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فارسی شناسی نظم و نثر  نشریه علمی سبک   

 (بهار ادب)
 چکیده:

و هدف: نظریه  زمینه  از  یکی  ادبی  با  انواع  که  است  بر موضوعاتی  و مشتمل  ادبی  علوم  هاي 
ویژگیهاي فنی خاص بصورت نظم و نثر مطرح میشود. موضوع اصلی انواع ادبی به شیوة جدید،  

بندي آثار ادبی از نظر مادّه و صورت است. بر این اساس متون ادبی در چهار دستۀ ادبیات طبقه
بندي متون ادبی به این شیوه به پیروي اند. طبقهحماسی، نمایشی، غنایی و تعلیمی جاي گرفته

نظریّۀ داروینیسم ابتدا از تفکر یونانی سرچشمه گرفت و توسط کسانی مانند افالطون و ارسطو   از
است؛ اما آنچه  سابقه نبوده بندي آثار ادبی در ادبیات کالسیک ایران نیز بیمطرح گردید. تقسیم

ه با  بندي متون ادبی بر اساس شکل ظاهر بود. ازآنجاکدر گذشته مورد توجه قرار میگرفت، طبقه
اي بسوي کشف ویژگیهاي اند، میتوان دریچههاي ادبی که در آثار شاعران پراکنده بندي گونهدسته

آثار نظامی» است.  درونی یک اثر گشود، هدف این مقاله «بررسی و تحلیل گونه هاي ادبی در 
اجتماعی و  اوضاع سیاسی،  تأثیرگذاري  ادبی و زیرمجموعۀ هر یک و همچنین  ژانرهاي  تعیین 

 فرهنگی در کاربرد آنها هدف اصلی پژوهش حاضر است.
جهت آشنایی با مبانی انواع ادبی و همچنین شرح احوال و آثار نظامی از منابع روش مطالعه:  

هاي ادبی استخراج شد و پس از اي استفاده شد. سپس با مطالعۀ آثار شاعر، شواهد گونهکتابخانه
 معرفی هریک از ژانرها با استفاده از روش تحلیل متن، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  

زیرمجموعهعالوه ها:  یافته ادبی اصلی،  انواع  تنوع بر  با وسعت و  این شاعر  آثار  نیز در  آن  هاي 
، تقـاضـا و درخـواست، ساقینامـه،  بسیاري بکار رفته است که مهمترین آنها عبارتند از: اعتذاریات

 نـامه، و مفاخره.شکواییه، شهرآشوب، طردّیات، مـدح، مرثیّه، معـراج
غنایی  گیري:نتیجه ادبی  انواع  حماسی-اگر  تعلیمی-تعلیمی-تعلیمی،  و  از -،  را  تعلیمی 

ع ادبی هاي موفق نوهاي ادبیات تعلیمی بدانیم، پنج گنج نظامی را میتوان از نمونهزیرمجموعه
هاي متعدد انواع ادبی در آثار نظامی حماسی دانست. وجود زیرمجموعه-غنایی، و تعلیمی  -تعلیمی

 نشانۀ وسعت دید و اندیشۀ او و همچنین قدرت شاعري اوست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Literary types are one of the theories of literary 
sciences and include topics that are presented in the form of prose and prose with 
special technical characteristics. The main subject of literary types in a new way is 
the classification of literary works in terms of material and form. Accordingly, literary 
texts are placed in four categories of epic, dramatic, lyrical and educational 
literature. The classification of literary texts in this way, following the theory of 
Darwinism, first originated in Greek thought and was proposed by the likes of Plato 
and Aristotle. The division of literary works in classical Iranian literature has not been 
unprecedented; But what was considered in the past was the classification of literary 
texts based on appearance. The purpose of this article is to "study and analyze 
literary genres in Nezami works" by classifying the literary genres that are scattered 
in the works of poets. The main purpose of the present study is to determine the 
literary genres and sub-categories of each, as well as the influence of political, social 
and cultural situations on their application. 
METHODOLOGY: Library resources were used to get acquainted with the basics of 
literary types as well as descriptions of Nezami status and works. Then, by studying 
the works of the poet, the evidences of literary genres were extracted and after 
introducing each of the genres, they were examined and analyzed using the text 
analysis method. 
FINDINGS: In addition to the main literary genres, its sub-categories have been used 
in the works of this poet with great breadth and variety, which are: apologies,  
demand and request, Saqinameh, complaints, city of chaos, rejections, praise, elegy, 
Me’rajname, Mofakhere. 
CONCLUSION: If we consider the types of lyrical-educational literature, epic-
educational-, and educational-educational literature as subsets of educational 
literature, five Nezami treasures can be considered as successful examples of 
educational-lyrical, and educational-epic literary types. The existence of numerous 
subsets of literary genres in Nezami works is a sign of his breadth of vision and 
thought, as well as his poetic power. 
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 مقدمه 
  بندي آثار ادبی بر هاي ادبی است که توجه به آن تحت تأثیر نظریۀ داروین و طبقهاي از نظریهانواع ادبی شعبه

بندي ارسطو  بندي آثار ادبی در غرب نیز، که از طبقهاست. تقسیممبناي ویژگیهاي درونی و بیرونی آنها رواج یافته  
است. نقد و داوري آثار ادب  ، همواره یکی از مباحث مورد توجه و عالقۀ ادبا و منتقدان آثار ادبی بوده  اقتباس شده

ست؛ زیرا آثار منظوم فارسی از گذشته با تأثیر از ادبیات عرب از دیدگاه  ا فارسی از این دیدگاه همواره دشوار بوده 
براین «در ایران سنّت نقد و داوري به این شیوه وجود  بندي و مورد نقد و داوري قرار میگرفتند. عالوه ظاهر، طبقه

ورسمهاي  یاري از راه است. [به همین دلیل] براي رسیدن به مرحلۀ نقد و داوري ناگزیریم از پذیرفتن بسنداشته  
 ). 97نقد ادبی که در زبانهاي دیگر رواج دارد» (انواع ادبی و شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص  

شناخت انواع ادبی و بررسی و تحلیل آنها در متون ادبی کالسیک و معاصر یکی از موضوعات مهمی است که همواره  
است. یکی از فواید مطالعۀ آثار ادبی از این دیدگاه آن است که  دستمایۀ پژوهشگران در امر تحقیق و پژوهش بوده  

ن و همچنین اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محققان را با زوایاي گوناگون اندیشۀ شاعران و نویسندگا
هاي مختلف آشنا میسازد؛ زیرا روشن است که ادبیات در طول تاریخ ادبی ایران همچون  حاکم بر جوامع در دوره

است. در این راستا موضوع مقالۀ حاضر «بررسی و تحلیل انواع    اي، بازتابی از شرایط گوناگون اجتماعی بودهآیینه
اي» است. ذکر این نکته یادکردنی است که مطالعۀ آثار شاعر با این رویکرد، بیانگر آن  ی در آثار نظامی گنجهادب

هاي ادب حماسی، غنایی و تعلیمی از جمله مفاخره، مدح،  است که در آثار این سخنور حکیم، انواع زیرمجموعه
هاي ادبی در آثار این  . با بررسی هریک از گونهمرثیه، شکواییه، شهرآشوب، معراجنامه و ساقینامه بچشم میخورد

شاعر بزرگ میتوان به نبوغ و قدرت شاعري این حکیم در بکارگیري انواع ادبی و وسعت فکر و عمق اندیشۀ وي  
 در امر شاعري پی برد. 

 
 سابقۀ پژوهش 

متأخرترین آنها مقالۀ   تاکنون پژوهشهاي متعددي دربارة نوع ادبی، تعاریف و پیشینۀ آن انجام شده است. یکی از
)  1398«پیشینۀ تاریخی و تحلیلی بحث دربارة انواع ادبی تا پایان قرن هفتم» از ترکی، فرحی یزدي، و هادي (

است. نویسندگان این مقاله معتقدند امروزه انواع ادبی، دیگر مطلق و ثابت تلقی نمیشوند، بلکه تحت تأثیر تحول و  
شناسی انواع، و رابطۀ انواع ادبی با جنسیت مورد بحث قرار میگیرند.  ادبیات، جامعه تکامل تاریخی، نظامهاي نوعی در  

هاي تاریخی و نسبی تلقی میشوند. همچنین حیدري  بنابراین در عصر حاضر ویژگیهاي نوعی آثار ادبی بعنوان پدیده 
ین» معتقد است بنیان نحیف  ) در مقالۀ «ارزیابی نظریۀ انواع ادبی فارسی: کلید نگارش تاریخ ادبیاتی نو1394(

که  نظریه  نیز  ادبی  ژانرهاي  است؛  داشته  بدنبال  ادبی  پژوهشهاي  در  را  فراوانی  آشفتگیهاي  ایران،  در  پردازي 
این مقاله   .هاي پژوهشی و آموزشی تاریخ ادبیات هستند، به بازبینی و بازتعریف نوین نیاز دارندساماندهندة حوزه 

پردازان ایرانی و انیرانی، به  ارنده کوشیده است با توصیف و تحلیل آراي نظریه با همین هدف نگاشته شده و نگ 
مفهوم دقیقتري از انواع ادبی فارسی دست پیدا کند و آن را مقدمۀ طرح نوینی براي نگارش تاریخ ادبیات فارسی 

داده و رابطۀ آن را با اوضاع    باوجوداین تا کنون پژوهشی که انواع ادبی را در آثار نظامی مورد تحلیل قرار  .قرار دهد
 و شرایط اجتماعی بسنجد، صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف رفع خأل پژوهشی مذکور انجام شده است.
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 بحث و بررسی 
 نگاهی اجمالی به پیشینۀ انواع ادبی

ه در روزگاران مختلف،  هاي ادبی اشاره میکند. ژانرهایی کاي فرانسوي است که به انواع و طبقهدر اصل واژه  1ژانر 
ها را «نگرش نوعی» به ادبیات مینامند. از  بندي آثار ادبی به گونهاند، متعددند. طبقهبندي کرده آثار ادبی را گروه

است. بخش اعظم ادبیات جهان و نقد آن، بر  زمان ارسطو تا کنون، نگرشِ نوعی، از مفاهیم عمدة نظریۀ ادبی بوده  
است. گویی بدون  نوعی هر اثر ادبی و تعیین درجۀ سازگاري آن اثر با ویژگیهاي نوعی بوده  بندي  پایۀ اِعمال طبقه

بندي شناخت بهتر و  بندي نوعی یک اثر ادبی، خواننده یا ناقد راهی به درون آن نمییابد. هدف از این تقسیمطبقه
بندي آثار ادبی بشمار میروند که طبقه  کارایی بیشتر متون ادبی است. در اصل انواع ادبی، حالتهایی قراردادي براي

بندي متون ادبی به انواع گوناگون، برمبناي معیارهاي  بحث و پژوهش دربارة ادبیات را آسان میکنند. تاکنون تقسیم
اند  است. در این راستا گروهی تفاوتهاي ظاهري و قالبهاي شعري را مالك اصلی درنظر گرفتهمتفاوتی صورت گرفته  

بندي باید بنحوي باشد که هر دو  اند. «ازنظر ولک و وارن، طبقهساس زمینۀ معنایی متن پیش رفتهو گروهی برا
 ). 58جنبۀ درونی و بیرونی در آن لحاظ شود» (فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: ص  

انع از انواع وم انواع ادبی و معیار تشخیص آنها در گذر زمان بسیار متعدد و متغیر است و این امر، ارائۀ تعریفی جامع 
ادبی را دشوار میسازد. میتوان گفت در ایران براي نخستین بار بصورت رسمی و جدي محمدرضا شفیعی کدکنی 

بندي آثار ادبی را از رهگذر شکل و فرم، مانع نقد و داوري صحیح و موجب ایجاد نقص عمده در  ) تقسیم1350(
فارسی به چهار نوع کلی حماسی، غنایی، تعلیمی، و  سنت شعري ادب فارسی دانست. وي ایدة تقسیم متون ادبی 

نمایشی را (به تأثیر از فلسفه و ادبیات یونان) مطرح نمود و فایدة اصلی این کار را بررسی دقیق ضعف یا نیرو  
. در واقع  2)98اي خاص بیان نمود (انواع ادبی و شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص  گرفتن یکی از انواع ادبی در دوره

دستۀ  -1هاي افالطون و ارسطو، قلمرو کلی ادبیات با توجه به راوي اثر، به سه دسته تقسیم میشود:  ز نوشتها پس
شخص صحبت میکند و  دستۀ حماسی که در آن راوي به زبان اول -2شخص روایت میشود.  غنایی که به شیوة اول 

ا از ابتدا خودشان صحبت میکنند  دستۀ نمایشی که شخصیته  -3سپس شخصیتها از زبان خودشان صحبت میکنند.  
)Abrams & Harpham, ۲۰۰۹.( 
)،  1369)، سیروس شمیسا (1358کدکنی، تعدادي از پژوهشگران این حوزه مانند خسرو فرشیدورد (پس از شفیعی  

.  ) به تبیین این ایده در کتابها و مقاالت خویش پرداختند1386)، و تقی پورنامداریان (1373منصور رستگار فسایی (
بندي، معتقدند در ادب فارسی،  در این میان کسانی چون پورنامداریان با اعتقاد به تغییر کوچکی در این تقسیم

شعر نمایشی وجود ندارد و میتوان شعر تعلیمی را جایگزین آن کرد و بر این اساس سه نوع اصلی حماسی، تعلیمی 
انواع اصلی شعر فارسی پذیرفت. پورنام بندي را مطابق با سیر تطور اوضاع داریان این تقسیمو غنایی را بعنوان 

(انواع ادبی،   افالطون در فلسفه دربارة یک مقوله میداند  با روش دیالکتیکی  ایران و همچنین سازگار  اجتماعی 
 ). 9و8پورنامداریان: صص  

است و در  رفته  بندي را پذیظاهراً مدتها است محافل دانشگاهی و پژوهشی زبان و ادب فارسی، این نوع تقسیم
است. امروزه در بسیاري از دانشگاههاي ایران،  اي در این زمینه صورت نگرفته  سالهاي اخیر تالش و تحقیق ویژه

رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، در گرایشهاي حماسی، عرفانی و غنایی تدریس و آموزش داده میشود و گویا ادب  

 
۱ Genre 

 دانشجویان دانشسراي عالیدر میان   1350برگرفته از سخنرانی ایشان در سال  2
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است. متأسفانه بنیان ضعیف نقد ادبی و ه ادبیات عرفانی داده تعلیمی در یک نامگذاري غیررسمی، جاي خود را ب
است اغلب پژوهشهاي ادبی در اصل خود و یا در قیاس با یکدیگر دچار نابسامانی    پردازي در ایران موجب شدهنظریه

دارند. در    و آشفتگیهاي بسیاري گردند و بسیاري از مفاهیم ادبی از جمله انواع ادبی نیاز به بازشناسی و بازبینی
و بر بنیانهاي    واقع با گذشت چهار دهه از مطرح شدن بحث انواع ادبی، همچنان این بحث صورت نهایی نیافته

 است.   نظري ثابت، استوار و مورد توافقی بنا نشده
 

 انواع ادبی در آثار نظامی 
هاي آن مورد بررسی قرار  زیرمجموعهدر این بخش آثار نظامی ازلحاظ نوع ادبی (غنایی، حماسی و تعلیمی) و  

 میگیرد. پیش از پرداختن به آثار نظامی، به تعریفی کلی درمورد هریک از انواع ادبی پرداخته میشود. 
 

 ادبیات تعلیمی و آثار نظامی 
است. «تعلیم» مصدر  همواره بعنوان یکی از انواع ادبی کهن و اصلی در ادبیات جهان مطرح بوده  1ادبیات تعلیمی

باب تفعیل عربی به معناي «آموزش دادن» است که در اصطالح ادبیات تعلیمی، از آغاز پیدایش در دو معناي عام  
و بعدها در معناي عام اهمیت    تهاست. در گذشته بیشتر معناي خاص آن مورد توجه قرار گرف  و خاص بکار رفته

است. در معناي خاص خود، همان ادبیات آموزشی یا نظم تعلیمی است که به آموزش فن یا هنر خاصی یافته  
است. در معناي عام نیز آثاري را شامل میشود که رستگاري و سعادت انسان را در گرو تقویت بعد  اختصاص داشته  

قی او میداند و تقریباً همیشه عاملی قدرتمند براي حفظ نظم اجتماعی نیز  روحی و معنوي انسان و تعلیم اخال
است. امروزه هنگامی که از ادبیات تعلیمی سخن میگوییم، منظور ادبیات تعلیمی در معناي عام آن  بشمار میرفته  

 است. 
ترین  ، یکی از دیرینه2است ادبیات تعلیمی که در آثار قدما با نامهاي پند، تحقیق، حکمت، زهد و وعظ خوانده شده  

ترین انواع ادبی در ادبیات فارسی است که شاهکارهاي بیشماري را دربرمیگیرد. ادبیات تعلیمی منبع  و گسترده
هاي هستی است و موضوعات  به خود، دیگران و پدیدهباارزشی براي کسب اطالعات، یادگیري دانشها و آگاهی  

هاي دیگر  اي است و با دانشها و رشتهرشتههیت اغلب آثار ادبی تعلیمی میانمتنوعی را شامل میشود. از این رو ما 
داراي ارتباط و پیوند مستقیم و غیرمستقیم است. از این نظر براي محدود کردن دایرة این نوع از ادبیات، ناچاریم 

راه دهیم. از سویی   فقط آن دسته از آثاري را که در آنها آموزش هدف اصلی و اولویت نخست است، به این حوزه
دیگر نباید از تفاوتهاي آثار ادبی تعلیمی و آثار صرفاً تعلیمی غافل شد. در آثار ادبی تعلیمی، مباحث معموالً با  
استفاده از تخیل، داللت ضمنی و بصورت غیرمستقیم مطرح میشوند، بنابراین احساسات و عواطف نیز در آموزش  

با یکی از حالتهاي عاطفی پیوند میخورند و امر آموزش را دلچسبتر و    نقش دارند. در واقع موضوعات آموزشی
تأثیرگذارتر نموده و با پذیرش بیشتري ازسوي مخاطب همراه میسازند. از این جهت استفاده از تمثیل و شخصیتهاي  

 است.  خیالی و نمادین مانند حیوانات همواره در ادبیات تعلیمی رایج بوده  
یک از قالبهاي شعري از آنها جدا  اند که میتوان گفت هیچچنان با انواع شعر فارسی درآمیختههاي تعلیمی  درونمایه

از مفاهیم اخالقی و تعلیمی بچشم  نیست. بطوري که حتی در ادبیات درباري فارسی و قصاید مدحی، ردپایی 

 
۱ Didactic literature 

 (خاقانی)که حرفی ندانست از آن عنصري    نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد   2



 181-201 صص ،76 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401شهریور  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /  186

اد و تبلیغ غیرمستقیم میخورد. بسیاري از ستایشهایی که مخاطبان آنها صاحبان قدرت هستند، نیز بنوعی ارش
مفاهیم اخالقی به ممدوح هستند. از این منظر شاعرانی مانند ناصرخسرو، خاقانی، سنایی و جامی داراي قصاید  

بر  توجهی هستند. درواقع از میان انواع ادبی، ادب تعلیمی بیشترین قابلیت و ظرفیت را دارد که عالوهتعلیمی قابل
انو  بگونهشکل مستقیم، در البالي دیگر  ادبی مطرح شود؛  ادبیات همسایۀ  اع  از  این شاخه  میتوان گفت  اي که 

ها:  همیشگی دیگر انواع ادبی است (بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران، یلمه
جاي  يفردوسی سرشار از مضامین اخالقی و تعلیمی است. فردوسی در جا   شاهنامۀ ). از این نظر حتی  173ص  

شاهنامه به مناسبتهاي گوناگون به اینگونه مضامین میپردازد. فردوسی اندوختۀ فرهنگی و تعلیمی ایران باستان را  
است. شاید بتوان ادعا کرد یکی از عوامل مؤثر در نفوذ شاهنامه    در کنار تعالیم اسالمی در شاهنامه انعکاس داده

 در میان مردم همین جنبۀ تعلیمی آن است.  
تعلیمی -اي غنایی اند و بسیاري از این آثار را بگونه همینگونه مضامین تعلیمی در ادبیات غنایی نیز جلوه کرده به

نموده  غناییبدل  ادبی  انواع  که  نباشد  پربیراه  شاید  حماسی-اند.  تعلیمی-تعلیمی -تعلیمی،  و  از  - ،  را  تعلیمی 
نواع ادبی را ایستا و بدون تغییر و تحول فرض کنیم، بلکه با  هاي ادبیات تعلیمی بدانیم. بنابراین نباید ازیرمجموعه

اي، محتوا و فرم آنها نیز دچار تغییرات و دگرگونیهایی میشود. گاه موضوع اصلی توجه به گفتمان غالب در هر زمانه 
 اثر هستند و گاه در خالل موضوعات دیگري مطرح میشوند.  

هاي حکمی و شاعري است که پس از سنایی در ایجاد منظومهدر اواخر قرن ششم هجري نظامی گنجوي بهترین  
با پیروي از مواضع فردوسی، مضامین اخالقی و تعلیمی گوناگونی را،    اسکندرنامهاست. وي در    تعلیمی توفیق یافته

است.  بویژه درخصوص نحوة رفتار پادشاهان با مردم و همچنین واکنش مردم به ظلم و ستم پادشاهان، مطرح کرده 
حماسی دانست. در میان پنج -غنایی، و تعلیمی  -هاي موفق نوع ادبی تعلیمینج گنج نظامی را میتوان از نمونهپ

ها متمایز است. این اثر را میتوان به سه بخش متمایز تقسیم کرد: بخش  از سایر منظومه  االسرارمخزنگنج نظامی،  
نشینیهاي شبانه، و بخش سوم داستانهاي  بیان خلوت  اول در ستایش خداوند و مناجات و مدح پیامبر، بخش دوم در

تمثیلی و اخالقی. در هر بخش بسبب بیان مضامین گوناگون، کاربرد زبان تغییر مییابد. نظامی در بخش سوم که 
بیشتر با ویژگیهاي ادبیات تعلیمی همخوانی دارد، با بیان داستانهاي تمثیلی میکوشد خواننده را اندرز دهد. حکیم 

  رسمیهاي فراوانی بچشم دیده اي است که سرزمین ایران بینظمی و بیشاعر اواخر قرن ششم یعنی دوره  نظامی
تنها در  است. بر این اساس، وظیفۀ خود میدانست همچون پیشینیان در مقام مصلح اجتماعی رفتار نماید. وي نه 

بلکه در همۀ آثار خود به این مهم پرداخته   آمیز است،که مثنوي تعلیمی و سرشار از داستانهاي موعظه   االسرارمخزن
االسرار را میتوان تنها اثر نظامی دانست که بیش از سایر آثار او، با ادبیات تعلیمی ارتباط  است. باوجوداین مخزن 

تنگاتنگ دارد. این اثر، شاهکار و سنگ بناي استواري در زمینۀ ادبیات تعلیمی بشمار میرود. اینگونه بنظر میرسد  
است؛ از این رو، با  گویی داشته  سنایی سروده، قصد نظیره  الحقیقۀحدیقهشاعر در این اثر که آن را به شیوة  که  

آموزه از  بسیاري  شاعرانه،  زیباي  تصویرهاي  از  نموده  بیانی سرشار  ارائه  را  اخالقی  بر  هاي  عالوه  نظامی،  است. 
است. وي با مشاهدة جامعۀ  الق و مصلح اجتماعی ظاهر شده  االسرار، در سایر آثار خود  نیز در مقام معلّم اخمخزن

خوار اداره میشد، سعی فسادزده، رو به تباهی و آکنده از دروغ و ریا که به دست حاکمانی خونریز، بیرحم و شراب
نیز    خسرو و شیرینهر جا که سخن مجال داده، راه وعظ و ارشاد درپیش گیرد. بر این اساس، در منظومۀ    نموده

است. شاعر در این اثر عاشقانه، با استفاده از هنر شاعري خود توانسته  ه  ز بیان دقایق حکمت عملی غافل نماندا
 بدون آنکه به سلسلۀ حوادث داستانها خللی وارد آید، مسائل تعلیمی و اندرزهاي خود را به مخاطب منتقل نماید.
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نامه، لوح مشقی نامه بلکه تا حدّي بمثابۀ یک عبرتسرا نیز «نه همچون یک هو  لیلی و مجنونمنظومۀ عاشقانۀ 
را براي تصویر ضعف و عجز انسان درمقابل سرنوشت میسازد و بدینگونه رنگ تعلیم و اخالق را بدان میبخشد» 

هفت  غنایی    –). شاعر دیار آذربایجان، در مثنوي حماسی126کوب: ص  (پیر گنجه در جستجوي ناکجاآباد، زرین
آموزي را بیان کرده و گاه همچون پیري کاردان  ن مربّی اخالق، نصایح تعلیمی و دیدگاههاي عبرتنیز همچو  پیکر

، نیز که آن  اسکندرنامه است. او در آخرین اثر خود،  به ارشاد و هدایت مردم جامعه، سالطین و زمامداران پرداخته  
است.  لیمی در خالل داستانها پرداخته  را در واپسین سالهاي زندگانی خود سروده، به طرح مباحث اخالقی و تع

ها و اشعار حکمی در این اثر  نشان میدهد پندها، موعظه شرفنامهها در آغاز بسیاري از داستانهاي نامهآوردن اندرز
میشود، یک دوره حکمت عملی و نظري  نامیده    اقبالنامهاست. بخش دوم اسکندرنامه که  اي برخوردار  از جایگاه ویژه 

 است. مراه با تمثیالتی دربارة نکات اخالقی سروده شده  است که ه
درمجموع برخی از مهمترین مضامین اخالقی و تعلیمی در آثار نظامی عبارتند از: عدالت، اغتنام فرصت، پرهیز از  
از ظلم و   ناپایداري دنیا، ترك عالئق و دلبستگیهاي دنیوي، پرهیز از غرور و تکبّر، خاموشی، پرهیز  عیبجویی، 

 تمگري، و ترك دنیا. س
ــان نیســـت ــردا و ز دي کســـی را نشـ  ز فــــ
ام  ــّ ــا را نقد ایــــ ــروز اســـت مــــ  یک امــــ
ــن پرخـنده داریم  بیـــــــا تـــــــا ـیک دهــــ

 

نیست  میان  در  ویـن  میان،  از  رفت  آن   که 
شـام تـا  نیست  اعتمـادي  هـم  او   بـر 
داریـم زنـده  شادي  بـه  را  امشب   یک 

 ) 201(خسرو و شیرین: ص                           
ــز  ــریـ ــگـ ــی بـ ــنـ ــشـ ــامی ز گلـ ــظـ  اي نـ
ــام ــق م دوروزه  ــن  ای از  ــک  ــل م ــن  ــی چــن ــا   ب

 

تیز  خارش  و  است  خار  گلش   که 
بهرام شد  چگونـه  بـیـن   عـاقبت 

 )201(هفت پیکر: ص                                  
 ادبیات غنایی و آثار نظامی 

اي است که شاعر  ادبیات غنایی یکی از انواع مهم ادبی در ادبیات اروپا بشمار میرود. ادب غنایی در اصطالح، گونه 
سات شخصی میپردازد. «اینگونه  با زبانی نرم و لطیف و با استفاده از معانی عمیق و باریک به بیان عواطف و احسا

میشد. از این رو در زبان فرنگی به اشعار غنایی، لیریک  در یونان به همراهی بربط خوانده    -که کوتاه بود–اشعار  
)Lyric  در ادبیات غنایی، برخالف ادب حماسی، که عواطف و احساسات  127) میگویند» (انواع ادبی، شمیسا: ص .(

اهمیت دارد «حالتی روحی است که تحت تأثیر برخورد با طبیعت و واقعیتهاي زندگی،  شاعر اظهار نمیشود، آنچه  
زایی را جهت  در شاعر ایجاد میشود و همین احوال روحی یا احساسات و عواطف است که جریان قدیمی معنی

 ). 16آورد» (انواع ادبی در شعر فارسی، پورنامداریان: ص  میدهد و در نهایت، شعر را بوجود می 
اند. چه تعبیراتی ین نوع ادبی و با این عنوان در شعر فارسی سابقه نداشته و «ادبا اصطالح خاصی براي آن نداشتها

است» (انواع ادبی و آثار  از نوع غزل یا تغزل در ادبیات ما بوده که در طول زمان، مفهوم آن تغییرات وسیعی داشته  
غنایی با این نام خاص در ادب فارسی نبوده، شعرهاي عاشقانه  ). هرچند اشعار  86آن در زبان فارسی، رزمجو: ص 

است. اشعار غنایی در ادبیات فارسی به دو شکل شعر احساسی و شعر  اي برخوردار بوده  همواره از جایگاه ویژه
ده  عاشقانه وجود داشته، از این رو از موضوعات گوناگونی چون مدح، مفاخره، مناظره، شکوائیه و ... برخوردار بو

است؛ بدین معنی است. شعر غنایی در سیر تطوّر خود از نظر معنی و مضمون تحوّالت بزرگی را پشت سر گذاشته  
سراي که «بیشتر توجّهشان به مدح سالطین و وزرا بود، در تشبیب قصیده، از حدود معانی که شاعران مدیحه
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). هرچند عمدة مضامین شعر  126ایی: ص  عشقی و وصفی بیرون نمیرفتند» (فنون بالغت و صناعات ادبی، هم
غنایی را تا پایان قرن پنجم، بیان حاالت گوناگون عشقی، شرح ایّام وصال و فراق و وصف طبیعت تشکیل میداد،  
از قرن ششم به بعد و با ظهور سنایی غزنوي، تحولی عظیم در مضامین اشعار غنایی روي داد. همین ابتکار هنرمندانۀ  

الدّین رومی و حافظ قرار گرفت و بدین  شق شاعران بزرگی چون عطّار نیشابوري، موالنا جالل سنایی، بعدها سرم
 ترتیب اشعار غنایی به اوج کمال خود دست یافت.

، و تا حدودي  خسرو و شیرینو    لیلی و مجنونسرایی است. او با سرودن  مهمترین زمینۀ شاعري نظامی، عاشقانه 
ی در زمینۀ داستانهاي منظوم عاشقانه است. اقدام او تا حدي با موفقیت همراه  ، سنگ بناي ادبیات غنایهفت پیکر 

با عنوان خمسه  ایران و  بود و مورد توجه قرار گرفت که جریانی  سرایی شکل گرفت که شاعران بسیاري را در 
ادبیات غنایی   آزمایی و تقلید از او مشغول داشت. سواي مفاهیم عاشقانه، که اصلیترین بنمایۀهندوستان به طبع 

هاي گوناگونی از ادب غنایی وجود دارد. در ادامۀ این بخش به برخی از مهمترین  است، در اشعار نظامی، زیرمجموعه
 این موارد اشاره میشود. 

هاي مختلف شعر فارسی در  اعتذاریات یکی از انواع شعر ازلحاظ مضمون و محتوا است که در دوره  اعتذاریات:
میشود. با مطالعۀ آثار    سرا مانند عنصري، فرّخی، ابوالعالء گنجوي، و خاقانی دیدهشاعران مدیحهآثار شاعران بویژه  

اند «پس از رانده شدن از آستان ممدوح و  شاعران با این رویکرد، میتوان دریافت شاعرانی که وابسته به دبار بوده
ل انقطاع  طف و عنایت مخدوم به گناه و جرایم و قرار گرفتن در معرض عتاب یا حبس و گرفتاري در زندان و 

اند، در ردّ اتهامات و اثبات مراتب بیگناهی و قیام به وظایف بندگی خطاهایی که راست یا دروغ بدان مأخوذ گشته
). مطالعه و شرح  192اند» (شعر و ادب فارسی، مؤتمن: ص  و جلب عاطفت متعذّرالیه، چنین اشعاري را سروده 

گر آن است که هرچند وي از بیرسمیهاي زمانۀ خود رنج برد و از جنگاوران بیابانگرد بعلّت  احوال حکیم نظامی بیان
ایجاد نظام آشفته در اجتماعش نفرت داشت، با برخی از پادشاهان و فرمانروایان آن عصر ارتباط داشت. حکیم 

از خود، شعر را وسیلۀ کسب    پیشه نبود و همانند معاصران و بسیاري از شاعران پیشنظامی، شاعري درباري و مدح
است. با مطالعۀ هریک  معاش خود قرار نداد؛ امّا هریک از آثار خود را به یکی از پادشاهان عصر خود تقدیم داشته 

از این آثار، میتوان به اشعاري از نوع اعتذاریات برخورد. اعتذاریات در آثار نظامی به سه دسته تقسیم میشوند که  
از:   پادشاهان؛  عذرخو -1عبارتند  از  از معشوق؛  -2اهی  اشعار    -3عذرخواهی  از زیردستان. در  پادشاه  عذرخواهی 

نظامی، نوع نخست یعنی عذرخواهی از پادشاهان، با استقالل بیشتري از کل متن اثر آمده و به اعتذاریات شباهت  
ر است. درواقع شخص عذرخواه  بیشتري دارد. در این نوع عذرخواهی، مقام و جایگاه شخص متعذرالیه از متعذر باالت

بطور معمول از بیان دالیل و برهانهاي منطقی خودداري میکند و دالیل خود را در رفع اتّهام در نهایت در تواضع  
ابراز میدارد. شیوة شاعران در این نوع اعتذار آن است که ابتدا ابیاتی در مدح پادشاه میسرایند، سپس پذیرش عذر  

وي طلب مینمایند تا عطوفت و مهربانی متعذّرالیه را به خود برانگیزانند. در این شیوه، شاعر  و عفو خود را از درگاه  
 چینان نماید. بر آن است که بر گناه خود اعتراف ننماید بلکه بیشتر اتّهام را متوجه حسودان، عنودان و سخن 

نظامی در همۀ آثار خود پس از ستایش خداوند و آوردن فصلی در نعت پیامبر (ص)، بخشی را به مدح پادشاهی 
است. وي پس از بیان خصایص برجستۀ ممدوحان، با رعایت اصول  اختصاص داده که آن اثر، به وي تقدیم شده  

است. براي نمونه  از آنها عذرخواهی نموده  اخالقی و درنظر گرفتن مقام و جایگاه پادشاه، در نهایت تواضع و خشوع  
الدّین  ، را نزلی درخور نمیبیند که آن را به شمس خسرو و شیرینشاعر در ابیات زیر، تحفۀ گرانقدر خود، منظومۀ 

اي بسراید و از این طریق، عطوفت  عذرنامه  پهلوان بن ایلدگز تقدیم نماید، بنابراین بر خود واجب دانستهمحمّد جهان 
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براین شاعر از اینکه در عرض بندگیش تأخیر نموده، پوزش طلبیده و بر  ربانی وي را به خود جلب نماید. عالوه و مه
 است.   جبران مافات عهد بسته

ــد ــن چ ــی  ــدّت م ــودم  ب ــه  ــدیشــ ان ــن  ای  در 
 نبــــــودم تحفــــــۀ چیپــــــال و فغفــــــور 

رت ـک ـف یــال  ـخ ی  مشـــــت ن  ــدـی ــز ب ـــــ ـی ـگ  اـن
ــایــــــد  اگــــــرچــــــه مور قربــــــان را نش

ــز   جــــــ ی  آـب بـود  مـیـغـم ـن مـغـز  در   ایـن 
ــده رازم  ــر ملک پوشــیـــ ــد بـــ ــاشـــــ  نبـــ
دیـــــــــر آمــدم  دیــر  بــنــدگــی  عــرض  ــه   ب
ــــــــاهی ــم کرد ـخدمتـهاي شـ  نــــــدانــــ
ارم ـــپ ت سـ ــه فتراـک ــود را بـــــ ــر خــــ  سـ

 

خـداوند    بهر  از  سازم  نـزلی   کـه 
دور از  بـوسم  را  زمین  آرم،  پیش   کـه 
شکرریز  کـردم  را  بـوسـه   بساط 
نشـایـد   را  سلیمـان  نـزل   ملـخ 

دریغم وگـر   جان  نبودي   بـودي 
نسازم   کس  با  دعـا  با  جـز  مـن   کـه 
شیر آمـدم  شیر  آمدم  دیـر   اگـر 
صبحگاهی   سجـود  لختی   مگـر 
بـرآرم   سـر  دولت  چـو  فتراکت   ز 

 )   128(خسرو و شیرین: ص                         

میشود که شاعر در ضمن  اري گفته هاي ادبیات غنایی به اشعتقاضا و درخواست بعنوان یکی دیگر از گونه تقاضا:
است. چه بسیار  سراي درباري بوده  آنها، تقاضاي خود را مطرح کند. این نوع شعرگویی، بیشتر خاصّ شاعران مدیحه

است که هرگاه شاعران بویژه از قرن ششم به بعد، از بذل توجّه پادشاهان محروم میشدند و درباریان  شده  دیده  
توجّهی پادشاه روي  گونۀ خود، به شکایت از بیز آنها بازمیگرفتند، در ضمن قصاید مدحلطف و عنایت خود را ا

اند. برخی محقّقان دربارة این گونۀ ادبی، بر  و گاه با ذکر خدمتهاي گذشته، درخواستهایشان را ابراز نموده  آورده
است و بدان وسیله امرار معاش  وده  گویی و ستایشگري، شغل و پیشۀ این گروه از شاعران باین باورند که «مدیحه

میکردند. پس اگر ممدوحی در اعطاي جوایز و پرداخت وظیفه اهمال روا دارند، چندان ناروا نیست اگر شاعران در  
). مطالعۀ 26مقام گله و شکایت برآیند و از ناچاري به تقاضا استعطاف پردازند» (شعر و ادب فارسی، مؤتمن: ص  

 است که عبارتند از: گاه بیانگر آن است که دو نوع تقاضا و درخواست در آثار وي بکار رفته  آثار نظامی از این دید
تقاضاي پادشاهان از شاعر: برخالف معمول، شهرت نظامی از همان اوایل کار شاعري سبب شد برخی فرمانروایان  

باشند. نظامی،    را داشته  هفت پیکر  ولیلی و مجنون، خسرو و شیرین  هایی چون  از وي تقاضاي سرودن منظومه
این منظومه نداشته   اشاره نموده، تمایلی به سرودن  لیلی و مجنون  امّا تشویق فرزند  آنگونه که خود در  است؛ 

بن  اش سبب شد درخواست سلطان مورد اجابت قرار گیرد. شاعر از زبان پادشاه شروان، ابوالمظفّر اخستان گرانمایه 
 است: ه  منوچهر، چنین سرود

حــــرخــــــــیــــز از   نــــی دم ـس  چــــاـش
 کــــــــــاري در الفـــــگه شــــــگـــــفـــــت

ون  جــن ـم ــــــــاد  ـی ــه  ب ون  ـن ـک کــه  م  واـه  ـخ
ــوانی  ــی بکر اگر تــــ ــلــــ ــون لیــــ  چــــ
ن ـی ـب ــر  ـــــ شـــــک ن  اـی م  وـی ـگ و  م  واـن ـخ ــا   ت

 

بـرانگیز   سخن  از  دگـر   سحـري 
داري  کــه  فـصـاحـتـی   بنمـاي 
مـکنـون   درّ  چـو  سخنـی   رانـی 
نشـانی سخن  در  سه  دو   بکـري 
بین سـر  تـاج  کـه  سـر   جنبـانـم 

 )  44(لیلی و مجنون: ص                             
اي جز تقاضاي کرپه ارسالن، حاکم مراغه، بیان نکرده  انگیزه  هفت پیکرنظامی همچنین براي سرودن منظومۀ  

 است. 
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ــد پنهانی  ــیــــ ــارت رسـ ــــــ ــون اشـ  چــــ
ــگشـــــاي  ــال ب ــرغ  م ــو  چ ــم  ــت ــرف گ ــر   پ

ـــــــود   ـم ـن ن  ـی ـن ـچ ــارت  اشــ ـــــــریــد در   ـب
ـــــــو ـت ــازي  رســ ـــح سـ ر،  ـــح سـ نــد  ـک ــا   ت

 

سلـیـمـانـی    سـراپـردة   از 
جاي   سلیمان  در  بر  کنم   تا 
عید  شب  از  برآور  هاللی   که 

 جـاودان را خیالبازي تو 
 )89(هفت پیکر: ص                           

دربرابر سرودن این منظومه  که پاداشی    نکتۀ قابل تأمّل آنکه در همین بخش از کتاب، شاعر به این نکته اشاره نموده 
 است تا گشایشی در وضع زندگی وي حاصل شود. دریافت نکرده  

ــنــج  جــواهــرســ مــن  ــجــا  ــان ک ــت   چــیســ
ـخزاـئن خــاص  ــی  بسـ ــــــــــادم   ـبــــــرگشـ

 

گنج   و  جواهر  از   برنسنجیدم 
خالص   به  نیافتم  کلیـدي   هـم 

 )92(همان: ص                                         
هاي محدودي از درخواست و انتظار شاعر از احسان پادشاهان  در آثار حکیم نظامی، نمونه  تقاضاي شاعر از پادشاهان: 

میخورد. در این موارد محدود نیز سعی شاعر بر آن بوده است که درخواستهاي مادّي خود را بطور تلویحی بچشم 
او  بیان نماید. براي نمونه شاعر، فرزندي به نام محمّد داشته که تنها یادگارش از همسر وي، آفاق، بوده   است. 

نه براي برخورداري خود بلکه بسبب    ، سبب شدهفرزندش را چون جان گرامی میداشت. نگرانی از آیندة یگانه فرزند
 باشد.   انتظار صله گردد، تقاضاي احسان پادشاه در حقّ او را داشته  آنکه مبادا فرزندش پس از وي، چشم

مــهــدي  عــروس  چــنــیــن  کــه   دانــی 
ــاري ــی ن ــظــر  ن ــــــــــدرش  پ در   گــــــــــر 
ــش  ــامــــ ــمــــ ــوازش تــــ ــــــ  از راه نــــ
اشــــد  ــد کس نـب ــاجتمنـــــ ــا حـــــ  تـــــ

 

عه  هیـچ  قـران  ز   ـدي  نـامد 
بـــداري   بــرادرش   تیمـار 
نـامش  به  کنی  ابدي   رسمی 
نبـاشـد  پس  ز  نظـر  و  پیش   سر 

 ) 58(لیلی و مجنون: ص                                
پس از برشمردن اوصاف این اثر و اندرز پادشاه، تقاضاي خود را از درگاه    لیلی و مجنوننظامی در پایان منظومۀ  

وده که بر مخاطب روشن نیست آیا از ممدوح درخواست زر و سیم داشته یا مصون ماندن  اي بیان نمسلطان بگونه
است. از کلیت آثار شاعر چنین دریافت میشود  اثرش از گزند ایّام، حاسدان، معاندان و وقایع ویرانگر، انگیزة وي بوده  

که همانند    بر این امر قادر بود  است؛ وگرنه ويهاي معنوي دلیل مهمتري براي درخواستهاي او بوده  که انگیزه
 شاعرانی چون سنایی و انوري در هر مجالی، تقاضاي مادّي خود را ابراز دارد.  

ــارك  ــه طــالع مبـــــ بـــــ ــه   روزي کـــــ
ــادمـانی  ــه شــ ــوي بـــــ ــــــ ــغول شـ  مشـ
ــري  ــکـ فـ ــروس  عـ ــن  ایـ ــر  ــکـ ــیـ پـ  از 
ــی کــوشــ ــنــد  پســ در  کــه  ــــــــــاد  ب  آن 
ل  ــّ تـــفضــ چـــنـــیـــن  ایـــن  کـــردن   در 

 

تارك    سپهـر،  از  بـري   بیـرون 
بخوانی   را  نـغـز  نـامـۀ   ویـن 
بکري  گــاه  بـري  گنـج   گـه 
پـوشی   پـرند  خوشش  احسنت   ز 
توکـّل   مـن  ز  و  کــرم  تــو   از 

 ) 300(همان: ص                                    
رد توجّه معنوي به این منظومه  بدون هیچگونه چشمداشت مادّي، از ممدوح خود انتظار دا  اسکندرنامهنظامی در 

  باشد و وي را مورد تحسین قرار دهد. شاعر در ابیات زیر، بعنوان مصلح اجتماعی بر این نکته تأکید نموده داشته  
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است که شاعر کلید آن آن را به پادشاه میسپارد و به همین دلیل  که گنجی از اندرز و حکمت در این اثر نهفته  
 یداند. خود را سزاوار تحسین م

ــپـــــاس از خـــــداونـــــد گیتی  پنـــــاهس
یکی دارم  ــم  ــه چشـ ــاف شــ انصــ  بـــــــه 

ــه ــانــــ ــر افسـ ــار دورگــــ  اي بیند از کــــ
مــوج  او  در  دُر  از  بــیــنــد   مــوج وگــر 

ــان  ــامه ز راز جهــــ ــجنــــ ــن گنــــ  دریــــ
ــت دســ ــه  ب آرد  زر  ــیــد  کــل کــان  ــی   کســ

ــم ــی ن گــوهــر  ــن  ای کــه  ــی  دان ــو  ــفــتت  ســ
ــر ســفتنم ــو دارد گهــــ ــاط از تــــ  نشــــــ

 

شاه     انصاف  قصّه  این  از  است  بیش   که 
انـدکـی   داستـان  ایـن  در  بینـد   کـه 
نور   نه  گسترانـد  او  بـر  سـایـه   نـه 
اوج  بـه  بـرآرد  سـر  را   سـرایـنـده 

نـهـان    کـردم  گـنـج  بسـی   کلـیـد 
شکست   دانـد  گـنج  بـسـی   طلسم 

گنجینـه نهفتچـه  انــدر  دارد   هـا 
گـ آفـریـن  تـوست   فتنـم سـزاوار 

 )65-66(شرفنامه: صص                                
گوي بچشم میخورد.  ساقینامه یکی دیگر از انواع ادبیات غنایی است که از دیرباز در آثار شاعران پارسیساقینامه:  

اي در کار  میخواهد باده ها اشعاري هستند که «شاعر، ساقی یا مطرب را مورد خطاب قرار میدهد و از آنان  ساقینامه
کنند و سرودي سردهند. سپس از گذر سریع عمر، ناپایداري دنیا و جفاي روزگار سخن میراند و خواننده را به  

اند  ). گروهی از پژوهشگران بر این عقیده 249هد» (انواع ادبی، شمیسا: ص  اغتنام فرصت و دریافتن دم اندرز مید
است. تأییدکنندة این امر، آن  به اشعار فخرالدّین اسعد گرگانی نظر داشته  که حکیم نظامی در سرودن ساقینامه  

براین  است. عالوه است که «بحر ساقینامۀ نظامی و فخرالدین یکی است و نظامی حتّی تغییري جزئی در آن روا ندیده  
ورت که در یگانه  هاي نظامی با جملۀ «بیا ساقی» آغاز میشود، درست بهمان صتمام بیتهاي نخستین ساقینامه

). مهمترین دلیلی 2است» (مقدمۀ تذکرة پیمانه، گلچین معانی: ص  بیت خطاب به ساقی از فخرالدّین باز مانده  
هاي گوناگون به بیان  سرایی نظامی میتوان ذکر کرد، این است که در این نوع ادبی، شاعر به شیوهکه براي ساقینامه

هاي  شاعر در این نوع اشعار گاه به بهانۀ مستی و بیخودي، بیپروا از دغدغهاست.  عواطف و احساسات خود پرداخته  
 اعتباري و بیهودگی جهان و مانند آنها سخن گفته است:درونی خود، ناپایداري دنیا، بی 

ــار ــی ب ــن  زرّی ــام  ج آن  ــی،  ســـــاق ــا  ــی  ب
را ــاب  ن ــق  عــاشــ ده  نـــــــــاب  ــی   مــــــ

 

یادگار  جم  و  فریدون  از  مـانـد   کـه 
ا کردن  توان  مستی  را  به  خواب   ین 

 ) 341(شرفنامه: ص                                  
رّخ ـف کــه  ی  ـم آن  ی،  ــاـق ســ ــا  ی ــت ـب اســ ی   ـپ

ی مـکِشــــی ـم ـغ ر  ـه واي  حــل ــت  کــاوســ  اي 
 

است   می  مردم  داروي  که  ده  من   به 
آتـشـی  آفـتـاب  جـز  بـه   نـدیـده 

 ) 141(همان: ص                                     
نظر ساختار در بحر متقارب مثمّن مقصور یا محذوف بر وزن فعولن فعولن فعول/ فعل  هاي نظامی از  ساقینامه  

بند، رباعی و بند، ترجیعاند. یادکردنی است که شاعر گاه براي ایجاد تنوّع از قالبهاي دیگر مانند ترکیبسروده شده 
ساقینامه در سرودن  ذکر شد،  آنچه  از  متفاوت  کرده  وزنهایی  استفاده  خود  ویژگیهاي  اهاي  از  دیگر  یکی  ست. 

 اند. با فعل امر «بیا» آغاز شده   شرفنامههاي نظامی از نظر صرفی آن است که بطور غالب و بویژه در  ساقینامه
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ــاییم ده ــود رهـــ ــاقی از خـــ ـــــ ــا س  بیـــ
ــی ــدم ده ــی  ــای ره ــت  ــن ــح م ز  ــاو  ک  اي 

 

ده   روشناییم  می  رخشنده   ز 
دهـد   مومیایی  آزردگان   بـه 

 )90(همان: ص                                        
ویژگی دیگر ساقینامۀ نظامی آن است که «وي عالوه بر حاکم کردن روح عرفانی، فلسفی و اخالقی در مضامین  

است» (سیر تحوّل  ده  هاي خود، واژگان، مضامین و ترکیبات را در آنها به معناي کنایی و رمزي بکار برساقینامه
بین  ). براي نمونه در ابیات ذیل، با تشبیه شراب به جام جهان233فکري نظامی در ساقینامه، حیدري و خاتمی: ص  

 است که بادة عرفانی دربرابر وي گشوده تا حقایق جهان معنا را دریابد.  هایی یاد کرده  کیخسرو، از دریچه
ـــــاقـــــی، آن جـــــام آیینه  فـــــام بیـــــا ـس

ــوم چــو   شــ ــیــن  ــروآی کــیــخســ جــام   زان 
 

جام   جاي  به  دست  بر  که  ده  من   به 
شوم جهانبین  روشن،  جـام   بـدان 

 ) 153(شرفنامه: ص                                    

وران و شرایط  مدح یکی از انواع ادبیات غنایی است که در سیر تطور خود از آغاز تا کنون تحت تأثیر اندیشه  مدح:
سرایی در عصر سلجوقی با گذشته متفاوت بود؛  است. وضع مدیحهامع انواع گوناگونی یافته  اجتماعی حاکم بر جو 

زیرا شاعران در این دوره با غالمانی بیابانگرد و مهاجمانی وحشی سروکار داشتند؛ بنابراین بسیاري از مضامین  
دور از واقعیّت داد. مطالعۀ عصر    هايطبیعی که پیش از این دستمایۀ شاعران قرار میگرفت، جاي خود را به مبالغه

ورسوم و معیارهاي گذشتگان را زیر پا گذاشتند. همین امر  سلجوقی نشان میدهد که پادشاهان بسیاري از آداب 
گوییها را از نتایج گویی ستودند؛ بنابراین باید این مبالغهسبب شد که شاعران هر کس را بنوعی با مبالغه و گزافه

رباري دانست. از میان برخی از این مدحها، میتوان به بسیاري از خوي و خصلتهاي حاکم بر  سیر تکاملی ادبیات د
دربارها پی برد و دریافت که تا چه اندازه انحطاط اخالقی در درون این جامعه رواج داشته و چه بسیار منکرها که 

 است.   در آن دوره معروف بوده
مدایح او، مدایحی هستند که شاعر بدون آنکه در طلب روزي، سر بر  با مطالعۀ آثار نظامی میتوان دریافت که   

است. سرآغاز مثنویهاي حکیم نظامی بعد از ستایش    آستان پادشاه یا فرمانروایی بساید، در بزرگداشت آنان سروده
ز مدح  اي ااست. نمونهخداوند و نعت پیامبر (ص)، طبق روش معمول گذشتگان، به مدح پادشاهان اختصاص یافته  

 شاعر در ستایش کرپ ارسالن: 
ــم  ــیـ ــلـ ــت اقـ ــه ملک هفـ ــاهی کـ ــادشـ  پـ
 حجّت مملکت بـــــه قـــــول و بـــــه قهـــــر 

 نشــــــانخســــــرو تــــــاجبـــخش تخت
ــر  ــیـ ــورگـ ــشـ ــالن کـ ــرپ ارسـ ــاه کـ ـــ  شـ

 اي کآفــــتــــاب ایــــن مهــــد است مهــــدي
ــز فلک ــــ ــی کــ ــش رـستمــ ــواري رخــ  ـســ

از کف خویش  عــالمی کـــــــه  ــت آن   اوســ
 شـــــــــــرح او ورقـــــیصـحف گـــــردون ز  

 بـــّر و بحــــــر هـــر دو زیـــر فـــرمـــانش 
 

تسلیم   کـنـد  بــدو  دولـت   دخـل 
دهــر  خـدایـگـانـی  در   آیـتــی 

تـاج  سر  گنجبـر   فشـانوتخت 
الپ  ز  سریر به  و  تـاج  به   ارسالن 

است  عهـد  آخـرین  ختـم   دولتش 
بزرگی هم  و  است  بزرگ   بخش هم 

بیش  جـوهـر  هـزار  آرد  دم   هــر 
عـرقـی  او  فیـض  ز  دریــا   عـرق 

آفرین بحـري  و   خوانش بـرّي 
 )95-94(هفت پیکر: صص:                        



 193/ بررسی و تحلیل انواع ادبی در اشعار نظامی گنجوي

 

این نوع ادبی در اصطالح، شعري است که «شاعر در مراتب فضل و کمال، علوّ طبع، عزّت نفس، شجاعت،    مفاخره:
است» (فرهنگ اصطالحات ادبی، داد:    افتخارات قومی و خانوادگی و در شرح نسب و کمال حسب خویش آورده 

شناسی قرن چهارم و پنجم میتوان دریافت در این دوره «ادبیات فارسی از سرچشمۀ  ذیل مفاخره). با مطالعۀ سبک
بود. ادباي ایران چندان  روح و ذوق سالم و اصیل الهام میگرفت و هنوز تأثیر معنوي ادبیات عرب کارگر نیفتاده  

بود] توجّه نداشتند و زیاد بدنبال آنها  صی [آنگونه که در شعر شاعران عرب بکار رفته  بوضوح به مفاخرات شخ
). در قرن ششم، بعلّت نزدیکی سلجوقیان به خلفاي بغداد بجهت  166نمیرفتند» (شعر و ادب فارسی، مؤتمن: ص  

بویژه در شاخۀ آذربایجانی   هاي حکومت خود از یک سو و توجّه به زبان عربی و نفوذ آن در زبان فارسیتحکیم پایه
میشد، «همۀ اقشار فضال از دبیران و شاعران متوجّه ادب عرب    اي یکی از سرآمدان آن نامیدهکه نظامی گنجه

کم این فکر رواج یافت که بسیاري از دقایق و ظرایف [شعري] را جز به عربی نمیتوان بیان  بودند. در این دوره، کم
). عوامل ذکرشده به همراه ارتباط فرهنگی بیشتر، سبب شد این نوع  165: ص  شناسی شعر، شمیساکرد» (سبک

در شعر شاعران    ... و  به شهرت  افتخار  از جمله خودستایی،  داشت  رواج  عرب  اشعار  در  آنچه  محتواي  با  ادبی 
ادبیایران و  استادان مسلّم زبان  از  نیز راه یابد. حکیم نظامی در پهنۀ شعر و ادب فارسی یکی  ات فارسی زمین 

انگیز طبیعت، تصویر احوال و اشخاص، قدرتی است که میشود. تأثیرپذیري این شاعر از محیط، مناظر دلشناخته  
خیالی خود توانسته آنها را به  وي با تکیه بر نبوغ خدادادي، نیروي ذاتی، ذهن خلّاق، نیروي اندیشۀ باریک و نازك 

میشود، جاي  ا این اوصاف اگر در آثار نظامی مباهات به سخنوري دیده  شاهکار ادبی و اثري جاویدان تبدیل نماید. ب
 شگفتی نیست.

ـــــــد  ــومعـــــه بنیاد ش ــعر به مـــــن ص  ش
ــــــــوي مــــــن تاختند   زاهــــــد و راهب س
ــازه را ــن تــ ــم ـسخــ ــایــ ــمــ ــنــ ــر بــ  گــ
ا کهن ــو ـت نــــ ــرچـه وجود اســــت ز   هــــ

اروت ۀ ـه ــن گنـج ــوز بـــــــابـــــــل مــــ  سـ
 

شـد   آزاد  مصطـبـه  از   شــاعـري 
و درانـداخـتـنـد   خــرقـه   زنـّار 

را  آوازه  کـنـم  قـیـامـت   صــور 
جـادوسـخن  مـن  بـر  شود   فتنه 

انجـم خـاطر  مـن   فــروززهـرة 
 )29-30االسرار: صص  (مخزن                      

است. انقالب  آلی بر جامعه حاکم نبوده  در قرن ششم با وجود حاکمیّت سلجوقیان بر کشور، شرایط ایده شکوائیه:  
ثباتی احوال به جهت انتقال قدرت از غزنویان به سلجوقیان، موجب روي آوردن مردم  حال، آشفتگیهاي اوضاع و بی 

به فساد، تباهکاري و ... شده بود. همچنین جنگهاي طوالنی براي بدست آوردن متصرّفات بیشتر توسط ترکان  
باعث دور شدن شاعران از مدینۀ فاضله و دنیایی آرمانی شد که در ذهن خود پرورانده  سلجوقی و نادانی مردم،  

هاي اجتماعی که در  بودند. موارد بسیاري از شکواییه را در آثار نظامی میتوان یافت. مهمترین مضامین شکواییه
تغییر در ارزشهاي اجتماعی، و  است، عبارتند از: شکوه از مردم روزگار، شهر و دیار خود،  آثار نظامی بکار رفته  

 دورویی و نفاق. 
شکایت از مردم زمانه: آثار نظامی بیانگر آن است که وي مردي دانشمند و بااخالق بوده و تا آنجا که امکان داشته  

اش رخ میداده، آگاه  است. با اینهمه او شاعري است که از آنچه در جامعهاز مصاحبت با خلق دنیا اعراض نموده  
 گزینی از ابناي روزگار فرامیخواند. است. از این رو همچون آموزگاري مخاطبان خود را به دوري و خلوت بوده  

 گـــر عاقـــلـــی جـــدا شـــو از ابنـــاي روزگـــار 
ــول ــردي به گردشان؟ خلقند غ ــه گ ــوه، چ  شی

جدا   بدن  از  شـود  روح  کـه  بیشتر   زان 
غول   آشنا با  وادي  این  در  نگشته   کس 
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ــه ــ ــرف ــار ط ــکّ ــی م ــ ــاب ــردون سیم ــار گ ــ  ک
 

بشرنما  چیـزي  سـه  دو  نظر  در   آورده 
 ) 218(دیوان نظامی: ص                              

ترین کار  میبرد، این سرزمین عرصۀ منازعات سیاسی و اجتماعی بود. عمده روزگاري که نظامی در آذربایجان بسر 
رگشایی بود. بر این اساس، آنان از مردم انتظاري جز  سالطین سلجوقی سفر به اطراف و اکناف کشور بقصد کشو

بود بسیاري از فضایل    پرداخت مالیات نداشتند تا هزینۀ لشکرکشیهاي خود را تأمین نمایند. این شرایط سبب شده
دوستی و .... کمتر مورد توجّه قرار گیرد. عدم توجّه به روابط اجتماعی در بین  اخالقی از جمله وفاداري، مهین

طین نیز رواج داشت. بعنوان مثال «از عادات سنجر آن بود که غالمی را برمیگزید، بدو عشق میورزید، جان و  سال
مال خود فداي او میکرد ولیکن چندگاهی بعد به نحوي خاص او را از میان میبرد» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا،  

اش بر برادري، مهرورزي به همنوع و  که اندیشه  ). بروز رفتارهاي نادرست اجتماعی بر حکیم نظامی،71: ص  2ج  
 دیگر فضیلتهاي اخالقی استوار بود، گران تمام میشد: 

ــار  ـــ ــک اختیـ ــد صحبت نیـ ــه کنـ ــر کـ  هـ
ــان دور گشـت ــهـــ ــان ز جـــ  صـحبت نیکـــ
 دور نــگــــر کــــز ســر نــامــــردمــــــی 

 انــــــد مـــعـــــــــرفـــت از آدمـــیــــــان بـــرده
ــت  اســ بري  ــلیمــان  عهــد سـ از  فلــک   چون 

ــ   ـــا نـــفـــس هــــــر کــــــه درآمیـــخـــتـــم بـ
ــداشت  ـــ ــی نـ ــایـ ـــ ــرّ همـ ــۀ کس فـ ــایـ  سـ

 

کـار  بــه  ضـرورت  روزیش   آیــد 
گشت  زنبـور  خانـۀ  عسـل   خــوان 
آدمــی از  آدمــی  است   بـرحـذر 

بـرده  مـیـان  ز  را  آدمـیــان   انــد و 
است  پـري  اکنون  که  است  آن   آدمـی 
بگـریختـم  کـه  بـود  آن   مصلحـت 

کس   نداشت صحبت  وفـایی   بـوي 
 )50االسرار: ص  (مخزن                             

گالیۀ حکیم نظامی، گاه از تغییر در ارزشهاي اجتماعی جامعه است. آنچه در    شکوه از تغییر در ارزشهاي اجتماعی:
امراي سلجوقی و بیثباتی شرایط اجتماعی دورة تسلّط سلجوقیان بر ایران رخ داد، نتیجۀ اختالفات شدید میان  

وترتیبی که در دورة سامانی در  اوضاع بود. این امر سبب شد «شیرازة امور دولتی و اجتماعی ازهم بگسلد و نظم
اندك راه نیستی سپرد و امن و راحت از میانه برخیزد» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج  امور مالحظه میشد، اندك 

 ).120: ص  2
ار ملّـت و ان   شـــد بر کـن ت از مـی ــن رـف  دیــــ

ــروه  ــاره شـــرف بر چنین گــــ  دارد هزار بــــ
ــد  ــارسیرتنـ ــان مـ ــان مصر زمـ ــونیـ ــرعـ  فـ
ــد خلق نهد دام شــیخ شــهر  ــر صــیـــ  از بهـــ

 

کیمیا  و  سیمرغ  چو  ماند  نام  دو  هر   وز 
کلـیسیـا گـبـر  و  ارمـن  دیـر   رهـبـان 

موسی عصا کو  از  بنماید  معجـزه  کـه   اي 
انـزوا   در  رو  نـهـان  کـرده   صیـّـادوار 

 )218-219(دیوان نظامی: صص                     
 از کس وفا مـــجـــوي کـــزیـــن بـــیمـــروّتـــان 
ــر دست احتیاج  ــب ــق م ــری ــن ف ــوان ای ــر خ  ب
ه گر ز کوه دّي ـک ــت بـح ــکی اسـ ان ممسـ  طغـی

 

سخا    شـد  منسوخ  و  مـروّت  شـد   معـدوم 
ساخ جگـر  خـون  ز  بـایـدت  غـذا گر   تن 

صـدا   بـرون  نیـاید  سـؤال  کـنـد   سـائل 
 ) 218(همان: ص                                      

شکوه از بیقیمتی علم و ادب در نزد مردم: شاعر گاه ابناي بشر را مورد خطاب قرار داده و از اینکه آنان اهل هنر را  
 است.  مند شده  وقعی نمینهند، گالیه
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ــري در   ــنـ ــر هـ ــود گـ ـــ ــردم بـ ـــ ــن مـ  تـ
 گـــر بپسنـــدیش دگــــــرســــــان شـــود 
ــاك نیســــت پـــــ ه هنر  ـب  خـاك زمین جز 
 گــــر هــــنــــري ســــر ز مــــیــــان بــــرزند 
ــد  ـــ ــان آورنـ ــه جـ ــد بـ ــنـ ــرمـ ــنـ ــار هـ  کـ
ــد ــا کننـ ــاشـ ــه تمـ ــاضت بـ ــل ریـ ــمـ  حـ

 

بـود   گـم  گـهــري  نپسنـدي   چـون 
شــود  دوچـنـدان  آب  آن   چشمــۀ 

این   در  امـروز  هنـر  این  نیستو   خـاك 
درزنــد بـی بــدان  دست   هـنــري 

آورنــد   زبــان  بــه  را  هـنــرش   تـا 
کننــد ســودا  بــه  انـدیشــه   نسبت 

 )94االسرار: ص  (مخزن                             
ا بتواند  یافته، احساس قوي و دل بیدار و آگاهی باشد تنکتۀ مهم دیگر اینکه «آدمی باید صاحب ذوق سلیم و تربیت 

اندیشه است، دریابد» (مدح، داغ ننگ بر  ها و لطف سخنان واالیی که در آثار بزرگان شعر فارسی نهفته  دقایق 
فرهنگ و  )؛ بنابراین در روزگار این شاعر بزرگ که قبایلی صحرانشین، بی282پور: ص  سیماي ادب فارسی، وزین 

ردم نیز در سایۀ آنان تربیت میشدند، چگونه میتوان انتظار  بهره از علم و دانش بر کشور حکومت میراندند و م بی
داشت که معانی اشعار سرشار از لطف و آراسته به صنایع لفظی و معنوي کسانی چون حکیم نظامی را دریابند و  

 آن را ارزشمند شمارند. 
 العینی چـــو من، وانـــگـــه زمانـــه کورچشم قرّه

ــن مبا ــاخ ــاخنه، ن ــز ن ــل را ج ــکران فض ــن  دم
در گنجـه چون گنجور مجرم عـاجزم  اـن  گرچـه 

 

آن    از  زمانه، خوشـدلـم من خـود   کوري چشم 
استخوان کز چنان سگ  این  باشد دریغ   مردمان 

خونین  بحـر شفیعـم، در خـتـن   دهان   در یمن 
 )246(دیوان نظامی: ص                                

هاي سیاسی: مطالعۀ اوضاع سیاسی حاکم بر اواخر دورة سلجوقیان که با مرگ ملکشاه سلجوقی و بقدرت  شکواییه
رسیدن فرزندش، سنجر، آغاز شد، بیانگر آن است که در اواخر سلطنت سلجوقیان، کشور همچنان عرصۀ منازعات  

جدالهاست. در این ایّام «قدرت سلجوقیان از نظر سیاسی مانند روزگار الپ ارسالن و ملکشاه نبود؛ گذشته از  و  
جنگها و برادرکشیها که در آغاز سلطنت سنجر روي داد، غائلۀ حملۀ غز و مصائبی که ببار آورد و شورش مداوم  

دة مبارزه با سلطۀ سالجقه وجود داشت» (تاریخ امراي سرکش، حتّی در ایران نیز دو سه رقیب نیرومند همیشه آما
و شاعران که با    ). چنین اوضاع و احوالی بدون شک بر ادبیات این دوره اثر گذاشته554ادبی ایران، براون: ص  

و گالیۀ خود را از رفتار ظالمانۀ حاکمان    اند، آنها را در اشعار خود منعکس کردهنابسامانیهاي سیاسی روبرو بوده 
اند. «این شکایتها، همه انعکاسی از افکار عمومی است و در آنها همۀ خلق از امرا و رجال سیاست و دین  داشته  ابراز

 ). 125اند» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ص  شده به باد انتقاد گرفته  
ه و شکایت از  حکیم نظامی گاه با درنظرگرفتن برخی مالحظات و دور ماندن از خشم و کینۀ فرمانروایان، به شکو

 است. ظلم و ستم حاکمان توسّط شخصیّتهایی که در داستانهایش آفریده، روي آورده  
 پـــــیـــــرزنـــــی را سـتمـــــی درگـــــرفت

ــو کم دیـــــــده  ام کـــــــاي مـلک آزرم تــــ
ــن  ــت آـمده در کوي مــــ ــحنــــــۀ مسـ  شـ
ــار  ــریـــ ــدهی داد من اي شــهـــ ــر نـــ  گـــ
 داوري و داد نــــمــــــــــــیبــــیــــنــــمــــت

 

گرفت  سنجـر  دامـن  و  زد   دست 
همـه تـو  دیـدهوز  ستـم   ام سالـه 

مـن   روي  فـرا  چـنـد  لگـدي   زد 
شمار  ایـن  شمار،  روز  رود  تو   با 

نمـ  آزاد  سـتــم   بـیـنـمـت وز 
 )52االسرار: ص  (مخزن                              
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ۀ خود را از زبان یکی نیز در داستان پادشاهی بهرام گور، ضمن اشاره به ظلم و ستم وزیر ناالیق این پادشاه، گالی
 است. از شاکیان بیان کرده  

ــاي دراز ــــ ــــ ــخص دوم دعــ ــرد ـشــ ــــ  کــ
ــود  ـــ ــی بـ ــایـ ــیـ ــم در کـ ــیـ ــاغـ ــت بـ  گفـ
 روزي از راه آتـــشـــیـــــــــن داغـــــــــی 
 گفت بـــــر مـــــن فـــــروش بـــــاغ تـــــو را
ــت  ــرمسـ ـــــــــد سـ ه شـ اقـبت چون ز کیـن  ـع
ــویش  ــایت خــــ ــا بدان جرمم از جنــــ  تــــ

م ــا وز پــــــی آن کــــــه در تظـــلـــّ  ه گــــ
 کــــرد زنــــدانــــیــــم بــــه رنــــج و وبــــال 

 

زمیــن  بنـدهدر  شـاه   نـواز بــوسی 
بــود  روشـنــایــی   کـآشنـــاییش 
یـاغــی  آن  آمــد  مـن  بـاغ   ســوي 
را   تــو  چــراغ  روشنـی  دهــم   تـا 
بسـت  مـن  بــر  دروغ  از   تـهمـتـی 
درویـش   مـــن  از  بستــد  را   بــاغ 
شـــاه   بــر  نیـــاورم  تظـلّـم   ایــن 
سـال   دو  رفت  کمینه  را  سخـن   وین 

 )243-244(هفت پیکر: صص                     
)، و مرگ و نیستی (اقبالنامه: ص  463؛ شرفنامه: ص  108همچنین مواردي مانند شکایت از زمانه (هفت پیکر: ص  

 ن اشعار نظامی دیده میشود. ) نیز در میا245
نیز میتوان ابیاتی را از دل آثار او بیرون کشید و با هویتی مستقل، بعنوان گونۀ ادبی در نظر گرفت؛ مانند ابیات  

 ذیل که نوعی شهرآشوب است: 
ــد  ــن ج و  ــوارزم  خ و  ــان  ــت دهســ ــا  ت ري   ز 
ـــــــرد ـک و  ی  ـل ـی ـگ و  ـخزري  و  ــــــــاري  ـخ  ـب
ــز  ــیـــ ــز دو چـــ ــدران جـــ  نخیزد ز مازنـــ

 

لورکند نـونـدي    بـجـز   نبینی 
نان خرد به  هستند  جاي  هر   باره 

نیز   دیو  یکی  دیـومردم،   یکی 
 ) 53(شرفنامه: ص                                   

 یا «شعر شکار» محسوب میشود:   1که بنوعی «طردیات»   خسرو و شیرینیا ابیات ذیل از  
یـکـرد  ـم خـجـیـر  ـن ــــــــان  زـم هـر  ی  ــاـپ ی  ـپ

شــــکــارســــتــان   یــک  در  نــه  ــد ـب مــان ـی ـم  ـن
رـین زـی ــت  دشــ ر  ـب ـهـمـچنــان  ـجــــــــا  آـن  وز 

 

میکـرد   تدبیر  دگر  نخجیري   به 
همیکرد شکارفکن   شکـارافکن 
شیرین قصر  سوي  افشـاند   رکـاب 

 ) 366(خسرو و شیرین: ص                          
 همچنین بیت ذیل که مرثیه نامیده میشود؛ بیت معروفی است که نظامی در رثاي خاقانی سروده است.  

ــد  اشـ اگوي من ـب انی دریـغ اـق ه ـخ ه دل بودم ـک  ـب
 

خاقانی  دریغاگوي  گشتم  من  که  زان   دریغا 
 ) 448(دیوان نظامی: ص                              

 نامه بشمار میروند. ابیات ذیل نیز از گونۀ ادبی معراج
ــرق  ــو بــ ــرش چــ تابنده زیــ ــی ـش ــراقــ  بــ
 سهـــیـــلـــی بـــر اوج عـــرب تـــافـــتـــه 
 بــــــریشـــم دُمـــی بـــلـــکـــه لـــؤلـــؤ سمـــی

غـرق   نور  در  خورشید  چو   ستامش 
یــافـتــه  ازو  رنـگ  یمـن   ادیــم 
ابـریشمـی بـر  لـؤلـؤ  چـو   رونـده 

 
هاي ـشکار و حیوانات ـشکاري باـشد» (انواع ـشعر فارـسی، رـستگار فـسایی:  میـشود که دربارة ـصید و ـصحنه  ین نوع ادبی «به اـشعاري گفته. ا1

 ).285ص 
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ــر  ــافش از مشک پـ ـــ ــی نـ ــو ولـ ــه آهـ ـــ  نـ
ــوش خ آن  ــ از  گ ــد  آی ــه  ک ــر  ــت ــان ــن ــان ع  م

 

در  بــرآمـوده  آهــو  دنــدان   چـو 
کمان از  تیـر  که  تیزروتـر  آن   وز 

 )18(شرفنامه: ص                                     
 نگاري، وصف، تهنیت، و طنز اشاره کرد. میتوان به مناظره، نامههاي شعر در آثار نظامی  از دیگر گونه

 
 ادبیات حماسی و آثار نظامی 

) یکی از انواع ادبی است که در لغت به معنی «شجاعت و دالوري است و در اصطالح، شعر بلند و  Epicحماسه (
باشد» (فرهنگ اصطالحات ادبی،  روایتی را گویند که بر محور موضوعی جدّي و رزمی به سبکی فخیم سروده شده  

عواطف و احساسات شخصی شاعر  ). برخالف انواع دیگر شعر مانند شعر غنایی و تعلیمی که مبتنی بر  205داد: ص  
هاي حماسی «شاعر هیچگاه عواطف شخصی خویش را در اصل داستان وارد نمیکند و آن را به  است، در منظومه

آورد» پیروي از امیال خویش تغییر نمیدهد و به شکلی تازه، چنان که خود بپسندد یا معاصران او بخواهند درنمی
 آخر سرایی است. سالهايآزمایی نظامی در حماسهاسکندرنامه حاصل طبع  ).25سرایی در ایران، صفا: ص  (حماسه

  است.  گرفته صورت  ٥٩٩ سال  در اثر این نظامی درمورد  نظر  تجدید  و آخرین  شد این اثر  سرودن  زندگی او صرف 
 نظامی این بود؛ بنابر ناگفته گذاشته را آن فردوسی که است یونانی فیلقوس پسر اسکندر زندگی داستان اثر این

حماسی و غنایی است؛ بدین معنی که    هاي اي از جنبهکند. همچنین هفت پیکر آمیزه  تکمیل را آن است خواسته
 داراي روح غنایی و تخیل رمانتیک است، ولی بخش تاریخی، اگرچه سعی شاعر بر ترسیم  بخش هفت گنبد تماماً

 ماسی و عناصر غنایی است. هاي حاي از جنبهاي حماسی براي بهرام بوده، آمیزه چهره 
هاي ملی و نظم روایات باستانی ایران بتدریج از قرن ششم هجري از میان میرود؛ ولی ظاهراً گرایش به حماسه 

تنها از باد و باران و طوفانهاي  اي را که فردوسی از نظم بنیان گذارده، بسیار ارزشمند است که نهعظمت کاخ بلندپایه 
نمیبیند؛ آسیبی  وي    روزگاران  تقلید  به  که  میشود  ذوق  صاحبان  از  گروهی  تشویق  و  برانگیختن  موجب  بلکه 

هاي تاریخی و دینی به سلک نظم درآورند. نظامی یکی از این افراد است که حماسۀ  هایی را دربارة حماسه منظومه 
ستیزي به  شاهنامه تاریخی اسکندرنامه را سرود. و این امر در اوضاع  و شرایطی رقم خورد که در دورة سلجوقیان

قوت خود ادامه داشت. بنابراین میتوان عالقۀ نظامی به این جریان را از گرایشهاي او به تاریخ و فرهنگ ایران  
 باستان دانست که در اثري چون خسرو و شیرین نیز خود را نشان میدهد. 

 
 گیري نتیجه

هاي ادبیات تعلیمی بدانیم،  را از زیرمجموعهتعلیمی  -، و تعلیمی-تعلیمی-تعلیمی، حماسی-اگر انواع ادبی غنایی
از نمونه حماسی دانست. باوجوداین  -غنایی، و تعلیمی  -هاي موفق نوع ادبی تعلیمی پنج گنج نظامی را میتوان 

را میتوان تنها اثر نظامی دانست که بیش از سایر آثار او، با ادبیات تعلیمی ارتباط تنگاتنگ دارد.    االسرارمخزن 
هاي متعدد انواع ادبی در آثار نظامی نشانۀ وسعت دید و اندیشۀ او و همچنین قدرت شاعري  موعهوجود زیرمج

هایی مانند تقاضا و اعتذاریات در شعر نظامی بیانگر آن است که هرچند وي از بیرسمیهاي  اوست. نیز وجود گونه
آشفته د نظام  ایجاد  علّت  به  بیابانگرد  از جنگاوران  و  برد  رنج  از  زمانۀ خود  برخی  با  نفرت داشت،  اجتماعش  ر 

گونۀ خود، به شکایت از بیتوجّهی پادشاه روي  پادشاهان و فرمانروایان آن عصر ارتباط داشت و در ضمن اشعار مدح
است. همچنین تفاوت ساقینامۀ نظامی با آثار    و گاه با ذکر خدمتهاي گذشته، درخواستهایش را ابراز نموده  آورده
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هاي خود،  ه وي عالوه بر حاکم کردن روح عرفانی، فلسفی و اخالقی در مضامین ساقینامهپیشین در آن است ک
است و این موضوع ارتباط مستقیم با  واژگان، مضامین و ترکیبات را در آنها به معناي کنایی و رمزي بکار برده  

وبوي  قینامه را نیز داراي رنگاي که عرفان و تصوف در شعر آن طلوع کرده و اشعاري چون سازمانۀ او دارد؛ زمانه 
 عرفانی ساخته است.  

ورسوم و  دربارة اشعار مدحی نظامی باید گفت مطالعۀ عصر سلجوقی نشان میدهد که پادشاهان بسیاري از آداب
گویی معیارهاي گذشتگان را زیر پا گذاشتند. همین امر سبب شد که شاعران هر کس را بنوعی با مبالغه و گزافه

گوییها را از نتایج سیر تکاملی ادبیات درباري دانست. اما مدایح نظامی، مدایحی براین باید این مبالغهستودند؛ بنا
  هستند که شاعر بدون آنکه در طلب روزي، سر بر آستان پادشاه یا فرمانروایی بساید، در بزرگداشت آنان سروده

 دور است. است و از این مبالغات تا حد زیادي به
هاي حکومت خود و توجّه به زبان  ششم، نزدیکی سلجوقیان به خلفاي بغداد به جهت تحکیم پایه  همچنین در قرن 

عربی و نفوذ آن در زبان فارسی بویژه در شاخۀ آذربایجانی و ارتباط فرهنگی بیشتر، سبب شد مفاخره با محتواي  
زمین نیز راه یابد.  شعر شاعران ایرانآنچه در اشعار عرب رواج داشت از جمله خودستایی، افتخار به شهرت و ... در  

میشود. تأثیرپذیري  حکیم نظامی در پهنۀ شعر و ادب فارسی یکی از استادان مسلّم زبان و ادبیات فارسی شناخته  
انگیز طبیعت، تصویر احوال و اشخاص، قدرتی است که وي با تکیه بر نبوغ خدادادي،  این شاعر از محیط، مناظر دل

خیالی خود توانسته آنها را به شاهکار ادبی و اثري جاویدان  خلّاق، نیروي اندیشۀ باریک و نازكنیروي ذاتی، ذهن 
 میشود، جاي شگفتی نیست.تبدیل نماید. با این اوصاف اگر در آثار نظامی مباهات به سخنوري دیده  

است. انقالب  م نبوده  آلی بر جامعه حاکهمچنین در قرن ششم باوجود حاکمیت سلجوقیان بر کشور، شرایط ایده
حال، آشفتگیهاي اوضاع و بیثباتی احوال به جهت انتقال قدرت از غزنویان به سلجوقیان، موجب روي آوردن مردم  
به فساد، تباهکاري و ... شده بود. همچنین جنگهاي طوالنی براي بدست آوردن متصرّفات بیشتر توسط ترکان  

ان از مدینۀ فاضله و دنیایی آرمانی شد که در ذهن خود پرورانده  سلجوقی و نادانی مردم، باعث دور شدن شاعر
 بودند. از این رو موارد بسیاري از شکواییه را در آثار نظامی میتوان یافت.

هاي آن نیز در آثار این شاعر با  بر انواع ادبی اصلی، زیرمجموعهنتیجۀ حاصل از این پژوهش آن است که عالوه 
بسیاري بکار رفته است که مهمترین آنها عبارتند از: اعتذاریات، تقـاضـا و درخـواست، ساقینامـه،  وسعت و تنوع  

نـامه، مفاخره و بسیاري موارد دیگر که پرداختن به آنها در  شکواییه، شهرآشوب، طردیات، مـدح، مرثیه، معـراج
 ی است که:هاي یادشده در آثار نظامی یادکردناین جستار نمیگنجد. دربارة گونه

انواع ادبی در آثار این شاعر، بسامد یکسانی ندارند که امري طبیعی است؛ زیرا شاعر در کاربرد هر گونۀ ادبی   -1
 است.  متأثّر از فضاي حاکم بر اشعار خود، سنّتهاي معمول یا شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزگار خود بوده  

هاي ادبی در آثار نظامی با موضوع هر اثر ارتباط دارد. از این رو در نهازلحاظ کمّی، میزان بسامد هریک از گو  -2
به سایر  هاي ادبیات تعلیمی از بسامد بیشتري نسبتکه اثري حکمی، اخالقی و زهدآمیز است گونه  االسرارمخزن

بسامد بیشتر  با    خسرو و شیرینو    لیلی و مجنونهاي ادبیات غنایی در دو اثر  آثار برخوردار است و زیرمجموعه
 بچشم میخورد.  

به سایر انواع ادبی دارند. در  هاي ساقینامه و شکواییه بسامد بیشتري نسبتهاي ادبیات غنایی گونهاز میان گونه  -3
هاي درونی خود  تا از دغدغه ها با حاکم کردن روح عرفانی، فلسفی و اخالقی بر آنها فرصتی ایجاد نمودهساقینامه

در ارتباط با جهان هستی سخن بگوید. و با استفاده از گونۀ شکواییه که آن را با توجّه به شرایط سیاسی، اجتماعی  
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است، بعنوان وجدان بیدار اجتماع و در مقام مصلح اجتماعی، نارضایتی و فرهنگی حاکم بر روزگار خود سروده  
است. این  باریان در روزگاري که دورة اعتساف نامیده شده، بیان کرده  اش را از ظلم و ستم درخود و مردم زمانه 

 هاي یادشده بشمار آورد.  عوامل را میتوان سبب توجّه بیشتر شاعر به گونه
هاي ادبی از  اند. شاعر در بیان گونههاي ادبی بکاررفته در آثار شاعر به یک قالب ویژة شعري منحصر نشده گونه  -4

 ري مانند قصیده، غزل، مثنوي و ... استفاده کرده است. انواع قالبهاي شع
سنج در انتخاب الفاظ، اصول اخالقی را رعایت  مطالعۀ آثار نظامی بیانگر آن است که این شاعر بااخالق و سخن -5

است. با آنکه شاعر گاه با خلف وعدة پادشاهان در دریافت صله مواجه یا از حاسدان زمانۀ خود خشمگین شده  کرده  
 هایی مانند هجو و هزل دیده نمیشود.  است. از این رو در تمام آثار او گونهاست، هیچ گاه زبان به دشنام نیالوده  

 
 نویسندگان   مشارکت

  شده   استخراج  سیرجاندانشگاه آزاد اسالمی واحد    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتري  دوره  رساله  از  مقاله  این
.  اندبوده   مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییآقاي دکتر عنایت اهللا شریف پور  .  است

.  اند داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده   گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  خانم پروانه صفاسرکار  
  این   مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  سرکار خانم دکتر مریم جعفري

 . است  بوده  پژوهشگرسه    هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش
 قدردانی   و تشکر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 . نمایند  اعالم  دادند،  یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  و  سیرجان

 
 منافع  تعارض

 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
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