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 چکيده
 اي نظامیهاي مهم و اصلی نظام فکري و اندیشههاي ایران باستان از خاستگاهاندیشه

نبستگی خاصی داشت و برخی داستازبان پهلوي دلگنجوي است. او به ایران باستان و 
خورد. مطالعه و بررسی آثار وي نشان هایش نیز در فضاي ایران پیش از اسالم رقم می

ه ها باعث شدها قرار دارد و این اندیشهاین نوع اندیشه تأثیردهد که او بسیار تحت می
ه هایی کبگیرد؛ استعارهي نظامی شکل هاي درباري متنوعی در خمسهاست تا استعاره

ته ي سبکی برجسهابه دلیل انسجامی که در متن خمسه ایجاد کرده، به یکی از شاخصه
تبدیل شده است. با توجه به همین موضوع و  و قابل توجه در سطح بالغی خمسه

هاي درباري در خمسه، این پژوهش تالش دارد با مبنا قرار دادن اهمیت نقش استعاره
یري گهاي ایران باستان در شکلي شناختی، به بررسی نقش اندیشهاستعارهي نظریه

 ثیرتأهاي مهم درباري، گذر تحلیل برخی از استعارههاي درباري بپردازد و از رهاستعاره
ها را بر ذهن و روان نظامی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نتایج این این نوع اندیشه

هایی نظیر محمد، شاه است؛ خورشید، شاه است؛ استعارهکاربرد  دهد،تحقیق نشان می
ي نظامی، حاکی از این است که شهر است در خمسهشاه، نور است و خورنق، آرمان

هاي آن مانند اعتقاد به شاه شهري و برخی از مولفهي ایرانهایی همچون اندیشهاندیشه
ي و آیین میتراییسم، در شهر و همچنین باورهاي مربوط به فره ایزدآرمانی و آرمان

 اند.هاي درباري نظامی، نقشی بسزا داشتهترین استعارهگیري برخی از مهمشکل

هاي ي شناختی، اندیشههاي درباري، استعارهي نظامی، استعارهخمسههای کليدی: واژه 
 ایران باستان.
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 . مقدمه1
هاي ارتباط دربار با سرودهاست، مبحث مطرح یلی که در مورد ادبیات کالسیک یکی از مسا

ي بین هکند، رابطکدکنی در کتاب صورخیال مطرح میچه که شفیعیشاعران است. برطبق آن
شعر و دربار و همچنین دید اشرافی شاعران زبان فارسی را باید در پیش از اسالم و در عصر 

دربار (؛ پیوندي که در دوران بعد از اسالم در 291: 1391وجو کرد )ساسانی جست
ان کند. ارتباط شاعرهایی همچون سامانیان، غزنویان و سلجوقیان نیز تداوم پیدا میحکومت

خن ي مخاطبانشان و زینت دادن به سشود تا شعرا سعی کنند بنابر سلیقهبا دربار موجب می
خود از گفتمان دربار استفاده و عناصر آن را وارد کالم خویش کنند؛ امري که هرچند شعر 

ها و همچنین شود تا نگرشکند، باعث میي مردم دور میها را از فضاي زندگی عامهآن
-رو آن بودند. از جمله نگرشها شاعران دیگر دنبالههاي خاصی پدید بیاید که تا قرنسنت

ذهنیت بود که براي ارزشمند کردن و پذیرفتنی کردن کالم، باید آن  هایی که ایجاد شد، این
شود تا برخی از شاعران سعی کنند ن درباري آمیخته کرد. ذهنیتی که منجر میرا با گفتما

ها و فضاي شعري خود را در حال و هواي درباري حفظ کنند و براي تصویرسازي
 أثیرتهاي خود، به صورت خودآگاه و ناخودآگاه بنابر آن ذهنیت خاص، تحتپردازياستعاره

یق، بسیاري از باورها و اعتقادات خود را در قالب گفتمان درباري باشند و حتی از این طر
 توان اشاره کرد. اوي این شاعران به نظامی گنجوي میگفتمان درباري مطرح کنند. از جمله

از جمله شاعرانی است که اگرچه ارتباط چندانی با دربار شاهان نداشت )رک. دولتشاه 
میراث شاعران پیش از او بود،  هایی کهها و ذهنیّت(؛ اما نگرش128: 1382سمرقندي، 

موجبات این را فراهم آورد تا او نیز خواه ناخواه، تحت تاثیر گفتمان درباري و عناصر مرتبط 
اي که عناصر درباري و صورخیال مخصوص به این نوع گفتمان، با آن قرار بگیرد؛ به گونه

ن میان، گذارد. در ایسزا میي بتأثیرکند و بر شعر او، در شعر او بسامد قابل توجهی پیدا می
هاي مربوط به ایران ي نظامی همچون اندیشههاي حاکم بر ذهن و اندیشهبرخی از اندیشه

نیز  شوندهاي اصلی و مهم نظام فکري و اندیشگانی او محسوب میباستان که از خاستگاه
سزا نقشی بي نظامی، هاي درباري در خمسهمزید بر علت شده و در آفرینش و خلق استعاره

یرد؛ ي نظامی شکل بگهاي درباري متنوعی در خمسهاستعارهشوند تا کنند و عاملی میایفا می
بکی ي سهاهایی که به دلیل انسجامی که در متن خمسه ایجاد کرده است، از شاخصهاستعاره

 آید. با توجه به همیني نظامی به حساب میبرجسته و قابل توجه در سطح بالغی خمسه
هاي درباري در خمسه، این پژوهش تالش دارد با مبنا قرار موضوع و اهمیت نقش استعاره
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تان هاي ایران باسي شناختی و با توجه به نقش مهم و کلیدي اندیشهي استعارهدادن نظریه
درباري  هايگیري استعارههاي باستانی در شکلاندیشه تأثیردر تفکر نظامی، به بررسی 

امل این ع تأثیرهایی که تحت ترین استعارهوجو در برخی از مهمگذر جستهبپردازد و از ر
برقرار  هاي درباريهاي ایران باستان و استعارهاند، ارتباطاتی را که بین اندیشهگرفتهشکل

 مورد تبیین و تحلیل قرار دهد. 
 

 ی تحقيق. پيشينه1. 1
هاي تعارهگیري اسایران باستان در شکلهاي اندیشه تأثیربار در این تحقیق، براي نخستین

گیرد که این امر در ي نظامی با رویکرد شناختی مورد بررسی قرار میدرباري در خمسه
تحقیق  يآید؛ زیرا که بررسی پیشینهسابقه به شمار میهاي خمسه، کاري بیتحلیل استعاره

دهد که اکثر این ي نظامی نشان میي صورخیال و مبحث استعاره در خمسهدر زمینه
ها، با دیدگاه کالسیک و سنتی به بررسی و تحلیل صورخیال و استعاره در خمسه پژوهش
 هاي نظامی دراند و تحقیقی که با رویکرد شناختی و مفهومی به بررسی سرودهپرداخته

ها را مورد تحلیل قرار دهد، در ادبیات فارسی گیري آنخمسه پرداخته و عوامل شکل
ي این تفاسیر، ندارد و پژوهشی در این زمینه انجام نشده است؛ اما با همه ايپیشینه

 يهاي ایران باستان، مانند اندیشهاندیشه تأثیرتوان یافت که به هایی را میپژوهش
 ياندیشه»ي ها به مقالهي آنشهري بر ذهن و روان نظامی پرداخته باشند که از جملهایران

ي محمدحسین کرمی و زینب (، نوشته1387« )ي نظامیاسکندرنامهشهري در سیاسی ایران
 ي اساسی وتوان اشاره کرد. نویسندگان در این مقاله ضمن برشمردن ده مولفهنوروزي می
شهري مانند اصالت و استقالل منطق امر سیاسی، نقادي زمانه، جایگاه ي ایرانمهم اندیشه

وجوي نمودهاي آن در ي شاه آرمانی، به جستهممتاز وزارت و مشاوره و اعتقاد به نظری
هاي دیگري نیز همچون اند. عالوه بر این مقاله، پژوهشي نظامی پرداختهاسکندرنامه

شهر دادپرور دیار آرمان»اهلل اصیل و ب( از حجت1371« )شهر نظامیدژ آرمانتصویر گنگ»
هاي شهري و یکی از مولفهراني ایسنی با توجه به اندیشه( از شهرزاد شاه1377« )نظامی

شهر را در اشعار و آثار نظامی، ي آرمانشهر، نمود اندیشهاصلی آن؛ یعنی اعتقاد به آرمان
 مهر ايهآیین يمایهبن» اي تحت عنواناند. مریم حسینی نیز در مقالهبررسی و تحلیل کرده

هاي نظامی از وريبهره(، به بررسی برخی از 1391« )نظامی کریپهفت در زرتشت و
هاي این کارکردهاي هایی از نشانههاي نمادین آیین مهر و زرتشت پرداخته و نمونهقابلیت

( از دیگر مقاالت موجود 95مورد تحلیل قرار داده است. )همان:  ،کریپهفتنمادین را در 
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 شکرِ  و ینشیر رد آناهیتا ایزدبانوي تاریخیِ حیاتِ»در این زمینه، تحقیق دیگري تحت عنوان 
است که در آن نویسندگان، مدعی بازتولید ایزدبانوي آناهیتا در شخصیت شیرین و « نظامی

باشند که آناهیتا از طریق ادبیات عامه، در این دو شخصیت اند و بر این اعتقاد میشکر گردیده
گران، تبلور پیدا کرده و به حیات خود در کالبدي جدید ادامه داده است. )محمودي و دی

ها را از ي نظري تحقیق، برخی از پژوهشچه ذکر شد، در حوزهعالوه بر آن (105: 1391
ي ي شناختی در ادبیات فارسی در جایگاه بخشی از پیشینهي استعارهلحاظ کاربست نظریه

 توانها به این تحقیقات میترین آنتوان به حساب آورد که از جمله مهماین پژوهش می
فام و )گل« شناسی شناختیي زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زباناستعاره»اشاره کرد: 

خوانش شعر »(؛ 1389)بهنام، « شمس وانیدي مفهومی نور در استعاره»(؛ 1388دیگران، 
هاي زنجیره»(؛ 1391)صادقی، « اثر احمد شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی تیحکا

هاي عرفانی بایزید بررسی شخصیت و اندیشه»(؛ 1392)هاشمی،« استعاري محبت در تصوف
ي مفهومی استعاره»(؛ 1392)هاشمی و قوام، « ي شناختیبسطامی براساس روش استعاره

هاي عشق تحلیل شناختی استعاره»(؛ 1392دیگران،  فکر و)زرین« بهاءولد معارفرویش در 
 شمس وانیدهاي مفهومی در استعاره»(، 1392)زرقانی، مهدوي و آیاد، « در غزلیات سنایی

ي هاي مفهومی در حوزهاستعاره»(؛ 1392)کریمی و عالمی، « بر مبناي کنش حسی خوردن
بررسی »(؛ 1393زاده، و مقیمی)افراشی « شرم با استناد به شواهدي از شعر کالسیک فارسی

بررسی تطبیقی »( و 1392)رضایی و مقیمی، «هاي فارسیالمثلمفهومی در ضرب هاياستعاره
 (.1395)استوار نامقی، «ک رباعیات خیام و طالسم ابوماضیهاي مفهومی مشتراستعاره

 

 مبنای نظری تحقيق .1.2
ا به دهد تامکاناتی را در اختیار ما قرار میاي است که ي شناختی، نظریهي استعارهنظریه

ي ذهنی شاعران و نویسندگان دست پیدا کنیم و با نوع آداب کمک آن، به دنیاي ناشناخته
ها، نقش بسته آشنا و رسوم و اعتقاداتی که به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در ذهن آن

بینی ي فکري و جهانمنظومهطریق این نظریه، به شود تا ازشویم. این کارکردها موجب می
ي سبکی و هنري او رهنمون گردیم. این نظریه براي اولین بار در شاعر و یا شناسنامه

 بر طبقهایی که استعاره) Metaphors we live byانتشار کتاب با میالدي،  1980سال 
ا بلیکاف و جانسون مطرح گردید.  لیکاف و جانسوني به وسیله (،کنیمزندگی می هاآن

 ،هاستعار يهدربار هاي دیگربالغت کالسیک و همچنین نظرگاهنظر کشیدن به چالش 
شاعرانه  لاي مخصوص به زبان یا ابزار تخیّخصیصه استعاره صرفاً»چنین بیان داشتند که 
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ه گرفته فکر و اندیش يهبلکه سرتاسر زندگی ما از حوز؛ عنصر بالغی صرف نیستیک یا 
که ما براساس آن فکر یا  آن نظام مفهومی ساًگیرد و اسادربر می تا اعمال و رفتار ما را

و به طور کل، از استعاره ساخته  دارد کامال استعاري و ساختاري تماهیّ، کنیمل میمع
این نوع اسـتعاره را که ادراک و  هاآن (Lakoff and johnson, 2003: 3) «.شده است

« ي مفهومیاستعاره»شناخت مفهوم یک قلمرو از طریق قلمرو مفهوم دیگر است 
 ما ياندیشه بر حاکم مفاهیم که شدند مدعی با طرح این نظریه هاآن»گذاري کردند. نام

 ترینپاافتادهپیش حتی و ما يروزمره اعمال بلکه شود؛ نمی موضوعات فکري شامل فقط

 چگونگی و جهان در ي مامراوده ينحوه ادراکات، ساختار گیرد.نیز دربرمی را آن جزییات

 نقشی ما مفهومی نظام بنابراین، دهد.می شکل ذهنی مفاهیم همین افراد را سایر با ما تعامل

 کنیم، قبول را ادعا این درستی اگر و کندمی ایفا مانروزمره تعریف واقعیات در اساسی

 با مرتبط موضوعاتی مانروزانه اعمال و هاتجربه ي اندیشیدن،که نحوه بپذیریم باید

چه که براساس دیدگاه شناختی، برخالف آن درواقع، (؛123: 1389)هاشمی، « انداستعاره
بلکه در  ؛ستندین یقرارداد زبان کی رفاًها صدر بالغت کالسیک گفته شده است، استعاره

 هادارند و محصول نگرش شهیجهان خارج ر هايدهیبشر از پد یمختلف شناخت هايوهیش
 هايهرکدام از نگاشت يو سلطه طرهیخود هستند. س رامونیپ طیافراد به مح هايتذهنی و

 ر،یز تصاوا یعیوس فیتا ط شودیموجب م ی،در متون مختلف، خصوصاً متون ادب یشناخت
عه و مجمو هاینبیو جهان دیایمختلف در متن به وجود ب هايهیمجازها و کنا فات،یتوص

نگاشت »سازد.  اننمای را خود هااستعاره گونهنیا الياز البه سندهینو دیباورها و عقا
علم  که از گرددیمفهومی محسوب مي هاستعاري همبحث در نظری نتریو مهم نترییاصل

 است یمفاهیم بین استعاري مندي نظامگرفته شده است و منظور از آن، تناظرها اتیاضیر
 يهاستعار ،گریبه زبان د( grady, 2007: 190) «.دارند دیگریک با نزدیک ارتباطی که

ع مقصد و منبي هدامن اینگاشت قلمروهاي متناظر میان دو امر انتزاعی و حسی  ،یمفهوم
 دپردازیم یو ذهن یانتزاع میو استدالل در مورد مفاه درکبه  یآدم ،آن قیکه از طراست 

و محسوس، ملموس  ینیرا براساس امور ع یرحسیو غ یذهن میمفاه تواندیم یو به نوع
 درپردازان علوم شناختی، از نظریه. کووچش دیساختارمند نما نیو قابل درک و همچن

 یمفهوم ییقلمرو مبدأ قلمرو»: کندینظر ماظهار نیدو قلمرو مبدا و مقصد چن فیتعر
ودن ب یانتزاع يدرجه .مکنییاستفاده م گرید یدرک قلمرو مفهوم يما از آن برا هاست ک

است  ییروقلم  زیقلمرو مقصد ن .تر استکم اریبس ،مقصد يقلمرو نسبت به قلمروها نیا
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ت قلمرو نسب نیا ؛میآن را درک کن ،گرید یمفهوم يبه کمک قلمروها مکنییم یکه ما سع
 (Kövecses, 2002:252) «.است تریو ذهن تریانتزاع ،مبدأ وبه قلمر

 
 . بحث اصلی تحقيق2

اي نظامی هاي مهم و اصلی نظام فکري و اندیشههاي ایران باستان از خاستگاهاندیشه
ها هاین نوع اندیش تأثیردهد که او بسیار تحتوي نشان می است. مطالعه و بررسی آثار

هایش بستگی خاصی داشت و عموم داستانپهلوي دلقرار دارد. او به ایران باستان و زبان 
 و خسروهاي خورد. درواقع او در منظومهنیز در فضاي ایران پیش از اسالم، رقم می

ان کند که جزو شاههاي خود را از کسانی انتخاب میقهرمانان داستان کریپهفتو  نیریش
 هاآننگرد و به ستایش میي احترام با دیده هاآنساسانی هستند؛ شاهانی که نظامی به 

گونه که جریان و ماجراي گوید؛ آنهاي این شاهان میها و قهرمانیپردازد و از رشادتمی
را به اسطوره و حماسه تبدیل  هاآنحیات را از مسیر تاریخی و واقعی آن خارج کرده و 

م از اسال هایی که در آن نظامی صراحتاً به ستایش فرهنگ ایران پیشکند. از نمونهمی
اشاره کرد که در آن، نظامی به  نیریش و خسروي توان به بخشی از منظومهپردازد، میمی

 پردازد:ي هرمز با خسرو پرویز میشرح برخورد عادالنه
 کردند ازین پیشت بین که میــسیاس

 سازيدل و آن انصافـــا آن عــکج
 کنون گر خون صد مسکین بریزد

 ان گرمــچند ــپرستی شجهان زآتش
 ام استـــر نــــا او گبــمسلمانیم م

 

 ي خویشا بیگانه با دردانهـــه بـــن 
 سان رفت بازيه با فرزند از آنـــک

 ه برنخیزدـــک قراضــــد یـــز بن
 و را شرمـــی تـــکه بادا زین مسلمان

 ري مسلمانی کدام استـــر آن گبـگ
 ( 149 :1386)نظامی،                 

نظامی در ستایش آیین کهن، چنان سرسخت بوده است که حتی این امر مورد اعتراض 
 گردد:دوستان وي، واقع می

 ان نوک خامهــــو داري در سنـــچ
 ی را زربراندودن غرض چیست؟ـمس 

 بهريج قارون خاکــــون گنـچرا چ
 آوازه داريــــد زن کــــدر توحی

                 

 هنامن گنجـــل چندیــــد قفـــکلی 
 توان زیست؟تر، زین میزر اندر سیم

 گویان دهرياد سخنـــــه استـــک
 ان را تازه داري؟ــــم مغــرا رســچ

 (141)همان:                           
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ها و همچنین هاي ملی آناشارات نظامی به آداب و رسوم ایرانیان باستان، جشن
ا او ر تأثیرهایی است که میزان سایر مردمان، از جمله جلوهي تعامالت حکومت با نحوه

 کند.ها نمایان میي آناز گذشتگان خود و همچنین آگاهی فراوانش را درباره
جود دهد، وتفکرات ایران باستان را بر نظامی نشان می تأثیرهاي دیگري که از جلوه

پیش از اسالم داراي الگوي  شهري در ذهنّیت نظامی است. ایرانیان دري ایراناندیشه
شد محسوب می هاآني ناپذیر از اندیشهخاصی از نظام سیاسی بودند که بخشی جدایی

در طول تاریخ ایران باستان بود. از جمله  هاآنهاي و حاصل باورها، احساسات و نگرش
ین د ترین عناصر این اندیشه، در مرکز و محور قرار داشتن شخص پادشاه، پیوند میانمهم

ر ي اسالم بو سیاست و تقسیم جهان به دو بخش اهورایی و اهریمنی است. با سیطره
ایران، این نظام فکري از بین نرفت؛ بلکه با آمیخته شدن با فرهنگ اسالمی به حیات خود 

 وشاهنامه ادامه داد. احیاي کامل این تفکر و استمرار آن را باید مدیون کتبی همچون 
ک الملالملک طوسی دانست. درواقع شخصی مانند خواجه نظامنظام خواجه يسیاستنامه
ي تجربیات نزدیک به سی سال وزارت خود و دریافتی که از بر پایه استنامهیسبا نگارش 
ند کي سلطنت مطلقه و نظام سیاسی متمرکزي را تدوین میشهري دارد، نظریهسنّت ایران

ي هرگونه خواهی، شالودهجنبش مشروطه که نزدیک هزار سال و تا فراهم شدن مقدمات
 (61: 1375طباطبایی،  .آید. )رکزمین به شمار میي حکومت در ایراننظریه

هایی همچون اعتقاد به شاه آرمانی و فرّه ایزدي، نظامی نیز با مطرح کردن مولفه
بر جایگاه وزارت و مشاوره و توجه به عدالت و  تأکیدآمیختگی مبحث دین و سیاست، 

اي هاست که آثار این امر را در بخشی از استعاره دادگري، به نوعی میراثدار این اندیشه
ترین جا با بررسی برخی از مهمتوان مشاهده کرد. در ایندرباري او به وضوح می

یار زیاد این اند، نقش بسرفتههاي ایران باستان شکل گاندیشه تأثیرهایی که تحت استعاره
 دهیم:تر نشان میها را در تفکر نظامی بیشنوع اندیشه

 

 محمد، شاه است. 1. 2
 المی را باید در تفکرات اس آني است که ریشه نیااستعاره  نیاشاید تصور ابتدایی در مورد 

پندار ممکن است چندان صحیح نباشد؛ زیرا که این استعاره درواقع  نیامشاهده کرد؛ اما 
عقیده  نیاشهري است. دلیل ي ایراني حکومتداري در ایران باستان یا اندیشهي اندیشهنتیجه

ي ایران باستان مطرح شده است، چه که در مورد مبانی نظري اندیشهاست که بر طبق آن نیا
ند. بر ککه به پیوند دین و سلطنت و فرمانروایی اشاره میتفکر مبتنی بر اصلی است  نیا



 (38پياپی) 1397، زمستان 4ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  144

 

ادشاهی ي پنقل شده است، ایرانیان دین را شالوده شاهنامهچه که از اردشیر بابکان در طبق آن
 ند: دیگر ناگزیردانستند و معتقد بودند که جایگاه شاهی و دین توامان هستند و از یکمی

 نآفریر دین کند شهریار ــــو بـــچ
 نه بی تخت شاهی ست دینی به پاي 

 هک بر دگر بافتــــت یــــدو دیباس
 نـــت دیـــنیازسا بیـــه از پادشـن

 دــدیگرنان یکـــن پاسبانـــــچنی
 زنیاود بیـــن زان بـنه آن زین نه ای

 د راي و خردـــد خداونـــو باشـچ
 ا پاسبانـــود پادشـــن را بــچو دی
       

 ود شهریاري و دینــــرادر شـــب 
 ه جايــنه بی دین بود شهریاري ب

 رد تافتهـش خــــه آورده پیــــب
 ن بود شاه  را آفرینـــه  بی دیـــن

 ه در زیر یک چادرندـی کـــتو گوی
 سازان نیکـــاز دیدیمشــــدو انب
 ی مرد دینی بردـــی همــــدو گیت

 نو این هردو را جز برادر مخواـــت
 (1228: 2: ج1387)فردوسی،     

ي ي بارز دینی هستند و نمایندهباستان، شاهان همه داراي وجههدر واقع در ایران
شوند و به تایید اوست که شاهان صالحیّت زمامداري بر امور اهورامزدا بر زمین شناخته می

ي ان شاه نمایندهشوند. در نظر ایرانییابند و بر همین مبنا عین شریعت محسوب میرا می
دهد. آید که تحت حمایت او وظایفش را انجام میخاص خدا بر روي زمین به شمار می

( او تجلی روح نیکوکار خدا و نماد فرمانروایی او بر زمین است و 157: 1368هینلز،  .)رک
ا هوظیفه دارد که آفرینش و دین بهی و شادمانی رعیتش را گسترش دهد؛ زیرا که این

جه به همین اندیشه، با تو (161هاي خدا براي انسان است. )همان: هایی از درخواستجلوه
درتمند اهی قشود و از سوي دیگر به صورت پادشیعت محسوب میسو عین شرپیغمبر ازیک

پیوند  يدهندهکند که این امر نشاندا میزده در ذهن نظامی عینیت پیکه بر تخت زمین تکیه
ي اسالمی در ذهن نظامی است. البته باید اذعان کرد که شهري با اندیشهعمیق اندیشه ایران

 است:ي او نیز وجود داشتهسنایی و در حدیقه این نوع پیوند پیش از این در کالم
 ش اختیار ازلـــه در گوشــــگفت

 ب مجازــکاي شهنشه درین نشی 
     
 م و آدمـــاه عالـــه اي شـــبر ن
 ب از براي تو استــم و اشهــاده
 

 ار عملــــو خ ها علمی رطبــــب 
 ر بفراز ـــزود ســــرّ آزت فــــف

 (211: 1387)سنایی،                   
 ب و ادهمــــر ران اشهـــــداغ ب
 ن سرا سراي تواستـــر و ایــــآن س

 (213)همان:                            
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 ايـــهست لقمان به درگهت برپ
 نــافکت فرشــــر آذرســــپس

         

 ان تو را وکیل سرايـــچون سلیم
 زنت مقرعهــم اســـــر مریــــپس
 (209)همان:                             

به ذهن  ي این استعارهترین تصوري که راجع به ریشهطور که ذکر شد، ابتداییالبته همان
 رد:اي رد کتوان بر اساس ادّلهي اسالمی آن است که این تصور را میشود، ریشهمتبادر می

ي فرمانرواي الهی، مانند نظریهشهري با وجود مشترکاتی که دو گفتمان اسالمی و ایران
وحدت دین و سیاست و یا سرشت قدسی و اخالقی سیاست دارند، باید نکاتی را در 

ي اسالمی مد نظر داشت و آن این است که در مورد نسبت دین و حکومت خصوص اندیشه
 گرا.دیدگاه آرمان .2گرا؛ . دیدگاه حداقل1در نظر اهل اسالم، دو دیدگاه وجود دارد: 

گرا نظریاتی است که با وجود مطلوب دانستن منظور از دیدگاه حداقل: گرادیدگاه حداقل
ي کنش و ، در عرصه«شرایط زمامدار»شرایطی همانند علم و عدالت و تدبیر به عنوان 

دانستند که در جهان ترین شرط مشروعّیت میمعادالت سیاسی، قدرت و غلبه را اصلی
گرا لگرا و حداقفقهی و کالمی واقع هاي وابستهتر گرایشاسالم، تفکر اهل سنت و بیش

شدند، هرچند هستند. در نظرگاه این دسته که بخش اعظمی از اهل اسالم محسوب می
شده است؛ توجه اصولی اهل سنت به برقراري امنیت  تأکیدورزي پادشاه بسیار بر اصل دین

مدار بودن حاکم و آرامش در قلمرو اسالمی، مانع از آن شده است که چندان به اصل دین
گردد؛ به همین دلیل در بین آرا و افکار اهل تسنن یا به زبان دیگر، نظرگاه  تأکیدیا خلیفه 

ابد؛ یودن یا شرط اعلمّیت، وجهی نمیبر شرایطی همانند افضل زمانه ب تأکیدگرا حداقل
حتی در صورت بروز خطر و احتمال ناامنی، خالفت شخص فاسق و ستمگر نیز جایز 

( این مساله در پیوند با مبانی کالمی 375: 1388وندي، رستم .شده است. )رکشمرده می
 شود.ها سخن گفتیم، بیش از پیش مطرح میاشعري که پیش از این در مورد آن

اي از خصایص آرمانی در شخص اینان عمدتاً بر وجود مجموعه: گرای آرمانیشهاند
کنند. در این نگرش، فرمانروا انسان کامل و ابرمرد آرمانی است و شامل می تأکیدفرمانروا 

: هایی از متصوفه است. )هماني اسماعیلیه، فالسفه و فرقهطیف وسیعی از جریان شیعه
 کنیم:گرا به فرمانروا را در ابیات زیر مشاهده مینگاه آرماناي از این ( نمونه375

 ي یــــزدان بـود مرد خداسایـــه
 گماندامــــن او گیــــر زوتر بی

 کیف مد الظــل نقــــش اولیاست 

 ي خداي ایــن عالـــم و زندهمرده 
 ـت آخرزمانتــــا رهــــی از آفـ

 کو دلیــل نور خورشید خداست ...
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 رو ز سایــــه آفتابـــی را بیـــاب
         

 دامــــن شـه شمس تبریزي بتاب
 (22: 1: ج1375)مولوي،             

 دمـــی او را یکی معراج خاص هـر
 صورتـش بر خاک و جان در المکان   
 بــل مکان و المکــان در حکـــم او

 بر ســر تاجش نهد صد تاج خاص 
 سالکان ...المکانـــی فـــوق وهم 

 همچـو در حکـــم بهشتی چارجو
 (72 -71)همان:                     

در  ي غالبپس با توجه به نظرات ارائه شده، غیر از تفکر و اندیشه آرمانگرا، نظریه
ي مناسبی براي گرا بود که زمینهمیان اهل سنت و مسلمانان، اندیشه و رویکرد حداقل

 اي براي فهم این نوع استعاره قرارتواند پشتوانهیست و نمیي محمد، شاه است ناستعاره
ها ي نبوت قرار داشت و آنگیرد. همچنین در نظرگاه  اهل سنت، شاهی پس از مرتبه

رو نبوت، پذیرفته بودند و این دو مفهوم را همعرض سلطنت را امري مقدس و تالی و پی
 موجودات و معارج معقوالت بعد از نبوتدر مدارج » دانستند و نه متفق و تلفیق یافته.می

اي وراي پادشاهی نیست  و آن جز عطیّت الهی ست، هیچ مرتبهي انسانکه غایت مرتبه
با توجه به دالیلی که ذکر شد، ریشه و عامل اصلی  (6: 1374)نظامی عروضی، « نیست.

اي اندیشه 1ت؛شهري اسي ایراني محمد، شاه است در کالم نظامی، اندیشهایجاد استعاره
که حضرت رسول را در مقام شاهی توصیف کند، شود او عالوه بر اینکه موجب می

ي این امر را که شاهان را نیز در قالب حضرت محمد )ص( به تصویر بکشد که نمونه
 کنیم:ریشه در پیوند دین و سلطنت دارد، در توصیف بهرام گور مشاهده می

 ده   دار شردهــار پـــاه را غــــش
  

 وش یار غار شدهــم آغـــو او ه 
 (361 الف:1389)نظامی،            

 از جمله شواهد مربوط به این استعاره، موارد زیر است:
 روز  کآن ملک نیمان ـــم شبــنی 

   از دیده عماریش کرد ـکود فلـخ
 رم کایناتــــا در حــــرد رهـــک
 

 ب سلطان سوارش    ـــزده در موک
  رش را نعلین او تاجــر عـــسری

 ی را به انجم ـرده ماهــــز چاهی ب

 فروزل گیتیــــرد روان مشعــــک 
 داریش کرده مشعلهـره و مــــزه
 ت خط و چار حد و شش جهاتـهف

( 45ب: 1386)نظامی،                 
 نوبت چاریارشت پنجـــه نوبـب

 ی و صاحب سر معراجــن وحــامی
 رده دیوي را به مردمــی کـــز خاک
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 ان سپاهشـــل از خیلتاشــخلی
 

  ار بر فرقــق نثــــره طبـــزه 
 ورت هاللیــه صــــد بـــخورشی

        ش یتاقتـــه چالــــخ بــمری
 ه آن نور   ـــري بـــي مشتهـــدرّاج

 ر دوش  ـــاه بـــم سیـکیوان عل
 ن غالمانـــي چنیهـــدر کوکب

 

 ان بارگاهشـــاز چاوشح ـــمسی
 (116ج: 1386)نظامی،                  

 و کی برآید از شرقــور تـــا نـــت
 رده خالیــو کــــت ز ره تـــزحم
 ن وشاقتـــب رو کمتریـــموک

 و گفته چشم بد دورــم تـــاز چش
 ی تو حلقه در گوشـــر بندگــب

 ت برون شدن خرامانــرط اســـش
 (33-34 ج:1389)نظامی،            

      ان تاجشـــد در جهـچون نگنجی
  ي پستهــــش را ز پایـــسربلندی

  

 ر عرش بست معراجشـــت بـــتخ 
 راق به دستـــده بـــل آمـــجبریی

 ( 85الف: 1389)نظامی،               
 خاک او     رانــغمبیان پـــده جـــش 
       ر کوه راندـــوه بـــر کــکمر بر کم 

 دوان  یخضر و موس اشیهارون به
      دره تا ساق عرشــس يدروازه ز
 درگذشت    انــیعرش گهـــوانید ز

     

 او فتراک به کـــیهر تـــدس زده 
 جهاند تــبیجن وهـــیگر وهـــیگر
 ... روان وکبــم ز میگو چه حایمس

  بر قدم عصمت افکنده فرش دمــق
 درنوشت را درج و دــآم درج هـــب

 (76-75الف: 1386 ،ینظام)         
 خورشيد، شاه است. 3. 2

منشا این استعاره، تقدس و احترامی است که ایرانیان باستان براي خورشید قایل بودند. 
را همراه با اهورامزدا مورد ستایش قرار  آنچنان است که  هاآنتقدس خورشید در نزد 

 هاآن (77: 2، ج1347، هایشت .آورند. )رکصفتی همچون تیزاسب می آندهند و براي می
دانستند که داراي شکوه و عظمت ي ساالر اختران و نامیرا میهمچنین خورشید را به مثابه

لمت ها و ظهاي گوناگونی که در اختیار خود دارد، پلیديي سالحبسیاري است و به وسیله
تن  کهمرگی اینمرگ، با شکوه اروند اسب. او را به بیهور خورشید بی» برد:را از بین می

که او را اسب نیکویی است؛ زیرا پسین و آمدن و رفتن خورشید بود. او را اروند اسبی این
ادگی، د)فرنبغ« که وي را سالح بسیار است.به فرّه در و اسپ باره دارد. او را شکوهمندي این

قادات و باورهاي آیین میتراییسم نیز به صورت ناخودآگاه در ایجاد ضمناً اعت( 150: 1369
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این استعاره دخیل بوده است. آیین میتراییسم آیینی است که پیش از گسترش دین زرتشتی 
در میان ایرانیان رواج داشته است. در این آیین، ایزد مهر به سبب پیوند با خورشید، معناي 

ي تجلی مهر مورد پرستش و طریق، خورشید  به مثابه کند و از اینخورشید را پیدا می
 کند. آموزگار در این مورد چنینگیرد و به الوهیت و قداست دست پیدا مینیایش قرار می

اي حاکی از این است که این ایزد )مهر(، پس از زادن بر آن شد تا اسطوره»کند: بیان می
زورآزمایی کرد و در این کار، نیروي خود را بسنجد از این روي نخست با خورشید 

خورشید تاب نیروي مهر را نیاورد و بر زمین افتاد. سپس مهر او را یاري داد تا برخیزد 
دیگر دست دادند. این و دست راست خود را به سوي او دراز کرد و این دو ایزد با یک

ز آن ا نشان آن بود که خورشید با مهر بیعت کرد. پس مهر تاجی بر سر خورشید نهاد و
 ( 21: 1383)آموزگار، « پس دو یاران وفادار هم شدند.

توان نتیجه گرفت که احترام و جایگاه بسیار واالي خورشید در تفکرات جاست که میاین
 يایران باستان و به خصوص باورهاي کهن مهري، موجب شده است که خورشید به مثابه

کند و به صورت کامال ناخودآگاه، خود  یک فرمانروا و یک شاه، در ذهن نظامی تبلور پیدا
اي هکند، در برخی از کیشچه که الیاده مطرح میرا در زبان شعري او نشان دهد. البته بنابر آن

خورشیدپرستی، پیوندي عمیق میان مقام شاهی و خورشید برقرار است و بسیاري از شاهان 
 (147 :1376الیاده،  .دانستند. )رکخود را همذات با خورشید می

 گردند:ابیات زیر، از جمله شواهد این استعاره محسوب می
 ساز لـــان دهــــد مرغـــدر آوردن

 ت روان با جام جمشید  ــن تخـــبری
    

 ک و بدهاي خاکـــي نیدهــگرازن
 بار داد شاه چین ون صبح راــکه چ

            

 ج نوبت را به آوازــه پنـــسحرگ 
 برآمد نام خورشیدی ـــبه سلطان
 ( 117ج: 1386)نظامی،               

 ن گفت از آن پادشاهان پاکـــسخ
 ه دینار دادــدن در بـــروس عـــع

 (192-193الف:  1386)نظامی،         
 د از حصار الجورديــو خورشیـــچ

 سوختهزیمت عود میچو سلطان در
 

 ر دیوار زرديــــر ســـم زد بـــعل 
 دوختد و چتر میـــدریمیعلم را 

 ( 148ج: 1386)نظامی،               
 گردد:این استعاره در شعر دیگر شاعران نیز یافت می

 بگستـــرد کافـــور بر تخــت عاج    چــو خورشیـــد تابنــده بنمود تاج   
 (506: 1387)فردوسی،                                                                      
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 به دست مرحمت یارم در امیدواران زد       سحر چون خسروخاور علم بر کوهساران زد
 (314: 1تا، ج )حافظ، بی                                                                      

یف دهد، در توصکه خورشید را در مقام شاهی قرار میگفتنی است نظامی عالوه بر این
کند که سرمنشأ آن ذیل هاي نوري استفاده میشاهان نیز از خورشید و سایر پدیده

 ي شاه، نور است، مورد بررسی قرار گرفته است.استعاره
 

 شاه، نور است. 4. 2
وجو کرد. فرّ که به صورت خورن، خره، در مفهوم فرّ جستمنشا نورانگاري شاهان را باید 
فرّ فروغی است »چنین تعریف شده است:  هاشتیشد، در فرن یا ورج نیز استعمال می

ایزدي، به دل هرکه بتابد از همگنان برتري یابد. از پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی 
د یاب و پیروزمندادگر شود و هماره کام گستر وي تاج و تخت گردد و آسایشرسد؛ برازنده

باشد. همچنین از نیروي این نور است که کسی در کماالت نفسانی و روحانی آراسته شود 
و از سوي خداوند از براي راهنمایی مردمان برانگیخته گردد و به مقام پیغمبري رسد و 

اه و ازلی باشد، خواه پادشکه موید به تایید ي الهام ایزدي شود. به عبارت دیگر، آنشایسته
در  (315: 1347، هایشت« )خواه پارسا و خواه نیرومند و هنرپیشه، داراي فرّ ایزدي است.

، هرچند داشتن فرّ منحصر به اشخاص یا گروه خاصی نشده است، هاشتیاین تعریف 
ت قترین جلوه بروز و ظهور این نیرو در پادشاهان است. در حقیبراساس دین زرتشتی، مهم

 ي پادشاهیرسد و آن فرّ است که در تمام دورهي داشتن فّر به حکومت میشاه، به وسیله
گردان گردد یا به کلی از پادشاهی همراه و یاور و حامی اوست و اگر فرّ از پادشاه روي

گسیخته رود )مانند جمشید( و یا نظام شاهنشاهی او از هم شود  و یا از میان میمحروم می
هانري کربن نیز ضمن تعریف فرّ،  (143: 1346صفا،  .)رکمانند کیکاووس(.گردد)می

فر جوهري است سراسر نور؛ نورافشانی »کند ویژگی آن را در نزد شاهان چنین معرفی می
آورد. آن نیروي نور قدس محض که مخلوقات اورمزد را در مبدأ وجود خود به وجود می

بخشد که نیرو و قوت عطا شده را پیوستگی میها )مخلوقات( و برکت است که وجود آن
دهد و براي موجودات نوري، پیروزي بر مرگ و تباهی را فراهم به یک موجود را اعتدال می

شناسی آن را به صورت نور مصوّر کرده است که به گرد صورت پادشاهان کند...شمایلمی
 (44-43: 1358)کربن، «حانیون دین مزدایی پرتو افکنده.و رو
هاي فرّ شاهی یابیم، یکی از جلوهچه که از مطالب ارائه شده درمیس براساس آنپ

ي از اهاي عصر ساسانی به صورت هالهنورانیت است؛ نورانیتی که برطبق نقش برجسته
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ي شاهان را فراگرفته  و بخشی از روشنی و نور اهورامزدا به شاهان بخشیده نور، چهره
ي نور ایزدي هستند، با تداوم ها دربردارندهکه آنهان و اینشده است. این نوع نگاه به شا

تاریخی و استمرار حضوري که در فکر انسان ایرانی دارد، وارد ناخودآگاه جمعی قوم 
ورت به ص را خودماند و الگویی در ذهن ایرانیان باقی میگردد و به صورت کهنایرانی می

ي شاه، نور است ها، وجود استعارهجلوه؛ یکی از این دهدیم نشانهاي مختلف جلوه
هاي خردتري همچون شاه، خورشید است؛ شاه، ماه است؛ هست که به صورت استعاره

 .است دهیگرد آشکارشاه، آتش است و یا شاه، زهره است در گفتار نظامی 

 از جمله شواهدي که دال بر نورانگاري شاهان هستند، عبارتند از:
 جهانگیر خورشید ودـفرم نـــچنی
 

 نخجیر چند روزي کرد مــخواه هـک 
 (365ج: 1386نظامی، )               

 یــال بهرامــــچون سهیل جم
 م ــاط و نعیــروي منذر از آن نش

    
 راغ جهان ــه آن چـــروز یکشنب

 ت چون خورشیدـــجام زر برگرف
 

 ت کز نورشـــسه آتشیـــپادش
 ارباو گه ـــت کـسوآتش آن گلبن

 
 اب بلندــــآفتود ـــه بــهمانا ک

 بخشی که شد گنجـد آفتابـــــبلن
   
 رج خود آمد فروزنده ماه ـــه بــب

 شه از روم شد با زمین خویش بود
 

 چهره چون سروبنمرد گلجوان
 ي تاج و شمشیر و تختکه دارنده

 کش استجوان دولت تیز و گردن
     

 د خامیــــن ستــــم یمـــاز ادی 
 ت ادیمــــیاف لــسهییافت آنچ از 

 ( 126الف: 1389)نظامی،              
 و آفتاب نهان ــــد چــــر زر شــزی
 اد چون جمشیدــــاج زر برنهــــت

 (228)همان:                            
 که بیند از دورشد ــــن آن شـــایم

 ت و در بر خارـــسر گلـــدر براب
 (121)همان:                            

 مندور او بهرهــم از نــــه عالــــهم
 چون درخشه دادن نگردد تهی ـــب

 (233الف:  1386)نظامی،            
 ر چو خورشید چینی کالهـــر بـبه س

 د از آسمان بیش بودـــه روم آمـــب
 (442)همان:                              

 ی به زنگی رساند این سخنـــز روم
 رد رایت به نیروي بختـــروان ک

 است چون آتشه خشم سوزنده ــگ
 (132)همان:                            
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  اختريچراغی به نیکو آن شبـــت
  

 چون ماه و چون مشتريشب افروز 
 (127ب: 1389)نظامی،                

 دریاي منر کشتی آرد به ـــوگ
 به تلخی جوابش دهم اـــچو دری
 چنان ریزم آب ر عاصیــاباز آن 

      

 د افتاده در پاي منـــري بینــــس 
 ه آبش دهمــــم بـــز خاکش ستان

 آفتابت بر ــآرد دگر دســـه نـــک
 (179)همان:                             

ها که به آنآتش و امثال آن، عالوه بر اینها به خورشید و نورانگاري شاهان و تشبیه آن
ردم بخشی شاهان به زندگی مي روشنیي تقدس و احترام بخشیده است، اشاره به جنبهجنبه

شود ها میدارد؛ روشنایی و گرمایی که باعث تحرک و پویایی یک ملت و قدرتمند شدن آن
د توانبین برندگی، می هاي دیگر شاهان همچون سوزندگی و ازو از سوي دیگر، به جنبه

ي خویش را با سلطان حفظ کنند؛ زیرا که قرابت که مردم باید فاصلهاشاره داشته باشد و این
و نزدیکی به شاهان، احتمال مرگ و از بین رفتن را با خود دارد. شواهد این نوع نگاه را در 

تَها ا و ان قاربتها بطل نفعهالسلطانُ کالنار، اِن باَعد»توان مشاهده کرد: ها میبرخی از نوشته
شوي، سود او از میان برخیزد  سلطان مثل آتش است که چون از آن دوري« )عَظُمَ ضررها

 (95تا: و چون به او نزدیک شوي، زیانش افزون شود(. )ثعالبی، بی
 المثل چون آتش استا فیـــاه دنیـــش

 ان دورباشـــش شاهـــود در پیـزان ب
 

 دوري بس خوش است دورباش از وي که 
 ک شاهان دورباشــده نزدیـــاي شــــک

 (275: 1388)عطار،                     
دا ي محمد، سایه خباره اضافه کرد، بحث راجع به استعارهمطلب دیگري که باید در این

وان تي محمد، شاه است قرار دارد، میکه این استعاره ذیل استعارهاست، است. با توجه به این
امی که در دوران نظمنشا آن را  اشاره به ظل اهلل بودن سالطین و حاکمان دانست. توضیح این

رنگ شده بود و شاهان براي اظهار ادب در دیگر بحث از داشتن فرّه ایزدي براي شاهان کم
ي نور خدا. دانستند و نه دربردارندهي خدا بر روي زمین میمقابل خداوند، خود را سایه

ي بعد از اسالم تصویر خداوند جایز جا که در دورهاز آن»گوید: آور در این باره میسود
ي کنندهگزین نقشی شد که پادشاه را به صورت دریافتنبود، عبارت ظل اهلل فی االرض، جاي

هایی که سرمنشا استعاره( نتیجه این52: 1383)سودآور، « کردنور و فرّ خدایان تجسّم می
ي خدا است را نیز باید، اعتقاد به فرّه ایزدي و نور ناشی از آن دانست. از سایهنظیر محمد، 

و  بدانک سلطنت» است: مرصادالعبادنمونه آثاري که این تفکر در آن بازتاب  دارد، کتاب 
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 ي خدا داندخالفت، نیابت حق تعالی است در زمین و خواجه علیه السالم سلطان را سایه
خالفت است؛ زیرا که در عالم صورت، چون شخصی بر بام باشد و و این هم به معناي 

ي او بر زمین افتد، آن سایه خلقّیت ذات او باشد در زمین و آن سایه را بدان شخص سایه
 (411: 1387)نجم رازي، « بازخوانند؛ گویند سایه فالن است.

ي ث از سایهبحاندیشه ایران باستان است،  تأثیرنیز که بسیار تحت  کلیله و دمنهدر 
و بوم را مکر و غدر و خدیعت با این خصال نامحمود » خدا بودن شاهان مطرح شده است:

قولی نیست که ایشان که یاد کردم، جمع است و هیچ عیب ملوک را چون غدر و بی
ي آفریدگارند، عزّ اسمه در زمین و عالم بی آفتاب عدل ایشان، نور ندهد و احکام سایه

 (205: 1388)نصراهلل منشی، « و فروج و جان و مال رعایا نافذ باشد.ایشان در دماء 
که باعث تقدس و قدسی شدن مفهوم سلطنت ظل اهلل خوانده شدن شاهان عالوه بر این

ي کرد و ابزاري تبلور و جانشین خدا بر روي زمین، معرفی میشد، سلطان را به مثابه
آمد و باعث متصف شدن به حساب می هابراي مشروعّیت و تداوم اطاعت مردم از آن

چون و چرا بودن عمل ها به صفات جمال و جالل خدا، مطلقه بودن اطاعت و بیآن
 (119: 1384فر، طباطبایی .ها گردید. )رکفرمانروایان، تقدیرگرایی و حجت اهلل بودن آن

 

 شهر استخورنق، آرمان. 5. 2
شهر است که نمودهاي آن در خمسه آرمان شهري، اعتقاد بههاي تفکر ایرانیکی از جلوه

شود. در ابتداي این مبحث، باید اذعان کرد که نظامی اصواًل یک انسان نیز مشاهده می
اي است که در پی بازگشت به کند، اندیشهاي که او آن را دنبال میگراست. اندیشهآرمان
 اراالسرمخزنکند. از یانه میگراهاي گذشته است؛ امري که تفکر او را آرمانها و مکانزمان

دو  گذرد وي ساسانیان میدر دوره پیکرهفتو  خسرو و شیرینکه بگذریم، دو داستان 
اهی اي دال بر این که او با نگداستان دیگر نیز خاستگاه و منشایی غیرایرانی دارند؛ نشانه

 چه که از تاریخآن ها و فضاهاي دیگر را دارد. برطبقآرمانگرا، قصد گریز و فرار به زمان
زیسته، عصري و احواالت قرن ششم هجري مشخص است، عصري که نظامی در آن می

متالطم و پرآشوب بوده است؛ دورانی که در آن نه ثبات سیاسی مشخصی وجود داشت 
آزرد و مورد اعتراض او قرار داشت. و نه یک ثبات اجتماعی؛ امري که نظامی را بسیار می

اشته ل دي آرمانی و ایدهشود که نظامی گرایش به یک جامعهه این میاین وضعیت منجر ب
 کند. ترسیم می اسکندرنامهو  پیکرهفتاي که بازتاب آن را در باشد؛ جامعه

 اي هـدهد: یکی به صورت شهر و جامعشهر به دو گونه خود را نشان میاصوالً آرمان
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هر آرمانی، انسان اجتماعی با تمام جهانی. در شآرمانی و دیگري به صورت بهشتی این
شود، ي زندگی ضرورت دارند، به طور کامل ذکر میها و نهادهایی که براي ادارهسازمان

آن همانند یک سازمان سپاهی است که اشخاص آن تحت یک فرمانبري و فرماندهی 
 .یابد. )رکترین سرباز پایان میشود و به سادههستند. این خط از فرمانده کل آغاز می

بخش که جهانی، جایی است، خوش و فرح( در مقابل بهشت این96الف:  1371اصیل، 
ي خاکی قرارگرفته و آسایش و فراغت باشندگان اي دوردست یا ناپیدا از کرهدر گوشه

زارها غرق در گل است. بر آن کامل است. در آن آب جویبارها صاف و زالل و چمن
ها از گوهر ساخته شده است روید و دیوارهاي شهر و خانهر میبار انگودیوارها ماهی یک

دست به ترسیم  اسکندرنامه( نظامی در 19-17ها با عاج مفروش است. )همان: و خیابان
اي که شاهی دادگر و دادگستر بر آن حکومت دارد و زند؛ جامعهي آرمانی مییک جامعه

 يگردد؛ شهري آرمانی که به برکت قریحهمی تأکیددر آن به دینداري و کاردانی و کارایی 
اي که در شرق و غرب، طرح افکنده شده است، سرشار نویسنده، در میان شهرهاي آرمانی

هایی همچون رازناکی و هاست که داراي ویژگیترین و زیباترین آناز درخشان
شان اییپناشناختگی، فضاي روحانی، سیمایی زیبا، باروري زمین و تندرستی مردمان و دیر

هایی ( اما نظامی در کنار ایجاد چنین فضایی، در بخش55-47ب: 1371است. )اصیل، 
پردازد. اگر ما به توصیفاتی که نظامی از خورنق بهرام جهانی مینیز به ترسیم بهشتی این

-شویم که نظامی براي تحقق بهشتی ایندهد دقت کنیم متوجه میارائه می پیکرهفتدر 

شهري مفاهیم مادي و معنوي را با هم کند. او براي ترسیم چنین آرمانجهانی تالش می
 سازي تخیل و واقعیت حتی به عناصر بهشتی استناد کرده است:تلفیق کرده و براي همسان

 د به بام او بهرامـــه بر شــکچون
 د گرد چون گردونــی دیـــکوشک

 ريــگه جلوهــــآفتاب از درون ب
 ه باد وزانــهمیشر او ـــر ســــب

 ي کاخد چارگوشهـــون فرودیــچ
 راتـــده آب فـــاز یکی سو رون

 ي چو سریروز دگر گوشه سدره
 زار از پســـش و مرغــبادیه پی

 

 ر نشاطش بامــره برداشت بـــزه 
 اه برونـــش درون و مـــآفتاب

 گذريراغ رهــــرون چــمه ز بی
 اد کاوست باد خزانــدور از آن ب

 د چون بهشت فراخـــی دیـساحت
 وارندگی چو آب حیاتـــه گــب

 ه به روغن و شیرـــی انباشتـــده
 اده برگشاده نفســـادش از بـــب

 (  123-122الف: 1389)نظامی،    



 (38پياپی) 1397، زمستان 4ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  154

 

شود تا او به ایجاد ي نظامی باعث میشهري در اندیشهي ایراندر واقع وجود اندیشه
 هاي گوناگون گرایش داشته باشد.  ها و شکلشهر در قالبآرمان

 

 انگاری اماکن درباریمرکز. 6. 2
ود، شها به باورها و عقاید کهن و باستانی مربوط میي آنهایی که ریشهاز دیگر استعاره

ه دژ،  به کعبه، قبلهایی است که در آن، اماکنی همچون کاخ خورنق بهرام و روییناستعاره
هاي حاکمان و شاهان، ها و قلعهها کاخاند. در این استعارهو میخ مرکز زمین تشبیه شده

ا هاند؛ نقشی که حاصل نگرشی است که کاخنقشی مرکزي و توام با تقدس و احترام یافته
داند؛ ي اتصال زمین و آسمان میو اماکن مربوط به دربار را به دلیل بلند و رفیع بودن، نقطه

ا آورد. میرچپیوند یافتن زمین با آسمان را فراهم میاي داراي قداست که موجبات نقطه
 ي اهمیت فضاییکند؛ او دربارهها سخنی جالب مطرح میگونه استعارهالیاده در مورد این

ن ها و سرزمیفضاهایی مانند معابد، کاخ»گوید: که در مرکز قرار گرفته است، چنین می
باشند که محل ها محور جهان میانآیند و این مکاي، مرکز عالم به شمار میاسطوره

ی تلق( دوزخ)زمین و زیرزمین  ،(بهشت)اتصال مراتب قائم جهان هستی یعنی آسمان 
ها به دلیل بلندي و رفعتی که داشتند، یکی از همچنین کوه (27: 1365الیاده، ) «گردند.می

اطر شدند؛ به همین خي اتصال زمین به آسمان محسوب میمحورهاي کیهان و نقطه
هاي زرتشتیان نیز در میان کوه )میان ي شاهان هخامنشی و بسیاري از گوردخمهمقبره

 (82: 1373اند. )دوبوکور، زمین و آسمان( قرار گرفته
 ق به فرّ بهرامی ــــون خورنــــچ 

       ي زمین خواندشان قبلهـــکآسم
 دن او          ــــر شنیــــد از خبـــآمدن

 
 ستي مسلمانیهـــکعبه دژ ـآن ن

 ن مرکز زمی است     ـــخ زرّیـــمی
          

 د بدان دالرامیــــاي شهــــروض 
 ن خواندشـــار چیــو آفرینش به

 ی به دیدن اوــــزار آدمـــصده
 (122الف: 1389)نظامی،             

 ستیــروان نوراندس رهــــمق
 ام رویین دژش ز محکمی است ـــن

 (370)همان:                            
 

 یريگجهينت. 3

اي نظامی هاي مهم و اصلی نظام فکري و اندیشههاي ایران باستان از خاستگاهاندیشه
ه او دهد کي شناختی، نشان میي استعارهاست. مطالعه و بررسی آثار وي براساس نظریه
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بستگی او به ایران باستان و زبان پهلوي دل ها قرار دارد.این نوع اندیشه تأثیربسیار تحت 
خورد. هایش نیز در فضاي ایران پیش از اسالم رقم میخاصی داشت و برخی داستان

هاي درباري نیز گواه آن است که نظامی بسیار متأثر از بررسی و تحلیل برخی از استعاره
وجود هاي ماستعاره گیري بخشی ازگذار در شکلتأثیرهاست و یکی از عوامل این اندیشه

گونه تفکرات است؛ تفکّراتی که بعضاً به صورت ناخودآگاه در ذهن نظامی در خمسه، این
 اند. هاي درباري نشان دادهاند و خود را در قالب استعارهوجود داشته

دهد، وجود تفکرات ایران باستان را بر نظامی نشان می تأثیرهایی که از جمله جلوه
اي که الگوي خاصی از نظام سیاسی محسوب شهري در خمسه است؛ اندیشهي ایراناندیشه

ها، داده است و حاصل باوري ایرانیان را تشکیل میناپذیر از اندیشهشده و بخشی جداییمی
هاي به کار رفته از ها در طول تاریخ بوده است. تحلیل استعارههاي آناحساسات و نگرش

ایی هي شناختی نشان داد که وي با مطرح کردن مولفهیهسوي نظامی در خمسه براساس نظر
 بر جایگاه وزارت و تأکیدهمچون اعتقاد به شاه آرمانی، آمیختگی مبحث دین و سیاست، 

است که آثار این امر را در  شهر، به نوعی میراثدار این اندیشهمشاوره و توجه به آرمان
توان شهر است، میشاه است و خورنق، آرماني محمد، هاي درباري او مانند استعارهاستعاره

به وضوح مشاهده کرد. عالوه بر این، اعتقاداتی همچون باورهاي آیین میتراییسم و تقدس 
هایی همچون خورشید، خورشید نیز او را به صورت ناخودآگاه به سمت و سوي استعاره

ر اي نظیهاي درباريشاه است، کشانده است. از اعتقادات دیگري که باعث ایجاد استعاره
ت شده اسشاه، نور است، شده است باور به فره ایزدي است که فروغی ایزدي محسوب می

ردد. گو رسیدن پرتو آن به فرد، باعث برتري و رسیدن او به پادشاهی و تاج و تخت می
 دژ به کعبه، قبلههایی که در آن، اماکنی همچون کاخ خورنق بهرام و رویینهمچنین استعاره

وط به ها و اماکن مربنگرشی است که کاخ تأثیراند نیز تحت و میخ مرکز زمین تشبیه شده
ي اي داراداند؛ نقطهي اتصال زمین و آسمان میدربار را به دلیل بلند و رفیع بودن، نقطه

 آورد.قداست که موجبات پیوند یافتن زمین با آسمان را فراهم می
 

 منابع
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 دار و مکتبه الهالل.

 ناتل زیپرو حیتوض و حیتصح به. حافظ وانید(. تایب) .محمد نیالد شمس خواجه حافظ،
 .یخوارزم: تهران ،(اتی)غزل 1 ج ي،خانلر

. «ینظام کریپهفت در زرتشت و مهر يهانییآي یهمابن»(. 1391. )میمر ،ینیحس
 .120-95 صص ،176يهشمار ،یادب يجستارها

 .مرکز: تهران ي،جالل ستار يترجمه. جانزندهي نمادها(. 1373. )کیمون دوبوکور،

 .یراساط: تهران براون، گرانویل ادوارد تصحیح. الشعراءتذکره(. 1382) .سمرقندي دولتشاه
 نیام محمد اهتمام. المعاد یال العباد مرصاد(. 1387ابوبکر عبداهلل. ) نینجم الد ،يراز

 .یو فرهنگ یتهران: علم ی،احیر

 .ریرکبیام: تهران. یاسالم عصر در يشهررانیا يشهیاند(. 1388. )یتق ،يوندرستم

در  یمفهوم يهااستعاره یبررس»(. 1392. )نرجس ،یمیمق و محمد ،ییرضا
 .116-91 صص ،8يهشمار ،یبالغ یزبان مطالعات يمجله. «یفارس يهاالمثلضرب

 اتیعشق در غزل يهااستعاره یشناخت لیتحل»(. 1392. )گرانید و يدمهدیس ،یزرقان
 .30-1 صص ،183يهشمار ،دمشه یفردوس دانشگاه یادب يجستارها .«یسنائ

 «. در معارف بهاءولد شیرو یمفهوم ياستعاره(. »1392. )گرانیمژگان و د فکر،نیزر
 . 172-137 صص ،9 يهشمار، 5 سال ،الزهرا دانشگاه یعرفان اتیادب
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 حی. تصحقهیالطر عهیشر و قهیالحق قهیحد(. 1387مجدود بن آدم. ) ،يغزنو ییسنا
 تهران: دانشگاه تهران. ي،رضو مدرس یمحمدتق

 .رکیم: کایآمر وستونیه.باستان رانیا یپادشاه نییآ در يزدیا فرّه(. 1383بوالعالء. ) سودآور،

 يهشمار ،یفرهنگ هانیک . «ینظام شهرآمان ار،ید دادپرور»(. 1377شهرزاد. ) ،یسنشاه
 . 35-32 صص ،148

 .آگه: تهران. یفارس شعر در الیصورخ(. 1391. )محمدرضا ،یکدکن یعیشف

 یشعرشناس کردیاثر احمد شاملو با رو تیشعر حکا خوانش»(. 1391. )الیل ،یصادق
 . 167-149 صص ،4يهشمار ،یزبان يجستارها . «یشناخت

 .تهران دانشگاه: تهران. رانیا یشهنشاه نییآ(. 1346اهلل. ) حیذب صفا،

 .نو طرح: تهران. الملک نظام خواجه(. 1375صادق. ) ،ییطباطبا

 ي)دوره عهیش یاسیس يشهیاند دگاهید از یسلطان نظام(. 1384محسن. )دیس فر،ییطباطبا
 .ین: تهران. (هیقاجار و هیصفو

 قاتیتعل و حیتصح مقدمه،. ریالطمنطق(. 1388. )میمحمد بن ابراه نیدالدیفر عطار،
 .سخن: تهران ی،کدکن یعیشف محمدرضا

 تهران: هرمس. ،مسکو چاپ يهیپا بر. شاهنامه(. 1387ابوالقاسم. ) ،یفردوس

 .توس: تهران ،مهرداد بهار يترجمه. بندهش گزارش و ترجمه(. 1369. )یدادگفرنبغ

 تا ییمزدا رانیا از زیرستاخ روز در انسان کالبد و ملکوت ارض(. 1358. )يهانر کربن،
 .هانگفره يمطالعه یرانیتهران: مرکز اي،ریدهش نیاءالدیدضیس يترجمه. یعیش رانیا

 در يشهررانیا یاسیس يشهیاند»(. 1387. )نبیز ،ينوروز و نیمحمدحس ،یکرم
. رمانک باهنر دیشه دانشگاه ،یو علوم انسان اتیادب يدانشکده .«ینظام ياسکندرنامه

 .206 -175 صص ،24يهشمار ،دیجد يدوره

 يمبنا بر شمس وانید در یمفهوم يهااستعاره»(. 1392ذوالفقار. ) ،یطاهره، عالم ،یمیکر
 .168-143 صص، 24يهشمار، 6سال ، یادب نقد.  «خوردن یحس کنش

استعاره زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان(. »1388. )گرانید و ارسالن گلفام،
 . 136-121 صص ،7 يهشمار ،2 دوره ،یادب نقد . «شناسی شناختی

 و نیریش در تایآناه يزدبانویا یِخیتار اتِیح»(. 1391. )ی و دیگرانمحمدعل ،يمحمود
 .128-105 صص، 226 يهشمار ،(زیتبر دانشگاه) یفارس ادب و زبان. «ینظام شکرِ
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. (کلسونین نولدیر ينسخه يرو)از  يمعنو يمثنو(. 1375. )محمد نیالدجالل ،يمولو
 .یتهران: گل ،کاسب زاهللیعز از لغت فرهنگ و اعراب ح،یتصح

 .ریکبریتهران: ام ،ينویم یمجتب حیتصح. دمنه و لهیکل(. 1388. )یابوالمعال ،یمنش نصراهلل

 ی،نیقزو محمد حی. تصحمقاله چهار(. 1374) ی.عل بن عمر بن احمد ،یعروض ینظام
 .یجام: تهران ،نیمع محمد لغات شرح

 . تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر.نامهشرفالف(. 1386نظامی، الیاس بن یوسف. )

 تهران: توس. . تصحیح بهروز ثروتیان،االسرار مخزن(. ب1386). ــــــــــــــــــ
 .ریبکریامتهران:  ان،یثروت بهروز حیتصح. نیریش و خسرو(. ج1386. )ــــــــــــــــــ

 یر.کبامیر بهروز ثروتیان، تهران:. تصحیح پیکرهفتالف(. 1389ــــــــــــــــــ. )

 .ریکبریتهران: ام ،انیثروت بهروز حیتصح. نامهاقبال(.ب1389).  .ــــــــــــــــــ

 بیر.امیرک. تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: لیلی و مجنونج(. 1389ــــــــــــــــــ. . )

. «جانسون و کافیل نظر از یمفهوم ياستعاره يهینظر»(. 1389زهره. ) ،یهاشم
 .140-119، صص 12 يهشمار ،یپژوهادب

 هیصوف دگاهید یدر تصوف )بررس «محبت» ياستعار يهارهیزنج(. »1392) ـــــــــــــ
 نقد .«(یهوممف ياستعاره يهینظر ادیبر بن يدرباره محبت از قرن دوم تا ششم هجر

 .48-29 صص ،22 يهشمار ،6 سال ،یادب

اساس بر یبسطام دیزیبا یعرفان يهاشهیو اند تیشخص یبررس»(. 1392) ـــــــــــــ
 . 104-75 ،182يهشمار ،مشهد دانشگاه یادب يجستارها. «یشناخت يروش استعاره

 ي فرزانه طاهر، تهران: مرکز.. ترجمهاستعاره(. 1380هاوکس، ترنس. )
و احمد تفضلی، ي ژاله آموزگار . ترجمهشناخت اساطیر ایران(. 1368راسل. ) جان نلز،یه

 تهران: چشمه.

 .يتهران: طهور ،2ج. پورداوود میابراه گزارش(. 1347. )هاشتی
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