
  فصلنامة بهار ادب
  87 زمستان – شمارة دوم –سال اول 

  
  

  شاعران دوره هاي   افسانهتفاوتهايتحليل 
   دوره مغوالنبا غزنويان  وسامانيان

  
  20/11/87:      تاريخ دريافت 1دكتر عبدالرضا سيف                                                                 

  7/12/87:            تاريخ پذيرش قطعي 2اكرم رجبي                                                                           
  

  چكيده 
هاي مرتبط بـا بزرگـان    گيري و سير تحول افسانه نحوه شكل  سعي شده استمقالهدر اين 

هـا،     تـذكره  ، از خـالل    منتخب دوره هاي سـامانيان، غزنويـان و دوره مغـوالن           ادب فارسي 
هـا در     همچنين، بـا توجـه بـه نقـش عظـيم ايـن افـسانه              . گرددو مقايسه    تحليل   ،بندي  طبقه
.  مباني اصلي آنها معرفي و شناسايي شـود        ،گيري ذهنيت اجتماعي و فرهنگي ايرانيان       شكل

ها هستند،    هاي مهم كه جايگاه اصلي ظهور اين نوع افسانه          به همين منظور، برخي از تذكره     
هاي مـرتبط بـا تعـدادي از بزرگـان شـعر و ادب فارسـي در آنهـا             و سپس افسانه  انتخاب  

  . بررسي شده است
اي نزد مردم از احتـرام        دهد كه هرچه شاعر و نويسنده     ها، نشان مي     افسانه  و مقايسه  بررسي

ها   افسانهاين  همچنين  . هاي بيشتري است    و محبوبيت بيشتري برخوردار باشد، داراي افسانه      
 .ه شرايط اجتماعي، تاريخي و فرهنگي جامعه آن دوران استدهند نشان

 :كلمات كليدي
  .بزرگان ادب فارسي،  افسانه، تذكره، قصه 

                                                 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران – 1

 م و تحقيقات  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد علو– 2
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  مقدمه 
آسمان تاريخ پر فراز و نشيب اين سرزمين كهن مزين به ستارگان درخشاني است كه هـر                 

مختلف علمي، ادبـي    اي  هدر ميان رشته    . اند  يك ماية مباهات ايرانيان در تمامي ادوار بوده       
ادبياتي سرشـار از مفـاهيم      . و هنري، ادبيات ايران از ارج و اعتبار خاصي بر خوردار است           

كشند و مجموعـه    ور ارجمندي خود را به رخ دنيا مي       منثهمتا كه در قالب كالم منظوم و          بي
  .آنان بيانگر روح سترگ و نستوه اين ملت كهنسال است

تاريخ اين است كه مرد هرچه بزرگتـر باشـد، تـار و پـود            هاي بزرگي مردان      يكي از نشانه  
كشد اي گرد چهره او مي      ردم چنان هاله  شود و معتقدات م    ها بيشتر بر گرد او تنيده مي       افسانه

  . شوداندازد كه حقيقت فداي افسانه مي اي بر رخسار او مي و چنان پرده
رد، گرچه فاقد ارزش تاريخي     ها وجود دا    ها كه در تاريخ و تذكره       روايات آميخته به افسانه   

تـوانيم از آنهـا بيـرون       ولي در نوع خود گويا و پرمعنا ميباشد و تنها چيـزي كـه مي              است،  
هر افسانه، حاكي از طرز فكـر و روحيـه          . ها وجود دارد    بكشيم، حقيقتي است كه در افسانه     

كـه  پردازندگان آن است و تا حدي حاكي از طرز فكر مردم زمان و نشانه تصوري اسـت                  
   1.اند مردم آن روزگاران درباره آن شخصيتها داشته

توان گفت كـه همـين      شمارند، مي اعتبار مي   ها را خوار و بي      فسانهابرعكس عقيده كساني كه     
هاي بـزرگ     ترين و معتبرترين اسناد، در جهت شناخت شخصيت         اي راستين   گونهها، ب   افسانه
ت وجودشان ـ يعني قصه بـودن ـ مـورد     هايي هستند كه به خاطر ماهي ها، قصه افسانه. است

انـد، حـال آنكـه چـه بـسيار            عنايت و توجه محققان واقع نشده و اعتبار و رسميت نيافتـه           
مطالب مهم و باورها و حقايق ترديدناپذير را مخصوصاً در عالم داوري راجع به بزرگـاني                

عي داريم كـه    شناسيم و به آنها يقين قط       چون فردوسي، حافظ و مولوي و بسياري ديگر مي        
ها، حاكي از قضاوت جامعه ادبـي ايـران           اين افسانه . آنها در واقع سندي جز افسانه ندارند      

                                                 
 . 65زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه ،  ص  -  1
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هاي موجود، نـه از خـود آنهـا،           ها از افسانه  گيري  رگان ادبي كشور است و نتيجه     راجع به بز  
افسانه چهره دگرگون شـده     . بلكه از مفهومي است كه در منعكس كردن نظريه مردم دارند          

اي اسـت كـه تـاريخ رسـمي           زده و تحول يافته حقايق پنهان و كتمان شـده           رت نقاب و صو 
  . خواهد آنها را به رسميت و اعتبار بشناسد نمي

هاي مرتبط با بزرگان ادب       گيري و سير تحول افسانه      شود نحوه شكل   تالش مي  مقالهدر اين   
و دوره  )  فردوسي  و  عنصري ،رودكي ، فرخي    ( منتخب دوره هاي سامانيان، غزنويان     فارسي
گردد و بـا     و مقايسه     تعريف   ،بندي  ها، طبقه    از خالل تذكره   ) و حافظ   سعدي ،عطار(مغوالن

گيري ذهنيت اجتماعي و فرهنگي ايرانيان، مباني         ها در شكل    ش عظيم اين افسانه   نقتوجه به   
اي، نـوعي حقيقـت در درون خـود           در واقع از آنجا كه هر افـسانه       . اصلي آنها معرفي شود   

ها، مضامين و مباني اصلي آنها        كوشد تا از طريق معرفي هدفدار افسانه       مي تحقيقدارد، اين   
هاي مهم كه جايگاه اصلي ظهور اين نـوع   به همين منظور برخي از تذكره    . را شناسايي كند  

  مـذكور هاي مرتبط با بزرگـان  سپس افسانه. ها هستند، انتخاب و معرفي گرديده اند     افسانه
در اين مقاله به دنبال پاسـخ بـه ايـن سـوال             . اند   شده ، تحليل و مقايسه   بندي  ه طبق ،شناسايي

 ذهنيت اجتماعي و مباني فرهنگي       افسانه ها، شرايط تاريخي،     در شكل گيري   آياهستيم كه   
  ايرانيان تاثير داشته است ؟

ان اند، ابتدا، يك افسانه به عنـو        هايي كه داراي بسامد و تكرار بوده        ـ جهت بيان افسانه   
افسانه اصلي انتخاب شده و سپس بسامدهاي مربوط به آن افـسانه بـه صـورت پـاورقي،             

  . ذكر گرديده است
***  

   دوره سامانيان -الف
  جعفربن محمد رودكي ... ابوعبدا 
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وي از مادر نابينا به دنيا آمده، اما چنان ذكي و تيز فهم بـود كـه در هـشت سـالگي تمـام                        
چنان كه خلق بـر آن      . گفت  را آغاز كرد و معاني دقيق مي      و شعر گفتن    نمود  قرآن را حفظ    

صداي خوش و دلكش داده بـود و        ،  اقبال نمودند و رغبت او زيادت شد و او را آفريدگار            
به سبب آواز در مطربي افتاده بود و آوازه او به اطـراف و اكنـاف عـالم برسـيد و بـربط                       

د او را به مرتبت خـود مخـصوص         امير نصربن احمد ساماني كه امير خراسان بو       . بياموخت
او را دويـست    : چنانكه گوينـد  . گردانيد و كارش باال گرفت و ثروت او به حد كمال رسيد           

 1.رفت غالم بود و چهارصد شتر در زير بنه او مي
سامان بود و اوج دولت و ايام ملـك او            اند كه نصربن احمد كه واسطه عقد آل         چنين آورده 

فّع در غايت سـاختگي بـود، خـزائن آراسـته، لـشكر جـرّار و                بود و اسباب تمنّع و علل تر      
زمستان به دارالملك بخارا مقام كردي و تابستان به سمرقند رفتـي يـا              . بندگان فرمانبردار 

نصربن احمد روي بـه هـري       . مگر يك سال نوبت هري بود     . به شهري از شهرهاي خراسان    
از بهـار و    . آنجا لشكر برآسـود   . بودو بهارگاه   . نهاد و به در شهر، به مرغ سپيد فرود آمد         

چون امير نصربن احمد مهرگان و ثمرات او بديد، عظـيمش       . تابستان برخوداري تمام يافتند   
چـون بهـار    . زمستاني گذاشتند در غايت خوشـي     . زمستان هم آنجا مقام كردند    . خوش آمد 

نـد و چـون     درآمد اسبان به باد غيس فرستادند و لشگرگاه به مالن به ميـان دو جـوي برد                
تابستان كجا رويم كـه از ايـن        : ها در رسيد، امير نصربن احمد گفت        تابستان درآمد و ميوه   

انداخت تا چهار سـال       مهرگان برويم و همچنين فصلي به فصل همي       . گاه نباشد مقامتر  خوش
پادشاه را سـاكن ديدنـد، هـواي        . همه ملول گشتند و آرزوي خانمان برخاست      . برين برآمد 

                                                 
  . 246لباب االلباب، ص  -  1

  : همچنين به منابع زير رجوع شود
مراه الخيال،  ص   / 359-360 ، ص2حبيب السير، ج / . 336-337مجالس النفايس، ص . / 31تذكره الشعرا، ص 

 هفت آسمان،  / .226، ص 1الفصحا،  ج  مجمع/ . 335-336ص آتشكده آذر، / 260نتايج االفكار،  ص / . 22-21
 . .82-83  بهارستان،  ص / 98، ص 2ريحانه االدب، ج / . 6ص 
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دانستند كه سر آن دارد كه اين تابستان نيز آنجا باشد . و عشق هري در دل او    هري در سر ا   
پـنج  : پس سران لشكر و مهتران ملك، به نزديك استاد ابوعبداهللا رودكي رفتنـد و گفتنـد               

هزار دينار تو را خدمت كنيم اگر صنعتي بكني كه پادشاه از اين خـاك حركـت كنـد كـه                     
رودكي قبـول كـرد     . آيد   جان ما از اشتياق بخارا همي      هاي ما، آرزوي فرزند همي برد و        دل

پـس روي   . كه نبض امير بگرفته بود و مزاج او بشناخته، دانست كه به نثر با او در نگيـرد                 
اي بگفت به وقتي كه امير صبوح كرده بود، در آمد به جاي خـويش                 به نظم آورد و قصيده    

پرده عشاق، ايـن قـصيد آغـاز        نشست و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در            
 : كرد

ـــي    ـــد هم ــان آي ـــوي مولي ــوي ج  ب
ـــي راه او  ـــوي و درشتـ ــگ آمـ  ريـ

ــارا ـــر زي  !  اي بخ ــاش و دي ــاد ب  ش
ــمان   ــارا آس ـــت و بخ ــاه اس ـــر م  مي
ــتان   ــارا بوس ــت و بخ ــرو اس ــر س  مي

  

ـــربان آيـــــد همـــي    ــار مهــ ــاد يـ  يـ
 زيـــر پايـــــم پرنيـــان آيـــــد همـــي
 ميـــرزي تـــو شـــادمان آيــــد همـــي

ـــو ــاه سـ ــيمـ ـــد همـ ــمان آيـ  ي آسـ
ــد همـــي  ــتان آيـ ــوي بوسـ ــرو سـ  سـ

  
چون رودكي به اين بيت رسيد، امير چنان منفعل گشت كه از تخت فرود آمد و بـي مـوزه                    
پاي در ركاب خنگ نوبتي آورد و روي به بخارا نهاد چنانكه رانين و موزه تا دو فرسنگ       

 هيچ بازنگرفـت و رودكـي       در پي امير بردند به برونه و آنجا در پاي كرد و عنان تا بخارا              
  1.آن پنج هزار دينار، مضاعف از لشكر بستد

  دوره غزنويان -ب
  ابوالقاسم فردوسي 

                                                 
  :همچنين به منابع زير رجوع شود. 50-55 چهار مقاله، ص-1

                                     /337مجالس النفايس ، ص  / 100، ص 4  ريحانه االدب، ج /32تذكره الشعرا ، ص  / 382تاريخ گزيده، ص 
 چ.22 مراه الخيال، ص  / 360، ص 2حبيب السير ، ج  / 83بهارستان ،ص 
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الدين احمد به خواب ديد كه فردوسي بر بـامي بلنـد،              چون فردوسي متولد شد، پدرش فخر     
بامدادان از معبـري كيفيـت      . برشد و بر هر چهار طرف نعره زد و از هر طرف آوازي شنيد             

گويي شود كه آوازه او به چهار ركن عالم برسد          پسر تو سخن  : جواب داد . يداب پرس آن خو 
 1.و در اطراف، سخن او را به قبول، تلقي نمايند

. خواست تا جهاز دختر خـويش سـازد       ه را در طوس سرود و صله آن را مي         فردوسي شاهنام 
ن آن را   پس آن كتاب برگرفت و روي به غزنين نهاد و بـه پـايمردي خواجـه احمـد حـس                   

اما سلطان جهت صله آن كتاب، با منازعان خواجه كه پيوسته خـاك تخلـيط در                . بگذرانيد
چه او  . جمله گفتند كه پنجاه هزار درم كافي است       . افكندند، تدبير انديشيد    قدح جاه وي مي   

چون سلطان تعصب عالي داشت، اين تخليط در او گرفت و از            . مرد رافضي و معتزلي است    
رم، سي هزار را موقوف داشت و بيست هزار درم بدو فرستاد و او آن مبلغ را                 پنجاه هزار د  

  2.بين حمامي وفقاعي قسمت كرد
چون فردوسي از طوس گريخته به غزنين آمد، عنـصري و فرخـي و عـسجدي، بـه تفّـرج                    

چون فردوسي را از دور بديدند كه آهنگ . صحرا، بيرون رفته بودند و بر كنار آبي نشسته       
شت، هر يك مصراعي گفتند كه قافيـه چهـارم نداشـت و از فردوسـي مـصراعي                  ايشان دا 
  . خواستند

  چون روي تو خورشيد نباشد روشن  : عنصري گفت  
  همرنگ رخت گل نبود در گلشن  : فرخي گفت  

                                                 
  :  شودعهمچنين به منابع زير رجو. 199، ص 2 هفت اقليم، ج -1

 . 354، ص 2هاي سبز، ج  حريم سايه / 476آتشكده آذر، ص  / 586، ص2  مجمل فصيحي،ج

  :همچنين به منابع زير رجوع شود. 200، ص 2 هفت اقليم،  ج -2
  . 53تذكره الشعرا ، ص  / 82چهار مقاله ، ص 

  : دريافت كرده است» درهم«، »دينار«در منابع زير آمده است كه فردوسي به جاي 
                                / 344مجالس النفايس، ص  / 321، ص 4ريحانه االدب ، ج  / 22تصحيح تذكره شعراي مرآه الخيال ، ص 

 . 590، ص 2مجمل فصيحي ، ج  / 523نتايج االفكار ، ص  / 949، ص 2مجمع الفصحا، ج 
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  مژگانت همي گذر كند از جوشن  :عسجدي گفت 
  مانند سنان گيو در چنگ پشن : فردوسي گفت 

ست كه بدين سبب، ايشان راه درگاه سلطان بر فردوسي ببستند تـا             و اين حكايت مشهور ا    
   1.او را بخت ياري كرد و به حضرت سلطان رسيد و كار نظم شاهنامه، بدو مفوض شد

بعد از ورود فردوسي به دربار سلطان محمود به وسيله ماهك، شعرايي كه در آن زمان بر                 
در اين مجلس سلطان بـه شـعرا        . م داشتند درگاه بودند، همه سر بر خط او نهاده، او را مسلّ          

ايـشان اشـارت بـه فردوسـي        . اشارت فرمود كه رباعي در وصف خط و زلف اياز بگويند          
  : كردند و او در بديهه گفت

 ت بتاچشم تو و تير بـه دسـت        مست اس 
 گرشــد عارضـت زره عـذرش هـست       

  

  بس كس كه ز تير چشم مست تو نجست   
 تكز تير بترسـد همـه كـس خاصـه  ز مـس             

  
كه مجلس ما را چون فـردوس گردانيـدي و بعـد از             ! درك يا فردوسي    سلطان فرمود كه هللا   

از سـلطان حكـم     . آن به فردوسي موسوم شد و در همين مجلس به نظم شاهنامه مأمور شد             
. شد كه هر هزار بيت كه سلطان الـشعرا فردوسـي بگويـد، او را هـزار مثقـال طـال بدهنـد          

  2.ت كه به يك بار بستاندداشوقوف ميفردوسي آن را م

از غزنين به هري آمد و در خانه        . فردوسي بعد از هجاي سلطان محمود از سياست بهراسيد        
بعد از شش ماه توقـف بـه طـوس          . اديب اسماعيل وراق ترمدي پدر اديب صابر نهان ماند        

 آمد و از آنجا به مازندران شد و به خدمت اسپهبد شهريار، از سالطين آن باونـد كـه بـه                    
اين كتاب را از نام محمـود بـازگردانم و بـه         : يزدگرد شهريار نسبت رسانند، رسيد و گفت      

                                                 
  :همچنين به منابع زير رجوع شود. 738 تاريخ گزيده ، ص -1

              / 21 تذكره شعراي مرآه الخيال ، ص  تصحيح / 357، ص 2هاي سبز ، ج  حريم سايه / 51تذكره الشعرا، ص 
 .    320ص . 4 االدب، ج ريحانه

 . 588 تذكره ميخانه، ص -2
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وي قبـول نكـرد و او را از ايـن نيـت بازداشـت و                . نام تو آرم كه بدان احق و اولي باشي        
يكصد بيت هجاي سلطان را به يكصد درهم خريد و بشست و او را دلخوش كـرد و ايمـن                    

   1.بداشت
اي به حكمران هند نوشت و در انديـشه بـود كـه اگـر جـواب،                   د، نامه روزي سلطان محمو  

وزير هم در دم،    . مخالف مرام آيد، چه بايد كرد و راه چاره را از بعضي وزرا استفسار كرد              
  : اين شعر فردوسي را فرو خواند

ــواب     ــد ج ــن آي ــام م ــه ك ــز ب ــر ج  اگ
  

 مــــن و گــــرز و ميــــدان افراســــياب  
  

آورده و بسيار متألم و متأثر گرديد و فرمان داد آن دنانير            پس سلطان به جفاي خود، اقرار       
مقرر اولي را بار شتر كنند و به خانه فردوسي برند، آن بار از دروازه طـوس وارد شـد و                     

   2.بردند در همان حال جنازه فردوسي را از دروازه طوس خارج كردند و به قبرستان مي
 شيخ ابوالقاسم گرگاني فرمود كه حكـيم        گويند چون حكيم ابوالقاسم فردوسي وفات يافت،      

من بر وي نماز نگذارم و در همـان شـب           . تمامت عمر خود را صرف مدحت مجوسيه نمود       
از وي پرسيد كه اين منزلـت بـه چـه        . حكيم را به خواب ديد در روح و ريحان جناب نعيم          

  :  گفتم- سبحانه و تعالي-با اين بيت كه در توحيد حق: يافتي؟ حكيم گفت
 ن را بلنـــدي و پـــستي تـــوييجهـــا

  
 3اي، هرچـــه هـــستي تـــويي  نـــدانم چـــه  

  

                                                 
  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 949، ص 2 ،مجمع الفصحا، ج -1

   /  322، ص 4ريحانه االدب، ج / 53تذكره الشعرا ، ص  / 200، ص 2هفت اقليم، ج  / 82-83تذكره الشعرا، ص 
 .594مجمل فصيحي ، ص  / 525نتايج االفكار، ص 

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 323، ص 4انه االدب، ج  ريح-2
 . 487آتشكده آذر ، ص  / 84چهار مقاله، ص 

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 260 رياض العارفين، ص -1
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  ابوالحسن علي بن جولوغ فرخي سيستاني 
فرخي از سيستان بود، طبعي به غايت نيكو داشت و شعر خوشي گفتي و چنگ، تـر زدي و                   
خدمت دهقاني كرد از دهاقين سيستان و اين دهقان او را هر سال دويـست كيـل پـنج منـي          

امـا زنـي خواسـت از مـوالي خلـف و            . د درم سيم نوحي، او را تمام بودي       غله دادي و ص   
قصه بـه دهقـان برداشـت    . برگ ماند فرخي بي. خرجش بيشتر افتاد و دبه و زنبيل در افزود       

دهقان بر پشت قصه توقيع كرد كـه ايـن قـدر از تـو دريـغ                 . كه مرا خرج بيشتر شده است     
ون بشنيد، مأيوس گشت و از صادر و وارد         فرخي چ . نيست و بيشتر از اين را روي نيست       

تـا خبـر    . كرد تا از اطراف و اكناف عالم ممدوحي شـنود تـا روي بـدو آورد                 استخبار مي 
كند و اين جماعت     چغانيان كه اين نوع را تربيت مي       كردند او را از امير ابوالمظفّر چغاني به       

  1.دهد را صله و جايزه فاخر همي
  

  : ابوالمظفر بياراست كه مطلعش اين استاي در مدح امير  فرخي قصيده
ــستان   ــرفتم ز سي ــه ب ــاروان حلّ ــا ك  ب

  
ــان     ــده ز دل بافتـــه ز جـ ــا حلّـــه تنيـ بـ

  
و عزيمت به آن جانب كرد و چون به حـضرت چغانيـان رسـيد، بهارگـاه بـود و اميـر بـه                        

و اي خواند     فرخي به نزديك او رفت و او را قصيده        . داغگاه، عميد اسعد، كدخداي امير بود     
خواجه عميد اسعد، مردي فاضـل بـود و شـاعر دوسـت، شـعر               . شعر امير بر او عرضه كرد     

اي پيش و پـس چـاك         اندام، جبه   فرخي را سگزيي ديد بي    . فرخي را شعري ديد، تر و عذب      
امير : گفتبر سبيل امتحان . هيچ باور نكرد. پوشيده و بس ناخوش و شعري در آسمان هفتم      

                                                                                                                     
 / 344 مجالس النفايس، ص  / 322، ص 4ريحانه االدب ، ج  / .54تذكره الشعرا ، ص  / 661تاريخ گزيده ، ص 

                          . .488آتشكده آذر، ص  / 526فكار ، ص نتايج اال

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 60 چهار مقاله ، ص -2
 597، ص 2مجمل فصيحي ، ج  / 4فرخي سيستاني،  ص  / 55تذكره الشعرا ، ص  / 1055، ص 2مجمع الفصحا، ج 
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 پيش او و تو را با خود ببرم و به داغگـاه كـه داغگـاه عظـيم                   رومبه داغگاه است و من مي     
   1.اي گوي اليق وقت قصيده. خوش جايي است

اي در وصف داغگاه سرود و عميد اسعد او را نـزد شـاه معرفـي                  فرخي در آن شب، قصيده    
در مجلس شراب، فرخي برخاسته و قصيده اول را برخواند          . كرد و حال او به شرح بازگفت      

چون شراب اثر مسرت بخش خود را افـزود،         . س يافت و امير را بس خوش آمد       و اذن جلو  
  :قصيده داغگاه عرضه داشت و آن قصيده اين است

  
 روي پوشـــد مرغـزار    چون پـــرند نيلگـون بـر      

 قيـاس   خاك را چون ناف آهو، مـشك زايـد بـي          
 دوش وقـت صبــحدم بـــوي بهــار آورد بـاد          

    

 وهـسار پرنيان هفــت رنـگ انـدر ســـر آرد ك            
 شـمار   بيد را چون پر طـوطي، بـرگ رويـد بـي           

ــاد بهـــار و خــــرما بـــــوي بهــار    ... حبـــذا ب
  
. انـد   هزار كره بـراي داغ، گـروه كـرده        : در آن وقت امير در اهتراز درآمده فرخي را گفت         

فرخي دستار سگزيانه بنهاد و خود را به ميـان          . كه بتواني از آنها گرفتن، تو را باشد         چندان
ها را به رباطي ويران كه در آن حوالي بود، درون افكند              به زحمت بعضي كره   . نداخترمه ا 

   2.ها بدو بخشيد چون امير بديد، بخنديد و كره. و خسته و مانده بيفتاد
الدوله محمود بن سبكتكين غـازي را ـ نـوراهللا قبـر      وقتي فرخي شاعر، سلطان ماضي يمين

ات و كارهايي كـه در آن سـفر برآمـده بـود، از     هما ـ در قصيده مدح گفت، در فتح سومن 
الدوله محمـود     غزوات و غير آن، به غايت آن قصيده غرّا و شاهد افتاده بود و سلطان يمين               

                                                 
  :  شودهمچنين به منابع زير رجوع. 61 تذكره الشعرا ، ص -1

 . 7فرخي سيستاني ، ص  / 1055، ص 2،مجمع الفصحا، ج  / 55تذكره الشعرا ، ص 

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 1056، ص 2 مجمع الفصحا، ج -2
با اين تفاوت .  61-62چهار مقاله ، ص  / 286، ص 1هفت اقليم،ج / 9فرخي سيستاني ، ص  / 56تذكره الشعرا ، ص 
 . قاله سخني از خواندن اولين قصيده فرخي به ميان نيامده استكه در كتاب چهار م
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وار، زر بخشيد و بعـد از آن، كـس بـه     فرخي را يك پيل. اهللا ـ نيك خوش آمد  را ـ رحمه 
  1.مثل اين حكايت نشنيده است و نشان نداده

  بن احمد عنصري بلخي ابوالقاسم حسن  
گويند شبي در اثناي مستي و مجلس بيخودي و عشقبازي، سلطان محمـود بـه ايـاز حكـم                   

اياز، بنا بر امتثال امر     . فرمود كه دو زلف سياه خود را كه روز سلطان را سياه كرده، بتراشد             
ه هـم   الصباح كه سلطان ازين حكم آگاه شد، نهايت تغيير ب           علي. سلطاني، زلف خود را بريد    

  : رسانيد و حكيم عنصري اين رباعي گفته، چندين بار سلطان، دهانش پر از جواهر كرد
 سـت ازلف از كاستــنكي عيـب ســر 

 ست اروز طرب و نشاط و مي خواستن
  

 چــه جــاي بــه غــم نشــستن و خاســتن اســت        
ـــت  ـــراستن اســـ ـــن ســرو،زپيــــ  2كاراستــــ

  
سلطان : گفت. و او به شراب مشغول بود     گويند شبي سلطان محمود از پي عنصري بفرستاد         

سـلطان  . بامداد به حضرت آيم   . را بندگي برسان و بگو كه به دولت تو به عشرت مشغوليم           
بفرمود تا او را در گليمي انداختند و چهار كـس گوشـه گلـيم برگرفتنـد و پـيش سـلطان                      

 مـن كيـستم؟ عنـصري     : پـيش رفـت و گفـت      . سلطان خواست او را امتحان كنـد      . آوردند
  :الحال در بديهه گفت و برخواند في

 تو آن شاهي كه اندر شـرق و در غـرب          
ـــل   ــسبيـح و تهلي ـــد در ت ـــي گوين  هم

  

 جهـــــود و گبــــر و ترســـا و مـــسلمان  
ــردان  ـــود گـ  الهـــــي عاقبـــــت محمــ

   
  3.سلطان فرمود تا دهان او پر جواهر كردند

                                                 
 . 20فرخي سيستاني ، ص  -1

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 918، ص 2الفصحا، ج   مجمع -2
                                       / 459 نتايج االفكار ، ص / 217 ، ص4ريحانه االدب، ج  / 57- 58چهار مقاله ، ص 

 .  20صحيح تذكره شعراي مرآه الخيال ص ت

 . 739تاريخ گزيده، ص  -  1
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ي اسبش سر خورد و شاه      كرد كه پا    گويند روزي سلطان محمود در ميدان چوگان بازي مي        
اش خراشيده شد و از فرط خشم و خجلت، خواست اسب را پي كند،                به زمين افتاد و چهره    

  : البداهه اين رباعي را سرود عنصري كه حاضر بود، في
شــاها ادبــــي كـــن فلــك بــد خـــو را 
 گرگــوي خطــا رفــت بــه چوگــانش زن 

  

ـــو را    كĤسيـــــب رسانيـــــد رخ نيكـــ
بـه مـن بخـش او را        ور اسب غلـط كـرد       

  
  1.ز شنيدن اين رباعي آتش خشم شاه فرو نشست و اسب خود به وي بخشيدا
  دوره مغوالن -ج

   د محمد بن ابوبكر عطار نيشابوريفريدالدين ابوحام
، به نيشابور رسيدند، شـيخ       چون بهاءالدين، پدر مولوي با پسرش از خراسان هجرت كرده         

شيخ عطـار كتـاب     . مد و در آن وقت موالنا كوچك بود       فريدالدين عطار، به ديدن موالنا آ     
زود باشـد كـه     : الدين داد و موالنا بهاء الدين را گفت         اسرارنامه را به هديه به موالنا جالل      

   2.اين پسر تو آتش به سوختگان عالم زند
اي   ناگـاه ديوانـه   . روزي عطار در دكان خود نشسته بود و غالمان در بر او ايستاده بودنـد              

چـه  : عطار او را گفـت    . كشيدو تيز در دكان نگريست و آب در چشم گردانيد و آه             رسيد  
بارم اي خواجه، من سبك   : ديوانه گفت . ينگري؟ مصلحت آن است كه زود درگذر        خيره مي 

تو تدبير اشغال خـود كـن و       . توانم گذشت زود از اين بازار مي    .  هيچ ندارم  اي  و به جز خرقه   
و خرقـه   . اين چنين : گذري؟ گفت ميچگونه  : گفت.  كن از روي بصيرت فكري به حال خود      

                                                 
 .462دويست سخنور ، ص  -  2

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 193تذكره الشعرا، ص  -  3
                                                  / 322، ص 1تاريخ ادبيات ايران، ج / 599 نفحات االنس من حضرات القدس، ص 

 . 36تصحيح تذكره شعراي مرآه الخيال ، ص 
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عطار تغيير حالت داد و دكان را بـست و روي           . از بر كند و زير سر نهاد و جان تسليم كرد          
   1.از جهان بركشيد

الدين اكاف رفت كه عابد بود و به دسـت            چون عطار تغيير حالت داد، به صومعه شيخ ركن        
  2.يشان او بوداو توبه كرد و چند سال در حلقه درو

عطار در نيشابور بود، دوازده سراي معمور داشت و چون روي به عالم ديگر داشت، آنهـا                 
به گورستان  . كرد تا سراپا تمام از هم ريخت و درون شهري جايي نمانده بود              را مرمت نمي  

  3.رفت و در همين موضع كه مدفن اوست، مسكن داشته است
ا مكـش كـه     ، شخصي پيدا شـده گفـت ايـن پيـر ر           خواست شيخ را به قتل رساند     مغولي مي 

چـون  . مفروش كه بهتر از اين خواهندم خريـدن       : شيخ گفت . دهمخونبهاي وي هزار درم مي    
بفـروش  : شيخ گفـت  . دهميك من كاه مي   :  ديگري رسيده، گفت   آن شخص از وي بگذشت،    

 4.مغول شيخ را شربت شهادت چشانيد. ارزم كه بيش از اين نمي

                                                 
  . 188تذكره الشعرا ، ص  -  1

  : درمنابع زير آمده است كه درويش به جاي خرقه، كاسه چوبين خود را زير سرگذاشت و جان تسليم كرد
                                               / 146، ص 4ريحانه االدب، ج  / 140مجالس العشاق، ص  / 599 االنس من حضرات القدس، ص نفحات

 تصحيح تذكره شعراي مرآه  / 277، ص 2هفت اقليم، ج  / 700آتشكده آذر، ص  / 321، ص 1تاريخ ادبيات ايران ، ج 
 . 53جستجو در احوال و آثار فريدالدين عطار نيشابوري،ص  / 34الخيال ، ص 

  . 188تذكره الشعرا ، ص  -  2
جستجو در احوال و آثار فريدالدين عطار نيشابوري، ص  / 277، ص 2هفت اقليم ، ج :  رجوع شودهمچنين به منابع زير

45 . 

  . 142مجالس العشاق ، ص  -  3
  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 288، ص 2هفت اقليم ،ج -4

                       ريحانه                    / 701آتشكده آذر ، ص  / 141مجالس العشاق ، ص  / 91تذكره الشعرا، ص 
 .65جستجو در احوال و آثار فريدالدين عطار نيشابوري، ص / 149، ص 4االدب ، ج 
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طار را زدند، به دو دست سر خود را نگاه داشته، به قدر نـيم فرسـنگ                 گويند چون گردن ع   
دويده تا آنجا كه الحال مرقد اوست، رسيده همانجا روح پرفتوحش به آسمان عليين پرواز               

 1.كرده
. قاتل عطار، با كمال ندامت شيخ را به طريق مسلمين غسل داده و كفن كرده و دفن نمـود                  

  2.كرد ر مزار وي مجاور بود و استغفار ميالحيات بر س خود او نيز مادام
  

  الدين مصلح بن عبداهللا سعدي شيرازي  ابومحمد مشرّف
امـا از   . اول حال، سعدي بر جوان قصابي عاشق شده و آن جوان خالي از طبع نبـوده اسـت                 

بنياد غـزل گفـتن     . شده و طاقت آن كه قصيده بر او خوانند، نداشت           شنيدن قصيده ملول مي   
  : شد و اين دو مطلع از براي او گفته استاز آن وقت 

 مدام در پـس بازار عشق، خــون نـوي اسـت          
 زمن مپرس كه در دست او دلـت چـون اسـت           

  

 مرو، مرو كه در آن كوه هزار جان بـه جـوي اسـت               
  3از او بپـــرس كــه انگــشتهاش در خــــون اســـت 

     
داد    و آب به مردم مـي      كرد  المقدس و بالد شام، مدتي سقايي مي        گويند شيخ سعدي در بيت    

 4.رسيد و سعدي را از زالل انعام و افضال خود سيراب گردانيد) ع(تا به خضر 
 واقع شد، آن شـريف      ئيگوالجمله گفت   بر سادات و اشراف، في    وقتي سعدي را با يكي از اكا      

چون بيدار شد، پيش شيخ آمـد و        . كردرا به خواب ديد كه وي را عتاب مي        حضرت رسالت   
 1.مود و استرضاي وي كردعذرخواهي ن

                                                 
  . 701آتشكده آذر ، ص  -1
  :                                                       همچنين به منابع زير رجوع شود.149، ص 4ريحانه االدب ، ج  -2

 53العارفين، ص رياض/ 66جستجو در احوال و آثار فريدالدين عطار نيشابوري، ص  / 701آتشكده آذر ، ص 

 . 175مجالس العشاق، ص  -3

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 601االنس من حضرات القدس، ص  نفحات -4
 . 319نتايج االفكار، ص  / 197، ص 1هفت اقليم، ج 
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سعدي شيرازي در سومنات، به محض خدمت ديانت، حقّه خود را به شكل زنّار انـداخت و                 
عاقبت، بت بزرگ سومنات را     . چندي در معبد سومنات به روش ايشان به عبادت پرداخت         

كه از عاج ساخته بودند، شكست و شخصي را كه رسن هر دو دست بت، در دست او بود،                   
  2.سانيدبه قتل ر

الدين سهروردي در يـك      ارده كه اكثر آن پياده بوده و با شيخ شهاب         زسعدي چهارده حج گ   
   3.كشتي، سفر دريا كرده است

آسمان گشوده شـد و     يكي از مشايخ منكر سعدي بود، شبي در واقعه چنان ديد كه درهاي              
ي شـيرازي   بـراي سـعد   : پرسيد كه اين چيست؟ گفتنـد     . هاي نور نازل شدند   مالئكه، با طبق  

  : است كه بيتي گفته و مقبول درگاه حق ـ سبحانه ـ افتاده است و آن بيت اين است
 بـرگ درختـان سـبز از نظـر هوشـيار         

  
  هر ورقش دفتري است معرفت كردگار  

آن عزيز چون از واقعه درآمد، هم در شب به زاويه شيخ سعدي رفت كـه وي را بـشارت                    
چـون گـوش كـشيد همـين بيـت          . يكنـد  زمزمـه م   ديد كه چراغي افروخته و با خـود       . دهد
  4.خواندمي

  الدين محمد بن محمد حافظ شيرازي  خواجه شمس
اي بود و اكثر اطفال ارباب حال در آن مكتب به             خانهاند كه حوالي دكان حافظ مكتب       ردهآو

شده روزي به     درس خواندن، اشتغال داشتند و عبور از خواجه هر روز بدان سمت واقع مي             
                                                                                                                     

 .601  نفحات االنس من حضرات القدس، ص  -1

 .197، ص 1هفت اقليم ، ج : همچنين به منبع زير رجوع شود. 35، ص 3ريحانه االدب، ج  -2

  : همچنين به منابع زير رجوع شود.319نتايج االفكار ، ص  -3
  .197، ص 1هفت اقليم ، ج / 601  نفحات االنس من حضرات القدس، ص 

      :رجوع شودهمچنين به منابع زير . 320نتايج االفكار ، ص  -4
                                               /276آتشكده آذر، ص  / 601االنس من حضرات القدس، ص  اتنفح / 36، ص 3ريحانه االدب ج 

 .175مجالس العشاق ، ص 
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مرا بايـد   . شود  د كه درس خواندن و سواد به هم رساندن موجب خداشناسي مي           خاطرش آم 
اي بـردارم،     نهايت الهي، ازين فـيض بهـره        كه به اين كار رجوع كنم شايد كه از عنايت بي          

رسـيد، بـه چهـار       نمود و آنچه از كسب او به هم مي         استخاره شروع   الحال در آن كار بي      في
سمت به فقرا و يـك      داد و يك ق   يك حصه به معلم مي     والده و    كرد، يك بخش به     بخش مي 

تا به اندك زماني به توفيق ايزد بيچون و عنايـت گونـاگون خـالق               . كردربع صرف خود مي   
 1. حافظ قرآن شد»فيكون كن«

در اخبار آمده كه در جوار حافظ، دكـان بـزازي بـوده و جـوان فـصيح و بليـغ و صـاحب                        
آمدنـد و بـا او صـحبت          يـدن او مـي    م اهل، بـه د    سخني، خداوند آن دكان بوده و اكثر مرد       

گفته كـه بهتـرين طوايـف،         داشته و حافظ را از اطوار آن مردم خوش آمده و با خود مي             مي
گـاه در مقـام       شـد، و گـاه    اند و هميشه آرزومند آن بوده كه از زمره سخنوران با            اين طايفه 
 بـر يـاران خـود       گفتـه و   مهارتي نداشته، اكثـر نـاموزون مي       شده، چون در آن فن    انتظام مي 

تا آنكه در شهر به     . اند  آمده  مصاحبانش با او از روي ضحك و تمسخر پيش مي         . خواندهمي
 2.اند نموده خلق او را در پيش داشته مضحكه مي يابد و دو سال، ناموزوني اشتهار مي

وي به آستانه متبركه بابـاكوهي      المبارك، حافظ در عالم يأس، ر       روزي از روزهاي رمضان   
 و هر شب، زبـان      كند و هر روز   شب در آنجا افطار نمي      چون به مطلب ميرسد، سه    . ردگذايم

در شـب   . نمايـد   ز حضرت عزت باري نشأت فيض، طلب مي       گشايد و ا  و تضرع و زاري مي    
ي بـه مـشام     در عالم نوم بـوي خوشـ      . بردوم در عين تضرع و زاري، خوابش مي       بيست و س  

مركـب او تـا     آيد كه از نعـل         به نظرش در مي    رسد و شاهسواري  جان آن نيك سرانجام مي    
اي حـافظ،   : گويـد كـه   نماياند و مي    ساق عرش، نور بلند ميشده، روي مبارك به ايشان مي         

بارك خـود بـرآورده بـه     اي در كمال سفيدي از دهان م        برخيز كه مراد تو برآورديم، و لقمه      
                                                 

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 85تذكره ميخانه، ص  -1
 . 366ي، ص از سعدي تا جام / 274-275، ص 1حريم سايه هاي سبز، ج

 . 275، ص 1 حريم سايه هاي سبز،  ج :ع زير رجوع شودهمچنين به منب. 86 تذكره ميخانه ، ص -2
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 در فصاحت و بالغـت،      .ابواب علم بر تو گشاده گشت     : فرمايد كه   نهد و مي    دهان حافظ مي  
نادره زمان شدي و اشعار تو را دست به دست، تحفه خواهند برد، و تا انقراض عالم در هر                   

اي   فرموده، هرگز بـه آن لـذت لقمـه        خواجه مي . گار يادگار خواهد ماند   ملكي بر صفحه روز   
ن نخورده و از هيچ لذتي آن قسم ذوق نيافته بودم كه از آن لقمه در آن وقت خواست از م                   

پير روشن ضميري بـه نظـر آمـد و          . من پيش دويدم تا احوال از او معلوم كنم        . غايب شود 
. العلم و علي بابها     انا مدينه : اين آن كسي است كه حضرت رسالت در شأن او فرمود          : گفت

آواز بانگ مؤذن به گوشم رسـيد،       . از شوق برخاستم كه خود را به قدم آن سرور، برسانم          
آمـد و ايـن غـزل كـه هـر             ر آن سفيده صبح، بحر دلم در مـوج مـي          از خواب بيدار شدم د    

  : مصراعش رشته جواهر قيمتي است، بر كنار افتاد
 دوش وقت سحر از غـصه نجـاتم دادنـد         

  
 ونــدر آن ظلمــت شــب آب حيــاتم دادنــد  

  
القصه چون روز شد به شهر در آمدم و نزد ياران خود رفتم، ايشان از من از روي ضحك                   

چون تمام شده گفتند اين شـعر تـو         . من اين غزل را خواندن گرفتم     . طلبيدندر  عو استهزا، ش  
نيست و به اعتقاد ما معلوم نيست كه هيچ فردي از افرا شعرا در اين زمان، بـه ايـن خـوبي     

به توفيق  . شعر گفته باشد، چون از تو قبول كنيم؟ گفتم غزلي طرح كنيد، غزلي طرح كردند              
گفـتم كـه بـه از آن        آوردند، همچنان خوب مي      ميان مي  رفيض فياض خوب گفتم و هرچه د      

  1.اهللا علي كل شيء قدير گشت كه انهميشه به گرد خاطرم مي. توان گفتن
چاه «اكبر و در نزديك جايي به نام  روايت ديگر، مكاشفه حافظ در كوه شرقي تنگستان اهللا       

 شهر حكايات شـيرين     اتفاق افتاده و هنوز هم در السنه و افواه مردم آن          » مرتاض علي شاه  
ها را بـراي ذكـر و عبـادت از          خواجه يك اربعين، شب   :ه منقول است  از آن جمل  . جاري است 

                                                 
  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 86- 87تذكره ميخانه ، ص  -  1

خني در اين منبع از شعري كه به حافظ الهام شده، س. 367از سعدي تا جامي، ص  / 276، ص 1حريم سايه هاي سبز ، ج 
 . به ميان نيامده است و فقط خواب ديدن حافظ در آستانه متبركه باباكوهي ذكر شده است
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ها، در حالي كه عشقي صوري با شاهدي          در يكي از شب   . رفت  بره آن بزرگ مي   شهر به مق  
. را در سرداشت، در طلـب محبـوب حقيقـي بـه عبادتگـاه خـود رفـت       » شاخ نبات «به نام   

ا ذوق و وجدي حاصل گرديد و در عالم مكاشفه چندين تـن از اوليـاء را                 سحرگاهان، او ر  
در همان حال، زبان او به شعر گويا شد و          . مشاهده كرد كه به او شرابي روحاني چشانيدند       

  :اولين ابياتي كه بر طبع او از غيب الهام گرديد، اين غزل معروف اوست
 1وندر آن ظلمـت شـب آب حيـاتم دادنـد              دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  
ده كـه چـون از سـعادت        اند كه يكي از اكابر، بـه خواجـه حـافظ فرمـو              ارباب خبر آورده   

الـدين   شمس. اي، بايد كه تخلص خود حافظ نمايي  خواني مستفيذ گشته    فرقان خواني و   قرآن
  2. تخلص خود را حافظ نمود بنا بر گفته آن بزرگوار،

اما بنـا بـه     . هاي خود، باري قصد تبريز داشت     اه افشار به هنگام پيشروي    ه نادرش اند ك   آورده
وي براي دل دادن به سرداران و نيز براي آرام و قـرار دل              . مالحظاتي در حركت مردد بود    

  : گرفتند و اين بين برآمد. گيريم از حافظ فال مي: خود گفت
 عراق و فارس گرفتي بـه شـعر خـوش، حـافظ           

  
ـــد    ــت بغـ ــه نوب ــا ك ــز اســت بي ــت تبري  اد و وق

   
يـوان را  بـاز د . نادر خيلي شوق كرد و شعف و هيجان حركت را هم به ديگران سرايت كرد         

يـك فـال ديگـر بـاز هـم بگـو تـا دل ديگـران هـم از                    ! واربست و گفت اي خواجه بزرگ     
بخـش، در مطلـع       اين بيـت روح   . الغيبي و سرود الريبي تو، بيشتر از پيش قوت گيرد           لسان
  : برآمد

ــاج       ــــزد كه از همـــه دلبران ستانــي باجس ــون ت ــالمي چ ــان ع ــر خوب ــر س ــه ب ــرا ك  چ

                                                 
 .279، ص 1حريم سايه هاي سبز ، ج : همچنين به منبع زير رجوع شود. 367 از سعدي تا جامي، ص -  2

/                         185 ، ص2تاريخ ادبيات ايران، ج : همچنين به منابع زير رجوع شود. 86-87 تذكره ميخانه ، ص -3
 . 366از سعدي تا جامي، ص 
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  1.گويند همين بالغت غيبي سبب شد كه نادر فرمود عمارت حافظ را تجديد كنند

هنگامي كه شاه اسماعيل صفوي به شيراز وارد شد، اكثر بقاع اكابر سلف را كـه دوسـتدار                  
به نظر احراز صـفا و عـدم        . تا به فراز خواجه رسيد    اهل بيت عصمت نبودند، ويران ساخت       

صفاي نيت او دوستدار اهل بيت عصمت بودن يا نبودن وي، به ديوانش فـال گرفـت و بـه                    
  : شعري تصادف نمود كه اين است

 حــافظ ز جــان محــب رســول اســت و آل او 
  

  حقا بديــن گــواست خــداوند داورم  

  2.ادر گرديدپس امر ملوكانه به تعمير مزار خواجه ص
الغيب، از روز وفات اوسـت؛ چـون خواجـه حـافظ بـا                بنا به نوشته بعضي، آغاز لقب لسان      

اش نمـاز     زيـسته اسـت ، مـشايخ وقـت بـر جنـازه              كمال رند مـشربي و الاباليگرانـه مـي        
آخراالمر قرار شد كه اشعارش را كه متفرق شـده بـود، جمـع نماينـد و در                  . اند  گذارده  نمي

ودكي معصوم، يكي از آنها را بيرون آورده و بر طبق مضمون آن، عمـل               ك. رسوبي اندازند 
  : چون چنين كردند، اين بيت بر آمد. كنند

 قــــدم دريــغ مــــدار از جنــازه حــافظ
  

  3رود به بهشت اگرچه غرق گناه است مي  
  

افته و ناكاميهاي تلخ را     ها با توجه به خاستگاه اجتماعي خويش، آرزوهاي دست ناي            افسانه
اي در دامـان فرهنـگ و اجتمـاع           از آنجا كـه هـر افـسانه       . زنندو از آن دم مي    دارند  يان مي ب

                                                 
 .319-320، ص 1حريم سايه هاي سبز ، ج : همچنين به منبع زير رجوع شود.251  از سعدي تا جامي، ص -1

  : همچنين به منابع زير رجوع شود.14، ص 2 ريحانه االدب، ج -2
 .319 ص ،1حريم سايه هاي سبز ، ج  / 370  از سعدي تا جامي، ص 

  : همچنين به منابع زير رجوع شود. 13، ص 2ريحانه االدب ، ج    -1
 . 309، 1حريم سايه هاي سبز ،ج / 172نتايج االفكار، ص  /  24تصحيح تذكره شعراي مرآه الخيال ، ص 
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شـناختي آن از اهميـت بـااليي          شـك كاركردهـاي مـردم       يابد، بـي    دوران خود پرورش مي   
  .برخوردار است

  هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دوران سامانيان و غزنويان ويژگي -الف 
  

هاي ايراني، در ايـران       اي است كه بايد آن را عهد حكومت         ورهقرن چهارم از نظر تاريخي د     
اين دوره، عصر طاليي تمدن اسالمي و همچنين ظهور علمـا و شـعراي بـزرگ و                 . دانست

قرن چهارم دوره رواج و تثبيت نظم و نثر فارسي          . شمار در اين زمينه است      تدوين كتب بي  
.  و شـاعري فـراهم كـرده اسـت         است و روزگار خوب مادي، انگيزه بزرگي را براي شـعر          

دراين عهد، شاعران بزرگ درباري به مدح پادشاهان و رجـال دربـاري سـرگرم بودنـد و                  
 داشت و موظف بود پادشاه را در اعياد و مراسـم  راتبه ايمعموالً هر شاعر مداح، وظيفه و   

رودكي، پدر شـعر    . گران هم دريافت كند    گويد و پيداست كه ممكن بود صالت       رسمي مدح 
  : اند كه  در باب رودكي آورده.شودان اين دوره محسوب ميارسي از شاعرف

  . رفتم بود و چهارصد شتر زيربنه او مياو را دويست غال -
 .   دريافت كرد از لشكرپنج هزار دينار مضاعف»بوي جوي موليان«در ازاي سرودن -

هارم به همـين  در قرن پنجم كه دوره سلطنت غزنويان است، وضعيت ترسيم شده در قرن چ            
از آنجايي كه غزنويان غالماني     . شودابد و تغييرات محسوسي مشاهده نمي     ي  منوال ادامه مي  

بودند كه از دير باز در ايران پرورده شده و تربيت يافته سامانيان بودند، با آداب و رسـوم                   
. تايراني كامالً آشنا بودند وسلطان محمود غزنوي نيز به شعر و شاعري عالقه داشـته اسـ             

در ايـن دوران، محـور      . توان از عنصري، فرخي و منوچهري نام برد       ره مي از شاعران اين دو   
هاي گـران اسـت و در نتيجـه     اصلي شعر، مدح پادشاهان و سالطين به انگيزه دريافت صله       

هاي گـران، بـه وجـود         هاي مرتبط با اين دوره، در زمينه شاعر شدن و دريافت صله             افسانه
اي در وصف داغگاه سـرود و         انگيزه شاعري و ثروتمند شدن، قصيده     آمده است؛ فرخي به     

  .تعدادي از كرگان را به عنوان صله دريافت كرد 
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الشعراي دربار محمود است و لقب حكيم داشته و به دليل ثروت و قدرت                عنصري ملك  -
گويي عنصري هنگام بريدن زلف ايـاز         بديهه. مورد حسادت شاعران ديگر قرار گرفته است      

 . »دهان او را سه بار پر از جواهر كردند«ه دستور سلطان محمود، باعث شد تا ب
ـ  «سفر فتح سومنات و دريافت      مدح سلطان محمود، توسط فرخي در        - زر از  » واريك پيل

 .سوي سلطان محمود
  .گويي عنصري در هنگام مستي و بيخودي نزد سلطان محمود بديهي -
 

  هنگي دوره مغوالنهاي اجتماعي، سياسي و فر ويژگي -ب 
هاي خراسان دهها مدرسه و نظاميه        در شش قرن نخستين دوره اسالمي، در هر يك از شهر          

وجود داشت تا آنجا كه خراسان به عنوان شرق جهان اسالم سـرزميني مطلـوب بـراي بنـا                   
اما اين همه شكوه و جالل معنوي از چشم ستيزه جويان بـه دور              . كردن اركان فرهنگي بود   

ا آنگاه كه انگيزه هجوم مغوالن بر اثر بي تدبيري تركان خوارزمشاهي بيدار شد و               ت. نماند
ـ        با. ادآنان را بر شهر هاي خراسان و ساير منطق استيال د           سازي  آنكه مغوالن پـس از ويران

خراسان و ديگر شهرها بر اين سرزمين حكومت كرده وخود را با فرهنگ آن آميختند ولـي     
ـ   را از پاي انداخت؛ بخراسان و ديگر مناطقزخم ناشي از هجوم آنان   در از طوري كـه هرق

   .كنيم شفتگي و انحطاط را بيشتر مشاهده ميرويم، اين آ نيمه اول قرن هفتم فراتر مي
 شعر مدحي يا درباري با حمله مغوالن ضـعيف          توان گفت در باره سرايندگي دوره مغول مي     

تـرين    ، بهتـرين و لطيـف     دا كرد و در واقع    هاي كامل پي    نمونه  شعر عرفاني،  ،شد و در مقابل   
يكي از عوامل   . قالب عبارات موزون فارسي در آمد     اني تصوف و عرفان، در اين عصر ب       مع

پيدا شدن اين مسلك، ظلم و تجاوز و اجحاف مغول است؛ زيرا كشت و كشتار وحشتناك                
ره چـون از    مغول و ياس مردم از اوضاع اجتماعي اين دوره باعث شد تا صاحبدالن اين دو              

عـالم درون آورده و از طريـق        جرم روي ب    شكسته شده بودند، ال     جهان بيرون، رنجيده و دل    
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مقايـسه   1.معنويت و مطالعه، آرامش و صفاي باطن را جايگزين شورش عالم ظاهر كردنـد             
  .قابل مشاهده استزير هاي دوره سامانيان و مغوالن در ويژگي

   ادشاهان و اميران ساماني به هويت ايراني عالقه پ : خصوصيات دوره سامانيان    
/ حفظ آداب و رسوم ايراني /  پادشاهان ساماني به زبان و ادب فارسي توجه/خود

عينيت / عالقه پادشاهان و اميران به شعر مدحي / تشويق و اكرام شاعران پارسيگوي 
  فقد ان عرفان) / برونگرايي(گرايي

سبب خود فتن دربارهاي باشكوهي كه با حمايت از ميان ر : خصوصيات دوره مغوالن   
 كشته شدن/  ماوراء النهرو   خراسان ايران مانند  مراكزتمدن  نابودي/ ادبيات بودند  ترقي
توجه مردم به معنويت / ايجاد فقر و پريشاني در ميان مردم / ، عالمان و شاعران  اديبان

  انرواج عرف) / درونگرايي(ذهنيت گرايي/ و امور اخروي 
  :شنويم در چنين دوره اي است كه اين روايات را مي

 . كند عطار در اثر انقالبي، بيدار ميشود و توبه مي-
 . سعدي شيرازي به ديدار حضرت خضر نايل شده است -

هـا نيـز      ، مفهـوم افـسانه     با رواج عرفان و تصوف در شعر فارسي       ،   همانطور كه اشاره شد   
لهـي،  ها داراي مفاهيمي چون بيداري و توبـه، لطـف ا           دستخوش تغييرات كلي شد و افسانه     

از ايـن گونـه     . ور گرديـد  آ  طور كلي وقايع عجيـب و شـگفت       و ب ... معجزات و كرامات و     
اند و دليل    انگيز كه باعث تغيير حالت در بزرگان شده است، بسيار آورده            هاي شگفت   افسانه

عي كـه باعـث پـردازش ايـن         جدا از تغيير اوضاع و احوال اجتما      .آن هم بسيار روشن است    
هـاي     كساني كه اساساً طبـع تـصوف و ذوق ايـن انديـشه             تون گفت است، مي   ها شده   هنافسا

شود؛ در نتيجه   » عطار«توانند دريابند چگونه ممكن است كسي         دشوار در آنان نيست، نمي    
گونه   دهد، ناچار هستند از اين    بعضي خاصان را دست مي    براي توجيه آن حال مخصوص كه       

                                                 
 .9تذكره شعراي يزد،  ص -  1
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آسا پيدا كنند تا بتوانند ثابـت كننـد كـه             ونه سرمشقهاي معجزه  گهاي شگفت و از اين      هنمون
و براي اينكه   اند    گشتهم ديگر، گرد جاه و مال و جهان مي        اين بزرگان نيز، نخست مانند مرد     

ـ       ها دست بكشند، چنين خوا    از اين همه دلربايي    در . شده اسـت  رق عادت و كرامـات الزم مي
ي مثل عطار از مـادر بـا همـين ذوق و طبيعـت زاده               انت كه كس  حالي كه سخت آشكار اس    

   1.گونه رفتار، از روز نخست آماده بوده است اند و سرشت آنان براي پذيرفتن اين شده
دهد، خـواهيم دانـست ايـن    ي را نشان مي  ا  العاده  ها كه حوادث خارق     نظر از اين افسانه     صرف
انـد    ها داده   نويسان بدين قصه    ناقب و تذكره  ها، همه شاخ و برگهايي است كه ارباب م          افسانه

هـاي    در نتيجه رواياتي از خود ساخته يا شـنيده        . تا اين حوادث را خالف عادت جلوه دهند       
آموزي، عبرت و يـا       ها، با هدف پند     اكثر اين افسانه  . اند  خود را بدون تحقيق در كتب نوشته      

ه در اگرچـ . ر نبـوده اسـت  گيري اخالقي صورت گرفته و حقيقـت وقـايع، مـورد نظـ      نتيجه
   2.توان به اطالعات تاريخي ارزشمندي دست يافتالي همين منابع نيز مي البه

  
  ها مقايسه مفهومي افسانه -ج 

 حـاوي مـضاميني      طـي دوران تـاريخي مـورد بررسـي           ها از نظر مفهـومي      بررسي افسانه 
 توبه، اعراض از    ، بيداري و   هاي فاخر، لطف الهي     گويي، دريافت صله    قدرت بديهه : همچون

اين مفاهيم در   . دنيا، حسادت به مقام شاعران، معجزات و كرامات و تواضع و فروتني است            
. قالب جدول تنظيم شده و خالصه افسانه مرتبط بـا ايـن مفـاهيم در آن ذكـر شـده اسـت                     

ها، به عنوان نمونه      همچنين در ذيل هر يك از مفاهيم مورد بررسي، به ذكر برخي از افسانه             
  . ره شده استاشا

  مفهوم افسانه ها در دوره سامانيان و مغوالن 

                                                 
 . 55 جستجو در آثار و احوال عطار نيشابوري، ص -  1

  . 420  ص   در تاريخ ساسانيان ،هاي تاريخي افسانه -1
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 ، گـويي عنـصري     بديهـه :  حكايـاتي چـون      : قدرت بديهـه گـويي       ، مفهوم اصلي افسانه     -
ري گويي عنص بديهه / هنگامي كه سلطان محمود به اياز دستور داد تا گيسوان خود را ببرد        

م مستي و بيخـودي نـزد      ي در هنگا  گويي عنصر   بديهه/ هنگام چوگان بازي سلطان محمود      
  .سلطان محمود

اي   نحوه ورود فرخي به دربـار و قـصيده         : دريافت صله هاي فاخر      ، مفهوم اصلي افسانه     -
دريافـت  / رگان را به عنوان صله دريافت كـرد         كه در وصف داغگاه سرود و تعدادي از ك        

از پـس    سيمين كمر    هاي بيشمار فرخي تا آنجا كه به قول نظامي عروضي بيست غالم             صله
پنج هزار دينـار مـضاعف      » بوي جوي موليان  «ازاي سرودن    رودكي در / او بر نشستندي    

يـك  «سفر فتح سـومنات و دريافـت        مدح سلطان محمود، توسط فرخي در       / دريافت كرد   
  .زر از سوي سلطان محمود» وارپيل

  مفاهيم افسانه ها در دوره مغوالن
ديدار عطار و مولوي در شهر نيشابور، عطار به بهاء ،  لطف الهي:  مفهوم اصلي افسانه -

  فرزند تو، آتش به همه سوختگان عالم خواهد زد: ولد وعده داد
درويشي نزد عطار آمد، كاسه چوبين زير سر  : بيداري و توبه ، مفهوم اصلي افسانه -

  .نهاد، عطار نيز تغيير حالت داده، روي از جهان بركشيد
عطار، صاحب دروازه سراي معمور بود كه بعد از  : اعراض از دنيا ، مفهوم اصلي افسانه -

  .تغيير حالت، تمام آنها رها كرد تا ويران شد
الدين اكاف  چون عطار تغيير حالت داد، به صومعه شيخ ركن : توبه ،مفهوم اصلي افسانه  -

  .رفت كه عابد بود و به دست او توبه كرد
ست مغوالن تعجيل عطار به قتل خود در د : وتنيتواضع و فر ، مفهوم اصلي افسانه -
بفروش كه : عطار گفت خواست او را در ازاي يك توبره كاه بخرد،شخصي مي. كرد مي

  .ارزم بيش از اين نمي
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چون گردن عطار را زدند، با دو دست خود،  : معجزه و كرامات ،مفهوم اصلي افسانه  -
به جايي كه اكنون مدفن اوست جان سپرد سر را نگه داشت و به قدر نيم فرسنگ دويد تا 

.  
المقدس و بالد شام، مدتي  گويند شيخ سعدي در بيت :  لطف الهي، مفهوم اصلي افسانه -

رسيد و سعدي را از زالل انعام و ) ع(داد تا به خضر  كرد و آب به مردم مي سقايي مي
حافظ در  / اكبر مكاشفه حافظ در كوه شرقي تنگستان اهللا / افضال خود سيراب گردانيد

  .شوداثر ديدن خوابي شاعر مي
  .منكر بودن يكي از مشايخ سعدي را : تقرب به احديت ، مفهوم اصلي افسانه -

ترديد در كيفيت زندگاني، انديشه و رفتار مردم اثر داشته و             اوضاع آشفته زمان مغوالن بي    
ت روحي و اجتمـاعي و      به دليل مشكال  . شود  انعكاس آن در آثار ادبي نويسندگان ديده مي       

هـاي    وجود آمـد، افـسانه      لبها و مضامين شعري كه در اثر تغيير شرايط اجتماعي به           تغيير قا 
اگـر در دوره سـامانيان و غزنويـان    . كنـد  اين بزرگان هم شـكل خاصـي پيـدا مي      مرتبط با 

رح است، در شـ  ها بوده   گويي از مفاهيم رايج افسانه      ه  هاي فاخرو يا قدرت بديه      دريافت صله 
ها و حكايـاتي اسـت كـه نـشان از بيـداري، توبـه،                 دوره، سخن از افسانه     حال شاعران اين  

  .عنايات الهي و معجزات و كرامات دارند
  

   نتيجه
هـاي مـرتبط بـا بزرگـان ادب           افـسانه ، تحليل و مقايـسه      بندي   طبقه ،در مجموع، شناسايي  

   :سازدايان مي، نتايج زير را نمدوران تاريخي مذكور در  مورد بررسيفارسي
ـ  دهنده آن است كه هرچه شـاعر   هاي مذكور نشان هاي فارسي و افسانه  بررسي تذكرهالف 

هاي مـرتبط     اي نزد مردم، از احترام و محبوبيت بيشتري برخوردار باشد، افسانه            و نويسنده 
هـاي ذكـر شـده در         خورد و افسانه  هاي ادب فارسي، بيشتر به چشم مي        با وي نيز در تذكره    

دهنده شرايط اجتمـاعي، تـاريخي و فرهنگـي آن دوران             هر يك از اين بزرگان، نشان      مورد
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توان در زمينه شناخت مناسبات اجتماعي و وضـعيت         به همين سبب از اين مطالب مي      . ستا
  . فرهنگي مردم هر دوره، تا حدودي سود برد

گـويي،    هقدرت بديهـ  : ها از نظر مفهومي اغلب حاوي مضاميني همچون          بررسي افسانه  -ب
هاي فاخر، لطف الهي، بيـداري و توبـه، اعـراض از دنيـا، حـسادت بـه مقـام                      دريافت صله 

  . شاعران، معجزات و كرامات و تواضع و فروتني است
 در دوره مغـوالن   و تغيير قالبها و مضامين شعري كـه           تغيير شرايط اجتماعي      به دليل     -ج
 در دوره   .فـاوتي بـا دوره قبـل دارد       ايـن دوران هـم مفـاهيم مت       هـاي     وجود آمد، افـسانه     به

ها   گويي از مفاهيم رايج افسانه      هههاي فاخرو يا قدرت بدي      سامانيان و غزنويان دريافت صله    
 بيـداري، توبـه، عنايـات       هاي اين دوره حاوي مفاهيمي چون       ي كه افسانه  است، در حال    بوده
  .است معجزات و كرامات ، تواضع و فروتني، الهي

ها در دوره سامانيان و غزنويان حالـت برونگـرا دارد،              مفاهيم افسانه  مضامين شعري  و    -د
  .گيرده مغوالن حالت درونگرا به خود ميدر حالي كه همين مضامين،  در دور

ـ ه اي كـه صـورت    رغـم تحقيقـات پراكنـده    هاي بزرگان ادب فارسي علـي   در باب افسانه 
   .شود وز كار جدي و قابل توجهي يافت نميگرفته است، هن
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