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ايگنجهبازتاب فرهنگ آذربایجان در خمسۀ نظامی

اصغر درگاهی پیر الوان
علی دهقان

کیده چ
اي این سوال را  پیش گنجهها و اصطالحات ترکی در خمسۀ نظامیفراوانی کاربرد واژه

است آیا جا بالیده اي در آذربایجان متولد شده و در همانگنجهآورد که با توجه به اینکه نظامیمی
در سرودن خمسه از فرهنگ عامۀ محل زندگی خویش متأثر بوده است یا خیر؟ هدف پژوهش 
حاضر پرداختن به این مسأله در خمسۀ نظامی است. براي این منظور با در نظر گرفتن چهارچوب 

ها، اصطالحات و ترکیبات، امثال و حکم و باورها وها، به بررسی واژهها و داستانی منظومهکلّ
اعتقادات مردم آذربایجان و بازتاب آن در خمسۀ نظامی پرداخته شده است و به این نتیجه دست 

اي تأثیرگذار بوده است و اشعار نظامی یافته است که فرهنگ آذربایجان در خمسۀ نظامی گنجه
هاي صرف شاعرانه نیست؛ بلکه شعر او آیینۀ فرهنگ و اندیشۀ تنها پرداختن به افکار و اندیشه

اند و شاعر سعی کرده با اشاره به باورها و زیستهمردمی است که در قرن ششم در گنجه می
فکري و کنند، نوعی همها زندگی میها را با عمق جان پذیرا هستند و با آناعتقاداتی که مردم آن

حسی با مخاطبان خود برقرار نماید.هم

خمسۀ نظامی، باورها و اعتقاداتاي،گنجهفرهنگ آذربایجان، نظامیها:واژهکلید

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
)dargahi.asghar@gmail.com(نویسنده مسوؤلآدرس پست الکترونیک

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز**
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بیان مسأله -1
کند به همین خاطر اي است که در آن زندگی میهر شاعري پرورش یافتۀ جامعه

هاي فرهنگی و ذهن جمعی مردمی ها و آثار شاعران نیز بازتابی از ویژگیرفتارها و اندیشه
که در حوزة فرهنگ قابل بحث هاي بسیاري است که شاعر در آن جامعه بالیده است. مولفه

ها توانند بر ذهن و زبان شاعران موثر باشند. از جملۀ این مولفهباشند میو بررسی می
توان به اوضاع اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، رخدادهاي تاریخی، محیط می

و ها و اخالق جغرافیایی، زبان و آداب و رسوم حاکم بر جامعه، مجموعۀ اعتقادات و ارزش
تحصیالت سرایندگان و شاعران اشاره کرد.

اي هاي فرهنگی درآثار برخی از هنرمندان و شاعران به گونهبعضی از مؤلفه
ها نداشته باشد تأثیرگذار بوده است که اگر خواننده و مخاطب آشنایی کافی با آن

گ عامه نیست لیکن تنها فرهن«هاي آنان را دریابد.تواند مقاصد و معانی برخی از سرودهنمی
توان مفهوم آثار آگاهی از فرهنگ عامه نمیو بیکندکه گاه فصل مشترکی با ادب پیدا می

ادبی را دریافت؛ بلکه این رابطه متقابل است و ادب راهی بر محقق فرهنگ عامه 
اي و خمسۀ وي نیز صادق گنجه) و این اصل دربارة نظامی1386:63محجوب،»(گشایدمی

قۀ این شاعر موحد مسلمان ایرانی به وطن خویش آذربایجان و به ویژه توجه و عالاست.
1گنجه و اران موجب شده که ضمن الهام گرفتن از طبیعت زیبا و محیط زندگی و فولکلور

برده و آذري را عینا در اشعار خود به کارهاي ترکی، بسیاري از واژهو ادبیات مردمی
پژوهش حاضر به رکی را به فارسی برگرداند.هاي تالمثلبسیاري از تعبیرات و ضرب

پردازد و برآن است تا با اي میگنجهبررسی بازتاب فرهنگ آذربایجان در خمسۀ نظامی
ها و ترکیبات، امثال و حکم و چارچوب کلی بررسی ابیات خمسۀ نظامی و توجه به واژه

به این پرسش پاسخ هاي به کار برده شده در خمسۀ نظامی و مواردي از این دست،داستان
اي تا چه اندازه از فرهنگ محل زندگی خویش در سرودن این اثر گنجهدهد که نظامی

ارزشمند متأثر بوده است؟
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اي در خمسۀ او، کمک به شناخت گنجههاي نظامیکمک به فهم بهتر سروده
از بهتر اندیشه و شخصیت وي و شناخت میزان تأثیر پذیري نظامی از فرهنگ آذربایجان 

رود.اهداف اصلی پژوهش حاضر به شمار می
تعریف فرهنگ -2

تعاریف زیادي از فرهنگ توسط اندیشمندان ارائه شده اسـت. برخـی فرهنـگ را    
ها و اخالق و رفتارهاي متأثر از این سه و همچنین آداب و رسـوم  مجموعۀ اعتقادات، ارزش

ر از تعـاریف، آداب و رسـوم   اي دیگـ کننـد. درگونـه  و عرف یک جامعۀ معین تعریـف مـی  
هـاي  شود و صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در نظـر گـرفتن پایـه   شالودة اصلی فرهنگ تلقی می

اي دیگـر از تعـاریف،   گردد و در پـاره اعتقادي آن، به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی می
چـه  اما آنشود. دهد شناخته میفرهنگ به عنوان عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می

را هاي فرنگـی آن همان است که در زبان«از تعریف فرهنگ در این پژوهش موردنظر است 
Cultureهـاي معنـوي   خوانند و آن عبارت است از مجموعۀ میـراث و در عربی ثقافت می

(محجوب،».یک قوم اعم از آنچه محصول عقل و ادراك یا زادة ذوق و عاطفۀ ایشان باشد
افـزار ذهـن و حافظـۀ    درصورتی که فرهنگ را نـرم «توجه به تعاریف ارئه شده) با 36: 1386

مادي و معنوي زندگی اجتمـاعی بشـر اسـت    2هايجامعه بدانیم، فرهنگ شامل همۀ سازمایه
یابد و باألخره چیزي بـه اسـم شخصـیت    شود و پرورش میکه انسان در درون آن متولد می

ــ    ــده و ب ــود آم ــه وج ــخص ب ــراي ش ــ ب ــان هوی ــی دین س ــکل م ــی اورا ش ــدت فرهنگ ».ده
)37: 1390(عامریان،

آموزیم و تقریباً فرهنگ در برگیرندة تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر می«
شود و تحت نفوذ آن است. همۀ اعمال انسان، مستقیم یا غیرمستقیم از فرهنگ، ناشی می

گذشتگان به آیندگان ها و عصرها، ازفرهنگ انسانی، میراث کهنی است که در طول قرن
شود و توسط آمدگان به ملتر مییابد، کاو از نسلی به نسل دیگر توسعه و تحول می

ها و دستاوردهاي مادي و شود و به بیانی دیگر، فرهنگ مجموعۀ ارزشآمدگان سپرده مینا
».ها در طی تاریخ آفریده شده و شکل گرفته استمعنوي است که به وسیلۀ انسان

)14: 1367(بیهقی،
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بشر در طول تاریخ همواره با مسائل و مشکالتی روبرو بوده است که با منطق و 
استدالل و عقل قادر به حل آن نبوده یا اینکه حل آن را از قدرت و توان خویش خارج 

ذهن «دیده است و سعی کرده است آن را به چیزهاي دور و غیر قابل دسترس نسبت دهد. 
هاي گوناگون آید سؤالچه به نظرش غریب میه در باب آنبشر خاصیتی دارد که هموار

خواهد. درنخستین روزهاي تمدن بشري جواب تمام کند و براي آن جواب میمطرح می
این سؤاالت، در رشتۀ پزشکی باشد یا نجوم، کشاورزي باشد یا صنعت، ادب باشد یا علم 

تراز عامۀ مردم داشتند در کم دانشمندان که ذهنی روشنبه عهدة فرهنگ عامه بود و کم
هاي خود جواب علمی و معقول بیابند بعضی مسائل کنجکاو شدند و کوشیدند براي سؤال

آسمان و کُرات و ها) در نظر انسان69: 1386محجوب،».(و علم ازاین راه پدید آمد
زدند از قدرت ماورائی و الهی ها چشمک میستارگان غیر قابل دسترس که از دور به آن

اند. از نگاه دیگر تماشاي ها تأثیرات نیک و بد داشتهاند و در سرنوشت آنبرخوردار بوده
رفت و همین توجه به آسمان و هاي آنان به شمار میآسمان در شب یکی از سرگرمی

روستاییان و مردم قدیمی در طی «ها شکل داد. ستارگان، باورها و اعتقاداتی را در اذهان آن
ز طریق مشاهده و تجارب شخصی، تغییرات جوي، وقوع باد، زلزله، قرون متمادي، ا

اند و خسوف و کسوف، طوفان و... را پیش بینی کرده و براي هریک حکمی صادر نموده
اي از قوانین و احکام به وجود آمده است که مانند سایر اجزاء فرهنگ از این راه مجموعه

منتقل شده و امروز به دست ما رسیده است. در عامه، سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر 
که عقاید و احکام مربوط به این دانش در چه زمان و توسط چه کسانی وضع شده، این

مانند سرچشمۀ اصلی بسیاري از عقاید فولکلوریک، بر ما مجهول است؛ ولی آنچه اهمیت 
باشد، نتیجۀ دارد، این است که عقاید به هر صورت و مربوط به هر عصر و زمانی که

چندین قرن مشاهده و تجربه است و به هرحال، جزء دانش عوام و فرهنگ عامه است و 
شود. از لحاظ مردم شناسی نیز شایان توجه و اهمیت یک نوع سرمایۀ ملّی محسوب می

» باشد؛ زیرا از عقل و حکمت عامیانه و ذوق و دقت تودة مردم مایه گرفته استفراوان می
)174:1346(شکورزاده، 
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امروزه فرهنگ، خود موضوع دانشی از «در اهمیت فرهنگ باید گفت که 
هاي علمی در پژوهش آن وجود دارد. شاید بتوان هاي بشري است و تمام پیچیدگیدانش

فرهنگ «و حتی» فرهنگ محلی«، »فرهنگ ملی«واژة فرهنگ را تحت عناوینی چون
یک فرهنگ ملی مشترك است. این مورد بررسی قرار داد. هر ملّتی داراي» شخصی

فرهنگ ملی در مواقعی مختص یک کشور خاص نیست و احتمال دارد کشورهاي مختلف 
هاي دیگر هایی از یک فرهنگ را در فرهنگیک فرهنگ ملی داشته باشند و یا رگه

درکنار یک فرهنگ ملّی که در برگیرندة اشتراکات )«137:1392ربانی،».(توان دیدمی
هاي متمایزي اقوام یک کشور است در مناطق مختلف یک کشور خرده فرهنگزیادي بین

هایی که در هر منطقه ها، انواع لباستواند در نوع گویشوجود دارد که این تفاوت می
هاي ازدواج و پزند و آداب و رسوم اجتماعی مانند آیینپوشند، نوع غذاهایی که میمی

) 137همان:».(افی باشدها و باورهاي عامیانه و خرعزاداري
مردم آذربایجان نیز یک فرهنگ کلّی مشترك با کلّ ایرانیان دارند که این فرهنگ ملّی 

ها و باورهاي اي از دین اسالم در کنار تاریخ مشترك هزاران ساله مشتمل بر آیینآمیخته
ین فرهنگ ملّی، باشد. در کنار اایرانی و نیز زبان فارسی است که به عنوان زبان ملّی می

مردم آذربایجان به دلیل شرایط جغرافیایی و تاریخی، باورهاي عامیانه و زبان و لهجۀ خود، 
ها و رفتارهاي  مخصوص به خود را دارند. قدر مسلّم این آداب و رسوم، باورها، ارزش

است که شعرا و حتی اندیشمندان هر منطقه تحت تأثیر فرهنگ آن منطقه واقع خواهند شد 
باورها و اعتقادات مردم و به طور کلّی فرهنگ مردم زمان و مکان خویش را در آثار و

اي نیز تحت همین تأثیر قرار گرفته و با قدرت خویش انعکاس خواهند داد. نظامی گنجه
گیري از هاي خویش قرار داده و با بهرههاي عامیانه را خمیر مایۀ داستانتخیل خویش افسانه

اي به آداب و رسوم، ضمن رعایت چهارچوب داستان، رنگ و بوي تازهالفاظ، فرهنگ و
توان از آداب و رسوم به کار رفته در خمسۀ نظامی به رسوم آن بخشیده است. لذا می

پادشاهی و شکار، رسوم نگهبانی، رسوم ازدواج و سوگواري، رسوم مهمانی و انواع رقص 
گر که  شعر نظامی را به یک دانشنامه بدل ها باور و حکایت دیو موسیقی اشاره کرد و ده
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ساخته است که بازتاب فرهنگ روزگار وي است و ما را در شناخت آن روزگار و زندگی 
کند.هاي حاکم کمک میاجتماعی مردم و حکومت

پیشینۀ پژوهش -3
اي از فرهنگ گنجهاي در زمینۀ تأثیرپذیري نظامیمتأسفانه تا کنون تالش بایسته

ن و بازتاب فرهنگ آذربایجان در آثار او صورت نگرفته است و این در حالی آذربایجا
هاي وي ها و اصطالحات دشوار منظومهها و واژهرسد برخی از اندیشهاست که به نظر می

تنها از همین روند قابل درك و فهم هستند. شاید بتوان عدم توجه به فرهنگ آذربایجان و 
سوي بسیاري از نظامی پژوهان را عامل اصلی ناشناخته ماندن بازتاب آن در اشعار نظامی از

رغم نبودن ها و اصطالحات و افکار و اندیشۀ نظامی دانست. علیبعضی از ابیات و واژه
هایی جزئی در برخی از آثار نظامی در پژوهشی مستقل و بایسته در این زمینه، تالش

است.هاي مشابه به موضوع این پژوهش صورت گرفتهزمینه
پژوهشی با عنوان  تأثیر فرهنگ ایران باستان در اسکندرنامۀ نظامی توسط 1373در سال 

حسین فامیلیان و راهنمایی دکتر اسماعیل حاکمی در دانشگاه آزاد اسالمی تهران صورت 
گرفته است .

پیکر و خسرووشیرین نظامی پژوهشی با عنوان باورهاي عامیانه در هفت1382در سال 
سماعیل شرافت و راهنمایی دکتر نیکوبخت در دانشگاه تربیت مدرس صورت توسط ا

گرفته است .
هاي اسکندرنامۀ پژوهشی با عنوان بررسی اجتماعی، فلسفی و تاریخی داستان1380در سال 

نظامی توسط اعظم فالح و راهنمایی دکتر امین پاشا اجاللی در دانشگاه تبریز صورت 
گرفته است .

روش پژوهش-4
ها با استفاده از شیوة تحلیل محتوا و به پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و داده

اي و سندکاوي بررسی شده است. منابع مورد نظر، پنج گنج نظامی یا خمسۀ روش کتابخانه
باشد که از روي نسخۀ تصحیح شده توسط دکتر بهروز ثروتیان کار شده اي میگنجهنظامی
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نسخه محکم و مستند بودن آن است که مرحوم ثروتیان عمري است و دلیل انتخاب این
هاي پژوهش عبارتند از:اند. پرسشطوالنی در این زمینه صرف کرده

اي در سرودن خمسه از فرهنگ محل زندگی خویشگنجهآیا نظامی-1-4
(آذربایجان) تأثیر پذیرفته است یا خیر؟

بازتاب پیدا کرده است ؟فرهنگ آذربایجان در خمسۀ نظامی چگونه -2-4
هاي فرهنگ آذربایجان در خمسۀ نظامی چه کمکی به فهم بهتر شناخت جلوه-3-4

هاي  نظامی در این اثر خواهد کرد؟سروده
تجزیه و تحلیل -5

هاي فرهنگی به نوعی مانع از ایجاد ترتیب و توالی دلخواه در کثرت و تعدد مؤلّفه
گردد بنابراین ابتدا در یک نگرش کلی به ارتباط بخش تجزیه و تحلیل این پژوهش می

ها گردد. سپس به واژهاي و آذربایجان و چهارچوب پنج گنج نظامی اشاره میگنجهنظامی
و اصطالحات، امثال و حکم، باورها و اعتقادات و مواردي از این دست که در حوزة 

شود.باشد، پرداخته میفرهنگ می
بایجان   اي و آذرگنجهنظامی-1-5

گردد که محل با اندکی توجه به تاریخ سیاسی ایران و آذربایجان معلوم می
زندگی نظامی یعنی شهر گنجه، امیرنشین سلجوقیان آذربایجان بوده است. شهر گنجه در 

هجري به وسیلۀ ترکان سلجوقی تسخیر 481چاي واقع شده است که در سال کنار گنجه
ر از مهمترین شهرهاي ایران و آذربایجان بوده است. شده است و در زمان زندگی شاع

هجري قمري به پیشگاه محمد جهان 571چنانکه نظامی مجموعۀ خسرووشیرین را به سال 
که هفت سال بیشتر -اي نیز در مدح طغرل سوم سلجوقی پهلوان اهدا کرده است و منظومه

پهلوان را نیز مدح گفته سروده است  و همچنین قزل ارسالن برادر محمد جهان- ندارد 
آید که نظامی از زمان تولد در شهر گنجه مانده است. از مطالعۀ خمسۀ نظامی چنین بر می

است و توفیق خارج شدن از شهر گنجه هیچ گاه به وي دست نداده است .
)77:1386،(نظامیمباد از سالم تو نا بهرمندامی که در گنجه شد شهربند     نظ
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اي تنها یک بار از گنجه بیرون رفته و در سی فرسنگی گنجه با قزل هگنجنظامی
ارسالن مالقاتی تاریخی داشته است که آن را در پایان  مثنوي خسرووشیرین به 

به خاطر هنر شعر و حکمت و آوازة بلندش «ترین صورت بیان کرده است. نظامی شاعرانه
اند. دادهست و رخصت سفر به او نمیدر زادگاه خود شهر گنجه شهربند و زندانی بوده ا

ثروتیان ».(رفته استگیر بوده و به هیچ درباري نرفته و نمیاگرچه او خود زاهدي گوشه
) وي دلیل ماندگاري خود در شهر گنجه را در هنرمندي و طبع بلند خویش و 351:1387،

ان باز داشته اند .داند که او را از سفر به دربار شاههمچنین هنردوستی مردم شهر گنجه می
) 205: 1387(نظامی،ی        صد کنم و باز نگویم یکیمن که شدم کارشناس اندک

گاهی مطالعۀ آثار بازماندة فرهنگ عامه چنان روشنگر اخالق و وضع روحی «
تواند چنین پرتوي به شناسی نمیکتاب تاریخ و جامعهجامعۀ عصر خویش است که هیچ

) با تأمل در اشعار نظامی 1386:68محجوب،».(وزگار بیفکندزندگانی اجتماعی آن ر
توان از اوضاع حاکم بر زندگی شاعر و نحوة زندگی مردم روزگار وي اي نیز میگنجه

اي اطالع به دست آورد. آداب و رسوم، باورها، خرافات و اعتقادات مردم، بازتاب گسترده
از آبشخورهاي اساسی الهام در شعر توان گفت یکی اي دارد که میدر خمسۀ نظامی گنجه

شعر نظامی رنگ زمان خود «هاست. هاي عواطف و افکار آننظامی، زندگی مردم و جلوه
گوید، هاي اندك مردم میرا دارد، آیینۀ روزگاران خویش است، آنجا که از شادمانی

عر غمگنانه سراید، نبض شهاي بسیار مردم میزند، و آنجا که از غمنبض شعر شاد و تند می
) وي 12:1390(انزابی نژاد،». آوایی تاریخ و تخیل استها در شعر نظامی همزند. واقعیتمی

کند در بحران حکومتی که از سوي سلجوقیان در ایران و آذربایجان حاکم است تالش می
و ماند و رسوم و آداب تا چراغی را از طوفان بادي نگه دارد و در این کار نیز بی توفیق نمی

عادات مردم زمان خویش را در شش دفتر شعر، در محضر تاریخ و به زبان استوار و شیرین 
رساند و دنیایی از حکمت و هنر و حقیقت را از خود به یادگار فارسی به ثبت می

گذارد.می
همۀ هنرمندان و اندیشمندان از آنِ همۀ مردم جهان هستند، لیکن واقعیت این 

دانند و به عبارت دیگر هر کس به زبان ایل و تبار هل آن زبان میاست که زبان ایشان را ا
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نهد و بر همۀ ملت ها منّت می–تبارك و تعالی –گوید و حتی خداوند خویش سخن می
هیچ پیامبري ). «4(سورة ابراهیم : » وما أرسلنا من رسولٍ الّا بِلسانِ قَومه لیبینَ لَهم...«فرمایدمی

».کندرا در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا برآنان (احکام الهی) را بیان می
ر سروده است و معنی ابیات وي را نیز کسی اي به زبان فارسی شعگنجهنظامی«

اي است و در گنجۀ آذربایجان بالیده است و همان فهمد که فارسی بداند، اما او گنجهمی
و جا نیز سر بر خاك گذاشته و از دنیا رفته است. هیچ معلوم نیست چرا دو بیتی را ساخته

ها نیامده و به گفتۀ مرحوم ویساند در حالی که در هیچ یک از دستندر زبان مردم انداخته
معنی و ساختگی وحید دستگردي با ابیات پیش و پس نیز مناسبتی ندارد و آن دو بیت بی

اش از استعداد مردم عادي نیز دهد که نه تنها از نظامی نیست، بلکه گویندهخود نشان می
برخوردار نیست.

ممشهر قُگمم         ولی از قهستان چو در گرچه در بحر گنجه 
)1390:123زاده،(قوجه» به تفرش دهی هست تا نام او            نظامی از آنجا شده نامجو

مخزن األسرار -2-5
األسرار خمیرمایۀ هاي عامیانه را در سرودن مخزناي افسانهگنجهنظامی

اب گیري از الفاظ، فرهنگ و آدهاي خویش قرار داده است و با قدرت تخیل و بهرهداستان
اي به آن و رسوم محل زندگی خویش، ضمن رعایت چهارچوب داستان رنگ و بوي تازه

توانیم از آداب و رسوم به کار رفته در این منظومه به رسوم پادشاهی بخشیده است، لذا می
هاي مربوط به ازدواج و سوگواري، رسوم مهمانی و نگهبانی، انواع رقص و و شکار، آیین

باور و حکایت دیگر اشاره کنیم که ما را در شناخت آن روزگار و ها برد و باخت و ده
هاي حاکم آن روزگار کمک می کند .زندگی اجتماعی مردم و حکومت

گوید نازد و میاألسرار با سربلندي تمام به منطقۀ آذربایجان مینظامی در مخزن
شده است و که معنویت و روحانیت با آب و هواي این والیت و این آب و خاك عجین 

ام از تأثیر موقعیت خاص جغرافیایی همین آب و خاك است: نیز هرچه گفته
زهرة من خاطر انجم فروزابل  من گنجۀ هاروت سوز        ب

الجرمش منطق روحانی استرة این منطقه میزانی است        زه
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نسخ کن نسخۀ هاروت اوستسحر حاللم سحري قوت اوست      
)73:1387نظامی که خیال من است          جانور از سحر حالل من است(نظامی، شکل

شیرینوخسرو-3-5
آید این است که موثرترین عنصر آنچه از بررسی عمر شاعري نظامی به دست می

األسرار، آفاق قپچاقی تُرك بوده است که تأثیرگذار درساختمان اشعار نظامی بعد از مخزن
األسرار به نوعی شاعر را وارونه زیست نموده است، چنانچه در جوانی با سرودن مخزن

سالی و پیري به تماشاي رد و عرفان سیر نموده و در میانهاي خهمچون پیري در کوچه باغ
تافت شاید اگر خورشید عشق از جمال آفاق بر دل نظامی نمی«گلگشت عشق نشسته است. 

پارسی رفت؛ درآن صورت یقینا در گلزار ادب او یکسره از همان کوچۀ پارسایی می
» نداشتیمپیکروهفتومجنونهایی به رنگ و بوي خسرووشیرین، لیلیگل

)15:1390،نژاد(انزابی
هاي جوانی و به هر حال قبل از چهل سالگی با آنکه به حکم شواهد، در سال«

عالقه به زهد و ریاضت و عشق به مطالعه و تفکر، شاعر را به عزلت و خلوت کشانیده بود 
دهد مینشان - از جمله کثرت امثال و آداب و رسوم عامیانه در کالم نظامی - قراین دیگر 

که شاعر قبل از التزام عزلت باید با عام خلق نیز فرصت انس و مصاحبت طوالنی حاصل 
یی آموخته کرده باشد و در بارة احوال و عقاید طبقات مردم معلومات و تجارب ارزنده

باشد؛ چرا که جز با این تصور، کثرت فوق العاده به فرهنگ عامه را که در کالم او هست 
)17:1374- 16زرین کوب ، ».(رده کتوان توجینمی

لیلی و مجنون-4-5
آمیزي است اما رنگومجنون در عربستان واقع شدههاي داستان لیلیاگرچه صحنه
با همۀ خشکی ریگ و سختی «باشد.آمیزي ایرانی و آذربایجانی مینظامی از داستان، رنگ

این منظومه، خوانندة داستان ها و ریگزارهاي عربستان، نظامی در دو جاي کوه در کوچگاه
برد و را با مناظرة طبیعت روبرو می کند، یک بار لیلی را در فصل بهار به نخلستان می

نگارد و یک بار نیز در پاییز حیات لیلی، آنجا که به وصفی از گل و سبزه را روي کاغذ می
سازد. واقعیت یبار و لیکن دیدنی ماي غمافتد از فصل پاییز صحنهبستر بیماري مرگ می
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گیرد. در فصل بهار این است که هر دو وصف خیالی از طبیعت آذربایجان سرچشمه می
گوید: چون سرایی کند و شاعر میبرد تا در زیر سروي نشسته و غزللیلی را به نخلستان می

گل سرخ به صحرا پرده کشید و خاك با رخسار گل آراسته گردید، شکوفه بر درختان 
ي نیک بختان خنده زد. گیتی از اللۀ لعل و گل زرد عالمی دو رنگ برپا چون سکّۀ رو

هاي نوخیز از مروارید تر باران، کرد. هزاردستان در باغ و بستان ناله برداشت، سیرابی سبزه
کرد زلفین دراز او در پایش افتاد. نرگس زمرد سبز برانگیخت. بنفشه هنگامی که بازي می

هاي باده جوشید و خون از رگ ارغوان گشاد. ت، قطرهچون تب زدگان از خواب بجس
چشمۀ سیم از سمن رویید و نسرین از آن چشمه ورقی شست، گل سرخ با ترس چشم را 
باز کرد و چون همانندي براي خود ندید ناز کردن آغازید، سوسن خنجري برداشت که 

زي در این منظومه حرف ) و زمانی که از مناظر پایی54: 1387ثروتیان، »(گویی زبان او بود
زند کامال تحت تأثیر محل زندگی خویش قرار گرفته و در صحنه آرایی پاییزي از می

گرداند.ها را به فارسی برمیگیرد و نام آنگیاهان محل زندگی خویش بهره می
روباه رزه فتاده در راه               آلوده به خون چو موي روباه

)274: 1387،(نظامی
باشد که در عربی نیز رزه، درست برگرداندة انگور روباه در زبان آذربایجانی میروباهکه 

بدان عنب الثعلب گویند.
گیرد که نام شهرهاي آذربایجان اي تحت تأثیر محیط قرار میو گاهی درتوصیف، به اندازه

گیرد. را هم به کار می
)245مکّی (همان: ساده زنخی چو سیب شکّی            سرسبزتر از سناي 

اي از سیب اکنون نیز گونهباشد که همشکی نام یکی از شهرهاي آذربایجان می
باشد  در مشکین شهر اردبیل کاشت می شود.که منتسب بدان شهر می

هفت پیکر -5-5
ادبی، بیشتر مواقع متأثر از محیط اجتماعی است و آثار ادبی و هنري محیط

هاي اجتماعی از انسان هنرمند در برابر اجتماع و کنشواکنش و عکس العملی است که
هاي یک شاعر تابع جریان هاي اجتماعی است که با بیان دهد. افکار و اندیشهخود نشان می
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دهد که وي نیز شود. بررسی آثار نظامی از این منظر نشان میواقعیت هاي جامعه نمودار می
جامعۀ خویش قرار گرفته است و محیط در خلق آثار هنري خویش تحت تأثیر فرهنگ و 

اي که نظامی درآن متولد و رشد کرده است در قالب و درونمایۀ اجتماعی و فرهنگ منطقه
اي است که در هفت پیکر ایران را اشعار نظامی بازتاب وسیعی دارد. نظامی هنرمند آزاده

ن پادشاه رویین دل عالم و آذربایجان را بهترین جاي آن می داند و در مدح کرپه ارسال
دژ(مراغه، میاندوآب و شاهین دژ) می گوید:

نیست گوینده زین قیاس خجلاند و ایران دل    همه عالم تن
دل به از تن بود یقین باشد چونکه ایران دل زمین باشد     

بهترین جاي بهتران دارندزان والیت که سروران دارند          
»که دل مملکت والیت توستدل تویی وین مثل حکایت توست       

)100: 1387(نظامی، 
درعین حال که هفت پیکر بر اساس مایه و محتوایی پیچیده سروده شده است در «

یخته و هاي شفاهی درهم آمآن تاریخ و افسانه و مطالب مآخذ و کتب مدون با سنت
شناسانه آن را غنی و پربار کرده هاي اجتماعی و روانچاشنی حکمت و نجوم و اندیشه

)37:1375است.(احمدنژاد،
اسکندرنامه-6-5

هاي عامیانه است. بی شک این امر به سبب کالم نظامی لبریز از انواع تمثیل و مثل
ن شکاف میان کالم ادبی و سطح تسلط او بر فرهنگ  عامه و نتیجۀ تالش او براي پر کرد

اي عالوه بر این که از تمامی علوم عصر خویش آگاهی درك عوام است. نظامی گنجه
شاید اگر در کل ادبیات بخواهیم شاعري «دارد در زمینۀ موسیقی نیز اطالعات جامعی دارد. 

امی برزبان هاي موسیقی و آالت آن باشد نام نظها و مقامرا نام ببریم که آشنا به دستگاه
هاي آذربایجان )در گیري واژة أوزان(عاشیق) وي با به کار1393(مطلبی، » شودجاري می

هاي آن نیز آشنایی دارد.دهد که با موسیقی آذربایجانی و قانون و دستگاهشرفنامه نشان می
نواساز خنیاگران شگرف              به قانون أوزان درآورده حرف 

) 346: 1386، (نظامی
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آراید که در آن اي میدر داستان اسکندر و جنگ وي در آذربایجان، صحنه
گوید زنان قپچاق حجاب گیرد. وي میراجع به چند و چون حجاب زنانه مجادله درمی
اي تشکیل داد و لیکن در این مذاکره به نداشتند و اسکندر با بزرگان ایشان جلسۀ مذاکره

ایشان برنیامد. زیرا گفتند حجاب در چشم مردان باید نه در روي و موي منطق از عهدة 
زنان. تو پادشاه هستی، به چشم بد در زنان منگر. چون اسکندر به منطق با ایشان برنیامد به 

اي چنگ زد تا زنان ایشان حجاب را اي ساخت و به حیلهیاري بلیناس حکیم پیکره
آور است. حنه آرایی وي در قرن ششم هجري شگفتپذیرفتند و این اظهار نظر شاعر و ص

دهد و زنان با دیدن آن سازد در مأل عام قرار میاي را که به یاري بلیناس میاسکندر پیکره
شوند . حجابی خود شرم کرده و بعد از آن با سر و تن پوشیده در مأل عام ظاهر میاز بی

ین ما چشم در بستن استگر آیین تو روي بر بستن است              در آی
جنایت نه بر روي، بر دیده نه چو در روي بیگانه نادیده به       

چرا بایدش دید در روي و پشتوگر شاه را ناید از ما درشت              
که با حجلۀ کس ندارند کارس است این حصار        عروسان ما را ب

تو شو برقع انداز در چشم خویشیش        به برقع مکن روي این خلق ر
)359نه در ماه بیند نه در آفتاب(همان:کو کشد دیده را در نقاب       کسی

کند که اسکندر مقدونی را در احساسات میهن پرستی نظامی آنجا ظهور می
سازد تا اقوام، اي میآورد و بهانهگردي به آذربایجان میشرفنامه براي جهانگیري و جهان

ملل، تاریخ، آثار تاریخی، شهرها و نواحی و حتی خصوصیات اخالقی مردم و آب و هواي 
را معرفی کند و همین کار را در دو نوبت رفت و طبیعت سرشار از نعمت آذربایجان

گیرد و حدود یک چهارم از مطالب کتاب را به آذربایجان برگشت اسکندر بر عهده می
کند که یاد آور سخنان دهد و سخنان خود را از وصف بردع آغاز میاختصاص می

فردوسی در بارة طبیعت سرسبز مازندران است: 
ديگل نهنه اردیبهشت است بیيخوشا ملک بردع که اقصاي و

زمستان نسیم بهاري دهدتموزش گل کوهساري دهد
ز گر کوثري بسته بر دامنشبهشتی شده بیشه پیرامنش
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اگر شیر مرغت بباید، در اوستلفگاه مرغان این کشور اوستع
اندتو گویی در آن زعفران کشتهاند         ه آب زر آغشتهزمینش ب

)251- 250(همان: 
دهد، به وصف پادشاه این شاعر پس از توصیفی که از شهر بردع ارائه می

دهد؛ چون خود نظامی به پاکی و پاکدامنی زن بسیار اهمیت می«پردازد. شهر(نوشابه) می
ها اهمیتی فراوان داشته است. پدري رده که همواره این مسأله براي آندر فرهنگی رشد ک

هاي متعصب و باتقوي و مادري از کُردان اصیل و ناموس پرست و عفیف، از آذري
اند که شرافت و ناموس براي او از امور حیاتی است و در آثارش به فرزندي را پرورش داده
از آن دسته زنان پاکدامنی است که نظامی از آنها پردازد. نوشابه همترویج و حفظ آنها می

را از بسیاري از داند؛ تاجایی که آنها کند و آنها را شایستۀ کارهاي بزرگ میدفاع می
)68: 1388طهماسبی،».(داندمردان باالتر می

همه ساله با عشرت و نوش جامزنی حاکمه بود نوشابه نام
آهوي ماده ز بی آهوییچو چو طاووس نر خاصه در نیکویی 

به خدمت کمر بسته هر یک چو ماههزارش زن بکر در پیشگاه
به دیدار مردان نیازش نبودبه جز زن کسی کارسازش نبود

)252- 1386:251،نظامی(
هاواژه-7-5

اي به کار رفته است که آوردن و گنجههاي ترکی فراوانی در خمسۀ نظامیواژه
ها هم در خمسۀ ها در گفتاري کوتاه ناممکن است، البته بسیاري از واژهتحلیل همۀ آن

نظامی آورده شده است که مشترك با زبان فارسی و عربی و کُردي می باشد و بسیاري از 
ند که هم اکنون در زبان فارسی نیز شناخته شده هستند و ها ریشۀ کامال تُرکی دارواژه

کاربرد دارند. اگرچه اساساً سعی نظامی برآن است که در پارسی سرایی کمتر لغت غیر 
فارسی و به ویژه لغات تُرکی به کار برد، اما ذهن وقّاد و طبع روان او مانع این خواستش 

خود به کار برده است، عبارتند از : آقا، شود. برخی لغات ترکی ناب که نظامی در آثار می
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طغان، سنجق،اروغ، ایل، ایالق، بالش، بزك، بیرق، تامغا، توتماج، تتق، چالش، دهره، زیغ،
قارنجه، قزل، قشالق، گَزلک، منجوق، وثاق، یام، یتاق، یزك و جزآن.

یتاق -1-7-5
باشد دهها بار در خمسۀ واژة یتاق که به معنی پاسبان، پاس داشتن و محافظت کردن می

نظامی به کار رفته است. 
گذشت از سرحد مشرق یتاقشچو مهدي گرچه شد مغرب وثاقش   

)1386:130،خ،(نظامی
شاقتمرّیخ به چالش یوِ کمترین ووکَب رتاقت                           م

)34:1387،ل،(نظامی
خانۀ خاص               تویی امشب یتاقدار خالصپاس شب را ز خیل

)85: 1387هف،،(نظامی
یتاقی به آمد شدن چون خراس               نیاسود دراجه از بانگ پاس

)200:1386،ش، (نظامی
ن سپاريگرگ ازجهت یتاقداري                        رفته به یزَك به جا

)188:1387هف،(نظامی،
گَزلک -2-7-5

[gazlek] ،1382:3308معین،(رازدکارد کوچک دستهاسم ترکی(
زین همه الماس که بگداختم               گَزلگی از بهر ملک ساختم

)206:1387م،،(نظامی
(پرده)تُتُق-3-7-5

)36(همان:خار ز گل نَی ز شکر دور بودتا کرمش در تُتُقِ نور بود       
زیغ-4-7-5

باشد.گل و الي میزیغ در زبان ترکی به معنی خاشاك و 
زِ هر زاغی به جز چشمی نجویم          به هر زیغی جز احسنتی نگویم

)509:1386،خ،(نظامی
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(یک نوع غذاي ترکی)توتماج-5-7-5
تماجشسازند سیخ تُرشد تاجش          به کهخار کز نخل دو

استگلگبرزهتماج بِتُآنرا که در شکم دهل است     برگآري
)107:1387،هفنظامی،(

طَغان(قیزیل قوش)-6-7-5
طَغان و طغرل در ترکی قدیم به معنی باز و شاهین می باشد.

شد چیر             قَراخان قلم را داد شمشیرلک طَغان شاه سخن برم
)117:1386،خ(نظامی،

طغان شاه مرغان و طغرل به نام             به سلطانی اندر چو طغرل تمام
)348:1386ش،(نظامی،

یغلق(تیر و تیردان)-7-7-5
استآباست          هنوزش برگ نیلوفر دریغلق در عقابهنوزش پرِّ

)174:1386،خ(نظامی،
یراق(سازوبرگ)-8-7-5

جمامخرام           یرق داده به زآن که باشدشتابنده را اسب صحرا
)38:1387اق،(نظامی،

)295:1386(نظامی،ش،گرانزیر بارصداستر قوي پشت مالیده ران         یرق کرده در
منجوق(مهره)-9-7-5

ز هرسو دیلمی پرده به عیوق          فروهشته گُلَه چون جعد منجوق
)418:1386،خ(نظامی،

)95:1387اق،رایت شیر پیکر، سپهر          برآورد منجوق تابنده مهر (نظامی،چو از 
به منجوق برزد پرندي بنفشبسی برتر از کاویانی درفش        

)173:1386ش،(نظامی،
(غالم)وشاق-10-7-5

نمانده در حریم پادشایی            وشاقی جز غالمان سرایی
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)418:1386،خ(نظامی،
ره از شب چوروز بداندیش بود      وشاقی و شمعی روان پیش بود

)279:1386ش،(نظامی،
گاهوآن وشاقان به پاس داريِ شاه         بر در غار کرده منزل

)361:1387،هف(نظامی،
ضروب امثال-8-5

اي است که این مجموعه را ها در خمسۀ نظامی به گونهبازتاب ضرب المثل
هاي فارسی و ترکی به شمار آورد. بسیاري از این ضرب المثلاي از ضربتوان گنجینهمی

اي هنرمندانه به ها را به گونهها مختص فرهنگ آذربایجان بوده و نظامی مفهوم آنالمثل
زبان فارسی برگردانده است . 

ها کزو نامد برویمخواريبیاتا کج نشینم راست گویم     چه- 1-8-5
)1386:409، خ،(نظامی

.) : کج بنشینیم و راست حرف بزنیم49، 1381أگري اؤتوراق دوز دانیشاق(مجتهدي: 
پوستی         بچۀ خود را خورد از دوستیگربه بود کز سر هم- 2-8-5

)1387:191، م،(نظامی
گربه از فرط شوق بچه اش را ) :125،1381یگیندن یئیر(مجتهدي:باالسین ایسته دپیشیک 

.خوردمی
گیرماري کاري     به دست دیگران میدستت نیاید هیچچواز- 3-8-5

)476:1386، ،خ(نظامی
کند .) : مار به دست دیگران شکار می82، 1381(مجتهدي: ایالنی اوزگه الینن دوتور

گرفتشگفت         سگ آن والیت تواندمرز را ايخرگوش هرکه - 4-8-5
)197:1386ش،،(نظامی

): خرگوش هر دیار را با سگ 174: 1381(مجتهدي،ق گَرَكداوشانی یئرلی ایتیله اؤوالما
آن دیار باید گرفت.
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به جاي پرفشانی سرفشاندوقت خواندنبینی مرغ چون بی- 5-8-5
)399:1386،خ(نظامی،

موقع را که بی): سرخروسی 1347:483واخت سیز باننییان خوروزون باشین کسرلر(شعبانی،
سنج و وقت شناس بود وگرنه زیان برند. و منظور این است که باید موقعیت خواند میمی
بینی.می

بست نتوان، خانه را درکه دزدنتوانافسون ازدل خود رستبه- 6-8-5
)292:1386،خ(نظامی،

» ائو اوغروسونو توتماق اولماز«باشد که:مصراع دوم بیت ترجمۀاین ضرب المثل ترکی می
)395:1386(همان،خالف آن شد که با من درنگیرد     گُل آردبید لیکن برنگیرد- 7-8-5

(شعبانی،»آغاجیندا بار اولمازسوگید«مصرع دوم اشاره دارد به ضرب المثل ترکی 
1347:351(

آتشناخوش نیاید خصلتی خوش    که خاکستربود فرزندازین - 8-8-5
)473:1386،خ(نظامی،

(مجتهدي، (از آتش خاکستر زاید و از خاکستر آتش.)» اؤددان کؤل تؤره ر، کؤل دن اؤد«
1381:56  (

آیدتمیفکن کُول گرچه خوار آیدت      که هنگام سرما به کار- 9-8-5
)170:1386ش،(نظامی،

) 196:1381کاه نگهدار که زمانش رسد. ) (مجتهدي، » ( ر زامانی سامانی گلهساخال «
استکه دوغ من تُرُشکس نگویدهرکسی دربهانه تیزهش است  -8-5- 10

)104:1387هف،(نظامی،
)289:1381(مجتهدي، » یرانینا تورش دئمز : کس دوغش را ترش نخواند.آهئچ کیم اؤز «
اصطالحات کنایی-9-5
قوش دیلی اؤخوماق: مرغ زبانی کردن - 1-9-5

چرب زبانی د با نبخواهرا رود که کسیزمانی به کار میدر زبان ترکی این اصطالح کنایی 
ند.نمنحرف یا از راه بدرکاز موضوعزبان بازيو 
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)109: 1387،م، با چو منی مرغ زبانی مکن (نظامیاي دانه فشانی مکن  ام نهد
سؤیوق دمیري تاپداماق: آهن سرد کوفتن - 2-9-5

اي مشغول باشد.رود که شخص به کار بیهودهاین اصطالح زمانی به کار می
ده تا نکوبم آهن سردبود منشین و برگرد     خبرور آهن دل

)159:1386،خ،(نظامی
بنشین و زدل رها کن این درد        آن به که نکوبی آهن سرد

)106:1387،ل(نظامی،
.اؤز بختینه تپیک آتماق: به شانس و افبال خویش لگد زدن- 3-9-5

زنیزنی         دولت خود را به لگد میآتش در خرمن خود می
)135: 1387م،،(نظامی

.اگر سوزن بیندازي زمین نمی افتد]از فرط ازدحام[ایگنه آتسان یئره دوشمز: - 4-9-5
تیغنبودي جاي سوزن جز سرگرافتادي سر یک سوزن از میغ          

)365:1386،خ(نظامی،
قارتالی سئرچه ایلن دوتماق: عقاب را با گنجشک شکار کردن.- 5-9-5

)128(همان،به ذره آفتابی را که گیرد            به گنجشکی عقابی را که گیرد
وکردن با کسی چرب زبانی کنایه از، کردنباش یاغالماق: سرکسی را چرب - 6-9-5
.را فریب دادنسخنان فریبنده اوبا

)400(همان،کن سرم چربچوگردون بادلم تا کی کنی حرب         به بستوي تهی می
ز دگمک، گؤزه گلمک: چشم زدگی، رسیدن به چشم بدگؤ- 7-9-5

اي زدستمازچشم رسیدگی که هستم         شد چون تو رسیده
)82:1387،ل(نظامی،

)274چراغش(همان،شد چشم زده بهار باغش          زد باد طپانچه بر
فرارسیدن اجلش.سیدن، واختی یئتیشمک: زمان کسی ر- 8-9-5

زمانرها کن به خواب خوشم یکگمانزمان من اینک رسد بی
)205:129ش،(نظامی،
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کردن، کسی را سنجیدن و شناختنآغیر یونگول ائتمک: سبک سنگین - 9-9-5
کنمکنم          سبک سنگی خسروان میترازوي همت روان می

)259(همان،
رود، در که از رو نمیحیا، کسیرویی، کنایه از آدم بیاوزلوك: سختبرك-9-5- 10

هست کنایه از کسی که باحیا و زود نرم شونده است.» اوزو یوموشاق«مقابل آن 
خویی بودرویی بود             درشتی بِه از نرما سختآن کس که ببر

)131:1387اق،(نظامی،
باورها و اعتقادات و رسوم-10-5

چشم زخم-1-10-5
دهاناش اوفتد درکسی را که چشمی رسد ناگهان               دهن دره

)1387:111اق،،(نظامی
شود.دره و خمیازه میباوري است خرافی که چشم زخم رسیده دچار دهان 

ماه و اژدها-2-10-5
درباورهاي عامیانه آمده است که ماه به هنگام خسوف به کام اژدهاي موهوم «

اند تا زدهیها طشت مرود. به همین علت در هنگام گرفتن به بام خانهفلکی تنین فرو می
هم در برخی ) البته به تبع این باور هنوز 693:1366(مصفّی، »سبب رهایی آن شوند

هاي مسی ها و کاسهها بر طشتروستاهاي آذربایجان هنگام ماه گرفتگی بر پشت بام
کوبند.می

بر کردن آن عمل رضا داد               مه را به دهان اژدها داد
)159:1387،ل ،(نظامی

دید دودي چو اژدهاي سیاه            سر برآورده در گرفتن ماه
)1387:333هف، ،(نظامی

مه که سیه روي شدي در زمین        طشت تو رسواش نکردي چنین
)1387:134، م،(نظامی

گرههفت-3-10-5
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گنج نظامی دریاي بیکرانی از واژگان و اصطالحات رایج در زبان بی شک پنج
فارسی را در دل خود گنجانده است که بخش اعظم آن را از آداب و رسوم و باورهاي 

گیري از عدد زیسته اقتباس کرده است. یکی از این تعبیرات بهرهآن میاي که در منطقه
اي عالوه بر آن که در ضمن خمسه به طور مکرر از عدد هفت گنجهباشد. نظامیهفت می

مختلف بر عدد هفت نهاده هایش را از لحاظاستفاده نموده است، شالودة یکی از منظومه
دربارة عدد هفت و بازتاب و » فت پیکرنظامیتحلیل ه«است. دکتر محمد معین درکتاب

تحلیل آن در هفت پیکر نظامی به طور مفصل بحث نموده است.
)1387،36(همان:گره بر قدم خاك زدزین دوسه چنبر که بر افالك زد               هفت

هفتاد گره بدو گشاديگر هفت گره به چرخ دادي  
)1387:24،ل،(نظامی

گره زدن اصطالحی است که منشأ آذري دارد. براي مثال در آذربایجان بر هفت
کردند. زدند و به بارآوردن هفت پسر را براي عروس آرزو میکمر عروس هفت گره می

در شب چهارشنبه سوري در زنجان دخترانی را که «نویسد:دکتر معین در این ارتباط می
برند و هفت گره بر جامۀ ایشان زنند، و پسران خواهند زودتر شوهر بدهند به آب انبار می
)71: 1391(معین،»لغ باید آن هفت گره را بگشایند.نابا

گرفتن زمین بر شاخ گاو و گاو بر پشت ماهیاعتقاد به قرار-4-10-5
در خمسۀ نظامی به این اعتقاد که زمین بر شاخ گاو قرار دارد و گاو بر پشت 

شود زمین را از روي یک است و هرگاه گاو خسته میماهی بزرگی که در دریاها شناور 
شود اشاره شده است. لغزاند و همین موجب زلزله میشاخ به شاخ دیگر می

ملک و مال و خزینه و شاهی          همه دارم زماه تا ماهی
)234:1387،هف(نظامی،

نالید از انبوهچو لشکر جمع شد بر پرّة کوه         زمین برگاو می
)219:1386،خ(نظامی،

)187،همانعقاب خویش را در پویه پرداد             زنعلش گاو و ماهی راخبرداد(
)119چو خواهم مرغم از روزن درآید           زمین بشکافد و ماهی برآید(همان،
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زن و مرد پنداشتن خورشید و ماه-5-10-5
زن است و ماه بود که خورشیددر باورهاي عامیانۀ مردم آذربایجان پندار بر این 

در حال درست کردن خمیر براي مرد، و در این باب داستانی ساخته بودند که خورشید
باشد با دستان رود و خورشید که همسر ماه میپخت نان بوده است که ماه نزد وي می

البته هاي روي ماه بازماندة همان خمیرهاست. زند و لکهآلوده به خمیر سیلی بر رخ ماه می
.باشددر زبان عربی نیز کلمۀ شمس مونث مجازي می

بپوشید نوشابه تشریف شاه          چو تشریف خورشید، رخشنده ماه
)270:1386،ش(نظامی، 

رارا       رحم بسته به زادن صبحگههم خورشید و مهزناشویی به
)358:1386،خ(نظامی، 

)222وگر کیخسرو است افراسیابیم(همان،گراو ماهست ما نیز آفتابیم            
ستست        زهره شیرِ عطارِدش دادهاي زادهماه و خورشید بچه

)255:1387،هف(نظامی، 
اشاره به رسم کندن موي در سوگ عزیزان -6-10-5

آیات قیامت آن زمان دیدمادر که عروس را چنان دید           
موي چو سمن به باد بردادمعجر ز سر سپید بگشاد            

کندزد روي و، موي میدرحسرت روي و موي فرزند          برمی
هرمویه که بود خواندش ازبر           هر موي که داشت کندش از سر

)277:1387،نظامی، ل(
مرگ شدن کندن زنان در سوگ عزیزان، بخصوص موقع جوانآیین موي

این آیین در خورد. آذربایجان به چشم میمردمتروچکهنوز هم در جوامع ک،اطرافیان
دن موي در سوگواري نیاز براي یافتن معماي بری«البته کهایران باستان هم رایج بوده است

ها از طریق رویکردهايها و تحلیل آنشناسی و اسطورهشناسی، باستانهاي انسانبه یافته
سنگی به این سو، از باور به ایزدبانوي پارینهشناختی است که از دوران علمی و اسطوره

ها نقش مو در شود. در همین فرهنگهاي بسیار دیده میبزرگ در فرهنگ جوامع نشانه

622

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


توان گوناگون میسپاري و سوگواري و نسبت آن با ایزدبانوي مادر را با انحاء مراسم خاك
تصویر این شناسی در رابطۀنهاي باستان نیز شواهد باستاها و اسطورهسراغ گرفت. آیین

یزدبانو، که حامی دهند. این اا نشان میایزدبانو با آیین سوگواري و پیوند با جهان دیگر ر
)1387:50مختاریان،»(.رددگزندگی تلقی میمرگ و شد، سرچشمۀمردگان تصور می

گیرينتیجه
اي آغاز تا پایان زندگی خویش را در گنجۀ آذربایجان سپري گنجهبا توجه به اینکه نظامی

ها، نموده است و تقریباً تمام عمر شهربند همان جا بوده است و آنچه از بررسی واژه
ها به دست ترکیبات، عبارات و اصطالحات، امثال و مثل نماها و چهار چوب کلی داستان

شود که: وهش بدین گونه داده میآمد پاسخ سواالت پژ
اي در سرودن خمسه از فرهنگ آذربایجان تأثیر پذیرفته است و این گنجهنظامی-1

جاي خمسۀ نظامی و در نمودهاي مختلف، مشهود و محسوس تأثیر در جاي
باشد، بنابراین در خمسۀ نظامی از مراسمی که نمایشگر سوگواري، ازدواج، می

توان ارائه نمود. طی این اي را میبیات بیشتر و  برجستهباشد امیهمانی و... می
هاي صرف پژوهش دریافتیم که شعر نظامی تنها پرداختن به افکار و اندیشه

شاعرانه نیست؛ بلکه شعر او آیینۀ فرهنگ و اندیشۀ مردمی است که در قرن ششم 
اداتی که مردم کند با اشاره به باورها و اعتقاند و شاعر سعی میزیستهدر گنجه می

فکري و کنند، نوعی همها زندگی میها را با عمق جان پذیرا هستند و با آنآن
حسی با مخاطبان خود برقرار نماید.هم

هاي مختلف فرهنگ آذربایجانی به شکل باورها(ازقبیل باورهاينمودها و مؤلفه-2
الگیران، نجومی)، اعتقادات مردمی(از قبیل اعتقاد به چشم زخم، ساحران و ف

هاي گوناگونش و نسبت دادن خسوف ماه به اژدها، سحر و جادو، پري با جلوه
ها و اصطالحات ها، واژهاي در شیدایی و جنون)، مثلتأثیر این موجود افسانه

اي دارد.ترکی در خمسۀ نظامی بازتاب گسترده
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پذیرفتن این اصل که نظامی در سرودن خمسه، تحت تأثیر فرهنگ محیط -3
هاي فرهنگی آذربایجان در خمسۀ است و شناخت جلوهگی خویش بوده زند

هاي وي در خمسه هاي نظامی و فهم بهتر سرودهنظامی، به درك بیشتر اندیشه
کند.کمک می

هاپی نوشت
1-Folklore

2- Elements

منابع

اي.الدین مهدي الهی قمشهقرآن کریم. ترجمۀ محی
گنجوي، چاپ سوم، تهران: انتشارات پایا.)، تحلیل آثار نظامی1375(نژاد، کاملاحمد
)، پردة سحر سحري، چاپ سوم، تبریز: انتشارات آیدین.1390(نژاد، رضاانزابی

)، پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس 1367(بیهقی، حسینعلی
رضوي.

اي، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگی. گنجه)، نظامی1382(ثروتیان، بهروز
)، رازعشق در مثنوي عارفانۀ نظامی، چاپ اول، تهران: انتشارات ابتکار دانش.1387(--- ----

)، پرسش و پاسخ در بارة تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان، چاپ اول، تبریز: 1392(ربانی، محمدرضا
ایران شناخت.

مهارت.کجاآباد، چاپ دوم، تهران:)، پیرگنجه درجستجوي نا1374(، عبدالحسینزرین کوب
اردبیل: نگین سبالن.)، امثال و حکم ترکی، چاپ اول، 1393(شعبانی اندبیلی،عاقله
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اول، بنیاد فرهنگ ایران.ید و رسوم عامۀ مردم خراسان، چاپ)، عقا1346(شکورزاده، ابراهیم
اول، تهران:سازمان انتشارات فرهنگ و اقوام ایران زمین،چاپخت )، شنا1390(عامریان، حمید

جهاددانشگاهی.
میهن.اول، تبریز:گزیده مقاالت دکتر ثروتیان)، چاپ)، شهربندگنجه(1390زاده، علیرضا(قوجه

و حکم آذربایجان)، چاپ سوم، تبریز: )، ترکی دیلینده مثللر(امثال1381(اصغرمجتهدي، علی
فخرآذر.

.40پیاپی 4)، موي بریدن در سوگواري،فصلنامۀ فرهنگستان، شماره1387بهار(مختاریان،
ها ودوم)، (مجموعۀ مقاالت دربارة افسانه)، ادبیات عامیانۀ ایران(جلداول1386(محجوب، محمدجعفر

چشمه.:سوم، تهرانرسوم مردم ایران)به کوشش حسن ذوالفقاري، چاپوو آداب
دوم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و اصطالحات نجومی، چاپ)، فرهنگ1366(مصفّی، ابوالفضل

تحقیقات فرهنگی.
پیکر نظامی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.)، تحلیل هفت1391معین، محمد(

.فرهنگ فارسی معین، چاپ بیستم، تهران: امیرکبیر)1382(-------- 
تهران: انتشارات امیرکبیر.اول،، چاپبهروزثروتیان)تصحیح و شرح()، اقبالنامه،1387(نظامی
امیرکبیر.اول، تهران:چاپبهروزثروتیان)، تصحیح و شرح(شیرین،)، خسروو1386(---- 
امیرکبیر.اول، تهران:، چاپبهروزثروتیان)تصحیح و شرح()، شرفنامه،1386(---- 
امیرکبیر.اول، تهران:بهروزثروتیان)، چاپشرحو(تصحیحمجنون،و)، لیلی1387(---- 
امیرکبیر.اول، تهران:بهروزثروتیان)، چاپتصحیح و شرحاألسرار،()، مخزن1387(---- 
امیرکبیر.اول، تهران:بهروزثروتیان)، چاپتصحیح و شرح(پیکر، )، هفت1387(---- 

هاي قفقازي ایران، )، واکنش نظامی گنجوي به اشغال سرزمین1388(طاهري خسروشاهی، محمد
گنجوي، اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، اي حکیم نظامیهمایش منطقه

http://civilica.com/paper-GANJAVI
)، بررسی شخصیت نوشابه شیرزن ایرانی در اسکندرنامۀ نظامی، همایش 1388(طهماسبی، فریدون

واحد آزاد اسالمیگنجوي، اسالمشهر، دانشگاهاي حکیم نظامیمنطقه
http://www.civilica.com/paper-GANJAVI،اسالمشهر
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)، برخی مختصات فکري در شعر شاعران سبک آذربایجانی، فصلنامۀ تخصصی 1393(مطلبی، آرش
سومادب)،سال هفتم، شمارةسبک شناسی نظم و نثرفارسی(بهار

626

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

