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چکیده: نظامی گنجوی در برخی آثار خویش از اصفهان یاد کرده 
و به توصیف آن پرداخته است. در این مقاله، ابیات متضمن ذکر 
اصفهان در آن آثار را از نظر گذرانده و توصیفات نظامی را با مناب�ع 
دیگر  سنجیده ایم. نیز این پرسش را درانداخته ایم که آیا نظامی با 
شیوه ای که به اصفهان پرداخته، مقصودی خاص داشته؛ و اگر 

چنین است، آن مقصود چه می توانسته باشد.

کلیدواژه: اصفهان، نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، هفت پیکر، 
اسکندرنامه

| فرزاد ضیایی حبیب آبادی پژوهشگر متون کهن فارسی

 اصفهان در آثار 
نظامی گنجوی

و  اسـپهان  »اسـپاهان،  عنـواِن  بـا  دارد  مقالـه ای  ثروتیـان  ز  بهـرو مرحـوم   .*
سپاهان در آثار نظامی گنجوی« که در »ارج نامۀ ایرج، به کوشش محسن 
ج1« چـاپ شـده اسـت. از دوسـت گرامـی،  باقـرزاده، نشـر تـوس، 1377، 
ری نمـود، سـپاس گزارم.  کـه ایـن مطلـب را یـادآو دکترسـعید  شـفیعیون 
ضمنـا ایـن مقالـه بعدهـا در ایـن کتاب نیز تجدید چاپ شـده: شـهربند 
یـدۀ مقـاالت بهـروز ثروتیـان، بـه کوشـش علیرضـا قوجـه زاده،  گنجـه، برگز

، 1390، ص ۲17 - 196. آیدین، تبریز



Isfahan in Niẓāmī Ganjavī›s Works
Farzad Ziyai Habibabadi

Abstract: Niẓāmī Ganjavī mentioned and 
described Isfahan in some of his works. In 
this article, we have examined the verses that 
mention Isfahan in those works and compared 
his descriptions of Isfahan with other sources. 
We have also raised the question of whether 
Niẓāmī had a specific intention with the way he 
addressed Isfahan; and if so, what could that 
mean?
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 أصفهان يف آثار النظامي الكنجوي
زاد ضيايئ حبيب آبادي فر

اخلالصـة: أشـار النظامـي الكنجـوي يف بعـض آثـاره إىل أصفهان وما 
متتاز به من الصفات.

وهـذا املقـال يسـتعرض األبيـات الـي وردت يف تلـك اآلثـار والـي 
ن هذه التوصيفات مع ما  تضّمنت اإلشارة إىل أصفهان، ومن مّث يقار

خرى.
ُ
ورد يف املصادر األ

سـلوب الذي اّتبعـه النظامي يف 
ُ
كمـا يثيـر املقـال تسـاؤاًل مفـاده أّن األ

إذا كان األمـر  ؟ و
ً
 خاّصـا

ً
وصفـه ألصفهـان هـل كان يقصـد فيـه أمـرا

كذلك مفا هو ذلك املقصود؟
ين،  املفردات األساسّية: أصفهان، النظامي الكنجوي، خسرو و شير

هفت پيكر )األجسام السبعة(، إسكندر نامه.
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گرچه در اقسام  ی از آنان ا نگاهی به آثار شاعران فارسی زبان، آوازه مند یا کم آوازه، نشان می دهد که بسیار
ژانرهـا  و قالب هـا طبع آزمایـی می نموده انـد، امـا گویـی بـه یکـی ازیـن اقسـام شـعری دلبسـتگی بیشـتری 
گرچه مثنوی  داشـته اند، چنان کـه تشـّخص آنـان صرفـا بـه همـان ژانر یا قالب شـعری اسـت؛ مثال حافـظ ا
و قصیـده و قطعـه و رباعـی نیـز سـروده، امـا کار را در غزل سـرایی بـه جایـی رسـانده کـه او را »شـاعرِ غـزل« 
نامیده اند و حتی گاهی اشـعار غیر غزل او نزد حافظ پژوهان نیز مغفول مانده اسـت! برخی شـاعران نیز 
، حکیم خیام  در تمام عمر خویش احتماال جز به یک نوع یا قالب نپرداخته اند. مثال مشهور گروه اخیر

، شهرۀ آفاق گشت. ی است که با رباعیاتی اندک شمار نیشابور

در ایـن میـان، الیـاس پسـر یوسـف مشـهور بـه حکیـم نظامـی گنجـوی، شـاعر سـترگ قـرن ششـم هجـری 
یختن معانی صوفیانه در بحر سریع )مفتعلن  قمری، به قالب مثنوی، عالقۀ بیشتری یافت و در آغاز با ر

یا زد و مخزن االسرار را پدید آورد. مفتعلن فاعلن / فاعالن(، که پیشتر سابقه نداشت، دل به در

نظامـی پـس از طبع آزمایـی در ادب صوفیانـه، عنـان سـخن را بـه سـوی هوس نامـه )مثنـوی عاشـقانه( 
گردانـد و  بـا سـرودن »خسـرو و شـیرین« و سـپس »لیلـی و مجنـون« پـای بـر قلـۀ مثنوی هـای عاشـقانه نهـاد، 
ی بوده انـد. دو مثنوی دیگرِ  ی بدیـن راه رفته انـد، نمک خوار خـوان و چنان کـه همـۀ شـاعرانی کـه پـس از و
گرچه هوس نامه نیسـتند، با عشـق و شـور و شـیدایی، آمیختگی قابل  ، ا ، هفت پیکر و اسـکندرنامه نیز او

توجهی دارند.

اصفهـان، کـه از دیربـاز آن را »نصـف جهـان« لقـب داده و برخـی بـه ایـن مایـه نیز قانع نگشـته اند1 ، در آثار 
ی در اشـعار خود به دو گونه از اصفهان یاد کرده اسـت. گاه  حکیم نظامی گنجه ای نمودی بارز دارد. و
ی سخن، اشارتی گذرا بدان نموده و گاه نیز ِسیر داستان را به رنگی پی افکنده که بخش قابل  در مطاو

کنون هر یک از این دو بخش را بررسی خواهیم کرد: ی می دهد.ا مالحظه ای از ماجراها در اصفهان رو

الف( پراکنده ها:
کنـد، مقدمـه ای تمهیـد  ی معرفـی  ، می خواهـد شـیرین را بـه و ، »ندیـم خـاِص« خسـرو کـه شـاپور آن  جـا 
، عمـۀ  می نمایـد و در آن بـه ذکـر شـهر و دیـار و خانـدان شـیرین می پـردازد. در این جـا سـخن از ِمهین بانـو

شیرین، به میان می آورد و می  گوید:

 1. اصفهـان نیمـۀ جهـان گفتنـد / نیمـی از وصـف اصفهـان گفتنـد! )لغتنامـۀ دهخـدا، ذیـل اصفهـان(. بایـد توجه داشـت کـه لغت نامۀ 
رده اسـت، نـه »اصفهـان« یـا »صفاهـان« یـا  دهخـدا ایـن بیـت را از »آننـدراج« نقـل کـرده، امـا آننـدراج آن را ذیـل مدخـِل »اسـپهان« آو
یش  بور را ، قاعدًة به طریق تضمین، در دیوان خو ری می شـود که شـادروان ملک الشـعرای بهار بیت مز . ضمنا یادآو مدخلهای دیگر
یرایش سـوم(،تهران، تـوس، زمسـتان 139۴، ج2، ص  ، چـاپ دوم)و ، بـه کوشـش چهـرزاد بهـار رده)دیـوان اشـعار ملک الشـعرای بهـار آو
، در صفحات مجـازی همه جا به نام  101( امـا اشـاره ای  بـه ایـن کـه ایـن بیـت را تضمیـن نمـوده، نفرمـوده اسـت، بنابرایـن، بیت مذکـور
یـر صفحاتی از آننـدراج را برایم فرسـتاد و در  یـز فاضلـم دکتـر محمـِد حکیـم آذر کـه تصو ملک اشـعرای بهـار ثبـت اسـت. از دوسـت عز

یش بهره مند ساخت سپاسگزارم. خداش در همه حال از با نگه دارد! یات خو ین مقاله نیز مرا از نظر مواضعی دیگر از
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بنــــــــداز آن ســــــــوی کهســــــــتان منزلــــــــی چنــــــــد در یــــــــای  در ُفرضــــــــۀ  باشــــــــد  کــــــــه 

شــــــــاهان نســــــــل  از  اســــــــت  فرمانده  شــــــــده جــــــــوش ســــــــپاهش تا ســــــــپاهان2زنی 

ی بـه  ، وقتـی بـه روزگار پادشـاهی بهـرام گـور خشک سـالی رخ می دهـد، و ، در هفت پیکـر در جـای دیگـر
ِی خلـق را از خزانـۀ خویـش می دهـد، چنان کـه در ایـن چهـار سـال جـز یـک نفـر  مـدت چهـار سـال، روز
« می شـود. در  ک می گردد و به درگاه الهی »تضّرع سـاز نمی میرد، اما بهرام از مرگ همین یک تن نیز غمنا

ی آواز می دهد که: این جا هاتفی به و

نپســــــــندیچــــــــون تــــــــو در چار ســــــــال خرســــــــندی فاقــــــــه  ز  را  مــــــــرده ای 

ر3چــــــــار ســــــــالت نوشــــــــته شــــــــد منشــــــــور دو باشــــــــد  مــــــــرگ  تــــــــو  دیــــــــار  کــــــــز 

ی به آبادانی می نهد چنان که  ی رو در این ایام است که سرزمین و

ری تــــــــا  شــــــــنیده ام  ســــــــپاهان  خانــــــــه در خانــــــــه شــــــــد تنیــــــــده چو نیاز 

گــــــــر شــــــــدی خواهان ا بــــــــام  بــــــــر  کــــــــوری از ری شــــــــدی بــــــــه اســــــــپاهان۴بــــــــام 

در این جا اشـاره به این نکته نیز شـاید خالی از فایده ای نباشـد که »بام بر بام« یا »بام به بام« یا »بام بام« 
از جایی به جایی شدن، که به قول لغتنامۀ دهخدا )ذیِل »بام«( »کنایه از پیوستگی شهرها و خانه ها به 
هم در نتیجۀ آبادی و عدالت« اسـت، در گذشـته تعبیری رایج بوده، چنان که بجز دو بیتی که لغتنامۀ 

دهخدا از سوزنی شاهد آورده، این عبارت تاج القصص نیز قابل ذکر است:
گر کسی خواستی، از کوفه بام به بام به مکه شدی«.5 »... هیچ بیابان نبود؛ همه آبادانی، چنان که ا

نظامی و »سیب اصفهان«
ی خاص منسوب بوده  ، هر متاعی، معدنی خاص داشته یا بهترین انواع آن به دیار می دانیم که از دیرباز
اسـت. عقیق یمن، آیینۀ حلب، ُمشـک ختن، کمان چاچ، شمشـیر هند، ِشـَکر مصر و سـیب اصفهان 
، که شـهرتی  از این دسـت بوده اند. نظامی در مثنوی های خویش عالوه بر ذکر اصفهان، از سـیب آن نیز

2  . خمسۀ نظامی، حکیم نظام الدین الیاس نظامی گنجوی، )با مقدمۀ هوشنگ رهنما(، چاپ اول، تهران، هرمس، 1385، ص 129. 
یخ  29 آذرماه 1۴00 عرضه شـده اسـت. در  بینار در تار یز به صورت و )هسـتۀ اصلی این مقاله در قالب سـخنرانیی برای دانشـگاه تبر
زهـا بـه کتاب هـای خـود و از جملـه خمسـۀ نظامـی چـاپ مرحـوم وحید دسـتگردی دسـترس نداشـتم، بنابراین چـاپ هرمس را  آن رو

اساس کار خود قرار دادم(.
 3. همان، ص593.

 ۴. همان.
 5. تاج القصص، ابونص احمد بن محمد بخاری، با مقدمه و تصحیح سیدعلی آل داود، چاپ اول، تهران، فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی، 1386، ج1، ص26۴.
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عالم گیر داشته، یکی دو جا سخن به میان می آورد:

( و  ینـد، میـان او )خسـرو در خسـرو و شـیرین، پـس از آن کـه خسـرو ِشـّکر اصفهانـی را بـه همسـری برمی گز
شـیرین گفتگوهایی درازدامن در می گیرد که در آن، از خسـرو عتاب اسـت و از شـیرین ناز و اسـتغنا. در 

یکی از این صحنه ها شیرین به خسرو چنین می گوید:
کــــــــه چون مــــــــن ســــــــروی آزاد بــــــــَود در بنــــــــد عشــــــــقت مانده ناشــــــــادچــــــــرا باید 

طرب هاســــــــت خوبی  از  دل  در  هنوزم در ســــــــر از شــــــــوخی شغب هاستهنــــــــوزم 

آتش پرســــــــتند هنــــــــدوان  مســــــــتندهنــــــــوزم  ترکان  چــــــــون  چشــــــــم،  هنوزم 

اســــــــت ناشــــــــکفته  دل  غنچۀ  اســــــــتهنــــــــوزم  نســــــــفته  یایــــــــی  در ُدّرِ  هنــــــــوزم 

اســــــــتهنــــــــوزم لــــــــب پــــــــر آب زندگانی اســــــــت جوانی  جــــــــوی  در  آب  هنــــــــوزم 

کمینــــــــه خیلتاشــــــــم کبر و ناز اســــــــت...رخــــــــم ســــــــرخیل خوبــــــــان طراز اســــــــت

شاهان دســــــــت  در  نهم  رخ  ســــــــیِب  ســــــــپاهان!6چو  ســــــــیِب  َبــــــــَرد  واپس  ســــــــبد 

، چنین می خوانیم: ، در حکایتی از هفت پیکر و در جای دیگر
گفــــــــت و او زنــــــــی ســــــــره بــــــــود بــــــــودمــــــــادرم  بــــــــره  او  باشــــــــد  گــــــــرگ  پیــــــــرزن 

همــــــــزادان ز  مــــــــرا  آبــــــــادانکآشــــــــنایی  ش  خانــــــــه  که  مهمــــــــان،  بــــــــرد 

پیــــــــش بــــــــه  نهــــــــاد  آراســــــــته  بیشخوانــــــــی  حــــــــد  از  یم  گو چــــــــه  خوردهایــــــــی 

عــــــــراق یره بــــــــای  ز و  مــــــــرغ  و  رقــــــــاق7 َبــــــــرِه  و  کلیچه هــــــــا  و  گرده هــــــــا 

نــــــــام نبــــــــودش  آن  کــــــــه  بــــــــادامچنــــــــد حلــــــــوا  از  برخــــــــی  پســــــــته  از  برخــــــــی 

یــــــــب طبع فر لطیــــــــف  8میوه هــــــــای  ســــــــیب  ســــــــپاهان  از  و  انگــــــــور  ری  از 

در میـان شـاعران پارسـی گوی، تـا آن جـا کـه راقـم ایـن حـروف جسـتجو نمـوده و البتـه دعـوِی اسـتقرای تام 
ی،  ندارد، پیش از نظامی ظاهرا سـخنی از سـیب اصفهان در میان نیسـت، فقط شـاعر شـهیر معاصر و

خاقانی شروانی یک جا بدان اشارتی نموده است:

 6. خمسۀ نظامی، همان، ص 26۴.
.ک: لغتنامۀ دهخدا(.   7. ُرقاق )به ضّم اول( نان ُتُنک است و جمع آن رِقاق )به کسر اول( است)ر

 8. خمسۀ نظامی، همان، ص 701.
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اول در  افــــــــزود  الــــــــف  صفاهان  تــــــــا خورم آســــــــیب جانگــــــــزای صفاهان9ســــــــیب 

بـا ایـن همـه، سـیب اصفهـان در نوشـته های مورخـان، جغرافی دانـان و ادیبـان تـا قرن ها شـهرت داشـته و 
اشارۀ نظامی گنجوی بدان را تایید می نماید:

»از خوبـِی هوایـش سـیب یـک سـال تـازه ماَنـد ... و سـیب را در اصفهـان بـوی خـوش نباشـد، چـون بیـرون 
آورند بسیار خوشبو گردد ...«.10

»... سیب در آن جا هفت سال تازه بماَند...«11.

»... در تمام ایران، سیب اصفهان ممتاز است...«12.

و ایـن اشـتهار سـیب اصفهـان، کـه نظامـی بـدان اشـاره کـرده، تـا قـرن سـیزدهم هجـری قمـری نیـز ادامـه 
یخ هفت نوع سیب را در اصفهان نام می برد: می یابد،آن جا که صاحب رستم التوار

، سـیب گرجی نیم احمر بزرگ جثه، سـیب دلیلی، سـیب قندی، سـیب مشـکیجه، سـیب  »سـیب احمر
بیدمشکی، سیب پاییزی مشهور به ازایش)صح: آزایش(«13.

کنـده بـه شـهر اصفهـان )و سـیب  آنچـه گذشـت، مـواردی بـود کـه نظامـی گنجـوی طـی آن بـه صـورت پرا
مشهور آن( اشاره کرده است.

ب( تمرکز نظامی گنجوی بر اصفهان 
حکیـم گنجـه در دو مثنـوی از مجموعـۀ پنـج گنـج خویـش، توجـه بیشـتری بـه اصفهـان نمـوده، چنان کـه 

، بهار 1378، ص357.  9.دیوان خاقانی شروانی، به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی، چاپ ششم، تهران، زوار
، بـه تصحیـح و تکمیـل  ینـی، ترجمـه بـا اضافـات از جهانگیرمیـرزا قاجـار یـا بـن محمـد بـن محمـود قزو  10. آثارالبـاد و اخبارالعبـاد، زکر
، بلکه در  ، 1373، ص356. و در ایـن بـاب کـه بوی سـیب اصفهان، نه در خوِد  شـهر میرهاشـم محـدث، چـاپ اول، تهـران، امیرکبیـر

ینی هم صائب تبریزی گفته است: یای قزو بیرون از آن جا  معلوم می گردد، چهارصد سال پس از زکر
معطر شد در و دیوار از افکار من صائب

اگرچه در صفاهان نیست بو سیب صفاهان را
)دیوان صائب تبریزی، به کوشش محمد قهرمان، چاپ سوم، تهران، علمی و فرهنگی، 1375، ج1، ص 20۴(؛ و

در غریبی می توان گل چید از افکار من
در صفاهان بو ندارم، سیب اصفاهانیم

 )همان، ج5،ص2652(
 11. ترجمۀ معجم البلداِن یاقوت حموی، ج1، ص259 )نقل از لوح رایانه اِی »جغرافیای اسام«(.

 12. جهانگیرنامـه، نورالدیـن محمـد جهانگیـر گورکانـی، تصحیـح محمـد هاشـم، تهـران، بنیـاد فرهنـگ، 1359، ص315 )نقـل از لـوح 
یخ ایران اسامی2«(. رایانه اِی »تار

یخ، محمدهاشم آصف)رستم الحکما(، به اهتمام محمد مشیری، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، 1357،   13. رستم التوار
.ک: لغتنامـۀ دهخـدا، ذیـل  ص319. سـیِب »آزایـِش« اصفهـان در شـعر تنـی چنـد از شـاعران عهـد صفـوی نیـز  بـه کار رفتـه اسـت)ر

»سیب«(.
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در هر مورد، بخش قابل مالحظه ای از داسـتان در این شـهر اتفاق می  افتد. نخسـت در خسـرو و شـیرین، 
در قصـۀ ِشـَکر اصفهانـی، البتـه آن گونـه کـه نظامـی روایـت می کنـد؛ زیـرا به قول اسـتاد روانشـاد زرین کوب 
»بـر خـالف ماجـرای فرهـاد و شـیرین کـه در روایـات سـابقه دارد و اختـراع نظامـی یـا ابـداع قصه پـردازاِن 
ُبرَدع نیسـت، از قصۀ خسـرو با ِشـَکر در روایات گذشـته و داسـتان های مربوط به خسـرو هیچ جا نشـانی 

نیست«.14

می دانیم که در مثنوی خسرو و شیرین، پس از آن که خسرو در کام جویی از شیرین بی نصیب می ماند، 
ی مهربان آرد فراچنگ«. پس  ینـد و در پـی آن بـر می آیـد »که یـار ی می گز ی خشـم می گیـرد و از او دور بـر و

بزمی می آراید و در آن، نشان از گم شدۀ خویش می جوید:
ز رو یکــــــــی  جهانــــــــداری  آییــــــــن  زبــــــــه  بــــــــود شــــــــاه مجلس افرو بــــــــه مجلــــــــس 

ز چیــــــــن تــــــــا غــــــــور و از ری تا ســــــــپاهاننشســــــــته پیــــــــش تختش جمله شــــــــاهان

قاف تــــــــا  قاف  دست بوســــــــش  عــــــــزم  اطــــــــرافبه  داران  کلــــــــه  بســــــــته  کمــــــــر 

زنــــــــگ خســــــــرِو  تــــــــا  ختــــــــن  ســــــــاالر  همــــــــه بر یــــــــاد خســــــــرو بــــــــاده در چنگز 

ری چنــــــــد ِمــــــــی درداد ســــــــاقی نمانــــــــد از شــــــــرم شــــــــاهان هیــــــــچ باقیچــــــــو دو

برافکنــــــــد برقــــــــع  را  شــــــــرم  ســــــــخن لختی بــــــــه گســــــــتاخی درافکندشهنشــــــــه 

یشــــــــند ِفر درخــــــــورِد  کــــــــه  خوبانی  بــــــــه عالــــــــم در کدامیــــــــن بقعه بیشــــــــندکــــــــه 

دارد روم  لطافــــــــت،  گفتــــــــا  داردیکــــــــی  بــــــــوم  آن  گنج  و  اســــــــت  گنج  َطف 
َ
ل

یی یییکــــــــی گفــــــــت از ختــــــــن خیــــــــزد نکو خوب رو در  طرف  آن  ســــــــت  فســــــــانه 

آباد بــــــــوِم  آن  اســــــــت  ارمن  گفــــــــت  یــــــــزادیکی  پر باشــــــــد  او  پیکرهــــــــای  کــــــــه 

کــــــــه در اقصای کشــــــــمیر گفتــــــــا  تقصیــــــــریکــــــــی  هیــــــــچ  نباشــــــــد  ینی  شــــــــیر ز 

شــــــــاهان بــــــــزم  ســــــــزای  گفتــــــــا  ســــــــپاهان1۵یکــــــــی  اســــــــت در شهر  شــــــــکرنامی 

ی دل می سپارد و ضمنا موقع را  ، ِشَکرنادیده به و و آن چنان اوصافی از برای ِشَکر برمی شمارد که خسرو
مناسب می یابد تا شیرین را نیز گوشمالی درخور دهد:

ینکوب، چاپ نهم، تهران، سخن، 1395، ص 105. کجاآباد، دکتر عبدالحسین زر  1۴. پیر گنجه در جستجوی نا
 15. خمسۀ نظامی، همان، ص2۴3.
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دلنــــــــوازی آن  درگرفــــــــت  را  عشــــــــقبازیملــــــــک  از  نهــــــــاد  نــــــــو  اساســــــــی 

دواَند بــــــــر شــــــــیرین  بــــــــه ترکــــــــی غــــــــارت از ترکــــــــی ســــــــتاندفرس می خواســــــــت 

قنــــــــدی بــــــــه  قنــــــــدی  ینِی  شــــــــیر بندیَبــــــــَرد  بــــــــه  بنــــــــدی  مشــــــــکل  گشــــــــاید 

گوهــــــــر شــــــــود خرد پایــــــــۀ   ، گوهــــــــر بــــــــردبــــــــه  تــــــــوان  را  دیبــــــــا  آب  دیبــــــــا  بــــــــه 

ینی اثر داشــــــــت16ســــــــرش ســــــــودای بازار شــــــــَکر داشــــــــت ر هم ز شــــــــیر
َ

که شــــــــّک

ی بـه دیـار  ، رو بـا این همـه، خسـرو یـک سـالی در تردیـد و تـرّدد می مانـد، امـا پـس از آن، بی تـاب و بی قـرار
محبوب تازه می نهد:

را او  رانــــــــدن  از دل  مــــــــی دادش  نه شایســــــــت از ســــــــپاهان خوانــــــــدن او رانــــــــه دل 

ایــــــــن اندیشــــــــه صابر بود یک ســــــــال کسی بر حســــــــب این حالدر  نشــــــــد واقف 

ماه بــــــــر  افشــــــــاند  رکاب  ســــــــالی  از  بنگاهپس  رانــــــــد  ســــــــپاهان  ملــــــــک  ســــــــوی 

بــــــــوم آن  »نزهتــــــــگاِه«  بــــــــه  آمــــــــد  ســــــــوادی دیــــــــد بیــــــــش از کشــــــــور روم...فــــــــرود 

ینی دگر شــــــــد...چو خســــــــرو بر ســــــــر کوی شــــــــکر شــــــــد ســــــــپاهان قصــــــــر شــــــــیر

یــــــــزد او بــــــــود ر ر
َ

بود17شــــــــَکرنامی کــــــــه شــــــــّک او  خیــــــــزد  ســــــــپاهان  کــــــــز  نباتــــــــی 

سالی نیز بدین منوال می گذرد تا خسرو بر آن می شود که شَکر را به عقد خویش بربندد:

کــــــــرد طلــــــــب  را  ســــــــپاهان  کردبــــــــزرگان  لــــــــب  آن نوش  ایشــــــــان پرســــــــش  ز  و

ســــــــپاهان شــــــــهر  همــــــــه  یــــــــه  یکرو گواهــــــــان18بــــــــه  را  کدامــــــــن  پا آن  شــــــــدند 

اما از سویی، شور شیرین، خسرو را رها نمی کند و از دیگر سوی، غرورش اجازۀ دوباره پیوستن به شیرین 
را نمی دهد! پس نشاِط شکار می کند و منزل به منزل تا نزدیک قصر شیرین می رود و آن جا فرود می آید. 
فردا صبح »نبید در سـر افتاده« به سـوی قصر شـیرین می راند. آن جا پس از مقدماتی، دیدارهایی میان 
ی از  گله گـزار گفتگوهایـی تنـد درمی گیـرد. از جملـه، شـیرین در اثنـای  خسـرو و شـیرین رخ می دهـد و 

، می گوید: خسرو

 16. همان، ص2۴۴.
 17. همان.

 18. همان، ص2۴7.
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ســــــــپاهان1۹مکــــــــن پــــــــرده دری بــــــــا مهــــــــد شــــــــاهان با  کــــــــردی  که  آن بس  را  تــــــــو 

ی، از آغـاز قصـۀ شـکر اصفهانـی تـا آن جـا کـه خسـرو بـه عـزم شـکار به سـوی قصر شـیرین مـی رود و در  بـار
واقـع نامـۀ شـّکر طـی می شـود، به لحاظ شـمار ابیـات و چنان که راقم این حروف شـمرد،266 بیت اسـت 
، کـه گفتیـم ابـداع و اختـراع خود نظامی اسـت، یکـی از بخش های قابل  و بـه لحـاظ طراحـی داسـتان نیـز

مالحظۀ این مثنوی عاشقانه است که به اصفهان اختصاص یافته است.

میاِن سـال اتمام خسـرو و شـیرین تا پایان یافتن اسـکندرنامه سـی سـال فاصله است و شگفتا که نظامی 
در اسکندرنامه نیز هنوز اصفهان را فراموش نکرده و دوباره سمند سخن را بدان جا می دواند و اصفهان 

را جوالنگاه عشقی دیگر می کند!

نبـرد میـان اسـکندر و دارا، شـاه ایـران،آن گونـه کـه نظامـی قصـه را پـرورده، در موصـل رخ می دهـد. وقتـی 
اسـکندر بـر بالیـن دارا، کـه بـه دسـت دو سـرهنگ معتَمـِد خویـش زخـم خـورده، حاضـر می شـود، دارا در 

حال احتضار به او سه وصیت می کند که یکی این است:

اســــــــتهمان روشــــــــنک را که دخت من اســــــــت من  دســــــــتپخت  نازکی  بــــــــدان 

ســــــــربلند کنی  خــــــــود  همخوانــــــــی  ارجمند20بــــــــه  نــــــــازکان  از  گــــــــردد  خــــــــوان  که 

ی، همۀ آتشـکده های ایران  اما اسـکندر پیش از آغاز نبرد با ایرانیان، بر آن شـده بود که در صورت پیروز
را ویران کند و کیش آتش پرسـتی را براندازد.این شـد که از موصل به باِبل و از آن جا به آذربایجان رفت و 

تصمیم خود را جامۀ عمل پوشاند و سپس

ســــــــپاهچــــــــو آتــــــــش فروُکشــــــــت از آن جایــــــــگاه ســــــــپاهان  ســــــــوی  کــــــــرد  روان 

آراســــــــته شــــــــهِر  نازنیــــــــن  که بــــــــا خوشــــــــدلی بــــــــود و با خواســــــــتهبــــــــدان 

گرفــــــــت شــــــــادمانی  تاجــــــــور  بــــــــه شــــــــادی پــــــــِی کامرانــــــــی گرفــــــــت21دل 

در اصفهان نیز آتشکده ها را خراب کرد و آن گاه در پِی عمل نمودن به وصیت دارا برآمد:

خســــــــروان دفتــــــــرِ  روانگزارشــــــــگرِ  گــــــــزارش  مهــــــــد  کــــــــرد  چنیــــــــن 

کاهکه چون در ســــــــپاهان کمر بســــــــت شــــــــاه گــــــــردان  چــــــــرِخ  بــــــــر  رســــــــانید 

 19. همان، ص259.
 20. همان، ص8۴6.
 21. همان، ص858.
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نــــــــاز و  لهــــــــو  در  دو  زی  رو ز مشــــــــکوی دارا خبــــــــر جســــــــت بــــــــاز22برآســــــــود 

خالصه، اسکندر به دیدن روشنک می رود و به سفارش دارا او را به همسری برمی گزیند و فرمان می دهد 
که بازار و شهر را بیارایند:

دهــــــــر کارداران  تــــــــا  شــــــــهربفرمــــــــود  و  بــــــــازار  آرنــــــــد  آرایــــــــش  در 

روم دیبــــــــای  و  خــــــــوارزم  منســــــــوج  بــــــــومبــــــــه  و  مــــــــرز  آن همــــــــه  کننــــــــد  مطــــــــرا 

بیاراســــــــتندســــــــپاهان بدان ســــــــان که می خواســــــــتند گوهــــــــر  و  دیبــــــــا  بــــــــه 

بــــــــام و  کــــــــوی  طــــــــّرۀ  بــــــــر  بیجاده فــــــــامکشــــــــیدند  نمط هــــــــای  شــــــــقایق 

برافراختنــــــــد گــــــــردون  بــــــــه  م هــــــــا 
َ
ســــــــاختند...َعل نوآرایشــــــــی  را  جهــــــــان 

زنــــــــده رود لب  تا  طــــــــرف  »خــــــــوزان«2۳  زمیــــــــن زنده گشــــــــت از نوای ســــــــرود2۴...ز 

بهشتی سرشــــــــت25به شــــــــادی در آن کشــــــــور چون بهشــــــــت آن  بــــــــا  برآســــــــود 

ی بـه شـهر اصطخـر مـی رود و قصـۀ  دراین جاسـت کـه، بـر طبـق روایـت نظامـی، اسـکندر بـرای تاجگـذار
اصفهان به سر می رسد. و اما در پایان این نوشتار چند نکته هست که شایستۀ توجه می نماید:

کـه نظامـی اصفهـان را »نزهتـگاه« )فـرود آمـد بـه نزهتـگاِه آن بوم(،»نازنین شـهِر آراسـته« و »کشـور  1.  ایـن 
ی خواسـته باشـد بدین وسـیله بازار  چون بهشـت« توصیف می کند، صرفا تعابیری شـاعرانه نیسـت که و
شـاعرِی خویـش را تیـز کنـد، بلکـه اوصافـی اسـت که گزارش هـای مورخـان، جغرافی دانـان و جهان گردان 

نیز آن ها را تایید می نماید:

»... سـپس بغـداِد دوم بـود، یعنـی اصفهان و مواهبی کـه مردمش از آن ها برخوردارند، چونان هوای خوش 

 22. همان، ص 861.
ـِح شـادروان وحیـد دسـتگردی، »خیـزان« اسـت و در حاشـیه نوشـته: »خیـزان یـا خـوزان نـام دهی اسـت از بلوک   23. ضبـط متـن مصّحَ
بـی اصفهان...«)شـرفنامه، حکیـم نظامـی گنجـه ای، بـا تصحیـح و حواشـی حسـن وحیـد دسـتگردی،  بیـن و سـده در شـمال غر مار
بـه کوشـش دکتـر سـعید حمیدیـان، چـاپ اول، تهـران، قطـره، 1376، ص251(. لغتنامـۀ دهخـدا نیـز همیـن توضیـح مرحـوم وحیـد 
رده اسـت؛ امـا در جسـتجوهایی کـه نگارنـدۀ ایـن حـروف نمـود، در قدیـم »خیـزان« بـه دو مکان  دسـتگردی را ذیـل مدخـِل »خیـزان« آو
ق می شـده: یکی در ارمینیه و دیگر در کردسـتان؛ و چهار موضع نیز »خوزان« نام داشـته: یکی در نواحی هرات، دوم در نواحی  اطا
.ک: لـوح رایانـه ای »جغرافیـای  پنـج دِه خراسـان، سـوم در ناحیـۀ قـم و چهـارم در اصفهـان کـه همیـن موضـع مـورد بحـث ماسـت)ر
ردیـم، خـوزان را »نـام شـهری در خوزسـتان« نیـز نوشـته و سـه بیـت از  اسـام«(. لغتنامـۀ دهخـدا بجـز مـوارد یکـم، دوم و چهارمـی کـه آو
رده، اما ظاهرا مقصود، خود خوزسـتان اسـت، نه شـهری در آن جا. در منبع پیشـین  فخرالدین اسـعد گرگانی و بیتی از عطار شـاهد آو

ما نیز چنین موضعی یافته نشد.
 2۴. خمسۀ نظامی، همان، ص863.

 25. خمسه نظامی، همان) نشر هرمس(، ص866.
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و آب گوارا و استادی در انواع صنعت ها«.26

ک اصفهان سالم است و هوایش خوش و آبش گوارا«.27 »خا

، اصفهان است. زیر خرگاه سبز فلک و غطاء  »نگارستان نقاشان فضل و راه کاهکشان ستاره های هنر
نیلی رنگ چرخ و طارم نیلوفری گردون، آن آب و هوا که اصفهان راست، هیچ جای دیگر را نیست«.28

و البته گزارش ناصر خسرو که شهرت بسیار دارد و ما بخش هایی از آن را در این جا نقل می کنیم:

»... شهری است بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هرجا که ده گز چاه فروبرند آبی سرِد خوش 
ی  ، همه آبادان که هیچ از و بیرون آید... و در شهر جوی های آب روان و بناهای مرتفع... و اندرون شهر
... و من در همۀ زمین پارسی گویان شهری نیکوتر و جامع تر و آبادان تر از  خراب ندیدم؛ و بازارهای بسیار
گر گندم و جو و دیگر حبوب بیست سال بنهند تباه نشود؛ و بعضی گفتند  اصفهان ندیدم، و گفتند ا

پیش از این که بارو نبود، هوای شهر خوش تر ازین بود...«.29

یغـا و افسوسـا کـه حـاِل اصفهـان از آنچـه در سـطور پیشـین خواندیـم به وضعی  و اسـتطرادا بایـد گفـت در
یسـِت« شـادروان فریدون  افتـاده کـه زنـده رودش را خشـکانیده انـد و هوایـش نیـز مصداق شـعرِ »محیط ز

مشیری شده که گفت:
»به لطف کارگزاراِن عهِد ظلمت و دود
ـ که از عنایتشان می رسد به گردون آه ـ 

کبوتران سپید
َبَدل شوند پیاپی به زاغ های سیاه«30

2. ایـن کـه نظامـی از یکـی از قریه هـای اصفهـان، به نام »خوزان«، نیز نام می برد نشـان از آشـنایِی عمیق و 
یـه ای در اصفهان آن مایـه معروف نبوده  ی بـا جزئیـات جغرافیایـی اصفهـان توانـد داشـت چه، قر دقیـِق و
یخ و جغرافیا خوانده بوده یا از مسـافران  کنان اّران نیز آن را بشناسـند. آیا او این نام را در کتب تار که سـا

اصفهان شنیده بوده است؟

گر نظامی فقط یک بار در یکی از مثنوی هایش پای اصفهان را به میان کشـیده بود، ممکن بود این  3. ا
ی ابتدا در خسرو و شیرین بخشی از داستان را به اصفهان  امر را اتفاقی تلقی کنیم، اما چنان که دیدیم و

.ک: لوح رایانه ای »جغرافیای اسام«(.  26. ترجمۀ مختصرِ »البلدان«، ص86)ر
 27. همان، ص98.

یسـی حسـین مدرسـی طباطبائـی، چـاپ دوم، تهـران، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز  ، نجم الدیـن ابوالرجـاء قمـی، رونو ر  28. ذیـل نفثةالمصـدو
اسناد مجلس شوزرای اسامی، 1388، ص257.

، 1370، ص165-7. زی، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، چاپ چهارم، تهران، زوار  29. سفرنامۀ ناصرخسرو قبادیانی مرو
یدون مشیری، بازتاب نفس صبحدمان، چاپ دوم، تهران، چشمه، 1381، ج2، ص1199.  30. فر
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سال سی وسوم، شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401  

هــــــلــــــم
226اصفهان در آثار  نظامی گنجوی

اختصاص می دهد و سـی سـال پس از آن، به هنگام نظم اسـکندرنامه، نیز هنوز این شـهر را از یاد نبرده 
است و این را نه تنها بر سبیل اتفاق حمل نمی توان کرد، بلکه نکته ای سخت معنادار است!

4. شـگفتا کـه در هـر دو موضـع، یعنـی هـم در خسـرو و شـیرین و هـم در اسـکندرنامه، نظامـی ماجرایـی 
»عاشقانه« را در اصفهان روایت می کند! و این مساله نیز درخوِر تامل می نماید. 

ی سـفر گـه گاه خاطـرش را برمی انگیخت تا  5.اسـتاد روانشـاد، دکتـر زرین کـوب، نوشـته اند: »بـا آن که آرزو
آخر عمر همچنان شهربند گنجه بود«.31

6. از مجمـوع آنچـه گفتیـم، آیـا می تـوان تصـور نمـود کـه شـاعر گنجـه، ارادتـی بـه اصفهـان داشـته و احیانا  
ی سفر به آن جا و اقامتی هرچند کوتاه در آن دیار را نیز به دل می پرورده است؟32 این پرسشی است  آرزو

که پاسخ دادن به آن نیازمند دالیل قوی و معنوی است.

شاهین شهرِ اصفهان
دهم دی ماه 1400 خورشیدی
ساعت 5:30 بامداد

کجاآباد، همان، ص35.  31. پیر گنجه در جستجوی نا
 32. نظیر حافظ که در آرزوی رفتن به بغداد سروده :

احمد اهلل علی معدلة السلطاِن
یس حسن ایلخانی... احمد شیخ او

از گل پارسَیم غنچۀ عیشی نشکفت
یحانی حّبذا دجلۀ بغداد و مِی ر


