سال چهارم  ،شماره ،1ایپپی ، 10بهار 1400
www.qpjournal.ir
ISSN : 2645-6478

 1رسالت شاعردر نظریه ادبی حکیم نظامی گنجوی
دکتر مهدی اخروی

1

تاریخ دریافت 1399/09/27:
تاریخ پذیرش نهایی 1399/12/8 :
(از ص  106تا ص ) 124
20.1001.1.26456478.1400.4.1.6.3
چکیده
حکیم نظامی گنجوی از اندیشه ورانی اتهت ک ارای فلاتیت یای ینری و رهلری خود ته ا و ایدخ مشهارهی دارد
و ا وضهو ااوریا و اعتقادات خود را در یر زمین ای ایان می کند .در ییایوی امروز مکاتب ادای در مورد رتهاتت
رلر و راعر توج ا دیدگاخ اداایی مانند نظامی اسیار جذاب و راینماتت و افکار دقیق راعری کالتیا و صاحب
ایدخ را ،ا عنوان یا تهاختار فکری و فسسه ی در کنار مکاتب ادای متقدم و متاخر ایان می کند و جایگاخ محتوای
کالم و رتهاتت تهاو و تهانور را در دورخ ای خاص نشهان می دید .مسهاس ما در ایو پاویخ اتهتاراو و تدویو
دیدگاخ حکیم گنج در خرهوص رتهاتت رهاعر ،در رهارروب فکری نظامی گنجوی و قسمرو زمانی و مکانی اوتهت.
اررتهی ارهارات مسهتقیم و گاخ یر مسهتقیم رهاعر از خالآ ارارش در کخ خمسه و دیوان  ،ا خوای نشهان داد ک او
ارای گویر اتهمانی رهلر و ا ویاخ صهاحب ایو گویر ،رتهاتت عظیمی در نظر دارد ک مان از پوا تهرایی  ،ته ا
زاانی و یاوخ گویی رهاعر می رهود و مان تهتم تهانور ار تهاو می گردد .او مهمتریو رتهاتت یای رهاعر را امید
ااشهی  ،رهادی افرینی ،دیو پروری  ،ملرفت  ،اارو داری از تهاو ،گسهترش خردمندی  ،پرورش دیو و تهتایخ
خداوندی می داند و ا ت ا و ریوخ خود ،ایمیت یریا را ت ییو می کند.

 . 1عضو ییات عسمی دانشگاخ فرینگیان خراتان جنوای -فردوس .فردوس ،ایرانOk1346@gmail.com.
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مقدمه

رهارروب ذینی ک یر رههاعر یا نویسههندخ ینگام خسق ارر ادای پیخ رشههم دارد و ارخاتههت از مطاتلات  ،تاریر
پذیری یا و احیانا دریافت یای رهههودی او یسههتند ،نظری ینری او را رههکخ می دید ،ایو ملیار یا  ،در افرینخ
یای ادای  ،در حوزخ صهورت و ملنی  ،یموارخ مورد توج رهاعر یسهتند و فضهای فکری و ته ا ادای او را تهامان
می دیند .مسهاس ایو اتهت ک عموم رهلرای پارتهی گوی درمورد کم کیا توانایی یا و نظریات رهلری خود تهاو
رورههنی ا میان نیاوردخاند و ما در مشههرز زمیو نظری یای ادای مدونی ،نظیر ان

تههیرخ ای مشهههود دریونان

ااتتان و مماتا رای اودخ؛ در دتت نداریم.
ات ت در رهاعرانی نظیر حکیم نظامی گنجوی ،ایو قاتب ذینی در فضهای رهلری رهاعر ا خوای نمایان اتهت و گاخ
ارای امکان دتهترتهی تهری تر ماایب یا حتی ت سی و تایید رهیوخ رهاعر ،ا صهراحت ایان و تجویو می رهود .
حکیم نظامی ا رورنی ،اراء خود را در مورد جهان اینی و نظری ادای خود در خمس ایان نمودخ ک ما در فرصتی
گسهتردخ دامو ،موارد عمدخ ان را اا روش تحسیسی -توصهی ی اررتهی کردخ ایم و در ایو مقاآ ااشهی از ان تالش
گستردخ را در مقوت رتاتت راعر از دیدگاخ ان راعر تاو رناس واکاوی می کنیم(.اخروی)5 :1399،
فرضهی قااخ ار ات ما در ایو جسهت وجو ایو اتهت ک حکیم نظامی در حوزخ یای ماتسا رهلر و افرینخ ادای از
جمس مقوت مورد احث ما؛ یلنی رتهاتت رهاعر ،دیدگاخ مشها

و ملینی دارد ک ا صهورت پراکندخ و درعیو حاآ

اجوایی از یا کخ منسههجم در ارار او مطر رههدخ اتههت و اا پی جویی و تههامان دیی ،رهرخ کسی ان ار ما نمایان
خ واید رهد ک می تواند رایگشهای محققیو در اررتهی ارار نظامی یا حتی یم عرهران او اارهد و ات ت نشهان دید ک
یررند در ادایات کهو فارتی ،نظری پردازی ادای ا صورت دانشی مستقخ مرتوم ن ودخ اتت؛ اما راعران توانمند
فارتههی گوی ،ا ویاخ ارکان ایو ینر متلاتی  ،ایو تههاختاریا را ا عنوان پیخ فرض یای افرینخ ینری خود در
نظر دارههت اند و توومی در ایان مسههتقخ ان یا ندیدخ اند یررند ک در مواجه اا ارار ایو اورگان و ینگام نقد و
تحسیخ ان یا ایو ملیاریا یموارخ مورد نظر ناقدان و تحسیخ گران ادای اودخ اتت.
یر رنهد ،یویهان اردواردویب ارتس( ( )1355در کتهاب "نظهامی رهههاعر اورر اذراهایجهان" ،ع هداتحسهههو زریو کوب
( )1383در کتاب "پیر گنج در جسهت وجوی ناکجااااد"  ،ع .م ازر و دیگران ( )1360در کتاب "زندگی و ادیشه
ی نظهامی"  ،ارات زنجهانی در کتهاب "احواآ و ارهار و رهههر ماون ارتهههرار نظهامی" ،مجت ی ارزااهادی ( )1378در
کتاب "زندگی نظامی اورگتریو رهاعر داتهتان تهرای پارتهی گوی" ،تهلید حمیدیان در کتاب "ارمانشههر زی ایی" و
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اهروز رروتیان( )1388در کتاب" ینر و اندیشه ی نظامی"؛ کورهیدخ اند االاد زندگی و اندیشه ی نظامی را اررتهی
کنند و تههیر ت کر او را درو و ترتههیم نمایند و کتاب یا و مقارت متلدد دیگری نیو در خرههوص اندیشهه و ینر
رهلری و جامل رهناتهی رهلر حکیم نظامی ا نگارش در امدخ اند و ااخ یایی از ایدخ یای خاص رهاعر را اررتهی
کردخ اند؛ اما ییب کدام دریای منثور دریافت را انسهجام تهازمان یافت ای ک رهار روای مدون را در ذیو خوانندخ
ایجهاد کنهد؛ نهدادخ انهد و ایو مجهوآ دقیقها یمهان ریوی اتهههت که مها در پی ان یسهههتیم ؛ یلنی کی یهت و کمیهت
ارهارات مسهتقیم و یر مسهتقیم نظامی گنجوی در مورد رتهاتت رهاعر در ارار او رگون اتهت ه ا ر صهورت قااخ
ی ق اندی اتت و در نهایت ایا ایو او مای یا ،رهارروب نظری مشاری را ت ییو می کنده
در مورد رتهاتت اجتماعی ،فرینگی و اعتقادی رهلر و رهاعر ،صهاح ان مکاتب و نظری یای ادای ،از قدیم تا جدید،
ایدخ یای مت اوت و گاخ متناقضهی را مطر کردخ اند .ایو مسهاس ک رهلر ا ر م هومی حقیقی اتهت؛ اسهیاری از
منتقدان پیشهیو را حیران کردخ اتهت .افالیون رهاعران را مورد حمس قرار داد ک فق ترهویری رانوی از حقیقت را
ا دتههت می دیند .ارتههطو از رههاعران دفاع کرد ا ایو صههورت ک انان ،نوعی از احتماآ را ک از گوارش محض
حقایق مورد نظر مورخ ،مهم تر و پر ملنی تر اتهت؛ عرضه میدارند .تیدنی اا اعتقاد ا ایو ک راعر دراارخ ی ییب
ریو دروغ نمی گوید؛ وظی ه ی رهههاعر را فق در ایو نمی دید ک حقیقهت واقلی را نقخ کنهد؛ اسکه وظی ی او را
تدارو نمون یای اارز و زندخ ای ارای یدایت ا تهسوو اخالقی می دانسهت و رهسی؛ رهاعر را کسهی میدید ک اا
نمون یای جاودان ی ریویایی ک در ورای ایمیت اتت؛ تماس دارد(.دی و) 206 : 1366،
ارنوتد و ری اردز ،عالق مند اودند ک ارای رلر نوعی ملنی و نوعی فایدخ ایااند ک ان را ا وضو از عسم متمایو
تهازد و از یرگون مسهاوتیت مسهتقیم در ق اآ حقیقت عسمی ریایی ااشهد .ارنوتد ملتقد اود ،نوع اشهر یر روز ایخ
از پیخ ،پی خواید ارد ک ناگویر اتهت ا رهلر روی اورد تا رهلر زندگی را ارای ما ت سهیر کند .ما را تسهسی دید و
پشهتی انی کند .ادون رهلر عسم ما ناق

خواید اود و رهلر ،جای ان

را اکنون ،در زمین ی فسسه

ار ما می گذرد،

خواید گرفت(.یمان )208 :
رئاتیسهههت یا ،واق گرایی در رهههلر را تا ان اندازخ رزم می داننهد ک ادایهات را اا زندگی پیوند دید و ایو پیوند ا
رهکسی منطقی و کارامد ،ارای دتهت یاای ا یا تأریر اجتماعی ا کار اردخ رهود .اسینسهکی ،مهمتریو منتقد ادای
روتههی در میان ی قرن نوزدیم ،ملتقد اود :زندگی ذینی فرد ،یر اندازخ یم نی و پرمای اارههد اگر دآ مشههلوتی
دنیای ایرون؛ یلنی دنیای اجتماعی و انسانی را رامخ نشود ،ااز یم زندگی ناقری اتت ( .یارتند ) 143: 1393،
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اناارایو وجود رهاعر رورهنی ااخ اتهت او اا مشهلخ فکر خود ،حقیقت جاودانی را نورانی می کند .او حقیقت را اا
درخشهخ عجی ی ارای رو انسهان منور می تهازد و اا پرتو افکار خود رههر و صهحرا ،کاخ و کس  ،درهت یا و کوخ
تاران را ،نور افشانی می کند  (.یوگو  853: 1950،ا نقخ از:ماتاری) 627: 1348 ،
ا ایو ترتیب ،رتهاتت رهاعر ،م هومی وتهی  ،عمیق و متلیر اتهت و یریا از رهلرا ا یریقی ان را مورد توج قرار
دادخ اند.کمتر رهاعری اتهت ک رتهاتت خود را ،منحرهرا در تهرودن رهلر اداند .او مسهسما یدف و وظی

ای نیو ارای

خود در نظر می گیرد و ارای نیخ ا ان ،زاان رهلر را ک رتاتریو  ،گویا تریو ،کامخ تریو و مثرر تریو زاان یاتت
 ،اختیار می کند .رنان ک در رههلر ویکتور یوگو ،عشههق ،خانوادخ ،فرزندان ،میهو ،اررتههی مسههائخ مهم اجتماعی؛
رتهاتت اتهاتهی و واقلی رهاعر یسهتند و مکاتب ادای و فسسه ی امروز اا درکی اارتر و عمیق تر از یم ادوار ق خ
نس ت ا رلر ،اا یقیو در مورد کارکردیای فرا عسمی  ،ذینی و ملنوی رلر تاو می گویند.
مونتگمری اسجیو ملتقد اتت  :یر ینرمند یا نویسندخ  ،نظری یا فرضی ای را دراارخ ی حیات اختیار میکند .تاریر
نورههت ی وی یموارخ در ایو اتههت ک خوانندخ را ا ق وآ ان نظری یا فرضههی اقناع کند .ایو گون اقناع یمیش ه
یرمسههتقیم اتههت؛ یلنی خوانندخ ا ملتقد رههدن ا ریوی تههوز دادخ میرههود .ایو تس هسیم او تحت تاریر نوعی
ییپنوتیوم اتت .ینر عرض دارتو ،خوانندخ را م تون می کند( .وتا)95 :1370،
گویا او در قامت یا منجی یا مرههسد در زمانی خاص پا ا میدان گذارههت و می کورههد رتههاتت خود را ا اهتریو
رهکخ ممکو و ا یمان دقت و ضهرورتی ک عوامخ ظهور او ایجاد کردخ اتهت یا یسهتی و افرینخ از او می خوایند؛
انجام دید  .ایو جا نام یا زیاد مهم نیسهت اسک ضهرورت یسهتی اتهت ک ایو مسهاوتیت را یا زمان ار دوش ایو
ینرمند و زمانی ار عهدخ ان راعر می گذارد.
در مشهرز زمیو ا ویاخ در ایران و خرهوصها در دورخ مورد احث ما ،رهلر فارتهی عموما ،رهلری مسهاوتیت پذیر و
محتوا گراتهت .درتهت اتهت ک رهاعران ته ا اذراایجان ا خرهوص نظامی گنجوی ،ا زی ایی یای ظایری تهاو
اسهیار اها میدیند ،ا گون ای ک ارخی از محققیو ،نظامی را ا ت کرات فرماتیسهتی نودیا می ایند؛ اما واقلیت
امر ایو اتههت ک در رههلر نظامی ،محتوا و یدف تههرودن رههلر ،اا یم ایمیتی ک رههاعر ا فرم می دید ،جایگاخ
ناسهت را دارد .او ارای رهلرش مقدماتی در نظر میگیرد  ،ایدافی ترتهیم می کند و ارای ینر رهاعری خود وظی
و رتهاتتی قائخ اتهت .ایدخ اآ یا و ایدافی را در نظردارد ک در تهراتهر خمسه و عواتم ماتسا ان ای وق دن اآ
می رود.
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ما در ایو جسهتار می کورهیم ،مهمتریو م اییمی را ک جوء رتهاتت یای رهلری نظامی ا حسهاب می ایند و ا
یور مسهتقیم در ارارش ا انها ارهارخ کردخ و دریوآ حیات ینریاش ار ان یا پای فشهردخ ،از پشهت نقاب رنگارن
ایان ینری راعر ،ایرون اکشیم و دتت اندی ردخ تحت عنوانیای زیر عرض کنیم.
 )2امید دادن
ادون تردید وظی اصهسی رهاعران در یم روزگاران نظم ااشهیدن ا عناصهر اتهام در ایان اودخ اتهت .اگر زندگی را
از میان اردارهتو تضهاد یا یا پشهت تهر گذارهتو ان یا ادانیم ان وقت رهاعر تجرایاتی را ک در ایان نمی گنجد اا
ع ارات تقری اً ذینی ایان می کند( .گااریخ گرو)62 :1372 ،
عسیار ت ه رتی  ،نظامی رههناس ملروف می گوید :یر ینرمندی ک در دنیا پیدا رههدخ اتههت زمان ،ینر او را یس یدخ
اتهت و نظامی را زمان یسب کردخ اود ک ارزویای مست یا را جام عمخ اپورهاند و ایو مست یا؛ یمکاری ،یمدتی،
یم ستگی ،ت ایم ،دوتتی و مح ت ا وجود اورد (.ارزااادی)19 :1378 ،
رهاعر میتواند قهرمانان ارمانی را یوری جان دار و رورهو نشهان دید ک رها تقسید از فضهایخ انها را ارزو کند.
او میتواند جهانی را عرضه کند ک در ان فضهیست ،یمیشه پیروز میرهود و رذیست یا یموارخ کی ر می یااد .یا قادر
اتههت جهانی را ارائ دید ک در ان ادی و رههر خواخ پیروز یا ملسوب گردد؛ یوری زرههت نمایاندخ می رههود ک
خوانندخ در ایندخ یموارخ خواتتار اجتناب از ان خواید اود (.دی و)127 :1346 ،
توصههیا یای حکیم نظامی گنجوی از دنیایی ک در ان زندگی می کند اا یم مسههائخ و مشههکالتی ک از تههر
گذراندخ اتهت ،پیام یایی امید ااخ دارد .جسهت و جوی پیوتهت او ارای ترتهیم مدین فاضهس اشهری ،رو امید ا
ایندخای اهتر را یموارخ ا ماایب توریق می کند و از ایو جهت تهسا رهایسهت ی جالآ اتدیو موتوی ا حسهاب
میاید ک در اره ت اازار ارهوب ویرانگر ملوآ؛ رون نایی دم عشهق و امید در جامل می دمد .نظامی فضهای ایندخ
را یموارخ رورهو تر از اکنونی ک وجود دارد ،ترتهیم میکند و حتی در تهنیو کهنسهاتی ایو امید و نگاخ مث ت را
فراموش نمی کند:
نشههههد رونهق تههازگهیهم از تهههاهو
اسی گرر صهههد تهههاآ مو ار کهو
یهمههان نهقهرخ خهنهگهم کهنههد خهوش روی
یهنهوزم کهههو تههههرو دارد نهوی
صههههد انهدر ترازو نههد حق رهههنهاس
یهنهوزم ا ه پهنهجههاخ اهیههت از قهیههاس
دیههد در ا ه دامههان دی هها ا ه تاههت
یهنهوزم زمههان ه ا ه نهیهروی اهاههت
(نظامی)955 : 1388 ،
داتهتان عیسهی در ماون ارتهرار ،ایان گر ایو توصهی ی رهاعر اتهت ک  :ا دنیا و پدیدخ یای ان ک نگاخ می کنی
رشهمی مث ت ایو و امیدوار دارهت ااش ،یمانگون ک عیسهی در اراار یم نقایرهی ک نظارخ گران ارجی ی ته
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جسب نمود ( .نظامی،

ار می رهمردند و یلو و نیشهاندی دارهتند ،توج یا را ا دندان یای تهاتم و ته ید ته
)67 :1388
در داتهتان پادرهاخ نومید و امرزش یافتو او ،نظامی می خواید در یم گرفتاری یا و ناامیدی یایی ک اشهر در یر
روزگاری ممکو اتهت اا انها روارو رهود و تهراتهر گرفتار یاس و ناامیدی گردد ؛ روزن ای از امید را ارای او ااقی
اگذارد ک منجر ا نجاتخ گردد و رتاتت راعر ایو اتت ک امید را یموارخ در دآ ماایب زندخ نگ دارد.
دادگههری دیههد اههرای صهههههواب
گ هت خهدا اها توی ظهاتم ره کرد
گ هت رو ار مو اه تهههر امهد حیهات
تها اه مو امیهد یهدایهت که راتهههت
در دآ که( رههه هقهتهی از مهو نه هود
تهرزخ درافهتههاد ا ه مهو اهر رهو اهیههد
یههر اهه ههرقههاب درانههداخههتههم
کای مو مسههکیو ا تو در رههرمسههار
گهرر ه ز فهرمههان تهو اهگههذرهههت ه ام
یهها ادب مههو ا ه رههههراری اههکههو
رون خجسم دیههد ز یههاری رتههههان

صهههورت ایههدادگری را ا ه خواب
در رههه هت از روز مظهاتم ره کرد
در نهگهریههدم ا ه یهم ه کههایهنههات
یا ا خدا رشهههم عنایت کراتهههت
ییب کسهههی را اه کرم ظو ن ود
روی خجهخ گشهههته و دآ نهاامیهد
تکیه اه امرزش حق تههههاختم
از خههجههالن درگههذر و درگههذار
رد مکنم کو یم ه رد گشهههت ه ام
یهها ا ه خهالف یهم ه کههاری اهکهو
یهاری مو کرد ک( ای کسهههان...

(نظامی)45 :1388 ،
 )3طرب و شادی
از دیگر رتهاتت یایی ک حکیم نظامی ارای خود در نظر می گیرد ،یرب ااشهی و رهادی افرینی اتهت .ریوی ک
گویا جامل ی ان روز گنج اا نظامیگری یا و تشهکرکشهییایی ک رهاید ان اتهت؛ اسهیار ادان نیازمند اتهت.اهتریو
کاری ک در ان تحظات ارای اتهایخ خسق ارگویدخ اتهت خنیا گری رهاعران و قره گویی مادران اتهت تا ا ایو
وتیس اار می از دآ یا اوداید.
رو رکوف ریاحیو ا یوای مهراانی
ا اجازت تب مو دآ خسق ااز خندد
ک زند در ملنی ک خورد می ملانی
اگر ایو نشایگ را نلمات مو ن ارد
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(نقخ از :ارزااادی)81 :1378 ،
او یاداوری می کند ،یرب و رههادی حق و تهههم یم اقشههار اار و پاییو جام و حتی وحوش و ایااانیان اتههت.و
رلراو ا گون ای رادی افریو اتت ک وارن کوخ و درت یم اا زموم ی ان رادمانی می کنند:
ورد هوارن هوآ خهوان رههههدخ
رههلر نظامی رههکر افشههان رههدخ
(نظامی)41 :1388 ،
حکیم نکت تههنگ گنج  ،یاداوری می کند یررند در دنیا ،نوش یا و نیخ یا یمراخ یم یسههتند؛ اما در عیو حاآ
اصاتت اا رادی اتت و ن اید ا اهان ی گرفتاری یا ان را از دتت داد.
ک ه اههازش خم نههداد از دردمنههدی
کههدامهیهو تهههرو را دادی اهسهنههدی
ن ه دادش عههاق ههت رن ه گههخ زرد
کهدامیو تهههرخ گهخ را کو اپرورد
گهی صهههافی توان خوردن گهی درد
یهمهی تهقهم ه رهههکهر نهتهوان فهرو اهرد
(نظامی ) 170: 1388 ،
در ااتدای داتهتان تیسی و مجنون ،ان جا ک رهاعر از پیشهنهاد نظم ایو منظوم و اکراخ در پذیرش ان تهاو می
گوید؛ ایو ااخ از دیدگاخ خود را ک رهلر حتماً ااید فضهایی رهاد و اایراوت دارهت اارهد و در خوانندخ رهادی و
یرب ایجاد کند ،ایو گون ایان می کند:
ای ایههنهه روی ایههنههیههو رای
گ تم تهههاو تو یسهههت ار جهای
اندیشه ه فراخ و تهههین تنگسهههت
تیکو ر ه کنم یوا دو رنگسههههت
گردد تهههاو از رهههد امهدن تنه
دیهسهیهو فسههههان ه رهون اهود تهن ه
تهها ی ه ه تههههواریههی نههمههایههد
مههیههدان تههههاههو فههراخ اههایههد
ت سهههیر نشهههاا یسهههت ازو دور
ایو ایهت اگرره یسهههت مشههههور

(نظامی)323 :1388 ،
او یموارخ می خواید ا خوانندخ تسقیو کند؛ نلم یا و قره یا اسهیار گذرا یسهتند وریق از دتهت دادن رهادی و
نشهاا نیسهتند .نگاخ مث ت نظامی ا زندگی و ایندخ ،ااعث میشهود؛ ارعک( حکیم ناصهر خسهرو ق ادیانی ک در ایام
اتانی ،ترس تاتییای اتی را یاداوری میکند یا رون گرویهایی از عرفا ک در وصاآ یم محنت فراز احتماتی را
دارند؛ یموارخ ا تپیدی یای پ( از رام تیرخ ایندیشد.
در عقهب رنگ اسهههی راحهت اتهههت
رنگ ز فریهاد اری تهههاحهت اتهههت
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تههانههگشههههایههد گههریههی دیههگههرت
رههحن ی م پیشههرو رههادی اتههت

(نظامی)56 :1388 ،
ویکتور یوگو ملتقد اود رهاعر ااید در پیشهاپیخ مردم یم ون مشهلسی گام اردارد و راخ راتهت را ا انها نشهان دید(.
ایات ماتاری ) 627 :1348 ،حکیم نظامی ا ایو پیخ روی پیام رگون  ،ا عنوان یا رتاتت ارای راعر ااور دارد.
او ملتقد اتت:
زیر زاان مردخ تاو تنگ راتت
خاصه ه کسیدی ک در گنگ راتهههت
اههاز ر ه مههاننههد ا ه ایو دیگران
اهسه ههخ عهررهههنههد تهههاهو پهروران
تهههای ای از پای پیلم ری اتهههت
پردخ رازی ک تاو پروری اتت
( نظامی)19 :1388 ،
)4

دین پروری

از رتهاتت یای اارزی ک نظامی ارای خودش ،ا عنوان یا رهاعر ،در نظر می گیرد ا خدمت گرفتو رهلر ارای
ترویگ و پرورش دیو خداوند اتت.
دادگهران کههار رهنهیهو کهردخ انههد
کههار تهو پهروردن دیهو کهردخ انههد
(نظامی )46 :1388 ،
از دیهدگهاخ ارنوتهد ،نقشهههی را که مهذیهب پیخ از ایو درجهامله ای ها میکرد؛ ادایهات اهایهد اه عههدخ اگیرد و اه زنهدگی
ملنی ا اشهد .در ملرب زمیو ،پیشهرفت یایی ک در عسوم در تهدخ نوزدیم صهورت میگرفت؛ ااعث میرهد ک ارای
رورهن کری ویکتوریایی ،اعتقاد ا مذیب تهادخ ،روزا روز ناممکو رهود در عیو حاآ جای خاتی ان  ،ان یا را م
زدخ می کرد .نظر انان ایو اود ک ایو جای خاتی را ادایات می تواند پر کند (.یار تند) 194: 1393 ،
درادب قدیم مهمتریو مسهاس ای ک در نقد ملنایی رهلر مطر اودخ اتهت ،مسهاس دینی و یردینی اودن رهلر و ا
یور کسی نسه ت رهلر اا رهرع اودخ اتهت  .رهلرای متأخر ار ایو عقیدخ اودند ک رهلر ااید در توافق کامخ اا رهریلت
اارهد و از موضهوعات یررهرعی تهی اارهد .مارهوصها اا ظهور تهنایی مسهاس ی انط از رهلر و رهرع ا یور جدی
وارد ادایات رهد  .رهلر فارتهی ق خ از او ،رهلری یردینی اود ک مانند نقارهی یای دیواری و موتهیقییا ایشهتر در
دراار محرور ردخ اود (.پورجوادی)46 :1374 ،
حکیم گنج ایان می کند ک تنها حامی و ناجی ،ک انسههان را از حسههاب و کتاب روز جوا می ریاند ،حمایت دیو
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اتت.
در حهرم دیهو ا ه حهمههایههت گهریهو

تها ریی از کشهههمکخ رتهههتایو
(نظامی)59 :1388 ،

او یاداوری می کند پیمودن راخ دنیا ادون دیو امکان ندارد .
رارخ ی ایو کار یمیو اتت و ا(
مرکب ایو اادی دیو اتت و ا(
( نظامی) 63: 1388 ،
در یمیو راتتا توصی یای موکد ا ملاد اندیشی دارد .
زامههدن مههرر رههههمههاری اههکههو
عدآ تو قندیخ رب افروز توتت

میرتههدت دتههت حرههاری اکو
مهونه( فهردای تهو امهروز تهوتههههت
(نظامی) 53 :1388 ،

 )5معرفت
دیگر رتهاتت رهاعر ا زعم نظامی ،اتتوام ملرفت و توصهی ا ملرفت اتهت .او یاداوری می کند ک نشهان ادمیت
ادمیان ،ملرفت اتت و اگر ملرفت ن ارد دیگر انسانی وجود ناواید دارت.
و ادمهیههان را ز مهیههان اهردخ انههد
مههلههرفههت از ادمههیههان اههردخ انههد
( نظامی) 50 :1388 ،
در حقیقت کارکرد رهلر ایو اتهت ک اگایی را از حیط جهان محسهوس ا جهان خیاآ می ارد تا حوزخ ی ادراو
و احسهاس مشهترو را گسهترش دید .ا ایان جام تر می توان گ ت وظی ی اصهسی ینر ،خود یمیو اتهت تا تهوء
ت ایم یای نارههی از فلاتیت یای ای رههمار اشههری را ا ت ایم جملی انسههان ت دیخ کند .قران کریم یرجا احث
فردیت ریوی اتهت ،از واژخ اشهر اتهت ادخ می کند .و یرجا از موجودی فرییات و اجتماعی تهاو می گوید ،از واژخ
انسان اهرخ میارد.
قخ انما انا اشر مثسکم (کها) 10 :
تقد خسقنا ارنسان فی احسو تقویم(تیو ) 4:
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 )6حفظ پایگاه سخن
دیگر رتاتت راعر ا نظر نظامی ح ظ ارزش و پایگاخ تاو اتت ا تل یر یوراس رلر فنی متلاتی و جدی اتت و
ن اید ان را تا حد وتیس ای ارای ت رید در مجات( خورگذرانی پاییو اورد (.یارتند)36 :1393،
ات ت موتوی ملتقد اتهت :تهاو ا قدر ادمی می اید .تهاو رون اای اتت ک میراب ان را روان می کند .اب ر
میداند ک او را ا کدام درهت روان کردخ اتهت .یسقو اتحکم عسی تسهان اتواعظیو اقدر یمم اتمسهتملیو( .موتوی ،
فی ما فی ) 108 ،
ا ایو ترتیب ح ظ پایگاخ رهلر ا گون ای ح ظ مقام و مرت ت رهاعر یم یسهت .تذا نظامی ا رهدت تاکید دارد ک
ایو مقام ااید ح ظ رود.
رهد تاو را مگ( افشانم مکو
رون تانت رهد رد ارزان مکو
تها ننیورهههنهد مگو گر دعهاتههههت
تها نهدینهدت مسهههتهان گر وفها تهههت
(نظامی)20 :1388 ،
کسهانی را ک ایو جایگاخ را ح ظ نمی کنند ،اا انگشهت تلجب و تمسهار نشهان میدید .ان یا را از ایو نوع ملامس
اا تاو من میکند و ازادگی و اارو داری تاو را رلار و وجه ی یمت خود تاخت اتت.
کهاب تهههاو را تهههاو ارای ارد
عهقههخ مهرا ایهو تهههاهو از جههای اهرد
کی اود اای که اه نههانی دینهد
میوخ ی دآ را ک ه ا ه جههانی دینههد
ایو گرخ یهائی که کمر اسهههته انهد
ای فسا از دتت تو رون رتت اند
( نظامی) 20 :1388 ،
از دید گاخ حکیم نظامی ،یکی از جن یای ح ظ حرمت تهاو  ،راتهتی و راتهتگویی اتهت .یررند در نظر او رهلر
ا نارار امیات اا تایالت دروغ مانند اتهت ،وتی پیام و محتوای ان یرگو نمی تواند درو یو اارهد .رتهاتت رهاعر
ان اتهت ک راتهتی را یررند تسخ اارهد ا رهیرینی در تهانخ درو کند و ایمینان میدید رضها و نرهرت اتهی در
یمیو ریوخ اتت.
در تههاو راتههت زیان ک( نکرد
راتهههتهی خهویهخ نههههان که( نهکهرد
راتهههتهی از تهو ظه هر از کهردگههار
راتهههتی اور ک ه رهههوی رتهههتگههار
تهسهخ اهود تهسهخ ک ه اتهحهق مهر
گهر تهههاهو راتههههت اهود جهمهس ه در
نهاصهههر گ تهار تو اهارههههد خهدای
رون ا تهههاو راتهههتی اری ا جای
( نظامی)76 : 1388 ،
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او تاکید میکند ک دروغ و کگ گویی ا جایگاخ تهاو تطم وارد می کند .وقتی رهلر می تواند ظرفی رنگیو ارای
گنجایی راتهتی و درتهتی اارهد؛ ررا رهاعران ا تهمت دروغ و اتودخ کردن تهاحت تهاو ا کای یا و ناراتهتی یا
می روند.
اود جایو یر ان از ممکنات اتت
اگرر در تههاو کآب حیات اتههت
درو ههی را ر ه اههایههد خههرو کههردن
رهو اهتهوان راتهههتهی را درو کهردن
کسی کو راتتگو رد محتشم گشت
زکا گویی تههاو را قدر کم گشههت
جههههان در زر گهرفهتهی مهحهتشهههم وار
رو ص د صادز امد راتت گ تار
( نظامی)110 : 1388 ،
حکیم گنج ارای تاکید ار ارو تههاو و ارزش پسههندیدخ گویی ،ایو تهه ارش را ا نوعی ن فق توصههی خود ک
ته اررهی از عواتم اار می داند و ا اتقای ایو م هوم از قوآ تهروش اتهام گر ک در اینجا خضهر پیام ر اتهت اتهتناد
میکند:
اه رازی که نهامهد پهذیرایی گوش
مهرا خضهههرتهلهسهیهم گهر اهود دوش
ز جهام تهههاو رهارهههنی گیر مو
ک ه ای جههامهگهی خهوار تههداهیهر مهو
نم از رشهههمه ی زنهدگی یهافته
رو تهههوتهههو تهههر از اندگی تافت
تهههاو رانهد خوایی رو اب روان
رهههنیهدم که در نهامه ی خسهههروان
که در پردخی کا نسهههازنهد تهههاز
مشهههو نهاپسهههنهدیهدخ را پیخ اهاز
پسهههنهدیهدگهانهت پسهههنهدنهد نیو
پسهههنهدیهدگی کو که اهارهههی عویو
( نظامی) 931 :1388 ،
او در نهایت تاکید میکند؛ کسی تاو را ارو مینهد و پایگاخ ان را درو می کند ک خود تاو رناس اارد.
دانههد که متههاع مهها کجههایی اتههههت
انک( که ز رههههر ارهههنهاییسهههت
خرمخ ن منم ک جو منی یست
وان کو ا کای مو کشد دتت

ا تل یر راعر ،ضای کنندخ ی عرض تاو ،خود را در ملرض ضای کردن یکی از تطی
ک ااید در درگاخ خداوند پاتخ گوی عمخ ناپسند خویخ اارد.

( نظامی )332 : 1388،
یای اتهی قرار دادخ اتت
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 )7ترک دنیا
یکی دیگر از رتاتت یایی ک حکیم نظامی گنجوی ،ارای خود و رلرش در نظر می گیرد .در گذرتو و فراتر رفتو
از رهار روب محدود جسههم و دنیاتههت .خود او ایو منخ را در زندگی دارد و میخواید دیگران را یم ا فهم ان
نودیا کند .توصی یای موکد او ا توج ا دآ و جان و ترو دنیا در راتتای یمیو ایدخ و ت کر اتت.
تهها پههر عههیسههههیههت اههرویههد ز پههای
پههارخ کههو ایههو پههردخ عههیسههههی گههرای
از تههههر انرههههاف جهههههان را گههرفههت
یر ک ه رو عیسهههی رر جههان را گرفههت
(نظامی) 47 :1388 ،
گایی ایو توصهی ی خود را اا ت رهیخ زیاد و ذکر رهواید متلدد ایان میکند ،تا ماایب خویخ ا ویاخ رهاعران را
اتواند مجاب کند ک حرف حق او را اپذیرد و ارای گام نهادن ا فضههای مقدس تههاو ،گام ناسههتیو را ار وجود
مادی و امیاآ ن سانی خود اگذارند و ازادخ و پاو وارد میدان تاو روند.
یهیهب در ایهو نهقهط ه پهرگههار نهیسههههت
ایو دو تهه ه مرکهب که اه زیو کردخانهد
پههیشههههتههر از جههنهه ههخ ایههو تههازگههان
پههایههگهه عشههههق نهه مهها کههردخایههمه
در دو جههههان عهیههب و یهنهر اسهههت ه انههد
نهیسههههت جههههان را رهو تهو یهمهاههان ه ای
اههگههذر از ایههو مههرغ ی ه ههیههلههت خههراش

کهو خه ایهو دایهرخ اهر کههار نهیسههههت
از پههی مهها دتههههت گههویههو کههردخانههد
نهههوتههههه هههران و کهههههههو اوازگهههان
دتههههتهکهخ عشههههق ن ه مهها خهوردخایهمه
یههر دو ا ه فههتههراو تههو اههراسههههت ه انههد
مههرغ زمههیههو را ز تههو اهه دانهه ای
اهر تهههر ایهو مهرغ رهو تهههیهمهرغ اههاش

( نظامی) 56 :1388 ،
 )8شعر و شرع
نظامی تاکید می کند ،رهلر ااید در اختیاررهرع قرار گیرد و خودش ایو تلهد را ارای ینر رهلریاش در نظر دارد و
ایو رتاتت را ارای دیگر راعران نیو گورود می کند .
رههههاعههری از مرههههطهه هه ازاد رههههد
رهههلهر ا ه مهو صهههومهل ه اهنهیههاد رههههد
یههر دو ا ه مههو خ هرق ه در انههداخههتههن هد
زایههد و رای هب تههههوی مهو تههاخهتهنههد
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(نظامی ) 32: 1388
او تاکید می کند ک رهلر در کنار رهرع می تواند؛ رتهاتت اتهمانی اش را درتهت تر انجام دید و رهاعر وظی دارد
ق خ از ورود ا جرگ ی رلرا ،اگایی و تلهد ررعی خود را کامخ کند و جاتب اتت ک او ایو اتتوام واگایی ررعی
را ار تایر اایست یای رلر و راعری مقدم می کند.
نههامههود رهههههلههرمشهههههو زیههنهههههار
تهها نههکههنههد رهههههرع تههورا نههامههدار
تههههسههطههنههت مههسهها مههلههانههی دیههد
رههههلههر تههو را صههههدر نشههههان هی دیههد
کهو کهمهرت تههههای ه ا ه جهوزا رتههههد
رههههلهر تهو از رهههرع اههدانهجهها رتههههد
کههههاتشههههههلههههراء امههههراءاتههههکههههالم
رهههههلههر اههرارد اهه امههیههریههت نههام
(نظامی) 32 :1388 ،

 )9خردمندی
رهاعر را مق وآ و کالمخ تهتودنی

از دیگر رتهاتتیای رهاعر توصهی ا عقخ و خردمندی اتهت .اوملتقد اتهت؛ ان
می کند اتتوام عقخ و خرد اتت .
نههام ک ه اههردی ک ه تههههتههودی تههو را
گههر رهههههرف عههقههخ نهه ههودی تههو را
گهر ن ه خهری خهر ا ه وحههخ در مهکهخ
عقههخ مسهههیح هاتههههت از او تهههر مکخ
یههها زدرش دامهههو مهههو دور گهههیهههر
یهها اهه رخ عههقههخ اههرو نههورگههیههر
یههلههم ه ی گههنههجشهههها مههک هو اههازرا
مسههههت مههکههو عههقههخ ادب تههههاز را

( نظامی) 74 :1388 ،
ریوی ک ت ب ررافت انسان و تمییو او از اهایم گردیدخ ،ااید جایگایخ در زندگی انسان محترم رمردخ رود و
ان از محدودخ عقخ و اداای ک عقخ ترتیم می کند ا دور اارد دور ریاتنی اتت.
دتهههت ار او مهاآ که دتهههتوری اتهههت
یهر تههههاهنهی کهو اداهخ دوری اتههههت
گههرمههنههم ان حههرف در اوکههخ قههسههم
و انهه هه نهه از عههسههم اههرارد عههسههم
رههههههر ا ه رههههههرش نه هرتههههتههادمهی
گههرنهه در او داد تهههههاههو داد مههی
(نظامی ) 88 : 1388،
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 )10اصالت تالش
حکیم رهاعر ،تأکید فراوانی ار تالش و کورهخ و پرییو از اطاتت دارد و ایو امررا ا عنوان یکی از رتهاتت یایی ک
ااید در جامل رونق گیرد مد نظر گرفت اتت .
گههرنههنههویسههههی قههسههمههی مههی تههراش
ههافههخ مههنشههههیههو ورق هی م هی خههراش
دتهههههت مههدار از کههمههر مههقهه ههالن
تهههرمهکهخ از صهههحه ههت رورهههنههدرن
( نظامی) 49 :1388 ،
اتهتدرآ او در ایو توصهی  ،ایو اتهت ک یم ی زمیو و اتهمان و ارکان ریو و دررهت ان در تکاپو و جن خ یسهتند
و انسهان یم ا عنوان جویی از ایو مجموع ی یدفمند ،ااید یموارخ در تالش اارد .و ن ( تالش  ،ارای نوع انسان
م ید اتت.
تها تهههانی رون فسها اری اه دتههههت
رون فسها از پهای نشههههایهد نشهههسههههت
(نظامی)32 :1388 ،
 )11حمد و ستایش
یم نوایی اا کاینات در حمد و تههتایخ خداوندی و رتههوآ اکرم (ص) یکی از جن یای اسههیار مهم در پرداختو
نظامی گنجوی ا رهلر و رهاعری اتهت .او عالوخ ار ایو ک نلت و تهتایخ را وظی و رتهاتت یر تهاو تهرا و تهاو
دان میداند ،در خالآ ارهههلهار تهههتهایخ امیوش ک گاخ فرم کامخ یا تحمیهدی یا منهاجات را ا خود می گیرد ،اا
ایانی اتهمانی و کم نظیر راز و نیازی تطیا اا خداوند دارد .ا م اییم عمیق خدارهناتهی وارد می رهود و صه ات
جماآ و جالآ اتهی را مورد توج قرار میدید(.اخروی)23 :1375،
رههروع اوتیو گنگ منظومخ اا ای ی رههری ی اسههم ام اترحمو اترحیم و مناجات یای ادی ایو ااخ ،ا
اضهاف ی دو مناجات دیگر و نلت رتوآ اکرم (ص)  ،ملراجی و نلوت رهار گان ی الدی ،یم اعتقاد راتخ راعر را
ار توج تام ا تهتایخ خداوند و اوتیای دیو ا ویاخ رهروع محکم ارار ادای اا ایو قسهم از ارهلار را نشهان می دید.
اتهتمداد از خداوند و ایجاد فضهای ملنویی ک در نظری ی رهلری او ،ارای خسق رهلر جایگاخ ویاخای دارد  ،ایو جا
خود را ا صورت خسق مناجات یای ادی نشان می دید .مناجات یا و راز و نیاز یایی ک کسید ورود ا عاتم رلر و
راعری اتت و گویا از قدم یای ناستیو دتتوراتلمخ رلر و راعری اتت و نظامی اکیداً ا ان ااور و اتتوام دارد.
یسههههت کههسههیههد در گههنههگ حههکههیههم
اسهههههمام اتهههرحهههمهههو اتهههرحهههیهههم
نههام خههدایسهههههت اههر او خههتههم کههو
فههاتههحهه فههکههرت و خههتههم تههههاههو
اههیههخ اههقههای یههمهه پههایههنههدگههان
پههیههخ وجههود یههمهه ایههنههدگههان
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مههرتهههههسهه پههیههونههد گههسههوی قههسههم
پههردگههی پههردخ رهههههنههاتهههههان کههار
مهاهتهرع یهر ر ه وجهودیهخ یسههههت ...

(نظامی)15 :1388،
تحمیدی ی ا ازیو خمسهه ،ک قدری ت کر رههاعر را ا حاکمیت ج ر و توفیق نودیا می کند ،رورههو گر جایگاخ
مناجات یای از تر نیاز ا توفیق و یاری خداوند ،در نظری ی ادای راعر اتت.
فضهای مناجات اوآ او نیو اسهیار رقیق و عای ی اتهت .تهانانی پر رهور از عمق دآ و جان و ات ت امیات اا یمان
احسههاس نیاز ا یاری خداوند ،ارای توفیق در وارد رههدن ا عاتم رههلر و فضههای رهههود رههاعران ک در نهایت یم
دیدگاخ اتهاتهی خود را در ارت اا میان رهلر و تهتایخ خداوند ایو گون مطر می کند .زاانی ک نیایخ گو و حمد
خوان ن ارهد ،یمان ا ک خامورهی گویند .در دیدگاخ او ارزش و اعت ار رهلر ا حمد و تهتایخ اتهی و در خدمت
خاتق اودن محقق می رود.
خههاو ضههههل هی ها از تههو تههوانهها رههههدخ
ای یهم ه یسههههتهی زتهو پهی هدا رههههدخ
مهها اههتههو قههائههم رههو تههو قههائههم ا ه ذات
زیههرنشههه هیههو عههسههمههت کههایههنههات
تهو ا ه که( و که( ا ه تهو مههانهنههد نهی
یسههههتههی تههو صههههورت پههیههونههد نههی
وانههک ه نههمههردتههههت و نههم هی هرد تههوئ هی
انهه هه تههلههیههر نههپههذیههرد تههوئههی
مههسهها تههلههات هی و تههقههدس تههوراتههههت
مهها یهم ه فههانهی و اهقهها اه( تهوراتههههت
قه ه خضههههرا تهو کهنهی اهی تههههتهون ...
خههاو اهه فههرمههان تههو دارد تههههکههون

(نظامی) 1388:17،
گویا ایو رتهاتت رهاعر ،ایشهتر ریشه در نیازمندی او دارد تا ادای تکسیا .زیرا حاآ و یوای ایو مناجات یاتهت ک
ته ب جاری رهدن فیض اتهی و ظهور مسک ی رهلر و ینر می رهود .ا ذیو ،حاآ و یوای ملنوی و فریشهتگی می
دید و مجاآ اروز افکار نادرتت و ریطانی را کمتر می کند :
که اهدان روش اگردم ز اهدی و اهد گمهانی
مهسهکهها و پههادرههههایهها رورهههی کهرامهتهم کهو
کنم ایهخ ملرفهت را یمه تههههاته میواهانی
مددی دیم زفیضت ک ا ذوز ان حالوت
ک اراتهههتان حکمت کنم اتهههتیو فشهههانی
زیهرازگههاخ خهویشهههم عهسهمهی اهر اتهههتهیهو کهو
که فررهههته اها رهههیهاییو نکنهد یم ارهههیهانی
حرم تو امههد ایو دآ زحسههههد نگههاخ دارش
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(نظامی ،ا نقخ از  :ارزااادی) 81 :1378 ،

 )12نتیجه گیری
حکیم تاو ترای گنج  ،ن از ان دتت رلرایی اتت ک ا اهان ینری ترایی  ،از محتوای تاو ست کند و
ن در رمار کسانی اتت ک اا تتم ار تاو  ،ایو در رایوار را در فضایای ناپاو ا کار گیرد و ارای خورایند یا
مطام مادی ،درپای خوکان و ددان ناریق اریود .اررتی ارلار راعر نشان دادک او ارای تاو حرمت و جایگایی
اتمانی در نظر می گیرد و راعران تاو تنگ ک گویران درخشانی ا رورنی خوررید ار کا دارند را در صا
پاکان درگاخ اتهی و پشت تر ان یا قرارمی دید .
ا تل یر تاو ترای گنج  ،راعر دیر پسند ت ا اذراایجانی  ،نووآ تروش رلر ار دآ راعر ،ارای او رتاتتی
خطیر می افریند ک ااید جهت پاس دارت و ت سی ان جد اسی ملموآ دارد و ایو ااور قس ی اتت ک او را وادار
میکند ،عالوخ ار اتتوام عمسی ایو رتاتت ،ا رورنی پای یای ان را ارای راینمایی تاو ترایان و مت کران دیگر
ایان کند .و یموارخ حامی ااروی تاو و ارو نهادن ادان اارد.
نظامی یکی از رتاتت یای راعر را حمد و رنا گویی خداوند می داند ک خود در ایو یریق اتطورخ ای ای ادیخ
اتت .ملتقد اتت :راعر ااید اکورد ،رو امید و امیدواری را در جامل ادمد و م شر رادی و نشاا و گشایخ
ارای انسان یا اارد  .او در عیو ایو ک وظی دارد تالش و کورخ را استاید و مردم را از کساتت و تن سی پرییو
دید و ا زندگی عاقالن و خردورزان تشویق کند ؛ م س نوعی زید مالیم و عدم دت ستگی ا دنیاتت .یمان گون
ک حکیم تاو رناس گنج  ،ارای رلرا پایگایی پشت تر ان یا در نظر می گیرد ارای انان رتاتت یایی یم در
نظر می گیرد ک در ایو مقاآ ا ت کیا و ت ریخ رمردخ امد.
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 )13منابع
قران مجید.
اخروی ،مهدی ( )1375باورها و آرمان های فکری حکیم نظامی گنجوی ،پایان نام ی کاررناتی اررد ،دانشگاخ
ازاداتالمی واحد ایرجند.
اخروی ،مهدی ( )1399تبیین نظریهی ادبی حکیم نظامی گنجوی ،پایان نام دکتری ،دانشگاخ ایرجند.
اتماعیسی  ،زی ا ( )1395بررسی زبان شعری نظامی از منظر نقد فرمالیستی  ،پایان نام دکتری  ،دانشگاخ
تهران.
ایگستون،تری ( )1380پیش درآمدی بر نظریه ی ادبی،ترجم ی ع اس ما ر،تهران:نشر مرکو.
ارتس(،یویان ادواردویب ( )1355نظامی شاعر بزرگ آذربایجان،ترجم ی حسیو محمدزادخ ،تهران :انتشارات
پیوند.
ارزااادی فرایانی ،مجت ی ( )1378زندگی نظامی (بزرگترین شاعر داستان سرای پارسی گوی) ،تهران :
انتشارات فردوس.
پورجوادی ،نررام ( )1374شعر و شرع  ،تهران  :انتشارات امیر ک یر.
تن اکویی ،مریم ( )1393نظامی گنجوی قصاید و غزلیات  ،قم  :مسوریو.
رروت ،منرور ( )1370گنجینه ی حکمت در آثار نظامی ،تهران :انتشارات امیرک یر.
رروتیان ،اهروز ( )1388هنر و اندیشه ی نظامی ،تهران :انتشارات یمشهری.
رروتیان ،اهروز (  )1385آینه ی غیب نظامی گنجوی در مخزن االسرار  ،تهران :نشر ت وان.
رروتیان ،اهروز ( )1389شرح مخزن االسرار ،تهران :انتشارات مهتاب.
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The poet's mission in the literary theory of Hakim Nezami Ganjavi
Mehdi Akhravi1

Hakim Nezami Ganjavi is one of the thinkers who has a specific style and idea for his
artistic and poetic activities. And clearly expresses his beliefs and convictions in any
field. In today's hustle and bustle of literary schools about the mission of poetry, the
poet pays close attention to a literary perspective such as Nezami. And expresses the
precise thoughts of a classical and ideological poet, as an intellectual and
philosophical structure alongside the early and late literary schools, and shows the
position of the content of the word and the mission of the orator in a particular period.
Our task in this research is to extract and compile Hakim Ganjavi's view on the poet's
mission, within the intellectual framework of Ganjavi and his temporal and spatial
realm. Examining the direct and sometimes indirect allusions of the poet through his
works throughout Khamseh and Divan, showed well that he has a great mission for
the heavenly essence of poetry, which prevents the poet from absurdity, linguistic
style and nonsense. . He considers the most important missions of the poet to be hope,
happiness, religiosity, knowledge, honor of speech, spreading wisdom, cultivating
religion and praising God, and explains the importance of each in his own style and
manner.
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