
 

  سبك عراقيي  حماسي در شعرشاعران برجستههاي   بررسي شخصيت
  1سارا رضاپور
  2دكترمهدي شريفيان

 :چكيده
مروزي ،  مسعوديي  در اين قرن شاهنامه. ملي در ادبيات فارسي استهاي  چهارم هجري دوران طاليي نظم حماسهي  سده

بـا گذشـت   . اسدي طوسي سروده شده اسـت ي  فردوسي و با فاصله اي اندك، گرشاسب نامهي  دقيقي، شاهنامهي  گشتاسبنامه
پيدايش نـوع ديگـري از ادب   ي  اين دوران طاليي در ادبيات فارسي، حماسه و حماسه سرايي راه زوال در پيش گرفته و زمينه

ما با وجود اين تغيير  و دگرگوني نيز مشتركات فراوانـي ميـان شـعر بـرون گـراي سـيك       فارسي يعني آثار عرفاني فراهم آمد ا
. باشـد  مـي  اسـطوره اي و حماسـي  هـاي   شخصـيت ها  يكي از اين پيوند. خراساني و شعر درون گراي سبك عراقي وجود دارد

خـويش از  ي  به ميزان ذوق و قريحـه اسطوره به عنوان عنصري از پيش ساخته شده در اختيار شاعر قرار دارد و شاعر با توجه 
شاعران سبك عراقي نيز با توجه به اين موضوع كه اشخاص اسطوره اي و حماسي ريشـه در  . كند مي آن در شعر خود استفاده

هرچند كه گه گاهي اين كـاربرد اسـطوره اي بـراي مـدح     . فرهنگ ايران دارند در اشعار خود از اين اشخاص استفاده كرده اند
سود جسته و ضمن اسـتفاده  ها  شعري خود از شخصيتي  شاعران سبك عراقي با توجه به مسلك و شيوه. ر باشدممدوح شاع

به بيان مضامين اخالقي، ديني، مدحي، عرفاني، پند و اندرز پرداخته ها  از اشخاص حماسي و اسطوره اي و تلميح به داستان آن
اسطوره اي جمشيد و  –حماسي هاي  عراقي را به دو تن از شخصيتي  پژوهش حاضر بر آن است تا نگاه شاعران برجسته. اند

  . بهمن مورد بررسي قرار دهد
  .ي ملي، سبك عراقي، اسطوره، جمشيد، بهمنحماسه، حماسه :گان كليديواژ

  مقدمه.  1
را در  ي عوامل و رويدادهايي، حماسه سرايي در ايران راه فراموشي و زوالبه واسطه چهارمي  سدهبا سپري شدن 

  :گيرد كه اين عوامل عبارتند ازپيش مي
بينـي قـرآن و طـرز تفكـر     جوي ايراني بـا جهـان  نفوذ تعليمات اسالم در ايران و آشنايي روشنفكران حقيقت .الف

ي لغو امتيازات نژادي و طبقاتي و باطل شمردن تعصبات قومي و افتخارات ملـي اسـتوار   پيشوايان اسالمي كه بر پايه
كننده از عناصر ديني، از نخستين عواملي هستند كه ين حكومت مركزي اسالمي و عامل سياسي حمايتاست و همچن

  .در تضعيف روح يا وطن پرستي و بي اعتبار كردن احساسات شديد ملي و قومي ايرانيان تأثير به سزايي دارد
تاريخ باستاني نقش حياتي دارد،  دوستي و مفاخر نژاد آريايي و اساطير و از ديگر عواملي كه در تضعيف وطن. ب

براي ايران و ايراني است كه از اواخر ... نژاد غزنوي، سلجوقي، خوارزمشاهي، قراختايي وغلبه و حكمراني اقوام ترك
  . رسندقرن چهارم و اوايل قرن پنجم به اوج قدرت خود مي

پرستان افراطـي  الغاتي كه برخي از وطنالعمل، تبليغات طرفداران نهضت شعوبيه و مببنابر قانون عمل و عكس. ج
ايران در مباهات به شهرياران و پهلوانان روزگار باستان و تحقير اعراب به جاي آوردند، عكس العملي را در جمعـي  

ي حكومت عباسي بودند بـه وجـود آورد و   از شعرا و ادباي ايران كه در حمايت سالطين غير ايراني و دست نشانده
جا كشيدند كـه برخـي از   كه در برابر اين تبليغات به تحقير مفاهيم كهن ملي بپردازند و كار را به آنها را واداشت آن

هاي كهن ايـران را  اي و نژاد ايراني نمودند و داستانهاي اسطورهاين گويندگان اقدام به استهزاي پهلوانان و شخصيت
  .دندهايي دروغ شمري تاريخ قوم ايران بود، افسانهكه به منزله

علـل  ي  سرايي در ادب پارسي رو به زوال گذاشت و به واسـطه با تفصيلي كه گذشت،از قرن پنجم به بعد حماسه
ي ورود گراي سبك عراقي تبـديل گرديـد و زمينـه   گراي سبك خراساني به شعر دروناجتماعي و سياسي شعر برون

                                                            
  الملل بين واحد شيراز دانشگاه حماسي گرايش فارسي ادبيات و زبان دكتراي ـ دانشجوي1
  بوعلي دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارـ 2
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جو و طبع استقالل طلب اقوام ايرانـي كـه كمـال    افكار عرفاني به قلمرو شعر زبان پارسي فراهم شد اما روح حقيقت
آل خـود را در  جسـت و انسـان آرمـاني و ايـده    هاي ملي مياش را در حال و هواي حماسهمطلوب فكري و اعتقادي

سـرايي در  ي انحطـاط حماسـه  ديد، با پيش آمـدن دوره مجسم مي... وجود قهرماناني چون رستم، سياوش، سهراب و
اي را كه ريشه در فرهنگ اين مرز و بوم دارنـد، كـامال بـه دسـت فراموشـي      ين اشخاص اسطورهايران نيز نتوانست ا

خوريم كه حـاكي از  هاي حماسي و ادبيات منظوم سبك عراقي، به مشتركات فراواني برميبا سيري در منظومه. سپارد
ارف مسـلك سـبك عراقـي    ها و دلبستگيهاي همانندي است كه ميان سخنوران سبك خراساني و سخنوران عگرايش

باشد كه در اشعار بيشتر گويندگان سبك عراقي به ايـن  اي ميهاي اسطورهوجود دارد؛ يكي از اين پيوندها شخصيت
اگر ديگر عناصر . اسطوره، يكي از عناصر مهم خيال شاعرانه است. هاي فراواني شده استاي اشارهاشخاص اسطوره

قبل ساخته و پرداخته شده است و فقط به مثابه مواد و مصـالحي در اختيـار    سازد، اسطورهازخيال را ذهن شاعر مي
تـوان يافـت كـه از ايـن     در ميان شاعران سبك عراقي، كمتر شـاعري را مـي  . گيرد تا از آن سود جويدشاعر قرار مي

ن كه از نظر تاريخي به ها، همچناها بهره نگرفته باشد اما برداشت و طرز تلقي شاعران از اسطورهها و رمزوارهاسطوره
. جو سياسي و اجتماعي و محيط زندگي آنها بستگي دارد، به ميزان هنرمندي و قدرت تخيل ايشان نيز وابسـته اسـت  

هـاي گونـاگوني بـه خـود گرفتـه اسـت؛ ايـن شـاعران بـا          اشاره به اساطير در تصويرهاي شاعران سبك عراقي رنگ
  .اندشعر خود بخشيده ها زيبايي بيشتري بهگيري از اسطوره بهره

  تعريف اسطوره.  2
هاي گوناگون، تعاريف و تعابير متعددي دارد امـا بـه طـور كلـي     اسطوره از آن دست مفاهيمي است كه در ديدگاه

ي ايـزادان، فرشـتگان،   اي نمـادين دربـاره  اسطوره عبارت است از روايات يا جلوه«: توان آن را چنين تعريف نمودمي
بنـدد؛  ي و به طور كلي جهان شناختي كه يك قوم به منظور تفسير خـود از هسـتي بـه كـار مـي     موجودات فوق طبيع

گويـد  انگيز مياي نمادين، تخيلي وهماسطوره سرگذشتي راست و مقدس است كه در زماني ازلي رخ داده و به گونه
اي تمثيلـي كاوشـگر   بـه شـيوه  كه چگونه چيزي پديد آمده، هستي دارد يا از ميان خواهد رفت و در نهايت، اسطوره 

  ) 1387:13پور، اسماعيل(» .هستي است
به دليل تعـدد انـواع اسـطوره،    . هاي مهم فرهنگ بشري استاي وجود داشته و يكي از سازهاسطوره در هر جامعه

فرهنگ، توانبه تاريخ تمدن، ي اساطير يك ملت، ميبا مطالعه. عموميت بخشيدن به سرشت اساطير بسيار دشوار است
وار هـاي نمونـه  كشف و آفتـابي كـردن سرمشـق   «ترين كاركرد اسطوره، مهم. انديشه و سير پيشرفت آن ملت پي برد

الياده، (» .هاي معني دار آدمي، از تغذيه و زناشويي گرفته تا كار و تربيت، هنر و فرزانگي استها و فعاليتي آيين همه
1362:17(   

  هاي اسطورهويژگي.  2.  1
آيد زيرا در ايام وقوع حوادث پهلواني، انسـان  گويند، پديد ميها پس از حوادثي كه از آنها سخن ميوره مدتاسط

ي وقايع است كه در حقيقت با اعمال عادي بشر چندان تفاوتي ندارد اما نتايجي كـه از ايـن اعمـال    تماشاگر و بيننده
بر اثر اهميت و ارزشي ... و بد انديشان، تحكيم مباني مليت و شود مثًال در ايجاد استقالل ملي، دفع دشمنانگرفته مي

شود و پهلـواني كـه   كند و چيزهايي بر آن افزوده ميهاي آينده بزرگ ميكه دارد به تدريج آن اعمال را به چشم نسل
فته به تـدريج  يابند و اعصار متوالي صورت گرمانده، به تدريج به درجات فوق بشري ارتقاء مياز آنها خاطراتي باقي

ها به شكل ي علل و معلولشود و مانند سلسلهدهد، با يكديگر مربوط ميفواصل زماني و مكاني خود را از دست مي
ها كه در آغاز كار مختصر است به تدريج بر اثر نقـل نـاقالن و روايـت راويـان و     آيد و اين داستانوقايع منظم درمي

هاي ملي و مقاصد قـوم در آنهـا بيشـتر    يابد و آرمانزايند، تفضيل بيشتري ميافهايي كه هر يك بر آن ميشاخ و برگ
  . شودمتجلي مي
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  هاي اسطوره گونه.  2. 2
  . مانند اساطير زرتشتي مهر گرايي، مانوي، مزدكي و ايزدي)Ritual Myths(ي آييني اسطوره. الف
ماننـد داسـتان پيـدايي    )Aetiological Myths(يا علت شـناختي  ) Original Myths(هاي خاستگاهي اسطوره. ب 

  . ها و ساختارهاي فيزيكي مختلفپرندگان، گل
هاي آنـان،  هاي اقليت عرفاني و اسطورهمانند كيش خدايان، كاركردهاي گروه) Cult Myths(ي كيش اسطوره. ج 

   )17: 1369اهللا صفا ،،ذبيحسرايي در ايران حماسه:نك(. ي نزول اشيتركيش سياوش، سياوشان و كيش ايزدي و اسطوره
ي رؤياي مادر بودا، گيل گمش، تولد رسـتم بـه   مانند اسطوره)Presting Myths(ي اعتبار و شخصيت اسطوره.  د 

  . ياري سيمرغ، تولد بسياري از فرزندان خدايان و قهرمانان و شهرياران
  . ٣مانند اساطير پايان جهان)Eschatological Myths(ي فرجام اسطوره. ه 

بر روي هم دو گونـه اسـطوره در   «هاي ديگري نيز وجود دارد مثالً شفيعي كدكني معتقد است كه بنديالبته تقسيم
.... هاي قهرمـاني و حماسـي  هاي غنايي و ديگر اسطورهنخست اسطوره: توان يافتميان اساطير مورد نظر شاعران مي

اند و تحوالت تاريخي در پسند يا رد اين عناصر مختلفي داشته هايهر كدام از اين انواع اساطير در شعر فارسي تلقي
  ) 1350:185شفيعي كدكني، (» .اساطيري تأثيرها داشته است

توان جدا از ساختار تاريخي آن شناخت و بـراي نيـل بـه    ذكر اين نكته ضروري است كه اساطير هيچ ملتي را نمي
  . اند، الزم و ضروري استتأثيرات گوناگوني كه در كار بوده ي تحوالت فرهنگي ودر زمينه اين مقصود، مطالعه

  (Epic)حماسه .  3
. از مصدر حمس به معني شدت و حدت در كار اسـت و حماسـه يعنـي دليـري و دالوري    «اي عربي حماسه واژه

شـد ولـي در   سرودند، گفته مياي خود ميحماسه در ادب عرب تنها به قصايدي كه شاعران عرب در مفاخرات قبيله
رود كه گيرد يعني عمالً به معنايي به كار ميهاي رزمي و پهلواني را در برميي انواع داستانزبان فارسي حماسه، همه

ي رزمي كه يكي از انواع بزرگ ادبيـات روايـي يـا    به معني داستان و منظومه.... گفتهميشود Eposهاي غربي در زبان
چون مادري پرورنـده، حماسـه را   اسطوره هم. ي اسطوره استحماسه زاده )1386:1خالقي مطلق، (» .است) Epic(نقلي 
دهد؛ از اين روي، حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردمي پديد پروراند و رشد ميزايد و آن را در دامان خويش ميمي
مينـويي و آن جهـاني    اسطوره در گوهر و بنيـاد خـويش،  «. اي ديرين هستندآيد كه داراي تاريخي كهن و اسطورهمي

هـا و بنيادهـاي   بـا حماسـه كمـابيش ارزش   ... ي اسطوره، بازگشتي است ديگر باره به گيتيحماسه چونان زاده. است
حماسه گرايشي است ديگر باره به خودآگاهي كه در دل اسطوره ... اي به تاريخ نزديك و با آن در پيوند استاسطوره

» .حماسـه گـذاري اسـت وارونـه از ژرفـا بـه رؤياهـا       . آيدآگاهي است، پديد مييكباره برآمده و برجوشيده از ناخود
  ) 1388:185كزازي، (

  هاي حماسه گونه.  4
ي دقيقي نامهگشتاسب -2ي مسعودي مروزي شاهنامه -1: اي مانندهاي اسطورههاي راستين يا حماسهحماسه -1

 -7فرامـرز نامـه    -6ي ايرانشاه بن ابـي الخيـر   نامههمنب -5ي اسدي توسي نامهگرشاسب -4فردوسيي  شاهنامه -3
لهراسـب نامـه    -13بيژن نامه  -12آذربرزين نامه  -11شهريار نامه  -10برزونامه  -9بانو گشسب نامه  -8كوش نامه 

  ) 160-317ص : سرايي در ايراننگ، حماسه(
 -3ي پـاييزي  شاهنشـاه نامـه   -2نظـامي   ياسكندر نامه -1: هاي تاريخي مانندهاي دروغين يا حماسهحماسه -2

شاهرخ نامـه   -9ي هاتفي شاهنامه -8ي هاتفي تمرنامه -7ي آذري بهمن نامه -6سام نامه  -5كرت نامه  -4ظفرنامه 

                                                            
 . 26ص :1385انتشارات اساطير، . ي جالل فرخيي جان هينلز ، ترجمهاساطير ايران، نوشتهشناخت : براي اطالع بيشتر رك -1
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هـا  ايـن حماسـه  «...ي صـبا و شهنشـاه نامـه   -13جردن نامه  -12) قشم(ي كشم جنگنامه -11ي قاسمي شهنامه -10
هاي اسـطوره، همچـون تـاريخ خشـك و سـترون و افسـرده       بهره از تب و تاببي] دروغين هاي تاريخي ياحماسه[

  )92:همان(» .هستند
  ... ي حيدري، مختارنامه وخاوران نامه، صاحبقران نامه، حمله: هاي ميانين مانندهاي ديني يا حماسهحماسه -3

  » Jamsed«، جمشيد »jam«جم .  5
ــدار ــران جهان ــا دخت ــه ب  »جــم«ك

  

ــيش و كــم    ــا ب ــد راي ب نشــيند زن
 

 فرزنـد وي»جمشـيد«گران مايـه
  

ــر از پنــد وي   كمربســت يكــدل پ
 

) 29و 73، ص  1شاهنامه، ج(   
  

از كهنتـرين  » Yama«و در سـنكريت  » Yima«جم در اوسـتا  «. مركب است» شيد«و » جم«نام جمشيد از دو جزء 
اند، ودايي، جم سرور جهان مردگاني است كه به سعادت ابدي رسيدهدر اساطير . هاي اساطير هندو ايراني استچهره

به معناي شاهوار يـا درخشـان كـه     xsaetaدر اوستا ييمه دو صفت اصلي دارد؛ يكي .... يعني فرمانرواي بهشت برين
بايـد  ... به معناي خورشـيد ديـدار   hvara-darasaبينيم و ديگر هاي خورشيد و جمشيد ميامروزه نيز در جزء دوم نام

معتقد شويم كه هرچند ممكن است او در عداد خدايان نبوده باشد اما محتمالً موجودي است آسماني و با خورشـيد  
موبدي است به  -ي خدايييكي از آنها كه فرّه« :جمشيد در اوستا داراي سه فره يا فرهاي با سه جلوه است... مربوط
جشـن  ... آوردي پهلواني و جنگاوري را گرشاسپ بدسـت مـي  د و فرّهپيوندي شاهي به فريدون ميرسد، فرّهمهر مي

شـايد بتـوان بـاور داشـت كـه      ... نوروز جشن پيروزي و فرمانروايي كامل جمشيد است كه در آغاز بهـار قـرار دارد  
  ) 1389:225بهار، (» .جمشيد به عنوان شاه و پدر نخستين انسانها، در واقع تجسم ايزد مهر است بر زمين

نخست جم به معني درخشان و تابان و دوم جم به معنـي شـاه كـه در    : براين دو معني براي جمشيد وجود داردبنا
و معنُـي شـيد، النَيـرو    « :نويسـد ي اصفهاني ميحمزه. ميان محققان اسالمي معموالً معني نخست مورد نظر بوده است

 اّنهلشمسِ خورشيد فيزعمون انّما سمي بذلك لذلك يقالُ لمعنـاي شـيد نـور     )1367:24اصفهاني، (. »كان يسطع منهنورل
-شد چـون نـور از او پخـش مـي    گويند و جمشيد به اين رسم خوانده مياست و به اين دليل به شمس خورشيد مي

اما آن نيكويي و روشنايي كه از وي تافتي جمشيد گفتندش و شيد «: در معني نام جمشيد همچنين آمده است. گشت
  ) 1338:25بهار، (» .نانكه آفتاب را خور گويند و خورشيد يعني آفتاب روشنروشن باشد چ

در . )103، 1342ثعـالبي،  (» جم بـن ويجهـان بـن اينهكـدبن اوشـهنگ     «: آوردابوريحان بيروني نسب وي را چنين مي
بـرادرش   ...جمشيد را اندر شاهنامه پسر تهمورث گفتـه اسـت و لـيكن درسـت تـر كـه      «: خوانيممجمل التواريخ مي

در . )29:همـان ( »جمشيد بن تهمـورث «اما در تاريخ بناكتي آمده است كه  )1338:25بهار، (. »بودست و نسب ظاهر است
در يشت نوزدهم نيز به برخـورداري جمشـيد از فـرّ    . است» خورشيد سان نگران«و » خوب رمه«اوستا جمشيد لقب 

جمشيد فرزند تهمورث است كـه پـس از مـرگ پـدر، بـر       )306 هاي شاهنامه، صنگ فرهنگ نام(.كياني اشاره شده است
ي مـردم را  ايزدي و پرهيزي كه داشـت، همـه   جمشيد با فرّه. تخت شاهنشاهي نشست و جهانيان او را بندگي كردند
جمشيد در پنجـاه سـال نخسـت پادشـاهي خـود بـه سـاختن        . آرامش بخشيد و ديو و مرغ و پري در آسايش بودند

ي شاهنشاهي خود از كتان و ابريشـم و مـوي قـز    نابود كردن بدكاران پرداخت و در دومين پنجاهه جنگافزارها براي
وران را جمع كرد و بـدين سـان نيـز    هاي قصب و خز وديبا ساخت و به مردم، رشتن و بافتن را آموخت وپيشهجامه

پرسـتندگان كـه بـه    (كاتوزيـان   -1: دسته تقسيم نمـود  4جمشيد مردم را به . پنجاه سال از پادشاهي خود را گذرانيد
اهتوخويشـان كـه   -4. بسوديان كه كشاورزان بودنـد -3. نيساريان كه جنگاوران بودند-2). نيايش يزدان سرگرم بودند

سال ديگر از پادشاهي خود را پشت سر نهاد؛ آنگاه ديوان را به كار گل گماشـت   50وران بودند و به اين ترتيب پيشه
جمشـيد  . ها ساختندها و گرمابهاي خشت زدن ساختند و با سنگ و گچ، ديوارها بنا كردند و كاخهايي برو آنها قالب
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سپس به استخراج گوهرهايي مانند ياقوت و بيجاده و سيم و زر پرداخت و بان و مشـك و كـافور و عـود و عنبـر و     
هـا گـذر كـرد و    كشتي از دريـا جمشيد با . گالب آشكار ساخت و پزشكي و راه درمان دردمندان را به مردم آموخت

در اين هنگام جمشيد چـون  . ديدسال ديگر را طي نمود در حالي كه هيچ دري را بر خود بسته نمي 50بدين ترتيب 
» روز نـو «مـردم بـر او گـرد آمدنـد و روز بـر تخـت نشسـتن وي را        . خورشيدي تابان بود كه بر تخت نشسته باشد

هنگامي كه سيصـد سـال از پادشـاهي    . ناميدند» نوروز«و هرمز فروردين بود،  خواندند و اين روز را كه آغاز سال نو
ها بودنـد وشـادي همـه    ديوها تحت فرمان آدم. جمشيد سپري شد، مردم بي مرگ شدند و از رنج و بدي دور گشتند

و الحـاد و  مستي، بـدپيماني و تظـاهر، كفـر    « :در دينكرتĤمده است كه جمشيد چهار چيز را برانداخت. جا موج ميزد
  ). 1370:311رستگار فسايي، (» .خويشتن دوستي

نابودي شكوه جمشيد از آن هنگام آغاز شد كه جمشيد مغرور گشت به قدرت خـود و از راه يـزدان سـرپيچيد و    
  .چيز خواندخود را كردگار همه

  بهمن .  6
  سيم نام او بد دل افروز طوس    دوم مهر نوش» بهمن«يكي نام 

  )127 ، ص6شاهنامه، ج(
  

باشـد؛ جـزء اول    است و مركب از دو جزء مي» Vahuman«و در پهلوي » Vohumana«بهمن در اوستا به صورت 
بنابراين بهمن يعني بـه مـنش، نيـك    . به معني منش» Man«ي از ريشه» منه«به معني خوب و نيك و جزء دوم » وهو«

  )221، ص 1هاي شاهنامه، جبه نقل از فرهنگ نام( .انديش، نيك نهاد
در اساطير زردشتي بهمـن يكـي از امشاپسـندان و     )13طبري، (» تفسير بهمن بالعربيه، احسن النيه«: نويسدطبري مي

  . ي نيك و خرد و دانايي خداستدر جهان روحاني نيز مظهر انديشه. ي اهورا مزداستنخستين آفريده
امي كه اسفنديار به زابل رفت تا رسـتم را بـه   ي فردوسي، بهمن يكي از چهار پسر اسفنديار است؛ هنگدر شاهنامه

بهـا در پوشـيد، از هيرمنـد گذشـت و بـه      بهمن جامههاي گران. بري نزد رستم فرستاداسارت درآورد، وي را به پيغام
زال كه از آمدنش با خبر گشته بود، با وي ديدار نمود و مردي را به همـراه او بـه شـكار گـاه رسـتم      . زابلستان رفت

بهمن از فراز كوه رستم را ديد كه گوري بريان . ا مرد راهنما شكارگاه را به بهمن نشان داده و خود بازگشتفرستاد ام
او با ديدن رستم، نگران جان پدر شد كه مبادا اسفنديار تاب ايستادگي در برابر رستم را . كرده و جامي در دست دارد

زد و در اجراي اين فكر سنگي عظيم از فراز كـوه بـه سـوي    نداشته باشد؛ پس انديشه كرد كه خود، كار رستم را بسا
بهمن اندوهگين بـر اسـب نشسـته و بـه سـوي      . ي پا به دور انداخترستم فرو افكند اما رستم اين سنگ را با پاشنه

بهمن پيغام پـدر را بازگفـت و بـا رسـتم     . رستم شتافت و چون رستم او را شناخت، بهمن را به ميهماني خود خواند
گذاشت تا در ساحل هيرمند به ديدار اسفنديار بشتابد اما اين كار پسند اسفنديار نيفتاد؛ بهمن را سرزنش كـرد و  قرار 

هاي عمـر  اسفنديار در آخرين لحظه. بهمن در هنگام مرگ اسفنديار بر بالين پدر بود. خواند» ناكار ديده«او را كودك 
ي زندگي بزرگان بياموزد و رستم بـا  رزار و بزم و شكار و شيوهخود از رستم خواست تا بهمن را پدروار، هنرهاي كا

انديشيد كه از وي به زابلستان بد خواهد رسيد، بهمـن را  آن كه برادرش زواره با پرورش بهمن هم داستان نبود و مي
  : نزد خود برده و هنرها آموخت

 چنين تـا برآمـد بـراين گـاه چنـد
  

 ببـــد شـــاهزاده بـــه بـــاال بلنـــد     
  

ــد ــتگاهخردمن ــش و دس ــا دان  و ب
  

ــاله     ــرخ ك ــت ف ــاهي برافروخ ــه ش  ب
 

   )319، ص 6شاهنامه، ج(          
  

هـايي  گشتاسب نامـه . ي بهمن را نگريست و از گشتاسب خواست تا او را به درگاه خواندتا آنكه جاماسپ، آينده
اي از ي شايسـته داشـت وبدرقـه  رستم نيز او را با هداياي بسيار گسيل . به رستم و بهمن نوشت و بهمن را فراخواند
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بهمـن  . نهـاد » اردشـير «بهمن چون نزد نياي خود رسيد و گشتاسب او را از هر نظر شايسته ديد، نـام او را  «. وي كرد
  ) 1370:223رستگار فسايي، (» .گذشتايستاد، مشت او از زانويش ميهايي بلند بود و چون ميداراي دست
. و نام او اردشـير بـود  ... بود» اسنور«بهمن پسر اسفنديار بود و مادرش را نام «ه التواريخ نيز آمده است كدر مجمل

   )1338:150بهار، ( ".]انگل به معني انگشت است و در خراسان چنين لغتي وجود دارد[» كي اردشير دراز انگل
گذار كرد و پشوتن را دانست، تاج و تخت پادشاهي را به وي واسرانجام گشتاسب كه بهمن را يادگار اسفنديار مي

خواهي اسـفنديار و مهرنـوش و   ي انتقام و كينبهمن چون به پادشاهي رسيد، انديشه. رازدار و مشاور بهمن قرار داد
به زابلسـتان رسـيد و   . آذر را از زال و فرامرز در سر پراند؛ به سيستان لشكر كشيد و وعدههاي زال را نپذيرفتنوش

شمرد، بـه بنـد كشـيد و ايـوان زال را تصـرف و      هاي خاندان خود بر او را برمينيكي زال را كه به پيشوازش آمده و
آنگاه به نبرد با سپاه فرامرز پرداخت و بعد از سه روز نبرد، در چهـارمين روز لشـكر   . هاي او را تصاحب كردگنجينه

من بـه سيسـتان، رسـتم بـه     ي فردوسي، هنگام لشكر كشي بهدر شاهنامه. فرامرز شكست خورد و فرامرز گرفتار شد
پس مادرش گفت سپاه برگيـر  «:دست شغاد كشته شده است اما در تاريخ بلعمي در مورد آمدن بهمن به سيستان آمده

. پس بهمن لشكر بكشيد و به سيستان رفت و رستم با او حـرب كـرد  . و به سيستان برو كين پدرت از رستم بازخواه
بـه  . پس وي بود كه فرامرز را بكشـت . ادر رستم و پدر رستم را نيز بكشتبر. رستم را بكشت و زواره را نيز بكشت

ها پشيمان شد و دسـت از  بهمن سپس فرمان داد تا سيستان را غارت كردند ولي با پايمردي پشوتن از كرده. بلخ آمد
ر كـرد كـه مختصـري از    زال را عفو كرد و ام... بهمن« :همچنين بنا به نقل ثعالبي )1353:71بلعمـي،  (» .سيستان برداشت

بهمن دستور داد كه براي كشتگان دخمه كننـد و  «ي پشيماني در ادامه )1342:178ثعالبي، (» .ثروتش را نيز بدو واگذارند
بهمن را پسري بود به نام ساسان و دختـري بـه نـام همـاي كـه      . سپس به ايران بازگشت و به نيكويي كردن پرداخت

ازدواج كـرد و همـاي را بـه شـاهي برگزيـد و ساسـان از ايـران گريخـت و بهمـن          ي هماي شد و با او بهمن شيفته
  )1353:76بلعمي، (. »درگذشت

  .كندي گشتاسب ياد مياسرائيليان گمان بردند كه بهمن همان كوروش است اما بلعمي از كوروش به نام نماينده

  بازتاب شخصيت بهمن در شهر شاعران سبك خراساني.  7
اسفنديار بنا به وصيت او در نزد رستم ماند تا رسم شـاهي در رزم و بـزم بيـاموزد امـا پـس از      بهمن پس از مرگ 

ي تاريخي شاهنامه از زمـان اوسـت و او را   آغاز دوره. مرگ رستم به دليل كينه توزي و انتقام، سيستان را ويران نمود
هاي الزم را اريخي زندگي بهمن، بن مايههاي مختلف اسطورهاي و تدانند و همين جنبهبا اردشير درازدست يكي مي

  . انداي سود جستهبه شاعران داده است كه هركدام بنا به ذوق و توانايي خود از اين شخصيت اسطوره
  : اشارات شاعران سبك خراساني.  7. 2

  وين شاه زير مركب دارد هزار دارا       آن شاه زير رايت دارد هزار بهمن
  )8: 1318ديوان معزي، (

  

  اندر سپهت حاجت و ساالر و امير است  بيش از پدر بهمن و بيش از پسر زال
  )112: همان(

  

  گردان مصافت همه چون بيژن و گرگين    ميران سپاهت همه چون بهمن و بهرام
  ) 511: همان(

  

  حاجب درگاه تو به حشمت كسري  چاوش ايوان تو به هيبت بهمن
  )736:همان(

  

  پس كه قهر كردند اعدا را زآن    بهمن كجا شدست و كجاقارن
  ) 1370:167ديوان ناصر خسرو، (

  ز اسفنديار داد خبر بهمنش  پرنور ايزد است دل راست گوي
  ) 440:همان(
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  ور و اردوانـاپـهمن و شـار و بـفنديـاس      بررس كزين محل به چه خواري برون شدند
  ) 449:همان(

  

  ي تو صد چو بهمن و گرگينبنده كه هست      بستان مي ي بهرام جامبرسم و شيوه   
  )1330:486ديوان قطران تبريزي، (

  

  فرخنده باد برتو فرخنده ماه بهمن  اي بزم را چو بهرام وي جنگ را چو بهمن
  ) 491:همان(

  

  . گردد، بهمن نماد دالوري و شكوه و عظمت استدر ابيات باال چنان كه مالحظه مي
  عراقيبهمن در ديوان شاعران سبك .  7.  3

  كز پي رزم زنده شد بهمن    اي يالن پشت به رزم ننماييد
  ) 623: 1362ديوان مسعود سعد سلمان، (

  

داند و بـدين سـان از   ماندن و جاودان بودن نام بهمن را، دالوري او ميشاعر در مقام تهييج جنگجويان، علت زنده
  . نمايدآنها طلب رشادت مي

  او سزد بهمن ي رزمكشته    سايل بزم او سزد حاتم 
  ) 625:همان(

  

  . اي بيش نيستاش، در اين بيت در جنگ با ممدوح سعد سلمان، كشتهبهمن با تمام دالوري
  

  نه جنگ حيز جويد گيو و بهمن    نه من دنبالشان دارم به پاسخ
  ) 260: 1368ديوان خاقاني، (

  

  . در بيت خاقاني، بهمن نماد دالوري است و هر ناكسي توانايي نبرد با وي را ندارد
  بهمن نماد عظمت و شكوه در شعر شاعران سبك عراقي.  7.  4

  خادم ما ايلك و خاقان بد و مهراج بود    چاكر ما چون قباد و بهمن و پرويز بود
  ) 163: 1359ديوان سنايي، (

  

  
داند زيرا همت خود پادشاهاني چون قباد و بهمن و پرويز را چاكر و خدمتكار خود مي سنايي به دليل بلندي طبع 

  . او در مملكت استغنا و قناعت پادشاهي بي بديل است و از هرچه كه رنگ تعلق پذيرد، آزاد است
  

  ي سر جمشيد و بهمن است و قبادزكاسه    قدح به شرط ادب گير زان كه تربيتش
  ) 135: 1362ديوان حافظ، (

  

پس در نظر او بـه هنگـام   . در اين بين نيز آن چه حافظ را به ياد اين شاهان اسطورهاي انداخته، تركيب جام است
ي سرشاهان با شكوهي چـون  گرفتن جام بايد شرط ادب را رعايت كرد زيرا قدحي كه امروز در دست دارد از كاسه

. اي چيزي جز موعظـه و انـدرز نيسـت   ين پادشاهان اسطورهي شاعر از ذكر نام اانديشه.باشدمي... بهمن و جمشيد و
گيرد اما حـافظ بـه خـوبي پنـد گرفتـه؛ وي در حـال       ها را ديده اما عبرت نميها و بهمنانسان بر باد رفتن ملك جم

رود و تركيـب  اي ژرف فـرو مـي  خودي و عدم تفكر است، از تركيب و شكل قدح در انديشهگرفتن جام كه حال بي
رسد كه تركيب قـدحي كـه اكنـون بـراي عشـرت در      ش سؤال برانگيز ميگردد و در نهايت به اين نتيجه ميقدح براي

  . ها و پادشاهان با شكوه است پس بايد رعايت ادب را نمود ها و بهمندست اوست، از خاك جمشيد
  بهمن كسري فش قباد فرآمد   جوهر اسفنديار وقت به گيتي

   )148: 1368ديوان خاقاني، (
اين بيت در تهنيت فرزند اخستان شروان شاه است؛ خاقاني اخستان را اسفنديار و فرزندش را بهمن خوانده است 

 . نمايدالبته بهمني با شكوه انوشيروان و فرّ و عظمت كيقباد و اين چنين شكوه بهمن را به ممدوح خود منتقل مي
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  بايد آشكارايياز تو مي    ي بهمني و داراييتخمه
  ) 652: 1363ي نظامي، هفت پيكر،خمسه(

  

  دـاختنـش دارا و داور سـلتـرم در مـالج    هست اتابك بهمن آسا كاين خلف فرزند اوست
  ) 114: 1368ديوان خاقاني، (

  

  تنگ بسته خنگ دارايي فرست    ورنه باري سوي بهمن همتي
  ) 827:همان(

  . باشددر سه بيت باال، بهمن نمادي از شكوه و عظمت مي
  تلميح به داستان رفتن بهمن به زابل در شعر شاعران سبك عراقي.  7. 5

يكي ديگر از زواياي زندگي بهمن كه ذهن شاعران مورد بحث را به خود جلب نموده و باعث اشاراتي از آنها بـه  
 ي بهمن براي كين خواهي خون پدر به سيستاناست؛ گرچه بنابر گزارش فردوسـي در زمـان  بهمن گشته است، حمله

اين واقعه . ي مكر برادرش ديگر زنده نبود اما بهمن انتقامش را از خاندان رستم گرفتي بهمن، رستم به واسطهحمله
  : سبك عراقي پنهان نماده استي  از نگاه تيزبين شاعران برجسته

  تا رحمتي به خاطر بهمن درآورم  ي قفسم نوحه زان كنمچون زال بسته
  ) 240:همان(

  

زند به داستان زنـداني شـدن زال   گيري از دنيا سروده؛ شاعر گريزي ميخاقاني در مقام عزلت و گوشهاين بيت را 
  . كنددر قفس به دست بهمن و گرفتاري و تنهايي خود را در دنيا به گرفتار بودن زال در دست بهمن تشبيه مي

  

  لكسيستان را بهمن آسا دادي احسنت اي م    بهمن اسفندياري كاخ رستم سيستان
   )896:همان(

  

نمايد كه آنجا را ويران اي به يورش بهمن به سيستان ميكند و در ضمن اشارهخاقاني ممدوح را به بهمن تشبيه مي
كند كه بهمن با خاندان رستم و دشـمنان  در نظر خاقاني ممدوح با دشمن آن مي. و گنج خاندان رستم را غارت نمود

-ون ويراني سيستان باشند كه به دست ممدوح بهمن آساي خاقاني صورت مياي همچممدوح بايد در انتظار ويراني

  . پذيرد
  چپ آوازه افكند و از راست شد   چو بهمن به زاولستان خواست شد

  ) 227: 1379كليات سعدي، (
  

پردازد؛ يعني در هنگام كارزار بايد اهداف و مقاصـد خـود را از   سعدي در اين بيت به تعليم آداب لشكر كشي مي
ي بهمـن بـه   دشمن پنهان داشت تا امكان دست يابي به آن اهداف فراهم آيد و براي مجسم كردن موضوع، به حملـه 

  .داندنمايد و علت پيروزي وي را رعايت تدابير جنگي ميزابلستان كه با پيروزي بهمن خاتمه يافت، اشاره مي
  

 فتگويبگشت و جهان شد پر از گ   چون اين گفته شد فر يزدان از اوي 

  )43،ص 1شاهنامه،جلد(
  

هـاي   جنـگ . جمشيد به كژي و نابخردي گرويدو از مردم ايران خروش برخاست و همه از او روي گردان شـدند 
سـپاه  . داخلي در گرفت و گروهي از سپاهيان جمشيد نيز به ضـحاك تـازي گرويدنـد و او را پادشـاه ايـران كردنـد      

  .اگزير از ايران گريخت و تخت پادشاهي را به ضحاك واگذاشتضحاك،جهان را بر جمشيد تنگ نمود و جمشيد ن
دروغ گويي جم باعث شد تا فره جمشيد از وي جدا گـردد و فـر او آشـكارا بـه پيكـر      "آمده است كهها  در يشت

مرغي بيرون شتافت و وقتي جمشيد ديد كه فر بگسست، افسرده و سرگشته همي گشت، در مقابل دشمن فرو مانـده  
و ...و سپس فريدون اين فر را بر گرفت...فراخ بر گرفتهاي  چراگاهي  فر جمشيد را مهر دارنده...نهان شدو به زمين پ

  )311:1370رستگار فسايي،( "...سپس گرشاسب
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جمشيد بدون آن كه مطلع باشد، به ديوي گوشت داد و اين عمل موجـب شـوربختي او   "به موجب روايت متاخر 
پاك صد سال از چشم مردم نهان بود در حالي كه هنوز نام پادشاهي بر او بود تا آن جمشيد نا. )1519:1346رضي،(".شد

كه در سال صدم روزي ضحاك او را در درياي چين به دست آورد و با اره دو نيم كرد و در اين هنگام هفتصد سـال  
و شـش مـاه   جمشيد ششصد سـال يـا هفتصـد سـال     "در تواريخ اسالمي آمده است كه . گذشت مي از عمر جمشيد
  ).113:1347مسعودي، ( ".پادشاهي كرد

بود، از پريچهر، دختر ) تور: گرشاسب نامه(فرزندش ثور، ": فرزندان جمشيد را مجمل التواريخ چنين آورده است
و آبتـين از همـايون    "همايون"و ديگري  "هتوال"زابل شاه و ديگر دو پسر از دختر ماهنگ، مالك چين؛ يكي را نام 

  ).25:1338بهار،( ".افريدون بود بزاد كه پدر
و بـه هندوسـتان   ...چون جمشيد بگريخـت  ":نويسد مي كيفيت كشته شدن جمشيد چنيني  مجمل التواريخ درباره

افتاد، فرزندان آمدش و بسياري مهراج هندوستان با وي حرب كرد و به فرمان ضحاك  تا بر آخـر اسـير افتـاد پـيش     
  ).39:همان("...اره را ماند به دو نيم كردندش و از آن پس بسوختندبه استخوان ماهي كه . ضحاك آوردند

. هرمزد دين را به جم فراز نمود و جم پيـامبري را نپـذيرفت   ":داستان جم در كتاب پهلوي چنين استي  خالصه
پـس  . در شهرياري جم آفات اهريمني نبـود و مـرگ و پيـري   . پس هرمزد پاسداري و ساالري جهان را به وي سپرد

بـه فرمـان دادار   . جم به سوي نيمروز فرا رفت و جهـان را سـه برابـر فـراخ كـرد     . ان از مردم و جانور آكنده شدجه
در ورجمكـرد، مـرگ و   . را ساخت و از گياهان و جانور و مردم تخمه و جفتي به آن جا بـرد ) ورجمكرد(جايگاهي 

خـرد  . هـاني را از اهـريمن بـاز سـتاند    پيري را از جهان ششصد سال دور داشت و ورجمكرد را سـاخت و پيمـان ج  
جم به اعجاز خدايي با تن به دوزخ درآمـد  . را دزديدند و آشوب سخت در جهان افتاد) آسن خرد(سرشتي و طبيعي 

جـم ادعـاي   . و سيزده سال در كالبد ديوان در آن جا ماند، پس توانست در شـهرياري خـود بـي مرگـي پديـد آورد     
فره از او جدا شد، چون جم از ديوان نپذيرفت كه گوسفند را بكشد، پـس ديـوان او را   آفرينندگي كرد و با اين گناه، 

ميرنده كردند و كيفر دادنـد؛ جـم از گنـاه خـود توبـه كـرد و دادار او را از دوزخ بـه همبسـتگان در آورد و شـاهي          
  ).  216:همان( ".همبستگان به او داد

  جمشيد در شعر شاعران سبك خراساني.  7. 6
سـرايان، قلمـرو وسـيعي را بـه خـود       هـاي فارسـي   ادبيات قوم ايرانـي و سـروده   ي  اي در پهنه پادشاه اسطورهاين 

اختصاص داده است و عالوه بر قدرت و شوكت تخيلي كه از روز اول در سرزمين اساطير كسب كرده، قدرت تخيل 
وز بر شوكت و جاللش افزوده و او را بر شاعران ادوار بعد از شعر حماسي و ميزان ذوق و هنرمندي ايشان روز به ر

اين شاعران كه از آفرينندگان معاني جديد و بكر هستند، هر روز خيـالي  . اي ديگر از رفعت و جالل رسانده است قله
كثرت اشارات . اند اند و در زمينه اساطير به ذوق و سليقه خود پرداختي شاعرانه ايجاد نموده نو از مضامين ايجاد كرده

سـبب بـه    باشـد، بـدين   اي چنان است كه ذكر تمامي ابيات در اين مقوله خـالي از اطنـاب نمـي    ن پادشاه اسطورهبه اي
  :نماييم اشاراتي چند از اين شاعران بسنده مي

  

خورشــيدوار كردســفر شــاه و بازگشــت
  

كـرد  مجمشيدوار دست سـوي رطـل و جـا    
 

  
)139: 318ديوان معزي، (     

ــه عــرض دادي جمشــيدگــويي كــه گــنج خان
 

ــدار    ــقف و آن ج ــر آن س ــت ب ــاش چربدس نق
 

)26:همان(    
گر بوده چنين يا جـم را جـاه تـو بودسـت

  

يا نـام تـو بـو دسـت بـر انگشـتري جـم        
 

)202:1342ديوان عنصري، (     
گويند كـه فرمـانبر جـم بـود جهـان پـاك

  

ــارم    ــق رم ــري و دام و دد و خل ــو و پ دي
 

)203:همان(     
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گـويي كـه بـه رزم آمـد سـامگر به رزم آيد 
  

ور به بزم آيد گـويي كـه بـه بـزم آمـد جـم       
  

)234:1349ديوان فرخي، (     
ديـن اگـرقـدر و بـيخسيس اسـت و بـي

  

ــم    ــيد ع ــال اســت و جمش ــدونش خ فري
 

)63:1307ديوان ناصر خسرو، (    
تو چون جمشيدي و حاجـت تـرا ماننـده آصـف

  

تو چـون پيغمبـري حاجـت تـرا ماننـده حيـدر       
  

)167:1330ديوان قطران، (    
دولــت شــاه جهــان پاينــده چــون جمشــيد بــاد

  

ملك و عمـر او چـون عمـر و ملكـت جمشـيد بـاد       
  

)473: همان(    
ــه ــراب بادي ــم خ ــك ج ــان مل بس

  

ــاهي او    ــو پادش ــول و دي ــپاه غ س
 

)18:1355ديوان منوچهري، (   

  اختالط جمشيد و سليمان.  7.  7
شده است كه بعد از اسالم به علل گوناگوني بين او و سليمان اختالط و آميزشي قدرت و حشمت جمشيد، سبب 

شايد يك جهت آن اين باشد كه، با پيدايش اسالم انتساب يكي از پادشاهان ايراني زردشتي، با يـك پيـامبر   . پيدا شود
ه كارهايي كه به جمشيد شد كه اعراب و مسلمانان با چشمي ديگر به زرتشتيان بنگرند، خصوصاً اينك سامي سبب مي

  .شود، تقريباً با كارهاي سليمان پيامبر قدرتمند پيش از اسالم يكي است هاي ايراني نسبت داده مي در اسطوره
آنچه اختصاص به جمشيد دارد، چون تخت و جام، به سليمان نيز نسبت داده شـده اسـت و آنچـه از خصـايص     «

ن و پري و مرغ و آصف و بلقيس و جز آن به جمشيد منسوب گشته سليمان است، نظير خاتم و مور، باد و ديو و ج
  )225:1344مرتضوي، (» .است

  :در شاهنامه نيز انتقال تخت توسط ديوان به جمشيد نسبت داده شده است
  

 چون آن كارهاي وي آمـد بـه جـاي
 بــه فــر كيــاني يكــي تخــت ســاخت
 كــه چــون خواســتي، ديــو برداشــتي

  

ز جــاي مهــين برتــر آورد پـــاي   
مايه بدو گـوهر انـدر نشـاخت    چه

ــتي   ــردون برافراش ــه گ ــامون ب ز ه
)42، 1شاهنامه، ج(  

  

واندر نسبت اين جماعت بعضي روايت ديگر هست كـه  «: گويد التواريخ و القصص در اين باره مي صاحب مجمل
گـردش  آن را ننوشتم كه از حقيقت دور است و حال، چنانكه عادت مغان است و يا از نقـل و سـهو بـوده اسـت و     

روزگار درازش كرده و خلل پذيرفته و بعضي آن است كه گويند فريدون نمرود بود و بـاز كيكـاوس را هـم نمـرود     
ابراهيم را سياوش گويند، سبب آن كه وي در آتش رفت و سليمان را جم و نوح را نريمان و لهراسب را ... گويند و 

  )38:1338مجمل التواريخ، (» ...بخت النصر و رستم به عرب كنند 
از علل ديگر اين اختالط، بناهايي است عظيم كه در ايران به نام جمشيد مشهورند و به علت اينكه اين بناها بسيار 

پندارند و چون ديوان بنا بـه روايـات اسـالمي در فرمـان      عظيم هستند و از حد بشر فراترند تنها آنها را كار ديوان مي
در مورد آميزش داستان جمشيد و . اند ه نام جمشيد بوده است به نام سليمان كردهاند، تقريبا آنچه را كه ب سليمان بوده

انـد، زيـرا ايرانيـان مركـز      هاي اسالمي، سليمان و جمشيد را با هم خلـط كـرده   در داستان«: سليمان چنين آمده است
پادشـاهان هخامنشـي را در    اند و آثار باقيمانده داريوش و خشايارشاه و ديگر جمشيد داستاني را كشور فارس دانسته

ي  خود حاكي از آن است و از سوي ديگر در نتيجه» تخت جمشيد«اند، چنان كه نام  تخت جمشيد، از آن جم دانسته
هاي مذهبي تشابه كامل بعضي احوال و اعمال منسوب به جمشيد و سليمان، اين توهم ايجاد گشته كه جمشيد  افسانه

  .و سليمان يكي است
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انـد و حتـي    مقام سـليمان و وارث سـليمان خوانـده    س را تختگاه سليمان و پادشاهان فارسي را قائماز اين رو فار
  )302:معين، بي تا(» .اند آرامگاه كوروش بزرگ را مشهد مادر سليمان ناميده

  :داليل به هم آميختن داستان جمشيد و سليمان عبارتند از
  .جمشيد نيز مانندسليمان تخت روان داشته است. الف
در بندهشن هم اشاره شده است كه بر سر گرز يـا  . جمشيد نيز مانند سليمان صاحب نگين و خاتم بوده است. ب

به هر تقدير ظاهرا نگين زر در ميان ايرانيان معروف بوده كه آن را با نگين سليمان . شمشير جمشيد نگيني بوده است
  .اند خلط كرده

كرده بود و مخصوصاً چون سليمان آنان را به بنـايي و كـار سـاختماني    جمشيد چونان سليمان ديوان را مقهور . ج
  .واداشت

. انتشـارات فردوسـي  . سـيروس شميسـا  . فرهنگ تلميحات. نگ( .در ابيات زير اسطوره جم و سليمان به هم درآميخته است
  )251، ص 1369

  

اي گــه توقيــع آصــف خامــه و جمشــيد قــدر
  

ــا   وي گــه نيــت ارســطو علــم و اســكندر بن
 

)33:1368ديوان خاقاني، (     
ــيس ــر بلق ــك نظي ــيد مل جمش

  

ــت    ــامران نديدس ــانوي ك ــز ب ج
 

)17:همان(     
سـتجـمهمچـوندرمملكـت خسروخسروشكن

  

جـم  پـيش  انـدر روزوشـب تويي آصفبازچون 
 

)484:1362ديوان مسعود سعد، (     
دلي كـه غيـب نمايسـت و جـام جـم دارد

  

داردز خاتمي كه دمي گـم شـود چـه غـم      
 

)128:1362ديوان حافظ، (     
بر تخت جم كه تـاجش معـراج آسـمان اسـت

  

همت نگـر كـه مـوري بـا آن حقـارت آمـد       
 

)121:همان(     
  جمشيد نماد پادشاهي و عظمت در شعر شاعران سبك عراقي.  7.  8

عراقي گشته است هاي شاعران سبك  هاي ايجاد تصاوير گوناگون در ديوان قدرت و عظمت جمشيد يكي از زمينه
قـدرت  ي  اند و بر اين شوكت و عظمت به وسـيله  به طوري كه در ابيات فراواني به اين عظمت و شكوه اشاره نموده

  :خيال اين شاعران روز به روز افزوده شده است
  

ــوريده ــت ش ــين گف ــمچن  اي در عج
 اگر ملـك بـر جـم بمانـدي و تخـت     

  

 بــه كســري كــه اي وارث ملــك جــم 
 شـدي تـاج و تخـت   تو را كي ميسـر  

 

  )213:1379كليات سعدي، (
  

اي بسياردان بـه ناپايـداري دنيـا     پردازد و از زبان شوريده در ابيات باال شيخ اجل به اندرز حكمرانان زمان خود مي
سـازد زيـرا اگـر     ثباتي دنيا آگاه مـي  نمايد و كسري را كه روزگار او را وارث مملكت جمشيد گردانيد از بي اشاره مي
  .رسيد ماند و به كسري نمي اي باقي مي و حكمراني پايدار بود براي قدر قدرتي چون جمشيد اسطوره سلطنت

  

  هيضه و جمشيد ناشتا ديو از خورش به  جان از درون به فاقه و طبع از برون به برگ
  )15:1368ديوان خاقاني،(       

گرديده و پرارزش تـرين جـوهر وجـود    بلندي و شكوه مقام جمشيد براي خاقاني سبب ساختن تصويري عرفاني 
 .سازد مي آدمي يعني جان را به او تشبيه

تو خـواه از روم بـاش و خـواه از چـين
  

ــا   ــان دريغ ــه خاق ــد و ن ــه قيصــر مان ن
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ــيد دردا ــدون و از جمشــــ ز افريــــ
  

ــا  ــروان دريغــ ــرو ز نوشــ ز كيخســ
 

)753:1368ديوان عطار،(     
  

قدرت فرض شده اما ملك وي فاني است و عطـار از ايـن مسـئله بـه     در اين ابيات جمشيد از ديدگاه عطار مظهر 
  .خورد مي جمشيد و ديگر قدرتمندان دريغي  پردازد و بر قدرت از دست رفته مي بهره برداري اخالقي و اندرزي

  

  اي خسرو جم جاه سكندرسيماي  اي شاه عدوبندي و هم قلعه گشايي
  )1060:1362ديوان مسعود سعد،(

  

  .داند مي ح را در علّو قدرت و شكوه مانند جمشيدسعدسلمان ممدو
  

  ماه فلك و موهبت وجود علي بود    خورشيد ضيا گستر و جمشيد دو كشور
  )481:1355ديوان شمس،(

  

موالنا دو عنصر اسطوره اي و ديني را با هم گرد آورده به طوري كه براي جمشيد نوعي سلطنت و شكوه مادي و 
  .بيابد) ع(ا بدين سان مشبه بهي براي عليشود ت مي معنوي و قداست قائل

  

  ز تخت جم سخني مانده است و افسر كي    شكوه و سلطنت و حكم كي ثباتي داد
  )292:1362ديوان حافظ،(

  

شيراز مسئله اي را طرح و بعد با استفاده از تمثيل پاسخ مسـئله  ي  در بيت كه نوعي استفهام انكاري است، خواجه
 تنهـا نـامي بـاقي   هـا   د وي شكوه و سلطنت ثباتي ندارد و اگر ثباتي داشت از جمشـيد و كـي  به اعتقا. كند مي را بيان
  :نمايد مي حافظ به اين نكته از زبان جمشيد نيز اشاره. ماند نمي
  

  كه يك جو نيرزد سراي سپنج  چه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج
  )308:همان(

  

وي هنگامي كه موي سپيد بـر  ي  كند اما به عقيده مي شكوه ياد نظامي نيز در بيتي از جمشيد به عنوان مظهر و نماد
  :نا اميدي استي  آيد زيرا موي سپيد نشانه نمي رخسار انسان ظاهر گردد ديگر دولت جمشيد نيز به كار

  

  موي سپيد آيت نوميدي است    دولت اگر دولت جمشيديست
  )64:1355ي نظامي، خمسه(

  

ن اين شاعران در چهارچوب اسطوره و افسانه از جمشيد به عنوان نمـادي  چنان كه مالحظه گرديد تخيل هنرآفري
گنجـد و   نمـي  از بزرگي و عظمت ياد نموده اند اما گاه ذهن شاعران خالقي چون خاقاني در چهارچوب اسطوره نيز

  :زند مي خود نيز دست به ابداع
  

  گر فرستي لحن عنقايي فرست  بانگ پشه مگذران از گوش جم
  )826:1368ني،ديوان خاقا(

  

  . گرد آوردن جم و سيمرغ در تصويري كامال بديع مخصوص خاقاني است 
  :يا در مخزن االسرار

  سيمرغ جم تواند دادي  كه آب و دانه  رضاي خاطر تو چون تويي تواند جست
  )850:1355نظامي،ي  خمسه(

  

و بايد از او مراقبـت كـرد امـا هـر     شود كه به آب و دانه احتياج دارد  مي در اين تصوير، سيمرغ مرغ دست آموزي
  .تواند عهده  دار اين كار خطير گردد مي آيد تنها جمشيد است كه نمي اين مهم بري  كسي از عهده

گوناگوني از قبيل عارفانه و عاشقانه يافتـه  هاي  قدرت و شكوه جمشيد در شعر شاعران مورد نظر جلوهي  اسطوره
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جم برداشـتي  ي  خالقيت شاعر دارد چنان كه در بيت زير، عطار از اسطوره كاربرد، بستگي به قدرت وي  و اين نحوه
  :عاشقانه كرده

  زانكه سر زلف توست بر صفت جيم و ميم زين سر و زلفت كه هست مملك جم تراست
  )503:1368ديوان عطار،(

  

اين مقـال ممكـن   در ها  جمشيد و عظمتش چنان است كه پرداختن به تمامي بيتي  فراواني و كثرت ابيات درباره
نيست تنها بايد به اين نكته يادآور شد كه در ديوان شاعران سبك عراقي مورد نظر ما هيچ پادشـاهي چنـان بسـامدي    

  .مانند جمشيد نيافته  و مورد اشاره واقع نشده است

  :گيري نتيجه
هار گونـه قابـل تقسـيم    فرنگيان از منظر مضمون و محتوا تقسيم كنيم، به چي  شعر شرقي را اگر بخواهيم به شيوه

اول شعر حماسي ، دو ديگر شعر غنايي، سه ديگر شعر تعليمي و چهارم شعر نمايشـي كـه خـود بـه كمـدي،      . است
نخستين آثار ادبي . در اين ميان شعر حماسي در ادب پارسي، سابقه اي ديرينه دارد. شود مي تراژدي و ملودرام تقسيم

مسعودي مروزي كه صاحب البدء و التـاريخ  ي  محبرهي  از قصيده. وده استحماسه بي  زبان فارسي، بيشتر در حوزه
بعـد و  ي  اسدي تا دورهي  فردوسي و گرشاسپ نامهي  دقيقي و پس از آن شاهنامهي  از آن ياد كرده تا گشتاسپ نامه

عي   –گيرد، به هر حـال   مي ملي راهاي  ديني و تاريخي جاي حماسههاي  بعدها كه حماسه كـه نـاگزيريم در    بـا توسـ
در نظر ما، مقصود از شعر . نوع شعر حماسي نوع جاري و ساري ادب فارسي بوده است –مفهوم حماسه قائل شويم 

و حماسـه در معنـي شـعر رزمـي و حتـي حماسـه در        Epicحماسي مفهومي تركيبي است؛ مفهوم حماسه در معني  
توان ديد، يعني شعري كـه در آن بـه گونـه اي     مي آن رااي ه ابوتمام نمونهي  مفهوم عربي و قديمي آن كه در حماسه

 سشود مي جلوه گر) شور و هيجان ( = روح تخم.  
سبكي شعر فارسي؛ سبك خراساني و سبك عراقي، روح حماسـي ملـت ايـران    ي  آن چه مسلم است در دو حوزه

مزديسـني اسـت و در   هـاي   اسـطوره با اين تفاوت كه در سبك خراساني ايـن حماسـه در پيونـد بـا     . جلوه گر است
  . يابد مي سبك عراقي ماهيتي دينيهاي  حماسه

تاريخي يعني جمشيد و بهمـن در متـون حماسـي سـبك خراسـاني و       -اساطيريي  حاضر به دو چهرهي  در مقاله
در سـبك عراقـي پرداختـه شـده اسـت و بـه        –آن هـاي   با تاريكي و روشـنايي  –اساطيري  هاي  انعكاس اين چهره

عنصـر  ي  بي گمان پيوند عاطفي و خردگرايانـه . آفاقي و انفسي اينان در اين دو سبك ادبي اشاره شده استهاي  مادن
گذارد كه به تعبير موالنا از هميشـه   مي را به نمايش» مليت ايراني « ايراني و ديني در سبك عراقي تبلوري نمادين از 

  :پذيريم كه  مي تا جاويدان
  عاجز آيد از پريدن يك سره  غ يك پرهتا دو پر باشي كه مر
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Abstract 
 
The fourth century (Hejri) is the golden time of national epics in Persian literature. Shahname  of 

Masoodi Marvzy,Gostashbname of Daghighi,Shahname of Ferdowsi and a little later, Garshasbname 
of Asadi tousi were composed in this century. With this golden time passing, epic and epic 
composition were forgotten in Iran giving a way to another form known as mystical literature. But 
despite these changes, there is still much common among Khorasani extrovert school and Iraqi 
introvert form. One of these commonalities is heroic and epical figures. Myth is a pre-made element in 
the hands of poet to be employed according to his talent. Because heroic and epical figures have their 
own roots in Iran’s culture, Iraqi school poets have used them in their works. However, sometimes this 
mythical usage has been employed to praise. Iraqi School poets have taken benefit of these heroic 
figures to offer their moral, religious, eulogical and mystical advices. This study reviews two heroic 
figures, Jamshid and Bahman, according to Iraqi school poets’ approach. 
Key words: epic, national epic, Iraqi school, myth, Jamshid, Bahman. 

  


