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نگارندگان در این پژوهش به دنبال بررسی و یافتن واژگاان و اطاحالحات و كرکیباات  چکیده:

و  ی نظامی گنجوی بوده اند، پس از بررسی کامل این آثاار نظاامی واژهشور و مشورت در خمسه

الفاظ شور و مشورت یافت ننموده و گویی که نظاامی باه فراخاور آثاارش در خمساه  كرکیبی با

،  ساسس نگارنادگان  ها در هیچ جایی از لفظ این واژگان بهاره نبارده مبنی بر داستانی بودن آن

باكامل بسیار و كعمیق در مباحث و محالب آثارنظامی)خمسه( به ایان نتیجاه دسات یافتناد کاه 

واژگان از واژگان و كرکیبات مترادف و متناسب با آن ها مانند رای، رای زدن، نظامی به جای این 

کاه از رایزن، كدبیر، کاردان و راهنما، یار فسونگر و سگالشگر و کاار آگاهاان داناا اساتفاده نموده

الی باهویژه در الوجود این واژگان و كرکیبات در معانی و مفااهی  شاور و مشاورت و مشااور باه

 است.   بهره برده هاداستان

 نظامی، خمسه، شور و مشورت، رای و كدبیر  واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه: 

 603هجری درگنجه به دنیا آمد و در حدود سال 522ابومحمد الیاس بن یوسف بن موید معروف به نظامی گنجوی، درحدودسال   

 (9:1383هجری در همان شهر دیده از جهان فرو بست.)زنجانی،

 گوید:وی در اطل اهل ق  بوده ، چون خود نظامی در اسكندرنامه می      

 چاااااو دچر گرچاااااه در بحااااار گنجاااااه گمااااا 

 

 ولااااااای از قهساااااااتان شاااااااهر قمااااااا  

 

 (17:1370)درویش.م،                                                                                                                               

دی ی شعر در او  فحاری و خاداداخاندان نظامی همه از اهل فضل و هنر بودند.وی از کودکی به كحصیل علوم پرداخت. قریحه      

چنان که بعد از فراغت از كحصیل وقتی که قل  به دست گرفت کالم موزون از وی كراوش نمود، بنای سرودن شعر را گذاشت و ، بود
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این قریحه در او روزانه در كرقی بود، كا آن که مقامش به جایی رسید که شهریاران باا عظمات آن زماان ناوازش و قادردانی او را از 

این شاعرسترگ اندیش بر كماام  (18کردند کتابی به نام آن ها در نظ  كألیف نماید.)همان:و خواهش میلوازم سلحنت خود شمرده 

علوم عقلی ونقلی عصر خویش كسلط داشت،در البالی آثار خویش به طور پنهان محالبی آورده که امروزه باا گذشات چنادین قارن 

.از آن جمله محالب می كوان به شاور ومشاورت اشااره نمودکاه نظاامی اندیشمندان علوم مختلف با زبان دیگری به آن پرداخته اند

است، به مانند واژگان رای، رایازن و كادبیر، گنجوی در برخی از آثارخویش از واژگان مترادف و متناسب با شور و مشورت بهره برده

 پردازی .که در این پژوهش به بازنمایی مصادیق بارز آن در خمسه می

 االسرار:مخزن

 (1367رود. )معین: به معنای مشورت و مترادف با اندیشه و كدبیر به کار میي: را

 ی خرد و رای درست کارها را انجام دادنبا دیده 

 چاااااون نظااااار عقااااال باااااه رای درسااااات
 

 گااااارد جهاااااان دسااااات بااااارآورد چسااااات  
 

 (218االسرار، زنجانی: )مخزن

 در این جا رای درست زدن در معنای مشورت دادن است.

 یا از روشن رای کسی به ساحت او رسیدن 

 كااااااااا مگاااااااار از روشاااااااان رای كااااااااو
 

 ساااار نهاااا  آن جااااا کااااه بااااود پااااای كااااو  
 

 (223)همان: 

 با اندیشه و كدبیر حاک  شدن بر همه موجودات 

 ایااااااان ملااااااات جاااااااانوران رای كاااااااو
 

 وی گچهاااااااار كاااااااااجوران پااااااااای كااااااااو  
 

 (297)همان: 

 رساند.انسان را به مقام باال نیز میدر این جا رای در معنای اندیشه و كدبیر است که 

 نامه:اقبال

 فایق آمدن بر مشكالت با رای درست 

 سااااااوم باااااااره از رای مشااااااكل گشااااااای
 

 ننماااااود آنشاااااه باشاااااد حقیقااااات نماااااای  
 

 (84نامه: )اقبال

 گردد.رای به معنای نظر و مشورت است که هر چند بیشتر به آن كمست نماید حقیقت کار بیشتر نمایان می

 شدن آگاهی و عل  و دانایی از رای درست زدن پدیدار

 بسرسااااااید از وکااااااای جهاندیااااااده پیاااااار

 شاااااامایید باااااار قفاااااال دانااااااش کلیااااااد
 

 باااااارآورده مكناااااااون غیاااااااب از  ااااااامیر 

 ز رای شاااااااما داناااااااش آماااااااد پدیاااااااد 
 

 (92نامه: )اقبال
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دد. در بیت باال جهان دیده پیر، ی درست است که بر اثر این اندیشه دانش و آگاهی بر دیگران افزون گررای به معنای ایده و اندیشه

 كوان با او به شور نشست.بنابراین می.کسی است که طاحب اندیشه و فكر است 

 یا در ابیات زیر به همان معنی:

 شااااااااانیدم کااااااااازین دور آموزگااااااااااار

 ی دچرّ یكتااااااای كچسااااااتخاااااارد رشااااااته
 

 ساااااارآمد كااااااویی باااااار همااااااه روزگااااااار 

 درفاااااااش گاااااااره باااااااازکن رای كسااااااات 
 

 (110)همان: 

 سود و مایهافراد اطیل و پرهیز از مشورت با افراد بی رای زدن با

 زدن باااااااااا خداوناااااااااد فرهنااااااااا  رای

 چااااو سااااود درم باااایش خااااواهی، نااااه کاااا 
 

 باااااه فرهنااااا  باشاااااد كااااارا راهنماااااای 

 درم ماااااااازن رای بااااااااا مااااااااردم باااااااای
 

 (144)همان: 

کند از مشورت با افراد اند و باز كأکید میمردمی فرهن  كأکید دارد که راهنما و مشاور نظامی بر رای زدن با افراد با اطالت و دارنده

 دراینجارای در معنای مشورت کردن به کار رفته است. .مایه پرهیز کنندناآگاه و بی

 دهید .ی رای آن چه است که انجام مینتیجه

 نكاااااااو رای چاااااااون رای را باااااااد کناااااااد
 

 چنااااان دان کااااه بااااد در حااااق خااااود کنااااد  
 

 (150نامه: )اقبال

شورت کردن است. حتی آن کس که نیكو رای ه  باشد چنان که رای را بدهد بازخورد آن بدون كردید به خاودش رای در معنای م

 خواهد رسید.

 شرفنامه:

 گیر شدنبه رای و پند وزیران خردمند جهان 

 همااااااه کااااااار شاااااااهان گیتاااااای نچكااااااوه

 ...پاااااااذیرای پناااااااد وزیاااااااران شااااااادند

 شااااه مااااا کااااه بااااد خااااواه را کاااارد خاااارد
 

 شااااااااااكوه ز رای وزیااااااااااران پااااااااااذیرد 

 کاااااااه از جملاااااااه دور گیاااااااران شااااااادند

 گاااااوی بااااارد  باااااه رای وزیااااار از جهاااااان
 

 (93)شرفنامه: 

 دراینجارای به معنی پند و اندرز و مشورت است.

 رایچااااو پرساااایدی از مااااا بااااه فرخنااااده 

 طااااوا  رایچنااااان اساااات رخصاااات بااااه 
 

 بگاااااویی  چاااااون بخااااات شاااااد رهنماااااای 

 کااااه شااااد باااار مخااااالف نیااااارد شااااتا 
 

 (146)همان: 

 كمام کارها را باید به مشورت واگذاشت. 

 در داستان شتافتن اسكندر به جن  دارا. 

 ...چااااه كاااادبیر باشااااد دریاااان رساااا  و راه

 ی خااااااو  و رای طااااااوا بااااااه اندیشااااااه

 کاااااز و کاااااار بااااار ماااااا نگاااااردد كبااااااه  

 پدیاااااد آوریاااااد ایااااان ساااااخن را جاااااوا 
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 جهاندیاااااااده پیاااااااران بیااااااادار هاااااااوش

 باااااه پاساااااک گشاااااادند یكسااااار زباااااان
 

 کردناااااد گاااااوش چاااااو گفتاااااار گویناااااده

 دعااااااا كااااااازه کردنااااااد باااااار مرزبااااااان 
 

 (165)همان: 

گذارد و خود دیده پیران بیدار هوش به مشورت مینظران و جهاندر این داستان برای به میدان جن  رفتن، اسكندر آن را با طاحب

  داند.را متعهد به كدبیر و نظر و مشورت درست ایشان می

 یا جن  در داستان سرهنگان دارا را یا به رای و مشورت گذاشتن طلح و آشتی 

 ...چااااااااااو دارا در آن داوری رای جساااااااااات

 ساااااوی آشاااااتی کاااااس نشاااااد رهنماااااون
 

 دل رایاااااااااازن بااااااااااود در رای ساااااااااات 

 نمودناااااد رایاااااش باااااه شمشااااایر وخاااااون 
 

 (209)همان: 

نظر به جنا  اكفاقدر این داستان رای به معنای مشورت و رایزن به معنای مشاور آمده است. که پس از مشورت و رایزنی همگی به 

 رای دادند.

 كوان سراسر جهان را درنوردید.از رای درست می 

 چنااااااان ببیاااااان  از رای روشاااااان طااااااوا 
 

 کاااه چاااون مااان کااان  گااارد گیتااای شاااتا   
 

 (265)همان: 

 رای روشن طوا  به معنای مشورت درست به کار رفته است.

 نگه داشتن نیت و بد از رای خردمند

 بااااه رایاااای کااااه دسااااتور باشااااد خاااارد
 

 ی نیااااااات و باااااااد داری انااااااادازهنگاااااااه 
 

 )همان(

 كوان نیت و بد زندگی را شناخت.ی آن میرای به معنای اندیشه و كدبیر است که به وسیله

 مشورت و رای زدن با راهنما و مشاور کاردان )سگالشگر در معنای مشورت کردن( 

 ...ساااااااسهدار چاااااااین از سااااااارهوش و رای

 جهاندیاااااااااده ای باااااااااود دساااااااااتور او

 خاقاااااان بااااار اناااااداختیحساااااابی کاااااه 

 در ان کاااااااارازان کااااااااردان رای جسااااااات
 

 سگالشاااااااگری کااااااارد باااااااا رهنماااااااای 

 جهاااااااان روشااااااان از رای پااااااار ناااااااور او

 بااااااااه فرمااااااااان او کااااااااار ساااااااااختی

 کااااااه در کارهااااااا داشاااااات رای درساااااات 
 

 (387)همان: 

داد. در بیات انجام مایآمد؛ با رای زدن و مشورت کردن در داستان خاقان در پاسک اسكندر هر کار و حسابی که خاقان را پیش می

 اند.با مشورت در کار و امور به کار بردهجوییی رای به معنای كدبیر و سگالشگری را در معنای چارهنخست نظامی از واژه

ی کااردان نیاز ی ایشاان مناور اسات. واژهای قلمداد نموده است که جهان از رای و ایادهجهان دیده را انسان کارآزموده و با كجربه

 اند.ی به معنای مشاور و طرف مشورت خود همواره به کار بردهنظام

 رای زدن دارا با بزرگان و خاطان ایران 

 کاااااه ماااااود ساااااكندر ز دریاااااا گذشااااات  ...چااااااو دارای دریااااااا دل آگاااااااه گشاااااات
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 ز پیااااااااااران روشااااااااااندل رایاااااااااازن

 ز هااااااار کااااااااردانی باااااااه رای درسااااااات

 کاااااه بااااادخواه را چاااااون درآرد شكسااااات

 چااااااه افسااااااون درآمااااااوزد از رهنمااااااون
 

 راسااااات پنهاااااان یكااااای انجمااااانبااااار آ

 ای بازجسااااااااااااتدر آن داوری چاااااااااااااره

 بااااادچرچ را چاااااون کناااااد بااااااز بسااااات

 کااااااه آیااااااد ز کااااااار سااااااكندر باااااارون 
 

 (171)همان: 

کارد ی اسكندر و عبور سساه ایشان از دریا دارا برای برون رفت از این رویداد و اكفاقی که وی و کشورش را كهدید میبه دنبال حمله

ای زدن در این باره با پیران روشندل رایزن )مشاوران کارآزموده( و کاردانان زبده ندیاد. نظاامی بااز ها  ای به جز مشورت و رچاره

جویی باه کاار اند و در بیت اخیر افسون نیز در معنای چاارهبهره برده« کاردانان رای درست»و « پیران روشندل رایزن»مثل قبل از 

 است.برده

 هفت پیكر: 

 ت باشد مقبول استآن چه براساس رای درس 

 آنشاااااااه برگفتاااااااه شاااااااد ز رای بلناااااااد
 

 پساااااندم کاااااه هسااااات جاااااای پساااااند می 
 

 (147)هفت پیكر: 

 رای در معنای نظر بلند و متعالی به کار رفته است.

 و یا:

 باااااااه ر اااااااای عاااااااروس و رای پااااااادر
 

 خیااااار دامااااااد شاااااد باااااه کاااااوری بشااااار  
 

 (305)همان: 

 شااااااااااه را نیاااااااااز رای آن برخاسااااااااات
 

 کاااااه کناااااد عهاااااد خویشاااااتن را راسااااات  
 

 (304)همان: 

 خسرو و شیرين:

 رای زدن خسرو در کار فرهاد 

 ز نزدیكاااااان خاااااود باااااا محرمااااای چناااااد

 کاااه باااا ایااان مااارد ساااودایی چاااه ساااازی 

 گاااارش مااااان  باااادو، کااااارم كباااااه اساااات

 بسااااااای کوشااااااایدم انااااااادر پادشاااااااایی

 کنااااد باااار ماااان کنااااون عیااااد آن مااااه نااااو

 خردمناااااااادان چنااااااااین دادن پاسااااااااک

 كااااااو طاااااااحبكالهانکمااااااین مااااااوالی 

 جهااااااااااان انااااااااااداز  عماااااااااار درازت

 گااااار ایااااان آشااااافته را كااااادبیر ساااااازی 

 کاااااااه ساااااااودا را مفااااااار  زر باااااااود، زر

 نخسااااتش خوانااااد بایااااد بااااا طااااد امیااااد

 دماااای چناااادنشساااات و زد دریاااان معناااای  

 بااااادین مهاااااره چگوناااااه حقاااااه بساااااازی 

 وگااااار خاااااونش بریااااازم، بیگنااااااه اسااااات

 روساااااتایی مگااااار عیااااادی کااااان  بااااای

 کاااااه کااااارد آشااااافته ای را یاااااا خسااااارو

 کااااه: ای دولاااات بااااه دیاااادار كااااو فاااارّ 

 بااااه خااااا  پااااای كااااو سااااوگند شاااااهان

 ساااااااعادت یاااااااار و دولااااااات کارساااااااازت

 ناااااه ز اهااااان، کاااااز زرش زنجیااااار ساااااازی 

 مفااااارّ  خاااااود باااااه زر گاااااردد میّسااااار

 نی بااااارو کاااااردن چاااااو خورشااااایدزرافشاااااا
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 باااااه زر نااااازد داساااااتان، کااااازدین برآیاااااد

 بسااااااا بینااااااا کااااااه از زر کااااااور گااااااردد

 گاااااوش نتاااااوان باااااه زر م ااااارول کاااااردن

 کااااااه كااااااا آن روز کایااااااد روز او كناااااا 
 

 باااااادین شاااااایرینی از شاااااایرین برآیااااااد

 زور گاااارددبااااس آهاااان کااااو بااااه زر باااای

 باااااه سااااانگی بایااااادش مشااااا ول کاااااردن

 گااااااذارد عماااااار در پیكااااااار آن ساااااان 
 

 (228كا  227)خسرو و شیرین: 

مّاا فرهااد همشاون ای دیگر جشنی بر پا کند و شادکامی ببیناد ابعد از این که خسرو کوشیده كا به دور از جنجال و مسائل حاشیه

ای شود. بنابراین برای برون رفت از این مشكل خسرو باا نزدیكاان و خاطاان خاود جلساهای سودا زده و عاشق، سد راه او میدیوانه

در داستان آگاهی یافتن خسارو از رفاتن  ای بیابد و این با عل  مشاوره امروز کامالً متناسب است.کند كا راه چارهمشوركی برگزار می

های فرهاد دل شیرین را مجذو  خاود کارد بعد از آن که خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد محلع گردید بر جاذبه رین نزد فرهادشی

ای بود که فرهاد و شایرین به دلیل غیرت عاشقی و معشوقی یا به كعبیر امروزه كعصّب شدید خسرو به شیرین، ایشان به دنبال چاره

ا کند. باالخره خسرو راهی به جز مشورت و رایزنی با پیران هشیار و خردمند ندید و ایشاان نیاز باه را به هر طریق ممكن از ه  جد

شور و كدبیر نشسته و رای بر آن زدند که قاطدی سوی فرهاد باید فرستاد كا به دروغ وانمود نماید که شیرین از دنیاا رفتاه اسات و 

و مقصاود خاویش را گرفتناد ایان مو او  بااز از م از ایان رای نیاز نتیجاهفایده است و سرانجااین همه جان کندن و كالش كو بی

 مو وعاكی است که با عل  مشاوره امروزی سنخیت دارد.

 ... خبااااااار دادناااااااد سااااااااالر جهاااااااان را

 درآمااااااااد زور دسااااااااتش را شااااااااكوهی

 ساااااااتاز آن سااااااااعت نشااااااااطی در گرفته

 باااادون آهاااان کااااه او ساااان  آزمااااون کاااارد

 زناااااد چاااااون شااااایر جنگااااایکچلچنگااااای می

 مانااااد باااادین قااااوت یكاااای ماااااه ...اگاااار

 ساااان  شااااد زان ساااان  ساااافتنملاااات بی

 بااااه پرسااااش گفاااات بااااا پیااااران هشاااایار:

 چناااااااین گفتناااااااد پیاااااااران خردمناااااااد

 فااااارو کااااان قاطااااادی را کاااااز سااااار راه
 

 کااااه چااااون فرهاااااد دیااااد آن دسااااتانی را 

 بااااه هاااار زخماااای ز پااااای افگنااااد کااااوهی

 ساااااتز سااااان  آیاااااین ساااااختی برگرفته

 كواناااااااد بیساااااااتون را بیساااااااتون کااااااارد

 او باشاااااد کچل نگااااایکچلچنگااااای ناااااه کاااااه 

 ز پشااااااااات کاااااااااوه بیااااااااارون آورد راه

 کااااه بااااا یسااااتش بااااه كاااار  لعاااال گفااااتن

 چااااه بایااااد ساااااختن كاااادبیر ایاااان کااااار 

 کااه: گاار خااواهی کااه آسااان گااردد ایاان بنااد

 باااادو گویااااد کااااه: شاااایرین ماااارد ناگاااااه 
 

 (254)همان: 

 رای باید از انسان سال  طادر شود.

 ی کاااااارنشااااااید کااااارد خاااااود را چااااااره

 ت اساااااتساااااخن در كندرساااااتی كندرسااااا
 

 کاااااه بیماااااار اسااااات رای مااااارد بیماااااار 

 کااااه درسااااتی همااااه كاااادبیر سساااات اساااات 
 

 (227)خسرو و شیرین: 

گر و طبیاب کاار رای در معنای اندیشه و مشورت است که باید از انسان سال  و كندرست چاره جچست. زیرا که مریض خود را چااره

هاای مباحث قبلی ایان مقالاه یاادآور شادی  یكای دیگار از مترادفهمانحور که در  كواند کرد زیرا رأی علیل، علیل است.خود نمی

 اند.ها بردههای خمسه از این واژه ،بهرهبود که نظامی به فراخور بیان داستان« كدبیر»ی نظامی مشورت در خمسه

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 231 -221، ص 1395 ، فروردین6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 از راه كدبیر جهان گشایی کردن 

 بااااااادین راساااااااتی باااااااود پیماااااااان او

 کارآگهاااااااان دم گشااااااااد كااااااادبیرباااااااه 
 

 ر بااااه فرمااااان اوکااااه شااااد هفاااات کشااااو 

 ز کاااااااارآگهی کاااااااار عاااااااال  گشااااااااد 
 

 (40نامه: )اقبال

ها به شور نشست که نظامی بارها از كوان با آندر بیت اخیر كدبیر به معنای رایزنی و مشورت کردن است و کارآگاهان کسانی که می

 اند.آن استفاده نموده

 یا:

 باااااااه چنااااااادین رقیباااااااان یااااااااریگرش

 پیااااااران بساااااایار سااااااال كاااااادبیربااااااه 

 ساااااازآمدی كااااادبیرچاااااو زیااااان گوناااااه 
 

 گشاااااااده شاااااادی آن گااااااره باااااار درش 

 بااااااااه دسااااااااتوری اختاااااااار نیكفااااااااال

 دو اساااااابه ش غااااااري پیشااااااباز آماااااادی 
 

 (41)همان: 

 كوان دشمن را شكست داد.ی كدبیر و چاره میبه وسیله 

 آن شااااد کاااازان جااااان پااااا  كاااادبیربااااه 
 

 بااااااه كاااااادبیر دشاااااامن باااااارآرد هااااااال   
 

 (71)همان: 

 شاااااد رهنماااااون كااااادبیرخااااارد را باااااه 
 

  بااااااادان كازکاااااااان گاااااااوهر آرد بااااااارون 
 

 (141)همان: 

 در بیت اخیر كدبیر به معنای اندیشه و اندیشه ه  یكی دیگر از مترادفات مشورت و رای زدن است. 

 یا

 جهااااانگیر چااااون ساااار باااار آرد بااااه میاااا 

 همااااان كیاااا  مااااردان کااااه خااااونریز شااااد
 

 بااااه كاااادبیر گیاااارد جهااااان را چااااو كیاااا  

 شااااااد بااااااه كاااااادبیر فرزانگااااااان كیااااااز 
 

 (152)همان: 

 از كدبیر دانایان آفاق را كصرف کردن 

 سااااااكندر بااااااه كاااااادبیر دانااااااا وزیاااااار
 

 گیر بااااااه کاااااا  روزگاااااااری شااااااد آفاااااااق 
 

 (93)شرفنامه: 

 به كدبیر نشستن و كصمی  گرفتن

 بااااااه كاااااادبیر نشساااااات بااااااا انجماااااان

 ی کااااار خااااویشسااااخن برانااااد ز اناااادازه
 

 چاااااو سااااارو ساااااهی در میاااااان چمااااان 

 ز پیااااااروزی طاااااالح و پیكااااااار خااااااویش 
 

 (144)همان: 

 کارها را با كدبیر پیران آزمون دیده انجام دادن.

 جوانااااااااان باااااااارد سااااااااوی پیكارهااااااااا   بااااااه كاااااادبیر پیااااااران کنااااااد کارهااااااا
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 (373)همان: 

 با افراد سست رای كدبیر نكردن 

 ساااااخن در كندرساااااتی كندرسااااات اسااااات
 

 کاااه در سساااتی هماااه كااادبیر سسااات اسااات  
 

 (227شیرین: )خسرو و 

 كدبیر کار از پیران هشیار و خردمند 

 بااااه پرسااااش گفاااات بااااا پیااااران هشاااایار

 چناااااااین گفتناااااااد پیاااااااران خردمناااااااد

 فااااارو کااااان قاطااااادی را کاااااز سااااار راه
 

 چااااه بایااااد ساااااختن كاااادبیر ایاااان کااااار  

 کااه: گاار خااواهی کااه آسااان گااردد ایاان بنااد

 باااادو گویااااد کااااه: شاااایرین مچاااارد ناگاااااه 
 

 (254)همان: 

 ی امورو كصرف بر همهیابه چاره كدبیر ساختن 

 باااااه چااااااره هااااار کجاااااا كااااادبیر ساااااازند
 

 ناااااه ماااااردم، دیاااااو را نخجیااااار ساااااازند  
 

 (63)همان: 

 مشاور و طرفین مشورت

اند که غالباً از دیدگاه نظامی افراد مورد مشورت و طرفین شور چاه نگارندگان در بخش دیگری از این مقاله به این نكته مه  رسیده

کنند که هر کادام باا علا  گونه بیان میباشند. به مداقه پرداخته و مصادیق بارز راههای مشاورت را این کسانی و در چه زمانی باید

 نوایی دارد.امروز مشاوره همخوانی و ه 

 برای مشاورت محابق زمان حال افراد باید عمل نمود.

 بااااااه سااااااوی كوانااااااا، كوانااااااا فرساااااات

 سااااااازفرسااااااتاده را چااااااون بااااااود چاره
 

 دانااااا فرسااااتبااااه دانااااا هاااا  از جاااانس  

 بااااااه اناااااادرز کااااااردن نباشااااااد نیاااااااز 
 

 (145نامه: )اقبال

 ه  طحبت شدن با افراد مقبول و دوری از مچدْبران 

 اگااااااار مقبلااااااای، مقااااااابالن را شاااااااناس

 مااااااده مچاااااادْبران را سااااااوی خااااااویش راه
 

 کاااااااه اقباااااااال را دارد اقباااااااال پااااااااس 

 کااااااه انگااااااور را انگااااااور گااااااردد ساااااایاه 
 

 (148)همان: 

 ت ودیعه نهادنبه افراد روشن دل و پا  دس 

 كرین کاااااس ودیعااااات ساااااسارباااااه روشااااان

 كر اسااااات آفتاااااا  از گاااااروهچاااااو روشااااان
 

 کاااااااه از آ  روشااااااان نیایاااااااد غباااااااار 

 اماناااااااات باااااااادو داد دریااااااااا و کااااااااوه 
 

 )همان(

 ز دانا نباید كهی بود 

 ز دانااااااا نبایااااااد کااااااه باشااااااد كهاااااای   باااااه روز و باااااه شاااااب بااااازم شاهنشاااااهی
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 (152)همان: 

 مشورت با مشاوران کاردان 

 چناااااان کشاااااتی آساااااان نرفاااااتدر آبااااای 

 شاااااااااه از رهشناساااااااااان بسرساااااااااید راز

 
 

 رهشناسااااااان نرفااااااتوگاااااار رفاااااات، بی 

 باااااه سااااانجیدن کاااااار و كركیاااااب سااااااز
 

 (174)همان: 

گردد كا چگونه کشتی حامل خویش را از آ  عبور دهد برای این کار مساتلزم رایزنای و در این داستان شاه به دنبال راه و چاره می

 و خردمند است و این امر نیز با عل  مشاوره کامالً كناسب دارد. مشورت با رهشناسان سنجیده

 كبعیت و همراهی با مشاور و راهنما 

در ابیات زیر از داستان اسكندر به هندوستان دقیقاً شرط موفقیت شاه در گذر از مشاكلی کاه پایش روی دارد كبعیات و همراهای 

 نمودن ایشان از رهشناسان و راهنمایان است.

 طی کاااه باشااای كاااو هماااراه مااان... باااه شااار

 پااااااذیرفت خاقااااااان کااااااه: دارم سااااااساس

 بااااادان خااااات  شاااااد هااااار دو را گفتگاااااوی
 

 برافاااااااروزی از خاااااااود گاااااااذرگاه مااااااان 

 گااااااارای  ساااااااوی راه باااااااا رهشاااااااناس

 کااااااه قاطااااااد کنااااااد راه را جسااااااتجوی 
 

 (203)همان: 

 خوانی :و یا در ابیات دیگر همین داستان می

 ...ز پیااااااران کشااااااتی یكاااااای کاااااااردان

 منزلاااای مشااااكل اسااااتکااااه ایاااان مرحلااااه 

 دلیااااری مكاااان، کااااا  ایاااان ژرف جااااای

 اگااااار منزلااااای رخااااات از آن ساااااو باااااری 

 سااااكندر چااااو زیاااان حالاااات آگاااااه گشاااات
 

 چناااااین گفااااات باااااا شااااااه بسااااایار دان 

 ها در پساااااین منااااازل اساااااتباااااه رهناماااااه

 بااااه سااااوی محاااایط اساااات جناااابش نمااااای

 از آنساااااااوی منااااااازل دگااااااار نگاااااااذری 

 کااااازان میلگاااااه بااااایش نتاااااوان گذشااااات 
 

 (208)همان: 

های مشاور چون و چرا از گفتهی حل مشكل مشورت گیرنده را كبعیت بیات باال پیران کاردان نقش مشاور دارند که الزمهکه در ابی

 دانند.و دوری از خود رای و ككبر می

 یا:

 ی کااااااااردان بااااااااز جساااااااتز فرزاناااااااه

 کاااااااه آن رای پیاااااااروز یااااااااری دهاااااااد

 پاااااذیرفت فرزاناااااه کاااااه اقباااااال شااااااه
 

 کااااااااه رای در اندیشااااااااه داری درساااااااات 

 ه کشاااااااتی ره رساااااااتگاری دهااااااادبااااااا

 کناااااااد رهنماااااااونی مااااااارا ساااااااوی راه 
 

 (210)همان: 

 زنی نكردنمایه رایبا افراد بی

 درم ماااااااازن رای بااااااااا مااااااااردم باااااااای  خااااواهی، نااااه کاااا  چااااو سااااود درم باااایش
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 (144)همان: 

 در انجام بسیاری ازامور نیازبه یار و همراه است. 

 ... بااااااه یاااااااری خواسااااااتن بنمااااااود زاری

 باااااه هااااار کااااااری كااااارا از یاااااار نگریااااازد

 بسااااااا کااااااارا کااااااه از یاااااااری برآیااااااد
 

 کاااااه یااااااران را ز یااااااران اسااااات یااااااری 

 یاااارمثااال اسااات و بیخااادای اسااات آنكاااه بی

 ببایاااااااد یاااااااار كاااااااا کااااااااری برآیاااااااد 
 

 (163)خسرو و شیرین: 

و معتقد است داند ی موفقیت هر کس در زندگی مینو  را الزمهدر ابیات باال نظامی بدون كردید وجود یت یار موافق و همدم و ه 

هر کس برای رسیدن به سر منزل مقصودش نیازمند یار و مشاوری است كاا وی را باه آن جاا برسااند. داشاتن همادم و هماراه در 

مشاورت و انجام امور در زندگی افراد یكی  دیگر از مباحثی است که با نیازهای روانی و جسمانی انسان گره خورده و باا مو اوعات 

 ارد.عل  مشاوره اركباط د

 گیرينتیجه

ی نظامی انجاام گرفات. بادون در این مقال بررسی دقیقی از واژگان ، كرکیبات و اطحالحات شور و مشورت در خمسه                

اناد. البتاه باه فراخاور زماان و مقتضایات حاال و كردید باید اذعان نمود که نظامی از لفظ شور و مشورت استفاده نكرده

ها از معانی و مفاهی  شور و مشورت بهره بارده اسات.معانی و مفااهیمی ظامی )خمسه( به ویژه داستانی آثار نمایهدرون

مترادف و متناسب با این واژگان با عنوانی چون رای، كادبیر و اندیشاه رایازن، کااردان راهنماا، رهشناساان داناا، پیاران 

كارین دلیال مشورت و مشاوره امروز مركبط باوده و مه دیده، سگالشگر، فسونگر و... همگی به نوعی با مسائل شور و سال

های خمسه نظامی به وجود آمده که به ناچار برای برون رفت از الی داستاناین مدعا وقایع و رویدادهایی است که در البه

ا که منجار ی کارهای جز رای زدن و سگالشگری نبوده است. بنابراین مشاورت و كدبیر در همهاین موانع و مشكالت چاره

به حل مسئله گردیده کامالً با عل  مشاوره امروزین متناسب و محابق است.نگارنده در این مقاله به بررسی این مترادفاات 

اند. البته در پایان نباید فراموش کرد که نظامی بیشاترین پرداختای کاه از ها كو یحی ارائه دادهپرداخته و متناسب با آن

كواناد راه را بارای ساایر اند کاه ایان مو او  میت به نوعی سؤال و جوا  را محار  سااختهها داشته اسسرایش داستان

كواند با علا  محققان و پژوهشگران در این باره باز گذارد که بتوانند به نوعی ثابت کنند که سؤال و جوا  و مناظره آیا می

 مشاوره همخوانی داشته باشد یا خیر. 

 

 و مآخذمنابع 

 17-51(  کلیات خمسه،انتشارات جاویدان،چ دوم:1370درویش.م ) -

 .1385معین، محمد، فرهن  فارسی، انتشارات امیرکبیر، كهران  -

 . .1376یوسف، شرفنامه، با حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، قحره، چاپ دوم، كهران بننظامی، الیاس -

 .1386پیكر، بهروز ثروكیان، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، كهران یوسف، هفتبنالیاسنظامی،  -

 .1384یوسف، خسرو و شیرین، به کوشش سعید حمیدیان، نشر قحره، چاپ شش ، كهران بننظامی، الیاس -

 .1374اپ چهارم، كهران یوسف، مخزن االسرار، به كصحیح برات زنجانی، انتشارات دانشگاه كهران، چبننظامی، الیاس -

نامه، به كصحیح حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، نشر قحره، چااپ ساوم، كهاران یوسف، اقبالبننظامی، الیاس -

1378. 
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