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ABSTRACT
One of the great poets of the Azerbaijani style is Nizami Ganjavi (530–614 AH). These
writers frequently include traditional tales in their poetry. In the current study, the author
has looked at the stories in Sharafnameh and seven military characters in an effort to
determine the degree of their military application by outlining these occurrences and how
the poet in question used them in his literary and artistic works. In Sharafnameh and Haft
Peikar, instances of mythical, romantic, and folk tales were extracted and mentioned before
being thoroughly examined. Esfandiar, Key Khosro, Bahman, Fereydoun, Mani, Harut and
Zohra, Iskander and Roshank, Iskander and the Chinese girl playing the piano, Iskander
and Nooshabeh, etc. are some of the most well-known mythical and folk tales in the two
books listed. In contrast to Sharafnameh, which has more of a historical flavor, Haft
Pekeykar has more folk stories and legends than poetry. The reason for this can be
observed in the numerous incredible myth-making and events surrounding it. In Haft
Paykar, Nizami has made use of the impacts of oral culture (beliefs and myths). Through
the use of regional mythology, Sharafnameh aims to illuminate tales.
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چکیده
نظامي گنجوی ( 035 -416هـ  .ق) از شاعران توانمند سبك آذربايجاني است .شاعران اين سبك از
داستانهای عامیانه در سرودههای خود بسیار استفاده كردهاند .نگارنده در پژوهش حاضر به بررسي
افسانهها در شرفنامه و هفت پیکر نظامي پرداخته و كوشیده است تا با تبیین اين جلوهها به میزان استفادهی
نظامي از آنها پي ببرد و چگونگي استفاده هنری ادبي شاعر مذكور را از اين پديدهها مشخص سازد .پس
از استخراج و ذكر نمونه داستانهای اسطوری ،عاشقانه و عامیانه در شرفنامه و هفت پیکر ،به تحلیل و
واكاوی آنها پرداخته شد .بارزترين داستانهای اسطوری و عامیانه در دو اثر مذكور عبارتند از اسفنديار،
كیخسرو ،بهمن ،فريدون ،ماني ،هاروت و زهره ،اسکندر و روشنك ،اسکندر و دختر چیني چنگنواز،
اسکندر و نوشابه و  ...است .داستانها و افسانههای عامیانه در هفت پیکر به نسبت ابیات ،از شرفنامه
بیشتر است و علت آن را ميتوان در افسانهسازیهای زياد و خیال برانگیز و حوادث پیرامون آن دانست،
با توجه به اينکه شرفنامه بیشتر رنگ تاريخي دارد .نظامي در هفت پیکر از جلوههای فرهنگ شفاهي
(باورها وداستان ها)ی افسانهای بیشتر استفاده كرده است .شرفنامه تالش دارد افسانهها را در قالب
اسطورههای ملي نمايان سازد.
واژگان کلیدی :داستانهای عامیانه ،نظامي گنجوی ،شرفنامه ،هفت پیکر.
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مقدمه
حکیم جمالالدين ابومحمّد الیاس بن يوسف بن زكي بن مؤيد نظامي گنجوی شاعر معروف ايراني در
قرن ششم ه.ق در سال  035هجری در گنجه ديده به جهان گشود .نظامي را بيشك بايد در شمار بزرگان
شعر فارسي و از استادان مسلم اين زبان دانست .اگرچه داستانسرايي در زبان فارسي بهوسیله نظامي
شروع نشده است ،لیکن تنها شاعری است كه تا پايان قرن ششم هجری توانست شعر تمثیلي را در زبان
فارسي به حد اعالی تکامل برساند .او بهعنوان پیشوای داستانسرايي در ادب فارسي و سرودن شعر
تمثیلي و بزمي شناخته شدهاست.
يکي ازآثار معروف و شاهکار بيمانند وی ،خمسه يا پنج گنج است كه در قلمرو داستانهای غنايي
امتیاز بسیار دارد و او را بايد پیشوای اينگونه شعر در ادب فارسي دانست .يکي از شگردهايي كه در اغلب
شاهکارهای ادبي مورد اهتمام و استفاده قرار ميگیرد ،كاربست داستانهای اسطوری و عامیانه است كه
اغلب بنمايههای عاشقانه نیز دارند .اين نوع داستانها بسیار با ذوق مردم همسويي دارند و آنها همواره به
دنبال خوانش چنین داستانهايي هستند .نمود آنها در ابیات قديم فارسي بیشتر در شاهنامهی فردوسي
ديده ميشود ولي نبايد از توجّه ساير شاعران به اين داستانها غفلت كرد.
در رابطه با اهمیت اين مقاله و ضرورت پرداختن به آن بايد گفت از آنجا كه اغلب ادب دوستان نظامي
را به عنوان شاعری عاشقانهسرا ميشناسند و داستانهای اسطوری را منحصر در شاهنامهی فروسي مي-
دانند ،الزم است پژوهشي صورت گیرد تا نمود داستانهای عامیانه و اسطوری و حوادث خارق العاده را
در اين دو اثر نیز بازنمايي كند تا اهتمام نظامي به داستانهای عامیانه و اسطوری به خوبي در اذهان
مخاطبان و خوانندگان تثبیت گردد.
در پژوهش حاضر كه با رهیافت توصیفي تحلیلي و استناد به منابع كتابخانهای صورت گرفته است،
تالش بر آن بود تا آن دسته از داستانهای اسطوری و عامیانهای كه رويکرد عاشقانه دارند در دو اثر
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مشهور از نظامي يعني شرفنامه و هفت پیکر استخراج و تبیین گردد و در نهايت پاسخ سؤاالت پژوهشي
ذيل تبیین گردد:
 -1از میان آثار نظامي گنجهای كدام يك مشتمل بر داستانهای عامیانه و اسطوری است؟
 -2بارزترين شخصیتهای اسطوری و داستانهای عامیانه در آثار نظامي گنجهای كدامند؟
پیشینهی تحقیق
در رابطه با آثار نظامي گنجوی پژوهشهای متعدّدی انجام شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:
 .1مقاله «بررسي سبك غزلیات نظامي گنجوی» از زينب نوروزی و محبوبه حسین زاده .چاپ شده در
نشريه « سبك شناسي نظم و نثر فارسي» ( .)1332در اين مقاله شاخصههای سبکي غزلیات نظامي
گنجوی مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت تا با تکیه بر آن ،ساختار و محتوای غزلیات او نشان داده
شود .اين منظور اين پژوهش در سه سطح فکری ،ادبي ،زباني غزلیات نظامي را بر اساس آمارهای
دقیق تحلیل كرد و نگارندگان به اين نتیجه رسیدند كه نظامي در اين قالب ادبي نیز از تـوان بااليي
برخوردار است و اين اشعار هم از نظر مضمون و هم از نظر بالغت قابل توجه است.
 .2مقاله «هويت انسان در پنج گمج نظامي گنجوی» از رامین محرمي و اعظم سروری .چاپ شده در
نشريه «متن شناسي ادب فارسي» ( .)1332اين مقاله به تحلیل ديدگاه نظامي دربارة هويت فردی،
اجتماعي و آرماني انسان در پـنج گنج میپردازد .نتیجه اين پژوهش آن است كه نامي عالوه بر نشان
دادن هويّت فردی انسـان  ،هويّـت اجتمـاعي و آرماني(الهي) او را نیز به تصوير كشیده است .در«پنج
گنج» انسان كامل گاه هويّت ديني دارد ،گاه حکیم اسـت ،و گـاه انسـان عاشقي است كه عشق زمیني
در او شکلي متعاليتری پیدا ميكند ،طوری كه هويّت عارفانه به او ميبخشد.
 .3مقاله «بحثي انتقادی در حماسه پردازی نظامي گنجوی» از يعقوب توحیدی و رجب توحیديان .چاپ
شده در نشريه بهارستان سخن .)1334( .نويسندگان در اين مقاله به اين نتیجه رسیدند كه تصاوير شعر
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نظامي حماسي نیست و در اين مورد نیز تمايل به ژانر غنايي دارد و گاهي نیز فردوسي حتّي با ذهنیّت
حماسي خود پديدههای طبیعي را نیز در خدمت حماسه به كار میگیرد ،ندارد .نظامي همچنین زبان
حماسي را نیز در آثار خود به كار نگرفته و بیشتر زباني استعاری و تصويرگرا دارد كه با زبان حماسه
سازگار نیست و حماسه زباني روايي و مستقیم و لغاتي خشن را بر زباني نرم و تصويرگرا ترجیح
میدهد.
 .6مقاله «آرمانشهر ايراني – اسالمي از منظر نظامي گنجوی» از آيدا كیانفر و حمیدرضا صارمي .چاپ
شده در نشريه نظريههای اجتماعي متفکران مسلمان .)1331( .ازنتايج كاربست اين رهیافت در آثار
ديده شده برميآيد كه آرمانشهر اسالمي  -ايراني ،فارغ از ابعاد زماني  -مکاني ،با مركزيت انسان اوتاد
بر مفاهیم حکمت و عدالت استوار است كه به عنوان نمودی ايدهآل برای شهرهای امروز بر پايه شرايط
و زمینه آنها است.
 .0مقاله «كاركرد تفأل در خمسه نظامي گنجوی» از حجّت كجاني حصاری و محمّد رضا پاشايي .چاپ
شده در «نشريه سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)» ( .)1333اين پژوهش با هدف بررسي
كاركرد تفأل در خمسه ی نظامي گنجوی برای نمايش دادن باورها و گونه های فالگیری در پنج گنج
نظامي و معرفي انواع تفأل ،تعبیر و فالگیری در آثار او انجام شده و نتايج بدست آمده حاكي از آن
است كه با توجه به فراواني اشارات نظامي به تفأل ،خود شاعر عقیده ای به اين موضوع ندارد؛ اما برای
شناساندن اوضاع جامعه و نوع نگاه و تفکر مردم هم روزگار خود ،بدان پرداخته است در آثار او اين
كار به دو شیوه رواج دارد؛ گاه در شکل های تفأل نیك و بد گرفتن و گاه به شیوه ی تعبیر كه به
روشهای تفأل ،قرعه زدن و بخت آزمايي با گردو بوده است.
همانگونه كه مشخّص ميشود هیچ يك از پژوهشهای مذكور در راستای مقالهی حاضر نیست و هم از
نظر ساختار و هم از نظر محتوا با اين پژوهشها تفاوت دارد
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نظامی وداستان های عامیانه
فاطمه الهامي در مقالهای آورده است« :فرهنگ هر ملّتي به مثابهی آيینهای است كه چهرهی واقعي و
خصلتهای عیني و ويژگيهای روحي ،ذوقي و فکری اقوام و قبايل جهان را ميتوان در آن ديد و از
خالل قصص ،معتقدات ،اسطورهها و تمثیالت و آداب و ترانهها و لطیفههای يك قوم و قبیله ،خلق و خوی
و سرشت و سرگذشت آنها را ميتوان شناخت» (انجوی شیرازی .)12 :1302 ،هدايت محصول فرهنگ
عامه را در سه بخش زندگي معنوی ،زندگي اجتماعي و زندگي مادی ميجويد( .هدايت)173 :1323 ،
بر مبنای اين نظريه اشعار نظامي مملو از اين سه دستاورد فرهنگ عامه است .چنانچه از اشعار او معلوم
ميشود «فضیلت نظامي منحصر به شعر و شاعری نبوده و از جواني به فنون ادب و تاريخ و قصص عالقه
داشته و درتحصیل علم همت كرده و مخصوصاً در نجوم آگاهي الزم داشته است( .هفت پیکر)425-0:
اشعار وی از جمله آثار گرانبهايي است كه گوشههايي از زندگي و احوال و آداب و سنن مردم در آن به
تصوير كشیده شده است؛ اشعاری كه منعکس كنندهی رفتار و عقايد ملي است و نشان ميدهد كه «پدران و
پدربزرگان ما چگونه زيستهاند ،چهسان ميگريستند و در سوگ چه ميپوشیدند و در سور چه مي-
نوشیدند( ».انزابي نژاد )134 :1372 ،نظامي بهدلیل پرداختن به داستانهای عامیانه كه در میان مردم معمول
بوده ،به زبان ،رسوم ،سنن ،معتقدات و باورهای عامیانه توجه خاصي داشته است .بهخصوص اينکه عامهی
مردم از داستانهای جن و پری و اعمال محیرالعقول لذت ميبردند و آنها را باور داشتند .استاد زرينكوب
در اين باره ميگويد« :كثرت اشارات شاعر [نظامي] به آداب ،عادات ،باورها و خرافات عامیانه و اشتمال
زبان شاعر به آن معاني ،لحن جدی و موعظهآمیز و در برخي موارد سرزنشآمیز وی را برای مخاطب
آسانپذير ،آشناگونه و حتي دلپسند ميسازد .مخاطب قصهنیوش كه خود وارث و پروردهی اين آداب و
عقايد رايج در بین مردم است با خرسندی و آسودهدلي از اين اشارات شاعر درمييابد كه به رغم نوعي
فاصلهگیری بیگانهوار كه با وی دارد به آنچه خود او از مردهريگ نسلهای دور باور دارد و هیچ منطق
متقاعدكنندهای هم برای اين باورداشت خويش ندارد ،به همان اندازه آشناست و به همان اندازه خود را به
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آنها پايبند نشان ميدهد» (زرينكوب1 :1376 ،ـ .)235در توجیه شرفنامه و ارتباط آن با فرهنگ عامه
ميتوان گفت« :نظامي با استفاده از آرايشهای رو متني و محتوای زيرساختي به زيباسازی اثر خود همت
ميگمارد .استفاده از اين نگارگریها بُعد هنری شعرش را تقويت نموده و تأثیرگذاری ،ارتباط مناسب با
خواننده و لذت متن را در كشف معناهای پنهان و فرهنگ و بوارهای او كه بهطور خودآگاه و ناخودآگاه در
وجودش مستتر است ،افزايش ميدهد .وی واقعیت موجود در تجربیات عامه را با تخیّل و تصاوير شاعرانه
درميآمیزد .زبان و انديشههای عامیانه را با زبان ادبي تلفیق ميكند .اعتقادات و باورهای خرافي را در
قالب تصاوير و نگارگریهای زيبايش ماندگار ميكند .از اين نظر بیان انديشهها و باورهای جمعي در زبان
او بسیار زيبا ،جذاب و دلنشین است و تصاوير شاعرانه و نگارگریهايي او ملموس و عامهپسند و دلنواز
است( ».الهامي)431 :1333،
گونه هایی ازافسانه ،اسطوره و داستان های عامیانه در شرفنامه
افسانهها و اسطورههای ملی:
اسفندیار:
اسفنديار نوه لهراسب و پسر گشتاسپ پادشاه كیاني و مادرش كتايون بود .اسفنديار هم شاهزاده بود و
هم جهان پهلوان .اسفنديار مورد توجه زردشت بود ،چون به گسترش دين زردشت كمك كرده بود و
زردشت با اناری كه به او داده بود ،او را روئین تن ساخته بودنظامي در نه بیت از او با صفات متفاوت و
قهرماني ياد ميكند از جمله:
رستم و اسفندیار:
هر آنچ او نموده گه كارزار

نه رستم نموده نه اسفنديار
نظامي،1315،ب453
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اسفندیار و رویین تنی:
بر او رنگ زرين منم يادگار

ز رويین تن و درع اسفنديار

همان،ب2535
در اين نمونهی شعری به وضوح مقولهی رويینتن بودن اسفنديار مطرح شده و شاعر با هنرمندی تمام
اين مقوله را نه در قالب افسانه ،بلکه سعي كرده است كه به عنوان يك واقعیت در ذهن خوانندگان جای
دهد.
زور و قدرت اسفندیار:
بهمن

و

زور

اسفنديار

بجز من كه دارد گه كارزار

دل

به من ميرسد بازوی بهمني

كه اسفنديار يارم به رويینتني
همان،ب 2106و ب2100

پر واضح است كه شاعر برای تاكید بر اغراقهای خود در شاهنامه و از اين جهت كه مقولهی رويینتن
بودن اسفنديار را بیش از پیش در اذهان تثبیت كند ،سعي كرد در جای جای شاهنامه به قدرت و زور
بازوی اين پهلوان اشاره كند تا خوانندگان به تأثیر اين پديده و ويژگي خاصّ اسفنديار بیش از پیش اشاره
كند.
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کیخسرو:
كیخسرو چون جمشید دارای جام جهان نما است .البته با دلي كه آئینه گیتي نماست .بیژن را به ياری
همین آئینهی گیتينما در اقتصای توران يافتند( .شمیسا )031-034 :1314 ،و (ياحقي)413 :1314 ،
در بحث جام كیخسرو ،نظامي چندين مرتبه اسم او را آورده و در يك بیت هم با «غار كیخسرو» از او
ياد كرده و افسانه غار او را كه اسکندر به آن دسترسي پیدا كرده بحث كرده است:
کیخسرو و جام او:
سرير سرافراز شد نام او

در او تخت كیخسرو و جام او

مگر كز كهن جام كیخسروی

دهد

نوی

كلیدی كه كیخسرو از جام ديد

در آيینه دست توست ان كلید

مجلس

مملکت

را

(نظامي،1315،ب 6504و ب 6544و ب)6152
يکي از پديدههايي كه به عنوان افسانه شناخته ميشود ،جام كیخسرو يا همان «جام جهان بین» است كه
گفته شده شده در آن احوال خیر و شر عالم را ميديدند .در نمونهی شعری فوق به خوبي به اين جام اشاره
شده و اينکه شاعر امید دارد كه از طريق اين جام ،نويد «مجلس مملکت» داده شود .در بیت سوّم نیز
عقیده دارد كه كلید مورد نظر كه در عالم واقع وجود دارد ،پیشتر در آن جام ديده شده است و اين امر
باور افسانه بودن جام مذكور را در پردهی ترديد فرو ميبرد و آن را به واقعیت نزديك ميسازد.
نوشین روان:
انوشیروان نابود كننده مزدكیان است .اسم وزير او بزرگمهر است كه به حکمت معروف است .انوشیروان
در ادب فارسي نمونه دادگری است .او در ديوان مداين عدالت خانهيي ساخته بود ،بدين طريق كه در آنجا
زنجیری آويخته بود و هركس شکايتي داشت آن زنجیر را به صدا در ميآورد .گفتهاند :روزی خری به
تظلم به آن زنجیر پناه برد و پشت خود را به زنجیر مالید تا صدای زنجیر بر خاست ،انوشیروان متوجه شد
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و حق آن خر را داد .پیغمبر اسالم در زمان انوشیروان والدت يافته است( .جلوس  031فوت 073م) كاخ
انوشیروان در مداين نمونه جالل و شکوه پادشاهان عجم است( .شمیسا )101-105 :1314 ،و نیز
(محمدی. )630 :1376 ،
ظاهراً نظامي تنها يك بار از انوشیروان با عنوان «نوشین روان» ياد كرده است:
رای

وزيران

پذيزد

شکوه

همه كار شاهان گیتي پژوه

ز

ملك شاه و محمود نوشین روان

كه بردند گوی از همه خسروان
(همان ،ابیات )1520- 24

در تکمیل اين سخن و صحّه نهادن بر جنبهی اسطوری اين مسأله بايد گفت در يکي از سالهای واپسین
سلطنت انوشیروان بزرگ كه امپراتوری ساساني در اوج قدرت به سر مي برد ،انوشیروان در شبي خواب
عجیبي ديد كه با وحشت از خواب پريد و بالفاصله دستور داد تا وزير وی يعني بزرگمهر كه مردی دانا و
با فضیلت بود را به پیش وی بخوانند .پس از آنكه بزرگمهر به پیشگاه انوشیروان آمد ،انوشیروان خواب
خويش را هنوز هم برايش رنگ واقعیت داشت را برای بزرگمهر بازگو كرد .انوشیروان گفت كه در خواب
ديده است كه يك سپاه چند صد هزار نفری از تازيان به ايران زمین حمله كرده اند و از اروندرود موفق به
عبور مي شوند و با تمام خوی وحشي گری و بي رحمي تمام مردم را ميكشند و تمام شهرهای ايران را به
آتش ميكشند و تمامي شهرهای ايران ويران شده و دود سیاهي از همه طرف بلند ميشود و تمامي
آتشکدهها ويران ميگردند و تمامي جشنهای ايرانیان نیز از بین ميرود و قصر انوشیروان نیز ويران مي-
شود .بزرگمهر معني اين خواب را چنین بازگو مي كند كه در آينده نزديك خاندان ساسانیان سقوط خواهند
كرد و اعراب به سوی ايران حمله ميكنند و ايرانیان شکست ميخورند .خسرو انوشیروان با شنیدن اين
سخنان برای مدت طوالني دچار نگراني شد و بزرگمهر در صدد دلداری خسرو گفت كه برای تو چه فرقي
ميكند كه ايرانیان شکست بخورند در حالي كه در آن زمان تو زنده نیستي .اين نوع پیشگويي كردن به
خوبي دالّ بر غیرواقعي بودن اين مسأله است.
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رستم:
رستم يا تهمتن (فرزند زال و رودابه) معروف ترين پهلوان ايراني كه به جنگ آوری و شکست ناپذيری
و قدرت بازو بينظیر بود .وی اهل سیستان يا سجستان (←رستم سگزی) بوده است ،چون سیمرغ بر زال
پدر رستم نام دستان نهاده بود ،گاه به رستم ،رستم دستان نیز گفتهاند .رستم پسرش سهراب را بهطور
ناشناس از بین برد.
ديو سپید بزرگترين ديوی است كه در مازندران بوده و او را به مناسبت سفید بودن موهايش ،ديو سپید
ميخواندند .رخش كه به معني سرخ و سفید به يکديگر آمیخته ،قوس و قزح يا كمان رستم و نیز مطلق
اسب در فرهنگها آمده است .رخش اسب شگفتآور رستم است كه با يك آزمون دشوار از میان گلههای
فراوان برگزيده شد و عمری به درازی عمر رستم داشت .رخش در قدرت و هوش فوقالعاده بود .سرانجام
در  455سالگي با سوار خويش در چاهي كه شغاد با حیله آنان را انداخت ،جان سپرد .رخش حتي در
آخرين لحظات كه مرگ را حس ميكرد ،تمام تالش خود را برای نجات رستم به كار گرفت .فردوسي
اسب رستم را از حیث درخشندگي به رخش نام برده است( .شمیسا )334-333 :1314 ،و نیز (ياحقي،
 311 ، 374 -370 :1314و )050-053
نظامي در هفت بیت نام رستم را درشرفنامه وهفت پیکربا صفات قهرماني ذكر كرده است از جمله:
رستم

نموده

نه

اسفنديار

هر انچ او نمود گه كارزار

نه

زند ديوی اهت چو اسفنديار

كه با رستم آيي سوی كارزار

چنین گفت رستم فرامرز را

كه مشکن دل و بشکن البرز را

شنیدم كه رستم سوار دلیر

به تنهايي تکاپوی كردی چو شیر

كجا رستم و زال و سیمرغ و سام

فريدون با فرّو جمشید و جام

(نظامي،1315،ب 453و ب 2235و ب 2730و ب 2764و ب)2743
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در اين ابیات به دو اسطورهی ديو و سیمرغ اشاره شده است؛ در رابطه با ديو بايد گفت «قبل از ظهور
زرتشت ،آريايي ها الهه های متعدد داشتند؛ ديوان پروردگاران مشترك بین اقوام هند و ايراني بودند .اما
پس از جدايي ايرانیان از هندوان ،پروردگاران مشترك قديم يعني ديوها كه مورد پرستش هندوان بودند،
نزد ايرانیان ،اهريمنان خوانده شدند .در آيین زردشت تعداد ديوان بسیار است .هفت ديو در مقابل هفت
امشاسپندان قرار دارند .اهريمن برای مبارزه با اهورامزدا شش ديو مي آفريند .اولین ديو« ،اكومنه» نام دارد؛
به معني بدنهاد و بدسرشت .اين ديو را اهريمن در مقابل «وهومنه» يا «بهمن» آفريد .به نظر محققان اكومنه
ديو همان اكوان ديو است كه رستم در شاهنامه فردوسي با او مبارزه مي كند و او را از پای درميآورد»
(احمدی1316 ،ش .)157 :ناگفته پیداست كه نبر با موجودی خیالي همچون ديو تنها يك افسانه است ولي
فردوسي با چنان جزئیاتي به توصیف اين نبرد ميپردازد كه خوانندگان افسانه بودن اين موجود را به سختي
باور ميكنند.
بهمن:
نظامي از بهمن در شرفنامه به مناسبتهای فراوان ياد كرده است و در بیش از  17بیت اسم او را آورده
است از جمله:
گر

نشکني

بشکند

كارزار

همین گفت با بهمن اسفنديار

كه

چرا گشت بهمن فرامرز را

بخون غرقه كرد آن برو برز را

چنین داد پاسخ جهانديده مرد

كه بهمن بدان اژدهايي كه كرد
(نظامي،1315،ب 2734و ب 2705و ب)2702

شايان ذكر است كه با خوانش برخي از اشعار اين شاعر به ويژه آنچه كه در اين مجال ذكر شده است
ميتوان چنین نتیجه گرفت كه اعمال پهلواني و جنگهای بسیار ماهرانه و خارق العادهای كه بهمن به آنها
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اقدام ميكرد ،اين باور را در ذهن خوانندگان تثبیت كرده است كه وی نیز شخصیتي افسانهای دارد و
اقدامات و شرح جنگهای وی در زمرهی داستانهای اسطورهای جای ميگیرد.
فریدون:
فريدون ششمین شاه ايران كه  055سال پادشاهي كرد و از نژاد تهمورث بود .او پسر آبتین و فرانك
است .پدر فريدون به دست ضحاك كشته شد .ضحاك روزی به خواب ديد كه مردی فريدون نام بر او
چیره شد ،از اين رو در صدد پیدا كردن او بر آمد .مادر فريدون وی را از ترس ضحاك به نگاهبان گاوی
بهنام (برمايون) سپرد و پس از مدتي او را به البرز كوه برد .فريدون در  14سالگي شرح حال و نسب خود
را از مادر پرسید و مادر به او واقعیَت را بیان كرد .چون كاوهی آهنگر برعلیه ضحاك قیام كرد ،فريدون را
به شاهي فرا خواند .فريدون به كمك كاوه به جنگ ضحاك رفت و پیشبند چرمین كاوه را پرچم لشکر
خود قرار داد .درفش يا پرچم كاويان از آن تاريخ پرچم ايران شد .فريدون ضحاك را ،در كوه دماوند
زنداني كرد و خود به شاهي رسید(.شمیسا )050-056 :1314 ،و (ياحقي)436 :1314 ،
نظامي در شرفنامه از فريدون در چندين مورد ياد كرده است و بیش از  16بار آورده است:
كجا رستم و زال و سیمرغ و سام

فريدون با فرّو جمشید و جام

نشان جسته بود از درفش بلند

كه

فیروزمند

فريدون بدان ازدها باره مرد

هم از قوت اژدهايي چه كرد

كیومرث از خیل تو چاكری

فرمانبری

ماند

فريدون

از
ز

ملك

فريد
تو

(نظامي،1315،ب 2743و ب 1310و ب 2137و ب)6155
از برخي ابیات چنین برميآيد كه فريدون شخصیتي بود كه تا حدود هم به خاطر بخشندگي خود زبانزد
شده بود .امّا با خوانش ابیات مذكور اينگونه استنتاج ميشود كه وی نیز نبردهای غیروانه و خستگي-

| 81

ISSN: 2645-3428

مجله آموزش زبان ،ادبیات و زبان شناسی /سال پنجم ،شماره دوم ،شهریور ماه 1041

ناپذيری با اژدها داشت و اين شاعر به آنها اشاره كرده است؛ از اين رو ميتوان او را نیز شخصیتي كه با
معیارهای اسطوره در ادبیات قديم فارسي وجود دارد ،مطابق دانست.
مانی:
نام نقاش زمان اردشیر يا شاپور ساساني است كه مادرش از نجبای ايران و پدرش فاتك ،از مردم
همدان بود( .شمیسا )011 :1314 ،نظامي به مناسبت فراوان بهويژه به مناسبت نقاشي و نگارگریهای
چیني از ماني در بیش از شش بیت ياد كرده است:
شنیدم كه ماني به صورتگری

ز وی سوی چین شد به پیغمبری
ناصبور

چو ماني رسید از بیابان دور

دلي

داشت

او

بُدان

حوزه

بدانست

ماني

كه

در

راه

چو درخاك چین اين خبرگشت فاش

كه

ماني

از
بدان

تشنگي
چینیان
آب

چاه
زدد

او
ورباش

(همان،ب 0106و ب 0145و ب 0143و ب)0141
ماني نیز از شخصیتهايي است كه داستان زندگياش بسیار خواندني ميباشد .عالوه بر اهتمام وی به
نگارگری ،طبابت ،نويسندگي و شعر ،شايد بتوان گفت آنچه كه بیش از هر چیز به اشتهار و ماندگاری نام
وی دامن زده است ،سفری باشد كه وی جهت تبلیغ آيین خود به هند انجام داد .وی همچنین افرادی را به
سرزمینهای مختلف فرستاد تا آيین وی را راج دهند و همین امر بیش از هر اقدام ديگری آوازهی وی
منتشر ساخت.
عالوه بر موارد مذكور نظامي در شرفنامه به مناسبتهای گوناگون از قهرمانان حماسي و ملي ياد كرده
از جمله:
آرش (ب ،)2433افراسیاب (ب ،)6123بهرام گور (ب ،)433قباد(ب  0043و ،)3156كي كاووس(
216و ،)...كیقباد( 2717و )...و جمشید(ابیات  460و  2134و )...
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هاروت و زهره:
هاروت و ماروت مظهر سحر و جادو بودند جادوگران در موقع سحر به ايشان متوسل ميشدند .از
اين رو هاروت و ماروت را دو ساحر بابلي گفتهاند .قرآن مجید از باب اعتبار ،مردم را به اين قصه متذكر
ساخته است تا از سحر و جادوگری دست بردارند و اموری كه موجب تفرقه باشد تعلیم و تربیت نکنند.
(شمیسا)411 :1314 ،
طبق روايات اسالمي دو فرشته به نامهای هاروت و ماروت زمانيكه از جانب خداوند به زمین
آمدند در میان مردم به قضاوت و داوری مشغول بودند .اين دو فرشته سحر و جادو را در سرزمین بابل
تعلیم ميدادند كه به سحر بابلي موسوم است .دو دلیل برای فرستادن هاروت و ماروت به زمین روايت شده
يکي اينکه در آنزمان ساحران ادّعای پیغمبری ميكردند و خداوند به هاروت و ماروت امر كرد تا سحر و
جادو را به عدّهای بیاموزند تا از كیفیّت سحر و جادو مطّلع شوند و سحر و جادوی آنان را نزد مردم
بيارزش جلوه دهند .دلیل ديگر آن است كه هاروت و ماروت آدمیان را به خاطر گناهانشان سرزنش
ميكردند ..چاه بابل نماد سحر و جادو ،هاروت و ماروت در ادب فارسي نماد جادوگری هستند(.با اندكي
تلخیص و تصرّف از ياحقي143 :1314 ،ـ )146
نظامي تنها درد و بیت به اين موضوع اشاره كرده است:
چو بر خواندني افسوني آن دلفريب

ز دل هوش بروی ز دانا شکیب

به هاروتي از زهره دل برده بود

چو هاروت صد پیش او مرده بود
(نظامي ،1315،ابیات )3132- 33

چو زهره به بابل درآمد نخست

ز هاروتیان خاك آن بوم شست
(همان ،ب)2170
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نظامي در شرفنامه به افسانههای عاشقانه اشارهای ندارد و تنها يك مرتبه به شیرين و خسرو اشاراتي
دارد مگر اينکه از محفل و عاشقانههای اسکندر بحث كند والبته دراوج بیان ،حماسه وغنارابهم مي
امیزدوپیوسته بخش غنايي اين حماسه گويي هايش مي چربد(.كاكه رش)1333:
با دقّت در اين ابیات و بررسي منابع ديني و روايي مختلف چنین استنتاج گرديد كه هاروت يك فرشته
بود و اگر از آدمیان به شمار ميرفت ميبايست پشتوانهی روايي معتبر و موثّقي از منابع ديني و روايات
انبیاء و امامان معصوم (ع) داشته باشد؛ از اين رو ميتوان گفت آنجه كه در رابطه با هاروت و زهره گفته
شده است ،نوعي افسانه به شمار ميرود و شايد هم بتوان نام داستان عامیانه بر آن نهاد كه در هر دو
صورت در واقعیت جايي ندارد.
شیرين زن افسانهای خسرو پرويز است ،اگر چه نظامي غناييترين كتاب خود را به نام خسرو شیرين
كرده است اما در اين كتاب (شرفنامه) تنها يك بار از او ياد كرده است و آن جايي است كه مجلس نوشايه
و اسکندر را ميآرايند:
ديگر

فراز

سرش

عروسي چنان را نشاند از برش

عروسان

يکي جوی ازآن حوض نوشین گالب

نه خسرو كه شیرين نديده خواب
نظامي،1315،ب 3751و ب3754

شیرين كه شهبانوی پرنفوذ و محبوب خسرو پرويز بود ،از نظر برخي اديبان شخصیت واقعي نداشت و
در حقیقت معشوقهای اسطوری به شمار ميرفت .حتّي اگر بخواهیم خودِ شخصیت شیرين را هم يك
شخصیت واثعي فرض كنیم ،همان داستانهايي كه در رابطه با وی وجود داشت و آن نهر شیر كه از دل كوه
تا وسط كاخ برای وی روان شده بود يك امر اسطوری است و رنگ و بوی اسطوری بودن را از داستان
وی ميزدايد.
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اسکندر و روشنک:
روشنك دختر دارا شاه ايراني و ازدواج او با اسکندر در شرفنامه با توصیفهای زيبا ،صحنه آرايي-
ها شگفت انگیز و جادويي و عاشقانهها آراسته شده است .نظامي اين افسانه را در بیش از  165بیت
(ابیات  )2331 – 3516آورده است.
اسکندر چند روزی در اسپهان بیاسود و آنگاه وزير خويش را با هديههای گرانبها به مشکوی دارا
فرستاد تا به فرمان دارا از روشنك خواستگاری بکند .مترجم ايراني به وزير يوناني گفت :شايسته
فرمانروايي چون اسکندر ،دختر شاهنشاه ايران روشنك است و در آن جای گمان نیست.
كس خانه هم خانهزادی شود

به باد امده هم به بادی شود

به آب زر اين نکته بايد نوشت

شتربان درود انچه خر بنده كشت
(همان ،ب 2321و ب)2331

با دقّت در مطالب مذكور بايد گفت كه نظامي برای آنکه به داستانهای عاشقانهی موجود در اشعار خود
رنگ و لعاب بیشتری ببخشد ،از چاشني افسانه نیز كمك گرفته و داستانهای افسانهای متعدّدی مانند
داستان روشنك را در آثار خود جای داده است .شايد بتوان گفت وی نیز بر آن بود تا همچون فردوسي با
كاربست اين عنصر ادبي ،بر تأثیرگذاری اشعار خود بیفزايد و شوق و اشتیاق خوانندگان را افزايش دهد.
اسکندر و دختر چینی چنگنواز:
ثروتیان اين بخش را «زن ،مبارك درخت بر آور» نامگذاری ميكند و اينگونه بازنويس كرده است:
«اسکندر پس از پیروزی بر سپاه روس ،هنگام شب به مي خوردن نشست .به كردارِ سرو جوان سرسبز
و شاد بود ،خطي از عنبرِ موی مشکین بر گل رخسارش انگیخته بود و جهان بر آن گل ،آب گل ريخته
بود .هم از فتح دشمن دلشاد بود و هم خانهاش از دوست آباد .پریپیکر نازكاندام يعني آن بت چیني را
طلب كرد و فرمود تا برای شاه چنگ بنوازد و آواز بخواند .كنیزك چیني چنگ را ساز كرد و به آوازی
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خوش راز دل بر زبان آورد و مقام واالی زنان را به رمز در آهنگ ِ دلنواز سرود و در اين بهانهسازی
خويشتن را از همه شاهان برتر و باالتر جلوه داد و گفت:
امشب جهان را از شادی تازگيهاست و اينهمه شادی از دولت خسروی است.
به هنگام گل خوش بُوَد روزگار

بخندد

سکندر چو پیروز آرد به چنگ

نه

جهان
زيبا

بُوَد

چون
آينه

بخندد

بهار

زير

زنگ
(همان ،ب 4340و ب)4371

آنگاه خويشتن را با يك يك شاهان شاهنامه فردوسي سنجید و گفت اگر اسکندر از جمشید جم
باالتر است رخسار من از خورشید زيباتر است و اگر اسکندر جهان را گرفت ،من خود آن كسي را گرفتم
كه عالم را گرفته است يعني همه شاهان جهانگیر در چنگ زنان خويش اسیرانند:
شه ار زانکه عالم گرفت ای شگفت

من آن را گرفتم كه عالم گرفت
(نظامي،1315،ب)4377

اين داستان يك داستان عامیانه است و به خوبي ميتوان عناصر موجود در داستانهای عامیانه را در آن
بازآفريني كرد .شايان ذكر است كه از يك سو اينکه شخصیت اصلي اين داستان يك زن چیني است و از
سوی ديگر عنصر هنر در آن به خوبي نمود يافته است ،بر غنای اين داستان ميافزايد و آن را از بسیاری
داستانهای عاشقانه ديگر متمايز ميسازد .هرچند كه زيبايي بسیار زياد و چشمگیر دختر چیني چنگنواز
نیز يکي از وجوه تمايز اين داستان است.
داستان عاشقانه اسکندر و نوشابه:
بهنظر ميرسد يکي از عاشقانهترين داستانهای شرفنامه ،اين داستان باشد زيرا نظامي با عنوانهای
«شنیدن اسکندر صفت نوشابه و هوس كردن» و «رفتن اسکندر به رسولي به نزديك نوشابه» و «نزهت
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كردن اسکندر با نوشابه بردع» اين موضوع را در بیش از  655بیت توصیف و صحنه آرايي كرده است.
(كاكه رش)1333:
آذر همایون ،دختر جادو و ازداواج او با اسکندر:
اسکندر چون به شهر اسپهان رسید از آن شهر بسیار خوشدل و خرّم شد و در آنجا شادی و كامراني
پیش گرفت و هیربدان را كشت و آتشکدهها را از میان برداشت .در اسپهان ،بهاری كخن (= بتکدهای
باستاني) و آتشکده و عبادتگاهي چیني نگار و زيبا از صد بهار از عهد باستان مانده بود كه به آيین
زردشت نگهداری ميشد و نیايشگاه ايشان بود .در آنجا دختری جادو از نسل سام به مان آذرهمايون
افسونگری ميكرد.
افسانه ،اسطوره و داستان های عامیانه در هفت پیکر
وقتي كه در هفت پیکر تأمل مي كنیم مي بینیم سراسر اين منظومه حول هفت افسانه ی مي چرخد كه
غنابرحماسه برتری داردوبرجسته ترين ويژگي فرهنگ عامیانه ی هفت پیکرراهمین افسانه سازی تشکیل
مي دهدكه برتمام ويژگي های آن سايه افکنده است.براين اساس،به نظر مي رسدافسانه ها تلخیص
شونددردرك نگاه نظامي به اسطوره وافسانه سازی وتوجه به اين بخش فرهنگ عامیانه ياری رسان
خواهدبود.
هفت افسانه ی خیالی در هفت پیکر:
هفت افسانه ی خیال انگیز كه هر كدام به ستاره ای منسوب اند:
بهشت خیالي در ديار مدهوشان
روز شنبه بهرام جامه ی سیاه مي پوشد و در گنبد سیاه پیش دختر پادشاه هند مي نشیند تا گوش به
افسانه ی او ده
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قصه روز يکشنبه :يغماناز دختر پادشاه روم
بهرام روز يکشنبه میهمان دختر پادشاه روم (يغماناز) در گنبد زرد آفتابي است .يغماناز چنین حکايت
كرد.
افسانه ی گنبد سبز
روز دوشنبه بهرام در گنبد سیز پیش ناز پری دختر پادشاه خوارزم مي نشیند و ناز پری داستان بشر
پرهیزگار را اين چنین بیان مي كند.
افسانه ی بانوی حصاری (نسرين نوش)
روز سه شنبه بهرام لباس سرخ رنگ مي پوشد و پیش نسرين نوش دختر پادشاه سقالب مي رود نسرين
نوش چنین حکايت اغاز كرد
افسانه ی گنبد پنجم (دختر شاه مغرب)
مردی ماهان نام در مصر زندگي مي كرد روزی در باغ يکي از دوستان مهمان بود .در آن مهماني
شريك تجاری او هم شركت داشت پس از عیش و نوش فراوان ماهان همراه شريکش پنهاني از باغ به
سوی شهر به قصد خانه ی خويش و دزدی از مال مردم حركت كردند ولي از فرط مستي راه خانه و رفیق
را گم كرد و به علت خستگي زياد ماهان را خواب برد.
افسانه ی گنبد صندلی(دختر پادشاه چین)
داستان خیر و شر
داستان های عامیانه ی ملی:
رستم(/)1670/952کیخسرو(/)515کیکاوس(/)29
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نتیجهگیری
يافتههای تحقیق نشان ميدهد كه :
با آنکه هر دو كتاب سفارشي هستند ونظامي چنان استادانه از عهده ی آن برآمده است كه هرگز مقلدان
به حد وی در زبان و بیان نرسیدند.
در عین حال در هر دو كتاب اسطوره سازی وافسانه گرايي موج مي زند ،به ويژه هفت پیکر بناييافسانه دارد اما در شرفنامه تالش دارد افسانه ها را در قالب اسطوره های ملي نمايان سازد.
 داستانها و افسانههای عامیانه در هفت پیکر به نسبت كمتر بودن ابیاتش نسبت به شرفنامه بیشترنمود دارد وعلت آن رامي توان درافسانه سازی های زياد وعاشقانه وخیال برانگیز و حوادث پیرامون آن
دانست  ،با توجه به اينکه شرفنامه بیشتر رنگ تاريخي دارد.
 نظامي درهفت پیکراز جلوههای فرهنگ شفاهي (باورها وداستان ها)ی افسانه ای بیشتر استفاده كردهاست.
 اماجلوههای فرهنگ شفاهي(باورها وافسانه ها) در شرفنامه بیشتر رنگ تاريخي دارد..
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