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چکيده
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میدهد که او بسیار تحت تأثیر این نوع اندیشهها قرار دارد و این اندیشهها باعث شده
است تا استعارههاي درباري متنوعی در خمسهي نظامی شکل بگیرد؛ استعارههایی که
به دلیل انسجامی که در متن خمسه ایجاد کرده ،به یکی از شاخصههاي سبکی برجسته
و قابل توجه در سطح بالغی خمسه تبدیل شده است .با توجه به همین موضوع و
اهمیت نقش استعارههاي درباري در خمسه ،این پژوهش تالش دارد با مبنا قرار دادن
نظریهي استعارهي شناختی ،به بررسی نقش اندیشههاي ایران باستان در شکلگیري
استعارههاي درباري بپردازد و از رهگذر تحلیل برخی از استعارههاي مهم درباري ،تأثیر
این نوع اندیشهها را بر ذهن و روان نظامی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد .نتایج این
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شکلگیري برخی از مهمترین استعارههاي درباري نظامی ،نقشی بسزا داشتهاند.
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 .1مقدمه
یکی از مسایلی که در مورد ادبیات کالسیک مطرح است ،مبحث ارتباط دربار با سرودههاي
شاعران است .برطبق آنچه که شفیعیکدکنی در کتاب صورخیال مطرح میکند ،رابطهي بین
شعر و دربار و همچنین دید اشرافی شاعران زبان فارسی را باید در پیش از اسالم و در عصر
ساسانی جستوجو کرد ()291 :1391؛ پیوندي که در دوران بعد از اسالم در دربار
حکومتهایی همچون سامانیان ،غزنویان و سلجوقیان نیز تداوم پیدا میکند .ارتباط شاعران
با دربار موجب میشود تا شعرا سعی کنند بنابر سلیقهي مخاطبانشان و زینت دادن به سخن
خود از گفتمان دربار استفاده و عناصر آن را وارد کالم خویش کنند؛ امري که هرچند شعر
آنها را از فضاي زندگی عامهي مردم دور میکند ،باعث میشود تا نگرشها و همچنین
سنتهاي خاصی پدید بیاید که تا قرنها شاعران دیگر دنبالهرو آن بودند .از جمله نگرش-
هایی که ایجاد شد ،این ذهنیت بود که براي ارزشمند کردن و پذیرفتنی کردن کالم ،باید آن
را با گفتمان درباري آمیخته کرد .ذهنیتی که منجر میشود تا برخی از شاعران سعی کنند
فضاي شعري خود را در حال و هواي درباري حفظ کنند و براي تصویرسازيها و
استعارهپردازيهاي خود ،به صورت خودآگاه و ناخودآگاه بنابر آن ذهنیت خاص ،تحتتأثیر
گفتمان درباري باشند و حتی از این طریق ،بسیاري از باورها و اعتقادات خود را در قالب
گفتمان درباري مطرح کنند .از جملهي این شاعران به نظامی گنجوي میتوان اشاره کرد .او
از جمله شاعرانی است که اگرچه ارتباط چندانی با دربار شاهان نداشت (رک .دولتشاه
سمرقندي)128 :1382 ،؛ اما نگرشها و ذهنیّتهایی که میراث شاعران پیش از او بود،
موجبات این را فراهم آورد تا او نیز خواه ناخواه ،تحت تاثیر گفتمان درباري و عناصر مرتبط
با آن قرار بگیرد؛ به گونهاي که عناصر درباري و صورخیال مخصوص به این نوع گفتمان،
در شعر او بسامد قابل توجهی پیدا میکند و بر شعر او ،تأثیري بسزا میگذارد .در این میان،
برخی از اندیشههاي حاکم بر ذهن و اندیشهي نظامی همچون اندیشههاي مربوط به ایران
باستان که از خاستگاه هاي اصلی و مهم نظام فکري و اندیشگانی او محسوب میشوند نیز
مزید بر علت شده و در آفرینش و خلق استعارههاي درباري در خمسهي نظامی ،نقشی بسزا
ایفا میکنند و عاملی میشوند تا استعارههاي درباري متنوعی در خمسهي نظامی شکل بگیرد؛
استعارههایی که به دلیل انسجامی که در متن خمسه ایجاد کرده است ،از شاخصههاي سبکی
برجسته و قابل توجه در سطح بالغی خمسهي نظامی به حساب میآید .با توجه به همین
موضوع و اهمیت نقش استعارههاي درباري در خمسه ،این پژوهش تالش دارد با مبنا قرار
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دادن نظریهي استعارهي شناختی و با توجه به نقش مهم و کلیدي اندیشههاي ایران باستان
در تفکر نظامی ،به بررسی تأثیر اندیشههاي باستانی در شکلگیري استعارههاي درباري
بپردازد و از رهگذر جستوجو در برخی از مهمترین استعارههایی که تحت تأثیر این عامل
شکلگرفتهاند ،ارتباطاتی را که بین اندیشههاي ایران باستان و استعارههاي درباري برقرار
مورد تبیین و تحلیل قرار دهد.
 .1 .1پيشينهی تحقيق
در این تحقیق ،براي نخستینبار تأثیر اندیشههاي ایران باستان در شکلگیري استعارههاي
درباري در خمسهي نظامی با رویکرد شناختی مورد بررسی قرار میگیرد که این امر در
تحلیل استعارههاي خمسه ،کاري بیسابقه به شمار میآید؛ زیرا که بررسی پیشینهي تحقیق
در زمینهي صورخیال و مبحث استعاره در خمسهي نظامی نشان میدهد که اکثر این
پژوهش ها ،با دیدگاه کالسیک و سنتی به بررسی و تحلیل صورخیال و استعاره در خمسه
پرداخته اند و تحقیقی که با رویکرد شناختی و مفهومی به بررسی سرودههاي نظامی در
خمسه پرداخته و عوامل شکلگیري آنها را مورد تحلیل قرار دهد ،در ادبیات فارسی
پیشینهاي ندارد و پژوهشی در این زمینه انجام نشده است؛ اما با همهي این تفاسیر،
پژوهشهایی را میتوان یافت که به تأثیر اندیشههاي ایران باستان ،مانند اندیشهي
ایرانشهري بر ذهن و روان نظامی پرداخته باشند که از جملهي آنها به مقالهي «اندیشهي
سیاسی ایرانشهري در اسکندرنامهي نظامی» ( ،)1387نوشتهي محمدحسین کرمی و زینب
نوروزي می توان اشاره کرد .نویسندگان در این مقاله ضمن برشمردن ده مولفهي اساسی و
مهم اندیشهي ایران شهري مانند اصالت و استقالل منطق امر سیاسی ،نقادي زمانه ،جایگاه
ممتاز وزارت و مشاوره و اعتقاد به نظریهي شاه آرمانی ،به جستوجوي نمودهاي آن در
اسکندرنامهي نظامی پرداختهاند .عالوه بر این مقاله ،پژوهشهاي دیگري نیز همچون
«تصویر گنگدژ آرمانشهر نظامی» (1371ب) از حجتاهلل اصیل و «دادپرور دیار آرمانشهر
نظامی» ( )1377از شهرزاد شاهسنی با توجه به اندیشهي ایرانشهري و یکی از مولفههاي
اصلی آن؛ یعنی اعتقاد به آرمانشهر ،نمود اندیشهي آرمانشهر را در اشعار و آثار نظامی،
بررسی و تحلیل کردهاند .مریم حسینی نیز در مقالهاي تحت عنوان «بنمایهي آیینهاي مهر
و زرتشت در هفتپیکر نظامی» ( ،)1391به بررسی برخی از بهرهوريهاي نظامی از
قابلیتهاي نمادین آیین مهر و زرتشت پرداخته و نمونههایی از نشانههاي این کارکردهاي
نمادین را در هفتپیکر ،مورد تحلیل قرار داده است( .همان )95 :از دیگر مقاالت موجود
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در این زمینه ،تحقیق دیگري تحت عنوان «حیاتِ تاریخیِ ایزدبانوي آناهیتا در شیرین و شک ِر
نظامی» است که در آن نویسندگان ،مدعی بازتولید ایزدبانوي آناهیتا در شخصیت شیرین و
شکر گردیدهاند و بر این اعتقاد میباشند که آناهیتا از طریق ادبیات عامه ،در این دو شخصیت
تبلور پیدا کرده و به حیات خود در کالبدي جدید ادامه داده است( .محمودي و دیگران،
 )105 :1391عالوه بر آنچه ذکر شد ،در حوزهي نظري تحقیق ،برخی از پژوهشها را از
لحاظ کاربست نظریهي استعارهي شناختی در ادبیات فارسی در جایگاه بخشی از پیشینهي
این پژوهش میتوان به حساب آورد که از جمله مهمترین آنها به این تحقیقات میتوان
اشاره کرد« :استعارهي زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبانشناسی شناختی» (گلفام و
دیگران)1388 ،؛ «استعارهي مفهومی نور در دیوان شمس» (بهنام)1389 ،؛ «خوانش شعر
حکایت اثر احمد شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی» (صادقی)1391 ،؛ «زنجیرههاي
استعاري محبت در تصوف» (هاشمی)1392،؛ «بررسی شخصیت و اندیشههاي عرفانی بایزید
بسطامی براساس روش استعارهي شناختی» (هاشمی و قوام)1392 ،؛ «استعارهي مفهومی
رویش در معارف بهاءولد» (زرینفکر و دیگران)1392 ،؛ «تحلیل شناختی استعارههاي عشق
در غزلیات سنایی» (زرقانی ،مهدوي و آیاد« ،)1392 ،استعارههاي مفهومی در دیوان شمس
بر مبناي کنش حسی خوردن» (کریمی و عالمی)1392 ،؛ «استعارههاي مفهومی در حوزهي
شرم با استناد به شواهدي از شعر کالسیک فارسی» (افراشی و مقیمیزاده)1393 ،؛ «بررسی
استعارههاي مفهومی در ضربالمثلهاي فارسی»(رضایی و مقیمی )1392 ،و «بررسی تطبیقی
استعارههاي مفهومی مشترک رباعیات خیام و طالسم ابوماضی»(استوار نامقی.)1395 ،
 .2.1مبنای نظری تحقيق
نظریهي استعارهي شناختی ،نظریهاي است که امکاناتی را در اختیار ما قرار میدهد تا به
کمک آن ،به دنیاي ناشناختهي ذهنی شاعران و نویسندگان دست پیدا کنیم و با نوع آداب
و رسوم و اعتقاداتی که به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در ذهن آنها ،نقش بسته آشنا
شویم .این کارکردها موجب میشود تا ازطریق این نظریه ،به منظومهي فکري و جهانبینی
شاعر و یا شناسنامه ي سبکی و هنري او رهنمون گردیم .این نظریه براي اولین بار در
سال  1980میالدي ،با انتشار کتاب ( Metaphors we live byاستعارههایی که بر طبق
آنها زندگی میکنیم) ،به وسیلهي لیکاف و جانسون مطرح گردید .لیکاف و جانسون با
به چالش کشیدن نظر بالغت کالسیک و همچنین نظرگاههاي دیگر دربارهي استعاره،
چنین بیان داشتند که «استعاره صرفاً خصیصهاي مخصوص به زبان یا ابزار تخیّل شاعرانه
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یا یک عنصر بالغی صرف نیست؛ بلکه سرتاسر زندگی ما از حوزهي فکر و اندیشه گرفته
تا اعمال و رفتار ما را دربر میگیرد و اساساً آن نظام مفهومی که ما براساس آن فکر یا
عمل میکنیم ،ماهیّت و ساختاري کامال استعاري دارد و به طور کل ،از استعاره ساخته
شده است )Lakoff and johnson, 2003: 3( ».آنها این نوع اسـتعاره را که ادراک و
شناخت مفهوم یک قلمرو از طریق قلمرو مفهوم دیگر است «استعارهي مفهومی»
نامگذاري کردند« .آنها با طرح این نظریه مدعی شدند که مفاهیم حاکم بر اندیشهي ما
فقط شامل موضوعات فکري نمی شود؛ بلکه اعمال روزمرهي ما و حتی پیشپاافتادهترین
جزییات آن را نیز دربرمیگیرد .ساختار ادراکات ،نحوهي مراودهي ما در جهان و چگونگی
تعامل ما با سایر افراد را همین مفاهیم ذهنی شکل میدهد .بنابراین ،نظام مفهومی ما نقشی
اساسی در تعریف واقعیات روزمرهمان ایفا میکند و اگر درستی این ادعا را قبول کنیم،
باید بپذیریم که نحوهي اندیشیدن ،تجربهها و اعمال روزانهمان موضوعاتی مرتبط با
استعارهاند» (هاشمی)123 :1389 ،؛ درواقع ،براساس دیدگاه شناختی ،برخالف آنچه که
در بالغت کالسیک گفته شده است ،استعارهها صرفاً یک قرارداد زبانی نیستند؛ بلکه در
شیوههاي مختلف شناختی بشر از پدیدههاي جهان خارج ریشه دارند و محصول نگرشها
و ذهنیتهاي افراد به محیط پیرامون خود هستند .سیطره و سلطهي هرکدام از نگاشتهاي
شناختی در متون مختلف ،خصوصاً متون ادبی ،موجب میشود تا طیف وسیعی از تصاویر،
توصیفات ،مجازها و کنایههاي مختلف در متن به وجود بیاید و جهانبینیها و مجموعه
باورها و عقاید نویسنده از البهالي اینگونه استعارهها خود را نمایان سازد« .نگاشت
اصلیترین و مهمترین مبحث در نظریهي استعارهي مفهومی محسوب میگردد که از علم
ریاضیات گرفته شده است و منظور از آن ،تناظرهاي نظاممند استعاري بین مفاهیمی است
که ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند» )grady, 2007: 190( .به زبان دیگر ،استعارهي
مفهومی ،نگاشت قلمروهاي متناظر میان دو امر انتزاعی و حسی یا دامنهي مقصد و منبع
است که از طریق آن ،آدمی به درک و استدالل در مورد مفاهیم انتزاعی و ذهنی میپردازد
و به نوعی میتواند مفاهیم ذهنی و غیرحسی را براساس امور عینی و محسوس ،ملموس
و قابل درک و همچنین ساختارمند نماید .کووچش از نظریهپردازان علوم شناختی ،در
تعریف دو قلمرو مبدا و مقصد چنین اظهارنظر میکند« :قلمرو مبدأ قلمرویی مفهومی
است که ما از آن براي درک قلمرو مفهومی دیگر استفاده میکنیم .درجهي انتزاعی بودن
این قلمرو نسبت به قلمروهاي مقصد ،بسیار کمتر است .قلمرو مقصد نیز قلمرویی است
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که ما سعی میکنیم به کمک قلمروهاي مفهومی دیگر ،آن را درک کنیم؛ این قلمرو نسبت
به قلمرو مبدأ ،انتزاعیتر و ذهنیتر است)Kövecses, 2002:252( ».
 .2بحث اصلی تحقيق
اندیشههاي ایران باستان از خاستگاههاي مهم و اصلی نظام فکري و اندیشهاي نظامی
است .مطالعه و بررسی آثار وي نشان میدهد که او بسیار تحتتأثیر این نوع اندیشهها
قرار دارد .او به ایران باستان و زبان پهلوي دلبستگی خاصی داشت و عموم داستانهایش
نیز در فضاي ایران پیش از اسالم ،رقم میخورد .درواقع او در منظومههاي خسرو و
شیرین و هفتپیکر قهرمانان داستانهاي خود را از کسانی انتخاب میکند که جزو شاهان
ساسانی هستند؛ شاهانی که نظامی به آنها با دیدهي احترام مینگرد و به ستایش آنها
میپردازد و از رشادتها و قهرمانیهاي این شاهان میگوید؛ آنگونه که جریان و ماجراي
حیات را از مسیر تاریخی و واقعی آن خارج کرده و آنها را به اسطوره و حماسه تبدیل
میکند .از نمونههایی که در آن نظامی صراحتاً به ستایش فرهنگ ایران پیش از اسالم
میپردازد ،میتوان به بخشی از منظومهي خسرو و شیرین اشاره کرد که در آن ،نظامی به
شرح برخورد عادالنهي هرمز با خسرو پرویز میپردازد:
نـــه بـــا بیگانه با دردانهي خویش
سیاســت بین که میکردند ازین پیش
کـــه با فرزند از آنسان رفت بازي
کجــا آن عـــدل و آن انصافسازي
ز بنـــد یــــک قراضـــه برنخیزد
کنون گر خون صد مسکین بریزد
که بادا زین مسلمانـــی تـــو را شرم
جهان زآتشپرستی شــد چنــان گرم
گـر آن گبـــري مسلمانی کدام است
مسلمانیم مــا او گبــــر نـــام است
(نظامی)149 :1386 ،
نظامی در ستایش آیین کهن ،چنان سرسخت بوده است که حتی این امر مورد اعتراض
دوستان وي ،واقع میگردد:
کلیـــد قفــــل چندیـــن گنجنامه
چـــو داري در سنــــان نوک خامه
زر اندر سیمتر ،زین میتوان زیست؟
مسـی را زربراندودن غرض چیست؟
کـــه استـــــاد سخنگویان دهري
چرا چـون گنــــج قارون خاکبهري
چــرا رســم مغــــان را تازه داري؟
در توحیــــد زن کــــآوازه داري
(همان)141 :
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اشارات نظامی به آداب و رسوم ایرانیان باستان ،جشنهاي ملی آنها و همچنین
نحوهي تعامالت حکومت با سایر مردمان ،از جمله جلوههایی است که میزان تأثیر او را
از گذشتگان خود و همچنین آگاهی فراوانش را دربارهي آنها نمایان میکند.
از جلوههاي دیگري که تأثیر تفکرات ایران باستان را بر نظامی نشان میدهد ،وجود
اندیشهي ایرانشهري در ذهنیّت نظامی است .ایرانیان در پیش از اسالم داراي الگوي
خاصی از نظام سیاسی بودند که بخشی جداییناپذیر از اندیشهي آنها محسوب میشد
و حاصل باورها ،احساسات و نگرشهاي آنها در طول تاریخ ایران باستان بود .از جمله
مهمترین عناصر این اندیشه ،در مرکز و محور قرار داشتن شخص پادشاه ،پیوند میان دین
و سیاست و تقسیم جهان به دو بخش اهورایی و اهریمنی است .با سیطرهي اسالم بر
ایران ،این نظام فکري از بین نرفت؛ بلکه با آمیخته شدن با فرهنگ اسالمی به حیات خود
ادامه داد .احیاي کامل این تفکر و استمرار آن را باید مدیون کتبی همچون شاهنامه و
سیاستنامهي خواجه نظامالملک طوسی دانست .درواقع شخصی مانند خواجه نظامالملک
با نگارش سیاستنامه بر پایهي تجربیات نزدیک به سی سال وزارت خود و دریافتی که از
سنّت ایرانشهري دارد ،نظریهي سلطنت مطلقه و نظام سیاسی متمرکزي را تدوین میکند
که نزدیک هزار سال و تا فراهم شدن مقدمات جنبش مشروطهخواهی ،شالودهي هرگونه
نظریهي حکومت در ایرانزمین به شمار میآید( .رک .طباطبایی)61 :1375 ،
نظامی نیز با مطرح کردن مولفههایی همچون اعتقاد به شاه آرمانی و فرّه ایزدي،
آمیختگی مبحث دین و سیاست ،تأکید بر جایگاه وزارت و مشاوره و توجه به عدالت و
دادگري ،به نوعی میراثدار این اندیشه است که آثار این امر را در بخشی از استعارههاي
درباري او به وضوح میتوان مشاهده کرد .در اینجا با بررسی برخی از مهمترین
استعارههایی که تحت تأثیر اندیشههاي ایران باستان شکل گرفتهاند ،نقش بسیار زیاد این
نوع اندیشهها را در تفکر نظامی بیشتر نشان میدهیم:
 .1 .2محمد ،شاه است
شاید تصور ابتدایی در مورد این استعاره این است که ریشهي آن را باید در تفکرات اسالمی
مشاهده کرد؛ اما این پندار ممکن است چندان صحیح نباشد؛ زیرا که این استعاره درواقع
نتیجهي اندیشهي حکومتداري در ایران باستان یا اندیشهي ایرانشهري است .دلیل این عقیده
این است که بر طبق آنچه که در مورد مبانی نظري اندیشهي ایران باستان مطرح شده است،
این تفکر مبتنی بر اصلی است که به پیوند دین و سلطنت و فرمانروایی اشاره میکند .بر
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طبق آنچه که از اردشیر بابکان در شاهنامه نقل شده است ،ایرانیان دین را شالودهي پادشاهی
میدانستند و معتقد بودند که جایگاه شاهی و دین توامان هستند و از یکدیگر ناگزیرند:
بـــرادر شــــود شهریاري و دین
چـــو بــــر دین کند شهریار آفرین
نه بی دین بود شهریاري بــه جاي
نه بی تخت شاهی ست دینی به پاي
بــــه آورده پیــــش خـرد تافته
دو دیباســــت یــــک بر دگر بافته
نـــه بی دیـــن بود شاه را آفرین
نـه از پادشـــا بینیازســـت دیـــن
تو گویـــی کـه در زیر یک چادرند
چنیـــــن پاسبانـــان یکدیگرنــد
دو انبــــاز دیدیمشـــان نیکساز
نه آن زین نه ایـن زان بـــود بینیاز
دو گیتــــی همـــی مرد دینی برد
چـو باشـــد خداونـــد راي و خرد
تـــو این هردو را جز برادر مخوان
چو دیــن را بـــود پادشـــا پاسبان
(فردوسی :1387 ،ج)1228 :2
در واقع در ایرانباستان ،شاهان همه داراي وجههي بارز دینی هستند و نمایندهي
اهورامزدا بر زمین شناخته میشوند و به تایید اوست که شاهان صالحیّت زمامداري بر امور
را مییابند و بر همین مبنا عین شریعت محسوب میشوند .در نظر ایرانیان شاه نمایندهي
خاص خدا بر روي زمین به شمار میآید که تحت حمایت او وظایفش را انجام میدهد.
(رک .هینلز ) 157 :1368 ،او تجلی روح نیکوکار خدا و نماد فرمانروایی او بر زمین است و
وظیفه دارد که آفرینش و دین بهی و شادمانی رعیتش را گسترش دهد؛ زیرا که اینها
جلوههایی از درخواستهاي خدا براي انسان است( .همان )161 :با توجه به همین اندیشه،
پیغمبر ازیکسو عین شریعت محسوب میشود و از سوي دیگر به صورت پادشاهی قدرتمند
که بر تخت زمین تکیهزده در ذهن نظامی عینیت پیدا میکند که این امر نشاندهندهي پیوند
عمیق اندیشه ایرانشهري با اندیشهي اسالمی در ذهن نظامی است .البته باید اذعان کرد که
این نوع پیوند پیش از این در کالم سنایی و در حدیقهي او نیز وجود داشتهاست:
بــــی رطبها علم و خــــار عمل
گفتــــه در گوشـــش اختیار ازل
فــــرّ آزت فــــزود ســـر بفراز
کاي شهنشه درین نشیــب مجاز
(سنایی)211 :1387،
داغ بـــــر ران اشهــــب و ادهم
بر نـــه اي شـــاه عالـــم و آدم
آن ســــر و ایـــن سرا سراي تواست
ادهــم و اشهــب از براي تو است
(همان)213 :
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چون سلیمـــان تو را وکیل سراي
هست لقمان به درگهت برپـــاي
پســــر مریـــــم اســت مقرعهزن
پســــر آذرســــت فرشافکــن
(همان)209 :
البته همانطور که ذکر شد ،ابتداییترین تصوري که راجع به ریشهي این استعاره به ذهن
متبادر میشود ،ریشهي اسالمی آن است که این تصور را میتوان بر اساس ادّلهاي رد کرد:
با وجود مشترکاتی که دو گفتمان اسالمی و ایرانشهري مانند نظریهي فرمانرواي الهی،
وحدت دین و سیاست و یا سرشت قدسی و اخالقی سیاست دارند ،باید نکاتی را در
خصوص اندیشهي اسالمی مد نظر داشت و آن این است که در مورد نسبت دین و حکومت
در نظر اهل اسالم ،دو دیدگاه وجود دارد .1 :دیدگاه حداقلگرا؛  .2دیدگاه آرمانگرا.
دیدگاه حداقلگرا :منظور از دیدگاه حداقل گرا نظریاتی است که با وجود مطلوب دانستن
شرایطی همانند علم و عدالت و تدبیر به عنوان «شرایط زمامدار» ،در عرصهي کنش و
معادالت سیاسی ،قدرت و غلبه را اصلیترین شرط مشروعیّت میدانستند که در جهان
اسالم ،تفکر اهل سنت و بیشتر گرایشهاي وابسته فقهی و کالمی واقعگرا و حداقلگرا
هستند .در نظرگاه این دسته که بخش اعظمی از اهل اسالم محسوب میشدند ،هرچند
بسیار بر اصل دینورزي پادشاه تأکید شده است؛ توجه اصولی اهل سنت به برقراري امنیت
و آرامش در قلمرو اسالمی ،مانع از آن شده است که چندان به اصل دینمدار بودن حاکم
یا خلیفه تأکید گردد؛ به همین دلیل در بین آرا و افکار اهل تسنن یا به زبان دیگر ،نظرگاه
حداقلگرا تأکید بر شرایطی همانند افضل زمانه ب ودن یا شرط اعلمیّت ،وجهی نمییابد؛
حتی در صورت بروز خطر و احتمال ناامنی ،خالفت شخص فاسق و ستمگر نیز جایز
شمرده میشده است( .رک .رستموندي ) 375 :1388 ،این مساله در پیوند با مبانی کالمی
اشعري که پیش از این در مورد آنها سخن گفتیم ،بیش از پیش مطرح میشود.
اندیشهی آرمانگرا :اینان عمدتاً بر وجود مجموعهاي از خصایص آرمانی در شخص
فرمانروا تأکید میکنند .در این نگرش ،فرمانروا انسان کامل و ابرمرد آرمانی است و شامل
طیف وسیعی از جریان شیعهي اسماعیلیه ،فالسفه و فرقههایی از متصوفه است( .همان:
 )375نمونهاي از این نگاه آرمانگرا به فرمانروا را در ابیات زیر مشاهده میکنیم:
مردهي ایــن عالـــم و زندهي خدا
سایـــهي یــــزدان بـود مرد خدا
تــــا رهــــی از آفــت آخرزمان
دامــــن او گیــــر زوتر بیگمان
کو دلیــل نور خورشید خداست ...
کیف مد الظــل نقــــش اولیاست
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دامــــن شـه شمس تبریزي بتاب
رو ز سایــــه آفتابـــی را بیـــاب
(مولوي :1375 ،ج)22 :1
بر ســر تاجش نهد صد تاج خاص
هـر دمـــی او را یکی معراج خاص
المکانـــی فـــوق وهم سالکان ...
صورتـش بر خاک و جان در المکان
همچـو در حکـــم بهشتی چارجو
بــل مکان و المکــان در حکـــم او
(همان)72 -71 :
پس با توجه به نظرات ارائه شده ،غیر از تفکر و اندیشه آرمانگرا ،نظریهي غالب در
میان اهل سنت و مسلمانان ،اندیشه و رویکرد حداقلگرا بود که زمینهي مناسبی براي
استعارهي محمد ،شاه است نیست و نمیتواند پشتوانهاي براي فهم این نوع استعاره قرار
گیرد .همچنین در نظرگاه اهل سنت ،شاهی پس از مرتبهي نبوت قرار داشت و آنها
سلطنت را امري مقدس و تالی و پیرو نبوت ،پذیرفته بودند و این دو مفهوم را همعرض
میدانستند و نه متفق و تلفیق یافته« .در مدارج موجودات و معارج معقوالت بعد از نبوت
که غایت مرتبهي انسانست ،هیچ مرتبهاي وراي پادشاهی نیست و آن جز عطیّت الهی
نیست( ».نظامی عروضی )6 :1374 ،با توجه به دالیلی که ذکر شد ،ریشه و عامل اصلی
ایجاد استعارهي محمد ،شاه است در کالم نظامی ،اندیشهي ایرانشهري است؛ 1اندیشهاي
که موجب میشود او عالوه بر این که حضرت رسول را در مقام شاهی توصیف کند،
شاهان را نیز در قالب حضرت محمد (ص) به تصویر بکشد که نمونهي این امر را که
ریشه در پیوند دین و سلطنت دارد ،در توصیف بهرام گور مشاهده میکنیم:
و او هـــم آغــوش یار غار شده
شــــاه را غـــار پــردهدار شده
(نظامی1389 ،الف)361 :
از جمله شواهد مربوط به این استعاره ،موارد زیر است:
کــــرد روان مشعــــل گیتیفروز
نیــم شبـــان کآن ملک نیمروز
زهــــره و مـه مشعلهداریش کرد
خـود فلـک از دیده عماریش کرد
هفـت خط و چار حد و شش جهات
کـــرد رهــــا در حــــرم کاینات
(نظامی1386 ،ب)45 :
بـه نوبـــت پنجنوبت چاریارش
زده در موکـــب سلطان سوارش
امیــن وحــی و صاحب سر معراج
سریـــر عــرش را نعلین او تاج
ز خاکـــی کــرده دیوي را به مردم
ز چاهی بــــرده ماهـی را به انجم
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خلیــل از خیلتاشـــان سپاهش
زهـــره طبــــق نثــار بر فرق
خورشیـــد بــــه صــورت هاللی
مریــخ بــــه چالـــش یتاقت
درّاجـــهي مشتـــري بـــه آن نور
کیوان علـم سیـــاه بـــر دوش
در کوکبـــهي چنیـــن غالمان
چون نگنجیـد در جهـــان تاجش
سربلندیـــش را ز پایــــهي پست
شـــده جـــان پیغمبــران خاک او
کمر بر کمــر کـــوه بـــر کوه راند
به هارونیاش خضر و موسی دوان
ز دروازهي ســدره تا ساق عرش
ز دیوانـــگه عرشیــان درگذشت

مسیـــح از چاوشـــان بارگاهش
(نظامی1386 ،ج)116 :
تـــا نـــور تــو کی برآید از شرق
زحمـــت ز ره تــــو کــرده خالی
موکـــب رو کمتریـــن وشاقت
از چشـــم تــو گفته چشم بد دور
بــر بندگـــی تو حلقه در گوش
شـــرط اســت برون شدن خرامان
(نظامی1389 ،ج)33-34 :
تخـــت بـــر عرش بست معراجش
جبرییـــل آمـــده بـــراق به دست
(نظامی1389 ،الف)85 :
زده دســـت هریـــک به فتراک او
گریـــوه گریـــوه جنیبــت جهاند
مسیحا چه گویم ز مــوکب روان ...
قــدم بر قدم عصمت افکنده فرش
بـــه درج آمــد و درج را درنوشت
(نظامی1386 ،الف)76-75 :

 .3 .2خورشيد ،شاه است
منشا این استعاره ،تقدس و احترامی است که ایرانیان باستان براي خورشید قایل بودند.
تقدس خورشید در نزد آنها چنان است که آن را همراه با اهورامزدا مورد ستایش قرار
میدهند و براي آن صفتی همچون تیزاسب میآورند( .رک .یشتها ،1347 ،ج )77 :2آنها
همچنین خورشید را به مثابهي ساالر اختران و نامیرا میدانستند که داراي شکوه و عظمت
بسیاري است و به وسیلهي سالحهاي گوناگونی که در اختیار خود دارد ،پلیديها و ظلمت
را از بین میبرد« :هور خورشید بیمرگ ،با شکوه اروند اسب .او را به بیمرگی اینکه تن
پسین و آمدن و رفتن خورشید بود .او را اروند اسبی اینکه او را اسب نیکویی است؛ زیرا
به فرّه در و اسپ باره دارد .او را شکوهمندي اینکه وي را سالح بسیار است( ».فرنبغدادگی،
 )150 :1369ضمن ًا اعتقادات و باورهاي آیین میتراییسم نیز به صورت ناخودآگاه در ایجاد
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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
خورشید را پیدا میکند و از این طریق ،خورشید به مثابهي تجلی مهر مورد پرستش و
نیایش قرار میگیرد و به الوهیت و قداست دست پیدا میکند .آموزگار در این مورد چنین
بیان میکند« :اسطوره اي حاکی از این است که این ایزد (مهر) ،پس از زادن بر آن شد تا
نیروي خود را بسنجد از این روي نخست با خورشید زورآزمایی کرد و در این کار،
خورشید تاب نیروي مهر را نیاورد و بر زمین افتاد .سپس مهر او را یاري داد تا برخیزد
و دست راست خود را به سوي او دراز کرد و این دو ایزد با یکدیگر دست دادند .این
نشان آن بود که خورشید با مهر بیعت کرد .پس مهر تاجی بر سر خورشید نهاد و از آن
پس دو یاران وفادار هم شدند( ».آموزگار)21 :1383 ،
اینجاست که میتوان نتیجه گرفت که احترام و جایگاه بسیار واالي خورشید در تفکرات
ایران باستان و به خصوص باورهاي کهن مهري ،موجب شده است که خورشید به مثابهي
یک فرمانروا و یک شاه ،در ذهن نظامی تبلور پیدا کند و به صورت کامال ناخودآگاه ،خود
را در زبان شعري او نشان دهد .البته بنابر آنچه که الیاده مطرح میکند ،در برخی از کیشهاي
خورشیدپرستی ،پیوندي عمیق میان مقام شاهی و خورشید برقرار است و بسیاري از شاهان
خود را همذات با خورشید میدانستند( .رک .الیاده)147 :1376 ،
ابیات زیر ،از جمله شواهد این استعاره محسوب میگردند:
سحرگـــه پنــج نوبت را به آواز
در آوردنـــد مرغــــان دهـــلساز
به سلطانـــی برآمد نام خورشید
بریـــن تخــت روان با جام جمشید
(نظامی1386 ،ج)117 :
سخـــن گفت از آن پادشاهان پاک
گرازنــدهي نیـــک و بدهاي خاک
عـــروس عـــدن در بــه دینار داد
که چــون صبح را شاه چین بار داد
(نظامی 1386 ،الف)192-193 :

علـــم زد بـــر ســــر دیوار زردي
چـــو خورشیــد از حصار الجوردي
علم را میدریـــد و چتر میدوخت
چو سلطان درهزیمت عود میسوخت
(نظامی1386 ،ج)148 :
این استعاره در شعر دیگر شاعران نیز یافت میگردد:
بگستـــرد کافـــور بر تخــت عاج
چــو خورشیـــد تابنــده بنمود تاج
(فردوسی)506 :1387 ،
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سحر چون خسروخاور علم بر کوهساران زد

به دست مرحمت یارم در امیدواران زد

(حافظ ،بیتا ،ج )314 :1
گفتنی است نظامی عالوه بر اینکه خورشید را در مقام شاهی قرار میدهد ،در توصیف
شاهان نیز از خورشید و سایر پدیدههاي نوري استفاده میکند که سرمنشأ آن ذیل
استعارهي شاه ،نور است ،مورد بررسی قرار گرفته است.
 .4 .2شاه ،نور است
منشا نورانگاري شاهان را باید در مفهوم فرّ جستوجو کرد .فرّ که به صورت خورن ،خره،
فرن یا ورج نیز استعمال میشد ،در یشتها چنین تعریف شده است« :فرّ فروغی است
ایزدي ،به دل هرکه بتابد از همگنان برتري یابد .از پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی
رسد؛ برازندهي تاج و تخت گردد و آسایشگستر و دادگر شود و هماره کامیاب و پیروزمند
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
شایستهي الهام ایزدي شود .به عبارت دیگر ،آنکه موید به تایید ازلی باشد ،خواه پادشاه و
خواه پارسا و خواه نیرومند و هنرپیشه ،داراي فرّ ایزدي است( ».یشتها )315 :1347 ،در
این تعریف یشتها ،هرچند داشتن فرّ منحصر به اشخاص یا گروه خاصی نشده است،
براساس دین زرتشتی ،مهمترین جلوه بروز و ظهور این نیرو در پادشاهان است .در حقیقت
شاه ،به وسیلهي داشتن ف ّر به حکومت میرسد و آن فرّ است که در تمام دورهي پادشاهی
همراه و یاور و حامی اوست و اگر فرّ از پادشاه رويگردان گردد یا به کلی از پادشاهی
محروم میشود و یا از میان میرود (مانند جمشید) و یا نظام شاهنشاهی او از هم گسیخته
میگردد(مانند کیکاووس)(.رک .صفا )143 :1346 ،هانري کربن نیز ضمن تعریف فرّ،
ویژگی آن را در نزد شاهان چنین معرفی میکند «فر جوهري است سراسر نور؛ نورافشانی
محض که مخلوقات اورمزد را در مبدأ وجود خود به وجود میآورد .آن نیروي نور قدس
و برکت است که وجود آنها (مخلوقات) را پیوستگی میبخشد که نیرو و قوت عطا شده
به یک موجود را اعتدال میدهد و براي موجودات نوري ،پیروزي بر مرگ و تباهی را فراهم
میکند...شمایل شناسی آن را به صورت نور مصوّر کرده است که به گرد صورت پادشاهان
و روحانیون دین مزدایی پرتو افکنده(».کربن)44-43 :1358 ،
پس براساس آنچه که از مطالب ارائه شده درمییابیم ،یکی از جلوههاي فرّ شاهی
نورانیت است؛ نورانیتی که برطبق نقش برجستههاي عصر ساسانی به صورت هالهاي از
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نور ،چهره ي شاهان را فراگرفته و بخشی از روشنی و نور اهورامزدا به شاهان بخشیده
شده است .این نوع نگاه به شاهان و اینکه آنها دربردارندهي نور ایزدي هستند ،با تداوم
تاریخی و استمرار حضوري که در فکر انسان ایرانی دارد ،وارد ناخودآگاه جمعی قوم
ایرانی میگردد و به صورت کهنالگویی در ذهن ایرانیان باقی میماند و خود را به صورت
جلوههاي مختلف نشان میدهد؛ یکی از این جلوهها ،وجود استعارهي شاه ،نور است
هست که به صورت استعارههاي خردتري همچون شاه ،خورشید است؛ شاه ،ماه است؛
شاه ،آتش است و یا شاه ،زهره است در گفتار نظامی آشکار گردیده است.
از جمله شواهدي که دال بر نورانگاري شاهان هستند ،عبارتند از:
کـه خواهــم کرد روزي چند نخجیر
چنیـــن فرمـود خورشید جهانگیر
(نظامی1386 ،ج)365 :
از ادیـــم یمــــن ستــــد خامی
چون سهیل جمــــال بهرامــی
یافت آنچ از سهیــل یافــــت ادیم
روي منذر از آن نشــاط و نعیــم
(نظامی1389 ،الف)126 :
زیــر زر شــــد چــــو آفتاب نهان
روز یکشنبـــه آن چــراغ جهان
تــــاج زر برنهــــاد چون جمشید
جام زر برگرفـــت چون خورشید
(همان)228 :
ایمـــن آن شــــد که بیند از دورش
پادشـــه آتشیســـت کز نورش
در برابـــر گلســـت و در بر خار
وآتش آن گلبنسـت کـــاو گه بار
(همان)121 :
همــــه عالــــم از نــور او بهرهمند
همانا کــه بـــود آفتــــاب بلند
بـــه دادن نگردد تهی چون درخش
بلنـــــد آفتابـی که شد گنجبخش
(نظامی 1386 ،الف)233 :
به سـر بـــر چو خورشید چینی کاله
بــه بـــرج خود آمد فروزنده ماه
بـــه روم آمـــد از آسمان بیش بود
شه از روم شد با زمین خویش بود
(همان)442:

جوانمرد گلچهره چون سروبن
که دارندهي تاج و شمشیر و تخت
جوان دولت تیز و گردنکش است

ز رومـــی به زنگی رساند این سخن
روان کـــرد رایت به نیروي بخت
گــه خشم سوزنده چون آتش است
(همان)132:
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تـــو آن شبچراغی به نیکاختري

شب افروز چون ماه و چون مشتري
(نظامی1389 ،ب)127 :

وگـــر کشتی آرد به دریاي من
چو دریـــا به تلخی جوابش دهم
از آن ابــر عاصی چنان ریزم آب

ســــري بینـــد افتاده در پاي من
ز خاکش ستانـــم بــــه آبش دهم
کـــه نـــآرد دگر دســت بر آفتاب
(همان)179 :

نورانگاري شاهان و تشبیه آنها به خورشید و آتش و امثال آن ،عالوه بر اینکه به آنها
جنبهي تقدس و احترام بخشیده است ،اشاره به جنبهي روشنیبخشی شاهان به زندگی مردم
دارد؛ روشنایی و گرمایی که باعث تحرک و پویایی یک ملت و قدرتمند شدن آنها میشود
و از سوي دیگر ،به جنبههاي دیگر شاهان همچون سوزندگی و از بین برندگی ،میتواند
اشاره داشته باشد و اینکه مردم باید فاصلهي خویش را با سلطان حفظ کنند؛ زیرا که قرابت
و نزدیکی به شاهان ،احتمال مرگ و از بین رفتن را با خود دارد .شواهد این نوع نگاه را در
برخی از نوشتهها میتوان مشاهده کرد« :السلطانُ کالنار ،اِن باعَدتها بطل نفعها و ان قاربتَها
عَظُمَ ضررها» (سلطان مثل آتش است که چون از آن دوري شوي ،سود او از میان برخیزد
و چون به او نزدیک شوي ،زیانش افزون شود)( .ثعالبی ،بیتا)95 :
دورباش از وي که دوري بس خوش است
شـــاه دنیـــا فیالمثل چون آتش است
کــــاي شـــده نزدیــک شاهان دورباش
زان بـود در پیـــش شاهـــان دورباش
(عطار)275 :1388 ،
مطلب دیگري که باید در اینباره اضافه کرد ،بحث راجع به استعارهي محمد ،سایه خدا
است ،است .با توجه به اینکه این استعاره ذیل استعارهي محمد ،شاه است قرار دارد ،میتوان
منشا آن را اشاره به ظل اهلل بودن سالطین و حاکمان دانست .توضیح اینکه در دوران نظامی
دیگر بحث از داشتن فرّه ایزدي براي شاهان کمرنگ شده بود و شاهان براي اظهار ادب در
مقابل خداوند ،خود را سایهي خدا بر روي زمین میدانستند و نه دربردارندهي نور خدا.
سودآور در این باره میگوید« :از آنجا که در دورهي بعد از اسالم تصویر خداوند جایز
نبود ،عبارت ظل اهلل فی االرض ،جايگزین نقشی شد که پادشاه را به صورت دریافتکنندهي
نور و فرّ خدایان تجسّم میکرد» (سودآور )52 :1383 ،نتیجه اینکه سرمنشا استعارههایی
نظیر محمد ،سایهي خدا است را نیز باید ،اعتقاد به فرّه ایزدي و نور ناشی از آن دانست .از
نمونه آثاري که این تفکر در آن بازتاب دارد ،کتاب مرصادالعباد است« :بدانک سلطنت و
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خالفت ،نیابت حق تعالی است در زمین و خواجه علیه السالم سلطان را سایهي خدا داند
و این هم به معناي خالفت است؛ زیرا که در عالم صورت ،چون شخصی بر بام باشد و
سایه ي او بر زمین افتد ،آن سایه خلقیّت ذات او باشد در زمین و آن سایه را بدان شخص
بازخوانند؛ گویند سایه فالن است( ».نجم رازي)411 :1387 ،
در کلیله و دمنه نیز که بسیار تحت تأثیر اندیشه ایران باستان است ،بحث از سایهي
خدا بودن شاهان مطرح شده است« :و بوم را مکر و غدر و خدیعت با این خصال نامحمود
که یاد کردم ،جمع است و هیچ عیب ملوک را چون غدر و بیقولی نیست که ایشان
سایه ي آفریدگارند ،عزّ اسمه در زمین و عالم بی آفتاب عدل ایشان ،نور ندهد و احکام
ایشان در دماء و فروج و جان و مال رعایا نافذ باشد( ».نصراهلل منشی)205 :1388 ،
ظل اهلل خوانده شدن شاهان عالوه بر اینکه باعث تقدس و قدسی شدن مفهوم سلطنت
شد ،سلطان را به مثابهي تبلور و جانشین خدا بر روي زمین ،معرفی میکرد و ابزاري
براي مشروعیّت و تداوم اطاعت مردم از آنها به حساب میآمد و باعث متصف شدن
آن ها به صفات جمال و جالل خدا ،مطلقه بودن اطاعت و بیچون و چرا بودن عمل
فرمانروایان ،تقدیرگرایی و حجت اهلل بودن آنها گردید( .رک .طباطباییفر)119 :1384 ،
 .5 .2خورنق ،آرمانشهر است
یکی از جلوههاي تفکر ایرانشهري ،اعتقاد به آرمانشهر است که نمودهاي آن در خمسه
نیز مشاهده می شود .در ابتداي این مبحث ،باید اذعان کرد که نظامی اصو ًال یک انسان
آرمانگراست .اندیشهاي که او آن را دنبال میکند ،اندیشهاي است که در پی بازگشت به
زمانها و مکانهاي گذشته است؛ امري که تفکر او را آرمانگرایانه میکند .از مخزناالسرار
که بگذریم ،دو داستان خسرو و شیرین و هفتپیکر در دورهي ساسانیان میگذرد و دو
داستان دیگر نیز خاستگاه و منشایی غیرایرانی دارند؛ نشانهاي دال بر این که او با نگاهی
آرمانگرا ،قصد گریز و فرار به زمانها و فضاهاي دیگر را دارد .برطبق آنچه که از تاریخ
و احواالت قرن ششم هجري مشخص است ،عصري که نظامی در آن میزیسته ،عصري
متالطم و پرآشوب بوده است؛ دورانی که در آن نه ثبات سیاسی مشخصی وجود داشت
و نه یک ثبات اجتماعی؛ امري که نظامی را بسیار میآزرد و مورد اعتراض او قرار داشت.
این وضعیت منجر به این میشود که نظامی گرایش به یک جامعهي آرمانی و ایدهل داشته
باشد؛ جامعهاي که بازتاب آن را در هفتپیکر و اسکندرنامه ترسیم میکند.
اصوالً آرمانشهر به دو گونه خود را نشان میدهد :یکی به صورت شهر و جامعـهاي
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آرمانی و دیگري به صورت بهشتی اینجهانی .در شهر آرمانی ،انسان اجتماعی با تمام
سازمانها و نهادهایی که براي ادارهي زندگی ضرورت دارند ،به طور کامل ذکر میشود،
آن همانند یک سازمان سپاهی است که اشخاص آن تحت یک فرمانبري و فرماندهی
هستند .این خط از فرمانده کل آغاز میشود و به سادهترین سرباز پایان مییابد( .رک.
اصیل 1371 ،الف )96 :در مقابل بهشت اینجهانی ،جایی است ،خوش و فرحبخش که
در گوشهاي دوردست یا ناپیدا از کرهي خاکی قرارگرفته و آسایش و فراغت باشندگان
آن کامل است .در آن آب جویبارها صاف و زالل و چمنزارها غرق در گل است .بر
دیوارها ماهی یکبار انگور میروید و دیوارهاي شهر و خانهها از گوهر ساخته شده است
و خیابانها با عاج مفروش است( .همان )19-17 :نظامی در اسکندرنامه دست به ترسیم
یک جامعهي آرمانی میزند؛ جامعهاي که شاهی دادگر و دادگستر بر آن حکومت دارد و
در آن به دینداري و کاردانی و کارایی تأکید میگردد؛ شهري آرمانی که به برکت قریحهي
سرشار نویسنده ،در میان شهرهاي آرمانیاي که در شرق و غرب ،طرح افکنده شده است،
از درخشانترین و زیباترین آنهاست که داراي ویژگیهایی همچون رازناکی و
ناشناختگی ،فضاي روحانی ،سیمایی زیبا ،باروري زمین و تندرستی مردمان و دیرپاییشان
است( .اصیل1371 ،ب )55-47 :اما نظامی در کنار ایجاد چنین فضایی ،در بخشهایی
نیز به ترسیم بهشتی اینجهانی می پردازد .اگر ما به توصیفاتی که نظامی از خورنق بهرام
در هفتپیکر ارائه میدهد دقت کنیم متوجه میشویم که نظامی براي تحقق بهشتی این-
جهانی تالش میکند .او براي ترسیم چنین آرمانشهري مفاهیم مادي و معنوي را با هم
تلفیق کرده و براي همسانسازي تخیل و واقعیت حتی به عناصر بهشتی استناد کرده است:
زهـــره برداشت بــر نشاطش بام
چونکــه بر شـــد به بام او بهرام
آفتابـــش درون و مـــاه برون
کوشکـــی دیــد گرد چون گردون
مه ز بیــرون چــــراغ رهگذري
آفتاب از درون بــــه جلوهگــري
دور از آن بــاد کاوست باد خزان
بــــر ســـر او همیشــه باد وزان
ساحتـی دیـــد چون بهشت فراخ
چــون فرودیـــد چارگوشهي کاخ
بــه گـــوارندگی چو آب حیات
از یکی سو رونـــده آب فـــرات
دهـــی انباشتـــه به روغن و شیر
وز دگر گوشه سدرهي چو سریر
بـــادش از بـــاده برگشاده نفس
بادیه پیــش و مرغـــزار از پس
(نظامی1389 ،الف)123-122 :
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در واقع وجود اندیشهي ایرانشهري در اندیشهي نظامی باعث میشود تا او به ایجاد
آرمانشهر در قالبها و شکلهاي گوناگون گرایش داشته باشد.
 .6 .2مرکزانگاری اماکن درباری
از دیگر استعارههایی که ریشهي آنها به باورها و عقاید کهن و باستانی مربوط میشود،
استعارههایی است که در آن ،اماکنی همچون کاخ خورنق بهرام و روییندژ ،به کعبه ،قبله
و میخ مرکز زمین تشبیه شدهاند .در این استعارهها کاخها و قلعههاي حاکمان و شاهان،
نقشی مرکزي و توام با تقدس و احترام یافتهاند؛ نقشی که حاصل نگرشی است که کاخها
و اماکن مربوط به دربار را به دلیل بلند و رفیع بودن ،نقطهي اتصال زمین و آسمان میداند؛
نقطهاي داراي قداست که موجبات پیوند یافتن زمین با آسمان را فراهم میآورد .میرچا
الیاده در مورد اینگونه استعارهها سخنی جالب مطرح میکند؛ او دربارهي اهمیت فضایی
که در مرکز قرار گرفته است ،چنین میگوید« :فضاهایی مانند معابد ،کاخها و سرزمین
اسطورهاي ،مرکز عالم به شمار میآیند و این مکانها محور جهان میباشند که محل
اتصال مراتب قائم جهان هستی یعنی آسمان (بهشت) ،زمین و زیرزمین (دوزخ) تلقی
میگردند( ».الیاده )27 :1365 ،همچنین کوهها به دلیل بلندي و رفعتی که داشتند ،یکی از
محورهاي کیهان و نقطهي اتصال زمین به آسمان محسوب میشدند؛ به همین خاطر
مقبرهي شاهان هخامنشی و بسیاري از گوردخمههاي زرتشتیان نیز در میان کوه (میان
زمین و آسمان) قرار گرفتهاند( .دوبوکور)82 :1373 ،
روضــــهاي شــــد بدان دالرامی
چــــون خورنــــق به فرّ بهرامی
و آفرینش بهــار چیـــن خواندش
کآسمـــان قبلهي زمین خواندش
صدهـــزار آدمــــی به دیدن او
آمدنـــد از خبــــر شنیــــدن او
(نظامی1389 ،الف)122 :
مقــــدس رهروان نورانــیست
آن نـه دژ کعبـــهي مسلمانیست
نـــام رویین دژش ز محکمی است
میـــخ زرّیـــن مرکز زمی است
(همان)370 :
 .3نتيجهگيری
اندیشههاي ایران باستان از خاستگاههاي مهم و اصلی نظام فکري و اندیشهاي نظامی
است .مطالعه و بررسی آثار وي براساس نظریهي استعارهي شناختی ،نشان میدهد که او
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بسیار تحت تأثیر این نوع اندیشهها قرار دارد .او به ایران باستان و زبان پهلوي دلبستگی
خاصی داشت و برخی داستانهایش نیز در فضاي ایران پیش از اسالم رقم میخورد.
بررسی و تحلیل برخی از استعارههاي درباري نیز گواه آن است که نظامی بسیار متأثر از
این اندیشههاست و یکی از عوامل تأثیرگذار در شکلگیري بخشی از استعارههاي موجود
در خمسه ،اینگونه تفکرات است؛ تفکّراتی که بعضاً به صورت ناخودآگاه در ذهن نظامی
وجود داشتهاند و خود را در قالب استعارههاي درباري نشان دادهاند.
از جمله جلوههایی که تأثیر تفکرات ایران باستان را بر نظامی نشان میدهد ،وجود
اندیشهي ایرانشهري در خمسه است؛ اندیشهاي که الگوي خاصی از نظام سیاسی محسوب
میشده و بخشی جداییناپذیر از اندیشهي ایرانیان را تشکیل میداده است و حاصل باورها،
احساسات و نگرشهاي آنها در طول تاریخ بوده است .تحلیل استعارههاي به کار رفته از
سوي نظامی در خمسه براساس نظریهي شناختی نشان داد که وي با مطرح کردن مولفههایی
همچون اعتقاد به شاه آرمانی ،آمیختگی مبحث دین و سیاست ،تأکید بر جایگاه وزارت و
مشاوره و توجه به آرمانشهر ،به نوعی میراثدار این اندیشه است که آثار این امر را در
استعارههاي درباري او مانند استعارهي محمد ،شاه است و خورنق ،آرمانشهر است ،میتوان
به وضوح مشاهده کرد .عالوه بر این ،اعتقاداتی همچون باورهاي آیین میتراییسم و تقدس
خورشید نیز او را به صورت ناخودآگاه به سمت و سوي استعارههایی همچون خورشید،
شاه است ،کشانده است .از اعتقادات دیگري که باعث ایجاد استعارههاي دربارياي نظیر
شاه ،نور است ،شده است باور به فره ایزدي است که فروغی ایزدي محسوب میشده است
و رسیدن پرتو آن به فرد ،باعث برتري و رسیدن او به پادشاهی و تاج و تخت میگردد.
همچنین استعارههایی که در آن ،اماکنی همچون کاخ خورنق بهرام و روییندژ به کعبه ،قبله
و میخ مرکز زمین تشبیه شدهاند نیز تحت تأثیر نگرشی است که کاخها و اماکن مربوط به
دربار را به دلیل بلند و رفیع بودن ،نقطهي اتصال زمین و آسمان میداند؛ نقطهاي داراي
قداست که موجبات پیوند یافتن زمین با آسمان را فراهم میآورد.
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رازي ،نجم الدین ابوبکر عبداهلل .)1387( .مرصاد العباد الی المعاد .اهتمام محمد امین
ریاحی ،تهران :علمی و فرهنگی.
رستموندي ،تقی .)1388( .اندیشهي ایرانشهري در عصر اسالمی .تهران :امیرکبیر.
رضایی ،محمد و مقیمی ،نرجس« .)1392( .بررسی استعارههاي مفهومی در
ضربالمثلهاي فارسی» .مجلهي مطالعات زبانی بالغی ،شمارهي ،8صص .116-91
زرقانی ،سیدمهدي و دیگران« .)1392( .تحلیل شناختی استعارههاي عشق در غزلیات
سنائی» .جستارهاي ادبی دانشگاه فردوسی مشهد ،شمارهي ،183صص .30-1
زرینفکر ،مژگان و دیگران« .)1392( .استعارهي مفهومی رویش در معارف بهاءولد».
ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا ،سال  ،5شمارهي  ،9صص .172-137
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سنایی غزنوي ،مجدود بن آدم .)1387( .حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه .تصحیح
محمدتقی مدرس رضوي ،تهران :دانشگاه تهران.
سودآور ،بوالعالء .)1383( .فرّه ایزدي در آیین پادشاهی ایران باستان.هیوستون آمریکا :میرک.
شاهسنی ،شهرزاد« .)1377( .دادپرور دیار ،آمانشهر نظامی» .کیهان فرهنگی ،شمارهي
 ،148صص .35-32
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1391( .صورخیال در شعر فارسی .تهران :آگه.
صادقی ،لیال« .)1391( .خوانش شعر حکایت اثر احمد شاملو با رویکرد شعرشناسی
شناختی» .جستارهاي زبانی ،شمارهي ،4صص .167-149
صفا ،ذبیح اهلل .)1346( .آیین شهنشاهی ایران .تهران :دانشگاه تهران.
طباطبایی ،صادق .)1375( .خواجه نظام الملک .تهران :طرح نو.
طباطباییفر ،سیدمحسن .)1384( .نظام سلطانی از دیدگاه اندیشهي سیاسی شیعه (دورهي
صفویه و قاجاریه) .تهران :نی.
عطار ،فریدالدین محمد بن ابراهیم .)1388( .منطقالطیر .مقدمه ،تصحیح و تعلیقات
محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1387( .شاهنامه .بر پایهي چاپ مسکو ،تهران :هرمس.
فرنبغدادگی .)1369( .ترجمه و گزارش بندهش .ترجمهي مهرداد بهار ،تهران :توس.
کربن ،هانري .)1358( .ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران مزدایی تا
ایران شیعی .ترجمهي سیدضیاءالدین دهشیري،تهران :مرکز ایرانی مطالعهي فرهنگها.
کرمی ،محمدحسین و نوروزي ،زینب« .)1387( .اندیشهي سیاسی ایرانشهري در
اسکندرنامهي نظامی» .دانشکدهي ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دورهي جدید ،شمارهي ،24صص .206 -175
کریمی ،طاهره ،عالمی ،ذوالفقار« .)1392( .استعارههاي مفهومی در دیوان شمس بر مبناي
کنش حسی خوردن» .نقد ادبی ،سال  ،6شمارهي ،24صص .168-143
گلفام ،ارسالن و دیگران« .)1388( .استعاره زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان
شناسی شناختی» .نقد ادبی ،دوره  ،2شمارهي  ،7صص .136-121
محمودي ،محمدعلی و دیگران« .)1391( .حیاتِ تاریخیِ ایزدبانوي آناهیتا در شیرین و
شکرِ نظامی» .زبان و ادب فارسی (دانشگاه تبریز) ،شمارهي  ،226صص .128-105
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مولوي ،جاللالدین محمد .)1375( .مثنوي معنوي (از روي نسخهي رینولد نیکلسون).
تصحیح ،اعراب و فرهنگ لغت از عزیزاهلل کاسب ،تهران :گلی.
نصراهلل منشی ،ابوالمعالی .)1388( .کلیله و دمنه .تصحیح مجتبی مینوي ،تهران :امیرکبیر.
نظامی عروضی ،احمد بن عمر بن علی .)1374( .چهار مقاله .تصحیح محمد قزوینی،
شرح لغات محمد معین ،تهران :جامی.
نظامی ،الیاس بن یوسف1386( .الف) .شرفنامه .تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.
ــــــــــــــــــ1386( .ب) .مخزن االسرار .تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :توس.
ــــــــــــــــــ1386( .ج) .خسرو و شیرین .تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.
ــــــــــــــــــ1389( .الف) .هفتپیکر .تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.
ــــــــــــــــــ1389( . .ب).اقبالنامه .تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.
ــــــــــــــــــ1389( . .ج) .لیلی و مجنون .تصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.
هاشمی ،زهره« .)1389( .نظریهي استعارهي مفهومی از نظر لیکاف و جانسون».
ادبپژوهی ،شمارهي  ،12صص .140-119
ـــــــــــــ (« .)1392زنجیرههاي استعاري «محبت» در تصوف (بررسی دیدگاه صوفیه
درباره محبت از قرن دوم تا ششم هجري بر بنیاد نظریهي استعارهي مفهومی)» .نقد
ادبی ،سال  ،6شمارهي  ،22صص .48-29
ـــــــــــــ (« .)1392بررسی شخصیت و اندیشههاي عرفانی بایزید بسطامی براساس
روش استعارهي شناختی» .جستارهاي ادبی دانشگاه مشهد ،شمارهي.104-75 ،182
هاوکس ،ترنس .)1380( .استعاره .ترجمهي فرزانه طاهر ،تهران :مرکز.
هینلز ،جان راسل .)1368( .شناخت اساطیر ایران .ترجمهي ژاله آموزگار و احمد تفضلی،
تهران :چشمه.
یشتها .)1347( .گزارش ابراهیم پورداوود .ج ،2تهران :طهوري.
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