظومه

هام بمم میاد؟ به توصتتیفم ادامه دادم  ع ری که زدم بوش خوبه؟ این شتت رنص عشتتق رو هر دو اننین بار از نظامی  لبای

( کته در  260:1389همین برکت  بته برکت  بتازی رو ادامته دادیم« )شتاموک،  خونتنه بودیم و خو  هم بلتن بودیم، برای  

وگو« یکی از انواا فرعی ش ر فارسی به لحاظ محتوا های عاشقانه اس   »مناظره یا »گف واقع نوعی مناظره و سؤا  جوا 

به صتورت شرست  و شاستخ    مایه است   این مقوله جزو صتنایع بنی ی است  و شتاعر در بی  با ابیاتی، منظور خود راو درون

 ( 1:1389کنن« )شوشتری،  »گفتم، گف « م رح می

 »نخستین بار گفتتتتتتت  کز کجایی         بگف : از دار ملتتتتتتتتتتتک آشنایی 

 بگف : آنجا به صن   در اه کوشنن؟         بگف : اننوه ختتتترنن و جان فروشنن 

  : از عشتتقبازان این عج  نیس  بگفتا: جتتتتان فروشی در اد  نیس         بگف 

 گویی، من از جان سان؟          بگف : از د  تو میبگف : از د  شنی عاشق بنین

 بگفتا: عشق شیرین برتو اون اس ؟            بگف : از جان شیرینم فزون اس   

 (  233:1378)نظامی، 

 

 گیرینتیجه

بررسی و تحلیل و تأثیرشذیری    نرار نن براسای نظریح ترامتنی    اورهان شاموکدر این شژوه ، رمان نام من سر        

است   اورهان شاموک در رمان نام من ستر ، نقاشتان درباری را ای تشتری  شتنهآن از منظومح خسترو شتیرین نظامی گنجه

های ایرانی مثل خسترو و شتیرین نظامی در  ها از قصتهآن  هایقاشتیاست  تا به وستیلح نداده  مووتوا اصتلی رمان خود قرار

آین که او به داستتان خسترو و گونه برمیکنن  از نوا استتفاده و بیان او در رمان اینرمان خود به  ور مشتمودتری استتفاده

ی  و مستتقیم و بنون است   نام من ستر  به  ور صترشتیرین نظامی دستترستی داشتته و آن را با تمام جزئیات م ال ه کرده

برد  کاریی از خستتترو و شتتتیرین نظامی تأثیر شذیرفته استتت  و به صتتتورت آشتتتکار از نظامی و اثرش نام میهیچ شنمان

شرکاربردترین نوا بینامتنی  آن از نوا صتری  است   گاهی شاموک داستتانی را با تکیه بر قستمتی از خسترو و شتیرین نظامی  

است   در  ای به نظامی و اثرش نکردهگونه اشتارهخسترو و شتیرین آمنه ولی شاموک هیچ  کنن که همان داستتان درمیبیان

خا ر عشتق به زن شنرش، شنرش را به  کنن که بهمیقستمتی از رمان، ماجرای خیان  شتاهزادة اینی به شنرش را ت ریف

همچنین یکی از  نوا وتمنی است    هن که بینامتنی  ازدهایی از داستتان نظامی به دست  میرستانن که فق  سترنخقتل می

مظاهر بینامتنی  صتری ، آوردن استامی اشتخاص متن او  است  و شاموک بارها از استم خسترو و شتیرین و فرهاد استتفاده و از 



هایی که از داستتان خسترو و شتیرین نظامی  است   بر شایح بخ  فرامتنی ، رمان نام من ستر ، در اکثر بخ ها نام بردهآن

که ایزی به آن اوتافه  باشتن و یا ایننشتن که از آن نقنی به عمل آوردهکل تفستیری دارد و قستمتی دینهکنن شت یاد می

است   در اولین دینار عاشتق و ها نشتنهگونه دخل و تصترفی در آنها با تفستیر همراه است  و هیچباشتن و همح قستم کرده

های عشق  یرین، آوردن اسم شبنیز، آوردن همح زیباییم شوا، در شنا کردن شیرین در رودخانه، عاشق شنن فرهاد به ش

های مختلف، بینامتنی  از نوا صتری  و فرامتنی  از نوا تفستیری است  که شاموک در یک رمان  این سته نفر در قا  نقاشتی

ست   در  ااست  ولی عتوه بر بینامتنی  از نوا صتری ، از نوا وتمنی بینامتنی  هم استتفاده کردهها را جمع کردههنری آن

ای خاص و آشتکار از توان گف  که خسترو وشتیرین اثری منظوم است  و نام من ستر  اثری منثور شاموک به گونهآخر می

است   رمان او افزون بر تأثیرات ، گویی خسترو و شتیرین را اننین بار خواننهداستتان خسترو و شتیرین نظامی استتفاده کرده

 رود اس ، اثری برجسته در ادبیات ترکیه و جمان به شمار میبسیاری که از خسرو و شیرین نظامی داشته
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