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 چکیده
موضوع مورد بررسی در این جستار، میزان تاثیر پذیری نزاری قهستانی در منظومۀ ازهرر   مزهرر از رسرر    یریرین نظرامی      

چاپ یده است   هنوز کاری در این زمینه انجام نگرفته است، در 4931است. از آن جا که این منظومه برای ا لین بار در سال 
احیای فرهنگ رراسان جنوبی بر آن یدم به بررسی این منظومرۀ اایرنانه   منایسرۀ آن برا رسرر    یریرین نظرامی        راستای 

بپردازم. در کنار این منایسه، طبق تحنیناتی که انجام گرفت بین این منظومه   لیلی   مجنون نظامی نیز ایترکاتی  جود دایت 
ا که نزاری در منظومۀ ازهر   مزهر، رویش را پیر  رسر  نامۀ اطار می دانرد از  که به آن ها نیز ایاره نموده ام. ضمنا از آن ج

 این بُعد نیز به بررسی این اثر پردارته یده است.
بر اساس پژ هش حاضر انا ین داستان رسر    ییرین، پهلوی   اصل داستان مربوط به ایران قبل از اسالم یعنی ساسرانیان    

ان ازهر   مزهر اربی   اصل داستان مربوط به یکی از قبایل ارب است که از این حیث با لیلی است در حالی که انا ین داست
  مجنون نظامی یباهت دارد.  زن،  قالب   سارتار د  منظومۀ ازهر   مزهر با رسر    ییرین نظامی یکسان است، یخصیت 

غنایی اسرت کره بیررتر حروادث        –منظومۀ حماسی ها، ماجراها   حوادث چندان یباهتی ندارند. در  اقع ازهر   مزهر یک 
های جنگ   مبارزه اتفاق می افتد   در آن، فضاهای لطیف ااینانه   احساسی، کمتر به چرم می ررورد در   ماجراها در میدان

تاریخی است   سریار از احساس   ااطفه. به طور کلی می توان گفرت هرچنرد    -حالی که رسر    ییرین منظومه ای غنایی
نزاری همچون سایر یااران منظومه پرداز ااینانه تحت تاثیر نظامی بوده است اما مثنوی ازهرر   مزهرر را نمری تروان تنلیرد      

 صرف از یک اثر راص دانست. 
 

 ازهر  مزه، نزاری، رسر    ییرین، نظامی، منایسه. :واژگان کلیدی
. 

 مقدمه. 1
سعدالدین بن یمس الدین بن میرمحمد نزاری قُهستانی از یااران فارسی زبان نیمه د م قرن هفرتم هجرری یمسری    

هجری قمری در ر ستای فوداج از توابع بیرجند چررم بره جهران گررود. د ران کرودکی         ۵1۶است.  ی در سال 
نوجوانی را تحت تربیت پدر بود، دیدگاه ا  نسبت به جهان   یکل گیری اندیره هایش تحرت تراثیر آمروزه هرایش     

ه نیکری یراد مری    ازمکتب پدر است به همین مناسبت در ایعارش چندین جا رسم ادب را به جا می آ رد   از پدر ب
 کند.  

 امر ها باد ردایا به سالمت پرررررردرم
 حق از این بیش که بر پس ر ی اهل بیت

 که بسی در حق من کررد کرامت پدرم
 معتند کرررررررد به اثبات امامت پدرم

 (.۶3: 4934)نزاری قهستانی،            

 ی به ادبیات  فلسفه االقۀ فرا ان دایت   این االقه، در آثارش با ذکر نام بزرگرانی چرون فرد سری طوسری،      
نیرابوری تجلی کررده اسرت. در ترذکره هرا      نظامی گنجوی، ریام نیرابوری، سوزنی سمرقندی، سنایی غزنوی، اطار
 ی مردی لطیرف طبرع   حکریم    » سمر قندی  ازیعر نزاری به نیکویی   لطافت طبع یاد یده است به ننل ازد لتراه

 (. 8۶1: 4941سمرقندی، «)ییوه بوده است   اصل ا  از بیرجند قهستان می باید.
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حکیم نزاری قهستانی از جرگرۀ حکمرا   زمرر     » همچنین در تذکره ها ی قدیم از ا  با نام حکیم یاد یده است: 
ی همرت،  ا  همرت، درسرت طبیعرت، نیکوقریحرت        قدماست اگر چه درسلک متوسطین افتاده،  ی به غایت ارال 

 (.199: 4913)ا حدی، « محنق بوده است.
ا حدی سبب تخلّص  ی را به نزاری،  غری   ضعیفی  ی یا انتسراب ا  بره نرزار مستنصرربن اسرماایل مری         

: 49۶4مری داند.)صرفا،   (. اما دکتر ذبیح اهلل صفا با رد هر د  نظریه، نزاری را لنرب رانردانی یراار     199داند.)همان: 
391  .) 
ظاهراً نزاری بر مذهب اسماایلی بوده است   بد ن تردید یکی از د یرل بری تروجهی بره ا    آثرارش مرذهب        

ا ست تا جایی که حتی در زادگاهش، بیرجند نیز با  جود آثار فرا ان  گران قدر تا همین ا ارر گمنرام مانرده اسرت    
 یاره کرده است از جمله: ی دربسیاری از ابیاتش به مذهبش ا

 ساکنانی که قدم در ره منصد زده اند   
 ساکن رطّه ی راك اند  لی از ره قدر   

 در نظریان نر د دنیی   انبی جز د ست 
 گر سرررررِ کثرت ایغال ندارند ر است   
 بانگ  حدت چو نزاری به جهان دردادند  

 دست در دامنِ ا  د محمرررد زده اند
 سنف زمرّد زده اندریمه بر طارم این 

 گرهمه اهد برین ارررزم موکّد زده اند
 باده در مجلس ارّاق مجررررّد زده اند
  ین منادا ز پی ملک مخلّرررد زده اند

 (448۶: 4934)نزاری،                  .

بره    در جوانی ادبیات   الوم متد ال را فراگرفت   هم درجوانی به ردمات دیروانی پرداررت پرس ازچنردی     ا
همراه یکی ازد ستانش به اصفهان، تبریز، ارّان، گرجستان، ارمنستان، اردبیل   ابهرر سرفر کررد، پرس از د  سرال بره       
قهستان بازگرت،  ازد اج کرد   صاحب سه پسر ید، حکیم سال های پایانی زندگی اش را در انز ا به سر برد   در 

رده ید. آثارمهم حکیم نزاری ابارتند از: دیروان نرزاری،   هجری  فات کرد   در بیرجند به راك سپ384یا  387سال 
نامه، ماجرای یب   ر ز، مثنوی ازهر   مزهر، دستورنامه که مرهورترین مثنوی نزاری است. در ضمن  سفرنامه، ادب

تررکر را  از آقای دکتر محمد بهنام فر به دلیل پیرنهاد انجام این کار   راهنمایی ها   اریاداتران در این راستا کمرال  
 دارم.
 

 بیان مسأله. 2
های برجستۀ فرهنگ   پیرینۀ یک ملت، آثار مکتوب آن ملت است همران طرور کره در ادامره ایراره       یکی ازیارص

رواهد ید نزاری قهستانی از بزرگان ادب ایرانی است که به د یلی مورد بی مهری قرار گرفتره اسرت  آن طرور کره     
چند دهۀ اریر مورد توجه نبوده است، این جانرب بره انروان یرک بیرجنردی        یایسته   بایسته است جز در همین 

تحصیل کرد  ریتۀ زبان   ادبیات فارسی بررود  زم دیدم گامی هر چند کوچک در این راستا بردارم تا یاید انردکی  
نوی ازهرر   مزهرر   از دینی که در راستای احیای فرهنگ این سرزمین بر گردن بنده است ادا کرده بایم به  یژه که مث

نزاری برای ا لین بار در سال جاری به همت  کویش دانرمند فرهنگ د ست بیرجندی آقای دکتر محمرود رفیعری   
 به چاپ رسیده است   تا جایی که من اطالع دارم هنوز کاری بر ر ی این اثر گران قدرانجام نگرفته است.
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تحلیلی   منایسه بوده است ابتدا منابع مرتبط با موضروع   -ه ای، توصیفیر ش کار در این مناله به صورت کتاب ران
را یناسایی نموده سپس به فیش پرداری   یاددایت برداری پردارته ام پس از فیش برداری، با توجه به فصول منالره  

سر    یریرین      مطابق با طرح پژ هش، یاددایت ها تنظیم گردید   پس از تجزیه   تحلیل داده ها، د  منظومۀ ر
ازهر   مزهر در چهار مؤلّفه   یارص یامل انا ین،  زن   سارتار، یخصیت هرا   ماجراهرا   حروادث بررسری،     



 9/      خسرو و شیرین نظامی در ازهر و مزهر نزاری قهستانیبازتاب  

تحلیل   منایسه ید همچنین به  جوه ترابه این اثر با لیلی   مجنون نظامی   رسر  نامۀ اطرار نیرز پردارتره یرده     
 است.است   در پایان، نتایج حاصل از این بررسی آمده 

 
 پیشینۀ تحقیق. 4

نظامی از یااران بزرگ   صاحب سبک ارصۀ ادبیات فارسی در قرن یرم است که همواره مورد توجره یرااران     
های ااینانه بوده است. همان طور که می دانیم یااران بسیاری پس از ا  بره رلرق    تذکره نویسان به  یژه در منظومه

دارته اند که از جمله می تروان از امیرر رسرر  دهلروی، رواجروی کرمرانی،       آثاری حتی با همان انا ین   نام ها پر
جامی، هاتفی، قاسمی،  حری، ارفی ییرازی، مکتبی، فیضی فیاضی، ایرف مراغری، آذر بیگردلی، هاللری جغترایی،     

فرا انری انجرام   مو نا هایمی کرمانی   مو نا نویدی ییرازی نام برد. در بار  نند   تحلیل آثار نظامی کارهای ارزند  
یده است. یکی از موضوااتی که مورد توجه پژ هرگران جدید قررار گرفتره اسرت منایسره، ننرد   تحلیرل میرزان        

هرای آن فررا ان اسرت   در ایرن جرا بره گویره ای از ایرن          های نظامی است که نمونه تاثیرپذیری این آثار با منظومه
 پژ هش ها در بار  رسر    ییرین ایاره می یود.

منالۀ نند تطبینی سارتار ر ایی رسر    ییرین نظامی   مثنوی پد مات ) سام رانیرانی، محمردی   نظرری:     -4
(. مثنوی پدما ت ابدالرکور یک اثر هندی است که با رسر    ییرین نظامی منایسه یده است بر اساس این 4937

ت نظامی به داستان   ر ایت هندی به های تاریخی هستند اما ر ای پژ هش هر د  اثر تحت تاثیر حوادث   یخصیت
تاریخ یبیه تر است. از نظر زا یه دید، را ی داستان نظامی دانای کل مطلق   را ی منظومه هندی دانرای کرل رنثری    

هرایی  جرود دارد. توصریف منراظر طبیعری،       است. در انتنال زمانی   مکانی ر ایت د  منظومه یباهت ها   تفرا ت 
 ص در ایکال مختلف در هر د  منظومه ننش مهمی در  اقع نمایی دارد.مراسم رزم   بزم،   ایخا

های تاریخی د  منظومۀ غنایی رسرر    یریرین نظرامی   یریرین   رسرر  امیرر رسرر          منالۀ بررسی جنبه -8
(. نویسنده در این مناله نتیجه مری گیررد کره    4937دهلوی )سوسن یزدانی، مسعود ر حانی   ابدالجبار رحمان اف: 

ررسر ، بیش از نظامی، به الگوی تاریخی پایبند بوده است. هر چند امیر رسر  هرگرز نتوانسرت بره پرای نظرامی      امی
هرای افسرانه ای      برسد، اما توانسته است، با ر ی آ ردن به الگوی تاریخی   تغییراتی جزئی اما هنرمندانه در بخرش 

 ی کند.   تاریخی، نسبت به دیگر نظیره پردازان رسر    ییرین نوآ ر

(.در ایرن منالره نویسرنده بره     4919منالۀ منایسه داستان رسر    ییرین فرد سی با نظامی ) ابرراهیم اقبرالی:    -9
منایسۀ رسر    ییرین در د  منظومه به صورت تطبینی می پردازد. ابتدا رالصه ای از د  منظومه؛ یعنی یراهنامه    

ح کلی داستان ر ین یود سپس د  صورت این داستان را برا  رسر    ییرین نظامی را می آ رد تا چهارچوب   طر
تاریخ طبری منایسه می کند تا مرخص نماید کدام یک از سرایندگان به ر ایات تاریخی پا یبندتر بوده اند   مواردی 

 را ذکر می نماید که در یاهنامه یا رسر    ییرین یا هر د  ذکر یده بود.
ادی   منایسۀ آن با رسر    ییرین نظامی)حمیدرضا قانونی، مجیرد امینری:   منالۀ رسر    ییرین قاسمی گناب -1
 یژه منظومۀ رسر    ییرین پردارته است سرپس بره    (. نویسنده در این نویتار به معرّفی قاسمی   آثار ا ، به 493۶

منایسرۀ   های رسر    ییرین  ی   رسر    ییرین نظامی را منایسه مری کنرد   برر اسراس     صورت تطبینی منظومه
های داسرتانی   هنرری    محتوایی   سارتاری ر زبانی، دیدگاه ییعی یاار، دیدگاه  ی نسبت به ارق، سخن   یژگی 

 های یعر قاسمی است. ترین یارص ها، دایر   اژگانی برجسته ایعار ا ، تصویرسازی

ال صرالحی، سرید احمرد    منالۀ منایسۀ رسر    ییرین نظامی با ییرین   فرهاد الماس ران کند لره ای ) ژیر   -۶
های کردی ییرین   فرهاد الماس رران   (. در این مناله با منایسه این اثر با رسر ییرین نظامی با ر ایت4913پارسا: 

 کند له ای آینا می یویم   به  جوه ترابه   تفا ت این د  اثر پی می بریم.
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می برا یریرین   رسرر  هراتفی ) فرزانره      ای تصویر   سارتار رسر    ییرین نظرا  پایان نامۀ بررسی منایسه -۵
(. در این رساله  جوه ترابه   تمایز این د  منظومه، از نظر کاربرد صورریال)تربیه، استعاره  کنایه(   4938رضایی: 

هرای   اناصر داستان بررسی یده است، نویسنده نتیجه می گیرد که هاتفی در تربیه ماننرد نظرامی برر ر ی یخصریت    
ست  لی در استعاره   کنایه، نظامی نسبت به هاتفی توفیق بیرتری دایته است. از نظر به کراربردن  اصلی تاکید کرده ا

اناصررر داسررتان، کرراربرد اناصررری ماننررد، موضرروع، در نمایرره، زا یرره دیررد، حنینررت ماننرردی، فضررا   تاحررد دی  
 گرو   پرردازی   گفرت   ، صحنهپردازی در آثار د  یاار مرابه است، اما استفاده از سایر اناصر ازجمله طرح یخصیت

 تر امل کرده است. متفا ت است. همچنین نظامی در کاربرد پیرنگ، انصر فضاسازی   یخصیت پردازی موفق

(. نویسرنده  4913منالۀ منایسۀ رسر    ییرین یهاب ترییزی با رسر    ییرین نظامی ) حسین آقاحسینی:  -3
منظومۀ نظامی یعنی رسر    ییرین   هفرت پیکرر   بررری از    معتند است یهاب در مثنوی رسر    ییرین به د  

منابع دیگر مثل یاهنامه نظر دایته است.   از بررسی این د  اثر نتیجه مری گیررد کره  زن مثنروی یرهاب فرااالتن       
هفرت  »مفاالن فعلن یعنی بحر رفیف است   از این جهت به هفت پیکر یبیه است، در ییوه داسرتان پرردازی نیرز    

ییوه هفت پیکر است   بسیاری از داستان های فرای در مثنوی یهاب حذف یده   برری از یخصریت   به« مجلس
 های داستان ا  نیز با یخصیت های هفت پیکر متفا ت است.

(. در ایرن   4937منالۀ قرابت های مضمونی رسر    ییرین   ر مئو   ژ لیت )احمد طحان، لریال جوادپرور:    -1
تواند با رسر    ییرین نظرامی قابرل قیراس بایرد، داسرتان اایرنانۀ        یاید تنها اثری که میمناله نویسنده می نویسد 

مثال ادبیات انگلیس باید کره سریرار    نویس بی ، سرر د   یلیام یکسپیر، یاار   نمایرنامه«ر مئو   ژ لیت»تراژیک 
ای، بره بررسری محتروا   نحروه      سره از ظرایف، دقایق ادبی   غنایی است. این نویتار بر آن است تا برا روانرری منای  

 های موجود در آن را ر ین نماید. های د  داستان مذکور بپردازد   یباهت پردازش یخصیت
ی رسر    ییرین   لیلی   مجنون نظامی گنجروی   منالۀ بررسی یخصیت   یخصیت پردازی در د  منظومه -3

 -خصریت پرردازی در د  اثرر معرر ف نظرامی      (. نویسنده در این مناله انصرر یخصریت   ی  4934) محمد نجاتی: 
   تاثیر این انصر در یکل گیری هر د  داستان را بررسی می کند. -رسر    ییرین، لیلی   مجنون 

منالۀ طرح داستانی رسر    ییرین   لیلی   مجنون نظامی گنجوی با تاکید بر ر ایرت یررقی )نعمرت الره      -44
ر این مناله نویسنده به تحلیل سارتاری طرح د  منظومۀ غنایی نظرامی یعنری   (. د 4937ایران زاده، مرضیه آتری پور: 

رسر    ییرین   لیلی   مجنون می پردازد، برای الگوی داستانی یرقی، نموداری پیرنهادمی کند   نتیجه می گیررد  
در  اقع سارتار که این د  منظومه الی رغم تطبیق سارتاریان با سارتار داستان های کالسیک غربی )هرمی یکل(، 

 اپیز دیک   متنارن دارند که از مظاهر سارتار یرقی است.  
( در  4938منایسۀ منظومۀ مهر    فا از یعوری کایی با رسر   ییرین نظامی ) حسین قربان پرور آرانری:    -48

از یرعوری  این نویته، پس از یرح مختصری از احوال   آثار یعوری، منایسه ای تطبینی میان منظومرۀ مهرر    فرا    
 کایی   مثنوی رسر    ییرین نظامی انجام یده است.  

 (. 4913پایان نامۀ سیر تحول داستان ییرین   فرهاد درمتون نظم بعد از نظامی ) نویین استادمحمدی:  -49
های رسر    ییرین نظامی گنجوی، ییرین   رسر  امیررسر  دهلوی، فرهراد نامرۀ    در این پایان نامه، منظومه  

اارف اردبیلی، رسر    ییرین هاتفی ررجردی، فرهاد   ییرین  حری بافنی، رسر    ییرین سرلیمی جر نری     
هرای   ی از نظر ییو  داستان پردازی، تفا ترسر    ییرین یعلۀ نیریزی بررسی یده است. هر اثر در منایسه با نظام

های اصلی، صور ریال، گفتگو  . .. نند   تحلیل یرده اسرت   ننراط     های یخصیت داستانی،   یباهت ها   تفا ت
 ضعف   قوت آن ها نسبت به اثر نظامی ارزیابی گردیده است.. 
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ته است اما در زمینۀ سایر آثار نرزاری بره   هرچند در مورد مثنوی ازهر   مزهر نزاری تاکنون پژ هری انجام نگرف  
 یژه در همایش ملی نند   تحلیل زندگی، یعر   اندیرۀ حکیم نزاری قهسرتانی، منرا ت ارزنرده ای ارائره گردیرده      

 است که در مجمواه منا ت این همایش به چاپ رسیده است   جهت ارتصار به تعدادی ازآن ها ایاره می یود.
 (.4939غا ) باز ینارت نگرش   ر ش نزاری   جامعۀ ا ( ) ابوالناسم رحیمی: حکیم مدارا   جامعۀ غو -4
 (.4939حکیم نزاری، ژرف اندیری متفا ت   مالمت یده ) مرادالی  ااظی: -8

حکیم نزاری قهستانی ) زندگی، تعلیم، تربیت، یعر، تصوف   مذهب ( ) نعیمۀ متوسلی، سید احمد حسرینی   -9
 (. 4939کازر ن :

 (. 4939اح راح ) نازنین احسانی: حکیم نزاری مد -1

 (. 4939ررد   ررد رزی در ادب نامۀ نزاری قهستانی ) حیدر الی دهمرده، سمیرا قاسمی گزیک:  -۶

 (. 4939داستان پردازی در سفرنامۀ حکیم نزاری قهستانی ) جهانگیر صفری، کارمین صراف:  -۵

 (.  4939یی، کمال رضایی یعبان: های نزاری ) صادق جغتا های ادب غنایی در سر ده درنگی بر جلوه -3

 (. 4939زبان   فرهنگ اامه در دیوان نزاری ) حسین زنگویی : -1

 (. 4939های غزلیات حکیم نزاری ) بهارك  لی نیا:  زیبا یناسی نام سر ده -3

 (. 4939سبک یناسی زبانی ایعار نزاری ) محمد امین پورچنگیز:  -47

 (. 4934ری قهستانی ) رحیم سالمت آذر: تصویرهای یاارانه در غزلیات حکیم نزا -44
 (. 4939های نزاری قهستانی ) محمد امیر مرهدی، ناصر زینلی:  سبک یناسی فکری غزل -48
 (. 4939سیمای اهل بیت در دیوان نزاری قهستانی ) محمد آهی، احمد زمانی کسبی:  -49
 (. 4939ی، رانا یریفی: سیمای معروق در غزلیات نزاری قهستانی ) الی اکبر سام رانیان -41
 (. 4939ارق از دیدگاه نزاری قهستانی ) زهره اباسی:  -4۶

های فرا انی در بار  نزاری   سبک   آثار ا  به  یرژه در همرایش ملری ننرد        همان طور که در با  ذکر ید مناله
ایش است اما مثنوی ازهرر    تحلیل زندگی، یعر   اندیرۀ حکیم نزاری قهستانی ارائه یده است که قابل تندیر   ست
چاپ   منتررر یرد      4931مزهر در زمان برگزاری این همایش هنوز به چاپ نرسیده بود   برای ا لین بار در سال 

تا جایی که من اطالع دارم هنوز هم پژ هری بر ر ی این مثنوی انجام نگرفته است بنابراین موضوع این مناله از این 
 حیث جدید   تازه است.  

 
 منظومۀ ازهر و مزهر:  . 5

هجری درقالب مثنوی   بحرهزج مسردس در  377داستان ازهر مزهر ده هزار  یرصد  د ازده بیت دارد که در سال 
 مدتی کمتر ازیک سال منظوم یده است.

 مورخ می کنم این نظم ازآغاز    
                           به سال هفتصد از  قت هجرت    

 پردارتم بازکه آرر کی از ا  
 در د ما بر احمرد باد  اترت

 (.۶41: 4931) نزاری،         

 مروّق نزاری در نظم داستان، دانرمندی از د ستانش است که از ا  نامی نبرده  ی می گوید :
 سوالی کررررررررد د  در ماجرایی بزرگی ررررررده بین یک ر ز جایی            

 به من گفت ای نزاری در چه کاری   
 کتاب ازهررررر  مزهر غریب است 
 اگر این قصرررررره ازسر بازروانی                                    

 چرررررررا ا قات ضایع می گذاری...
 های اجیب است در ا  بس داستان

 اجب در قصررررررۀ ایرران بمانی

 (.37-34: 4931) نزاری،                                                                              
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براساس ابیات، ظاهرًا قبل از نزاری حکایت ازهر   مزهر  جرود دایرته کره نایرنارته   غریرب بروده اسرت            
د ست دانرمندش از  ی می رواهد مجددآً آن را بازنویسی کند، نزاری دررواست ا  را نمی پرذیرد مردتی سرپری    

 یود تا این که به دلیلی تصمیم می گیرد این کار را انجام دهد  می گوید:  می
 یبی ناگه در آمد ازسررررررر یم 
 به من گفت از  فاداران سخن گوی 
 چو  حی آمد به من تسلیم کردم                                         

 حدیث ازهر   مزهر به گویم
 اگر از نو نداری ازکهن گوی. ..

 ترك طالع   تنویم کردمبه 

 (.38: 4931) نزاری،            

می توان گفت یاار با آ ردن ابیات فوق در سرآغاز سخن، انگیزه اش را در سر دن ایرن مثنروی، نرز ل الهرام       
  حی بر دل می داند   به گونه ای به منظومه اش قداست می بخرد.

ی پردازد   سپس در نعت پیامبر اسالم سخن سر مری دهرد   آن   نزاری در این منظومه ابتدا به ستایش پر ردگار م
گاه الیراه   فرزندش تاج الدین محمد، دهنانان  صاحب قلمان را ستایش می کند   پس از آن داستان را آغراز مری   

 نماید.
زان هرای بعرد سرمررق بسریاری از مثنروی پرردا       های ااینانۀ نظرامی در د ره  با توجه به این که می دانیم منظومه

ااینانه قرار گرفته است، در جستار حاضر می رواهیم بدانیم که حکیم نزاری در این مثنوی ااینانه ترا چره انردازه    
تحت تاثیر رسر    ییرین نظامی   یا سایر آثار ا  بوده است هر چند رودش در ابیراتی ازایرن مثنروی، ررویش را     

 پیر  اطار از مثنوی رسر نامه می داند   می گوید:
 این داستان گر دست برراست   مرا

 تتبع کرد  اطرررررررررررار بودم 
 ز رسر  نامه بهتر داستان نیست   

 بگویم کز کدامین مست برراست
 ازآن زین یاخ برررررروردار بودم. ..

 که رسررر  نامۀ ا  گلستانیست

 (.۶49-۶41: 4931) نزاری،          

در باره رسر نامه   انتساب آن به اطار نظریات ضد   ننیضی ارائه یده است؛ استاد نفیسی سال ها پریش، ایرن    
منظومه را به اطار نسبت داده است. مجتبی مینوی نیزاین داستان را بازنویسی کرده   با نام اطار در مجلۀ سرخن بره   

ا انی که به نادرست به اطار نیررابوری نسربت داده انرد،    از جمله آثار فر» چاپ رسانده است. اکبر نحوی می گوید: 
یکی هم منظومۀ ااینانۀ گل   هرمز معر ف به رسر نامه است. درچند دهۀ اریرر پرس از تحنینرات دکترر یرفیعی      
کدکنی معلوم گردیده است که این منظومه بی گمان از اطار نیرابوری نیست. اما هنروز هویرت گوینرد  آن یرنارته     

 (.3۶: 4913) نحوی، « نرده است.
رسر نامه یا داستان هرمز   گلرخ اثری است در قالب مثنوی   داسرتان گونره   پرمراجرا در بیران رمروز اسررار       
ارفانی   ر حانی که همچون ازهر   مزهر در بحرهزج مسدس محذ ف سر ده یده اسرت. در ایرن داسرتان قیصرر     

اش براثرر   یود اما پسرر   دایره   ز کنیزکانش صاحب پسری میها در آرز ی دایتن فرزندی است از یکی ا ر م که سال
گزیننرد. یراار در ایرن     یوند   طی حوادثی در قصر پادیاه روزستان سکنی مری  کینه   حسد همسر قیصر، آ اره می

 منظومه نیز همچون نزاری در ازهر   مزهر می گوید که د ستی از  ی رواسته است این منظومه را بسراید.  
واع ادبی، آثار بزرگ   برجسته ای پای به ارصه ادبیات مری گذارنرد کره همرواره مری دررررند. در       در تمامی ان

های ااینانه، بردیع   ی نظامی در داستان ادبیات فارسی یاید هیچ یااری به انداز  نظامی تاثیر گذار نبوده است، ییوه
ن ادبیات فارسری بره آثرار ا  توجره  یرژه       منحصر به فرد است   همان طور که می دانیم بسیاری ازیااران   بزرگا

توان گفت که بخش بزرگی از ادبیات منظوم فارسی، تنلید از آثار نظامی اسرت   برد ن تردیرد حکریم      دایته اند. می
نزاری به انوان یااری که کمتر از د  قرن پس از ا  در ارصۀ ادبیات حضور می یابد ازاین قافله جردا نیسرت زیررا    
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هرتم   نهم بیرترین تنلیدها را از آثار نظامی دایته ایم   مسلما نزاری ازاین تاثیر بی بهرره نبروده   های هفتم،  در قرن
 است.  

همان طور که در مندمه نیزگفته ید ما می رواهیم این اثر را با رسر    ییرین نظامی بسنجیم   به نناط مرترك 
 های مورد بررسی: جمله یارصهای گوناگون بپردازیم. از    متفا ت این د  اثر در مؤلّفه

 بررسی انا ین د  مجمواه   ریره یابی انوان ها   رود داستان. -4
 بررسی  زن   سارتار د  منظومه. -8
 بررسی یخصیت ها   قهرمانان اصلی د  داستان   منایسۀ آن ها.  -9
 بررسی ماجراها   حوادث داستان در د  منظومه.   -1
 

 یابی عنوان ها و خود داستان:الف( عناوین دومنظومه وریشه 
 ابتدا انا ین این د  اثر را ریره یابی   معنا می کنیم نزاری در  جه تسمیه ازهر می گوید :

 به ریک زهره نام ازهر نهادش به فال مرترررری مادر بزادش           

 (.31: 4931)نزاری،             

 سفید رنگ. ) معین( - 1)اِ.( ماه.  - 9)ص. ( ر ین، دررران.  - 8)ص تف. (ر ین تر.  - 4ازهر: )اَ هَ( ] ع. [ 
 پدر فرزانه مزهر نام کردش همین تا دایه کنج کام کردش          

 (.39: 4931)نزاری،         

مزهر. ] مَ َه [ )ع ِا( بربط. اود. ج، مَزاهر. )اقرب المروارد( )دهرار( )مهرذب ا سرمای( )یواقیرت (. برربط. گرران.        
(. چوبی که بردان میزننرد   مری نوازنرد. )منتهری ا رب ( )آننردراج (.آلتری کره مری نوازنرد آن را. )نراظم             )السامی

 دف بزرگ. ) دهخدا( ||ا طبای(.قسمی از آ ت موسینی. ج، مَزاهر. )زمخرری ( 
 درذیل رسر    ییرین نیز در فرهنگ معین چنین آمده است:

 پادیاه. ییر)معین( - 8. پادیاه بزرگ - 4رسر )خُ( ] په. [ )اِ.( 
های پستانداران مراده پرس از زایمران تریرح      ییر] په. [ )اِ.( مایعی سفید رنگ   مغذی با طعم ییرین که از پستان

 (49۵9می یود.ییرین منسوب به ییر)معین، 
ه مری  های زبان پهلوی است   همان طور کر  های رسر    ییرین هر د  از  اژه با توجه به توضیحات فوق  اژه  

های ا ارر د ر  ساسانی است   در زمان هرمرز     دانیم این داستان ریره در ادبیات ایران باستان دارد، ازجمله داستان
هایی اربی هستند   داستان، آن گونه که ر ایت یده است  رسر  پر یز اتفاق می افتد در حالی که ازهر   مزهر  اژه

 می افتد دهخدا ذیل ا س می نویسد: در میان قبیلۀ بنی ا س ازقبایل ارب اتفاق
ا س. ] اَ [ )اِخ ( ابن حارثۀ بن ثعلبۀ بن امر  مزینیا بن اامر مایالسرمابن حارثرۀ الغطریرف برن امرر  النریس       »  

البطریق بن ثعلبۀ بن مازن بن ازد. نام قبیله ای است بزرگ از قبایل قحطانی. ا سی ها رود را بنی حارثه نمری گفتنرد   
ه قیله که مادر آن هاست منسوب می کردند   بنی قیله می نامیدند. در تاریخ اسالم غالباً نام این قبیله   بلکه رود را ب

قبیله رزرج که با یکدیگر مناسبات   معارضاتی دایته اند با هم می آید   گاهی هر د  قبیله را بره نرام ررزرج ذکرر     
 (.4938دهخدا، «) هجرت کرده است. کرده اند. موطن اصلی این قبیله یمن بوده   سپس به مدینه

 نزاری می گوید:
 که در ملک ارب بوده است گاهی    
 قوی همت، بلند ارتررر، کریمی  
 سر ااراب سیرررررد منتحم نام   
 به گوهررر فخر سادات بنی ا س                                                           

 سری، گردن کری، صاحب کالهی
 ملک سیرت، رحیمیفلک رفعت، 

 گران از بار جررررودش پرت ایام
 به احسان برده دست ازاهل ناموس

 (.39: 4931)نزاری،                       
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با توجه به مطالب با  انا ین د  داستان از د  زبان متفا ت انتخاب یده است   مکان رردادهای داستان نیز با   
انا ین همخوانی دارد؛ یعنی در د  مکان با فرهنگ   آداب   رسومی متفا ت اتفاق می افتد بنابر این در بررسی این 

 یارص، ننطۀ مرترکی بین د  منظومه دیده نمی یود.
حماسی است که هیج ردپایی از تراریخ در آن یافرت نمری یرود حتری       -داستان ازهر   مزهر منظومه ای غنایی  

هرای مبرارزه ای بره     غنایی بدانیم؛ زیرا در جای جای آن جنگ هرا   صرحنه   -یاید بهتر باید این داستان را حماسی
ه تر می کند. این داستان ریررۀ اربری دارد   تصویر کریده یده است که بر رنگ حماسی آن می افزاید   آن را برجست

  به جز یکی د  نام، نام تمامی یخصیت ها نیز اربی است در حالی که منظومرۀ رسرر   یریرین، داسرتانی کرامال      
تاریخی است که ریره در فرهنگ ایران باستان دارد   آمیزه ای است از تراریخ   افسرانه   از ایرن     –ایرانی   غنایی 

 رهنگ ایرانی است برای ما جایگاه  یژه ای دارد.جهت که بازتاب ف
 

 ب( بررسی وزن و ساختاردو منظومه:
هجرری در قالرب مثنروی   بحرر هرزج       377داستان ازهر   مزهر ده هزار  یرصد  د ازده بیرت دارد کره در سرال    

ر مری پرردازد     مسدّس در مدتی کمتر ازیک سال منظوم یده است. نزاری در این منظومه ابتدا به سرتایش پر ردگرا  
می سراید سپس درنعت پیامبر اسالم سخن سر مری دهرد      "در توکل"  "در نظم کتاب "پس از آن ابیاتی با انوان 

آن گاه به مدح الیراه   فرزندش تاج الدین محمد   دهنانان  صاحب قلمان می پردازد   پس از آن ابیاتی در سبب 
هرای مسرتنلی جهرت تمثیرل   پنرد         ماید. جا به جای داستان، قصهتالیف کتاب می گوید سپس داستان را آغازمی ن

اندرز، چاینی بخش کتاب است   در پایان در ابیاتی با انوان ذکر اتصا ت کواکب هنگام الهام الهری دربرار  تراریخ    
 نظم کتاب   مدت زمان سپری یده می گوید:

 مورخ می کنم این نظم ازآغاز   
 به سال هفتصد از  قت هجرت   
 کم از یک سال در  ی رنج بردم                                           

 که آرر کی از ا  پردارتم باز
 در د ما بر احمد باد  اترت
 نه آرر بر سر این گنج بردم

 (.۶41: 4931)نزاری،         

  د باره در پایان منظومه نیز چون آغاز آن، از ندای در نی فریتۀ غیب در یبی سخن می گوید کره در گویرش   
 دمیده یده  انگیز  سرایش این مثنوی گرته است.  

 در آن یب چون ندا آمد به گویم  
 گرفتم در قلم آن یب که کی بود                           

 که ید مرغول این منظومه هویم
 نررررررز ل هاتف فررنده پی بود 

 (.۶41: 4931)نزاری،                

یاار این منظومه را همچون سایر منظومه ها با مناجات به پایان می رساند   انگیزه اش را ازسر دن این مثنروی    
 چنین بیان می نماید:

 غرض ازآفرینش مهر   کین است   
 که از کین هلیل   مهر ازهرررررر    
 ه االم دردهررررررررم آ از  نو                                     ب 

 غرض منصود من زین قصه این است
 بهانه کرده در ره ارق ازهرررررررر
 دری سازم بر این در از  نررررررررو

 (.13: 4931)نزاری،                    

به پایان رسیده، تعرداد   ۶3۵مثنوی رسر    ییرین د مین منظومه از رمسه یا پنج گنج نظامی است که در سال   
سر ده یرده اسرت. نرزاری در آغراز بره سرتایش       « هزج مسدس منصور محذ ف » است که در بحر  ۵۶77ابیات آن 

ابیاتی را در نعت رسول اکرم می سراید  ردا ند می پردازد سپس در ابیاتی از ردا ند طلب آمرزش می کند   آن گاه
پس از آن ابیاتی را به سابنۀ نظم کتاب ارتصاص می دهد پس به ستایش اتابک یمس الدین محمرد ایلردگز   قرزل    
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ارسالن ایلدگز می پردازد، سخنی چند در ارق   در نکوهش حسودان می گوید   در پایان نیز فصلی را به انردرز    
د   با ابیاتی در تاسف بر مرگ یمس الدین محمد جهان پهلوان، کتاب راتمه می یابرد.  رتم کتاب ارتصاص می ده

براساس آن چه گفته ید می توان نتیجه گرفت مثنوی ازهر   مزهر بعد از گذیت صد   بیست   چهار سال از نظرم  
جه نز اری به رسرر   رسر    ییربن سر ده یده است. ایتراك  زن  انتخاب قالب مثنوی در د  منظومه ازد یل تو

   ییرین است.
 

 پ( شخصیت ها و قهرمانان اصلی دو داستان و مقایسه آن ها :  
یخصیت پردازی یکی برجسته ترین هنرهای داستان پردازی   از اناصر یش گانۀ داستان است، چرا که یخصیت   

یخصریت هرا؛ ایرخاص    » ها بازتاب با رها   ااتنادات نویسنده نسبت به محیط پیرامون است میرصادقی می گوید: 
وند. کیفیت ر انری   ارالقری آن هرا نیرز در     سارته یده )مخلوقی( هستند که در داستان، نمایرنامه  ... ظاهر می ی

 (.33: 4938)میرصادقی، « امل   آن چه می گویند   می کنند  جود دارد. 
 (.3۶)همان: « بازیگرِ داستان را یخصیت می گویند. » در جایی دیگر می گوید: 

مری چرررد.   اامل یخصیت، محوری است که تمامیت قصه بر مدار آن » دراهمیت یخصیت گفته یده است:   
 « کلیۀ اوامل دیگر، اینیت، کمال، معنا   مفهوم   حتی الت  جودی رود را از یخصیت کسب می کنند.

 (.۶3: 49۵1)براهنی، 
های داستان به یخصیت نویسنده پی برد   در  اقع یخصریت   در بسیاری از مواقع می توان بر اساس یخصیت  

 نویسنده است که در اثرش تجلی می یابد.اصلی داستان، بازتابی از یخصیت، بینش   نگرش 
من همواره مراقب بودم تا یخصیت رود را به داستان هایم راه ندهم. اما  قتی به آثرارم  »گوستا فلوبر می گوید:   

 (.811: 4911یونسی، «) نگاه می کنم می بینم از رودم بسیار گفته ام.
سازد. هنری جیمز در تعریف یخصیت برا زبرانی    یخصیت ها   حوادث در هم گره می رورد   داستان را می  

: 4933)مسرتور،  « یخصیت چیست؟ مگر یرح  قایع.  اقعه چیست؟ مگر نمایش یخصیت!:»بسیار ساده می گوید: 
489.) 
های منظومۀ ازهر   مزهر می پردازیم   سپس آن را از ایرن بعرد برا منظومرۀ      دراین جا ابتدا به بررسی یخصیت  

های اصلی در این منظومه ازهر، مزهر   هلیل هسرتند اصربع، صرفوان، اصرفر،       نجیم. یخصیترسر    ییرین می س
صفیه، یاسر، مفتاح، میمون ارقم، ربیع بن زهیر، باس، سهالن، سهاب، مهاب، ملک یمرن دا  د برن ماهران، صرحیح،     

جزیکری د  نرام تمرامی    های فرای این منظومه اند.  نصر، سنان، سعید رزاای، مالک، مسر، سلم   همایون یخصیت
اسامی به کار رفته یده در این منظومه اربی هستند. بر اساس داستان، ازهر   مزهر، هر د  مظهر ارق،  دلردادگی    
 فاداریند هر د  قهرمانانی هستند که در میدان نبرد یجااانه الیه ظلم   بیداد مبارزه مری کننرد ترا اردالت را برپرای      

 اات ازهر در پویش یک زن اما با رفتاری ازسریجاات   مردانگی می گوید:دارند حتی نزاری در بار  یج
 ر ا باید کز ازهر باز گویند به مردی اززنی گر باز گویند                 

 (.38: 4931)نزاری،          

این دیدگاه را نسبت به زنان یجاای که فنط اسم زن دارند اما مردان  اقعری هسرتند در ابیراتی ازسرفرنامه اش       
 چنین به تصویر می کرد:

 مردی آن زن مرا مدهوش کرد   
 پار  سنگ از دل بیرررردرد به  
 مرد را در سوز نارد درد رام 

                                          زن به مردی کار ییر نر کند                           

 آتش غیرت دلم پر جوش کرد
 زن که ا  مرد آمد از نامرد به

 زن یرف دارد بسی بر مرد رام
 آتری باید که د دی بر کنررد

 (.49: 4937)نزاری،                
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اما در رسر   ییرین هرچند ییرین پایبند ارق است اما رسر  این ارق را آن طور کره ازاایرق انتظرار مری       
 ر د پاس نمی دارد   دل به مریم   یکر می بندد. 

در این منظومه رابطۀ ااینانۀ ازهر   مزهر یک رابطۀ یرای است ازهر از د  هفتگی برای مزهر انتخاب   نرامزد  
ری قبل ازجاری یدن اند از هیچ گونه رابطه ای بین آن ها سخن نمی گوید   ایرن نایری از تنیرد    یده است اما نزا

 یاار بر راایت موازین یرای   اسالمی در داستانی است که مربوط به ایران بعد از اسالم است.
 هنوزش غنچۀ گل نایکفترررررره   

 به نام مزهرش نیلی کریدنرررد   
 اهد                         به پیمان دست دادند از سر 

 مه نو نامزد ید در د  هفترره
 بر آن تمثال تمثیلی کریدنرد

 ار س مزهرش رواندند در مهد

 (.31: 4931)نزاری،               

  قتی ازهر به سن بلوغ می رسد   درکمال زیبایی است:
 مرام جان مزهر زان ربر یافت

 چو بلبل فتنۀ آن گلستان ید                     

  زان نرو   نما جانی دگر یافت
 به جان آیفتۀ آن دلستان ید

 (.3۶: 4931)نزاری،                 

سپس نزاری درهمان ابیات آغازین منظومه اش برای جلوگیری از هر گونه انحراف، صیغۀ اند را برین د  دلرداده   
 جاری می کند   می گوید:

 پدر کایفته مزهررا چنان دید  
 که در اند آ رد آن ماه را ز د                     

 صواب از رای ر ین دیده آن دید
 بگیرد بررررررر بال آن راه را ز د

 (.3۶: 4931)نزاری،                  

  پس از چند بیت می گوید :
 نندش لی بر نسیه بنهادند  برآیین ارب بستند اندش             

 (.3۵: 4931)نزاری،         

اما همان گونه که دیدیم با  جود پیمان نامزدی میان آن د ، پیش از ازد اج رسمی، هیچ گونه رابطۀ غیر یررای    
هرای اایرق    در میان آنان نیست، این داستان، فراز   فر دهای زیبا   اایرنانۀ رسرر   یریرین را نردارد، از دغدغره     

های اایرنانه اسرت درآن    ر   آیتی که از لوازم داستان معروق آن طور که باید درآن ربری نیست   ناز   غمزه، قه
های ااینانه انتظرار مری ر د لطیرف نیسرت بره  یرژه کره پرر          دیده نمی یود   به همین دلیل آن گونه که از داستان

هرای اایرنانه، ایرن قهرهرا      های جنگ  مبارزه است در حالی که در رسر   ییرین این دغدغه هرا   دلهرره   ازصحنه
 ازها  غمزه ها است که حوادث را رقم می زند   رواننده را غرق داستان می کند.  آیتی ها، ن

رابطۀ رسر   ییرین از دیدگاه ایران امر ز یرای نیست اما دلیل آن را باید در جایی دیگر جست، در جرای      
د. سعیدی سریرجانی مری   زمانی که داستان اتفاق می افتد، درایران زمان ساسانی با دین، با رها   ااتنادات راص رو

اما در دیار ییرین منعی بر مصاحبت   معایرت مرد   زن نیست، پسران   درتران با هم مری نررینند   برا    »نویسد: 
هم به گردش   یکار می ر ند   با هم در جرن ها   میهمرانی هرا یررکت مری کننرد   اجبرا کره در ارین آزادی         

ت که به جای ترس از پدر   بریم بردگویان، محتسربی در در ن    معایرت، یخصیت درتران، پاسدار افاف ایران اس
 (.  48-49: 493۵)سعیدی سیرجانی، « رود دارند   حرمتی برای رویرتن قائلند.

در داستان ازهر   مزهر د  قهرمان اصلی مظهر انل، ررد، صداقت   راستی اند   در داستان پا به پای هرم پریش   
 ن منظومه به این  یژگی ها ایار  مستنیم می نماید:می ر ند، نزاری نیز در جاهایی ازای

 نزاری راستی   بررررررردباری
 اگر از راستکاران راست جویی                                         

 اگر با راستررکاران می سپاری
 جز از مزهر مگو تا راست گویی

 (.13: 4931)نزاری،              
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در داسرتان رسرر    یریرین، یریرین نمونرۀ      » حسینی در بار  یخصیت ییرین در رسر    ییرین می نویسرد: 
 (.  31: 4913حسینی، «) رردمندی است   از این جهت از رسر  برتر است. 

بر اساس حوادثی که رخ می دهد ییرین نیز چون رسر  گاه انل را به کنار می نهد   تسلیم ارق   احسراس    
ییرین، قهرمان   اصلی تررین  «. پای استد لیون چوبین بود»هرچند این،  زمۀ ارق است   به قول معر ف  می یود

یخصیت داستان در منظومۀ نظامی است   بر همین مبنا بیررترین توصریفات چره در بعرد جسرمانی   چره در بعرد        
   ارالقی از ییرین است   تمامی توجه مخاطب معطوف به سرانجام این ارق است.

در منظومۀ نظامی رسر  پادیاهی است زیبا ر ، کنجکا ، دانا  پهلروان امرا هوسرباز کره چرون یریرین تسرلیم          
رواسته هایش نمی یود در حق ا  جفاها می کند   با مریم   یکر اررق مری برازد امرا در در ن، دلبارترۀ یریرین       

تخیرل یراارند ازجملره هرمرز،  بهررام       های فرای در این منظومه، تاریخی   بررری زاییرد    است. برری ازیخصیت
چوبین، باربد، نکیسا، مریم، ییر یه   یبدیز تاریخی هستند  مهین بانو، یکّر اصرفهانی، برزرگ امیرد، ندیمره هرا        

 گلگون )اسب( درتاریخ جایگاهی ندارند.
آمده، آزادگی  در ر ایت رسر   ییرین می توان دریافت که آن چه از نظر داستان پردازان ارزش به حساب می  

یخصیت زن داستان   قاطعیت ا  در امل بوده است. ییرین با دیدن تصویر رسرر    یرنیدن حکایرت دلبرارتگی     
 ی نسبت به رودش، بد ن آن که به مهین بانو چیزی بگوید در اندیره رفتن به مداین است پس بره سرمت مرداین    

های دیگر این داستان نیز این ییرین است که تصرمیم  ی امل می پویاند. در جا اسب می تازاند   بر تصمیمش جامه
 می گیرد چه باید بکند   یخصیتی مستنل دارد. 

اما در ازهر   مزهر این برادران هستند که به رغم مخالفت ازهر، برای آینده اش تصمیم می گیرند   برد ن ایرن     
لیم نمی یود. در لیلری   مجنرون نظرامی کره     که به ا  بگویند قرار ازد اجش را با هلیل می گذارند هر چند ازهر تس

همچون ازهر   مزهر داستانی با ریرۀ اربی است نیز پایبندی یخصریت زن داسرتان یعنری لیلری بره آداب   رسروم       
اجتماای   تبعیت ا  از فرمان پدر یا یوهر کامال برجسته است   در  اقع باید گفت همین اامرل، رقرم زننرد  براقی     

 نکته بیانگر تفا ت فرهنگی جوامعی است که راستگاه ا لیه د  ر ایت بوده اند.  حوادث داستان است این
های ااینانه است در منظومۀ حکریم نرزاری مزهرر   ازهرر ترا       های مهم منظومه  فای به اهد  پیمان ازیارص  

 پایان به ارق یکدیگر  فادارند  پای هیچ کسی در زندگی یان باز نمی یود یاار می گوید:
  فا از مزهر آموزند مردان تا بود گرد ن گردان           سزد گر

 (.38: 4931)نزاری،       

درحالی که در رسر   ییرین حضور مریم   یکر   ماجراهای رسر  با این د ،  فای بره اهرد رسرر  را زیرر     
سوال می برد   رواننده را در پذیرش یخصیت رسر  به انوان یک اایق راستین    فادار دچار یک   تردید مری  

 نماید.  
نمرد، بی رحرم، بدسریرت،  بردرو   جنرگ     های اصلی داستان است   رقیب مزهر اما ناجوا هلیل نیز از یخصیت

ااینی پاك بارته  راستین است که در راه ارق معروق از هیچ چیز فر گذار  -رقیب رسر  -طلب. براکس فرهاد
نمی کند. در منابل هلیل در ازهر  مزهر، این فرهاد است که در رسر    ییرین قد الم کرده است اما نه ناجوانمرد، 

در پویش ااینی راستین که حاضر است در این راه از هر آن چه دارد حتری از جرانش    بی رحم   جنگ طلب بلکه
بگذرد تا به  صال دست یابد   آن گاه که برای از میدان به در کردنش ربر مرگ معروق را برایش می آ رنرد زنرده   

  منظومره بره دلیرل    بودنش را بد ن محبوب بیهوده می بیند   به زندگی اش راتمه می دهد. تنوع یخصیت در هر د
 حوادث   ماجراهای گوناگون فرا ان است.

 ت( بررسی ماجراها و حوادث داستان در دو منظومه :
 این حوادث  ماجراها هستند که طرح   پیرنگ اصلی داستان را می سازند   به آن جهت می دهند. در این   
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آن، ارق است   سایر حوادث    قایع در ایرن  د منظومه نیزحوادث   ماجراهایی ر ی می دهد که منرا   زیربنای 
 راستا اتفاق می افتد. نزاری در ازهر   مزهر می گوید:

 به بال ارق ید احمد به معررراج
 مگر ارنش براق روش نرین ید              

 مرا هم ارق مزهر رهنمون است   
 چراغ ااینان را زنرررررده کردم                                          

 محنق رود به یرحی نیست محتاج
 از آن ایسی به چرخ چارمیررررن ید
 ببین کاین سیل چون از پل بر ن است
 ر ان مزهررررررر افر زنرررررده کردم

 (.۶48: 4931)نزاری،  

 در جایی دیگر ازد  دلداه ای سخن می گوید که گوی سبنت را در ارق از ییرین   فرهاد ربوده اند.
 به دست آ رده ام رررروش داستانی  

 د  هم اهد   د  هم درد  د  همزاد                         

 زکار افتاده ای با دلستررررررانی
 بسی اایق تر ازییرین   فرهاد

 (.34: 4931)نزاری،  

 در رسر    ییرین نیز نظامی ارق را این گونه یرح می دهد: 
 فلک جرررررررز ارق محرابی ندارد  
 چو من بی ارق رود را جان ندیدم  

 به ارق آفاق را پر د د کرررررردم   
 کمر بستم به ارق این داستان را                                                            

 جهان بی راك ارق آبی ندارد
 دلی بفر رتررررم جانی رریدم
 ررد را چرم، رواب آلود کردم
 راصالی ارق در دادم جهرران 

 (.۶: 493۵)نظامی، گنجوی،  

اما رنگ ارق در رسر    ییرین بسیار برجسته تر   بارز تر است همان طور که قبال نیز گفته ید یاید بتروان    
حماسی نامید زیرا در رسرر      –تاریخی   ازهر  مزهر را مثنوی ای غنایی  -رسر    ییرین را یک مثنوی غنایی 

ییرین درپی رنگ   طرح اصلی داستان، حکایات پراکند  تاریخی  جود دارد که در بسیاری از آثار تراریخی در د ر   
 ساسانیان به آن ها ایاره یده است.  

ر یرز،  ازجمله همان آغاز داستان، مرگ انوییر ان   برتخت نرستن رسر ، توطئۀ بهرام چوبین   فرار رسر  پ  
پایان کار بهرام چوبین، ماجرای گنج بادآ رد، پادیاهی ییر یه، مرگ رسر  پر یز ... که همه به این منظومره رنگری   
تاریخی می دهد اما در ازهر   مزهر هیچ کدام از نام ها   حوادث، تاریخی نیستند هر چند با توجه به این کره د ران  

   ی یاهد ظلم ها   تجا زات این قوم  حری اسرت یراید بتروان     کودکی نزاری همزمان با حمله مغول بوده است
های نمادین برمی گزیند ترا مطرابق    گفت نزاری تحت تاثیر این د ران، ازهر   مزهر ادالت جو را به انوان یخصیت

 آن چه آرز  دارد الیه ظلم   ستم   برقراری ادالت بجنگند   هلیرل   ظالمرانی چرون ا  را نمراد مغرو ن   ظرالم      
 پیرگانی قرارمی دهد که از هیچ جنایتی فر گذاری نمی کنند.

منظومۀ ازهر  مزهر را یاید در درجۀ ا ل بیرتر بتوانیم حماسی بنامیم تا غنایی زیرا درجای جرای ایرن داسرتان      
هایی که د  یخصیت اصرلی داسرتان، قهرمانران آن یعنری      های جنگ   نبرد به تصویر کریده یده است، جنگ صحنه
هایی که الیه ظلم   ستم به پا می یود   از رنگ غنایی داستان می کاهد. حماسره چیرزی مری     ر   مزهرند، جنگازه

هرای   طلبد که غنا  ارق به دنبال آن نیست به تعبیری دیگر این د  درست در د  ننطۀ منابل جای می گیرند، صرحنه 
حماسه، تصا یر سریار ازررونت، ترنش   در  غنایی سریار ازااطفه، احساس   رقیق   لطیف است حال آن که در 

گیری، برجسته می یود   بد ن تردید حضور چنین تصا یری در یک داستان ااینانه چندان اادی  طبیعی نیست   
ازبعد غنایی آ ن می کاهد. ازهمه مهم تر حضور گسترد  مردم در این نبرد   همراهی آنان در راستای اهداف منظومره  

 ی سابنه است.  است که به راستی ب



 19/      خسرو و شیرین نظامی در ازهر و مزهر نزاری قهستانیبازتاب  

گفته یده است پس از مرگ حسن صباح، جانرینانش به نبرد   مبارزه با تسلط بیگانگان ادامره دادنرد حتری در      
 اپسرین   -الدین روارزمراه در یک سنگر می جنگیدند.  لی سر انجرام روریراه   راه منابله با مغو ن با سلطان جالل

هالکوران تسلیم ید   چندی پس از آن به دسرت مغرول هرا کررته      در برابر - ۵۶4رهبر اسماایلیان الموت درسال 
ید. مغو ن دژها را یکی پس از دیگری گرودند   اد  بسیاری از اسماایلیان را کرتند بنابراین مری تروان گفرت برا      

ار یرا  توجه به  حری گری ها  جنایات مغو ن در بار  این گر ه، این جنبه از داستان بازتاب انتظاراتی است که یرا 
هرای یااراسرت    هر ایرانی ای از هموطنانش دارد اتحاد، همدلی، مبارزه با ظلم  ستم  ... انعکاسی از آرز ها  آرمان

همۀ دیدگاه ها ترثثیر زنردگی   »که در قالب این داستان تجلی کرده است. گلدمن در جامعه یناسی ادبیات می نویسد: 
( نرزاری در ابیرات زیرهمراهری    813ن، جامعه یناسری ادبیرات، ص   )گلدم« اجتماای بر آفرینش ادبی را می پذیرند.

 مردم را در کنار مزهر این گونه به تصویر می کرد:  
 سخن از مررررررررزهر در یش گویم 

 که چون د ران نه بر هنجار می رفت 
 رر جی کرررد  رلنی جمع گرتند   
                           بر  رلنی ید از هر گونه انبرررروه                             

 چوبا رویش آیم از بی رویش گویم 
 که کار ازدست   دست ازکار می رفت  

 چوپر انه به گرررررررد یمع گرتند
 چو کوه   ا  به زیررررررر کوه اند ه

 (.3۶: 4931)نزاری،  

 ی حمایت اامه مردم از مزهر چنین می گوید. در ابیاتی دیگردر باره
 فدای د ست کردندهمه جان ها 

 به حق در کارمزهررررر ایستادند 
 به ا ل ر ز کان محرر نویتند 

 به االم در ندای د ست کردند
 سر   فرزند   زن بر باد دادند
 جزایالمحسنین بر سر نویتند

 (.43۶: 4931)نزاری،  

 معروق بره  صرال مری    های د  منظومه می توان گفت: در هر د  داستان اایق  در بار   جوه مرترك یا تفا ت
رسند در ازهر   مزهر داستان با به قدرت رسیدن مزهر   برتخت نرستن ا  به روبی  رویری پایران مری یابرد امرا      
دررسر   ییرین هرچند د  دلداده به  صال می رسند اما سرانجام داستان، تراژدی غمنراکی اسرت   پایران رویری     

 ندارد.
ما رنگ تعلیمی در سراسر آن به چرم می رورد یاار هر جا مجال می هرچند منظومه ازهر   مزهر غنایی است ا

 یابد به پند  اندرز   تعلیم می پردازد. 
 نبات ازتربیت ها کزصبررا یافت  

 صدف ازرس کجا پر در نباید   
 نهال ار برنیرررررررارد باغبانش 
 همیره گرد صاحب تربیت پوی                                       

 تربیت نرررو  نما یافتبه سعی 
 اگر بر سرررر سحابش در نپاید
 نبایرررررد قامت  قدی چنانش
 که طوطی را کند هند سخنگوی

 (.۵1: 4931)نزاری،  

 در ابیاتی دیگر نیز می گوید:
 نزاری یرط جان کنررردن بیاموز  

 غلط کردم من   ما نیست این جا  
 تویی در راه ما یرك تمامست                                            

 دمی بی من یو   از من بیاموز
 مجال اسم  اسما نیست این جا
 تویی تو حرام اندر حرام است

 (.3۶: 4931)نزاری،  

 اززبان ازهر به هلیل توصیه می کند:
 به حق می باش از ناحق مبررا ز بد می کن به نیکویی تبررا  
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 کرد  نباید پادیاهان را ستررم 
 رهی باید گرفتن پیش کان راه                                                    

 به نام ناسزا رود را الم کرررد
 به منزلگه بر ن آرد سر ای یاه

 (.473: 4931)نزاری،  

معمو  پس ازمرگ ازیزان به تندیر ر ی می آ رد   بدین گونه مصیبت زده را پند   دلداری می دهرد ازجملره     
 پس از  فات پدرِ ازهر   مزهر می گوید:

 مگر هم سر نهی بر حکم تندیرررررر  
 ندارد د ر گرررررررررررد ن استنامت    
                زپیش رویش هر کاز رویش برراست                          

 برویی دست جهد از چرك تدبیر
 قیامت کن اگر رواهی سالمت

 برست از محنت د ر کژ   راست

 (.33: 4931)نزاری،  

هرای غنرایی  اایرنانه     در آثار نظامی نیز پند   اندرز جایگاه  یژه ای دارد اما با توجه به فضای حاکم بر داستان  
 کمتر به چرم می آید. نزاری آن گاه که سنش از پنجاه می گذرد رویش را نیز پند می دهد:

 به صد زاری زپنجررررره برگذیتی
 چوماهی هر چه در یست ا فتادی  

 غوطه روردن از دست                                مده ازپای 

 هنوز ازپنجه ییرررررران نگرتی
 زما بگرررررذر که از دست ا فتادی....
 که هر کاسودگی رو کرد ید پست

 (.8۶1: 4931)نزاری،  

های داد  همان طور که قبال نیز گفته ید یکی از اهداف حکیم نزاری در سر دن این منظومه برجسته کردن جلوه  
رواهی   ادالت جویی است   بسیاری از حوادث    قایع این منظومره در راسرتای رسریدن بره ایرن هردف اسرت        

ه در آن ر ی می دهد پاکردامنی یریرین   منظومۀ رسر    ییرین نیز هرچند ااینانه است اما پیرنگ اغلب حوادثی ک
آیرد     های رسر  تن دهد   سرانجام بر اساس اصول ارالقی به همسری ا  درمری  است که حاضر نیست به رواسته

 تحنق این هدف، بسیاری ازحوادث داستان را رقم می زند.  
قابرل منایسره اسرت ازجملره      ازهر   مزهر از بعضی جهات با اثر دیگر نظامی، لیلی   مجنون مرترکاتی دارد    

انا ین هر د  منظومه یعنی ازهر   مزهر   لیلی   مجنون اربی است رود داستان هرا هرم در سررزمین اررب   در     
های بسیار جهت  صال د  دلداده اتفاق مری افترد در    میان ااراب اتفاق می افتد، همان طور که در ازهر   مزهر جنگ

ارب به نام نوفل با دیدن حال زار مجنون در بیابان، دلش برحرال ا  مری سروزد      لیلی   مجنون نیز یکی از د  ران 
دهد ا  را به  صال لیلی برساند از راه صلح   د سرتی  ارد مری یرود امرا نتیجره نمری گیررد تنهرا راه را در          قول می

منظومره از جهرت فضرای     جنگیدن با قبیلۀ لیلی می یابد  جنگی بین سپاه نوفل   قبیله لیلی در می گیرد همچنین د 
 فرهنگی حاکم بر د  داستان ازجمله با رها، ااتنادات، آداب   رسوم  . ..ایتراکاتی دارند.

 
 نتیجه

های انجام یده در این جستار می توان گفت نزاری نیزچرون سرایر یرااران منظومره پردازاایرنانه       بر اساس بررسی
های ااینانۀ نظامی کامال آگاهی دایرته اسرت    هرچند رویش را  امدار اطار   رسر نامۀ  ی می داند اما بر منظومه

رسر    ییرین به انوان نمادهایی از ارق یاد مری   همان طور که دیدیم به صورتی غیر مستنیم از لیلی   مجنون  
کند اما نمی توان  ی را مانند برری ازیااران منظومه پرداز ااینانه، کامال پیر  یک منظومه راص دانست. داسرتانی  

هایی اربری   در میران قبیلره ای از اارراب برا آداب         که پیش ر ی ماست همچون لیلی  مجنون، کامال اربی با نام
راص ر ی داده است اما  زن، سارتار، حوادث    قایع   سرانجام داستان یعنری  صرال اایرق  معرروق      رسومی

بازتاب تصا یری از رسر   ییرین است بنابر این می توان نتیجه گرفت کار نزاری در این منظومه با یاارانی چرون  
انتخاب نام منظومره هایرران تنلیرد صررف     امیررسر  دهلوی، هاتفی  ...که نه تنها در محتوا   مضامین بلکه حتی در
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کرده اند متفا ت است. هرچند  ی به این منظومه ها نظر دایته است  لی همان طور که دیدیم بره طرور کلری نمری     
 توان اثرش را پیر  یک منظومه راص دانست.
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مجمواه منا ت همرایش ملری ننرد    «. بازتاب اجتماعیات در سفرنامه و ادب نامه نزاری قهستانی»مجوزی، زهرا یکاری.  -

 رررداد    انسرانی. اردیبهررت   الوم   ادبیات بیرجند. دانرکده هقهستانی دانرگا نزاری حکیم اندیرۀ   یعر  تحلیل زندگی.

4939. 
 .4933. تهران: نرر مرکز، مبانی داستان کوتاهمستور، مصطفى؛  -
 . 49۵9. چاپ یرم، تهران: امیر کبیر، فرهنگ معینمعین، محمد؛  -
 .4938. چاپ هرتم. تهران: انترارات سخن، عناصر داستانمیرصادقی، جمال؛  -
، 8جستارهای ادبی )مجله دانرکده ادبیات   الوم انسانی مرهد(، سال چهارم، یرمار   «. خسرونامه ازکیست»ی اکبر)(. نحو -

 .4913. 19تابستان 
 .4931. تهران: نرر هیرمند، مثنوی ازهر ومزهرنزاری قهستانی، سعدالدین بن یمس الدین؛  -
 .  4934المی،  تهران: انتراراتمصفا.  مظاهر . تصحیحاشعار دیوان؛ ---------- -
 .4937هیرمند،  :تهران رفیعی. محمود به اهتمام بایبوردی. الی غالم چنگیز تصحیح به .سفرنامه؛ ---------- -
. تصرحیح   تعلینرات دکترر بررات زنجرانی. تهرران: انتررارات        خسرو و شیریننظامی گنجوی، ابومحمد الیاس بن یوسف؛  -

 .493۵دانرگاه تهران، 

 .4911، تصحیح بهر ز ثر تیان. چ ا ل.تهران:انترارات توس، لیلی و مجنون؛ -----------ر 
 .4911. چاپ دهم.تهران: نرر نگاه، هنر داستان نویسییونسی، ابراهیم؛ -
 


