مجد همگر و شاهنامه

روحاهلل خادمي

چکیده
یکي از دامنههای پربار شاهنامهپژوهي ،تحقیق در باب تأثیر شاهنامه بر ادب فارسي است.
عالوه بر حماسه های پهلواني ،تاریخي و دیني که پس از شاهنامه و به تأثیر و تقلید از آن
سروده شده ،گونههای دیگر شعر نیز در پرتو شاهنامه قرار داشتهاند و همیشه شاهنامه همچون
چراغي فروزان فراراه شعرای ایران زمین بوده است .یکي از اینان ،مجدالدّین همگر شیرازی
شاعر قرن هفتم هجری است .مطالعه در دیوان او نشان ميدهد که وی با شاهکار ادب فارسي
آشنا بوده و آن را مطالعه ميکرده و در کاروبار شاعری خود از شاهنامه و آموزههای آن،
بهرههای فراوان ميگرفته است .در این پژوهش مشخص شد که مجد همگر ،عالوه بر
بزرگداشت فردوسي و شاهنامه ،تلمیحات شاهنامهای را نیز با اهداف مختلفي چون توصیف
ممدوح ،مفاخره ،تصویرسازی و تبیین مسایل حکمي به کار گرفته و بدینگونه در هر دو حوزۀ
زبان و اندیشه متأثر از شاهنامه بوده است.
واژههای کلیدی :مجد همگر ،حماسه ،شاهنامه ،فردوسي ،شعر فارسي
______________________________
*کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز

*

مقدمه
شاهنامۀ فردوسي این شاهکار باشکوه و جاودان شعر فارسي از همان آغاز انتشار ،تأثیرات شگرف خود
را بر فرهنگ کهن و اصیل ایراني بر جای گذاشته است .تأثیری همهجانبه و پردامنه که اندیشه و احساس
ایرانیان را از نو زنده کرد و جاني تازه بخشید .شعلهای ازین تابشها را ميتوان در شعر فارسي مشاهده کرد؛
شاهنامه عالوه بر اینکه حماسه سرایي را رواج داد ،در اشعار غیر حماسي هم رسوخ کرد و گزاف نیست اگر
گفته شود که سنّت شعر فارسي در همۀ دوره ها وامدار شاهنامه فردوسي است .محققان گوشهای از تأثیر
شاهنامه بر شعرای ایران از جمله ناصرخسرو (نک .مشتاق مهر و آیدنلو ،)691 :6831 ،خاقاني (نک .اردالن
جوان ،6811 ،آیدنلو 1 :6838،و نوریان ،)01 :6831 ،مسعود سعد (نک .محمدی افشار،)611 :6839 ،
مولوی (نک .سیف 38 ،و  ،)16 :6830قاآني (نک .آیدنلو ،)688 :6831 ،میرزا عبداهلل شکوهي تهراني (نک.
آیدنلو )60: 6831 ،و غیرهم را نشان دادهاند و با اینهمه ،پژوهش در این حوزه باز هم بدیع و پر کشش
است.
پژوهش حاضر در صدد است تا جلوه هایي از تأثیرات شاهنامه فردوسي بر شعر مجد همگر شیرازی را
نشان دهد .مجد همگر ( 131 – 111هـ .ق ).از شعرای قرن هفتم هجری است .او از شاعران پرآوازۀ قرن
هفتم است که در خدمت پاد شاهان سَلغُری فارس و خاندان جویني در سمت ملکالشعرایي مقرّب بوده و
آنان را مدح گفته و مرجع داوریهای ادبي روزگار بوده است .مجد همگر بیشتر مدیحهسراست؛ اما به
مضامین غنایي دیگر هم پرداخته است و با وجود اینکه ميکوشد به شیوۀ بعضي شعرای خراسان در دنیای
پر زرق و برق مدیحه سرایي گام بردارد اما شرایط زماني و مکاني ،او را از تلبّس به لباس حقیقي ستایشگری
(با در نظر گرفتن همۀ ویژگيهای آن) باز مي دارد و از اینجاست که نه فقط در شعر او ،بلکه در شعر اکثر
شعرای سبک سلجوقي و بعد از آن ،شیوۀ خراساني رونوشتي ناموفق از شعر عهد ساماني و غزنوی است .با
وجود این ،پرداختن به حماسه (اعم از حماسۀ راستین یا حماسۀ دروغین) از یادگارهای رواج سبک
خراساني در دورههای یاد شده است .از میان سرآمدان حماسه سرایي در ایران ،فردوسي و شاهنامۀ او به
عنوان واالترین پدیدآورنده و پدیدۀ ادب حماسي در ایران ،معیار دادگرانه ای برای بررسي نحوۀ تأثیرپذیری
شاعران از ادب حماسي هستند.

در این جستار ،موضوع «فردوسي و شاهنامه در شعر مجد همگر» در ذیل چهار عنوان بررسي شده است:
ستایش فردوسي و شاهنامه ،اشخاص ،مضامین و بنمایههای حماسي -اساطیری شاهنامه در شعر مجد
همگر ،صحنهپردازیهای حماسي و مفاخره در دیوان مجد همگر.

 -1ستایش فردوسی و شاهنامه
بهترین ستایش فردوسي در دیوان مجد همگر رباعیي است که یادگار سفر خراسان اوست .مجد در توس بر
سر مزار فردوسي حاضر شده و بر روان او رحمت فرستاده است:
صـــد رحمـــت بـــر روان فردوســـي بـــاد
در تـــوس شـــدم ز خـــاش فردوســـي شـــاد
کـــردیم بســـي حـــدیی فردوســـي یـــاد
دادِ ســـــــخنان نغـــــــز فردوســـــــي داد
6
(دیوان 3 :و )183 / 1
با این وصف ،مجد از جمله کساني است که به پیش بیني فردوسي در بیت آخر شاهنامه ،دارای هوش و
اندیشه و دین هستند:
پـــس از مـــرر بـــر مـــن کنـــد آفـــرین
هــر آنکــس کــه دارد هاــش و رای و دیــن
(شاهنامه)6811 / 1 :
مجد در این سفر که در زمان حکومت عزّالدین طاهر فریومدى (حاکم خراسان و مازندران از  116تا
 111ه  .ق) و به دعوت او انجام شده ،پس از اینکه در توس مورد بيمهری واقع شده ،خطاب به او چنین
ميگوید:
مــراد وی ز خراســان تــویي وگرنــه خــدای
ز شــهر تــوس کســي پرسشــي نکــرد ورا
بجـــز م لـــف شـــهنامه کـــز دریچـــۀ روح
ز حـــاا صـــاح احیـــا حیـــا همـــي دارد
که ظاهراً پس ازین در کار او گشایشي حاصل شده

بــه لطــف دادش از هفــت کشــور اســتغني
نــه در زمــان ســقام و نــه در زمــان شــفي
ورا جــــواب رســــانید مــــژده بشــــری
کز اهـل تـوس شـکایت کنـد در ایـن معنـي
(دیوان)189 / 4 – 1 :
و مدتي را در خراسان مقیم بوده است .شاعر در ابیات

باال فردوسي را مي ستاید؛ چون فقط اوست که مهمان غریبي را پذیرفته و خیر مقدم گفته است .عالقه مجد
همگر به فردوسي در ابیات یادشده مشهود است .او با وجود اینکه ادعا ميکند از شکایت اهل توس شرم
دارد؛ چند شعر در ذمّ آنان سروده است( .نک دیوان 131 / 1 – 1 :و  .)181 / 1 – 1مجد در ابیات باال ،از

فردوسي با عنوان «م لّف شهنامه» یاد کرده که م ید این است که فردوسي داستانهای پراکنده را جمعآوری
و سپس به نظم درآورده است.
زماني دیگر مجد همگر در بازدید آثار باستاني پارس ،وقتي تمدن کهن ایران را از بین رفته ميبیند و
همچون خاقاني بر گذشتۀ پرعظمت ایران اشک افسوس ميریزد ،اهمیت شاهنامه را در زنده نگه داشتن
رسوم و فرهنگ کهن ایران زمین خاطرنشان ميسازد .او تنها دلیل باز ماندن نام پهلوانان و پادشاهان ایران
کهن را ،شاهنامه مي داند و معتقد است که هنر فردوسي ،باعی شده که نامي ازین بزرگان برده شود و گرنه
در این روزگار ،نه آییني از جشن سده و نه نقشي از نگارگری های ماني ،صورتگر ایران باستان به جا مانده
است:
سخن ز شـاعر طـوس آشـکار گشـت ارنـه

نــه معنــي ســده مانــد و نــه صــورت مــاني
(دیوان)831 / 4 :

مجد همگر در جایي دیگر در نقد قصیده ای از علي بن حسن باخرزی شاعران ایران را در همۀ دورهها
شاعراني شریف معرفي ميکند که پیش شاهان به خست راه نميروند و فردوسي نیز یکي از آنهاست.
ز ایّـــــام مـــــا تـــــا گـــــه باســـــتاني
نباــد پــای کــس پــیش شــاهان بــه خسّــت
0
بــــه گــــاه تغــــازی و وقــــت تغــــاني
بـــه هـــردو قـــدم الجـــرم ره ســـپردند
چـــه قطبـــي چـــه خاقـــاني و بیلقـــاني
چـــه فردوســـي و عنصـــری چـــه دقیقـــي
(دیوان)186 / 9 - 66 :
در منابع فردوسيشناسي تضمین چند بیت از شمس جاسبي (یا شمس طبسي) توسط رضيالدین بابا
قزویني از مونساالحرار نقل شده است( .نک :ریاحي 019 :6830 ،و دبیرسیاقي )010 :6838 ،باید گفت این
قصیده در دیوان چاپي مجد همگر نیز آمده (صفحات  066تا  )064و سعید نفیسي نیز سااها پیش ابیات
مورد نظر را از مجد همگر دانسته و در انتساب بدو شک نکرده است( .نک نفیسي .)6669 :6868 ،با وجود
این ،صورت الفاظ در ضبط ریاحي صحیحتر از ضبط دیوان مجد همگر است:
بــه بــاب دوســتي و شــرب بنــدگي بــا تــو
سه بیـت مـيکـنم از شـعر جاسـبي تضـمین
به خواب دیـدم یـک شـ جمـاا فردوسـي
بدین صفت که تـویي مـن شـدم بـر محمـود
خجســته خــاطر محمــود را دلــي دریاســت

ز خسروان درت هـیچکس چـو برپـا نیسـت
در این قصیده چو به زان سه بیت غرّا نیسـت
که گفت شمس تو را زین حدیی تنها نیست
دو بیــت گفــتم بــر خ ـواطرت همانــا نیســت
چگونــه دریــا کــرنرا کرانــه پیــدا نیســت
(دیوان) 064 / 4 – 3 :

 -2اشخاص و عناصر شاهنامه و بنمایههای حماسی -اساطیری
مجد همگر از به تلمیح به شخصیت های داستاني شاهنامه و موضوعات اساطیری چند هدف را دنباا ميکند
که مهمترین آنها ،هنری تر و م ثرتر کردن سخن است که از گذرگاه اغراق و تشبیه خصوصاً تشبیه تفضیل و
مضمر دنباا شده است .دکتر بهمن سرکاراتي مينویسد« :عدّهای از شعرا گاه با اشارهای کوتاه به باوری
حماسي که مردم با آن آشنایند مثل دیو و پری و یا آوردن اسم اشخاص اسطورهای  -حماسي نظیر سیاوش،
رستم ،گیو و غیره ،تأثیرپردازی اثر هنری خود را شدّت ميبخشند( ».سرکاراتي)39 :6816 ،
اگر بخواهیم فهرست کوتاهي از تلمیح به شخصیتها و عناصر شاهنامهای در شعر مجد همگر تهیه کنیم،
آن سیاهه چنین خواهد بود :پادشاهان شاهنامه :جمشید :جنبه خورشیدگونگي ( )843 / 68و (،)814 / 8
صاح

تخت و سریر ( ،)188 / 61( ،)694 / 0صاح

 ،)110 / 1( ،)811 / 0( ،)091 /صاح

تختگاه ( ،)138 / 0پادشاه ملک عجم (1( ،)016 / 6

فرّ ( ،)844 / 1صاح

جاه ( ،)813 / 0مطلق پادشاه (،)691 / 1

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

جام جهاننما ( ،)116 / 0ضحّاش :بدسیرتي او  -در مقابل فریدون ( ،)416 / 0فریدون :مطلق پادشاه

( ،)691 / 1بزم فریدون ( ،)866 / 1تاج فریدون  -پسر آبتین ( ،)111 / 1چتر کیان باالی سر او  -بنای آبتین
( ،)841 / 1انصاف فریدون ( ،)104 / 1صاح

زی

و فر -در مقابل افراسیاب  -اشتباه تلمیح (،)084 / 3

نگاشتن نقش فریدون بر ایوانها ( ،)831 / 1مقابل ضحاش ( ،)416 / 0پشنگ :پورپشنگ – افراسیاب -حقیر
در برابر تهمتن ( ،)011 / 4پشنگ و پوری – پوری مشخص نشد که کیست ( * 091 / 8در تصحیح
منصف :پشنگ توری) ،افراسیاب :تاجور – حقیر در مقابل فریدون  -اشتباه تلمیح ( ،)084 / 3پور پشنگ-
حقیر در مصاف تهمتن ( ،)011 / 4حقیر در مقابل ممدوح ( ،)091 / 8مبارزه با رستم ( ،)841 / 1کيقباد:
کاله قباد – حقیر در مقابل ممدوح ( ،)084 / 3نگاشتن نقش او بر ایوانها ( ،)831 / 1کاووس :دخمۀ
کاووس – قبر او در غاری که از سنگ خاره در آن ستودان ساختهاند ( ،)831 / 1کتابت دفتر کاووس نامه
توسط مجد – احتماالً منظور قابوسنامه عنصرالمعالي است ( ،)148 / 0حقارت پندنامۀ کاووس در مقابل
حکمت لقمان ( ،)148 / 1سیاوش :گذر کردن از آتش – سیاوخش وار ( ،)018 / 0کيخسرو :تخت
کیخسرو – شکسته در مقابل مسند ممدوح ( * 831 / 0( ،)811 / 4نسخه بدا :تاج) ،بزم کیخسرو (/ 0
 ،)111صاح

جام جهاننما ( ،)140 / 3صاح

جام – داستان بیژن ( ،)130 / 1رزم کیخسرو (،)866 / 1

عامل به چاه افتادن بیژن و نجات دهندۀ او همراه با رستم ( ،)844 / 9اسفندیار :رویینتن جفاپیشه – کشته
شدن به دست رستم ( ،)088 / 3رویینتن بدخو – بياثر بودن حملۀ او در برابر نهمت دستان و نکورایي
رستم ( ،)811 / 1رویینتن -همراه با رستم و دستان برای عبرت ( ،)834 / 9رویینتن – در هجو کسي که
مجد او را متهم به مفعوا بودن در لواطه ميکند ( ،)141 / 66دارا :دارای دور – استعاره از ممدوح (/ 4
 ،)018دارای دین – استعاره از ممدوح ( ،)119 / 0( ،)818 / 1دارای جهانگیر جهاندار جهانبخش –
استعاره از ممدوح ( ،)193 / 4دارای عجم – استعاره از ممدوح ( ،)113 / 1مشهور به لحاظ بخت (/ 9
 ،)161اسکندر :آینه ساز ( ،)499 / 61( ،)001 / 9دولت اسکندر ( ،)811 / 0س اا اسکندر – در مقابل مقاا
افالطون ( ،)861 / 9عقل اسکندر – در مقابل جان افالطون ( ،)104 / 61سیرت اسکندر ( ،)810 / 3عادت
اسکندر ( * 413 / 1تصحیح منصف :صورت) ،در جستجوی آب زندگاني ( ،)113 / 0( ،)816 / 60کام
اسکندر – آب زندگي ( ،)461 / 6در جستجوی آب زندگي – مقابل خضر ( ،)100 / 0ساسان :نسل ساسان
( ،)033 / 6ملک و اصل ساسان ( 1و  ،)808 / 1نس

ساساني( ،)844 / 1گوهر ساسان ( ،)811 / 1دولت

ساسان ( ،)816 / 4اخبار خیر و جود ساسانیان ( ،)818 / 6دهر ساساني ( ،)839 / 3اردشیر بن بابک :مالک
اردشیر ( ،)133 / 61کسری انوشیروان :عدا کسری – عدا در عهد او ( ،)694 / 0طاقش به سب

عدلش

هامون نميشود ( ،)866 / 4حقیر در مقابل معجز ممدوح –با کیخسرو در یک بیت ( ،)811 / 4با اسکندر در
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 -1 -2ذکر چند نکته در تلمیحات شاهنامهای مجد همگر
جمشید استعاره از خورشید
ای نکـــوتر چـــو شـــید بـــر ســـر تخـــت

وی بهــــيتــــر ز شــــیر شــــرزه نــــرین
(دیوان)843 / 68 :

و
بــادی کــه ز گلــزار کنــد بــرر گلــي کــم
وان شـــید کـــه در عهـــد وفـــاقش نتوانـــد
(دیوان)814 / 8 :
لفظ «شید» در دو بیت باال با توجه به قرینههای تخت و عهد ميتواند استعاره از جمشید باشد .استعارگي
جمشید از خورشید دقیقاً ناظر بر همانندیهای اساطیری جمشید و ایزد مهر است چنانکه جمشید را نمودی
از مهر شمردهاند« :شاید بتوان باور داشت که جمشید ،به عنوان شاه و پدر نخستین انسانها ،در واقع تجسّم
ایزد مهر است بر زمین» (بهار .)081 :6811 ،در شاهنامه نیز اشارهگونهای به این همساني دیده ميشود:
چــــو خورشــــید تابــــان میــــان هــــوا
نگین جمشید

نشســـــته بـــــر او شـــــاه فرمـــــانروا
(شاهنامه)68 / 09 :

قوی بادا به شه پشتت یمـاني تیـغ در مشـتت
و:

چوجم دایمدرانگشـتت بـهحکـم انـسوجـان
(دیوان)819 / 4 :
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم

گــر نوشــتي نــام تــو جمشــید بــر انگشــتری
کي نشستي دیو وارون چون نگین بـر تخـت
(دیوان)413 / 4 :
زر
در شاهنامه ،جمشید نخستین پادشاه دانسته شده که اهورامزدا با دادن دو رمز مهم (نگین و عصای
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
خاتم ،به صخر جنّي ميرسد .با این تفاوت که سلیمان قدرت از دست یافته را باز ميیابد اما جمشید نه.
فردوسي آشکارا از انگشتری جمشید یاد کرده است:
کــــه جمشــــید بــــا فــــرّ و انگشــــتری
ز مازنـــــدران یـــــاد هرگـــــز نکـــــرد

بــــه فرمــــان او دیـــو و مــــرغ و پــــری
نجســـــت از دلیـــــران دیـــــوان نبـــــرد
(شاهنامه 84 :و )681 / 88

باغ ارم
مجد همگر بیتي دارد که د ر آن باغ ارم را در یک بیت با ملک سلیمان (= ملک جمشید) آورده و از آنجا
که بنابر اساطیر ،باغ معروف جمشید (وَرِجَمکَرد) در میانۀ پارس قرار دارد« :ورجمکرد میان پارس به سروار
است .ایدون گوید که جمکرد پایین کوه چمگان است( ».بهار )603 :6819 ،و مرحوم بهار احتماا داده است
که محل این باغ مرودشت امروزی است( .بهار )06 :6810 ،گمان ميرود که مجد همان باغ را خواسته
است:
روی زمــــین طــــراوت بــــاغ ارم گرفــــت
از داد پشت ملک سـلیمان چـو گشـت راسـت
(دیوان)694 / 8 :
«برخي میان وَرِجَمکَرد و ارم ذاتالعماد شباهتهایي یافتهاند .چرا که باغ جمشید زیر زمین ساخته شد و
ارم نیز به زیر زمین رفت و از چشم جهانیان پنهان شد .در ورجمکرد نیز به مانند ارم سخن از کوشکها و
حصارهاست( ».یاحقي )16 :6819 ،مجد در ابیات زیر در ذکر بازدید خود از تختجمشید ،صریحاً از «باغ
ارم» یاد ميکند که بر اثر گذشت زمان ،دیگر خبری از عظمت و شکوه پیشین در آن نیست و حتي گل و
گیاهي نیز در آن نميروید:
شــدم بــه دخمــۀ کــاووس و یــافتم غــاری

ز ســـنگ خـــاره در او ســـاخته ســـتوداني

نبـــود چنـــدان کـــز وی پـــر آیـــد انبـــاني
ز خــاش آنــان کــز بادشــان جهــان پــر بــود
ز خــاش آن نـــه گُلـــي یــافتم نـــه ریحـــاني
زمـــین بـــاغ ارم پـــي بـــه پـــي بپیمـــودم
نمانـــده جـــز ســـنگي بـــر کنـــار میـــداني
از آن هـــزار ســـتون ســـقف خانـــۀ زرّیـــن
نـــه زان ســـرای و حواشـــي دری و دربـــاني
نــه رخــش رســتم دیــدم نــه تخــت کیخســرو
(دیوان 831 / 1 - 9 :و  0و )831 / 6
رباعي زیر نیز به احتماا بسیار خطاب به تخت جمشید ا ست و کامل کنندۀ معنایي ابیات باالست .شاعر
در اینجا «باغ» ی را مخاط

قرار داده که روزگاری منزا رستم و تختگه جمشید بوده است:

وان دولــت تیــز و رونــق بخــت کجاســت
ای بــاغ اگــر تــو خرمــي رخــت کجاســت
ور تختگــه جمــي جــم و تخــت کجاســت
گــر منــزا رســتمي پــي رخــش تــو کــو
(دیوان 0 :و )138 / 6
فردوسي چند بار از «باغ ارم» یاد کرده؛ اما به عنوان مشبهٌبه سرسبزی و زیبایي.
دخمۀ کاووس
مجد همگر در ابیات ذکر شدۀ باال (شدم به دخمۀ کاووس )...اشاره به محل دفن کاووس پادشاه کیاني
دارد که این امر در ادب فارسي کم سابقه است .از سخن ابن همگر چنین بر ميآید که او ستودان کاووس را
در تخت جمشید ميداند .در روایات اساطیری ،کاخ میترا نیز توصیفات باال را دارد :اقامتگاهي زرین با هزار
ستون( .آموزگار )69 :6831 ،این اقامتگاه در باالی کوه البرز قرار دارد .این توصیفات با کاخ کاووس بر
باالی البرز (زرین بودن و هزا ر ستون داشتن) و نیز با کنگ دژ سیاوش (مثل دیوار زرین و تولد کیخسرو در
آن) نزدیک است .فردوسي در پایان زندگي کیکاووس به داستان مرر او و تدفینش به دست کیخسرو اشاره
کرده؛ اما محل دفن او را مشخص نکرده است:
ز بهــــــر ســــــتودانش کــــــاخي بلنــــــد
بردنــــــد پــــــس نامــــــداران شــــــاه
بــــرو تافتــــه عــــود و کــــافور و مشــــک
نهادنـــــد زیرانـــــدرش تخـــــت عـــــاج
چـــو برگشـــت کیخســـرو از پـــیش تخـــت
کســــي نیــــز کــــاوس کــــي را ندیــــد
اگرچه گمان واقع بودن دخمۀ کاووس در البرز

بکردنــــــــد بــــــــاالی او ده کمنــــــــد
دبیقــــــي و دیبــــــای رومــــــي ســــــیاه
تـــــنش را بـــــدو در بکردنـــــد خشـــــک
بســــر بــــر ز کــــافور وز مشــــک تــــاج
در خوابگـــــــه را ببســـــــتند ســـــــخت
ز کــــــ ـین و ز آوردگــــــــاه آرمیــــــــد
(شاهنامه)110 / 9 – 64 :
بیشتر به یقین نزدیک است؛ اما در دیوان مجد شاهدی

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

پرچم
نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم ،به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم (ضحاش) بر
ميگردد .این درفش از روزگاران کهن تا آخر عهد ساساني پرچم رسمي ایران بوده است .مجد همگر،
چندجا پرچم ممدوح را وصف کرده که بعضي از توصیفات او حائز نکاتي اسطورهای است .از جمله اینکه
پرچم را منقّش به شکل اژدها تصویر کرده است.
کننــــد تنّــــین را جفــــت اژدهــــای علــــم
هرآنگهـــي کـــه علـــم برکشـــند در رزمـــت
(دیوان)093 / 4 :
در شاهنامه نیز توصیفات فراواني از درفش اژدهاپیکر و اژدهافش وجود دارد .درفش رستم نیز آراسته به
نقش اژدها بوده است( .شاهنامه  )064 / 0مجد همگر دو جای دیگر ( )161 / 1و ( )118 / 8به رنگ سیاه
پرچم اشاره کرده که هم ميتواند یادگار درفش سیاه ابومسلم خراساني باشد و هم رنگ پرچم اتابکان فارس
را به یاد بیاورد.
زلــف خــاتون ظفــر در جلــوه گــاه کــارزار

پرچمــي بــر نیــزۀ ســرتیز کــین تــوز تــو بــاد
(دیوان)118 / 8 :

و:
ز دســـت صـــبح گریبـــان خـــویش را بـــدرد
مرکّ ـ اســت س ـر ســنجقت بــه فــتح و ظفــر

ز عشــق ســنجق فتحــت شــ ســیه گیســو
چنــان کــه چــرم ز ترکیــ زاج بــا مــازو
(دیوان 1 :و )161 / 1

تهمتن
«تهمتن» به عنوان معادا معنایي نام «رستم» ،مهمترین لق

جهان پهلوان ایران در شاهنامه است که گاهي

به یالن دیگری چون اسفندیار نیز اطالق ميشود .در دیوان مجد همگر :تهمتندا ( )011 / 4و باد تهمتن (1
)104 /
زادن رستم
مجد همگر فعل «رَستم» را که یادآور تولد رستم است را آورده است:
اگــر قبــوا کنــي «رَســتم» از کشــاکش غــم
سزای شاه چه گویم سـخن بـه کوشـش لیـک
(دیوان) 093 / 1 :
فردوسي در داستان زادن رستم از زبان مادر (رودابه) چنین ميگوید:
برســــتم بگفتــــا غــــم آمــــد بســــر

نهادنــــــد رســــــتمش نــــــام پســــــر

(شاهنامه)91 / 01:
هفت خان
هفتخان را در ادب فارسي اغل

«هفتخوان» مينویسند .وجه تسمیه این کلمه را آن دانستهاند که

رستم و اسفندیار بع از هر کامیابي خواني از اغذیۀ لذیذ ميگستردند که این وجه تسمیه صحیح نمينماید.
(یاحقي )411 :6819 ،این کلمه در دیوان مجد همگر نیز به صورت «هفتخوان» آمده است:
روز رزمـــت چـــون درآیـــد جـــیش فـــتح از

دهر بـردارد بـه نـوی نسـختي از هفـتخـوان
(دیوان)889 / 3 :

حکایت تـو چنـان شـد بـه گـرد هفـت اقلـیم

کــه از جریــدۀ شــهنامه هفــتخــوان انــداخت
(دیوان)019 / 4 :

شــــــــــــــــــشجهــــــــــــــــــت
و

سیمرغ
دردی است کـه هـر طبیـ ازو نومیـد اسـت
وصــلت کــه غــم جراحــت جاویــد اســت
باغي است کش آب از دهـن خورشـید اسـت
داغـي اســت کـه مــرهمش پـر ســیمرغ اســت
(دیوان 1 :و )161 / 1
عالوه بر سابقۀ کهن اسطورهای سیمرغ ،در شاهنامه نیز نسبت درمانکنندگي به پر سیمرغ داده شده است.
هــم انــدر زمــان گشــت بــا زیــ و فــر
بــــر آن خســــتگيهــــا بمالیــــد پــــر
(شاهنامه)141 / 1:
در منابع اساطیری آمده که پس از زاده شدن رستم «سیمرغ پر خود را بر جای زخم ميمالد و آن را شفا
ميدهد( ».آموزگار)14 :6831 ،؛ امّا در شاهنامه اشارهای صریح به این نکته نشده است.
اسارت بیژن
ز کـین دشــمن گــرگین نهــاد ســگ س ـیرت
ندیـــده روی منیـــژه فتـــادم انـــدر چـــاه
حقیقــت اســت کــه کیخســرو زمانــه تــویي
بــه بــوی مــرغ کــز انگشــتری دهــد خبــرم

شــدم چــو بیـژن در ک ـرّ و ف ـرّ جنــگ گــراز
ز مکــر دشــمن بــدگوی و حاســد غمّــاز
دا تــو جــام و کفــت رســتم کمنــد انــداز
بمانــدهام چــو یکـي کبــک زیـر چنگــل بــاز
(دیوان)130 / 4 - 1 :

و:
گرچه بیژن بهر کیخسرو بـه چـاه انـدر فتـاد

هم به کیخسرو شد او را یـار شـیر سیسـتان
(دیوان)844 / 9 :

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
بر منیژه ،گرفتاری بیژن در چاه به دست افراسیاب ،نگریستن کیخسرو به جام گیتي نما و دیدن او را در چاه،
اعزام رستم به توران جهت نجات دادن بیژن و باال کشیدن او از چاه بوسیلۀ کمند .فردوسي گوید:
فـــرو هشـــت رســـتم بزنـــدان کمنـــد

بــــر آوردش از چــــاه بــــا پــــایبنــــد
(شاهنامه)418 / 64 :

آیینه اسکندر
در شاهنامه ،به آیینهسازی اسکندر اشاره شده است:
ســـــوی مـــــرد دانـــــا فرســـــتاد زود
بســــاعت از آن آهــــن تیــــره رنــــگ
ببردنــــد نــــزد ســــکندر بــــه شــــ

چـــو دانـــا نگـــه کـــرد و آهـــن بســـود
یکــي آینــه ســاخت روشــن چــو زنــگ
وزان راز نگشـــــاد بـــــر بـــــاد لـــــ
(شاهنامه)319 / 3 – 61 :

مجد همگر نیز مبتکر آینه را اسکندر دانسته است:
جهــان ز رای تــو آیینــهای بــه آیــین یافــت

اگرچـــه آینـــه در ابتـــدا ســـکندر کـــرد
(دیوان)001 / 9 :

و
اســـکندری کـــه ســـاخته از چهـــره آینـــه

آری تـــو نیـــز هـــم ظلمـــاتي گشـــودهای
(دیوان)499 / 61 :

دهقان
برداشت مجد همگر از دهقان در معنا تجلي یافته است:
الف-داننده و گویندۀ داستانهای باستان
بجســــتم و نشــــنیدم ز هــــی دهقــــاني
نشان جـای فریبـرز و طـوس و بیـژن و گیـو
(دیوان)831 / 8 :
یکي از راویان گفتارهای منابع شاهنامه« ،دهقانان» هستند که در شاهنامه بسیار از آنها نام برده شده است:
ســخنگــوی دهقــان چــه گویــد نخســت

کــه نــام بزرگــي بــه گیتــي کــه جســت
(شاهنامه)1 / 08 :

ب-طبقهای در ایران گذشته
به خواب امن در است این جهان و تـو بیـدار

بـــرای حفـــظ جهـــاني رعیّـــت و دهقـــان
(دیوان)811 / 1 :

منظور از «دهقان» قدیم ،طبقهای در ایران کهن از دوره ساسانیان تا اوایل سده پنجم است که میان طبقه
کشاورز و اشراف بلندپایه بودهاند و فردوسي نیز خود از آن گروه بوده است.
ج -باغبان
کـــي بـــر طبـــق بیـــد بـــر خوشـــۀ پـــروین

دهقـــان خـــرف خوشـــۀ انگـــور فرســـتد
(دیوان)141 / 8 :

 -3صحنهپردازیهای حماسی
از دیگر نمودهای تأثیر متون حماسي در شعر مجد همگر ،توصیفهایي است که در ضمن مدایح ،در باب
ممدوح ميسراید .از آنجا که ژرف ساخت قصیده ،حماسي است شاید نتوان به ضرس قاطع ،تشبیهات
حماسي مجد همگر را متأثر از شاهنامه دانست و آن را باید ادامۀ سنت قصیدهسرایي فرض کرد ،اما در هر
صورت برخي قطعیت ها مثل آشنایي مجد همگر با فردوسي و شاهنامه ،ما را بر آن ميدارد که ساختار
توصیفات او را متأثر از شاهنامه بدانیم .برای درش چگونگي رابطه حماسه و قصیده بهتر است رابطۀ این دو
تبیین شود .برخي قصیده را «حماسۀ دروغین» نامیدهاند و گفتهاند که «فرق حماسۀ راستین با قصیده در این
است که در حماسه ،قهرمان یا واقعاً انساني بزرر بوده است (حماسه تاریخي) و یا قهرماني اساطیری است
که فقط از خالا خود ابیات حماسه یا متون حماسي و اساطیری دیگر در مورد او اطالعاتي داریم .اما
قهرمان قصیده را از اسناد تاریخي کامالً ميشناسیم و ميدانیم که نهتنها حائز هی کدام از اوصاف شاعر نبوده
است؛ بلکه به زبوني و جهل و خبی مشهور است( ».شمیسا )094 :6838 ،این که قصیده ،حماسۀ دروغین
نامیده شده به این معني نیست که آن را بياعتبار فرض کنیم؛ بلکه بلکه از آن روست که حماسۀ واقعي ،به
باور و اندیشه و یقین مخاط

مربوب است و حماسۀ دروغین به پندار و احساس و شک او .پیداست که

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

دارد یکي مثنوی و دیگری قصیده .حماسههای راستین بلند در قال

حماسههای دروغین کوتاه در قال

مثنوی و

قصیده است( ».همان)091 :

از مجموع  0011بیت بخش اوا (قصاید) دیوان مجد همگر ،بیش از  141بیت؛ یعني حدود یکسوم
ابیات ،مدیحه است و بقیه معاني و مضامین شعری دیگر از جمله تغزا ،حبسیه ،سوگندنامه ،هجو ،تقاضا،

مرثیه ،مفاخره و غیرهم است .این مدایح به شیوۀ شعرای بزرر قصیدهسرای سبک خراساني سروده شده و
گاه با بهترین قصاید پهلو ميزند.
استفاده از بعضي تلفظات کهن نام های اساطیری مانند سیاوخش ،روستم ،افریدون ،فراساب ،فراسیاب،
شهنامه ،سکندر و وجود برخي الفاظ کهن و نامأنوس فارسي از جمله آخشیجان ،اجل ،انگله ،بارنامه ،ایرمان،
برخي ،برگاشتن ،بیخ آور ،بَهي ،بي شرمگي ،پاداشن ،پَرَن ،چربک ،چخیدن ،دلشکر ،دوده ،دوستگاني،
ستودان ،شخ ،شخودن ،شرنگ ،غرنگ ،کفیدن (ترکیدن) ،الد ،نرمادگي ،یزش و  ...زبان مجد را به زبان کهن
خراساني نزدیک کرده است.
یکي از میناگری های فردوسي در شاهنامه سرودن ابیاتي نغز در پند و اندرز است که بیشتر در پایان
داستان مرر شاهان و پهلوانان از خود آنها یا از زبان فردوسي آمده است .شاعر طوس در این ابیات به
ناپایداری جهان اشاره ميکند و خواننده را از دا بستن به دنیا بر حذر ميدارد .مجد همگر نیز در ضمن
بعضي قصاید وقتي شرایط را مناس
پهلوانان ،خواننده و شنونده را به کس

ميبیند ل

به اندرز ميگشاید و با یادآوری نیستي و نابودی شاهان و

هنر و نام نیک دعوت ميکند:

کــه رســتمي باــد و رویــین تنــي و دســتاني
بــه داســتان گذشــته نگــر کــه مــيخواننــد
فلــک بــه شــعبدهای اختــران بــه دســتاني
بـه زیـر پــای فنـا پسـت کــرد یـک یــک را
کـه دیـدهانــد از ایشـان هنـر بــه هـر ســاني
بمانده نـام همـه زنـده در جهـان زان اسـت
اگــر فســانۀ ســامي اســت یــا نریمــاني
بجـــز هنـــر نکنـــد نـــام رفتـــه را بـــاقي
کــه کــردهانــد در ایــام خــویش احســاني
حـــدیی حـــاتم و یحیـــي و معـــن از آن
همـــي نگارنـــد امـــروز بـــر هـــر ایـــواني
هنــوز
فریــدون و کیقبــاد
نگــر کــه نقــش
اســـــــــــــــــت
مانـــــــــــــــــده
کنــد روایــت از ایشــان ســخن ســخنراني
غــرض زنقــش همــیناســت و بــسکــه در
(دیوان 834 / 9 :تا )831 / 1
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحین
جایي دیگر نیز ،حسن تعلیل ،او را در سفارش به عدالت یاری ميکند؛ او دلیل فرونریختن طاق کسری را
عدا او ميداند:
ز عــدا کســری طــاقش نمــيشــود هــامون
ز ظلم و زلزله بس طـاق و قصـر هـامون شـد
شدند خاش و به جای اسـت ایـن گـل بسـتون
نگـــر کـــه چنـــد ز فرمانـــدهان و پادشـــهان
(دیوان 1 :و )866 / 4
بهرهیابي از واژگان و ابزارآالت جنگي همچون جوشن ،خدنگ ،خفتان ،رخش ،کوس ،پیکان و ...
خواننده را به فضایي حماسي و جنگي ميکشاند .پرداخت تصاویر حماسي در اشعار غیر حماسي ،از

سنتهای متداوا شعر پارسي است .در بیشتر این موارد ،کاربردهای تشبیهي و استعاری و نمادین این آالت
دیده ميشود .نمونهای از کاربرد اصطالحات جنگي:
گـــر از حکایـــت او آب جوشـــني پوشـــد

خــدنگ نــار جهــد در هــوای خــود حبــاب
(دیوان)611 / 0 :

و:
زآن رنـــگ ریـــز خنجـــر نیلیـــت روز رزم

صـــحرای معرکـــه همـــه آب بقـــم گرفـــت
(دیوان)691 / 6 :

و:
دو نسر چرخ به یـک تیـر از آسـمان انـداخت
شهي که شست یـک انـدازش از کمـان دوپـي
سِـــماش خـــود را در راه کهکشـــان انـــداخت
ز بــــیم طعنــــۀ رامــــح و ســــنان الیــــح او
(دیوان 66 :و )013 / 61
و او گاه چنان در جنگجویي شهره است که نام رستم را از رواج مياندازد .چون ممدوح هنر خاصي
ندارد و نمي تواند بر اساطیر چیره شود ،ناچار اساطیر به پای او قرباني ميشوند:
حــدیی رســتم دســتان ز داســتان انــداخت
تـویي کــه قبضــۀ شمشــیر و زخــم بــازوی تــو
کــه از جریــدۀ شــهنامه هفــت خــوان انــداخت
حکایت تـو چنـان شـد بـه گـرد هفـت اقلـیم
(دیوان 4 :و )019 / 8
گاه نیز ممدوح را در جنگاوری و چیرگي با حضرت علي علیهالسالم همانند ميکند:
همــان کنــد کــه علــي بــا ســپاه خیبــر کــرد
سپه کشـي کـه بـه یـک حملـه بـا سـپاه عـدو
کــه در دیــار عــرب ذوالفقــار حیــدر کــرد
ز تیــغ اوســت عجــم را همــان نمــایشهــا
(دیوان 8 :و )001 / 0
با اینهمه ،رفتارهای پهلواني ممدوحان ،تنها نمونهای ناقص از اعماا پهلوانان و شاهان اساطیری است.
ممدوح آنچنان بزرر است که اجرام چرخ ،زحل ،مشتری ،مریخ ،خورشید ،زهره ،عطارد و ماه همگي از
کارگزاران او محسوب مي شوند( .نک صفحات )811 ،809 ،003
به کارگیری استعاره در توصیفات حماسي نیز از ویژگيهای شعر مجد همگر است:
نهنــگ تــو ز ســر یاغیــان گرفــت وطـــن

خــدنگ تــو ز دا دشــمنان گرفــت واثــاق
(دیوان)036 / 1 :

و:
از آن دو خانــه کــه دارد دو زاغ مــار شــکن

به چشم جانش جـز مـرغ چـار پـر چـه رسـد
(دیوان)088 / 61 :

او تیر ممدوح را کبوتری دانسته که پیامي جز مرر ندارد و همنشیني که جرعهدان او از خون کشتگان
دشمن سرشار است:
گرفتــــه در ســــر منقــــار نامــــۀ آجــــاا
کبــوتری اســت مســافر خــدنگ چـــارپرَت
کــه جرعــهدانــش بــود بحــر خــون ماالمــاا
معاشــری اســت ماعَربِــد حســام خونخــوارت
(دیوان 8 :و )096 / 0
از دیگر ویژگيهای شعر حماسي ،اغراق و مبالغه است .قصیدهسرایي نیز همیشه جوالنگاه شاعران در
بزررنمایي بوده است:
ز تــــاب نیــــلگــــون تــــیغش بســــوزد
بریـــزد شـــیر گـــردون نـــاب و چنگـــاا
وگـــر صــــیدی شــــود مجــــروح تیــــرش
اگـــر کوســـي زنـــد بـــر کاســـه گـــردون
بیارامـــــد ســـــپهر از ســـــهم رامحـــــش

اگــــر بینــــد بــــه نیــــل انــ ـدر نهــــنگش
اگـــــر در خـــــواب بینـــــد پـــــالهنگش
نیـــــارد گشـــــت پیـــــرامن پلـــــنگش...
زمانـــــه بشـــــنود بانـــــگ غـــــرنگش...
بلـــــرزد کـــــوه از آســـــی خـــــدنگش
(دیوان)011 / 6 - 1 :

و:
پر فـرو ریزنـد مرغـان چـون بینـدازی تـو تیـر

سـم بیندازنــد غرمـان چــون تـو بــرداری کمــان
(دیوان)841 / 1 :

 -4مفاخره
یکي دیگر از نمودهای تأثیر ادب حماسي در متون غنایي« ،مفاخره» است که ميتوان آن را بازماند یـا معـادا
سنّت رجزخواني پهلوانان در صحنۀ جنگها دانست« .مفاخره در لغت به معني نازیدن ،خودسـتایي و اظهـار
فخر و بالیدن به حس
مناق

و نس

است و در اصطالح ادب به اشعاری گفته ميشود که شـاعر در آنهـا مـرثر و

اجداد و قوم و قبیلهاش را برميشمرد و بدانها مباهات مـيکنـد .در میـان منظومـههـای مـدحي زبـان

فارسي اشعاری از نوع مفاخره وجود دارد که سرایندگانشان ضمن آنها از برتریهـای ادبـي ،علمـي و دیگـر
افتخارات خود سخن گفتهاند( ».رزمجو )649 :6811 ،ژرف ساخت مفاخره ،حماسه و «بنای آن بر اغـراق در
باب صفات نیکو و ذکر اعماا پهلواني است( ».شمیسا )089 :6838 ،فخریات مجد همگر را ميتوان به چند
گروه تقسیم کرد:

الف -مفاخره به سخنوری ،شعر و هنرهای خود.
سخنوری ،دبیری ،بدیهه گویي ،خوشنویسي ،تندنویسي و مهارت در نظم و نثر از جمله هنرهایي است که
مجد مرتّباً بر آنها ميبالد .سمت ملک الشعرایي و جایگاه ممتاز او در نقد ادبي عصر خویش ،م ید ادعاهـای
اوست.
شـــاها مـــنم مبـــارز میـــدان نظـــم و نثـــر
گشتم سـخن سـوار و چـه دانـد کـه مـن کـیم
فکـــر مـــن اســـت جـــوهری رســـتۀ ســـخن
مهمـــان ســـرای طبـــع مـــرا گـــاه امتحـــان
زیــن شــعر آبــدار خــوی خجلــت و حیــا

واینـک سـخن گـواه بـه برهـان نشسـته اســت
آنکــس کــه بــر کنــارۀ میــدان نشســته اســت
پیوســته بــر ســواحل امکــان نشســته اســت
روح جریر و اعشـي بـر خـوان نشسـته اسـت
بر جان شخص اخطل و حسّـان نشسـته اسـت
(دیوان)011 / 8 – 1 :

و:
ای تـــــــو در شـــــــعر وار همگـــــــر
ای بـــــه چوگـــــان نطـــــق و نظـــــم دری

صــــــاح افکــــــار و نکتــــــۀ ابکــــــار
گــــــوی دانــــــش ربــــــوده از اغیــــــار
(دیوان 61 :و )014 / 9

ب -مفاخره به سابقه و اعماا خود.
یادآوری خدمات کشوری و لشکری خود و مناص

و جایگاه هـایي کـه مجـد در دربارهـا کسـ

کـرده

است ،در این حوزه جای ميگیرد .شاعر ميکوشد تا با این تذکارها ،خود را از وضعیت فراموشـي و عـزا و
طرد و حبس نجات داده و جایگاه قبلي خود را بازیابد:
مگیــر زآنکــه ز مــن بــود کشــوری بــه نــوا
مگیـــر آنکـــه مهـــان را باـ ـدم بســـابنشـــین
ز جنــــبش قــــدمم بــــود رتبــــت درگــــاه
ز نســل و فضــل رعونــت بــود اگــر گــویم

مگیــر آنکــه بــه مــن یافــت ملکتــي بنیــان
مگیـــر آنکـــه شـــهان را باـــدم وزیرنشـــان
ز گــــردش قلمــــم بــــود زینــــت دیــــوان
ســخن ببــین و نظــر کــن بــه گــوهر ساســان
(دیوان)811 / 8 – 1 :

و:
ور اجــــــازت دهــــــد مکــــــارم تــــــو
گویــــد آن کــــس مــــنم کــــه خواننــــدم
چــــــون بــــــرآرم حســــــام را ز نیــــــام
روزه دارنــــــــد مژگنــــــــان از مــــــــن
کــــــردهام بــــــا جهــــــود و نصــــــراني
زیــــن دو ملّــــت بــــه خطّــــۀ موصــــل

کــــــنم احــــــواا خویشــــــتن اظهــــــار
همگــــان بحــــر جــــود و کــــوه وقــــار
روز روشـــــن بـــــرآرم از شـــــ تـــــار
کــــه بــــه خــــون جگــــر کننــــد افطــــار
آنچــــه کــــرده اســــت حیــــدر کــــرّار
هرکـــــه را بینـــــي از صـــــغار و کبـــــار

یـــــا بـــــود در بـــــرش عالمـــــت زرد
بوســــــــتاني بســــــــاختم در دیــــــــن
ج -مفاخره به اصل و نس

یـــــا بـــــود بســـــته در میـــــان زنّـــــار
کــــه همــــه زنــــده رغبــــت آرد بــــار
(دیوان)011 / 66 – 63 :

و پدران خود.

مجد در اشعارش بارها خود را از خانداني اصیل و نس دار معرفي ميکند و نس
ميرساند و به این نس

خود را بـه ساسـانیان

افتخار ميکند.

هســـتم ز صـــل کســـری نـــز دودۀ ینـــاا
هســتم ز نســل ساســان نــز تخمــۀ تکــین
(دیوان) 033 / 6 :
ازین دسـت فخریـات در صـفحات  839،811 ،844 ،808 ،180 ،811 ،033و  101دیـوان نیـز مشـاهده
ميشود .این دلبستگي ،با وجود همۀ نابساماني های آن روزگـار و تضـعیف روحیـۀ ملـي ایرانیـان بـه دسـت
خالفت عباسي هنوز برای شاعری نژاده مانند مجد همگر مایۀ مباهات است و او که خود را از نـژاد کسـری
انوشیروان ساساني ميداند ،بر آن است تا با تبلیغ تاریخ ایران باستان رر و ریشۀ خود را نیز تقویـت کنـد و
به رخ برخي حکام و فرمانروایان بي ریشۀ عصر برساند .شاید مجد همگر از آخرین کساني باشد که با وجود
گذشت بیش از هفت قرن از فروپاشي امپراتوری ساساني ،هنوز ارتباب خوني خود با پادشاهان آن سلسله را
حفظ کرده است.

نتیجهگیری
مجد همگر شیرازی ،شاعر معروف ایران در قرن هفتم هجری است که به واسطه داشتن هنرهایي
همچون شاعری ،دبیری ،خوش نویسي ،وزارت و جنگاوری و نیز به سب

تربیت در خانوادهای اصیل و

نژاده با بسیاری از متون کهن فارسي آشنا و محشور بوده که از آن میان ،شاهنامه فردوسي شایستۀ توجه
است .تأثیر شاهنامه بر شعر مجد همگر را ميتوان در گزارههای زیر خالصه کرد.
یادکرد نیکو از فردوسي و اثر او.
اشاره فراوان به اشخاص و عناصر شاهنامه؛ به نحوی که نام بیش از  81تن از شخصیتهای شاهنامه به
همراه فرازی از داستان آنها در دیوان مجد همگر آمده است .در این حوزه ،تلمیح به اشخاص شاهنامه در دو

گونه محقق شده است :یا ممدوح را بر آنان ترجیح ميدهد و یا ممدوح را به آنان تشبیه ميکند که
عاليترین وجه در این مورد ،استعاره است .بیشترین تلمیحات شاهنامه ،از پهلوانان مربوب به رستم با  69بار
تلمیح و از شاهان مربوب به کسری انوشیروان با  61بار تلمیح است که توجه خاص مجد به انوشیروان
بیشتر بدان جهت است که وی خود را از اعقاب انوشیروان ساساني ميداند .اشاره به جمشید با  61بار
یادکرد در ردیف دوم است .پربسامدترین نام شاهنامهای نیز «خسرو» با  40بار تکرار است که اکثراً استعاره
از پادشاه است .استفاده از اسطورۀ رویینتن و دیو سفید در جایگاه هجو نیز قابل تأمل است.
اشاره به موجودات و مضامین اساطیری نیز در دیوان مجد قابل مالحظه است.
صحنهپردازیهای حماسي شامل اغراق ،اسنادهای مجازی کنایات ،اوصاف هنری و تشبیهات حماسي
که در زباني فاخر پرورده شده است.
مفاخره و نازش به سخنوری ،اصل و نس  ،جنگاوری ،اعماا و هنرهای خود در دیوان مجد همگر به
وفور دیده ميشود.
زبان حماسي او باعی به کارگیری الفاظ کهن و صورت کهن اسامي شاهنامه و تاریخي شده است.
اشاره به آثار باستاني ایران از قبیل تخت جمشید که به منظور عبرت و حسرت بر تمدن و عظمت از
دست رفته ایران انجام گرفته و در آن سفارش به کس
در دیوان مجد همگر همانند اغل

هنر و کماالت مشهود است.

شعرای فارسيزبان ،داستان های اساطیری ،پهلواني و تاریخي ایراني با

داستانهای اسالمي و سامي در آمیخته که از آن میان مي توان به خلط داستان سلیمان و جمشید ،یوسف و
بیژن و ذوالقرنین و اسکندر اشاره کرد .همچنین همراه آمدن اسطورههای ایراني و تازی در یک بیت مانند
رستم و حاتم ،حاتم و دستان و  ...نشاندهندۀ درآمیختن کامل فرهنگ ایراني و عرب در عصر اوست.

پینوشتها
 -6در ارجاع ابیات ،عدد سمت چپ نشانگر صفحه و عدد سمت راست نشانگر شماره بیت در آن
صفحه است .مثالً ( )183 / 1یعني بیت هفتم در صفحۀ  183دیوان .ارجاع به شاهنامه نیز به همین شکل
است.
 -0در متن دیوان «تعازی» و «تعاني» که هردو ضبط اشتباه است و صحیح آن همان است که نقل شد.
 -8البته بعضي از محققان ،دخمۀ کاوس را مصحّف دخمۀ ناووس دانستهاند (نک .مقدمه حسینقلي
حسینينژاد بر دیوان مجد همگر )01 ،که با توجه به مترادف بودن این دو لغت پارسي (دخمه و ناووس) و
عدم اشارۀ آنها به محلي خاص ،ا ین قرائت چندان رسا نیست؛ خاصه این که دو تصحیح موجود دیوان مجد
همگر (کرمي و منصف) این کلمه را حتي در نسخهبدلهای خود هم نیاورده اند .با وجود این اگر روزی قانع
شویم که قرائت اخیر (ناووس) را بپذیریم ،بنیاد این پاره از پژوهش از لوني دیگر خواهد شد.
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