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تاریخ دریافت 1397/12/27 :
تاریخ پذیرش نهایی 1398/2/28 :

چکیده:
این تحقیق که با روش تحلیل محتوا انجامگرفته است قصد دارد تا نمودهای خشونت و مدارا را در خمسه نظامی برشمارد و

سپس آنها را مورد بررسی قرار دهد .مطالعه خمسه از این نظرگاه نشان میدهد که نظامی به صورت مستقیم از رواداری
حمایت کرده و به مقابله با انواع خشونت پرداختهاست اما گاه ناخواسته در مقام راوی داستان ،ابعادی از
خشونت را در جامعه عصر خود به تصویر کشیدهاست .از سر بریدن و درآوردن چشم تا شکنجه و سختکُشی
مانند در پای سگان وحشی انداختن محکومان و به پایین افکندن آنها از عمارتهای بلند .بدیهی است که
گزارش از خشونت را با اعتقاد به آن نمی توان یکی دانست و مقصود نظامی از بازگویی خشونت اغلب برای نفی آن است نه

همراهی با آن .قربانیان خشونت در داستان های کوتاه و بلند نظامی عمدت ًا مردان سپس زنان و در نهایت
حیواناتند .همه قهرمانان داستانهای نظامی شخصیتی دووجهی دارند .در جایی مروج صلح و آشتیاند و در
جایی دیگر رفتارهای خشونتآمیز از آنان سرمیزند .حتی شیرین و مجنون که شخصیتهایی آرمانیاند به
بدن خود خشونت روامیدارند .یکی خودکشیمی کند و دیگری خودآزار است .بهرام گور و اسکندر که در
ذهنیت نظامی پادشاهانی آرمانیاند گاه با قساوت عمل مینمایند و فرمانهای خشونتآمیز صادر میکنند.
نقد منصفانه ،نصیحت ،مذاکره و دیپلماسی ،احترام به کرامت انسانی ،پاسداشت طبیعت و حیوانات ،پرهیز
از خشم ،احترام به ادیان و مذاهب دیگر و مراقبت حاکمان از اعمال زیردستان خود از جمله راهکارهایی
است که نظامی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای جلوگیری از اشاعه خشونت به مخاطبان پیشنهاد
میکند.
کلید واژه ها  :نظامی گنجهای ،خمسه ،خشونت ،مدارا و جنگ.

 . 1استادیار دانشگاه پیام نور karimisaeed58@pnu.ac.ir //.
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مقدمه
مُدارا در لغت به معنای نرمی کردن و مالطفت نمودن است( .معین ،1388 ،ج  )3959 :3چندان که در این ابیات
از نظامی گنجهای مالحظه میشود:
کردندددددد بددددده هدددددم بسدددددی مددددددارا

تددددددددددددا راز نگددددددددددددردد آشددددددددددددکارا.

(نظامی)36 :1374 ،
تُددددرک مددددن رحمددددت آشددددکارا کددددرد

هنددددددددوی خدددددددوی

را مددددددددارا کدددددددرد.

(نظامی)219 :1389 ،
لیکن مدارا در معنای جدید خود به مثابه رفتار اجتماعی و سیاسی افراد و گروهها در مقابل مفهوم «دیگری»،
مبحث نو ظهوری است که در قرن هفدهم میالدی (عصر روشنگری) و پس از جنگهای مذهبی اروپا به این سوی
مطرح شده است .مدارا ( « )Toleranceعبارت است از قبول و پذیرش آنچه که قبول نداریم و به آن معترضیم اما
این اعتراض همواره مقرون به یک نوع خویشتن داری و صیانت خود از طرد و انهدام یک تفکر یا یک اندیشه است.
فرد مداراگر اگر چه به یک عقیده معترض است اما این میل در فرد متساهل سرکوب میشود( ».الک)7 :1377 ،
گویا جان الک ( )John Lockeفیلسوف تجربهگرای انگلیسی در اواخر قرن هفدهم نخستین اندیشمندی میباشد
که به صورت جدّی و نظاممند مقاله ای درباره بردباری مذهبی نوشته است .مدارا به عنوان یک مسئله در تاریخ
معاصر با دیگر مبانی اندیشه سیاسی غرب مانند آزادی ،گفتوگو ،پلورالیزم ،نسبیتگرایی و حقوق بشر پیوند قابل
تأملی مییابد .مدارا به پرهیز از زور ،تعصب ،شیوههای سخت گیرانه و تحمیل افکار خود به دیگران تأکید دارد و
نوعی رواداری و تساهل آگاهانه و البته نه از سر عجز را در اعتقاد و عمل و در تعامل با آرای مخالفان پیشنهاد میکند.
مدارا تفاوتها را به رسمیت میشناسد و به فضای باز مذاکره نیازمند است تا در آن فضا ،گفتوگوی آزاد میان افکار
گوناگون شکل گیرد .با این همه تسامح به معنای حقانیت همه اندیشهها نیست« .تسامح آن نیست که هر عقیدهای
را راستین بشماریم ،بل عبارت است از به رسمیت شناختنِ آزادی برای اندیشیدن بدون دخالتهای بیرونی و بیان
عقیده خوی  ...در عین حال ،تسامح این مسئله را مطرح میکند که حقیقتی جهانشمول در دسترس عقل و منطق
است و تنها این حقیقت می تواند راه را به روی لذت حقیقی و تحقق راستین آن لذت بگشاید( ».میسراهی:1378 ،
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نکته شایان یادآوری آن است که مدارا در دنیای غرب و جهان اسالم دو معنای متفاوت از یکدیگر را با خود
حمل می کند .پیامبر اکرم (ص) از همان آغاز دعوت خوی هر گونه تعصب قبیلهای ،قومی و نژادی را نفی کرد و
همه جوامع انسانی را به گرد آمدن در ذیل کلمه توحید دعوت نمود .این فراخوان عام و آغوش گشوده که تا آن
روزگار کمتر سابقه نداشت موجبات نفوذ سریع اسالم را حتی در سرزمینهای دوردست فراهم آورد .پیروان کتابهای
آسمانی به جز استثنائاتی درون تمدن اسالمی به صورت علنی به انجام مناسک دینی خود مشغول بودند و فرقههای
مذهبی نیز با شدت و ضعفهایی در بطن جامعه مسلمین به تبلیغ و ترویج عقاید خوی میپرداختند .این سیاست
تسامحآمیز در جوامع مسلمان ،پویایی و اقتدار خاصی به حیات اجتماعی آنان میبخشید« .این تسامح مبتنی بر یک
نوع همزیستی مسالمتآمیز بود که اروپای قرون وسطی به هیچ وجه آن را نمیشناخت .تمدن اسالمی فقط از وقتی
به رکود و انحطاط افتاد که در آن تعصبات قومی و محلّی پدید آمد و وحدت و تسامحی را که در آن بود از میان برد
( »....زرینکوب .) 23 :1369 ،در تاریخ فرهنگی اسالم همواره باید درباره تساهل با احتیاط سخن گفت و به تفاوت
معنایی آن با جهان غرب توجه داشت .مدارا در بین سیاسی مغرب زمین از مبادی اومانیستی و مدرن نشأت
میگیرد و میخواهد از رهگذر تسامح و رواداری معضالت این جهانی و اکنونی انسانها را سامان دهد؛ روحیه
پذیرشگریشان را تقویت کند و پیوستاری و همگرایی را در میان آحاد جامعه محقق سازد ،اما چنان که گفته شد
«شکیب و سعه صدر و مدارا با صاحبان آرای دیگر ،حرف تازهای برای جهان اسالم نیست؛ منتهی ریشه تسامح
مسلمین« ،شک دستوری» دکارت یا شک سازمان یافته «کانت» نیست بلکه یک مشرب تربیتی و فقهی و عرفانی
ملهم از قرآن است بلکه رعایت ظرفیتها و حدود عقل و ادراکها و واقعبینی در مقام عمل و تربیت جامعه است.
زیرا در عین حال که «حق» قابل فهم است اما برای کسانی که فهمشان فعلیت نیافته باید نوعی تدرج و زمانبندی
و «حق تأخیر» قائل شد ،باید فرصت داد ،کمک کرد ،اغماض کرد( ».رحیمپور ازغدی)290 :1377 ،
به هر روی ،گویی در جهان معاصر از مدارایی هر چند حداقلی در سپهر اجتماعی گریز و گزیری نیست ولیکن
در استعمال واژگان ،به ویژه در مواردی که از زمانه و زمینه خود خارج شده و در متنی دیگر با روحی متفاوت قرار
میگیرد باید نهایت دقت را مبذول داشت .تسامح در فرهنگ و تمدن اسالمی هرگز بی حد و حصر نبوده و همچنین
به معنای بی تفاوتی نسبت به حقیقت غایی نیست.
« مدارا از طرفی خوبی های خشونت و سازش را دارد و از سوی دیگر معایب آنها را فاقد است .حسن خشونت
این است که به قصد تغییر صورت میگیرد و ُح سن سازش در مالطفت است .حال اگر در معنای مدارا دقیق شویم
در می یابیم که مدارا مالطفتی است به قصد تغییر مثبت در طرف مقابل ،یا پیشگیری از تشدید بحران انجام
میگیرد .اما مدارا در عین حال فاقد عیبهای خشونت و سازش است .خشونت موجب آسیب رساندن به طرف مقابل
میگردد و سازش نیز به معنای تسلیم شدن ،یا بیاعتنایی در برابر وضعیت موجود است( ».لزگی و حجوانی:1384 ،
)8
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پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقات چندی درباره ظهور و بروز مدارا و خشونت در ادبیات فارسی صورت گرفته است که ما از بعضی از
این مقاالت و کتابها در پژوه حاضر بهرهگرفتهایم .بیشتر این تحقیقات عمدتاً در پیوند با تبلورِ تساهل،
خشونتپرهیزی و تأکید بر گفتوگو در عرفان ایرانی -اسالمی بوده است که از جمله آنها به موارد زیر میتوان اشاره
نمود :در کتاب «فرهنگ و زبان گفتگو به روایت تمثیلهای مثنوی مولوی بلخی؛ نگرشی مردمشناختی» ضمن طرح
پیشنهاد موالنا مبنی بر همدلی و همزبانی در گفتوگوها بر این نکته تکیه شده است که هر چند گفتوگوها و
تمثیلها در مثنوی هدف نیست ولی چنان با تبحر و هنرمندیای داستانها و «افسانهها» بیان گردیده است که در
موارد بسیاری هدف تلقی میگردد( .روحاالمینی)1381 ،
در مقاله «عرفان اسالمی ،مکتب تسامح و تساهل» ،نویسنده تالش دارد تا این نکته را بیان کند که عارفان حقبین
و صاحب بصیرت با تکیه بر آموزههای دین و با تأکید بر شعار «الطرق إلی اهلل بعدد نفوس الخالئق» ،مقصود و مقصد
همه طریقتها را یکی دانسته و آنان را به مدارا و تسامح و تساهل فراخوانده و کوشیدهاند آرمانشهری جهانی بنیان
نهند که همه مردم با هر باور و اعتقادی بتوانند با یکدیگر در کمال صلح و آرام زندگی کنند( .نیکوبخت)1383 ،
در مقاله « تساهل و مدارا در تصوف اسالمی؛ بر اساس متون نثر از آغاز تا پایان سده چهارم قمری» ،محقق به
تبیین انگیزه گروههای مختلف برای رویآوردن به تساهل در تمدن اسالمی پرداخته است .گروهی رفتارشان منشأ
اعتقادی و فقهی دارد و گروهی دیگر نیز به سبب منفعتطلبی به تساهل با گروههای متنازع کشانده میشوند.
گروهی نیز همانند عارفان از این شیوه به عنوان حربهای اخالقی و اجتماعی بهره میبرند تا مردم را مجذوب خود
سازند .آنان با ستمگران هم تقیه در پی میگیرند تا از آسیبهای بزرگ جلوگیری کنند( .حیدری)1392 ،
بیان این مطلب در اینجا خالی از فایده نخواهد بود که خلوتنشین گنجه ،نظامی به معنای اخص کلمه عارف و
یا صوفی نیست .تنها بنمایه برخی از اندیشههای عرفانی و صوفیانه معتدل را میتوان در آثارش مطالعه کرد« .به
نظر ما شعر شاعرانی نظیر خاقانی و نظامی بین شعر شعرا و شعر اولیاست .مراد از شرع در مثالً مخزن االسرار هم
معنای اصطالحی دیانت و مذهب نیست بلکه مراد معنویات و اخالقیات است .شیوه سنایی و خاقانی و نظامی سرانجام
به شعر عرفانی کشید( ».شمیسا )127 :1391 ،در آثار نظامی به طرح ساده ،ابتدایی و البته عبارتپردازانه بسیاری
از اندیشههای عرفانی برمیخوریم که بعد تر از زبان امثال عطار و موالنا با شرح و تقسیر فراوان و با جوش و خروش
بسیار تکرار میشود؛ یکی از آن اندیشهها همین دعوت به مهرورزی و پرهیز از کینه و خشونت است:
سدددددایه خورشیدسدددددواران طلدددددب
دردسدددددددتانی کدددددددن و درمددددددداندهی

رندددددج خدددددود و راحدددددت یددددداران طلدددددب
تدددددددات رسدددددددانند بددددددده فرمانددددددددهی
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چددددون مدددده و خورشددددید جددددوانمرد بدددداش

(نظامی)83 :1378 ،
در مقاله «خشونت علیه زنان در آثار محمود دولتآبادی» از منظری فمنیستی ،شکل پنهان و آشکار خشونت با
منشأهای متفاوت بررسی شده است .در تمام داستانهای دولتآبادی زنان خشونت را تجربه میکنند و شخصیتهایی
مطرود ،خیانتکار و انسانهایی هستند که هیچ کدامشان شخصیتهایی متعادل ،مطلوب و بهنجار ندارند( .واصفی
و ذوالفقاری)1388 ،
در مقاله «بررسی مفاهیم صلح و خشونت در سینمای دفاع مقدس» نگارندگان این نکته را مطرح کردهاند که
سینمای جنگ در ایران ،چه در نوع تبلیغاتی و چه در نوع انتقادی آن در اغلب مواقع به جای چیرگی نوعدوستی و
همدلی و در انداختن ندای صلح ،خشونت را ترویج میکند .این نوع فیلمها به قصد قهرمانسازی و با هدف صلح ،به
زبان خشونت از آشتی سخن میگویند و بیشتر مبلغ خشونت هستند( .مرتضوی قهی و منادی )1388 ،پیگیری این
مطلب در آثار نظامی نیز قابل توجه است .نظامی با آن که آرمانها و باورهای انساندوستانهای دارد و عالقهمند است
تا صلح و دوستی را تبلیغ کند اما گاه ناخواسته و در پسزمینه داستانهای خشونت را بازتاب میدهد .ما در تحقیق
پی ِ رو از روش تحقیق مقاالت یاد شده استفادهکردهایم لیکن آشکار است که هر پژوه مسائل و اقتضائات خاص
خود را دارد و میکوشد تا به پرس های ویزه خود پاسخ دهد .شرایط تحقیق در منظومههای داستانی غنایی و
حِکمی با تحقیق در متون عرفانی کهن یا رمان معاصر قطع ًا متفاوت خواهد بود.
روش پژوهش
جستار حاضر به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است و تحلیل محتوا یکی از شیوههای متداول روش کیفی است.
«پژوه کیفی دان را در درجه اول از طریق گردآوری دادههای کالمی یا مطالعه جدی و عمقی موارد و عرضه
این دادهها به استقراء تحلیلی فراهم میآورد( ».گال و بورک)60 :1382 ،
پرسشهای پژوهش
این تحقیق سعی میکند تا به پرس های ذیل پاسخ دهد:
 انواع خشونتها در آثار نظامی به چه اشکال پیدا و پنهانی ظاهر میشوند؟ قربانیان خشونت در داستانهای پنج گنج نظامی چه کسانیاند؟ -نظامی در آثار خوی

از خشونت حمایت کرده یا آن را به چال

کشیده است؟
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 در آثار نظامی بیشتر چه کسانی پیشگام مداراگری و صلحاند؟ نظامی گنجوی در آثارش برای اجرای سیاستهای مداراگرانه چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهد؟ رفتار قهرمانها در داستانهای نظامی بیشتر مروج و مبلغ صلح است یا خشونت؟چارچوب نظری
در چنین تحقیقهایی ابتدا باید شاخصهای یک رفتار مداراگرانه و یا خشونتآمیز را برشمرد و سپس یکایک این
معیارها را در متون مورد نظر جست وجو کرد .خشونت به دو دسته خشونت کالمی و غیر کالمی دستهبندی شده
است« .خشونت های کالمی عملکردهایی مانند توهین ،ناسزا ،تحقیر ،بدگویی و برچسب زدن به دیگران است».
(بازرگان و صادقی )8 :1383 ،و «خشونتهای غیر کالمی رفتارهایی مانند کتک زدن ،داد زدن ،پاره کردن» (بهپژوه
و نوری )162 :1381 ،و یا «حمله ،تهدید و کشتن» (خداپناهی)303 :1380 ،را شامل میشود .میتوان گفت که
بخ «شکایت کردن هفت مظلوم» در «هفت پیکر» ،مجموعهای است که انواع این خشونتها را به وضوح و یکجا
میشود در آن مشاهده کرد .قتل و غارت اموال /در شکایت مظلوم اول؛ مجبور کردن باغبان به فروش باغ خوی و
تهمت بستن بر او /در شکایت مظلوم دوم؛ فریب دادن بازرگان و حبس و شکنجه کردن او به ناروا /در شکایت مظلوم
سوم؛ بهدرآوردن همسر بربط زن از دست او با زور /در شکایت مظلوم چهارم؛ مصادره به ناحق ملک و مال کدخدا و
اتهام زدن بر وی /در شکایت مظلوم پنجم؛ مصادره مزرعه و اموال سپاهیمرد /در شکایت مظلوم ششم و بهبندکشیدن
زاهدمستجابالدعوه /در شکایت مظلوم هفتم .تصریح میکنیم که گزارش از خشونت به معنای تأیید و همراهی با
آن نیست و نظامی بسیاری از این مناظر خشونت را صرف ًا برای نفی ،محکومیت و تقابل با آن به تصویر میکشد.
نمود تحمل و مدارا را نیز این رفتارها میتوان عنوان کرد« :توجه به دیدگاههای گوناگون ،پرهیز از تعصب ،احترام
به تفاوتهای فردی ،تالش جهت کشف زمینههای مشترک ،عدم تنفر نسبت به اعضای گروههای متفاوت ،عدم تالش
جهت بدنام کردن دیگران ،عدم توهین به دیگران ،دادن احساس خوب به دیگران ،تالش در برقراری ارتباطات
اثربخ با دیگران ،توجه به منافع دیگران و عدم احساس جدایی از دیگران( ».نصر اصفهانی و دیگران)117 :1388 ،
طرح بحث
نظامی گنجهای (؟ -530؟ 614ه.ق) سخنآور بزرگ پارسیگوی و یکی از منظومهپردازان و داستانسرایان توانای
ایران زمین است .آفاق شعر فارسی از هنر او گستردگی و رنگارنگی یافته و اندیشههای لطیف و دلکش دولت پاینده
و شک وهمندی برای وی در عالم ادب رقم زده است .نظامی خالق داستانهای ماندگار در ادبیات غنایی جهان است.
دیانت ،حکمت ،اخالق و عشق به همراه دلنگرانی در قبال مسائل اجتماعی از مهمترین موضوعات شعر او محسوب
میشود .نظامی در منظومههای مدینه فاضلهای را ترسیم میکند که نیل به آن «قلمرو عدالت و کمال انسانی جز
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با تعاون افراد انسانی و مساوات واقعی آنها در قدرت و ثروت و نیز با اعتماد بر فطرت مایل به خیر و مبنی بر
نیکخواهی حاصل شدن ممکن نیست( ».زرینکوب )4 :1389 ،بدیهی است که نظامی به منزله هنرمندی اصیل
بیشتر در کسوت شاعری خالق ظاهر میشود تا این که متفکری تمام عیار باشد با این حال دغدغههای انسانگرایانه
و معطوف به زندگی و جامعه ،جایگاه وی را در بین دیگر شاعران و نویسندگان تاریخ ادبیات ایران ممتاز ساخته
است .آدمیان و همزیستی مسالمتآمیز آنان در سلوک فکری نظامی اهمیت خاصی دارد .او بارها در البهالی آثارش
از مدارا سخن میگوید و مدارا را شرط اساسی نیکمردی ،رادی ،دلداری و حکمرانی میداند:
مدددارا کددن کدده خددوی چددر تنددد اسددت

بددده همدددت رو کددده پدددای عمدددر کندددد اسدددت

(نظامی)268 :1376 ،
چنددددان بدددده کدددده بددددا او مدددددارا کنددددی

بنددددددددالی و عددددددددذر آشددددددددکارا کنددددددددی

(نظامی)59 :1380 ،
مدددددارا کددددن از کینکشددددی بدددداز گددددرد

کددددددده مدددددددردم نیدددددددازارد از نیدددددددکمرد.

(همان)94 :
دروندددددی کددددده مهدددددر آشدددددکارا کندددددد

مُدددددددددارا فددددددددزون از مدددددددددارا کنددددددددد.

(نظامی)49 :1381 ،
در نگاه نظامی جوانمردی از مسیر ملک و مال حاصل نمیشود بلکه این مردمداری و رعایت حال آدمیان و
مهرورزیِ بال شرط است که سرفرازی و جوانمردی را نصیب آزادگان میکند:
نبایددددد کدددده بندددددد تددددو را ایددددن خیددددال
سدددددری کدددددردن مدددددردم از مردمیسدددددت
همدددددده مردمدددددددی سدددددددرفرازی کندددددددد
دد و دام را شددددددیر از آن گشددددددت شدددددداه
جدددددوانمرد پیوسدددددته بدددددا کدددددس بدددددود

کدده دولددت بدده ملددک اسددت و نصددرت بدده مددال
وگرندددددده همدددددده آدمددددددی آدمیسددددددت
سددددر آن شددددد کدددده مردمنددددوازی کنددددد
کددددده مهمددددداننواز اسدددددت در صدددددیدگاه
کددددس آن را نباشددددد کدددده ندددداکس بددددود.

(نظامی)76 :1380 ،
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***
گدددرم شدددو از مهدددر و زکدددین سدددرد بددداش

چددددون مدددده و خورشددددید جددددوانمرد بدددداش.
(نظامی)83 :1378 ،

در بخ

بعد میکوشیم که تصاویر و مصادیقی را از مدارا و خشونت در هر یک از منظومههای نظامی نشان دهیم:

مخزن االسرار
ت گاه تند مردم عادی است .طبقات فرو
یکی از مظاهر مداراگری در مخزن االسرار رفتار پادشاهان در مقابل انتقادا ِ
دست جامعه که از ظلم و ستم حاکمان زمانه و عوامل آن به ستوه آمدهاند ،دست از جان میشویند و با لحنی
جسورانه امیران را آماج انتقادات کوبنده خود میسازند .این رویاروییها از وجوه درخشان مخزن االسرار قلمداد
میشود .برای نمونه در مقالت پنجم؛ در رعایت از رعیت« ،پیر زنی که به شکایت دامن سنجر را میگیرد ،چنان تند
و گیرا سخن میگوید که سنجر را چارهای جز عبرت و تنبه نمیماند» (زرینکوب« )150 :1356 ،داستان پادشاه
ظالم با مرد راستگوی» نیز که در مقالت چهاردهم آمده« ،تصویری است از حوادث مکرر عصری که در آن جسارت
زهاد و وعاظ با استبداد ملوک و حکام برخورد دائم داشت( ».زرینکوب )63 :1389 ،پادشاه با شنیدن سخنان
بیپروای پیر مرد که خود را برای شهادت آماده کرده است:
گفدددت« :حندددوط و کفدددن بدددر کشدددید
از سددددددر بیدددددددادگری گشددددددت بدددددداز

غالیددددددده و خلعدددددددت مدددددددا درکشدددددددید»
دادگددددددددددری گشددددددددددت رعیددددددددددتنواز

(نظامی)147 :1378 ،
اما سلطان سنجر هشتمین پادشاه سلجوقی (م 552ه.ق) در داستان مقالت پنجم به گفتههای گزنده پیر زن گوش
فرا نمیدهد و عاقبت بر اثر همین بیدادها و جنگهای خانمانسوز حکومت روی در انحطاط میگذارد:
سدددددنجر کددددداقلیم خراسدددددان گرفدددددت

کددددرد زیددددان کدددداین سددددخن آسددددان گرفددددت.

(همان)93 :
گفت وگوهای صریح و توفنده بر لطف و تأثیرگذاری داستانها افزوده است و میتوان در آنها تأثیراتی از چند
حکایت حدیقه سنایی را دید .در این دو حکایت ستم از حد در میگذرد و کارد به استخوان میرسد .نظامی از این
فرصت سود جسته و فضایی را فراهم میآورد تا پادشاهان را در مقابل شِکوه و شکایت عامه مردم بنشاند و پادشاهان
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فقط گوش کنند .چنین مینماید که این گونه حکایتها ابعادی از آرمانشهر نظامی را به تصویر میکشد که در آن
«گدایی به شاهی مقابل نشیند» .در حکایت «نوشیروان با وزیر خود» نیز دستور برای در امان ماندن از خشم پادشاه
به زبان تمثیل متوسل میشود و باریکبینانه از زبان مرغان ستمکاریهای ویرانگرانه او را گوشزد میکند.
در مَلِدددک ایدددن لفددد چندددان درگرفدددت
دسددت بدده سددر بددر زد و لختددی گریسدددت
زیدددن سدددتم انگشدددت بددده دنددددان گزیدددد

کدددددددآه بدددددددراورد و فغدددددددان برگرفدددددددت
حاصددددل بیددددداد بدددده جددددز گریدددده چیسددددت
گفدددت سدددتم بدددین کددده بددده مرغدددان رسدددید

(همان)81 :
از این موارد معدود که بگذریم از کلیت مخزن االسرار صدای مداراگرانه به گوش نمیرسد .یکی از محققان ،نظامی
را در مخزن االسرار عاری از روح عارفانهای میداند که آسانگیری در امور فردی و رفق و نرمی در روابط اجتماعی
از مهمترین پیامهای آنهاست« .نظامی [در مخزن] دارای روحیه شدید سختگیری است و پیداست که این ویژگی
کمتر جایی برای تساهل و مدارا و شفقت عارفانه باقی میگذارد( ».همان :ب) گویی نظامی در این اثر مدارا را فقط
برای حاکمان الزم و ضروری میشمارد و برای اقشار و اصناف دیگر مخصوص ًا برای خویشتن مقولهای مهم ارزیابی
نمیکند؛ حال آن که مداراگری روحیهای است که باید به فرهنگ و سبک زندگی تبدیل شود و به مثابه چتری همه
جامعه را فرا گیرد .نمی توان پادشاه را به مدارا دعوت کرد و رعیت را به حال خود واگذارد .نظامی بر قاعده «االهم
فالمهم» عمل کرده و بر اساس الویت بندی ،سر رشته تحوالت اجتماعی را تغییر خوی حکام زمانه انگاشته است.
مورد آشکار بیمدارایی را در مقالت دوازدهم از این کتاب میبینیم ،در این مقالت داستان دو حکی ِم متنازع درج شده
است که بر اثر رقابت و حسادت ،درهای مدارا را به روی یکدیگر میبندند و حتی حاضر میشوند که یکدیگر را با
زهر و افسونگری از میان بردارند .نزاع این دو حکیم بیمدارا ،حکایت دانشمند در باب چهارم بوستان سعدی را فرا
یاد می آورد که در آن خردمندان به جای عرضه دالیل معنوی ،رگهای گردن را قوی میکنند( .سعدی:1387 ،
)119
خسرو و شیرین
شیرین در اواخر داستان آنجا که میپندارد قلب خسرو را کامالً تصاحب کرده است ،فرصت را مهیا میبیند که پادشاه
عصر را درباره داد و دان اندرز دهد و او را به مردمداری و رعیتنوازی دعوت کند:
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ز رامددد سدددوی دانددد کدددوش یدددک چندددد
بسددددددی دیگددددددر بدددددده کددددددام دل برانددددددی
خددددراب چددددون تددددوان کددددردن بدددده بیددددداد
دعدددددددای بدددددددد کندددددددد خلوتنشدددددددینی
زنددددددد تیددددددری سددددددحرگه بددددددر نشددددددانه
کدددده نفددددرین داده باشددددد ملددددک بددددر بدددداد
تدددددو را بددددده گدددددر رعیدددددت را ندددددوازی ...

(نظامی)239 :1376 ،
اما برخالف این دعوت به مدارا شیرین در موضعی دیگر روحیه رواداری را در خود میکُشد و به سبب رشکی که
از مریم  -دختر قیصر روم و همسر رسمی خسرو -در دل دارد با سنگدلی تمام زهری کاری را به او میخوراند و به
این ترتیب با دسیسهای ناجوانمردانه رقیب عشقیاش را از میان برمیدارد:
چنددددددان افتدددددداد تقدددددددیر الهددددددی
چندددین گویندددد شدددیرین تلدددخ زهدددری
وگددر مددی راسددت خددواهی بگددذر از زهددر
چددو شددیرین را خبددر دادنددد ازیددن کددار
بددده ندددوعی شدددادمان گشدددت از هالکددد

کدددده بددددر مددددریم سددددر آمددددد پادشدددداهی
بددده خدددوردش داد از آن کدددو خدددورد بهدددری
بدددده زهرآلددددود همددددت بددددردش از دهددددر
همددد گدددل در حسددداب افتددداد هدددم خدددار
کددده رسدددت از رشدددک بدددردن جدددان پددداک

(همان)156 :
حمیدیان در این باره مینویسد« :نظامی حتی گاهی به جای بیان دقیق انگیزههای واقعی و مشخص قهرمان،
سعی در تأویل آنها دارد؛ به نحوی که هیچ مغایرتی با روح مطلقسازی وی نداشته باشد .ماجرای زهر خوراندن
شیرین به مریم نمونه بارزی از چشمپوشی های شاعر در مقابل حقیقت ،برای مطلق نشان دادن قهرمان میباشد».
(حمیدیان)161 :1373 ،
با جلوهای دیگر از بیمدارایی در اواخر داستان روبه رو می شویم؛ آنجا که خسرو پرویز در برابر آیین نوظهوری
مانند اسالم هیچ نرمی و مدارایی نشان نمی دهد .با آن که شیرین در سوق دادن او به سمت اسالم بسیار میکوشد
ولی نتیجهای حاصل نمی شود .خسرو در خواب پیامبر اکرم (ص) را سوار بر سمندی میبیند ولی دعوت ایشان را
قاطعانه رد میکند و میگوید تا لحظهای که زندهام از آیین آبا و اجدادی بر نخواهم گشت .خسرو در پی این خواب
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سه ماه از ترس بیمار میشود؛ سرانجام برای رفع اندوه از خاطر با شیرین به گنجخانه میرود تا برای بیمایگان و
محرومان مال و متاعی ببخشد .در آنجا کتیبهای مییاب د که چهره مبارک پیامبر گرامی بر آن نق شده و اردشیر
بابکان بشارت ظهور او را داده است .خسرو در مییابد که این تصویر به همان شخصیتی تعلق دارد که او را در خواب
دیده است .شیرین خسرو را راهنمایی میکند با این حال پادشاه تن نمیدهد.
به شدیرین گفدت خسدرو راسدت گدوئی ولدی ز
آنجدددددا کددددده یدددددزدان آفریدددددد اسدددددت
ره و رسدددددم نیاکدددددان چدددددون گدددددذارم
دلددددم خواهدددددد ولدددددی بخدددددتم نسدددددازد

بددددددین حجدددددت اثدددددر پیداسدددددت گدددددوئی
نیاکددددددان مددددددرا ملددددددت پدیددددددد اسددددددت
ز شددددددددداهان گذشدددددددددته شدددددددددرم دارم
ندددددو آیدددددین آنکددددده بخدددددت او را ندددددوازد

(همان)263 :
خسرو نامه دعوت نبی اکرم (ص) به اسالم را پاره میکند و پیامد آن ،اتفاقاتی ر میدهد که در تاریخ ثبت شده
و نظامی نیز بدانها اشاره کرده است.
یکی از صحنههای خشونتبار این منظومه کشته شدن خسرو به دست دیوچهری ناشناس در زندان است .شیرویه
پدرش و شیرین را حبس میکند و برای کشتن پدر ،مزدور بیرحمی را به زندان میفرستد .قاتل جگرگاه خسرو را
میدرد و او آرام و بیصدا در کنار شیرین جان میسپارد:
فرود آمد ز
چو قصاب از
چو دزد خانه
به بالین شه
چنان زد بر
چو از ماهی

روزن دیو چهری
غضب خونی نشانی
بر کاال همی جست
آمد تیغ در مشت
سر تیغ
جگرگاه
جدا کرد آفتابی

نبددددددوده در سرشددددددت هددددددیچ مهددددددری
چدددددو نفددددداط از بدددددروت آتددددد فشدددددانی
سدددددریر شددددداه را بددددداال همدددددی جسدددددت
جگرگددددداه دریددددددد و شدددددمع را کشددددددت
کددده خدددون برجسدددت ازو چدددون آتددد از میدددغ
بددددددرون زد سددددددر ز روزن چددددددون عقددددددابی

(همان)251 :
شیرین به خواسته ناشایست شیرویه تن در نمیدهد و روز بعد در دخمه پهلوی خود را میدرد و در کنار جنازه
خسرو جان میدهد.
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لیلی و مجنون
لیلی و مجنون طرح سادهای دارد و در آن چندان فرصت مناسبی برای جوالن هنر و اندیشه مهیا نیست .نظامیپژوهان
زمانه و زمینه لیلی و مجنون را چندان قرین با تساهل نمییابند« .در دیار لیلی ،خشونت حرف اول را میزند چون
قدرت منطق ضعیف است اما در دیار خسرو خشونت و زور جایی ندارد ،حتی خسرو زمانی که که رقیبی مزاحم پیدا
میکند ،هرگز از حربه زور و تهدید استفاده نمیکند( ».بهمنی مطلق)84 :1388 ،
لیلی و مجنون در جامعه ای سنتی همراه با تعصبات خشک ،باورهای جاهلی و تربیت نادرست زندگی میکنند.
در این جامعه لیلی به عنوان یک دختر حق تصمیمگیری و حتی اظهارنظر درباره سرنوشت خود را ندارد.
«در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است .حتی به مراسم لطیفی
چون خواستگاری هم با طبل جنگ و تیر خدنگ میروند  ...اغلب سوگلیهای حرمسرای امیران و شاهان ،دختران
پدرکشته به اسارت رفتهاند که به حکم سنتی مقبولِ همگان ،حریفی که در جنگ کشته شود همه مایملک از آن
قاتل است ،از اسب و گاو و کا و سرای گرفته تا غالم و کنیز و زن و دخترش که همه مملوکند و در مقوله ارزشها
یکسان»( .سعیدی سیرجانی)15 :1389 ،
«در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست ،همه خشونت است و عقدهگشایی و حقارتپیشگی و تسلیم تقدیر
شدن( ».همان )19 :برای مثال نوفل که نشان از جوانمردان ایرانی دارد به مجنون قول میدهد که این دو دلداده را
به همدیگر برساند؛ وقتی که نمیتواند به قول عمل کند با خشم و نارضایتی شدید مجنون روبهرو میشود .مجنون
از این که نوفل نتوانسته با زور و خشونت لیلی را تصاحب کند سخت آزرده است« .نوفل از بزرگان عرب که به قصد
شکار از آن جانب می گذشت چون مجنون را بدان حال دید دل بر وی بسوخت .او را بنواخت .با خود به خانه برد
و وعده داد که هر گونه هست ،به صلح یا به جنگ ،او را به وصال معشوق برساند اما با درخواست صلحآمیز این وعده
تحقق نیافت و در طی دو جنگ خونین هم که با قبیله لیلی کرد الزام آنها به قبول این وصلت ممکن نشد .مجنون
با ناخرسندی نوفل را ترک کرد و دوباره سر به بیابان نهاد( ».زرینکوب:)119 :1389 ،
مجنددددددون چددددددو شددددددنید بددددددوی آزرم
بانوفدددددددددل تیدددددددددغ زن برآشدددددددددفت
احسدددددددددنت زهدددددددددی امیددددددددددواری
ایدددددددن بدددددددود بلنددددددددی کالهدددددددت؟
نوفددددددل سددددددپر افکنددددددان ز حددددددرب
کددددددددز بیمددددددددددی و بیسددددددددپاهی

کدددددرد از سدددددر کدددددین کمیدددددت را گدددددرم
کددددی از تددددو رسددددیده جفددددت بددددا جفددددت!
بدددددده زیددددددن نبدددددددود تمددددددام کددددددداری
شمشددددددددددیر کشددددددددددیدن سددددددددددپاهت؟
بنواخدددددددت بددددددده رفقهدددددددای چدددددددرب
کدددددددردم بددددددده فریدددددددب صدددددددلحخواهی
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ندددددددز تیدددددددغ برندددددددده خدددددددو بریددددددددم
پددددددددوالد بدددددددده سددددددددنگ درنشددددددددانم
در جمدددددددع سدددددددپاه کدددددددس فرسدددددددتاد
لشدددددددددددگر طلبیدددددددددددد روزگددددددددددداری
پدددددس پدددددره کشدددددید کدددددوه تدددددا کدددددوه

(نظامی)70 :1374 ،
از نکات تأمل برانگیز دیگر در این منظومه دوستداری حیوانات است .مجنون که از عشق لیلی سر به کوه و بیابان
گذاشته است ،با جانوران زندگی میکند .وحوش نه فقط به مجنون آزاری نمیرسانند بلکه او را از شر دشمنان
مصون میدارند .در جامعهای که حیوانآزاری امری مرسوم بوده است ارائه چنین رابطهای مبتنی بر مهربانی با
حیوانات کم نظیر ارزیابی میشود و از روحیه مداراجویانه و مسالمتآمیز نظامی نشأت میگیرد .به راستی که
مداراجویی مرزی نمی شناسد و آن که با آدمیان مدارا کند با حیوانات و تمام موجودات نیز به رفق و مهربانی رفتار
خواهد نمود .چندان که مجنون از فرط عاشقی ،چشمان آهوان در کمند بسته را همانند چشمان معشوق میپندارد
و با دادن اسب طوق از گردن آنها برمیدارد و رهایشان میکند:
دل چددددون دهدددددت کدددده بددددر سددددتیزی
آن کدددس کدددده نددده آدمیسددددت گرگسددددت
چشددددم ندددده بدددده چشددددم یددددار مانددددد؟
بگدددددذار بددددده حدددددق چشدددددم یدددددارش
گددددردن مددددزن کدددده بیوفددددا نیسددددت
آن گدددددددددردن طدددددددددوق بندددددددددد آزاد

خدددددددون دو سددددددده بیگنددددددده بریدددددددزی
آهدددددددو کشدددددددی آهدددددددوئی بزرگسدددددددت
رویدددددد ندددددده بدددددده نوبهددددددار مانددددددد؟
بندددددددددواز بددددددددده بددددددددداد نوبهدددددددددارش
در گدددددددددردن او رسدددددددددن روا نیسدددددددددت
افسددددددوس بددددددود بدددددده تیددددددغ پددددددوالد

(همان)124 :
هفتپیکر
بهرام گور پانزدهمین پادشاه ساسانی که در حیره پرورش یافته است از مرگ پدرش یزدگرد اول در ایران آگاه
میشود .ایرانیان پس از مرگ پادشاه ،پیر مردی خردمند را به سلطنت برمیگزینند .بهرام گور از سر تاج و تخت پدر
نمیگذرد و برای تصاحب حکومت به ایران لشکر میکشد ولی مردم ایران زمین را در این منازعه بیگناه میداند و
با نگاهی ترحمآمیز به آنها مینگرد:
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بددددددداز گفتدددددددا چدددددددرا ددی سدددددددازم
گرچدددددده ایرانیددددددان خطددددددا کردنددددددد
در دل سختشدددددددان نخدددددددواهم دیدددددددد
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برکشدددددددد بدددددددر مخالفدددددددان شمشدددددددیر
در پیکددددددددار و کیندددددددده بدددددددداز کنددددددددد
اول آن بددددددده کددددددده بخدددددددردی سدددددددازم
کدددددددز دل آزرم مدددددددا رهدددددددا کردندددددددد
نرمدددددددی آرم کددددددده نرمیسدددددددت کلیدددددددد

(نظامی)140 ،1389 ،
ی پادشاهی را انتخاب
اما ایرانیان به جای آن که در پیکار و کینه را بگشایند ،راه دیپلماسی و مذاکره با مدع ِ
میکنند .پادشاه نو بر تخت نشسته به بهرام گور نامهای سرشار از لطف و مرحمت مینگارد و آمادگیاش را برای
بازگرداندن تخت سلطنت اعالم میکند .بهرام با یک پیشنهاد ابتکاری قصد فیصله دادن به ماجرا را بدون جنگ و
خونریزی دارد .او با پادشاه خودخوانده شرط میگذارد که تاج شاهی در میان دو شیر نهند و هر که توانست تاج را
از میان دوشیر برگیرد ،پادشاهی به او رسد .شاه خودخوانده از این کار سرباز میزند و از مسابقه کنار میکشد .بهرام
به تنهایی دست به کار میشود و پس از نبرد با دو شیر ،تاج شاهی را از آن خوی میسازد .بدین ترتیب بهرام با
تدبیرِ کارساز خود از کشته شدن هزاران انسان بیگناه ،هرج و مرج و نابسامانیهای بسیار جلوگیری میکند .در
منظومه «شرفنامه» نیز «خاقان چین» نامهای مشحون از درشتی و نرمی به اسکندر مینویسد و ضمن تهدید او به
تقابل شدید در صورت حمله ،دست دوستی به سوی اسکندر دراز میکند .خاقان در نهایت با یک سلسله عملیات
روانی ،اسکندر را از حمله ویرانگر به سرزمین باز میدارد (نظامی)170 -186 :1380 ،
در بخشی دیگر از داستان ،بهرام گور در میانه شراب و شکار سخنِ کنیزی به نام «فتنه» را ناپسند و جسارتآمیز
میشمارد و او را مورد غضب قرار میدهد .فتنه به بهرام گور میگوید که اگر میتوانی مهارت خود را در شکار آشکار
سازی سر گور را به سُم بدوز .بهرام با چیرهدستی تمام از عهده کار برمیآید و انتظار دارد که فتنه شاهکار او را
بستاید اما فتنه جواب می دهد که این کار بر اثر تمرین فراوان انجام گرفته است و برای سلحشوری چون بهرام
اهمیت چندانی ندارد .بهرام خشمگنانه و صرف ًا به خاطر یک حرف نسنجیده دستور قتل فتنه را صادر میکند و به
سرهنگ میسپارد تا به زندگی او خاتمه دهد .سرهنگ فتنه را نمیکشد و او را در دهی نگه میدارد .آن ده قصری
با شصت پله دارد .فتنه گوساله ای را از بدو تولد هر روز به دوش میگیرد و از پلهها باال میبرد .این کار تا ش
سالگی گوساله مدام تکرار میشود .فتنه در مجلسی به صورت ناشناس ظاهر میشود و این کار محیرالعقول را در
برابر بهرام به نمای میگذارد .بهرام ادعا میکند که این کار در پی ممارست انجام شده است و حاصل زورآوری زن
نیست .فتنه نقاب از ر برمیکشد و خود را معرفی میکند و میگوید که چگونه است که شکار تو حاصل زورآوری
است و گاو برکشیدن من حاصل تکرار و تمرین؟! بهرامشاه از کرده خود پشیمان میشود و عذرها میآورد و کنیزک
محبوب و فراموششدهاش را دوباره با خود به دربار میآورد .قسمت مورد تأکید در این مقال ،صدورِ بیدرنگ و بدون
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تردیدِ حکم قتل برای یک کنیز ک است آن هم صرف ًا به این جرم که سخنی بر زبان آورده که پادشاه را خوش نیامده
است!
اسکندرنامه
اسکندرنامه زندگی افسانهآمیز اسکندر پادشاه مقدونیه را دربرمیگیرد و از دو بخ شرفنامه و اقبالنامه تشکیل
شده است .اسکندر در این کتاب سه چهره دارد :ابتدا پادشاهی جنگجو و جهانگشاست .سپس به مرتبه حکیمی
میرسد و در نهایت به مقام پیامبری نائل میشود .در همه این مراحل خوی جنگاوری اسکندر را رها نمیکند.
ذهنیت با جنگ عجین شده است .طبیعی است که در هریک از این رشته نبردها هزاران انسان بیپناه کشته
میشدهاند .سلسله جنگهای او با زنگیان و روسها در مثنوی اسکندرنامه با طول و تفصیل فراوان ذکر شده است.
نظامی گزارش داستانی یکی از بزرگ ترین فتوحات اسکندر را در این بخ آورده است .امپراتوری ایران در جنگ
گوگمل از اسکندر شکست خورد و در پی آن با قتل دارای سوم اقتدار هخامنشیان در هم شکست و سرتاسر ایران
به تسخیر اسکندر درآمد .موضوع شایسته تدقیق در ارتباط با بحث ما تخریب آتشکدههای زرتشتیان و بر باد دادن
ثروتهای افسانه ای پایتخت هخامنشیان است .اسکندر پس از فتح سرزمین پارس کمر به نابودی مظاهر تمدن و
فرهنگ ایرانی بست .آیین زرتشتی به مثابه شیرازه این تمدن در دوران باستان ،ایران را کلّیتی سیاسی -فرهنگی
میبخشید .اسکندر به دنبال گسستن این شیرازه بود و میخواست تا با انهدام آن ،تمدن ایران را از درون فرو بپاشد.
اسکندر شوش و تخت جمشید را به آت کشید و نقل است که بسیاری از نسخههای چرمین اوستا و دیگر متون
دینی باستان نیز در این بوالهوسیها طعمه حریق شد .از این روی ایرانیان او را اسکندر گجستک (شوم و ملعون)
لقب دادهاند .اسکندر آن گونه که در اسکندر نامه نظامی بازتاب یافته است چندان به آزادیهای دینی مستعمرات
اعتنایی نشان نمیداد و بر آن بود که به سرتاسر قلمرو گستردهاش رنگی از باورها و آیینهای یونانی زند ،چندان که
در ایران زمین تا اواسط دوره اشکانیان نیز میتوان نمادهایی از فرهنگ هلنیستی را مشاهده کرد .با این وجود ،کشور
گشاییهای اسکندر و حکومت جانشینان در کل ،سبب مبادالت فرهنگی دامنهداری در دنیای آن روزها شد.
اسکندر آتشکدهها را تخریب کرد و گنجینههای نهاده شده در آنها را به لشکریان بخشید .زنان و دختران شوینادیده
و به خدمت گرفته شده در این آتشکدهها را آزاد کرد .کتابهای علمی ایرانیان را به یونان فرستاد .نظامی معتقد
است که اسکندر میخواست تا با برچیدن آیین زرتشتی ،دین یکتاپرستی را جانشین آن سازد.
چندددددان داد فرمدددددان شددددده نیدددددکرای
گرامدددددددی عروسدددددددان پوشدددددددیده روی
همدددده نقدددد نیرنگهددددا پدددداره کددددرد
جهددددان را ز دینهددددای آلددددوده شسددددت
بدددده ایددددران زمددددین از چنددددان پشددددتیای

کددده رسدددم مغدددان کدددس نیدددارد بددده جدددای
بددددده مدددددادر نمایندددددد ر یدددددا بددددده شدددددوی
مغدددددددددان را ز میخانددددددددده آواره کدددددددددرد
نگهداشدددددت بدددددر خلدددددق دیدددددن درسدددددت
نماندددددددد آتددددددد هدددددددیچ زردشدددددددتیای
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دگددددددر زان مجوسددددددان گنجینهسددددددنج
همددددددان نازنیددددددان گلنددددددار چهددددددر
چددددو شدددداه از جهددددان رسددددم آتدددد زدود
بفرمدددددددود تدددددددا مدددددددردم روزگدددددددار
بددددده دیدددددن حنیفدددددی پنددددداه آورندددددد
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بدددددده آتشددددددکده کددددددس نیاکنددددددد گددددددنج
ز گلددددددددزار آتدددددددد بریدنددددددددد مهددددددددر
بدددددددددر آورد ز آتددددددددد پرسدددددددددتنده دود
جدددددددز ایزدپرسدددددددتی ندارندددددددد کدددددددار

همدددده پشددددت بددددر مهددددر و مدددداه آورنددددد.
(نظامی)114 :1380 ،

یقیناً اسکندرِ تاریخی یکتاپرست نبوده است ولی چرا فردوسی و نظامی در صدد مشروعیتبخشی به شخصیت و
عملکردهای وی بودهاند؟ این ،سؤالی است که پاسخهای پیچیدهای میتوان برای مفروض داشت .در مورد نظامی و
جامه مشروعیت پوشاندناش به زرتشتیستیزی اسکندر این احتمال را میتوان مطرح کرد که بیم نظامی از انتقادات
تند محافل محافظه کار که به زهد و پرهیزکاری گرای داشتند و تاریخ و فرهنگ ایران باستان را رد میکردند،
موجب این نوع موضعگیری ها از جانب او شده است تا از این طریق به اثر خود وجههای دینی ببخشد .ممکن است
بر مطالب مذکور این ایراد را وارد ساخت که اسکندر اگر هم دست به چنین اعمالی زده است یونانی است و نمیشود
همه آنها را به فرهنگ ایرانی و منظومه فکری شاعر نسبت داد .باید گفت که اسکندر نظامی دیگر آن اسکندر تاریخی
و یونانی نیست بلکه شخصیتی است داستانی که با هنروری نظامی کامالً به رنگ و هیئت ایرانی درآمده و روح ایرانی
در فضای منظومه به کالبد او دمیده شده است .همه کتاب هایی که بعد از اسالم در حوزه فرهنگی ایران به شرح
زندگی و جهانگشاییهای اسکندر پرداختهاند این گونهاند.
بیگمان با اندکی مداقه میتوان موارد دیگری را نیز به این فهرست اضافه نمود که شرح و توضیح آنها از عهده
این مقال بیرون است؛ مواردی مانند «داستان ملک زاده جوان مروی که پس از دیدن خوابی ،دشمنان پیرش را با
بی مدارایی تمام از میان برداشت تا ملک بر او مقرر شود( ».نظامی( .)151 :1378 ،جالب آن است که در این فقره،
نظامی قلع و قمع مخالفان را به بهانه جوانگرایی توجیه میکند .سخن ساالر گنجه به وقت سرودن مخزن االسرار
جوانی حدوداً چهل ساله بود و با حسادت پیران تنگ نظر در محافل ادبی اران دست و پنجه نرم میکرد .بعید نیست
که آوردن این حکایت صرفاً از سر جوانی و به منزله واکنشی تند به تنگچشمی آن دسته از ادبا بوده باشد .نظامی
در موضعی دیگر نیز به حسودان و منکران خود به سختی تاخته است .برای مثال در لیلی و مجنون در بخشی با
همین نام ،برنتابندگان نام و آوازه خود را روباه ،میمون مقلد ،زردگوش و منافق ،چرک دهان سگ ،دزد ،برادران
یوسف ،جهود ،ابولهب و  ...توصیف میکند( .نظامی )40-44 :1378 ،از چنین صفات پیداست که نظامی تعادل و
ثبات روانی خود را در تقابل با حریفان از دست داده است و میخواهد با چنین دشنامهایی عقدهگشایی کند) ،در
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حکایت ضمنی دیگری از لیلی و مجنون تاجداری مروی ،مخالفان خود را با قساوت تمام به پای چند سگ خونخوار
میاندازد.
در قصدددددده شددددددنیدهام کدددددده بدددددداری
در سلسدددددله داشدددددتی سدددددگی چندددددد
هدددددر یدددددک بددددده صدددددالبت گدددددرازی
شدددده چددددون شدددددی از کسددددی بددددر آزار
هددددرکس کدددده ز شدددداه بیامددددان بددددود

بددددددود اسددددددت بدددددده مددددددرو تاجددددددداری
دیواندددددده فدددددد و چددددددو دیددددددو در بنددددددد
بددددددرده سددددددر اشددددددتری بدددددده گددددددازی
دادیددددددد بددددددددان سدددددددگان خونخدددددددوار
آوردن و خدددددددددوردن همدددددددددان بدددددددددود

(همان)170 :
در هفت پیکر نعمان حکمران حیره و آموزگار بهرام گور ،سمنار را از باالی قصر خورنق که خود او ساخته بود
به پایین می افکند تنها به این بهانه که اذعان کرده بود اگر دستمزدی از این بیشتر میستاندم میتوانستم قصری به
مراتب زیباتر از این بسازم .نعمان برای آن که مبادا سمنار قصری از این باشکوهتر را برای دیگر پادشاهان بسازد و به
این ترتیب آوازه قصر وی را در محاق افکند ،دستور قتل سمنار را صادر کرد( .نظامی )121 :1389 ،و یا درآوردن
شرّ ،دو چشم خیر را:
شدددر کددده آن دیدددد دشدددنه بددداز گشددداد
در چدددددددراغ دو چشدددددددم او زد تیدددددددغ
نرگسددددی را بدددده تیددددغ گلگددددون کددددرد
چشددددم تشددددنه چددددو کددددرده بددددود تبدددداه

پددددی آن خدددداک تشددددنه رفددددت چددددو بدددداد
نامددددددددش کشدددددددتن چدددددددراغ دریدددددددغ
گدددددددوهری را ز تددددددداج بیدددددددرون کدددددددرد
آب ندددددددددداداده کددددددددددرد همددددددددددت راه

(همان)295 :
و نیز بستن دست و پای سگی و شکنجه کردن و آویختن از درخت ،فقط به علت آن که به اقتضای طبیعت
عمل نموده و با مادهگرگی آمیزش کرده و گوسفندان را یکان یکان به چنگال همان مادهگرگ سپرده است .این عمل
میتواند یکی از مصادیق خشونت در رفتار با حیوانات به شمار آید( .همان )336 :و همچنین بریدن سر طوطیانوش
دبیر اسکندر در طشتی زرین به دستور پادشاه زنگیان و سر کشیدن خون او که این عملِ ددمنشانه ،رعب و وحشتی
عظیم در دل سپاهیان اسکندر میافکند و می رود که تا جنگ مغلوبه شود ولی اسکندر با تدبیر وزیر ،جنگی روانی
به راه میاندازد .چند تن از زنگیان را دستگیر میکنند و یکی را در نزد دیگر اسرا سر میبرند و سرش را به آشپز
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میسپرند تا از آن ،خوراکی برای اسکندر آماده کند .آشپز سر و مغز گوسفندی را به جای کلّه زنگی میپزد و به
اسکندر میدهد .اسکندر در مقابل دیگر زنگیان به خوردن مغز زنگی مقتول وانمود میکند .دیگر زنگیان که شاهد
آدمخواری اسکندر شده بودند آزاد میشوند و گزارش چنین کاری را به لشکر خوی میبرند .زنگیان از شنیدن
چنین واقعه هولی ضعف بر دلشان مستولی میشود و بدین سان کارزار را به اسکندر میبازند( .نظامی)62 :1380 ،
واضح است که ارائه همه این تصاویر از سوی نظامی به منظور تبلیغ خشونت نیست .نظامی شاعری صلحجوست ولی
مدعای اصلی مقاله آن است که با تصاویر خشن نمیتوان به جنگ با خشونت رفت .تبعات ناخواسته ترسیم چنین
تصاویری گاه خود خشونتزاست.
در هریک از این بیست موردی که به عنوان مصادیق خشونت یا مدارا برشمردیم قربانیان خشونت عمدتاً مردان،
سپس زنان و در نهایت حیواناتاند .تقریباً می شود گفت که سخنی از کودکان در این حوزه به میان نیامده است؛
حال آن که امروزه کودکان بیشترین قربانی خشونتاند .در ادبیات کهن کمتر از کودکان یاد شده است .مریم ،لیلی،
فتنه و به تعبیری روشنک به نحوی قربانیان خشونت در داستانهای نظامیاند .اسکندر هر چند با خانواده دارا با
احترام برخورد میکند و بنا به وصیت دارا دخترش روشنک را به زنی میگیرد اما بدیهی است که این ازدواج چندان
با خواست و رضایت روشنک نبوده است به ویژه که بعدها اسکندر ،روشنک را با دستور خوی به یونان میفرستد و
به احتمال زیاد این امر نمیتواند به اختیار و انتخاب او باشد( .همان )125 :لیلی به اجبا ِر خانواده و مشخصاً پدرش،
به ازدواج مردی که دوست درنمیآید میشود و تقریب ًا در تمام داستان در نوعی حصر و انزوا خواه از طرف خانواده
و خواه خودخواسته به سرمیبرد.
نتیجهگیری
نظامی گنجوی یکی از حکیمان انساندوست و اخالقمدار تاریخ ادبیات فارسی به شمار میرود .او البته کمتر
دستخوش تعصبات شدید عقیدتی شده است .در منظومههای متنوع  ،هم مناظری از خشونت به چشم میخورد
و هم نشانههای روشنی از رواداری و تحمل دیده میشود .آنجا که کالم نظامی رنگ خشونت میپذیرد تأثیر
درشتناکی نهادینه شده در ذهنیت تاریخی ایرانیان آشکار است .هیاهوی جنگ از اغلب منظومههای نظامی به گوش
میرسد .جنبه دیگر قضیه را نیز نباید نادیدهگرفت .پادشاهان گوش به معترضان تندخوی خود میدهند .شیرین،
خسرو را به مدارا و رعیتنوازی دعوت میکند و بهرام با تدبیری هوشمندانه مانع از وقوع جنگ با هموطنان میشود
ن عاشق ،برای تصاحب لیلی از زور استفاده میکند ،دو حکیم با دو نظرِ متفاوت علمی کا ِر
لیکن از سوی دیگر مجنو ِ
دشمنایگی را بدانجا میرسانند که حاضرند دیگری را به قتل برسانند و سرانجام این که اسکندر پس از اشغالِ ایران،
با بیمدارایی تمام ،آتشکدههای زرتشتیان را تخریب میکند ،رسوم دینی آنان را برمیچیند ،شهرهای باشکوه را در
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آت قهر خود میسوزاند و کتابهای علمی ایران زمین را به مقدونیه انتقال میدهد .عالوه بر اینها در مقاله به این
نتایج نیز دستیافتهایم:
 نظامی به صورت مستقیم از رواداری حمایت کرده و به مقابله با انواع خشونت پرداختهاست اما گاه ناخواسته درمقام راوی داستان ،ابعادی از خشونت را در جامعه عصر خود به تصویر کشیدهاست .از سر بریدن و درآوردن چشم تا
شکنجه و سخت کُشی مانند در پای سگان وحشی انداختن محکومان و به پایین افکندن آنها از عمارتهای بلند.
 قربانیان خشونت در داستانهای کوتاه و بلند نظامی عمدتاً مردان سپس زنان و در نهایت حیواناتند .نمونههایی ازخشونت علیه کودکان در خمسه دیده نمیشود.
 پادشاهان و حاکمان در برخی از مواضع ،پیشگام مداراگری و پرهیز از خشونتند هر چند بعضی دیگر رفتارهاین داستانها ،مانند شیرین و پیرزن صریحاللهجه در مخزناالسرار
خشنی را در قبال رعایا در پی میگیرند .زنا ِ
پادشاهان را دعوت به رفق و مالطفت در حق مردم میکنند.
 نقد منصفانه ،پند و اندرز ،مذاکره و دیپلماسی ،احترام به کرامت انسانی ،پاسداشت طبیعت و حیوانات ،پرهیز ازخشم ،احترام به ادیان و مذاهب دیگر و مراقبت حاکمان از اعمال زیردستان خود از جمله راهکارهایی است که نظامی
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای جلوگیری از اشاعه خشونت به مخاطبان پیشنهاد میکند.
 همه قهرمانان داستان های نظامی شخصیتی دووجهی دارند .در جایی مروج صلح و آشتیاند و در جایی دیگرت همگی درشتی و نرمی باهم درآمیختهاست .حتی شیرین و
رفتارهای خشونتآمیز از آنان سرمیزند .در شخصی ِ
مجنون که شخصیتهایی آرمانیاند به بدن خود خشونت روامیدارند یکی خودکشیمیکند و دیگری خودآزار است.
بهرام گور و اسکندر که در ذهنیت نظامی پادشاهانی آرمانیاند گاه با قساوت عمل مینمایند و فرمانهای خشونتآمیز
صادر میکنند.
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Survey on some manifestations of moderateness and violence in Nizami
Ganjavi’s Khamsa
Saeed Karimi Qarababa1

Persian old literature has always proclaimed kindness and moderateness and has
avoided violence, dispute and vengeance. Therefore, Iran society and history has
passed through different and stressful paths. Literature represents a vague and blurred
image of uncontrolled violence in its deep layers though disputes and war has woven
with Iranian society warp and woof. Nizami Ganjavi is one of the Iranian poets and
advocate of peace that love and friendship is felt in his poems. However, in the depth
of his works, the traces of the mentality based on violence and lack of moderateness
can be found unintentionally. For instance, war is one of the main content of Nizami
poems and even the traces of violence can be seen in the realm of love. The lover
Majnun tends to act violently for possessing of Leila, in Makhzanoal- Asrar(Treasure
of Mysteries) two scholars with different scientific viewpoints debated so that they
are ready to kill each other and finally, Alexander destructs the Zoroastrian temples
violently and abolishes their religious rituals and put fire on their magnificent cities
and transfers Iranians academic texts to Macedonia. On other hand, the manifestations
of moderateness in Nizami verse are wonderful. Shirin invites Khosrow to moderation
and hospitality of the people. Bahram prevents war with his compatriots with
intelligent planning and the kings respond the protestors.

Key words: Nizami Ganjavi, Khamsa, violence, moderateness, war.
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