
 
 
 
 
 
 

  تضاد يا ثبات در فكر و شخصيت نظامي
 دكتر زينب نوروزي

 استاديار ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند   

 ندا سهرابي

  ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ارشد
  چكيده:

ها پاسخ داده شود كه آيا گرايش نظامي به موضوعات  در اين پژوهش سعي شده است كه به اين پرسش
مختلف و تا حدي متضاد به علت تضاد دروني وي بوده است يا خير؟ و اگر نظامي داراي ثبات شخصيت 

  است چه علت يا عللي باعث اين تنوع و تضاد در موضوعات خمسه ي او بوده است؟
دروني او و تغيير نيافتن عقايد و اصول وي نمايان  از طرف ديگر در منظومه هاي گوناگون نظامي، عدم تضاد

است. او تحت تأثير شرايط زندگي و اجتماعي و آثاري كه مورد مطالعه قرار داده است با هدف و شخصيتي 
ثابت به موضوعات متنوعي در خمسه ي خود پرداخته است. عالوه بر اين، نگاه همه جانبه نگر و تكامل 

به اصالح اخالقي اجتماع خويش باعث شده است كه موضوعات مورد عالقه  يافته ي نظامي و گرايش وي
  ي مردم را برگزيند تا مطابق عاليق آن ها راه رستگاري و سعادت را به آن ها بنمايد.

  نظامي، تضاد دروني، ثبات فكري، شخصيت،  واژگان كليدي:
  
  . مقدمه1

نظامي يكي از بزرگترين شاعران داستان پرداز ايران است كه همواره آثار او مورد توجه بزرگان قرار             
سعيد حميديان در كتاب سعدي در غزل،   گرفته است واز جنبه هاي فراوان به بررسي آن پرداخته است.

خوش گذراني و از سوي ديگر نظامي را  داراي نوعي تضاد دروني در گرايش به بهره وري از نعمات دنيا و
) در حقيقت اين مقاله در جهت تأييد نظر و ديدگاه 1383:49به اخالق و عرفان و زهد مي داند.(حميديان،
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حميديان است و اينكه نظامي تحت شرايط اجتماعي و سياسي و تجربيات شخصي كه داشته، دچار اين نوع 

                              تضاد و تعارض گشته است.                         
نظامي از يك سو مسبوق به سنايي و آثار گرانقدر او در زمينه عرفان و تصوف بوده است و نزديك به   

توانسته است از نفوذ اين زيسته است كه دوران اوج مكتب تصوف عرفاني بود، و شاعر نميدوراني مي
روزي خوار و ستايشگر شاهان بوده و ناگزير از حفظ ارتباط  شرايط بركنار بماند. اما نحوه زندگي او و اينكه

).  از نظر 52( همان: "با ارباب جاه ومال بوده، اين دوگانگي سرشت را در شعر او به وجود آورده است
حميديان اين تعارضات كه در شاعران معاصر نظامي نيز مشاهده مي شود؛ در اموري همچون زمينه هاي 

). حميديان معتقد 49توان جستجو كرد(همان: ي و اجتماعي و در تواريخ ادبي ميتاريخي، فكري، فرهنگ
است كه به علت عمق معرفت نظامي ستيز ميان دلبستگي هاي او بيشتر و شديدتر بوده و شعر او نيز جون 

). سؤالي كه دراين پژوهش مطرح شد اين 53شعر خاقاني بيشتر آيينه ي اين دوگانگي بوده است.( همان: 
است كه آيا نظامي داراي تضاد دروني و گرايش هاي متضاد است؟ واگر تضادي در او و آثارش وجود دارد 
به چه علت يا عللي است؟                                                              هدف از اين پژوهش اين 

يات منظومه هاي او رسيد.                                             است كه با شناخت ثبات يا تضاد دروني نظامي به درك بهتري از اب
اما منظور از تضاد دروني چيست؟ گرايش وتمايل يك شخص به دو سوي متضاد كه باعث مي شود آن فرد 

خود به يكي از اين درونيات گرايش پيدا كند و نظر وعقيده ي خود را به سوي يكي از درهر برهه از زندگي 
          اين گرايشات دروني تغيير دهد.                                                                                                 

اني كه جوان است و شناخت وجهان بيني مستقلي ندارد، گرايش اصلي نظامي به شعر تعليمي است. او تا زم
به پند واندرزي مستقيم مي پردازد؛ اما در اثر ارتباط بيشتر با اطرافيان و آشنايي با ساليق و عاليق آنها در 

مخزن االسرار كه اولين ثمره ي عزلت و رياضت شاعر بود در  "زمينه هاي ديگر نيز طبع آزمايي مي كند. 
لين تجربه ي عمده ي شاعرانه عصر وي در پيوند شعر با شرع بود. در اين اثر كه به شيوه ي عين حال او

حديقه ي سنايي نظم شد ، شاعر،  شعر را از ((مصطبه)) آزاد كرده بود و آن را به صومعه و دنياي زهد 
ي در تعليم داد اصرارورياضت كشانده بود. برخالف الگوي خود با آنكه به زهد وتشرع عالقه نشان مي

تصوف رسمي نداشت . گويي طالب آن بود تا با الزام شرع و سعي در تقبيح بيشرعي وبيرحمي جهان 
ي جهال گشته بود، از گرايش به فسق آشكار يي را كه ازبيم تجاوز كفار معروض غلبهمتعصب عصر ، جامعه

). بنابراين طبيعي 23: 1372 (زرين كوب، "شد نجات دهدكه خط سير فساد عصر ناچار به آنجا منتهي مي
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است كه تحت تأثير حديقه سنايي و سير و سلوك معنوي و با هدف اصالح اجتماعي به سراغ پند واندرزي 
مستقيم  برود.                                                اما سؤال اين است كه چگونه نظامي از زهد واخالق 

گرايش پيدامي كند؟ بزرگترين هدفي كه نظامي در آثار خود دنبال مي كند به داستان هاي عاشقانه و تاريخي 
اصالح جامعه ي عصرخويش است. عصري كه نظامي در آن زندگي مي كند عصري سراسر ظلم پادشاهان به 

مردم، و ستم بر مردم است. عصري كه شاعران نيز از ظلمت آن بركنار نمانده اند و براي به دست آوردن 
مقام واالتر به هجو يكديگر مي پردازند.                          نظامي در تمام آثارش چون يك محبوبيت و 

كند و از هر فرصتي براي انجام رسالت بزرگ خود استفاده مي كند. اوجامعه مصلح بزرگ اجتماعي عمل مي
انه وحماسي هستند و تنها داند مردم ايراني شيفته ي شعرهاي عاشقو مردم پيرامون خود را مي شناسد؛ و مي

كند بيدار سازد. البته اين از طريق داستانسرايي مي تواند جامعه ي ظلمت زده اي را كه در آن زندگي مي
هاي آن در ميان مردم دريافته است. البته نظامي خود نيز آشنايي تمايل جامعه را از محبوبيت شاهنامه و داستان

آشنايي از طريق گرايش وي به سرودن داستان هاي تاريخي و ايران  ديرينه با شاهنامه داشته است و اين
باستان، قابل درك است.                                                                           نظامي درون و نيت 

اي متصل خود را در تصاوير و قالب هاي متفاوت بيان كرده است. هريك از منظومه هاي او چون  حلقه ه
يك زنجير هستند؛ و ارتباط آنها به گونه اي است كه گسالندن يكي از آنها باعث جدايي كل حلقه هاي اين 

  پيوند مي شود. 
  . علل تنوع موضوع در خمسه ي نظامي2

نگر نيست كه در چارچوب عقايد خشك خود ديدگاه هيچ صاحب نظري را نظامي شاعري يك جانبه     
نظامي ازيك سو براي اثبات وجود حق؛ «نمايد. هاي خويش از هر روشي استفاده ميديدگاه نپذيرد. او در بيان

دريچه ي طبيعت زيبا و جهان مادي را بر روي آدميان مي گشايد و به توصيف شگفتيها و رازهاي حيات مي 
شانها، دعوت مي پردازد و ما را به مطالعه و بررسي دقيق يكايك اشياء، از سنگ وگل گرفته تا كواكب و كهك

كند. از سويي ديگر، پس از پيمايش راه تجربه و احساس، شمع روشن عقل را فرا روي ما مي گذارد و 
(موحد، » سرانجام براي دستيابي كامل به شناخت واقعيتهاي جهان ما را به سالح دين مجهز مي نمايد

1367:19.( 

                                                            اما نظر نظامي درمورد وجود دوگانگي در خود چيست؟      
  نظامي  اكدشي خلوت  نشين  است                        كه  نيمي سركه   نيميش انگبين است            
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  ز طبع  تر  گشاده  چشمه ي  نوش                    به     زهد    خشك     بسته    بار  بر  دوش     

  ان  زهد  ار چه  خشك  خانيست                     لسان   رطبم   آب    زندگانيست ده
  )102: 1381، خ(نظامي 

هاي  متضاد نظامي در اين چند بيت تضادهاي درون خود را به زيبايي بيان كرده است. وي در مورد گرايش
ان كرده است. آري نظامي به وجود گويد كه زبان شيرين من، زهد خشك را در افسانه اي شيرين بيخود مي

كند، و اذعان زهد واخالقي كه در مخزن االسرار از آن بهره مند بوده است در خسرو و شيرين نيز اشاره مي
مي دارد كه تضادي درگرايشات او وجود ندارد بلكه راه شيرين و جذاب كردن زهد خشك را يافته است.                          

ي او بهره مند مي شوند و هم كساني كه به كساني كه به سوي زهد گرايش دارند از خمسهبنابراين هم 
داستان هاي شيرين عاشقانه عالقه مند هستند از آن لذت مي برند؛ واين همان تركيب ترشي و خشكي زهد با 

                                  شيريني قصه و داستان است كه نظامي به آن دست يافته است.                             
نظامي دراثر تجربه، دريافته است كه عشق تنهاراه در رسيدن به خدا است. او زهد خشك و بدون عشق را  

در راه رسيدن به مقصود ناتوان مي داند و بايد در يك زندگي انساني، براي رسيدن به كمال مطلوب بايد تمام 
انسان را درنظر گرفت.                           ابعاد دنيا و جنبه ها و نياز هاي

نظامي تضادها را در كنار هم و در يك پيكر قرار داده است و از طريق اعتدالي كه در وجود خودش قرار دارد 
ر طبع در درون انسان دقت كنيد كه چگونه ميان اين تضادها هماهنگي ايجاد كرده است. به قرار گرفتن چها

- چهار متضاد به گونه اي مسالمت آميز و با اعتدال در يك پيكر قرار دارند. عمل نظامي در خمسه ي او بي

شباهت به اين چهار طبع نيست. او در پنج منظومه يك هدف مشترك رادنبال مي كند و همين هدف مشترك 
ها نه تنها در تضاد با اثر اي كه هيچ يك از اين منظومهه است. به گونهباعث ايجاد اعتدال در خمسه ي او شد

مدينه ي فاضله يي كه او از عهد ((مخزن)) تا دوران  "ديگر نيست بلكه به نوعي آن را تكميل مي كند. 
) براي  نيل به آن تكاپو داشت سرانجام اينجا در عرصه ي 597-570اسكندرنامه در مدت بيست وهفت سال(

وشهود پيدا كرد و با ورود به دروازه آن هم جستجوي  شهر نيكان در گذرگاه موكب ذوالقرنينش مجال ظهور
 1372:33(زرين كوب،  "شاعر گنجه به هدف رسيد هم قصه ي برگشت و گذر اسكندر معني خود را يافت.

). بنابراين نظامي در تمام آثار خود هدفي متعالي را دنبال كرده است كه اين هدف در اسكندر نامه به خوبي 
عالوه براين؛ بايد ذكر شود كه آثار بزرگاني چون نظامي كه در محيطي اختناق آور و     نمايانده شده است.   

سراسر رعب و وحشت به وجود آمده است هر كالم وسخني را به طور آشكارا بيان نمي كنند بلكه شاعر تا 
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خالل اين  شود ازكند و سعي ميهايي تمثيلي استفاده ميجايي كه ممكن است از زباني كنايي و داستان
فرهنگي و سياسي عصر خود را بيان كند.                           –داستان ها اوضاع اجتماعي 

استه هدف شاعر اين است كه نصيحت  و وعظ خود را از خالل قصه ها بيان كند تا از تلخي آن مواعظ ك
شود . گويي نظامي در آغاز جواني كه شروع به سرودن مخزن االسرار نموده است روش خود را كامل 
نشناخته است كه به گونه اي مستقيم مسائل اخالقي وتعليمي را بيان مي كند و ذكر حكاياتي چند در پايان 

اه زمان هدايايي ارزنده براي اين مقالت ها نيز نتوانسته است مخاطبان را به سوي خود بكشاند واگر پادش
نظامي به علت سرودن اين منظومه ارسال نموده است تنها به اين علت بوده است كه شاعر با تقديم كردن اين 

اثر به او نام وياد اين سلطان را جاويد نموده است.                          
با گذشت زمان و رسيدن شاعر به بلوغ عقلي، در يافته است كه با اين جامعه بايد از دري سخن گفت كه با 
آن ساليان سال انس گرفته باشد. جامعه يي كه قصه و حكايت و افسانه اي را مي پسندد واز البالي اين 

حت مستقيم و بي واسطه براي او تلخ و گزنده است.                          افسانه پيام هاي اخالقي را دريافت مي كند. نصي
سؤالي كه براي من پيش آمد و باعث شد در پي يافتن پاسخ آن برآيم؛ اين است كه چرا نظامي پس از وارد 

يرداده هاي عاشقانه و يا تاريخي و حماسي تغيي اخالق و عرفان مسير خود را به سوي داستانشدن به عرصه
است؟ آيا اين امر ناشي از تضاد دروني اوست و نظامي به دو بعد متضاد گرايش داشته است؟                          

شعربازتاب عواطف و احساسات «ي صبور يافت: توان در اين جملهها را ميدر حقيقت جواب اين سؤال
متي، اوضاع اقتصادي، اجتماعي، عقايد و سنت شاعر در مقابل عوامل محيط زندگي به ويژه روش هاي حكو

).                           320: 1382(صبور، »ها، اخالق و مناسبات جوامع مردم با يكديگر است
. تنوع موضوعاتي كه در خمسه ي نظامي وجود دارد به علت شرايطي است كه براي نظامي پيش آمده است

اين شرايط كه باعث نوعي تضاد در نظامي گشته بود تنوع موضوعات را در خمسه ي وي شد و باعث شده 
  كه به شيوه هاي متفاوتي در شعر سرايي دست بزند.  اين شرايط و عوامل عبارتند از:

  . پيشنهاد شدن موضوع از جانب ديگران:1ـ2
ه كه خواست و گرايش او بوده است به سرودن منظومه نظامي بدون اينكه كسي از او بخواهد در آن زمين     

تعليمي مخزن االسرار دست زده است :                           -اخالقي
  ته امعاريت    كس       نپذيرفته ام                                                 آنچه دلم گفت بگو گف

  )17: 1381، م(نظامي 
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توان دريافت. نظامي در اين منظومه به در حقيقت سخن دل و انديشه ي واقعي نظامي را در اين منظومه مي
هاي خود را نسبت به دنيا، انسان و راه سعادت جاويد بيان كرده است. درحقيقت صورتي واضح تمام ديدگاه

ي انساني قي است. او در اين منظومه با تأكيد بر اصالح جامعهگرايش نظامي در به نظم كشيدن مباني اخال
توان از خالل مخزن االسرار ي نظامي را ميي فاضلهسعي دارد دنيايي آرماني را بيان كند. در حقيقت مدينه

شناخت. نظامي در اين منظومه شخصي عارف و صوفي نيست و قصد دعوت خواننده به دنياي عرفان را 
مخزن االسرار در واقع فقط يك "اين اثر به عنوان يك مصلح بزرگ اخالقي وارد صحنه مي شود. ندارد او در 

مرحله از جستجويي بود كه ذهن شاعر در تكاپوي وصول به يك مدينه ي فاضله در پيش گرفته بود و البته 
زهد آميز، با آنكه ي اين جستجو در همان امتداد ديگر ضرورت نداشت. به عالوه اين منظومه ي كوتاه ادامه

مورد تحسين شعر شناسان عصر واقع شد آن شهرت وقبولي را كه شاعر انتظار داشت، در محافل صوفيه پيدا 
نكرد.زبانش با وجود زيبايي دشوار و محتوايش با وجود اشتمال بر وعظ و تحقيق از جنس آنچه در حديقه 

) . علت اين امر اين است كه 1372:24كوب ، (زرين  "ي سنايي توجه خاص اهل خانقاه را برانگيخت نبود
اي اخالقي بوده نظامي اين اثر را براي خانقاه و امور خانقاهي نسروده است. هدف نظامي سرودن منظومه

است. بنابراين فاصله ي زيادي بين خسرو وشيرين و مخزن االسرار وجود ندارد. به عبارت ديگر نظامي به 
يي كه قبال در آن سير مي كرده، قدم ننهاده است.                          دنيايي متضاد و مخالف با دنيا

نظامي شرف نامه (اسكندرنامه) و خردنامه (اقبال نامه) را نيز چون مخزن االسرار با ميل وخواست خود 
ومه هايي در حوزه ي اخالق و پند و اندرز هستند.                          سروده است كه منظ

ي نظامي براي همگان زماني كه مخزن االسرار به دست بهرامشاه سلجوقي رسيد و قدرت كالم وانديشه
ين توانا ديد:                          شناخته شد؛حاكم اتابك فقط نظامي را در سرودن قصه عشق خسرو و شير

  فلك را از سر خنجر  زباني                                      تراشيدي    ز     سر    موي معاني 
  عطارد را قلم مسمار كردي                                         پرند زهره درتن خار كردي

  )96: 1381، خ(نظامي 

البته نبايد تنها اين پيشنهاد شدن را دليل تنوع موضوعات خمسه ي نظامي دانست.  داليل ديگر اين امر 
 درقسمت هاي ديگربيان مي شود.                                                                                                  

  پيشنهاد سرودن آنها ازجانب ديگران اشاره كرده است:   ي سه منظومه خود به نظامي در مقدمه
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  چنين  فرمود  شاهنشاه   عالم                                     كه  عشقي  نو برآر  از راه  عالم         
  )96: 1381، خ(نظامي 

  مثال  حضرت شاه    درحال رسيد   قاصد   از   راه                                            آورد   
  خواهم كه به ياد عشق مجنون                                           راني   سخني   چو   در  مكنون

  )354: 1381، ل(نظامي 

در اين چند بيت نيز نظامي پيغامي كه از سراپرده ي حاكم به او رسيده است را بيان مي كند؛ مبني بر اينكه  
  بكار شود:                                                                                        بيكار ننشيند و دست 

  رنج بر وقت رنج بردن تست                                        گنج شه در ورق شمردن تست
  )496: 1381، ه(نظامي 

  از      سرا       پرده ي   سليماني چون رسيد   اشارت  پنهاني                          
  پرگرفتم چو مرغ بال گشاي                           تا       كنم    بر     در  سليمان  جاي    

  در اشارت چنان نمود   بريد                            كه هاللي برآور از شب عيد
  )495: 1381، ه(نظامي 

ي آثارش از بي فايده و بيكار بودن، ناراحت و غمگين بوده، و ي همهمهقابل ذكر است كه نظامي در مقد
همواره منتظر بوده است كه موضوعي براي سرودن به او پيشنهاد شود. به همين علت وقتي كسي پيشنهاد 

                 سرودن اثري به او مي شده، با اشتياق آن را مي پذيرفته است:                                           
  من از ناخفتن شب مست مانده                  چو  شمشيري     قلم     در    دست   مانده

  بدين دل كز كدامين در درآيم                            كدامين گنج را  سر  برگشايم 
  )95: 1381، خ(نظامي 

  رفيق     و      بخت     يار       است     درخاطرم اينكه وقت كار است                    كاقبال   
  تا   كي  نفس   تهي     گزينم                                     وز  شغل  جهان  تهي  نشينم

  )353: 1381، ل(نظامي 

  
 .  تأثير زندگي نظامي و رويدادهاي آن در تنوع موضوعات خمسه ي او:2ـ2
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دومين عاملي كه نظامي را به سوي تنوع موضوعات سوق داد تأثير زندگي نظامي و حوادثي كه براي او      

پيش آمده، بوده است. به عبارت ديگر زندگي شخصي نظامي و رويدادهايي كه درآن رخ داده، باعث شده 
ي رين، شاعر  تمايل و عالقهاست كه به موضوعاتي متنوع بپردازد. به عنوان مثال در داستان عشق خسرو و شي

فراواني در وصف  عشق زميني دارد اما اين تمايل و عالقه در ليلي و مجنون مشاهده نمي شود.علت اين 
تفاوت را بايد ناشي از زندگي شخصي نظامي دانست.                          

اي از مخزن االسرار كه نظامي به نام او سروده بود با دادن هدايايي به بهرامشاه سلجوقي بعد از دريافت نخسه
نظامي سعي به جبران اين محبت مي نمايد. .در ميان اين هدايا كنيزي قبچاقي است كه با ورودش به زندگي 

آورد و او را به عالم عشق و محبت فرامي خواند. نظامي تغيير و تحولي عميق در شاعر و حيات او پديد مي
اين تأثير تا جايي بود كه نظامي زماني كه سرودن خسرو و شيرين از جانب مظفر الدين قزل ارسالن به او 

نظامي داستان خسرو وشيرين را، اگر نه به  "پيشنهاد مي شود بدون هيچ تعللي اين درخواست را مي پذيرد.
حت تأثير خاطره ي دوران وصال او سرود و به هر حال چيزي از عشق ئشوري را كه در ياد او(آفاق) الاقل ت

)                           1372:23(زرين كوب ،  "وي برانگيخته بود در عشق خسرو و شور شيدايي فرهاد منعكس كرد.
نظامي به آفاق را احساس كرد همان گونه كه در جاي جاي منظومه ي خسرو و شيرين مي توان رد پاي عشق 

نام او بيشتر از منظومه هاي ديگر در اين اثر ديده مي شود. شادي و نشاطي كه از وجود آفاق در زندگي 
نظامي وجود داشته، به درون اين منظومه راه يافته است و پاكدامني آفاق باعث شده كه نظامي بهترين 

هاي دانيم نظامي داستان خسرو و شيرين را از داستاناند. همانگونه كه ميخصوصيت شيرين را پاكدامني او بد
شفاهي و نيز از شاهنامه ي فردوسي اخذ كرده است اما در هيچ يك از آثاري كه قبل از نظامي از اين داستان 

ه اند اما اند به اندازه ي نظامي به نقش شيرين توجه نشده است و اغلب شيرين را در فرع بيان كردسخن گفته
  نظامي تحت تأثير عشق آفاق نقش اصلي داستان را به شيرين مي دهد.                                                     

كند كه براي سرودن آن هيچ تمايلي نداشته است. حال اين سؤال به نظامي در ابتداي ليلي و مجنون بيان مي 
هاي زيباي آن سرايد كه بيتو شاهانه را چنان با عالقه و لذت مي آيد كه نظامي كه عشقي درباريذهن مي

ماند؛ چرا نسبت به عشق داغ ليلي و مجنون بي تمايل است؟                             ها جاري ميساليان سال بر زبان
رو گذشته، و او شود، چند سالي از مرگ آفاق زيبازماني كه به نظامي پيشنهاد سرودن ليلي و مجنون داده مي

براي باردوم ازدواج كرده است. در اين برهه از زندگي نظامي از وجود همسري از آن وي نام برده مي شود 
كه  از آن زن رضايت خاطر نداشته است. و آن عشق و شاديي كه نظامي در زمان زندگي با آفاق احساس مي 
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ها است كه درچند بيت از زبان مجنون، به زنكرده، در اين زندگي وجود نداشته است. شايد به همين علت 
تازد. در حالي كه كامالً مشهود است كه ديدگاه نظامي به زنها بسيار روشن فكرانه است. او زنان را داراي مي

ها هم در هفت پيكر و خسرو و داند. اين ديدگاه نظامي را نسبت به زنتأثير زيادي درزندگي مرد ها مي
كرد و هم در ازدواج هاي وي قابل تأمل است. او هيچگاه دو زن را باهم اختيار  شيرين مي توان مشاهده

    نكرده است و با از دست دادن يك همسر، همسري ديگر برگزيده است.                                                                  
ودن ليلي و مجنون به وصال نرسيدن اين عاشق و معشوق بيان البته نظامي علت عدم تمايل خود را براي سر

-آورد ميكرده است. اما اگر آن شادماني را كه نظامي در زمان زندگي با آفاق داشته است؛ دوباره به دست مي

توانست به وصال نرسيدن ليلي و مجنون را چون مرگ خسرو وشيرين، در پايان داستان، زيباتر به 
ي زندگي شيرين با خسرو، به اين دو را به جهاني ديگر موكول كند؛ همان طوركه ادامهتصويربكشد،و وصال 

          صورتي نمادين با درآغوش خسرو مردن بيان شده است.                                                                               
 

الوه براينكه به علت اين است كه اين داستان و عشق ميان شادي و نشاط در داستان خسرو و شيرين ع
ي دربار است؛ ناشي از رضايت خاطر و آرامش نظامي به دليل زندگي سعادت قهرمانان آن در محيط رفاه زده

 مندانه دركنار آفاق مي باشد.             

شروع به سرودن هفت پيكر شود. نظامي هنگامي كه اين شادي و آسودگي در هفت پيكر نيز احساس مي  
نمايد براي بار سوم ازدواج كرده است و زندگي بار ديگر براي نظامي لذت بخش شده است. اين زن مي

- اگرچه با آفاق بسيار متفاوت بوده، اما توانسته است تا حدي جاي خالي آفاق را براي نظامي پر كند به گونه

د در هفت پيكر خبري نيست.                          اي كه ديگر از آن اندوهي كه در ليلي ومجنون بو
نظامي هنگامي كه شروع به سرودن مخزن االسرار نموده، دراوج جواني بوده است، پس طبيعي است كه اگراز 

       پيران وكهنساالن بديي به او برسد كهنگي آنان را به طعنه بيان كند و چنين به آنان  بتازد:   
  گل كه نو آمد همه راحت در اوست                            خار   كهن   شد كه جراحت در اوست   
  از   نوي     انگور    بود     توتيا                                     و   ز  كهني     مار     شود      اژدها 
  مغز    كهن    نيست    پذيراي    او                     عقل كه شدكاسه ي سر جاي   او                   

  )149: 1381، م(نظامي 



    پرنيان سخن     1120

  
اي را كه اسكندر به آن راه سرايد مدينه ي فاضلهشود و اسكندر نامه را ميو زماني كه وارد دوران پيري مي   

يافته است شهر پيران فرزانه معرفي كند.                          
دركل بايد گفت نه تنها نظامي بلكه تما م شاعران و هنرمندان تاريخ هركدام به نوعي حوادث زندگي 

  شوند.دارند و درآثار خود از زندگي شخصي خويش متأثر ميودرونيات خود را در قالب هنر خود بيان مي
  
  اجتماعي عصر نظامي  –شرايط سياسي  . 3ـ 2

ي سلجوقيان عراق بود كه در همان اوان حكومت خود در نواحي اران با طغرل بن ارسالن آخرين بازمانده   
هجوم ابخازيان و در حدود عراق با يك شورش مواجه شد. او توانست با جالدت و هوشياري اين هجوم و 

وكام طلبي، عشرت جويي و شق به موسيقي و شورش را سركوب نمايد. اين گرفتار و پيروزي ها، جواني 
هاي او با شورش بهرام چوبين و آشوب دشمنان سرود در خاطر نظامي يادآور احوال خسرو و گرفتاري

). اين شرايط سياسي كه نظامي در معرض آنها قرار داشت از سويي و شرايط 1372:25بود.(زرين كوب، 
كرد هريك به نحوي باعث تنوع موضوعات خمسه ي او مياي كه در آن زندگي فرهنگي و اجتماعي جامعه

رفته است و اگر به ستايش شده بود. نظامي از جمله شاعراني بوده است كه كمتر به دربار و نزد پادشاهان مي
پادشاهي برخاسته است به علت سخناني بوده است كه از زبان ديگران شنيده است. اينكه وقتي به مالقات 

دهد كه مناسب با زمان خود مي رود و آن ملك فرمان برچيدن بساط عيش ونوش را مييكي از پادشاهان 
گرداند زيرا اين پادشاه حرمت و جاه نظامي نيست نظر نظامي را نسبت به خلق و خوي پادشاهان نيك مي

فرهنگ دوشت و شعر شناس است. در حقيقت شاعر ديدگاه خود را راجع به اوضاع سياسي رايج در دوران 
زيسته يابد كه شاعر در عصري ميها در ميدهد خواننده از خالل اين داستانادشاهي خسرو و بهرام نشان ميپ

توان پرداخته اند و سياست مطلوب نظامي را مياست كه پادشاهان بيش از هر چيز به عشرت طلبي خود مي
ن كه خسرو دست به دامان بزرگ اميد از پايان داستان خسرو وشيرين و سرانجام كار بهرام دريافت. در آن زما

گردد كه راه و روش كشورداري درست و همراه با عدالت ورزي را به نشان بدهد و خسرو به پادشاهي مي
رساند.                          شود كه چون پدرش صداي زنجير عدالت را به گوش مردم ميآرماني مبدل مي

بهرام گور كه همواره به شكار و عيش و نوش مشغول است بعد از اينكه خاقان چين براي دومين با به 
آورد در مي يابد كه جايي از كشورداري او با مشكل مواجه است و اگر اين مرزهاي حكومتي او حمله مي
داشت هيچ كس به خود جرأت حمله به ان هفت گنبد مشغول نميهاي بانوپادشاه خود را با قصه سرايي
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فهمد كه سگ خود را به دارآويخته بود؛ تنها به داد. اما بهرام اين را از سخن آن  مردي ميسرزمينش را نمي
اين علت كه با گرگان معاشرت نموده و گله را رها كرده است و اين گرگ ها گله را دريده بودند. بنابراين به 

گردد و به اصالح امور دست مي زند. از خالل اين داستان و پايان آرماني آن همان ر حكومت خود باز ميمق
اي آشكار سخنان نخستين نظامي كه در مخزن االسرار بيان كرده بود دريافت مي گردد. در آنجا نظامي به گونه

ما در اين داستان با زبان و بياني زيبا كند اشرايط آرماني و مطلوب اوضاع سياسي و اجتماعي عصر را بيان مي
                          .دهدبرد و دنياي آرماني را به او نشان ميو دوست داشتني مخاطب خود را به درون دنيايي تخيلي مي

د اين است كه كه كنشود گاهي تضاد ناشي از شرايطي است كه شاعر در آن زندگي ميعلت اين كه گفته مي
شاعران بزرگ سده ي ششم ، انوري، نظامي و "ي او نيز اين تضاد را در آثار خود دارند.  شاعران هم دوره

خاقاني ، حامل تضادهايي دروني اند كه ناشي از سرشت آميغي فكر و فرهگ اين دوره است و به نوبه ي 
).                     48: 1383.( حميديان،"اي شعر درادوار بعدخود پايه اي براي تفاوت هاي جريانات و هنجارها و شيوه ه

اند از اين لحاظ كردهاند و سعي ميخاندان سلجوقي به ستايش شدن از جانب شاعر بسيار اهميت مي داده"
خود را به پادشاهان ساماني نزديك گردانند. ولي در قرن ششم با تضعيف و فرو پاشي حكومت سلجوقيان و 

قلمروي آنان ميان حكومت هاي كوچكتر اين تمركز شعر و شاعري در مديحه سرايي به زوال تقسسيم 
كشيده شود. از سوي ديگر ناآرامي و ناپايداري اوضاع اجتماعي و سياسي و هرج و مرج جامعه شاعر را به 

و محيط  سوي درون گرايي و گرايش به دنياي دورني سوق داد.تأثير فراوان روح بدبيني نسبت به زندگي
اجتماعي، افزايش اعتقاد به قضا وقدر و مخالفت با فلسفه و علوم نظري در اين زمان رواج يافت و گرايش 
به عرفان و تصوف تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي در شاعران به وجود آمد .اين سده تحت تأثير اين 

.)                          50.( همان: "وبعد از خود دارد اوضاع و شرايط موقعيتي بينابين و حالت گرگ وميش از عوامل ماقبل
اما مدح اشخاص در ضمن يا انتهاي غزل نيز مطابق سنت و معيارهاي قدما تناقضي با عشق بشري و حتي 
عارفانه نداشته است. اين كه بر معيارهاي قدما تأكيد مي كنم از اين روست كه امروزيان شايد نگرشي متفاوت 
با گذشتگان در مورد شاهان يا بزرگان موضوع مدح داشته باشند بيشترين مشكل ما با مدح در غزل عارفانه 
است ، ولي انديشه ي ستايش شخصي خاص حتي در شعر اهل معرفت و عرفان مغاير يا متناقض با ديگر 

شجاعت و قاطيعيت و  اجزاي نظام فكري يا جهان بيني آنان نبوده. مدح جملگي ستايندگان مبارز بر محور
دينداري و اسالم پناهي بوده است. به هر حال ، در مورد مدح در غزل عارفانه ، به نظر بنده تا آنجا كه با 
اغراض آلوده و فارغ از ارادت و اعتقاد نسبت به ممدوح نباشد نمي توان سخن از تناقض با روح عرفان 
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يان اين نظر داشته است كه صرف ستايش و مدح ). در مجموع اين نظرات خود حميد89ـ 88گفت.(همان:

توان آن شاعر را فردي آلوده و دنيا پرست ناميد. بنابراين نظامي به علت اينكه پادشاهان توسط شاعران نمي
آن تصورات آشنايي چنداني با حكومت و مسئوالن آن نداشته است تصوراتي از اين حكام داشته است و با 

 كند.آنان را مدح مي

ور كلي شرايط سياسي و اجتماعيي كه در زمان نظامي وجود داشته است او را به سوي نوعي تضاد و به ط
كند كه دوگانگي كشيده است و باعث شده شاعري كه در مخزن االسرار يك زاهد وانسان واال جلوه مي

ي آنها به ويژه مقدمههاي ديگر  به نهد در جاي جاي آثار و منظومههيچگاه به دولتيان و درباريان وقعي نمي
              ستايش و مدح حاكمان زمان بپردازد.                                                                                             

ي هتوان ردپاي جامعه و نگاه شاعر نسبت به اين جامعه را ديد. نمونهايي كه نظامي سروده است ميدر داستان
ي اعراب را بيان داشته است. قصه ي ليلي و بارز آن داستان ليلي ومجنون است كه شاعر تصويري از جامعه

مجنون تنها داستان عشقي نامراد نيست تصويري از يك جامعه ي در بسته و محكوم به سلطه  بيرحم سنت 
ها به آداب و رسوم ي قرنها هم هست. تصور جامعه يي كه هرگونه عدول از سنت ها را رد مي كند و ط

ي آرماني تكاپو دارد خالي از ي اجدادي وفادار مي ماند شايد نزد خاطري كه در جستجوي يك جامعهكهنه
 ).131: 1372جاذبه به نظر نيايد(زرين كوب، 

  
  .  تأثير مطالعه در آثارپيشينيان:4ـ 2

كه همواره به آثار پيشينيان خود توجه داشته، توان دريافت نظامي از شاعراني بوده است كه از كالم او مي    
پرداخته است از سويي مطالعه و دلبستگي به اثري چون مخزن االسرار و از و به مطالعه و بررسي آنها مي

مندي به آنها نوعي دوگانگي كالم را در آثار نظامي به وجود آورده است. سوي ديگر ارتباط با شاهان و عالقه
خواند كه علت اين امر را حميديان لند همتي و افكار عالمانه خود را سگ ممدوحش مياين شاعر با تمام ب

نظامي از يك سو مسبوق به سنايي و آثار گرانقدر او در زمينه عرفان و تصوف بوده است و  "بيان كرده است:
ته از نفوذ توانسنزديك به دوراني مي زيسته است كه دوران اوج مكتب تصوف وعرفاني بوده، و شاعر نمي

ي زندگي او و اينكه روزي خوار و ستايشگر شاهان بوده و ناگزير از حفظ اين شرايط بركنار بماند. اما نحوه
د آورده ارتباط با ارباب جاه ومال بوده اين گرايش ناسازگار و دوگانگي سرشت را در شعر او به وجو

 ).1383:53(حميديان،"است
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ي صرف آثار عرفاني نپرداخته است بلكه در جاي ده است كه به مطالعهعالوه براين؛ نظامي از شاعراني بو
نظامي هرگز نخواسته است به مقابله با  "شود.هاي آن مشاهده ميجاي آثار او ردپاي شاهنامه و داستان

فردوسي بپردازد و يا نظيره اي براي شاهنامه بگويد، بلكه در جستجوي شيوه هاي ارزشمند شاعري ودر 
هاي پايا وماندگار فرهنگ انساني بامطالعه ي آثار شاعران پيش از خود به درستي تشخيص نبهجستجوي ج

ي او با شهرتي كه در زمان او يافته داده است كه شاعران واقعي چه كساني بوده اند. نخست سنايي  و حديقه
راي او آشكارتر كرد و بود، نظر او را به سوي خود جلب كرد. اما تجربه هاي بعدي عظمت اثر فردوسي را ب

اين انتخاب و تشخيص نيز يكي از قابليت هاي اوست؛ چرا كه براي رسيدن به كمال در هر هنري بايد 
).                                                              61: 1369(احمد نژاد، "كامالن آن هنر را شناخت و راز توفيق آنان را دريافت

آيد وي از عالماني بوده است كه ازآثار بزرگان متأثر شده، و به روش گونه كه از بررسي آثار نظامي برميهمان
آنها و تأثير اين آثار در زندگي مردم انديشيده است. در بدو امرآنچه را كه با گرايش و هدف غايي خود 

به خشك بودن پند و اندرز و زهد پي مي برد.  ي سنايي بوده است اما پس از مدتيمناسب ديده، حديقه
تر شعر سرايي پيشنهادي كه براي سرودن خسرو و شيرين به او شده، باعث شده است كه به جنبه هاي جذاب

                فكر كند و هدف خود را در اين بعد از شعر پي ريزي نمايد.                                                                    
ي فردوسي، تاريخ و آثار ديني و حكمي باعث شده است كه نظامي در مطالعه در آثار فلسفي يونان، شاهنامه

ها آگاهي يابد و به طبع آزمايي بپردازد. در حقيقت سرودن خرد نامه، اسكندرنامه و هر كدام از اين زمينه
حت تأثير مطالعات پيشين نظامي وغور در آثار كساني چون سنايي مخزن االسرار را بايد بيشتر از هرچيزي ت

                  وفردوسي و ارسطو دانست.                                                                                                       

اثر آميزش با مردم را ناديده گرفت. نظامي در  ي نظامي در شناخت اجتماع خود درالبته نبايد افزايش تجربه
دوران جواني و هنگام سرودن مخزن االسرار تا حدي انزوا طلب بوده است به طوري كه؛ زماني كه شروع به 

كند، پنجاه چله را گذرانده است و اين شدت انزواطلبي او را در دوران جوانيش سرودن خسرو و شيرين مي
شود و در اثر اين اختالط با مردم خود ديگرش از دوري گزيدن از مردم پشيمان مي دهد. اما در آثارنشان مي

ي بيشتر اطرافيان خود و ساليق و عاليق آنها را مي شناسد و اين عاليق را در برگزيدن موضوعات خمسه
  خود دخالت

                                                             دهد.                                                                       مي
شايان ذكر است كه نظامي در خرد نامه بيشتر سعي داشته است خود را در خالل حكيمان يونان به معاصران 
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       و آيندگان معرفي كند. هرچند كه از تعليم اخالق و عرفان در اين منظومه نبايد غافل بود.                   

عالوه براين؛ از بررسي موضوعات خمسه بر ميĤيد كه نظامي هميشه از تكرار و عدم نوآوري گريزان بوده   
است. و شايد ليلي و مجنون را تكرار خسرو و شيرين ديده، كه نسبت سرودن اين داستان بي تمايل بوده 

ت از آثار پيشين به وي پيشنهاد شده، با است.  اما زماني كه اثري(هفت پيكر) با موضوعي جديد و متفاو
  كمال خرسندي آن را پذيرفته، و تمام توان خود را در سرودن آن به كار برده است.

  
  .  مطالبي مهم در شناخت شخصيت نظامي3
  ي نظامي بهتر درك شود عبارتند از:شود تنوع در آثار و موضوعات خمسهعواملي كه باعث مي 
  .  ديدگاه همه جانبه نگر نظامي 1ـ 3

هاي نظامي عاشقانه، عارفانه، تاريخي، حماسي و حكمت و فلسفه ي يونان است. اما موضوع منظومه     
چنين نيست كه در هر اثر فقط يك موضوع محور قرارگيرد. به عنوان مثال در يك اثر تاريخي چون هفت 

ر جهت تأييد يكديگر بيان شده است.                          پيكر اخالقو عشق و حكمت در يك منظومه و د
كند اما نظر او راجع به دل ي خرد خويش احكام اخالقي صادر مينظامي فردي خرد گرا است كه بر پايه

ه راهي يگانه را داند كجالب توجه است. در حقيقت او دل و خرد را همراه با شرع اموري به هم پيوسته مي
هايش بين اين امورتعادل برقرار كرده است. اگر به پيمايند. نظامي در تمام داستاندر رسيدن به سعادت مي

گيرد كالم و يا شود هر جا كه احساس اوج ميهاي نظامي دقت شود، مشاهده ميهاي منظومهگفتگو و مناظره
 د.                                                                                    بررفتاري خردمندانه آن را به سمت اعتدال پيش مي

بيشترين هنر نظامي در برقراري اعتدال ميان امور متضاد و يا به عبارتي بهتر، امور متفاوت، درخسرو و شيرين 
اي درجهت تعادل آنها وسيله قابل مشاهده است. او چنان عشق را با اخالق پيوند داده است كه هركدام از

 شود نه در تضاد وتقابل با آن.                                                                                 ديگري محسوب مي

نوردد؛ با سفركردن و آشنايي با جهاني كه ها را درميدر اسكندرنامه، اسكندري كه با جنگ و خونريزي ملت
يابد. اما چرا نظامي ازميان تمام پادشاهان تاريخ به سراغ اسكندر كند، راه رستگاري را ميندگي ميدر آن ز

         ملعون ميرود؟                                                                                                                 
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نگرد. ازنظر او هركسي قابل اصالح و جانبه نگر به دنياي اطراف خود ميهمهبينانه و نظامي با نگاهي روشن
تواند برگشت به آن پاكي و معصوميت آغازين خود است؛ حتي اسكندر مقدوني، گجستك{ملعون} تاريخ مي

ن ي فاضله ي نظامي راه پيدا كند. و عياش تاريخ، خسرو، معشوق زني پاكدامبه سالكي بدل گردد كه به مدينه
- چون شيرين گردد و روزي براي او فرا رسد كه پيامبر را در خواب ببيند. شيرين مغ وآتش پرست نيز مي

تواند به  عنوان زني عفيف و پاكدامن در شعر نظامي مورد ستايش قرار گيرد و آفاق را به ياد نظامي بياورد.                      
ها در كنار هم ها و زيبايياند؛ و در وجود هر انساني زشتيديها آميزه اي از خوبي وببه نظر نظامي انسان

ها بهتر شناخته شوند.                          اند كه زيباييها براي اين آفريده شدهها و زشتيقرار دارند و بدي
ناسازگار وجود دارد. و يا ي نظامي در مقابل هر شخصيت زيبا و مثبت، شخصي خبيث و بنابراين؛ در خمسه

شود. به شخصيت خسرو در ها وجود دارد كه زيبايي تصوير قهرمان قصه بهتر نموده ميفردي در اين داستان
توان مقابل شيرين توجه كنيد اگر اصرارهاي نامعقول خسرو براي كام جويي از شيرين نباشد چگونه مي

                                                                                           زيبايي پاكدامني شيرين را درك كرد؟            

ي نوع انسان دست زده است. او به سراغ ظالمان تاريخ رفته است و در حقيقت نظامي به شناخت روانكاوانه
ه راه سعادت رهنمون ساخته هاي آنان را بدون هيچ مالحظه و كم وكاستي بيان كرده، و سپس آنها را بستم

توانند ي داستان خود تعليم دهد كه انسان قابل اصالح است و همه مياست؛ تا اين نكته را به خواننده
هاي درون خود را بهتر بشناسند فقط بايد راه اين شناسايي را بيابند. بايد به دنبال راهي گشت كه بعد زيبايي

رسد. بهرام با عشق ورزيدن به شيرين پاكدامن به رستگاري مي ي ظهور آيد. خسروفراموش شده به عرصه
هاي زنانش و دم گيراي آنها و ديدن سگي به دار آويخته شده كه جرم او همدستي با گرگان بوده است با قصه

                             رود.                                     يابد و به سوي عدالت ورزي پيش مياشتباه خود را در حكومتش درمي
تازد: ستايد به تمام مسلمانان متعصب و يك جانبه نگر تاريخ مينظامي در بيتي كه عدالت ورزي هرمز را مي

  مسلمانيم ما او گبر نام است                                       گر اين گبري مسلماني كدام است
  )114: 1381، خ (نظامي 

داند؟ اين نظامي است كه دوباره در اسكندرنامه يك كنيز چيني خود را از پادشاهان ايراني برترميچرا در 
سازد. هدف وي از برتري دادن نگر و رئاليسم خود را مطرح ميخالل يك داستان كوتاه، ديدگاه همه جانبه

موزد كه بايد به بعدي از يك زن چيني بر پادشاهان بزرگي چون فريدون و جمشيد اين است كه به همگان بيا
ي زيبا و مثبت كنيز است كه او را بر اين كنيز نگريست كه باعث  برتري او شده است. آري اين جنبه
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هايي است كه گاه پادشاهان ايراني برتري داده است. به نظر نظامي هرانسان با هر نژاد و مذهبي داراي جنبه

برد. عالوه براين؛ نظامي ادي كه او را از يك حيوان نيز فروتر ميشود. و يا ابعباعث برتري او بر پادشاهان مي
هاي خود را بشناس وخود را فروتر از هيچ كس ندان.                          گويد برتريبه طور غير مستقيم به مخاطب خود مي

  . :تغيير وتحول امري طبيعي و ذاتي در انسان:2ـ 3
ها   ها امري ذاتي و طبيعي است و هيچ كس از اين امر مستثني نيست. انسانتغيير وتحول درتمام انسان     

پيداست هنرمند معموالً به دور از "شوند. ها دچار تغيير و تحول ميتحت شرايط و تعاليم و تجربه اندوزي
گير است، درگير تضاد هميشگي ميان تضادهاي دروني نيست زيرا ضمير او در هر دو بعد فكري و عاطفي در

گذارد،اضطرابي كه برخي اهل نظر اساساً هنر را اش نميواقعيت و آرمان و نيز اضطرابي كه هيچ گاه آسوده
ي ما نيز از همين پذيريم ، شاعران برجستهاند. اين را چونان امري مهم در كار و بار هنر ميي آن دانستهزاده

اي صادق و صميمي از همين تضادهاي اند و شعرشان آيينهيش بركنار نبودهستيز ناسازها در درون خو
يابد. اما اين تضاد اصلي و عمومي يك چيز است و بنياديني است كه گاه ابعادي تراژيك و تأمل انگيز مي

) اگر اين تحول افراد را به سمت سعادت  پيش  49: 1383شخصيت دوگانه داشتن چيزي ديگر.(حميديان، 
شعر و اساسا هنر چيزي بجز جهان تجارب دروني شاعر و هنرمند  "ديگر تغيير نيست بلكه تكامل است. ببرد

نيست. او هر قدر هم تحت تأثير عناصر و پديدارهاي بيروني و آفاقي و روابط آنها با يكديگر باشد، لزوما 
هايي است نهاده بر يقت نامتابع دنياي بيرون از خود نيست. زيبايي و زشتي و دلپذيري و دالزاري در حق

هاي خوشايند وناخوشايند، هركدام در شرايط خاص خود. به همين سان تجارب افراد از امري و تجربه
پديداري واحد قابل قياس با همديگر نيست، مگر اين كه شرايط تكوين تجربه را به تمامي يكسان كنيم، و 

اش چكه مي ا تجسم تصوير آن براي كسي كه سقف خانهاين يعني امري محال. آيا مثالً تماشاي بارش برف ي
كند همان واكنش يا تصوراتي را بر مي انگيزاند كه براي فرد مرفهي كه از پنجره ي گرمجاي خود به آن مي 

د ). اينكه شاعر تحت تأثير تجارب و شرايط متفاوت سخناني گوناگون را بر زبان بياور312. (همان : "نگرد
 تظار نيست.امري به دور از ان

اما سؤال اين است آيا تغيير و تحولي در نظامي صورت پذيرفته است؟ و اگر اين تغيير وجود داشته است به 
       چه صورت بوده است؟                                                                                                            



 1127    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

سرودن شعر در نخستين اثر او قابل مشاهده است. گرايش اساسي نظامي به عدالت  هدف اصلي نظامي از
ورزي، پيوند خرد و شرع و يافتن راهي براي به سعادت رساندن جامعه، در مخزن االسرار بيان شده است و 

                     منظومه هاي ديگر وي تنها روش هاي متفاوتي براي رسيدن به اين هدف واال است.                   

درحقيقت؛ تحولي كه در نظامي، و به بياني بهتر درآثار او مشاهده مي شود تحول در روش است نه در اصولو 
اهداف. هدف نظامي اصالح اجتماع و آگاه و متنبه ساختن مخاطب است. او اين هدف را گاه به طورمستقيم 

كند با آثاري چون خسرو و شيرين، هفت پيكر و سعي مي كند وگاهدر منظومه اي چون مخزن االسرار بيان مي
 اسكندر نامه اين مسئوليت سنگين را از دوش خود بردارد.                                                                      

رد. البته به توان مشاهده كديدگاه مثبت نظامي را نسبت به متحول شدن در تحول بهرام، خسرو و اسكندر مي
پذيرد همان طوركه علت تحول وي عشق آفاق، وعلت تحول نظر نظامي اين تحول بدون علت صورت نمي

گشايد و بهرام با دم خسرو وصال شيرين است و اين سير و سفر است كه چشم حقيقت بين اسكندر را مي
 گيراي همسرانش با راه سعادت آشنا شد.

  
  .  نظامي يك مصلح اجتماعي3ـ 3

ي اصلي شعر نظامي نقد اجتماعي و اخالقي است. اجتماع و اخالق در ارتباطي دوسويه قرار دارند. حوزه     
رود. پس بايد راهي پيدا كرد و به سراغ با  اصالح شدن اخالق افراد، جامعه نيز به سمت سعادت پيش مي

ابي به هدف خود حماسه و اعضاي جامعه رفت و به اصالح و هدايت آنها پرداخت. نظامي براي دست ي
ها به او گزيند. البته درست است كه اين داستانهاي عاشقانه را كه پسند اجتماع اوست برميتاريخ و قصه

توانسته نسبت به سرودن آنها اظهار عدم پيشنهاد شده است ولي نظامي آگاهانه آنها راپذيرفته است، او مي
تماع و عاليق و ساليق آنها توجه داشته است . بعد از اينكه سنين توانايي نمايد. نظامي هميشه به مردم و اج

رساند و بعد از آشنايي بيشتر با جامعه خود و در پي شناخت آنها  سعي جواني را به دوران چهل سالگي مي
ها اجتماع نمايد كه براي اجتماعش جالب توجه است  و از خالل اين نوع داستانهايي ميدر سرايش داستان

ي عاميانه و مبني بر روايات رايج در افواه غير از اقدام نظامي به نظم اين هوسنامه "را اصالح كند.  خود
ي آرماني كه در آن زهد و رياضت مبناي حيات انساني ارضاء ميل كنجكاوي براي تصور يا تصوير يك جامعه

).                           78: 1372زرين كوب ، ( "ي اهل عصر به اينگونه حكايات بودنباشد تا حدي نيز پاسخي به عالقه
آيد نظامي فردي شرع مدار است كه گرايش كامل خود را به شرع بيان داشته است. حال اين سؤال پيش مي
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حجابي زنان، ر جانبداري اين قوم از بيي قوم قبچاقي با اسكندر دكه چگونه اين شاعر شرع مدار در مناظره

 گرداند؟                                                                                            قبچاقيان را بر اسكندر پيروز مي

است؛ در عالوه براين كه نظامي طرفدار آزادي انديشه است و از توهين به رسوم و آيين ديگران دوري جسته 
كند. او در اين داستان امنيت و حقيقت با بيان اين داستان كوتاه مخاطب خود را به اصالح فردي دعوت مي

هايش از هر فرصتي براي داند. نظامي در خالل منظومهي اصالح فردي ميسر ميآسايش جامعه را در سايه
هاي كوتاهي مخاطب خود را به  مناظره كند و درحقيقت با چنينتنبه و آگاه كردن مخاطب خود استفاده مي

دهد كه براي رسيدن به سعادت همگاني بايد از خود شروع كند.                          صورت غيرمستقيم اندرز مي
يكي از پندهاي نظامي به مردم اجتماع خود كه بر شرع مداري او نيز كامالً منطبق است و با چشمي تيزبين 

دهد كه هر زمان كه از آن را دريافت، توبه و بازگشت است. او به مخاطب خود را چنين پند ميتوان مي
ي خود پشيمان شدي براي بازگشت دير نيست. او اين ديدگاه خود درفرجام كار بهرام، اسكندر، نعمان كرده

خن گفته ايم).                         گذارد(در اين مورد در قسمت هاي پيشين ستر درخسرو به نمايش ميو به طور نامحسوس
ي وي كالمي شود. در سراسر خمسهگرايش دروني نظامي به اخالق و فضيلت از عفت كالم او دريافت مي

- ي نظامي را با شخصيت عرفاني او نشان دهد. حتي داستانركيك وخالف عفت ديده نمي شود، كه فاصله

اند نظامي را از اخالق دور آنها دور از انتظارنيست نيز نتوانسته اي كه كاربرد كلمات مبتذل درهاي عاشقانه
كنند. او با عفت كالم خود به مخاطب خويش ادب را تعليم مي دهد و در هيچ يك از منظومه هاي نظامي 

                                     اين فضيلت اخالقي فراموش نشده است.                                                                     

  . نتيجه گيري4
شود كه تضاد دروني نظامي تحت تأثير امور و شرايطي هاي به عمل آمده چنين نتيجه گرفته مياز بررسي     

بوده است كه باعث تنوع موضوع درآثار او شده است. شرايط سياسي، فرهنگي و اجتماعي عصري كه نظامي 
ي سنايي، ست، رويدادهاي زندگي شخصي شاعر، مطالعه در آثار پيشينيان چون حديقهدر آن مي زيسته ا

هاي عاشقانه از سوي ي فردوسي و ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني، و پيشنهاد سرودن داستانشاهنامه
است. ي نظامي شده حاكم زمان و ديگران از جمله عواملي بوده است كه منجر به تنوع موضوعات در خمسه

يي نيست اما از يك سو اين تضادها البته در اين كه نظامي دچار تضاد دورني شده است هيچ شك و شبهه
تحت عللي بوده كه ذكر شد از سويي ديگر تضاد دروني هر هنر مند در جدال بين دنياي آرماني و واقعيت 

رند.                                                               آواي اين تضادها را به وجود ميعواملي هستند كه هريك به طور جداگانه
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عالوه بر اين؛ نظامي كه با هدف اصالح اجتماع خود به شعر و شاعري پرداخته است؛ با آشنايي بيشتر با مردم 
ي هستند به ارشادجامعهها و موضوعاتي كه عالقه مند پيرامون خود و شناخت عاليق آنها در خالل منظومه

               خود پرداخته است.                                                                                                             

يد ها رخ مي دهد. و باتغيير و تحول، تحت شرايط زندگي و تعليمات به عنوان امري طبيعي براي تمام انسان
اذعان داشت كه نظامي دچار تحوالتي در مسير زندگي خود شده است ولي اين تحوالت در روش بيان او 
مؤثر بوده است نه دراصول و عقايد او. ديدگاه متكامل و همه جانبه نگر نظامي باعث شده است كه به 

اصولي ثابت را پيگيري  موضوعات متنوع وگاه متضاد بپردازد. اما نظامي در اين موضوعات متفاوت اهداف و
  كند و توسط اين اصول ثابت است كه بين امور متضاد و متفاوت پيوندي استوار برقرار كرده است.  مي
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