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 مختصات فکری سبک شعری نظامی گنجوی

 

 اصغر هادی پور

 

 

 .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر . ایران

 

 

 
  hadipour_99999@yahoo.com 

 

 

گنجوی به عنوان شاعری مبدع و مبتکر ، قافله ساالری خمسه  با آنکه حکیم نظامی چکیده:

سرایان و داستان پردازان شعر فارسی را برعهده دارد و با وجود تحقیقات مبسوطی که در 

انجام پذیرفته، ولیکن تاکنون جای خالی خصوص تصحیح و تشریح ابیات این سخنور نام آور 

او در « طرزِ غریب»تحقیق مستقلی درباره استخراج منسجم و همه جانبه مختصات فکری 

ما در این مقاله با نگاهی سبک شناختی به  دایره تحقیقات حوزه نظامی پژوهی مشهود است.

قالب هفت مبحث خمسه نظامی ، توانسته ایم مختصات فکری سبک فردی شعر حکیم را در 

اساسی و کلیدی ، از خمسه او استخراج کنیم و بر این باوریم که بدون آشنایی با این 

خصایص فکری شاعری چون نظامی، نمی توان به کنه اندیشه ژرف این شاعر نوجو و دقایق 

 ابیاتش دست یافت.

 سبک فردی و مختصات فکری. نظامی گنجوی، خمسه ، لمات کلیدی:ک

 

 مقدمه: 

داشته اند از جملۀ شااعرانِ  که در حوزۀ شعر وی تحقیقاتی  سانیشعرشناسان پارسی، بخصوص ک حکیم نظامی به باورِ تمامی

صاحب سبک است و او را در شمارِ اندک شاعرانِ مبتکر جریان ساز و دارای زبان و سبکِ فردی خاص قرار می دهند و این کم امتیاازی  

 سبک داشتن برای اثر حکم شخصیّت داشتن است بارای »   برای خمسۀ حکیم در میان آثار هزاران شاعر پارسی گوی نیست ، چرا که 
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فرد و آن به عنوان موجودی استثنایی عرض وجود کردن و به جلوه درآوردنِ تفاوت خود است با دیگران و اینجاست که سبکِ واقعای ،  

( چنانکه نظامی در همان آغازین اثرش به این مهم اشارتی شاعرانه و زیبا دارد 19314364)سمیعی،« سبک عام را به ریشخند می گیرد.

 و می گوید 1 

 امی بهه ساهاا ستاه  د   پیش نظ

 

 رمههیسک کیاهه  د  مههد رمههین ستههد  

 

 (5214362)نظاااااااامی،

 

آنچه از نوشته های بزرگان و نظامی پژوهان تا به امروز به دست ما رسیده است ، با تماام تالشاهای آن اساتادان در شاناخت     

سبک این شاعر چیره دست ، حکایت از نوعی کلّی نگری و عبارات کلّی است که شیفتۀ دریافات سابک خااص آن اساتادِ ساخن را در      

 دهد ، کمی در تنگنا قرار می دهد . را یک جا پوشش  رسیدن به آنچه همۀ جنبه هایِ سبکیِ وی

به قلم روانشاد دکتر بهروز ثروتیان به چاا   « اندیشه های نظامی گنجه ای»با اینکه در حوزه نظامی پژوهی ، کتابی با عنوان 

باود کاه   « بانگ تظلم»بود، بلکه رسیده است، ولیکن چنانکه از نوشته ایشان در مقدمه کتاب برمی آید، گویا نام اصلی این کتاب نه این 

این عنوان بر جلد کتاب نقش بسته است و با تورّق صفحات این کتاب،نیک می تاوان دریافات   « آیدین»بنا به درخواست مدیر انتشارات

چندانی ندارد همخوانی و تناسب  -می بایست بیانگر کلیاتی از اندیشه و تفکرنظامی در خمسه باشد که به ظاهر -ه نام آن با محتوایشک

 به مخاطبان ، بخصوص مشتاقان شعر و تفکار نظاامی  « اندیشه های نظامی گنجه ای»و در حقیقت آنچه مرحوم ثروتیان در قالب عنوان

گنج حکیم با مختصر توضیحات جانبی در ارتباط با روند روایی حکایات خمساه اسات و از کای ایان      جنعرضه داشته است، اجمالی از پ

به سبک شعری این شاعراختصاص یافته است! « شیوه شعری» با عنوان 33به همراه صفحه  39تنها اواخر صفحه  ایصفحه  112کتابِ 

و ماحصی آنچه از این پرداخت کلی نگرانه و البته بسیار محدود از لحاظ محتوایی عاید یک خواننده مشاتاقِ آشانایی باا سابک و تفکار      

شیوه هنری نظامی نیازمند تدوین دفتری گسترده و پژوهشی جامع اسات تاا بادانیم او    تحقیق » نظامی می شود، این جمله است که 1 

که به باور ما، اعترافی ادیبانه به عدم ورود سبک شناسانه  -( و با این جمله139 4535)ثروتیان، « بوده است.« اصالت هنر»پیشروِ سبک 

ذهن مخاطب را برای دستیابی به این مهم ، به پزوهشی  -ستایشان در مختصات شعری و بخصوص فکری حکیم نظامی در این کتاب ا

البته در این مجاا  نبایاد از تاالش هاای دو اساتاد دیگار ، یعنای  مرحاوم         یسور نبوده است ، ارجاع داده است ، دیگر که تاکنون هم م

که فراخور مجا  « اسی نظمسبک شن»و دکتر سیروس شمیسا در « پیرگنجه درجستجوی ناکجا آباد»عبدالحسین زرین کوب در کتاب 

 1 نوشته اندچنانکه مرحوم زرین کوب هم به حق  کتاب هایشان گریزی به اندیشه های نظامی گنجه ای زده اند، چشم پوشی کرد ، ولی

یان  )زر« هم شعر و هنر او هنوز محتاج ارزیابی عمیقتری است و هم محتوا و ماخذ اندیشه و تعلیم او باه بررسای بیشاتری نیااز دارد.    »

 (141 4333کوب، 
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 آنها تبع به و شناسان سبک از بسیاری و شناسان زبان ، اند داشته بیان«  شناسی سبک کلّیات»  در درستی به شمیسا استاد

 و نداشته توجّه چندان فکری سطح به خویش شناسانه های سبک بررسی در ، بهار الشعرا ملک مرحوم ، فارسی شناسی سبک بنیانگذار

 همساو  شمیساا  اساتاد  ی عقیاده  و روش باا  ماا  پاژوهش  این در ، ولیکناند داده قرار نظر دقّت مورد را اثر یک زبانی های جنبه بیشتر

به عقیدۀ من دقّت و کند وکاو در سطح فکری اثر راحت تر می تواند سبک شناس را به تعیاین سابک دوره و   »  1 فرماید می که هستیم

( 55314365)شمیسا،.« نکه بررسی سبک از این دیدگاه جذّاب تر و از طرف دیگر مفیدتر است حتّی سبک شخصی برساند . مضافاً بر ای

حکیم نظامی در آفرینشِ پنج گانجش ساخن بگاو یم و مخاطاب را در خصاوص      « سبک» و « زبان » به عنوان نمونه ما نمی توانیم از 

هر فردی ، بخصوص « اسلوبِ بیان» و « زبان » گذاریم ، چرا که  آشنایی با فکر فردیِ نظامی که حاکم بر کلیّت خمسه است در ابهام وا

شیرینِ »  داستانش را متفاوت از«  شیرینِ»        شاعری چون حکیم نظامی ، ریشه در افکار ، اندیشه ها و باورهای وی دارد . اینکه او 

داساتانهایش را گااهی متفااوت از آنچاه در     « اساکندرِ  »       و « بهارام گاور  » ، « خسارو پرویاز   » یاا  می کشد ، شاهنامه به تصویر« 

به خاطر فضای داستان و موادِ غم « لیلی و مجنون » مستندات تاریخی دربارۀ آنها آمده است ، جلوه می دهد ، اینکه نخست از سرودن 

مخازن  » هم بعد از شهرت یافتنِ  ، آن« خسرو و شیرین » که در حینِ سرودنِ  -انگیز آن سرباز می زند یا در برابر درخواست دوستش 

 با عتاب بر نظامی وارد می شود و می گوید 1« االسرار

 پس سز پ جهاه چلههه رچ چ ها  ها     

 

 مهه ک پ جههه رچ ستههد سههیال  چ  مهها    

 

 (45214362)نظامی،

 

 بدین سان با برخوردی از جنسِ آنچه که در زیر از زبانِ حکیم می آوریم 1

 ز شههشچک کههیرک  لک گلههر م  ههاچ  

 

 گُههیک چ تههی نکههیرن  ههی  رچ کههاچ    

 

 

 ز شهههییت کاچی  شهههییتد ر   هههد 

 

 سی چ هد  نک هه  خشسندن به کششهش  فی  

 

 (452)همااااااااااااان1

 

 دوستِ منتقدش را چنان مجاب می کند که در برابر گنجور گنجه ، اینگونه لب به اعتراف می گشاید 1

 سمههی خههشچرن زبههاک چس مههد شههکی سچ

 

 زبههاک  چههشک گههشتی بههارس شههکی بههاچ    

 

 (1452)همااااااااااان

 

 .همه و همه ریشه در نگرش ، جهان بینی و ژرف ساخت فکری آثارِ او دارد
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 م د سصلی: 

با این مقدّمه می توان در بخشی از سبکِ فردی حکیم نظامی ، مجموعه ای از افکارِ او را کاه در جاای جاای خمساه مجاا       

 .ظهور و بروز داشته اند در محورهای زیر به صورت خالصه ، مدّنظر داشت 

به باور راقم این سطور زهد نظامی ، از نوع زهدهای شاعرانه که صرفاً در سطح الفاظ و تعابیر شاعران قابی رؤیت باشاد   ز دمیستی : -1

، نیست ، بلکه حکیم این زهد را از آغاز تا پایان خمسه در وجود و اندیشه خویش داشت و مصداق هایی که می تاوان بارای ایان گفتاه     

ن ، در جای جای خمساه  زر ستیزی تا حدّی که حکیم به خاطر نفرت از آ ا(ریاضت های آن   به د  و توجّه  س ف (آورد عبارتند از 1 

مای رساد      –که رنگِ زر است  -« زرد » را چندان وقعی نمی نهد ، حتّی در هفت پیکر وقتی به رنگِ « زر دوستی» و « زر »  نه تنها 

نمی یابد و با صراحتی خاص این نظریه ب  با خواست و مییِ باطنی خویش متناسرا هم چندان « زرد » به سبب این نفرت ذاتی ، رنگ 

 می دهد 1« زر » ها را در خصوص 

 بهه زچ چمهر چ شه ی   بهد س ه       گش

 

 چمر چ شهد کهد  ا هاک ر خهیر س ه       

 

 

 پیشنهد  بهی  ر   هی  س ه   1سیا ر  زچ

 

 چ ههد  الفههی چ ههد پیسک ههده زتههد 

 

 (22914362)نظامی،

 

 : گوید باز و

 چ هههد  نیازم هههدی زچ اُهههشی بههه 

 

 چ هههد چاچب هههدی   ق لهههی   ههه  

 

 (222)همااااااااااااان1

 

 باه  رغبتای  حتای  کاه  باود  بریده ظاهری تعلّقات از سان بدان را او نهایت در که ها گزینی عزلت و ها نشینی چله به مختلف اشارات( ج

 درخواساتهای  باه  را او وقتای  کاه  داشت سراغ دوران آن در توان می را شاعر کدام و داد نمی نشان بارگاهیان از شاعران رایج مدحهای

 محترم و محرز پادشاهان نظر در نظامی تقوای و زهد مقام چون »می رود و او به اجبار بدان جا   خوانند می ارسالن قز  دربار به مکرر

                                                           
 معاصر نظامی ، خاقانی شروانی نیز همین مضمون را این سان بیان کرده است : - 1

 ندی  پیوند   را دو هر افتاد باهم حرف دو زر
 

 ؟پیوندد  سددازد بددا دی ینتددا  مددن پددک ک ددا  
 

 (233:1231،خاقانی)
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)  «شاد  مشاغو   گسااری  بااده  باه  نظاامی  اشعار خمخانۀ از و برچیده میان از را باده بساط شاه قز  وی ورود هنگام سبب این از ، بوده

 (3414334دستگردی، وحید

 : فرماید خود چنانکه

 نظههامی کآمههد خ ههی رسرنههدک چههش

  

 شههارکامی بههی سی شههاری فهه  رک 

 

 

 رسشه   نگهه  مهد  بهی  مهد  ز د شکشه

 

 رسشه   کُلَهه  رچ زس هد  که پممی زسک نه 

 

 

 بیمهههیف د مهههی میهههاک سز ب یمهههشر

 

 بیمههههیف د پههههی مههههیس مههههدسچسی 

 

 

 ب هد  رچ رسشه   چس  هاقیاک  خدم  به

 

 خی هه د کههیر چس مطیبههاک  ههجده بههه 

 

 

 شهان  گها  چ ز ته   کهاتد  کیر سشاچست

 

 اهههان سز   چ ر سز شهههشتر چس نظهههامی 

 

 (313-31514362)نظامی،

 

 در زاهداناه  ، کناد  می    دعوتش  - بود روم از قسمتی و ارمن پادشاه وقت آن که - داوود شاه بهرام بن فخرالدین ملک وقتی

 : گوید می پاسخش

 کهیره  مششهه  رچ ا هاک  سز چ ی م ر

 

 کههیره گششههه چه اههشتد پ اهه ل ک ههی 

 

 (423)هماااااااااااان1

 

 و در مقامِ پوزش از عدمِ حضور در مجلسِ شاه ، فرماید 1

 خلهشت نمهید س ه     تکدلشهی  نظامی 

 

 که نیمهی  هیکه نیمهی سنگ هید س ه       

 

 

 ز ط ههت گههی ممههاره چمههم  نههشک   

 

 بههه ز ههد خمهه  باهه ه بههاچ بههی ر ک 
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 خهانی  ه    خمه   ز دن سچچه ر اک

 

  لاهههاک  چمطههه ر لا زنهههدمانی  ههه  

 

 (445)همااااااااااااان1

 

 و در شرفنامه گوید 1

 گهههشسنر رچ ز هههد بهههی ر خههه د   

 

 بههه بهه ن لمههدک مجلههس سفههی خ د   

 

 

 مششههه چُ هه  مههد سز   هیکد رچخهه  

 

 ز اهها مههی بج  ههد شههشر بههیر  اهه  

 

 

 چ لهههه چ هها ممهه    خلههشت  هه سچ

 

 کههاچبههه بهه ن لمههدک ر چ باشههد ز    

 

 (392)هماااااااااااااان1

 

 و مواردی از این دست در اثبات زهد فاخر نظامی زیاد است و به سبب پرهیز از اطناب به این دو بیت بسنده می کنیم 1

 چههش سز چسک خههشر خههشچر باتههد ک ههاا

 

 چه مهیرن بهه رچتهشزه چهشک لف هاا      

 

 

 مششههه سی نمههی ر چههش  ههیمی  رچ 

 

 ر ههر مههشک چس سز ر ههد گششههه سی    

 

 (394-1392)هماااااااان 

 

که بقو  مرحوم زرین کوب جلوه ای از مدینۀ فاضالۀ ماوردِ    –شاید اصلی ترین مشخصۀ فکری حکیم در اسکندرنامه خیرمیستی :  -2

همین خردگرایی اوست ، هرچند در دیگر آثارش نیز خرد را مای ساتاید ، ولایکن اطاالع او از احکاام فلسافه ،        –خواست نظامی است 

منطق و کالم و بیان آنها از زبان حکمایِ بارگاهِ اسکندر یادآورِ تعلیم طوطی از پسِ آینه است و آنچه حکمای بارگاه اسکندر می گویناد  

ز زبان برخی قهرمانان مطرح می شود ، همه و همه انعکاس صدای نظامی است و سخن نشان و نصایحی که در طو  داستانهای خمسه ا

 و مُهر او را دارد ، ولیکن از زبان قهرمانان بیان می شود و بقو  خواجه حافظ 1

 رسشه ه سنهد   صه  ر  رچ پس  لت ه طشطی

 

 مهی مهشتر   بگهش ر  لنچه س ه ار سز  م ه    

 

 (56114332)حافظ،
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تعلیمای اسات ، نشاان از     –، بخصوص در مخزن االسرار که منظوماه ای اخالقای   « همّت» مطالبِ دفاعی نظامی از رچ نگیستی :   -3

اگر خاود صااحب همّات و مانیتیسام نباود در مقاام       » گرایش وی به درونیّات و نیروهای درونی دارد و بقو  مرحوم وحید دستگردی 1 

و جالب اینکه امیرخسرو و دیگر مقلّدان بی آنکه فی نفسه دارای چنین همّتای   (1314334دستگردی،وحید.« )اثبات این قوّه برنمی آمد 

باشند، صرفاً به خاطر تقلیدهایی که جای جای خمسه داشته اند ، به شکلی صوری ، از همّت به نیکی یاد کارده اناد تاا از اساتاد خاود      

 عقب نمانند .

و و شیرین ، آنجا که در ابیاتی متوالی و با تأکیدی خاص بر تاأثیر  از سویی عشق ستایی او ، بخصوص در مقدّمۀ منظومۀ خسر

عشق در مخلوقات و جاری و ساری بودنش در نظام آفرینش دادِ سخن می دهد شواهدی عینی بر درونگرا بودن حکیم اسات و در ایان   

سطح فکری نظامی ، مفید فایده اسات و  باب ثمرۀ خلوت هایی که در مخزن االسرار آورده ،  برای اهی تحقیق در خصوصِ این بخش از 

، از سویی دیگر مطاابق اصاو  اشااعره     قِ سخنوریِ وی نیز رسوخ کرده استدر آثار مقلّدان سبک و سیاحتی  ، این زمینۀ فکریِ حکیم

 معتقد به جبر است و نمونه ای چند از این باور را در ابیات زیر می توان دید 1

  یشهههه  مههههیس کافیتههههدی ز خهههها 

 

 گهش کهیری بهه ناپها    پها       یش ه  

 

 

 سمهههی نهههیکر  مهههی بهههدن رچ  یشههه   

  

 قضای گهش ستهد نقهش رچ مهد ن مه       

 

 ( 313)هماااااااااان 1

 

 در خسرو و شیرین هم گوید 1

 نهههدسچر فمههها مهههد لک ز چ   بهههاز     

 

 کههه بهها تههد  گههش باشههد  ههر گههیسز    

 

 

 بلههی سز فمهها مههد فضهها گههش بههیش س هه 

 

 سمههی ب ههشسزتر بههی اههای خههشتش س هه  

 

 (421)هماااااان 1  

 

این ویژگی ذاتی و فکری نظامی بر خمسۀ وی نیز سایۀ فراخ افکنده است ، چنانکاه مرحاوم وحیاد    سخال  میستی   سرا مدسچی :   -4

در پاکی اخالق و عصمت و تقوی ، نظیر حکیم نظامی را در میان تمام شعرای عالم نمی » دستگردی البته با تعصّبی خاص می نویسد 1 

 (2214334)وحید دستگردی،« ام دیوان وی یک لفظ رکیک و یک سخن زشت پیدا نمی شود . توان پیدا کرد . در تم
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که گاه معارض بیاان الفااظ و کلمااتِ آنچناانی       –اخالق گرایی نظامی سبب شده است که او حتّی در منظومه های عاشقانه 

جانب ادب و اخالق را نگه دارد و بیتی دور از عفت کالم بر زبان جاری نسازد ، نکات اخالقی که به فرزندش گوشازد مای کناد     –است 

نمونه عالی از نصایح پدری مشفق و اخالق گراست و اتفاقاً تأثیر شگرف همین خصیصۀ فکری حکیم را در آثار نظیره گویاانِ بعاد از وی   

 نشان خواهیم داد .

ی اجمالی در گلستانِ پر ریاحینِ خمسۀ نظامی که هر گوشه اش دهها بار گشت و گذار و تدبّر و تأمی را مای ارزد مای   با سیر

نظامی ، اخالق و رمان را با اندیشه های بارور و مضامین بدیع و تصاویر بکر و تازه درهام آمیختاه   » توان به وضوح به این باور رسید که 

نکات اخالقی که وی در خال  نصایحش به فرزندش ، محمّد و در اثنای داستانها و از زبان قهرمانانش ( 1131 4،ج4335حمیدی،«)است.

مای تاوان در     به مخاطبانِ شعرش .  این نکات رابیان می کند ، در حقیقت شگردی است زیبا برای بیان غیر مستقیم تعلیمات اخالقی 

پرهیاز از  » ، « ایش باه هنار  گار » ، «توجّاه باه وحادت و یگاانگی خداوناد     » ، « تدقّت در گرایش به راه خیر و سعاد» محورهای کلّیِ 

»    ، « ماردم داری » ، « داد و دهاش » و در خصاوصِ پادشااهان ترغیاب باه     « بکار بستن عقی برای نیی به مقاصد عالی» ، «حسادت

دی از این قبیی مورد دقّت قرار داد که به بااور  و موار« نیک اندیشی و نیک خواهی» ، « رعایت انصاف» ، « خشنودی دلها» ، « عدالت 

راقم این سطور می توان با استخراج نکات اخالقی و نتیجه گیری های پندآموزی که حکیم ، گاه گداری در خال  داستانهایش می آورد 

قیقی سودمند و قابی اساتفاده  کارکرد و بی شک تح« نظریه های اخالقی حکیم نظامی » ، پایان نامه و پژوهشی در خور تأمی با عنوانِ 

 برای عام و خاص تواند بود.

فخرالدین اسعدگرگانی اگرچه از لحاظ شیوۀ داستانسارایی نظار دارد ، ولای از    « ویس و رامین» حکیم اخالق گرای گنجه به 

که در باور عام  –انی شخصیّت ویس ، به عنوان معشوقِ داستانی عاشقانه چندان راضی و خشنود نیست ، چنانکه در توصیف شکر اصفه

 و غیرقابیِ مقایسه با شیرینِ داستان نظامی است ، می گوید 1   –شخصیّتی چندان مثبت و ثابت ندارد 

 چههش  تاههه ف  ههه سی رچ شهه د بش ههی

 

 چهههش رستهههه لت هههی رچ چاپلش هههی    

 

 (51114362)نظامی،

در مقامِ نصیحت به شیرین از باب رعایت حدّ و حدود عفّت در مواجهه با خسارو پرویاز   « مهین بانو» و در جایی دیگر از زبانِ 

 می گوید 1  

  مههی رچ تمهه  بههی گههش ر هه  تابههد  

 

 گههش چس  ههر  افهها    ههر ماهه  تابههد   
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 چههش  تههس سز نیک ههامی ر چ مههیری   

 

 بههه زشهه ی رچ ا ههاک ممهه شچ مههیری   

 

 (496)همااااااااااان1

 

 در مواجهه با اصرارهای مکرّر خسرو برای کامجوییِ بدونِ کابین ، می گوید 1« شیرین» سرانجام از زبانِ و 

  مهههی    هههی ز گ هههدی چسن مهههیرن 

 

 چههش  تاههه رچ ا ههاک بههدنان مههیرن    

 

 (529)همااااااااااان1

 

و به همین دلیی ، نظامی در طرحِ کلّی داستان خویش ، عفّتی دا می و ماندگار به شیرین می بخشد و او را به نوعی در اذهان 

مخاطبان شعر غنایی به عنوان معشوقی وفادار و عفیف جاودانه می سازد و این نیست مگر در سایۀ دقّت نظاامی در شخصایّت پاردازی    

 و این ابیات نظامی در حقِ او نشانگر این مهم است 1 –ز آفاقِ اوست که جلوه ای ا –اخالقی شیرین 

 ز ههی شههییتد   شههییتد مههیرک س    

 

 بههیرک س ... اههاک ز ههی اههاک رسرک   

 

 

     چ  چهشک به  ق چها  مهد بهشر     

 

 ممههاک سف ههار خههشر کآفهها  مههد بههشر  

 

 (352)هماااااااااااااان1

 

یک شاعر و عالمِ عامی پایبند است و با همین منش و خلاق  نظامی به موازین اخالقی نه در حدّ یک سخنور ادبی که به عنوانِ 

 و خوی اخالق گرایانه و ادب مدارانه است که حاسدان و رشک برانِ خویش را به جای هجا ، دعا می کند 1

 مهی بهیر چشه     کای کا  بهی نظهامی  

 

 ن ههس بههی له بی ههد رتههده بههی سشهه    

 

 (336)همااااااااااان1

 

که در مخزن به طور خاص و در آثار دیگرش به شاکی عاام باه     –چنین منشی و چنین گذشتی در سایۀ آن است که حکیم 

بیش از مخاطبانِ شعرش به گذرا بودن عمر و جهان باور دارد و پایان این  –عنوانِ معلّمِ اخالق ، ادب و پارسایی جلوه گر و نمایان است 

مبحث را به تمثیلی بدیع ،  آن هم در مجا ِ دو بیت که برخاسته از زبانِ نصیحت گرِ شاعرِ صاحب سبکِ گنجه است، ختم می کنایم ،  

 آنجا که در وصیّتِ اسکندر و از زبانِ او می گوید 1  

  چه سفه  ر بهی کهشه تها ز  چهه کا ه            خا ه   تکی می  بهی کهشه ب ماه    
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 مههد لک مههی ر   مملکهه  کههشهل مههد  

 

 چههش چفهه ر ا ههاک چس چههه سنههد ه مههد   

 

 (4419)هماااااااان 1 

 

حکیم ، سخنوران و شاعران را پس از پیامبران ، صاحبِ ارج و قربی خااص مای داناد و مای      1س میّ  خاص به   د      شچی -5

 گوید 1

 ک یتههاپههیش   پاههی باهه  صههف  

 

 پههس شههمیس لمههد   پههیش سن یهها    

 

 (55)هماااااااااااااان1

 

و تمجید از آن در آثارش کوشیده است و به باور ما هادف اصالی او   « سخن » از طرفی به گونه ای خاص در تأکید بر عظمتِ 

را مای  « سخن » است . او « سخنوران» و دادن شأن و عظمتِ خاصّی به آن ، توجّه و ارزش دادن به جایگاه « سخن » از ارتقاء جایگاهِ 

ا اهمّیت و شکوه جلوه دهد و الحق در زماانی کاه گااه شااعران باه کمتارین صاله ای مادحی فااخر نثاار           را ب« سخنوران » ستاید ، تا 

خویش را چنان بر پایه هایی محکم و استوار نهاد که خاود در  « طرزِ غریب » ممدوحان می کردند ، او طریقی دیگر پیش گرفت و بنای 

 اوّلین گامی که برداشت ، معلومش بود که 1  

 تهد شهیشه مبهیم لمهدن    مد کهه رچ س 

 

 آمااادم یتهههم  کاااهرتهههدنی سچزن  

 

 

 شههمی بههه مههد صههشممه ب یههار شههد   

 

 شههههاتیی سز مبههههط ه لزسر شههههد 

 

 (51)همااااااااااااااان 1

 

 او بدین جایگاه واال نرسید ، مگر با اعتقادی راسخ به این باور که 1

 بل ههها تیشههه د  ههه د پهههی چسک  

 

 بههاز چههه مان ههد بههه لک رتگههیسک...  

 

 

  هه پههیرر چسزی کههه  هه د پههی چی 

 

  ههاته سی سز پههیرر پییم ههیی  هه   

 

 (55)همااااااااااااااااان 1

 

 ستیسک ر   ی   می د پی  ی : -6
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داشته اند ، یکی حکیم ابوالقاسم بسزایی می توان گفت که دو سخنور در جهانی کردن زبان فارسی و به اوج رساندن آن سهم 

حیاتی جاودان بخشید ، چنانکه به قو  خودش ، بعاد از  فردوسی که در زمان خویش حماسه سرایی و در کنار آن زبان و شعر فارسی را 

 قرن ها نیز زنده است ، چرا که تخم سخن را به جاودانگی پراکنده است 1

 چههش ستههد نههامشچ نامههه لمههد بههه بههد 

 

 ز مد چ ی کمهشچ شهشر پهی  ه د     

 

 

 سز ستد پهس نمیهین کهه مهد زنهده سن     

 

 کههه گ ههر  هه د مههد پیسک ههده سن  

 

 (91214332)فردوساااااای،

 

دیگری نظامی گنجوی است که با تمام تالشی که برای عدم ورود به ساحتِ شعری فردوسی از خود نشان می دهد ، باز هم و 

در بخشهایی از خمسه ناچار از ورود به برخی مباحث مطرح شده توسط اوست ، ولیکن این تأخُّرِ زمانی منافاتی با احیاای مجادد شاعر    

 ی و ادب غنایی توسط حکیم نظامی ندارد و بحق خطاب به فرزندش می گوید 1فارسی ، بخصوص در حیطۀ داستان سرای

 رچ شهههمی م هههی    رچ فهههد س   

 

 چههشک سکههوا س  هه  سساههد س     

 

 

 زتههد فههد مطلههم بل ههد نههامی  

 

  هه  بههی نظههامیکههاک خهه ر شههده 

 

 (33314362)نظااااااااامی،

 

آشنایی کامی با دقایق و ظرایف ساخن و ساخنوری   نظامی با بهره گیری از پیشینۀ کهن و پر محتوای شعر و ادب فارسی و با 

ضمن اینکه در پی خلق شاهکارهایی ماندگار در عرصۀ جهانی است ، هر جا که فرصتی دست داده ، از ایران و سارزمین آباا و اجادادی    

 اش به نیکی یاد کرده است ، چنانکه می گوید 1

  مه تها ر گهد س ه    ستهیسک ر     

 

 نیا  مشت هده زتهد قیهاج خجها     

 

 

 چشک کهه ستهیسک ر  زمهید باشهد    

 

 ر  ز گههد ب ههه بُههشمر تقههید باشههد    

 

 (224)هماااااااااااااااان 1
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کنایه هاا و رساوم محلای و    رب المثی ها ، فرهنگ ها ، آداب ،نظامی با فرهنگ عامه مردم انسی خاص دارد و بسامد فراوان ض

. نگاه حکیم به بیگانگانِ معتارض باه ایاران در    داردایرانی در خمسۀ او نشان از حفظ و پاسداشت همۀ آن آداب و سنن در کسوت شعر 

طو  تاریخ ، حتّی نحوۀ نگرش او به جنگ اسکندر و دارا ، با اینکه اسکندر قهرمان داستانِ اوست ، ولی نظامی در تصویر کشیدن صحنۀ 

تن حماسی را می پروراند که نبرد آن دو ، همواره حس و روحیۀ ایرانی را در رگ های روایتش می دمد و چنان با احساس خاصّی این م

.« ختیاار اشاک از چشامش سارازیر  مای شاود      هرکسای واقعاۀ دارا را در نظاامی بخواناد ، بای ا     » به قو  مرحوم وحیاد دساتگردی 1   

 ( آنجا که دارا به اسکندر می گوید 92143341)وحیددستگردی،

 گههش سی پ لههشسک کآمههدی  ههشی مههد   

 

 نگههههه رسچ پ لههههش ز پ لههههشی مههههد 

 

 

 پ لههش رچتههدن چههش میهه کههه بهها لنکههه 

 

  مهههی لتهههد سز پ لهههشتر بهههشی گیههه   

 

 

  ههی  ههی چسک چس چ هها کههد ز ر هه    

 

 شکا       خشر  ا اک چس ما که ممکد گش 

 

 

 ر هه ی کههه بههی مهها رچسزی ک ههی  هچهه

 

 تههازی ک ههی بههه گههاا کیههاک ر هه     

 

 

 نگ ههدسچ ر هه   کههه رسچس هه  ستههد   

 

 ...نههه پ  ههاک چههش چ ز لشکاچس هه  ستههد  

 

 

  ههههیسفک دمیم ههههید  ههههی  چس رچ 

 

 ...ب هههدمی چ هههیدچ هههاک شهههاه چس رچ  

 

 

 زمههید چس مهه ر گههاا گههاچ  نمههید    

 

 ملهههیزسک مهههیس گههها نلهههیزر زمهههید    

 

 

 بههیر چ هها کههد کههه خههشسا خششههر مههی

 

 ...بههیر زمههید لا   چههیش لگمههر مههی   

 

 

 سمهههی گهههاا خهههشس ی چبهههشر سز  هههین

 

 تکهههی   ظهههه بگهههوسچ گههها بگهههوچن   

 

 (313-311 43621)نظامی،
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نبی اکرم )ص( نمونۀ کما  انسانی و اسوۀ حسنه  است ، براساس نصِّ صریح قارآن کاریم ،    به ن ی سکین )ص( :سچسرگم دی خاص  -7

( اسوه ای که کا نات و هستی ، طفیلایِ  54)احزاب،« ... َقَدْ کاکَ  َکُرْ فی چم ش   سهلل  سُ ْشمرٌ سمام َ ٌ» آنجا که خدای تعالی می فرماید 1 

( و از آنجاا کاه حکایم نظاامی     13114333)فروزانفار، «   شال م  َما خَلَقه ُ سالَفهال م  » ساس حدیثِ قدسیِ نین او هستند براوجود ناز

گنجوی بزرگ شده تعالیم قرآنی و سالک بهرمند از انفاسِ رحمانی است و مخزن االسرار وی نشان از خلوت ها ، ریاضات هاا و ثماراتِ    

بی شک در این اظهار ارادت و  حاصی از آنها دارد ، در اظهار ارادت و سر سپردگی به ساحت ملکوتی نبی اکرم )ص( ید طوالیی دارد که

بیان صفات و خصایی پیامبرعظیم الشّأن اسالم در پنج گنجش ، نخست از قرآن کریم تأثیر پذیرفته ، چرا که در قرآن کریم باه شاکلی   

ساتند و  واضح و آشکار به این اعتبار و عظمت نبی اکرم )ص( تأکید شده است که خداوند و فرشتگانِ الهای بار او ساالم و درود مای فر    

«  سلکَّ س لههم   مالئلکَ َهُ تُبملهشُکَ تملی س  ه ی تا ستّ ا س هوتدَ لم شس صملهش تلیه    مهللهمشس گاهلیما   »  مومنان را نیز به این عمی می خواند 1

 (29)احزاب،

،  قرآنای  آیاات  زا بارز، با الهاام  شکلی به گنجش درپنج« اکرم )ص( بنی نعت» و « ها  معراجیه»  بخش در حکیم حا  این با

 هاای  مقدّماه  سااختن  مزیّن با وهم پرداخته پیامبران خاتم حسنۀ صفات تشریح به هم وجهی زیباترین تاریخی ، به ومستندات احادیث

 پار  از یکای  اتفاقااً  کاه  اسات  بعادازخود نهااده   نظیاره گویاان   روی فارا  ای شیوه«  اکرم )ص(  بنی نعت» و « ها  معراجیّه» به  آثارش

 آن باه  شاواهد و مساتندات   بعاد باا ذکار    درفصی که می باشد مقلّدان در آثار آنها وازتأثیرگذارترین حکیم فکری خصایص استقبالترین

  .پرداخت خواهیم

 ،« مسّاح خواجۀ» ،   «بهشت سرای ز ترنجی تازه»  توان )ص( می اکرم نبی نعت در و ماندگار نظامی زیبا وتعابیر ترکیبات از

 سانبی  تارین  تاازه » ،  « اختاران  هفات  مساندِ  نُه شمسۀ »، «  سخن پرگارترین نقطۀ »، «  پرگارکُن ترِ روشن نقطۀ» ،  « گویا اُمّیِ »

»  ،«  آفارینش  طاراز کارگااه   »، «  بینش اهی افروز چشم چراغ» ، «  نجات صبح ترین تازه « »نقاب مکّی برقع مدنی »،  «ناز صحرایِ

»  ،«  دساتی  چیاره  باه  خرد سلطان »، «  هستی ملک سوار شاه »  ، «  صبحگاهی باغِ بخش ریاحین»  ،«  را وفا میدان سرهنگ سرو

 ساریرکا نات  سلطانِ»  ،«  کشورحیات شاهنشه»  ،«  قوسین قاب شهر نسّابۀ» ،  « کونین بارگاه سید» ، «اوّ  ملح » ،«  پسین حلوای

 پانج  »،  « عقی التّاج ۀدُرّ»  ،«  مقصود جهان »، «  جهان مقصودِ»  ،«  معانی خالصۀ سرجوش »   ،  «جود  والیتِ طرفِ صاحب »، « 

 ضامان » ، « شرع  درباغ سایه سهی درختی »، « وامیّد بیم روز کن شفاعت »،  « خاک والیت نه بالش چار »، « پاک شریعتِ زنِ نوبت

 شارح  باه  اش ویاژه  وعنایات  مرتبت ختمی حضرت به حکیم خاصِّ ارادت از نشان که دیگر و هنری گوشنواز ترکیبِ ها و ده ،« دارعالم

 دارد و ردّپای تأثیر چنین نعت هایی را در آثار مُقلّدان به وضوح خواهیم دید . حسنه اسوۀ آن معراج و دقایق پسندیده خصا 
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نکتۀ مهم دیگری که از تحمدیه ها و معراجیه های حکیم عایدِ خوانندۀ شعر دوست می شود اینکه او قایی باه مساألۀ رؤیات    

)وحیاد  « در بسیاری از مسایی و عقایاد مهام ماذهبی و اصاو  دینای ، نظاامی پیارو اشااعره و مخاالِف معتزلاه مای باشاد.            » است و 

 معراجیه هایش اشاره ای دارد، چنانکه در مخزن گوید 1  اکثر  در« رؤیت » مسألۀ ( و به 1914334دستگردی،

 

 

 مطل  سز لنجها کهه پاه دتدنی  ه     

 

 رتههد خههدس چس   خههدس رتههدنی  هه     

 

 

 رتهههدنش سز رتهههده ن اتهههد ن  ههه 

 

 کههشچی لک کههس کههه بدتههدک نگ هه ... 

 

 

 رتههد م مّههد نههه بههه چمههمی رمههی  

 

 بلکه بدتد چمر  هی ستهد چمهر  هی     

 

 (11-11:1301)نظهههامیر

 

» در  حکایم  شیوۀ بیاانِ  در محو نظامی خمسۀ گویانِ نماید اینکه ، نظیره مفیدِ فایده می مقا  این در پایان آن ذکر که آنچه

فراتار   ها بیاان داشاته،  «  معراجیه»  در که نظامی  آنچه از پا را از آنها وهیچکدام اند بوده های وی «معراجیه»  و« (ص)اکرم نبی نعت

 اند. داشته چشم پیش آثارشان خلق حین در را ها «معراجیه»  آن بیتِ بیت وگویی نگذاشته اند

 

 ن یجه:

یکی از پایه های سه گانه سبک شناسی ، توجه به مختصات فکری هر شااعر و نویسانده صااحب سابک اسات کاه در کناار        

، باا گشات و گاذاری سابک شناساانه در بااغ       در این مقالاه   رد ، بسیار حا ز اهمیّت می باشد.آن ف ویژگیهای زبانی و ادبی پرداختن به

دلفزای پنج گنج نظامی ، توانسته ایم در حد توان و وسع خویش، برای اولین بار مجموعه ای از مختصات هفت گانه فکر و اندیشاه ایان   

اهمیّات خااص   ( 2مداری  اخالق گرایی و ادب ( 1 درونگرایی (3خردگرایی  (5 زهدگرایی (4ا در قالب مباحثی از قبیی1 سخنور نوآور ر

   .ارادتمندی خاص به نبی اکرم )ص( ( 3 ایران دوستی و میهن پرستی(  9 به سخن و سخنوری
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به عنوان بارزترین خصایص فکری سبک فردی شعر او ، در معرض دید و قضاوت طالبانِ شعرش قرار دهیم، با این امیاد کاه     

روشنتر ساختن ابعاد فکری حکیم و هرچه واضح تر جلوه دادن اندیشه هاای ژرفاش باه    دستاوردهای حاصی از این مقاله بتواند در کنار 

 مخاطبان ، گامی رو به جلو محسوب شود و از این طریق ، دستگیر شارحانِ ابیات خمسه نیز باشد.

 

  ابت م

 

 قرآن کریم

، انتشاارات   135-136، ص 4مقاالت کنگره بین المللای نظاامی ، ج   مجموعه ، (، اخالق از نظر نظامی4335عفر، )حمیدی، سید ج -7

 دانشگاه تبریز، چا  اوّ  ، تبریز.

 ، تهران .نشر زوار ، چا ضیاء الدین سجادی، ( ، دیوان خاقانی شروانی ، به تصحیح 4393خاقانی، بدیی بن علی ، ) -8

 ، ، انتشارات سخن ، چا  ششم ، تهران.  ( ، پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد4333زرین کوب ، عبدالحسین ، ) -3

 .16-39مبانی سبک شناسی ، ادب پژوهی ، شماره دوم ، تابستان ، ص،  (، گلگشتهای ادبی و زبان4364د )سمیعی گیالنی ، احم -9

 نشر میترا ، چا  چهارم از ویراست دوم ، تهران.،  شناسی ( ، کلیات سبک4363شمیسا ، سیروس، ) -5

جلاد در یاک مجلّاد ، چاا  ساوم ،      6بر اساس چا  مسکو ، نشر کارنامه کتاب ،،  ( ، شاهنامه فردوسی4332،)القاسم فردوسی ، ابو -6

 تهران.

 احادیث و قصص مثنوی ، انتشارات امیر کبیر ، چا  چهارم ، تهران.،  قصص مثنوی( ، احادیث 4333مان، )فروزانفر ، بدیع الز -1

 ، تهران.باکو ، انتشارات هرمس ، چا  سوم –براساس چا  مسکو  ،( ، خمسه نظامی4362اس بن یوسف، )امی ، الینظ -2

،  3مقام شاعری و مقایسه وی با شعرای بزرگ ، یغما ، سا  بیستم ، شاماره  ،  ( ، گنجینه گنجوی4334وحید دستگردی، حسن ، ) -4

 ، تهران. 526-551صص

 


