
 

 

 مجد همگر و شاهنامه

 

 *اهلل خادمي روح

 

 چکیده

پژوهي، تحقیق در باب تأثیر شاهنامه بر ادب فارسي است.  های پربار شاهنامه یکي از دامنه       

از آن و تقلید های پهلواني، تاریخي و دیني که پس از شاهنامه و به تأثیر  عالوه بر حماسه

اند و همیشه شاهنامه همچون  و شاهنامه قرار داشتههای دیگر شعر نیز در پرت سروده شده، گونه

چراغي فروزان فراراه شعرای ایران زمین بوده است. یکي از اینان، مجدالدّین همگر شیرازی 

دهد که وی با شاهکار ادب فارسي  شاعر قرن هفتم هجری است. مطالعه در دیوان او نشان مي

های آن،  شاعری خود از شاهنامه و آموزه کرده و در کاروبار آشنا بوده و آن را مطالعه مي

گرفته است. در این پژوهش مشخص شد که مجد همگر، عالوه بر  های فراوان مي بهره

ای را نیز با اهداف مختلفي چون توصیف  فردوسي و شاهنامه، تلمیحات شاهنامه بزرگداشت

ه در هر دو حوزۀ ممدوح، مفاخره، تصویرسازی و تبیین مسایل حکمي به کار گرفته و بدینگون

 زبان و اندیشه متأثر از شاهنامه بوده است. 

 شاهنامه، فردوسي، شعر فارسي حماسه، : مجد همگر، ی کلیدیها واژه

______________________________ 
 *کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

و جاودان شعر فارسي از همان آغاز انتشار، تأثیرات شگرف خود شاهنامۀ فردوسي این شاهکار باشکوه      

جانبه و پردامنه که اندیشه و احساس  را بر فرهنگ کهن و اصیل ایراني بر جای گذاشته است. تأثیری همه

 ؛کرددر شعر فارسي مشاهده  توان را مي ها تابشای ازین  ایرانیان را از نو زنده کرد و جاني تازه بخشید. شعله

سرایي را رواج داد، در اشعار غیر حماسي هم رسوخ کرد و گزاف نیست اگر  هنامه عالوه بر اینکه حماسهشا

ای از تأثیر  ها وامدار شاهنامه فردوسي است. محققان گوشه ت شعر فارسي در همۀ دورهگفته شود که سنّ

اردالن  .خاقاني )نک (،691 :6831مشتاق مهر و آیدنلو،  .نکشاهنامه بر شعرای ایران از جمله ناصرخسرو )

(، 611: 6839محمدی افشار، نک. مسعود سعد ) (،01: 6831و نوریان،  1: 6838آیدنلو، ،6811 جوان،

 .نک، میرزا عبداهلل شکوهي تهراني )(688: 6831آیدنلو،  .قاآني )نک ،(16: 6830و  38سیف،  .نکمولوی )

همه، پژوهش در این حوزه باز هم بدیع و پر کشش  ا ایناند و ب  و غیرهم را نشان داده (60: 6831آیدنلو، 

 .است

هایي از تأثیرات شاهنامه فردوسي بر شعر مجد همگر شیرازی را  پژوهش حاضر در صدد است تا جلوه

از شاعران پرآوازۀ قرن . او از شعرای قرن هفتم هجری استهـ. ق.(  131 – 111) نشان دهد. مجد همگر

الشعرایي مقرّب بوده و  شاهان سَلغُری فارس و خاندان جویني در سمت ملکهفتم است که در خدمت پاد

سراست؛ اما به  بیشتر مدیحهمجد همگر های ادبي روزگار بوده است.  آنان را مدح گفته و مرجع داوری

کوشد به شیوۀ بعضي شعرای خراسان در دنیای  مضامین غنایي دیگر هم پرداخته است و با وجود اینکه مي

سرایي گام بردارد اما شرایط زماني و مکاني، او را از تلبّس به لباس حقیقي ستایشگری  و برق مدیحه پر زرق

دارد و از اینجاست که نه فقط در شعر او، بلکه در شعر اکثر  های آن( باز مي )با در نظر گرفتن همۀ ویژگي

عهد ساماني و غزنوی است. با شعر  شعرای سبک سلجوقي و بعد از آن، شیوۀ خراساني رونوشتي ناموفق از

وجود این، پرداختن به حماسه )اعم از حماسۀ راستین یا حماسۀ دروغین( از یادگارهای رواج سبک 

سرایي در ایران، فردوسي و شاهنامۀ او به  های یاد شده است. از میان سرآمدان حماسه خراساني در دوره

ای برای بررسي نحوۀ تأثیرپذیری  یران، معیار دادگرانهعنوان واالترین پدیدآورنده و پدیدۀ ادب حماسي در ا

 شاعران از ادب حماسي هستند.



 

 

 :شده است يرسبر عنوان چهارذیل  در «مجد همگرو شاهنامه در شعر  يفردوس» ، موضوعجستار نیا در

مجد  شعرشاهنامه در  یریاساط -يحماس یها هیما بنو  نیمضاماشخاص، ، و شاهنامه يفردوس شیستا

 .مجد همگر وانیدر د مفاخرهو  يحماس یها یپرداز صحنه ،همگر

 

 و شاهنامه یفردوس شیستا -1

مجد همگر رباعیي است که یادگار سفر خراسان اوست. مجد در توس بر  بهترین ستایش فردوسي در دیوان

 سر مزار فردوسي حاضر شده و بر روان او رحمت فرستاده است: 

 در تـــوس شـــدم ز خـــاش فردوســـي شـــاد 

 

ــ  ــاد   صـ ــي بـ ــر روان فردوسـ ــت بـ  د رحمـ

 دادِ ســـــــخنان نغـــــــز فردوســـــــي داد 

 

 کـــردیم بســـي حـــدیی فردوســـي یـــاد     

 6 (183/  1و  3)دیوان:    
بیني فردوسي در بیت آخر شاهنامه، دارای هوش و  با این وصف، مجد از جمله کساني است که به پیش

 اندیشه و دین هستند:

ـش و رای و دیــن      هــر آنکــس کــه دارد هـا

 

ــس ا  ــرین    پـ ــد آفـ ــن کنـ ــر مـ ــرر بـ  ز مـ

 (6811/  1)شاهنامه:    
تا  116عزّالدین طاهر فریومدى )حاکم خراسان و مازندران از حکومت مجد در این سفر که در زمان 

، خطاب به او چنین مهری واقع شده . ق( و به دعوت او انجام شده، پس از اینکه در توس مورد بي ه 111

 گوید: مي

ــو  ــان ت ــراد وی ز خراس ــدایم ــه خ  یي وگرن

 

ــتغني     ــور اس ــت کش ــف دادش از هف ــه لط  ب

ــهر تــوس کســي پرسشــي نکــرد ورا       ز ش

 

ــفي      ــان ش ــه در زم ــقام و ن ــان س ــه در زم  ن

 بجـــز م لـــف شـــهنامه کـــز دریچـــۀ روح  

 

ــژده بشــــری     ــواب رســــانید مــ  ورا جــ

 ز حـــاا صـــاح  احیـــا حیـــا همـــي دارد  

 

 کز اهـل تـوس شـکایت کنـد در ایـن معنـي       

 (189 / 4 – 1 )دیوان:   
که ظاهراً پس ازین در کار او گشایشي حاصل شده و مدتي را در خراسان مقیم بوده است. شاعر در ابیات 

ستاید؛ چون فقط اوست که مهمان غریبي را پذیرفته و خیر مقدم گفته است. عالقه مجد  باال فردوسي را مي

کند از شکایت اهل توس شرم  دعا ميهمگر به فردوسي در ابیات یادشده مشهود است. او با وجود اینکه ا

. مجد در ابیات باال، از (181 / 1 – 1 و 131 / 1 – 1 سروده است. )نک دیوان:آنان  دارد؛ چند شعر در ذمّ



 

 

آوری  را جمع ههای پراکند یاد کرده که م ید این است که فردوسي داستان« م لّف شهنامه»فردوسي با عنوان 

 و سپس به نظم درآورده است.

بیند و  مجد همگر در بازدید آثار باستاني پارس، وقتي تمدن کهن ایران را از بین رفته ميني دیگر زما

ریزد، اهمیت شاهنامه را در زنده نگه داشتن  همچون خاقاني بر گذشتۀ پرعظمت ایران اشک افسوس مي

وانان و پادشاهان ایران او تنها دلیل باز ماندن نام پهل. سازد رسوم و فرهنگ کهن ایران زمین خاطرنشان مي

داند و معتقد است که هنر فردوسي، باعی شده که نامي ازین بزرگان برده شود و گرنه  کهن را، شاهنامه مي

های ماني، صورتگر ایران باستان به جا مانده  در این روزگار، نه آییني از جشن سده و نه نقشي از نگارگری

 است:

 سخن ز شـاعر طـوس آشـکار گشـت ارنـه     

 

 معنــي ســده مانــد و نــه صــورت مــاني نــه 

 (831/  4)دیوان:    
ها  ای از علي بن حسن باخرزی شاعران ایران را در همۀ دوره مجد همگر در جایي دیگر در نقد قصیده

 هاست.  روند و فردوسي نیز یکي از آن کند که پیش شاهان به خست راه نمي شاعراني شریف معرفي مي

ــه    ــاهان ب ــیش ش ــس پ ــای ک ــد پ ــتنبا  خسّ

 
 

ــتاني   ــه باســـ ــا گـــ ــا تـــ ــام مـــ  ز ایّـــ

ــدم الجـــرم ره ســـپردند      ــه هـــردو قـ  بـ

 

ــاني   ــت تغــ ــازی و وقــ ــاه تغــ ــه گــ  0بــ

 چـــه فردوســـي و عنصـــری چـــه دقیقـــي 

 

ــاني      ــاني و بیلقـ ــه خاقـ ــي چـ ــه قطبـ  چـ

 (186/  9 - 66)دیوان:    
 باالدین با رضي توسط( طبسي )یا شمسجاسبي شناسي تضمین چند بیت از شمس  فردوسيمنابع در 

باید گفت این  (010: 6838و دبیرسیاقي،  019: 6830نک: ریاحي، ) االحرار نقل شده است. از مونس قزویني

ابیات ها پیش  ( و سعید نفیسي نیز ساا064تا  066قصیده در دیوان چاپي مجد همگر نیز آمده )صفحات 

با وجود (. 6669: 6868یسي، مورد نظر را از مجد همگر دانسته و در انتساب بدو شک نکرده است. )نک نف

 تر از ضبط دیوان مجد همگر است: الفاظ در ضبط ریاحي صحیح صورت این،

ــو    ــا ت ــدگي ب ــرب بن ــتي و ش ــاب دوس ــه ب  ب

 

 ز خسروان درت هـیچکس چـو برپـا نیسـت     

 کـنم از شـعر جاسـبي تضـمین     سه بیـت مـي   

 

 در این قصیده چو به زان سه بیت غرّا نیسـت  

 ا فردوسـي به خواب دیـدم یـک شـ  جمـا     

 

 که گفت شمس تو را زین حدیی تنها نیست 

 بدین صفت که تـویي مـن شـدم بـر محمـود      

 

 اطرت همانــا نیســتودو بیــت گفــتم بــر خــ 

ــت    ــي دریاس ــود را دل ــاطر محم ــته خ  خجس

 

ــه پیــدا نیســت       ــه دریــا کــرنرا کران  چگون

 ( 064/  4 – 3 )دیوان:   
 



 

 

 یریاساط -یحماس یها هیما عناصر شاهنامه و بناشخاص و  -2

 کند های داستاني شاهنامه و موضوعات اساطیری چند هدف را دنباا مي مجد همگر از به تلمیح به شخصیت

تر و م ثرتر کردن سخن است که از گذرگاه اغراق و تشبیه خصوصاً تشبیه تفضیل و  ، هنریترین آنها که مهم

 یکوتاه به باور یا از شعرا گاه با اشاره یا عدّه» :نویسد يم يدکتر بهمن سرکاراتمضمر دنباا شده است. 

 اوش،یس رینظ يحماس - یا آوردن اسم اشخاص اسطوره ایو  یو پر ویمثل د ندیکه مردم با آن آشنا يحماس

 (39 :6816، ي)سرکارات «.بخشند يخود را شدّت م یاثر هنر یرپردازیتأث ره،یو غ ویرستم، گ

نیم، ای در شعر مجد همگر تهیه ک ها و عناصر شاهنامه یتاگر بخواهیم فهرست کوتاهي از تلمیح به شخص

(، 814/  8( و )843/  68: جنبه خورشیدگونگي )جمشید :شاهنامه پادشاهانچنین خواهد بود: آن سیاهه 

 1(، )016/  6(، پادشاه ملک عجم )138/  0(، صاح  تختگاه )188/  61(، )694/  0صاح  تخت و سریر )

(، 691/  1(، مطلق پادشاه )813/  0(، صاح  جاه )844/  1(، صاح  فرّ )110/  1(، )811/  0(، )091/ 

(، 819/  4(، انگشتری سلیمان در دست او )694/  8السالم ) خلط داستان او با داستان سلیمان نبي علیه

دشاه : مطلق پافریدون(، 416/  0در مقابل فریدون ) - : بدسیرتي اواشضحّ(، 116/  0نما ) صاح  جام جهان

بنای آبتین  - باالی سر او ان(، چتر کی111/  1پسر آبتین ) - (، تاج فریدون866/  1(، بزم فریدون )691/  1)

(، 084/  3اشتباه تلمیح ) -در مقابل افراسیاب  -(، صاح  زی  و فر104/  1، انصاف فریدون )(841/  1)

حقیر  -افراسیاب –: پورپشنگ پشنگ(، 416 / 0(، مقابل ضحاش )831/  1ها ) نگاشتن نقش فریدون بر ایوان

* در تصحیح  091/  8پوری مشخص نشد که کیست ) –(، پشنگ و پوری 011/  4در برابر تهمتن )

 -(، پور پشنگ084/  3اشتباه تلمیح ) -حقیر در مقابل فریدون  –: تاجور افراسیاب(، منصف: پشنگ توری

: قباد کي(، 841/  1(، مبارزه با رستم )091/  8ممدوح ) (، حقیر در مقابل011/  4حقیر در مصاف تهمتن )

: دخمۀ کاووس(، 831/  1ها ) (، نگاشتن نقش او بر ایوان084/  3حقیر در مقابل ممدوح ) –کاله قباد 

کتابت دفتر کاووس نامه (، 831/  1اند ) قبر او در غاری که از سنگ خاره در آن ستودان ساخته –کاووس 

(، حقارت پندنامۀ کاووس در مقابل 148/  0نامه عنصرالمعالي است )  منظور قابوساحتماالً –توسط مجد 

: تخت خسرو ي(، ک018/  0سیاوخش وار ) –: گذر کردن از آتش سیاوش(، 148/  1حکمت لقمان )

/  0* نسخه بدا: تاج(، بزم کیخسرو ) 831/  0(، )811/  4شکسته در مقابل مسند ممدوح ) –کیخسرو 

(، 866/  1(، رزم کیخسرو )130/  1داستان بیژن ) –(، صاح  جام 140/  3نما )   جام جهان(، صاح111



 

 

کشته  –تن جفاپیشه  : روییناسفندیار(، 844/  9عامل به چاه افتادن بیژن و نجات دهندۀ او همراه با رستم )

ت دستان و نکورایي اثر بودن حملۀ او در برابر نهم بي –تن بدخو  (، رویین088/  3شدن به دست رستم )

در هجو کسي که  –تن  (، رویین834/  9همراه با رستم و دستان برای عبرت ) -تن (، رویین811/  1رستم )

/  4استعاره از ممدوح ) –: دارای دور دارا(، 141/  66کند ) مجد او را متهم به مفعوا بودن در لواطه مي

 –بخش  دار جهان گیر جهان (، دارای جهان119/  0(، )818/  1استعاره از ممدوح ) –(، دارای دین 018

/  9(، مشهور به لحاظ بخت )113/  1استعاره از ممدوح ) –(، دارای عجم 193/  4استعاره از ممدوح )

در مقابل مقاا  –(، س اا اسکندر 811/  0(، دولت اسکندر )499/  61(، )001/  9: آینه ساز )اسکندر(، 161

(، عادت 810/  3(، سیرت اسکندر )104/  61در مقابل جان افالطون ) –اسکندر (، عقل 861/  9افالطون )

(، کام 113/  0(، )816/  60ب زندگاني )آ* تصحیح منصف: صورت(، در جستجوی  413/  1اسکندر )

 نسل ساسان :ساسان (،100/  0مقابل خضر ) –ب زندگي (، در جستجوی آ461/  6آب زندگي ) –اسکندر 

دولت (، 811/  1)گوهر ساسان (، 844/  1)نس  ساساني(، 808/  1و  1)ک و اصل ساسان مل(، 033/  6)

مالک : اردشیر بن بابک(، 839/  3)دهر ساساني (، 818/  6)بار خیر و جود ساسانیان اخ(، 816/  4)ساسان 

عدلش (، طاقش به سب  694/  0عدا در عهد او ) –: عدا کسری کسری انوشیروان (،133/  61)اردشیر 

(، با اسکندر در 811/  4با کیخسرو در یک بیت )–(، حقیر در مقابل معجز ممدوح 866/  4شود ) هامون نمي

با جم در یک بیت –(، انصاف باعی برافراشته شدن تاج او گردید 841/  3(، انصاف او )810/  3یک بیت )

* فقط در  601/  9(، )844/  1(( )183/  4(، )811/  8(، )033/  6، صل ، نسل و نسبت به او )(188/  61)

(، 161/  9دولت او ) * در منصف: سیرت(، 413/  1(، صورت نوشیروان )180/  9تصحیح منصف آمده(، )

 – : مطلق پادشاهخسرو(، 166/  0(، همراه با قارون )183/  8همراه با آصف ) –(، رونق کسری 166/  6)

/  61(، )013/  0(، )064/  4(، )060/  1(، )011/  4(، )014/  0(، )691/  4(، )634/  0) استعاره از ممدوح

090( ،)0  /813( ،)68  /166( ،)1  /846( ،)1  /843 ،)(61  /811( ،)6  /811( ،)9  /441( ،)61  /413 ،)

(00  /108( ،)6  /148( ،)0  /144( ،)1  /844( ،)1  /141( ،)6  /110( ،)1  /111( ،)6  /131( ،)1  /138 ،)

 –(، خسرو تیغ زن 861/  1(، خسرو سیارگان )091/  4(، خسرو سپهر )631/  6خورشید ) –خسرو چرخ 

 –(، خورشید 439/  9(، خسرو چارم آسمان )018/  1(، خورشید خسروان )404/  60مانند خورشید )

(، در 134/  1(، خسرو نقبا )141/  3خسرو سادات ) –(، به معني بزرر 184/  3شیرین ) –خسرو سپهر 

(، از نسل آدم دانسته شده 148/  6(، خسرو پرویز )111/  0(، )488/  9(، )843/  64مقابل شیرین یا فرهاد )



 

 

جام  –(، جام خسروی 810/  1(، صاح  قران )841/  1(، خان خسرواني پر از گنج شایگان )844/  1)

(، 009/  0نوای خسرواني )(، 184/  64(، خسرو فتنه نشان )818/  0همراه با نوای باربدی و مي ) –شراب 

: همراه با سام آمده و شخصیتي غیر نریمان: شاهنامهو دیگر اشخاص پهلوانان (. 038/  4(، باربد )041/  1)

/  6کوه گذاشت و خود هم او را پایین آورد ) پدر زاا که او را بر سر سیمرغ: سام(، 831/  8از اوست )

مقابل  –همراه با رستم دستان  –: زاا زر زاا(، 841/  1بر رخش است )اش سوار  (، سام یل که نبیره841

ایهام تناس  با شغاد و دستان  –(، پیری 841/  6کوه گذاشت ) (، پدرش او را بر سیمرغ088/  3تن ) رویین

(، 819/  0ایهام تناس  با رستم ) –حیله و دستان  -(، دستان 811/  1نهمت دستان ) -(، دستان 143/  69)

(، 834/  9تن ) همراه با رستم و رویین -(، دستان 814/  1معروف به جاه و جود ) –همراه با حاتم  -دستان 

(، 691/  4: روستم )رستم، (143/  69در حقیقت صفت شغاد است ) –ایهام تناس  با شغاد و زاا  –دستان 

ممدوح  –(، رستم دستان 091/  9حقیر در مقابل ممدوح ) –(، رستم زاا 019/  8حقیر در مقابل ممدوح )

(، نکورایي رستم در برابر حمله 091/  1همراه با سخاوت حاتم ) –(، شجاعت رستم 088/  3شبیه رستم )

(، کشته 830/  3همراه با طنطنۀ حاتم طایي ) –(، دمدمۀ رستم سام 811/  1ممدوح و دشمن ) –رویین تن 

(، مبارزه با افراسیاب 143/  69شته شدن به دست شغاد )(، ک819/  0شدن رستم در چاه با حیله و دستان )

/  1(، عزم رستم و مازندران )844/  9(، )130/  1رستم کمند انداز ) –نجات دهندۀ بیژن از چاه (، 011/  4)

 1(، رَستم )104/  1(، باد )غرور( تهمتن حقیر در مقابل ممدوح )834/  9تن و دستان ) (، همراه با رویین841

/  8مطلق اس  ) –(، رخش 841/  1(، نبیره سام )138/  0(، )140/  68(، )831/  0صاح  رخش )، (093/ 

(، 019/  4تحقیر ) –خوان  (، هفت168/  4(، )891/  8دارو ) (، نوش811/  3سیر ) (، رخش جهان811

 فریبرز، طوس(، 010/  0: سوار بر پشت اشقر )فرامرز(، 010/  8(، گرز گران )889/  3تشبیه ) -خوان  هفت

 4: جنگ گراز )گراز(، 130/  4نهاد ) : دشمن گرگینگرگین(، 831/  8عبرت ) –فراموش شدن نام  – گیوو 

 –: نماد اسارت در چاه بیژن(، 130/  1: )منیژه(، 819/  0(، )143/  69: شغاد لعین دستاني )شغاد(، 130/ 

اد و کیخسرو به کمک شیر سیستان )رستم( او را (، به خاطر کیخسرو به چاه افت886/  1همراه با یوسف )

آنکه روی  بي ان(، از کین گرگین در جنگ گراز831/  8عبرت ) –(، فراموش شدن نام 844/  9نجات داد )

(، 818/  6: تمثاا مانوی )ماني (،111/  0(، چاه بیژن مَثل تاریکي )130/  4و  1منیژه را ببیند در چاه افتاده )

موجودات  (.493/  1(، )101/  1(، نقشبندی ماني )831/  4(، صورت ماني )411/  9نقش ارژنگ )



 

 

 1خواری هما ) (، استخوان103/  3(، )161/  1(، )884/  1(، )001/  4(، )018/  9: سایۀ هما )هما: اساطیری

خ هما، فرّهي، (، فر838ّ/  3(، فرّ همایي )161/  1بهایي ) (، نماد گران881/  3(، )018/  0(، زیبایي )111/ 

(، 061/ 3: آشیانۀ او نماد بلندی )عنقا(، 169/  6(، اقباا همایي )118/  6(، همای فتح و ظفر )111/  1سایه )

(، سیمرغ 881/  1: ملوا از شاهي مرغان )سیمرغ(، 060/  0(، )019/  66ها ) (، پنهان از دیده184/  66)

(، طعمۀ سیمرغ در حد گنجشک 439/  3دست نیافتني )(، پر سیمرغ و آشیان او نماد امری 881/  9همت )

(، پر سیمرغ 111/  6(، نماد پادشاهي که مملکت او را کرکس و جغد و زاغ گرفته باشند )189/  8نیست )

: غم پیری، غربت، فاقه، وام، دوری از سر مار هفت(، 841/  6البرز ) –کوه  (، سیمرغ161/  1مرهم است )

: تشبیه مهجو به دیو سپید دیو سپید(، 116/  3و  9و  61کامي ) قت دوستان، دشمنخانمان و قوم و تبع، فر

: در مقابل جبرئیل اهریمن(، 149/  8(، )183/  3(، )019/  6(، )498/  8) :گاو و زمین و ماهي(، 111/  6)

 81بیش از : فرّ، (184/  61معشوق ) –رخ  (، پری161/  6: هردو نماد فریبایي )پری و جادو(، 886/  0)

 مورد. 

 

 ای مجد همگر در تلمیحات شاهنامهذکر چند نکته  -1 -2

 دیاستعاره از خورش دیجمش

ــت   ــر تخـ ــر سـ ــید بـ ــو شـ ــوتر چـ  ای نکـ

 

ــرین  وی بهــــي  ــرزه نــ ــیر شــ ــر ز شــ  تــ

 (843/  68)دیوان:    
 و

ــد  ــاقش نتوانـ ــه در عهـــد وفـ  وان شـــید کـ

 

ــم      ــي ک ــرر گل ــد ب ــزار کن ــه ز گل ــادی ک  ب

 (814/  8)دیوان:    
ي استعارگتواند استعاره از جمشید باشد.  های تخت و عهد مي در دو بیت باال با توجه به قرینه« شید»لفظ 

 یرا نمود دیکه جمش مهر است چنان زدیو ا دیجمش یریاساط یها یناظر بر همانند قاًیدق دیخورش از دیجمش

ها، در واقع تجسّم  انسان نیو پدر نخستبه عنوان شاه  د،یبتوان باور داشت که جمش دیشا» اند: شمرده مهر از

 :شود يم دهید يهمسان  نیبه ا یا گونه شارها زیدر شاهنامه ن (.081 :6811)بهار،  «نیمهر است بر زم زدیا

ــو ــ چــ ــان م دیخورشــ ــتابــ ــوا انیــ  هــ

 

ــته  ــان  نشســـ ــاه فرمـــ ــر او شـــ  روا بـــ

 (68 / 09: شاهنامه)   
 شیدجم نینگ



 

 

 مشـتت قوی بادا به شه پشتت یمـاني تیـغ در   

 

 

وجـان    انـس  حکـم    درانگشـتت بـه    دایم  چوجم 

ــاتم   خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (819/  4)دیوان:   
 :و

بـر تخـت    نگین  چون  وارون  دیو  نشستي   کي 

 زر

 

 گــر نوشــتي نــام تــو جمشــید بــر انگشــتری  

(413/  4)دیوان:      
)نگین و عصای  جمشید نخستین پادشاه دانسته شده که اهورامزدا با دادن دو رمز مهم در شاهنامه،

زرنشان( به او قدرتي ماورایي بخشیده است و یکي از جهات شباهت او با سلیمان نبي )ع( همین نگین 

است. پادشاهي جمشید با از دست دادن فرّ کیاني، به دیو وارون )= ضحّاش( و حکومت سلیمان با گم کردن 

یابد اما جمشید نه.  ست یافته را باز ميرسد. با این تفاوت که سلیمان قدرت از د خاتم، به صخر جنّي مي

 فردوسي آشکارا از انگشتری جمشید یاد کرده است:

ــه ــ کــ ــتر  دیجمشــ ــرّ و انگشــ ــا فــ  یبــ

 

 یو مــــرغ و پــــر ویــــفرمــــان او د بــــه 

ــدران  ز  ــمازنـــ ــرد  ادیـــ ــز نکـــ  هرگـــ

 

ــاز دل نجســـــت  ــد رانیـــ ــرد وانیـــ  نبـــ

 (681/  88و  84)شاهنامه:    

 باغ ارم 

ر آن باغ ارم را در یک بیت با ملک سلیمان )= ملک جمشید( آورده و از آنجا مجد همگر بیتي دارد که د

  پارس به سروار انیم ورجمکرد» :کَرد( در میانۀ پارس قرار دارد که بنابر اساطیر، باغ معروف جمشید )وَرِجَم

داده است  مرحوم بهار احتمااو  (603: 6819، )بهار« .است کوه چمگان نییکه جمکرد پا دیگو دونیا ت.اس

رود که مجد همان باغ را خواسته  ( گمان مي06: 6810که محل این باغ مرودشت امروزی است. )بهار، 

 :است

 از داد پشت ملک سـلیمان چـو گشـت راسـت    

 

ــت   ــاغ ارم گرفــ ــراوت بــ ــین طــ  روی زمــ

 (694/  8)دیوان:    
زیر زمین ساخته شد و که باغ جمشید  اند. چرا هایي یافته العماد شباهت رد و ارم ذاتکَ مجَرِبرخي میان وَ»

ها و  ارم نیز به زیر زمین رفت و از چشم جهانیان پنهان شد. در ورجمکرد نیز به مانند ارم سخن از کوشک

باغ »جمشید، صریحاً از  در ذکر بازدید خود از تختمجد در ابیات زیر  (16: 6819)یاحقي، « حصارهاست.

گل و و حتي  خبری از عظمت و شکوه پیشین در آن نیست ان، دیگرکند که بر اثر گذشت زم یاد مي« ارم

 روید: در آن نمينیز گیاهي 

ــاری     ــافتم غ ــاووس و ی ــۀ ک ــه دخم ــدم ب  ش

 

 

 ز ســـنگ خـــاره در او ســـاخته ســـتوداني    

 

 



 

 

ــود     ــر ب ــان پ ــان جه ــز بادش ــان ک ــاش آن  ز خ

 

 

ــز وی    ــدان کـ ــود چنـ ــنبـ ــاني پـ ــد انبـ  ر آیـ

 

 

ــودم     ــي بپیمـ ــه پـ ــي بـ ــاغ ارم پـ ــین بـ  زمـ

 

 

 خــاش آن نـــه گُلـــي یــافتم نـــه ریحـــاني  ز  

 

 

ــن   ــۀ زرّیـ ــقف خانـ ــتون سـ ــزار سـ  از آن هـ

 

 

ــد  ــز  هنمانـ ــنگيجـ ــداني  سـ ــار میـ ــر کنـ  بـ

 

 

ــه تخــت کیخســرو   نــه رخــش رســتم دیــدم ن

 

ــاني   ــرای و حواشـــي دری و دربـ  نـــه زان سـ

 (831/  6و  0و  831/  1 - 9)دیوان:    
ست و کامل کنندۀ معنایي ابیات باالست. شاعر ا خطاب به تخت جمشید بسیار احتماارباعي زیر نیز به 

 :ی را مخاط  قرار داده که روزگاری منزا رستم و تختگه جمشید بوده است«باغ»در اینجا 

ــت     ــت کجاس ــي رخ ــو خرم ــر ت ــاغ اگ  ای ب

 

 وان دولــت تیــز و رونــق بخــت کجاســت     

 گــر منــزا رســتمي پــي رخــش تــو کــو       

 

ــت کجاســت      ــم و تخ ــي ج ــه جم  ور تختگ

 (138/  6و  0)دیوان:    
 به سرسبزی و زیبایي. یاد کرده؛ اما به عنوان مشبهٌ« باغ ارم»فردوسي چند بار از 

 دخمۀ کاووس

به محل دفن کاووس پادشاه کیاني   مجد همگر در ابیات ذکر شدۀ باال )شدم به دخمۀ کاووس...( اشاره

آید که او ستودان کاووس را  ر ميدارد که این امر در ادب فارسي کم سابقه است. از سخن ابن همگر چنین ب

در روایات اساطیری، کاخ میترا نیز توصیفات باال را دارد: اقامتگاهي زرین با هزار داند.  در تخت جمشید مي

( این اقامتگاه در باالی کوه البرز قرار دارد. این توصیفات با کاخ کاووس بر 69: 6831ستون. )آموزگار، 

ر ستون داشتن( و نیز با کنگ دژ سیاوش )مثل دیوار زرین و تولد کیخسرو در باالی البرز )زرین بودن و هزا

فردوسي در پایان زندگي کیکاووس به داستان مرر او و تدفینش به دست کیخسرو اشاره آن( نزدیک است. 

 کرده؛ اما محل دفن او را مشخص نکرده است: 

 ز بهــــــر ســــــتودانش کــــــاخي بلنــــــد

 

ــد   ــاالی او ده کمنــــــ ــد بــــــ  بکردنــــــ

 نــــــد پــــــس نامــــــداران شــــــاه   برد 

 

ــیاه   ــای رومــــــي ســــ  دبیقــــــي و دیبــــ

ــافور و مشــــک    بــــرو تافتــــه عــــود و کــ

 

 تـــــنش را بـــــدو در بکردنـــــد خشـــــک  

ــد ز  ــدرشینهادنـــ ــاج  رانـــ ــت عـــ  تخـــ

 

ــر  ــاج   بســ ــک تــ ــافور وز مشــ ــر ز کــ  بــ

ــت ک چـــو  ــرویبرگشـ ــ خسـ  تخـــت شیاز پـ

 

ــخت   ــتند ســـــ ــه را ببســـــ  در خوابگـــــ

ــ  ــن يکســ ــاوس کــــ  زیــ ــرا ند يکــ  دیــ

 

ــ  ــاه نیز کــــــ ــآرم و ز آوردگــــــ  دیــــــ

 (110/  9 – 64 :)شاهنامه   
اگرچه گمان واقع بودن دخمۀ کاووس در البرز بیشتر به یقین نزدیک است؛ اما در دیوان مجد شاهدی 

 .8مبني بر حضور و عبور او از البرز نیست و او سفری به آن مناطق نکرده است



 

 

 پرچم

م کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم )ضحاش( بر نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم، به قیا

مجد همگر، این درفش از روزگاران کهن تا آخر عهد ساساني پرچم رسمي ایران بوده است.  گردد. مي

ای است. از جمله اینکه  چندجا پرچم ممدوح را وصف کرده که بعضي از توصیفات او حائز نکاتي اسطوره

 پرچم را منقّش به شکل اژدها تصویر کرده است. 

ــت  ــند در رزمـ ــم برکشـ ــه علـ ــي کـ  هرآنگهـ

 

 

 کننــــد تنّــــین را جفــــت اژدهــــای علــــم 

 

 

 (093/  4)دیوان:   
در شاهنامه نیز توصیفات فراواني از درفش اژدهاپیکر و اژدهافش وجود دارد. درفش رستم نیز آراسته به 

( به رنگ سیاه 118/  8( و )161/  1) ی دیگردو جامجد همگر  (064/  0)شاهنامه  نقش اژدها بوده است.

سیاه ابومسلم خراساني باشد و هم رنگ پرچم اتابکان فارس  درفشتواند یادگار  پرچم اشاره کرده که هم مي

 را به یاد بیاورد. 

ــارزار     ــاه ک ــوه گ ــر در جل ــاتون ظف ــف خ  زل

 

ــاد    ــو ب ــوز ت ــزۀ ســرتیز کــین ت ــر نی  پرچمــي ب

 (118/  8 )دیوان:   
 و:

 را بـــدرد شیخـــو بـــانیدســـت صـــبح گر ز

 

ــ    ــ  س ــت ش ــنجق فتح ــق س ــویگ هیز عش  س

 فــتح و ظفــر بــهســنجقت  راســت ســ مرکّــ  

 

 بــا مــازو   جزا  یــ ز ترک چــرم چنــان کــه   

 (161/  1و  1)دیوان:    
 تهمتن 

 يمه است که گاهدر شاهنا رانیلق  جهان پهلوان ا نیتر ، مهم«رستم» نام یيعنوان معادا معنا به «تهمتن»

 1( و باد تهمتن )011/  4دا ) . در دیوان مجد همگر: تهمتنشود ياطالق م زین اریچون اسفند یگرید النیبه 

 /104 ) 

 زادن رستم

 را که یادآور تولد رستم است را آورده است:« رَستم»مجد همگر فعل 

 سزای شاه چه گویم سـخن بـه کوشـش لیـک    

 

 

ــي     ــوا کن ــر قب ــتم»اگ ــا «رَس ــماز کش  کش غ

 

 

 ( 093/  1)دیوان:   
 گوید: چنین مي (رودابهمادر )زادن رستم از زبان داستان فردوسي در 

 برســــتم بگفتــــا غــــم آمــــد بســــر    

 

 نهادنــــــد رســــــتمش نــــــام پســــــر 

 



 

 

 (91/  01)شاهنامه:  

 هفت خان 

د که ان . وجه تسمیه این کلمه را آن دانستهنویسند مي« خوان هفت»خان را در ادب فارسي اغل   هفت

نماید.  گستردند که این وجه تسمیه صحیح نمي رستم و اسفندیار بع از هر کامیابي خواني از اغذیۀ لذیذ مي

 آمده است:« خوان هفت»( این کلمه در دیوان مجد همگر نیز به صورت 411: 6819)یاحقي، 

فـــتح از  درآیـــد جـــیش   چـــون روز رزمـــت 

ــش ــت شــــــــــــــــ  جهــــــــــــــــ

 

 انوخـ  دهر بـردارد بـه نـوی نسـختي از هفـت      

 (889/  3)دیوان:    
 و

 حکایت تـو چنـان شـد بـه گـرد هفـت اقلـیم       

 

 خــوان انــداخت کــه از جریــدۀ شــهنامه هفــت 

  

 

 (019/  4)دیوان:   
 سیمرغ

ــت     ــد اس ــت جاوی ــم جراح ــه غ ــلت ک  وص

 

 دردی است کـه هـر طبیـ  ازو نومیـد اسـت      

 داغـي اســت کـه مــرهمش پـر ســیمرغ اســت    

 

 سـت باغي است کش آب از دهـن خورشـید ا   

 (161/  1و  1)دیوان:     
 داده شده است. مرغیپر سبه  يکنندگ درمان ای سیمرغ، در شاهنامه نیز نسبت عالوه بر سابقۀ کهن اسطوره

ــر ــتگ بــ ــا يآن خســ ــبمال هــ ــر دیــ  پــ

 

ــم  ــا ز   ه ــت ب ــان گش ــدر زم ــان ــر  ی  و ف

 (141/  1)شاهنامه:   

مالد و آن را شفا  پر خود را بر جای زخم مي سیمرغ»در منابع اساطیری آمده که پس از زاده شدن رستم  

 ای صریح به این نکته نشده است. ا در شاهنامه اشاره(؛ ام14ّ: 6831)آموزگار، « دهد. مي

 ژنیب اسارت

 رتینهــاد ســگ ســ نیدشــمن گــرگ نیکــ ز

 

 در کــرّ و فــرّ جنــگ گــراز ژنیــشــدم چــو ب 

ــند  ــمن یرو دهیـ ــاه   ژهیـ ــدر چـ ــادم انـ  فتـ

 

ــدگو    ــمن ب ــر دش ــد غمّــاز و ح یز مک  اس

ــو خســرویاســت کــه ک قــتیحق  ــه ت  یيزمان

 

ــداز     ــد ان ــتم کمن ــت رس ــام و کف ــو ج  دا ت

ــه  ــو ب ــز انگشــتر  یب ــرغ ک ــرم یم  دهــد خب

 

 چنگــل بــاز ریــکبــک ز يکــیام چــو  بمانــده 

 (130/  4 - 1)دیوان:     
 و:

 گرچه بیژن بهر کیخسرو بـه چـاه انـدر فتـاد    

 

 هم به کیخسرو شد او را یـار شـیر سیسـتان    

 (844/  9)دیوان:     



 

 

در ابیات باال بصورت موجز به طرح کلي داستان بیژن و منیژه اشاره شده است. اعزام بیژن به ارمان به 

دستور کیخسرو جهت دفع گرازان، همراهي گرگین میالد با او، حسد بردن گرگین بر بیژن، عاشق شدن بیژن 

ریستن کیخسرو به جام گیتي نما و دیدن او را در چاه، بر منیژه، گرفتاری بیژن در چاه به دست افراسیاب، نگ

 اعزام رستم به توران جهت نجات دادن بیژن و باال کشیدن او از چاه بوسیلۀ کمند. فردوسي گوید:

 فـــرو هشـــت رســـتم بزنـــدان کمنـــد    

 

ــای   ــا پــ ــاه بــ ــر آوردش از چــ ــد بــ  بنــ

 (418/  64)شاهنامه:    

 اسکندر نهییآ 

 :است اشاره شدهاسکندر  یساز نهییشاهنامه، به آ در

ــو ــتاد زود  یســـ ــا فرســـ ــرد دانـــ  مـــ

 

ــو  ــود   چـ ــن بسـ ــرد و آهـ ــه کـ ــا نگـ  دانـ

 رنــــگ  رهیــــســــاعت از آن آهــــن ت ب 

 

ــی  ــهیآ يک ــگ    ن ــو زن ــن چ ــاخت روش  س

ــد  ــ    ببردنــ ــه شــ ــکندر بــ ــزد ســ  نــ

 

ــ    وزان  ــاد لـــ ــر بـــ ــاد بـــ  راز نگشـــ

 (319/  3 – 61: )شاهنامه   

 :تنیز مبتکر آینه را اسکندر دانسته اس مجد همگر 

ــه  ــو آیین ــان ز رای ت ــت  جه ــین یاف ــه آی  ای ب

 

ــکندر کـــرد      ــه در ابتـــدا سـ ــه آینـ  اگرچـ

 (001/  9)دیوان:    
 و

ــکندر ــره آ  یاسـ ــاخته از چهـ ــه سـ ــهیکـ  نـ

 

ــو ن یآر  ــتـ ــات زیـ ــم ظلمـ ــوده يهـ  یا گشـ

 (499/  61)دیوان:    
 دهقان 

 برداشت مجد همگر از دهقان در معنا تجلي یافته است:

 باستان یها داستان ۀندیداننده و گو-الف

 و گیـو  نشان جـای فریبـرز و طـوس و بیـژن     

 

 

ــی  دهقــــاني     ــتم و نشــــنیدم ز هــ  بجســ

 

 

 (831/  8)دیوان:   
 :برده شده است نام از آنها اریکه در شاهنامه بسهستند  «دهقانان»منابع شاهنامه،  یگفتارها انیاز راو يکی

ــخن ــو س ــه گو  یگ ــان چ ــدهق ــت دی  نخس

 

ــه  ــام ک ــ ن ــه گ يبزرگ ــیب ــت  يت ــه جس  ک

 (1/  08 )شاهنامه:   

 گذشته رانیدر ا یا طبقه-ب 

 به خواب امن در است این جهان و تـو بیـدار  

 

 

ــان     ــت و دهقـ ــاني رعیّـ ــظ جهـ ــرای حفـ  بـ

 

 

 (811/  1)دیوان:   



 

 

طبقه  انیسده پنجم است که م لیتا اوا انیکهن از دوره ساسان رانیدر ا یا طبقه م،یقد «دهقان» از منظور

 خود از آن گروه بوده است. زین ياند و فردوس بوده هیاشراف بلندپا کشاورز و

 باغبان -ج

 کـــي بـــر طبـــق بیـــد بـــر خوشـــۀ پـــروین 

 

ــتد     ــور فرسـ ــۀ انگـ ــرف خوشـ ــان خـ  دهقـ

 (141/  8)دیوان:    
 

 ی حماس یها یپرداز صحنه -3

ایح، در باب هایي است که در ضمن مد از دیگر نمودهای تأثیر متون حماسي در شعر مجد همگر، توصیف

ساخت قصیده، حماسي است شاید نتوان به ضرس قاطع، تشبیهات  سراید. از آنجا که ژرف ممدوح مي

سرایي فرض کرد، اما در هر  حماسي مجد همگر را متأثر از شاهنامه دانست و آن را باید ادامۀ سنت قصیده

دارد که ساختار  ا بر آن ميها مثل آشنایي مجد همگر با فردوسي و شاهنامه، ما ر صورت برخي قطعیت

برای درش چگونگي رابطه حماسه و قصیده بهتر است رابطۀ این دو توصیفات او را متأثر از شاهنامه بدانیم. 

راستین با قصیده در این  ۀفرق حماس»اند که  گفتهاند و  نامیده« حماسۀ دروغین»برخي قصیده را تبیین شود. 

اساطیری است  قهرماني)حماسه تاریخي( و یا  بوده است بزرر انسانيقهرمان یا واقعاً  ،است که در حماسه

اما  .در مورد او اطالعاتي داریم یا متون حماسي و اساطیری دیگر که فقط از خالا خود ابیات حماسه

 کدام از اوصاف شاعر نبوده حائز هی تنها  نهدانیم که  مي شناسیم و مي کامالً قهرمان قصیده را از اسناد تاریخي

این که قصیده، حماسۀ دروغین  (094: 6838)شمیسا،  «؛ بلکه به زبوني و جهل و خبی مشهور است.است

اعتبار فرض کنیم؛ بلکه بلکه از آن روست که حماسۀ واقعي، به  نامیده شده به این معني نیست که آن را بي

و شک او. پیداست که باور و اندیشه و یقین مخاط  مربوب است و حماسۀ دروغین به پندار و احساس 

حماسه »ازین رو اندیشه و احساس، دو باا یا دو روی سکۀ شعر هستند و هردو در جایگاه خود معتبرند. 

های راستین بلند در قال  مثنوی و  در شعر فارسي دو قال  دارد یکي مثنوی و دیگری قصیده. حماسه

 (091)همان: « های دروغین کوتاه در قال  قصیده است. حماسه

سوم  بیت؛ یعني حدود یک 141بیت بخش اوا )قصاید( دیوان مجد همگر، بیش از  0011ز مجموع ا

ابیات، مدیحه است و بقیه معاني و مضامین شعری دیگر از جمله تغزا، حبسیه، سوگندنامه، هجو، تقاضا، 



 

 

وده شده و سرای سبک خراساني سر مرثیه، مفاخره و غیرهم است. این مدایح به شیوۀ شعرای بزرر قصیده

 زند.  گاه با بهترین قصاید پهلو مي

های اساطیری مانند سیاوخش، روستم، افریدون، فراساب، فراسیاب،  استفاده از بعضي تلفظات کهن نام

وجود برخي الفاظ کهن و نامأنوس فارسي از جمله آخشیجان، اجل، انگله، بارنامه، ایرمان، شهنامه، سکندر و 

شرمگي، پاداشن، پَرَن، چربک، چخیدن، دلشکر، دوده، دوستگاني،  بَهي، بيبرخي، برگاشتن، بیخ آور، 

ستودان، شخ، شخودن، شرنگ، غرنگ، کفیدن )ترکیدن(، الد، نرمادگي، یزش و ... زبان مجد را به زبان کهن 

 خراساني نزدیک کرده است.

ست که بیشتر در پایان های فردوسي در شاهنامه سرودن ابیاتي نغز در پند و اندرز ا یکي از میناگری

داستان مرر شاهان و پهلوانان از خود آنها یا از زبان فردوسي آمده است. شاعر طوس در این ابیات به 

دارد. مجد همگر نیز در ضمن  کند و خواننده را از دا بستن به دنیا بر حذر مي ناپایداری جهان اشاره مي

وری نیستي و نابودی شاهان و آگشاید و با یاد ندرز ميبیند ل  به ا بعضي قصاید وقتي شرایط را مناس  مي

 کند: پهلوانان، خواننده و شنونده را به کس  هنر و نام نیک دعوت مي

ــه مــي  ــه داســتان گذشــته نگــر ک ــد ب  خوانن

 

 

ــد و رویــین تنــي و دســتاني    کــه رســتمي با

 

 

 بـه زیـر پــای فنـا پسـت کــرد یـک یــک را     

 

 

ــعبده   ــه ش ــک ب ــتاني  فل ــه دس ــران ب  ای اخت

 

 

 بمانده نـام همـه زنـده در جهـان زان اسـت     

 

 

 انــد از ایشـان هنـر بــه هـر ســاني    کـه دیـده   

 

 

ــاقي   ــه را بـ ــام رفتـ ــد نـ ــر نکنـ ــز هنـ  بجـ

 

 

 اگــر فســانۀ ســامي اســت یــا نریمــاني      

 

 

ــدیی ــاتم  حـ ــن از آن   حـ ــي و معـ و یحیـ

ــده ــت مانـــــــــــــــ  اســـــــــــــــ

 

 

ــرده   ــه ک ــاني   ک ــویش احس ــام خ ــد در ای  ان

 

 

ــوز    ــاد هن ــدون و کیقب ــش فری ــه نق ــر ک  نگ

 

 

 همـــي نگارنـــد امـــروز بـــر هـــر ایـــواني 

 

 

  در کــه  و بــس  اســت همــین زنقــش   غــرض

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحین

 

 

ــخنراني     ــخن س ــان س ــت از ایش ــد روای  کن

 

 

 (831/  1 تا 834/  9 )دیوان:  
کند؛ او دلیل فرونریختن طاق کسری را  جایي دیگر نیز، حسن تعلیل، او را در سفارش به عدالت یاری مي

 داند: عدا او مي

 ظلم و زلزله بس طـاق و قصـر هـامون شـد    ز 

 

ــي    ــاقش نم ــری ط ــدا کس ــامون  ز ع ــود ه  ش

 نگـــر کـــه چنـــد ز فرمانـــدهان و پادشـــهان  

 

 شدند خاش و به جای اسـت ایـن گـل بسـتون     

 (866/  4 و 1 )دیوان:   
و ...  ، پیکانو ابزارآالت جنگي همچون جوشن، خدنگ، خفتان، رخش، کوساز واژگان  يابی بهره

از  ،يحماس ریدر اشعار غ يحماس ریتصاو کشاند. پرداخت را به فضایي حماسي و جنگي ميخواننده 



 

 

 آالتاین  نیو نماد یو استعار يهیتشب یموارد، کاربردها نیا شتریدر ب .است يپارس شعرمتداوا  یها سنت

 ای از کاربرد اصطالحات جنگي: نمونه .شود دیده مي

ــني پوشـــد    ــر از حکایـــت او آب جوشـ  گـ

 

ــدنگ   ــاب   خ ــود حب ــوای خ ــد در ه ــار جه  ن

 (611/  0)دیوان:    
 و:

ــت روز رزم    ــر نیلیـ ــز خنجـ ــگ ریـ  زآن رنـ

 

ــت   ــم گرفـ ــه آب بقـ ــه همـ ــحرای معرکـ  صـ

 (691/  6)دیوان:    
 و:

 شهي که شست یـک انـدازش از کمـان دوپـي    

 

 دو نسر چرخ به یـک تیـر از آسـمان انـداخت     

 ز بــــیم طعنــــۀ رامــــح و ســــنان الیــــح او 

 

 در راه کهکشـــان انـــداخت سِـــماش خـــود را 

 (013/  61و  66)دیوان:    
اندازد. چون ممدوح هنر خاصي  و او گاه چنان در جنگجویي شهره است که نام رستم را از رواج مي

 شوند: تواند بر اساطیر چیره شود، ناچار اساطیر به پای او قرباني مي ندارد و نمي

 تـویي کــه قبضــۀ شمشــیر و زخــم بــازوی تــو 

 

ــدیی ر  ــداخت   ح ــتان ان ــتان ز داس ــتم دس  س

 حکایت تـو چنـان شـد بـه گـرد هفـت اقلـیم        

 

 کــه از جریــدۀ شــهنامه هفــت خــوان انــداخت 

  

 

 (019/  8و  4)دیوان:   
 کند: السالم همانند مي گاه نیز ممدوح را در جنگاوری و چیرگي با حضرت علي علیه

 سپه کشـي کـه بـه یـک حملـه بـا سـپاه عـدو        

 

ــا    ــي ب ــه عل ــد ک ــان کن ــرد  هم ــر ک ــپاه خیب  س

ــایش     ــان نم ــم را هم ــت عج ــغ اوس ــا ز تی  ه

 

 کــه در دیــار عــرب ذوالفقــار حیــدر کــرد      

 (001/  0و  8)دیوان:    
 ای ناقص از اعماا پهلوانان و شاهان اساطیری است. ان، تنها نمونههمه، رفتارهای پهلواني ممدوح با این

یخ، خورشید، زهره، عطارد و ماه همگي از ممدوح آنچنان بزرر است که اجرام چرخ، زحل، مشتری، مر

 (811، 809، 003کارگزاران او محسوب مي شوند. )نک صفحات 

 های شعر مجد همگر است: از ویژگينیز به کارگیری استعاره در توصیفات حماسي 

 نهنــگ تــو ز ســر یاغیــان گرفــت وطـــن     

 

 خــدنگ تــو ز دا دشــمنان گرفــت واثــاق     

 (036/  1)دیوان:    
 و:

 و خانــه کــه دارد دو زاغ مــار شــکن   از آن د

 

 به چشم جانش جـز مـرغ چـار پـر چـه رسـد       

 (088/  61)دیوان:    



 

 

دان او از خون کشتگان  او تیر ممدوح را کبوتری دانسته که پیامي جز مرر ندارد و همنشیني که جرعه

 دشمن سرشار است:

 کبــوتری اســت مســافر خــدنگ چـــارپرَت    

 

 

ــاا    ــۀ آجــ ــار نامــ ــر منقــ ــه در ســ  گرفتــ

 

 

ــوارت   ــام خونخ ــد حس ــت ماعَربِ ــری اس  معاش

 

 

ــه  ــه جرع ــاا   ک ــون ماالم ــر خ ــود بح ــش ب  دان

 

 

 (096/  0و  8)دیوان:   
ان در رنیز همیشه جوالنگاه شاع سرایي های شعر حماسي، اغراق و مبالغه است. قصیده از دیگر ویژگي

 نمایي بوده است: بزرر

ــل  ــاب نیــ ــوزد   ز تــ ــیغش بســ ــون تــ  گــ

 

ــ    در نهــــنگشاگــــر بینــــد بــــه نیــــل انــ

 بریـــزد شـــیر گـــردون نـــاب و چنگـــاا     

 

ــالهنگش     ــد پـــ ــواب بینـــ ــر در خـــ  اگـــ

 وگـــر صــــیدی شــــود مجــــروح تیــــرش  

 

ــنگش...    ــرامن پلـــ ــت پیـــ ــارد گشـــ  نیـــ

ــردون      ــه گـ ــر کاسـ ــد بـ ــي زنـ ــر کوسـ  اگـ

 

ــرنگش...    ــگ غـــ ــنود بانـــ ــه بشـــ  زمانـــ

ــش    ــهم رامحـــ ــپهر از ســـ ــد ســـ  بیارامـــ

 

ــدنگش    ــی  خـــ ــوه از آســـ ــرزد کـــ  بلـــ

 (011/  6 - 1)دیوان:    
 و:

 پر فـرو ریزنـد مرغـان چـون بینـدازی تـو تیـر       

 

 سـم بیندازنــد غرمـان چــون تـو بــرداری کمــان    

 (841/  1)دیوان:    
 

 مفاخره   -4

توان آن را بازماند یـا معـادا    است که مي« مفاخره»یکي دیگر از نمودهای تأثیر ادب حماسي در متون غنایي، 

مفاخره در لغت به معني نازیدن، خودسـتایي و اظهـار   ». ها دانست سنّت رجزخواني پهلوانان در صحنۀ جنگ

شود که شـاعر در آنهـا مـرثر و     فخر و بالیدن به حس  و نس  است و در اصطالح ادب به اشعاری گفته مي

هـای مـدحي زبـان     کنـد. در میـان منظومـه    مباهات مـي  اشمرد و بدانه اش را برمي مناق  اجداد و قوم و قبیله

هـای ادبـي، علمـي و دیگـر      مفاخره وجود دارد که سرایندگانشان ضمن آنها از برتریفارسي اشعاری از نوع 

بنای آن بر اغـراق در  » وحماسه  ژرف ساخت مفاخره، (649: 6811)رزمجو،  «اند. افتخارات خود سخن گفته

ند توان به چ فخریات مجد همگر را مي( 089: 6838)شمیسا، « باب صفات نیکو و ذکر اعماا پهلواني است.

 گروه تقسیم کرد:

 



 

 

 مفاخره به سخنوری، شعر و هنرهای خود.  -الف

هنرهایي است که   گویي، خوشنویسي، تندنویسي و مهارت در نظم و نثر از جمله سخنوری، دبیری، بدیهه

الشعرایي و جایگاه ممتاز او در نقد ادبي عصر خویش، م ید ادعاهـای   بالد. سمت ملک ها مي مجد مرتّباً بر آن

 ت. اوس

ــر    ــم و نثـ ــدان نظـ ــارز میـ ــنم مبـ ــاها مـ  شـ

 

 واینـک سـخن گـواه بـه برهـان نشسـته اســت       

 گشتم سـخن سـوار و چـه دانـد کـه مـن کـیم        

 

ــت    ــته اس ــدان نشس ــارۀ می ــر کن ــه ب  آنکــس ک

 فکـــر مـــن اســـت جـــوهری رســـتۀ ســـخن 

 

ــت     ــته اس ــان نشس ــواحل امک ــر س ــته ب  پیوس

ــان    ــاه امتحـ ــرا گـ ــع مـ ــرای طبـ ــان سـ  مهمـ

 

 خـوان نشسـته اسـت    روح جریر و اعشـي بـر   

 زیــن شــعر آبــدار خــوی خجلــت و حیــا      

 

 بر جان شخص اخطل و حسّـان نشسـته اسـت    

 (011/  8 – 1 )دیوان:   
 و:

ــر  ــعر وار  همگـــــ ــو در شـــــ  ای تـــــ

 

 صــــــاح  افکــــــار و نکتــــــۀ ابکــــــار 

 ای بـــــه چوگـــــان نطـــــق و نظـــــم دری 

 

ــار   ــوده از اغیــــ ــوی دانــــــش ربــــ  گــــ

 (014/  9و  61)دیوان:    
 .ابقه و اعماا خودبه س مفاخره -ب

هـایي کـه مجـد در دربارهـا کسـ  کـرده        یادآوری خدمات کشوری و لشکری خود و مناص  و جایگاه

کوشد تا با این تذکارها، خود را از وضعیت فراموشـي و عـزا و    شاعر مي گیرد. است، در این حوزه جای مي

 طرد و حبس نجات داده و جایگاه قبلي خود را بازیابد:

ــر ز ــه ز آمگی ــوا   نک ــه ن ــوری ب ــود کش ــن ب  م

 

 

ــان       ــي بنی ــت ملکت ــن یاف ــه م ــه ب ــر آنک  مگی

ــ   نشـــین دم بســـابمگیـــر آنکـــه مهـــان را بـا

 

 

ــ    ــهان را بـا ــه شـ ــر آنکـ ــانمگیـ  دم وزیرنشـ

 ز جنــــبش قــــدمم بــــود رتبــــت درگــــاه  

 

 

 ز گــــردش قلمــــم بــــود زینــــت دیــــوان 

ــویم      ــر گ ــود اگ ــت ب ــل رعون ــل و فض  ز نس

 

 

ــان    ــه گــوهر ساس ــن ب ــین و نظــر ک  ســخن بب

 (811/  8 – 1)دیوان:    
 و:

ــو  ــارم تــــ ــد مکــــ ــازت دهــــ  ور اجــــ

 

 کــــــنم احــــــواا خویشــــــتن اظهــــــار 

ــدم    ــه خواننــ ــنم کــ ــس مــ ــد آن کــ  گویــ

 

ــار     ــوه وقــ ــود و کــ ــر جــ ــان بحــ  همگــ

 چــــــون بــــــرآرم حســــــام را ز نیــــــام 

 

ــار    ــ  تـــ ــرآرم از شـــ ــن بـــ  روز روشـــ

ــن   ــان از مــــــ ــد مژگنــــــ  روزه دارنــــــ

 

 کــــه بــــه خــــون جگــــر کننــــد افطــــار  

ــود و ن کــــــرده  ــا جهــــ ــرانيام بــــ  صــــ

 

 آنچــــه کــــرده اســــت حیــــدر کــــرّار     

ــل     ــۀ موصــ ــه خطّــ ــت بــ ــن دو ملّــ  زیــ

 

ــار    ــغار و کبـــ ــي از صـــ ــه را بینـــ  هرکـــ

 



 

 

 یـــــا بـــــود در بـــــرش عالمـــــت زرد   

 

ــار    ــان زنّـــ ــته در میـــ ــود بســـ ــا بـــ  یـــ

ــن   ــاختم در دیــــــ ــتاني بســــــ  بوســــــ

 

 کــــه همــــه زنــــده رغبــــت آرد بــــار     

 (011/  66 – 63)دیوان:    
 د. خوو پدران نس   مفاخره به اصل و -ج

و نس  خود را بـه ساسـانیان    کند معرفي ميدار  مجد در اشعارش بارها خود را از خانداني اصیل و نس 

 کند.   رساند و به این نس  افتخار مي مي

ــین     ــۀ تک ــز تخم ــان ن ــل ساس ــتم ز نس  هس

 

 

ــز دودۀ ی   ــری نـ ــل  کسـ ــتم ز صـ ــهسـ  اانـ

 

 

 ( 033/  6)دیوان:   
دیـوان نیـز مشـاهده     101و  811،839، 844، 808، 180، 811، 033ازین دسـت فخریـات در صـفحات    

های آن روزگـار و تضـعیف روحیـۀ ملـي ایرانیـان بـه دسـت         این دلبستگي، با وجود همۀ نابسامانيشود.  مي

خالفت عباسي هنوز برای شاعری نژاده مانند مجد همگر مایۀ مباهات است و او که خود را از نـژاد کسـری   

آن است تا با تبلیغ تاریخ ایران باستان رر و ریشۀ خود را نیز تقویـت کنـد و    داند، بر انوشیروان ساساني مي

ریشۀ عصر برساند. شاید مجد همگر از آخرین کساني باشد که با وجود  به رخ برخي حکام و فرمانروایان بي

ه را گذشت بیش از هفت قرن از فروپاشي امپراتوری ساساني، هنوز ارتباب خوني خود با پادشاهان آن سلسل

 حفظ کرده است.

 

 

 

 گیری نتیجه

مجد همگر شیرازی، شاعر معروف ایران در قرن هفتم هجری است که به واسطه داشتن هنرهایي 

ای اصیل و  نویسي، وزارت و جنگاوری و نیز به سب  تربیت در خانواده همچون شاعری، دبیری، خوش

از آن میان، شاهنامه فردوسي شایستۀ توجه نژاده با بسیاری از متون کهن فارسي آشنا و محشور بوده که 

 های زیر خالصه کرد. توان در گزاره است. تأثیر شاهنامه بر شعر مجد همگر را مي

 یادکرد نیکو از فردوسي و اثر او.

به های شاهنامه  تن از شخصیت 81 بیش از نام ؛ به نحوی کهعناصر شاهنامهاشاره فراوان به اشخاص و  

در دو به اشخاص شاهنامه  تلمیحدر این حوزه،  در دیوان مجد همگر آمده است.ان آنها همراه فرازی از داست



 

 

کند که  دهد و یا ممدوح را به آنان تشبیه مي : یا ممدوح را بر آنان ترجیح ميگونه محقق شده است

بار  69تم با بیشترین تلمیحات شاهنامه، از پهلوانان مربوب به رسترین وجه در این مورد، استعاره است.  عالي

تلمیح است که توجه خاص مجد به انوشیروان  ربا 61تلمیح و از شاهان مربوب به کسری انوشیروان با 

بار  61داند. اشاره به جمشید با  بیشتر بدان جهت است که وی خود را از اعقاب انوشیروان ساساني مي

بار تکرار است که اکثراً استعاره  40با  «خسرو»ای نیز  یادکرد در ردیف دوم است. پربسامدترین نام شاهنامه

 در جایگاه هجو نیز قابل تأمل است. تن و دیو سفید از پادشاه است. استفاده از اسطورۀ رویین

 در دیوان مجد قابل مالحظه است. نیز اشاره به موجودات و مضامین اساطیری 

 و تشبیهات حماسي ف هنریاوصا کنایات،ي شامل اغراق، اسنادهای مجازی حماس یها یپرداز صحنه 

 پرورده شده است.  فاخرکه در زباني 

هنرهای خود در دیوان مجد همگر به اعماا و  ،مفاخره و نازش به سخنوری، اصل و نس ، جنگاوری 

 شود. وفور دیده مي

 زبان حماسي او باعی به کارگیری الفاظ کهن و صورت کهن اسامي شاهنامه و تاریخي شده است.  

آثار باستاني ایران از قبیل تخت جمشید که به منظور عبرت و حسرت بر تمدن و عظمت از اشاره به  

 دست رفته ایران انجام گرفته و در آن سفارش به کس  هنر و کماالت مشهود است.

های اساطیری، پهلواني و تاریخي ایراني با  زبان، داستان در دیوان مجد همگر همانند اغل  شعرای فارسي 

توان به خلط داستان سلیمان و جمشید، یوسف و  مي و سامي در آمیخته که از آن میان ميای اساله ن داستا

های ایراني و تازی در یک بیت مانند  همچنین همراه آمدن اسطوره بیژن و ذوالقرنین و اسکندر اشاره کرد.

 ب در عصر اوست. دهندۀ درآمیختن کامل فرهنگ ایراني و عر رستم و حاتم، حاتم و دستان و ... نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ها نوشت پی

در ارجاع ابیات، عدد سمت چپ نشانگر صفحه و عدد سمت راست نشانگر شماره بیت در آن  -6

دیوان. ارجاع به شاهنامه نیز به همین شکل  183( یعني بیت هفتم در صفحۀ 183/  1صفحه است. مثالً )

 است.

 ضبط اشتباه است و صحیح آن همان است که نقل شد. که هردو« تعاني»و « تعازی»در متن دیوان  -0

قلي  )نک. مقدمه حسیناند   البته بعضي از محققان، دخمۀ کاوس را مصحّف دخمۀ ناووس دانسته -8

)دخمه و ناووس( و  که با توجه به مترادف بودن این دو لغت پارسي( 01نژاد بر دیوان مجد همگر،  حسیني

ین قرائت چندان رسا نیست؛ خاصه این که دو تصحیح موجود دیوان مجد عدم اشارۀ آنها به محلي خاص، ا

اند. با وجود این اگر روزی قانع  بدلهای خود هم نیاورده همگر )کرمي و منصف( این کلمه را حتي در نسخه

 شویم که قرائت اخیر )ناووس( را بپذیریم، بنیاد این پاره از پژوهش از لوني دیگر خواهد شد.
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