
 

 

  
  
  
  

  گنج نظامی گنجوي هویت انسان در پنج
  

  اعظم سروري - رامين محرمي
  
  دهيچک

 انسان در پـنج  يو آرمان ي، اجتماعيت فرديهو ةدربار يدگاه نظاميل ديل محتواست که به تحلين پژوهش از نوع تحليا
 ةو دست يافتن به مدين نة جاهلهسان از مديرا در خدمت رهايي ان گراست که شعر ري آرماننظامي متفکّ. پردازديگنج م

عشق و زهد، متوجه  ةغير از جذبشخصيت نظامي است که شاعر در آن نماي  تمام ةپنج گنج، آيين. فاضله قرار داده است
هايش هويت انسان آرماني را  او در سيماي قهرمانان قصّه. هاي گوناگون حيثيت و عظمت گوهر انساني بوده است جلوه

هايش پرهيز کرده و بيشتر يک تيپ از افراد  هاي هويتي قهرمانان داستان ويژگي ةنمايان و از بازنمود واقع به تصوير كشيده
. افزايد آنان مي  سازي آرماني، هر لحظه کمالي به کماالت قبلي ها، با برجسته تيپي که در معرفي آن. را در نظر گرفته است

هـا عبـرت بگيرنـد و بـه      گذارد؛ تا از سرنوشت آن ها مي ي تازه، پيش روي انسانكند؛ الگوي در واقع او هر قهرماني كه خلق مي
، هويـت اجتمـاعي و    او عالوه بر نشان دادن هويت فردي انسـان . خودسازي بپردازند و در نهايت به كمال انساني دست يابند

ت ديني دارد، گاه حکيم اسـت، و گـاه انسـان    انسان کامل گاه هوي» پنج گنج«در. را نيز به تصوير كشيده است او) الهي(آرماني
  .بخشد کند، طوري كه هويت عارفانه به او مي تري پيدا مي عاشقي است که عشق زميني در او شکلي متعالي

  
  هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ـ     مي» م؟من کيست«ال ؤکه در پاسخ س ماست» خودي«هويت همان ال و متغيـت . ر اسـت آيـد و امـري سـياز طريـق    هوي

اي خاص نيست؛ بلکه محصـول مشـارکت آحـاد     هعد ةهويت ساخت. گيرد ادبيات، شکل مي هاي فرهنگي، خصوصاً نظام
هيچ هويت بنيادين در کار نيست و قدرت در هر عصري، هويـت آدمـي را   « .گيرد مردم است و در طول زمان شکل مي

کـرد جوهرگرايانـه قـرار     يرد به خاطر قائل نشدن يک گوهر ثابت براي هويـت در تقابـل بـا رو   يكاين رو. ي زندرقم م
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و در واقـع کارنـاوال    چون فضـاهاي رنگـارنگي در بـر گرفتـه اسـت      هاي هويت، ما را هم گيرد؛ پس در واقع جريان مي
  .)۳۲۱:۱۳۸۴علي اکبري،(» گيرد شان قرار ميدارد؛ که مخاطب هايي ارتباط که همواره با جريانمتحرکي است 

 انساني هنگـامي ميسـر خواهـد بـود کـه     لذا شناخت هويت  ة روحي است؛فيزيکي و يک جنب ةانسان داراي يک جنب
دنياي شرق و غـرب  . اندازهايش ادراک شود عظيم چشم ةهايش و در گسترمندي انسان در تمام موقعيتش و با تمام توان

هـاي دردنـاک روح    رقيب هم تقسيم کرده، طوري که غرب تالش ةشده از روح و ماده را به دو نيم انسان واحد آميخته
کند و شرق با برگزيدن روح و بد و پلشت دانستن ماده، در بينوايي و  خويش را با فرو رفتن در دنياي مادي فراموش مي

 يتنهـاي اين هويت قابل تقسيم نيست و ب است و از روح و ماده يدر حالي که هويت انسان تلفيق. فالکت به سر مي برد
حقيقت ذاتي دنيا در وحدت اصيل خود باقي مانده و منتظر است وجدان بشري متحول شـده و بـه   «. گيردينيز شکل نم

» به عنوان يک واحد سازنده پيش رودجاي اعتقاد به يک بعد وجود بشر و انکار ديگري، به سمت پذيرش هر دو عامل 
  .)۳۶:۱۳۸۵ يونگ،(

هويت در نظر گرفته شده براي انسان در ادبيات . هاست ساز در ميان ملّت گاه هاي هويت شعر و ادبيات يکي از جلوه
ن خويش بيرون آيد و از خويشت ،ما، در پي آن است تا علّو روح بشر را بنماياند و نشان دهد که آدمي چگونه قادر است

انگيزي به معنويت ناب بپيوند و راه فنا در پيش بگيرد تا بـه   ي کند و با وارستگي غبطهپشت پا زند، ماديات را نفبه دنيا 
هـا، هنجارهـا، اعتقـادات،    انسـان دارد، بـرارزش  ادبيات ريشه در زنـدگي اجتمـاعي    از آنجا که«. بقا و جاودانگي برسد

» ثير بسزايي داردأنگرش بر جهان ت هاي ي شيوههاي درست زندگي و به طور کلّ هاي طبقاتي، تعليم و تعلّم شيوه ساخت
  .)۱۳۰: ۱۳۷۴حلبي،(

 ياخالق فـرد : يعني، به هر سه بعد وجود انسان يآرمان ةساختن جامع يمسلمان و آگاه، برا يربه عنوان متفکّ ينظام
 يا بـرا ريز ؛انسان توجه نشان داده است يو روحان يو تعامل با همنوعان و صفات معنو يات اجتماعينفس، ح ةيو تزک

ل را از يل وجود خود را کامل و رذايل شده و فضاياخالق نا ينفس و پاک ةيد به تزکي، انسان ابتدا بايآرمان ةن جامعيتکو
دن بـه  يرس يگاه براحکمت رفتار کند و آن ، عدالت ويکيگران به نيبا د يات اجتماعيآن دور کرده باشد تا بتواند در ح

خـود بپـردازد و    يو الهـ  يت بعد روحانيبه تقو يو جمع يل فرديبا استفاده از فضابه يات طيافتن به حيکمال و دست 
ـ به پ ينفسان يهااز خواهش يرويپ يرا بالفعل سازد و به جا... خرد، دل، جان و: ريوجود خود نظ يصفات معنو  يروي

 يآرمـان  ةمـل گـردد جامعـ   اصالح و کا ينيکه سه بعد وجود انسان مطابق حکمت د يدر صورت. بپردازد ياز عقل و وح
 يف انسان و صفات معنـو يلذا او در پنچ گنج به هر سه بعد وجود انسان توجه نشان داده و به تعر ؛افتيظهور خواهد 

  .او پرداخته است
 

  قيتحق ةنيشيپ
ا بـه طـور   هـ از کتب و مقالـه  ياما در برخ ؛نوشته نشده يت انسان در آثار نظاميهو ةدربار يمستقل ةتا حاال کتاب و مقال

امـا   ؛انـد توجه نشـان داده  يو آرمانشهر نظام ين آثار به انسان آرمانياغلب ا. ز اشاره شده استيت انسان نيبه هو يجزئ
ـ او را مورد بحث و تحل يتيت انسان و ابعاد هويهو ةل دهنديحاضر عناصر تشک ةمقال هـا و  کتـاب . ل قـرار داده اسـت  ي

  :از ن مقاله  اشتراک دارند عبارتنديا از مباحث با موضوع يکه در بعض يمقاالت



  ٣١/     هويت انسان در پنج گنج نظامي گنجوي 
  

 

گـاه انسـان در   يمورد جا در، »ياگنجه ينظام يهاشهياند« ، و»ياگنجه يب نظاميغ ةنيآئ«ان در کتاب يبهروز ثروت -۱
  .کرده است يوجود بحث مختصر ينش و صفات معنويآفر

 يتيشخصـ  يهـا پيـ و ت قهرمانـان بـه موضـوع قهرمانـان و ضـد      ،»آرمـان شـهر زيبـايي   « ان در کتابيديد حميسع -۲
 يپردازشتر در مورد هنر داستانيپرداخته است و ب ينظام يداستان يهاتيو تناقض موجود در شخص ينظام يها داستان

  .ان او بحث کرده استيب ييبايو ز ينظام
، به موضـوع  »ياگنجه يبه آثار نظام يکريات با روياخالق و ادب ةرابط« ة در مقال يو حافظ حاتم يانياسحاق طغ -۳
  .اندهم بحث کرده ينظام ةشيگاه و ارزش زن در انديپرداخته و در مورد جا يدگاه نظاميانسان از د يت فرديهو

ـ ، بـه تحل »ينظـام  ةدر اسـکندرنام  يرانشـهر يا ياسـ يس ةشـ ياند«ة در مقال ينب نوروزيو ز ين کرميمحمدحس -۴ ل ي
  .اندن آرمانشهر پرداختهيوجود او در ا يدشاه و صفات معنوپا گاهيو به نقش و جا ينظام ةآرمانشهر اسکندرنام

۵- تهران، » شهيبا کاروان اند«  ، و کتاب)۱۳۷۷(،»پير گنجه در جستجوي ناکجاآباد«کوب، در کتاب  ينعبدالحسين زر
  .اندل کردهيح و تحليرا تشر يدگاه نظامياز د يآرمان ةجامع
ـ ا، بـه تحل يـ نيجالل علو ة، ترجم»يکر نظامير هفت پب يکل برير مايتفس«، در کتاب يکل بريما -۶ کـر  يل هفـت پ ي
  .پرداخته است يانسان ةگاه زنان در اصالح فرد و جامعه و خلق جامعير جايو شرح و تفس ينظام

خصـوص  ة انسـان و ب دربـار  يز به طور مختصـر و گـذرا، مطـالب   يها نها و مقالهر کتابيعالوه بر منابع مذکور، در سا
انسان پرداخته ) ياله(يو آرمان ي، اجتماعيت فرديحاضر به هو ةاما مقال ؛ان شده استي، بينظام ةشيدر اند گاه زنانيجا
مسـتند سـاختن    يز بـرا يـ گـر ن يح کرده و از منـابع د يل و تشرياو تحل يانسان و صفات معنو ةرا دربار يدگاه نظاميو د
  .خود بهره برده است يهاليتحل

  
  قياالت تحقؤس

انسـان دارد و چـه    يت انسـان يـ هو ةدربـار  يچه نگرش و تفکر يگنجو ين است که نظاميق حاضر ايتحق ياصل ةمسال
داند؟ او  کدام ابعاد وجود انسان را مورد توجه قرار داده يم يت انسان الزم و ضرورين هويتکو يرا برا يصفات معنو

 يزنان به عنوان بخشـ  ينظام ةشيداند؟ در انديت انسان  الزم ميهو يريگشکل ياست و اصالح و کمال آن ابعاد را برا
 يهـا  يژگيهستند و چه و يچه کسان ي، نماد انسان آرمانيشهر نظامدارند؟ در آرمان يتيچه نقش و هو يانسان ةاز جامع

  دارند؟ يو اخالق يروحان
  

  ق ياهداف تحق
  . نظامي است ةانساني انسان در منظوم مقام و هويت ةاين پژوهش درصدد تشريح، تفسير و تحليل نگرش نظامي دربار: الف

  .است يگنجو يدگاه نظاميانسان از د يو فرد ي، اجتماعي، آرمانيت الهيح هويق، تشريهدف دوم تحق: ب
دن به مقام يرس يرا برا يو اخالق ينيکسب کدام صفات د ين موضوع است که نظاميح اين و تشرييهدف سوم تب: ج

کننـد و   يات اجتماعيح ةستيه و شايد تا با کسب آن فضائل بتوانند وجود خود را تزککنيه ميتوص يو اله يانسان آرمان
  . ان بگذارنديرا بن يو اله يآرمان ةگران بتوانند جامعيک با ديگاه با رفتار و تعامل نآن
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  قيضرورت تحق
ـ انسان و هو ةش او درباربه نگر يول ؛تا حاال نوشته شده است يارزشمند يهاها و مقالهکتاب ينظام ةبا آنکه دربار ت ي

 ييرا هـدف غـا  يز ؛ده شده استينش نامين آفريدارد و نازن ييمقام واال يانسان در آثار نظام. اد پرداخته نشده استياو ز
ل يهـا تشـک  افتن آن است، انسـان يآثار خود به دنبال  ةدر هم يکه نظام او را يآرمان ةجامع ينش است و عنصر اصليآفر

  .است ينظام يآرمان ةشه و جامعيگاه و ارزش انسان در انديمقاله درصدد روشن ساختن جان يلذا ا ؛دهنديم
  

  انسان از ديدگاه نظامي  هويت
تواند  و حتّي کالمي، مي حکمي و زاهدانه،و ديني، عرفاني، اخالقي هاي عقيدتي ود برخورداري از مايهشعر نظامي با وج

ر کـه بـه دليـل فراوانـي     ذهـن شـاع   ةهاي گوناگون سـاخت  اشد؛ زيرا هويتشناسي ب هاي انسان بستر مناسبي براي چالش
 ةوي کم هم نيستند، از يک سو در اثبات باورهاي او و از سوي ديگر در شناساندن انسـان آرمـاني و جامعـ    هاي دانسته

توجـه از قهرمانـان    ترين داليل موفقيت نظامي، در ساختن هـويتي قابـل   يکي از عمده. ر واقع خواهند شدآل او مؤثّ ايده
نظـامي، وارث درون  «. هايش، تناقضي است که در رفتار و خصوصيت فردي و اجتماعي ايشان محسـوس اسـت   داستان

که  ظهار علم و فضل از سويي ديگر استدار اخالقي و عرفاني از سويي، و بيان سرشار از ا هاي نيرومند شعر جهت مايه
» را در پـنج گـنج او پديـد آورده اسـت    هـا   اي از تضادها و تنـاقض  مجموعه هاي مغاير يکديگر، جمع آمدن اين ويژگي

  .)۱۲:۱۳۷۳حميديان،(
يـرا وي در  خورد؛ ز هاي نظامي بيشتر به چشم  مي هاي انساني داستان در توصيف و تجسم شخصيت تضاد و تناقض

خلـل و   در نوع خود، يـک قهرمـان بـي    گيرد؛ آنها را هويتي که براي قهرمانان خود در نظر ميروح آرماني، شخصيت و 
شـود،  کند؛ طوري که در مستي، هوشيارند، عدالتشان عالوه بر رعيت، حتّي بر حيوانات هم شامل مـي  مطلق توصيف مي

اين قهرمانان . و هزاران ويژگي ديگر که هيچ کدام نسبي نيستند شود مانع روح مسئوليت و فعاليت آنها نمي يعشق مجاز
از شري كه بدان موصوفند، به خير  ل داستان چنان متحول مي شوند كهدر طواندكي هم داشته باشند،  يب و نقصاگر ع

  .گرايند مطلق مي
هايش، مطابق عادت، به  هاي قصّه نظامي، چه در بيان امور بيروني و چه در توصيف دقيق و عميق عوالم دروني هويت

ست دارد، هر گونه ويژگي آرماني را قطع نظر از تناسب يا عدم تناسب او دو. گردد دنبال خلق زيبايي و ظرافت مطلق مي
نظامي حتي گاهي بـه  «. نظير نشان دهد آن با هويت شخصيت مورد نظرش، براي وي قائل شود و او را در نوع خود بي

رتي با روح مطلق ها دارد؛ به نحوي که هيچ مغاي هاي واقعي و مشخص قهرمان، سعي در تأويل آن جاي بيان دقيق انگيزه
هاي شاعر در مقابل حقيقت،  بارزي از چشم پوشي ةماجراي زهر خوراندن شيرين به مريم نمون. سازي وي نداشته باشد

  .)۱۶۱: ۱۳۷۳حميديان، (» باشد مطلق نشان دادن قهرمانش مي براي
ـ  و آرمان يقهرمان ساز ةاز انديش يا نمايي که در توصيف شخصيت مجنون به کار رفته، نمونه براي مثال بزرگ  يگراي

  :اوست
  ســـــلطان ســـــرير صـــــبح خيـــــزان
ــوازي  ـــواري راه دل نــــــ   متـــــــــ

ــزان      ــک ريـ ــپاه اشـ ــل سـ ــر خيـ   سـ
  زنجـــــيري کــــوي عشــــق بــــازي
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ــداد  ــان بغـــ ـــون مغنيـــ   قانــــــــــ
  

  بيــــــــــــــاع معــــامالن فريــــاد
  )۳۸۹:۱۳۸۷نظامي،(                           

ستايش برانگيز، با استعدادي بي پايان و هيـأتي سـتودني کـه اگـر در کـردار،      نظامي موجودي است  ةانسان در انديش
وي، هوش . زيبايي عالم و فخر موجودات خواهد شد ةگونه گردد، ماي چونان فرشته عمل کند و در فهم و ادراک خداي

براي همـين از  . داند ت ميترين وجه تمايز آدمي با ساير موجودا و ذکاوت و هنر انسان را عميقا باور دارد و آن را عمده
مخزن االسرار که در شأن و مرتبت آدمي سخن گفته، چنين به نظـر مـي رسـد؛     ةگويد و از مقدم فضيلت علم سخن مي

وي بر اين باور است کـه وجـود آدمـي از دو    : ذکّر شودنظامي در پي آن است که اشرف مخلوق بودن انسان را به او مت
از اين رو تالش کرده، تـا  . جسم و جان يا تن و روان تشکيل يافته است: يعني» ويزميني وخاکي و آسماني و عل«عنصر

مگـر مقـداري    ،دانـد  نظامي وجود ظاهري انسان را چيزي نمي. آدمي بردارد ةدوگان ةخود، پرده از چهر ةبا کالم شاعران
  .كشداي آب، براي همين دوست دارد، بعد متعالي وجود او را نيز به تصوير ب خاک و قطره

ـــره  ــاکم و قطـ ــي خـ ــت کفـ   اي آب شسـ
  هـــاي پـــــــــروردگار ز پــــروردگي

  

  اي آفريــــده نخســــت ز نــــر مــــاده  
ــار  ــرانجام کـ ــيدم سـ ــا رسـ ــه آنجـ   بـ

  )۱۱۴۷: ۱۳۸۷نظامي،(                        
و و در پديدارها بـه سـوي او و همگـام بـا ا     ة، انسان در محور و مرکز قرار دارد و همينظام ةي در انديشبه طور کلّ

اش  تا انسان را متوجه بعد روحاني تمامي وقايع و امکانات بهره بردهارتباط مستقيم با او در حرکت است، در واقع او از 
از نظر نظامي روان انسان همچو آيينه اسـت کـه بـه مناسـبت حـرص دنيـا و       «. ساخته و به کمال واقعي خويش برساند

ش تـال  ،نمودار پروردگار خارج مي شود و بر خالف فطرت عمـل مـي کنـد   شهوت و گناه کاري زنگار مي پذيرد و از 
  ).۹۰:۱۳۷۸ثروت،(» نظامي در زدودن اين زنگارهاست

هـاي کامـل    ر آرماني، ضمن انصراف از ابتذال و فساد عصر خويش، بيشتر به دنبال نمونـه نظامي به خاطر داشتن تفکّ
هاي ساخته شده  ترين دليلي که هويت فت، بوده است و شايد اصليگر اش، روز به روز از آن فاصله مي انساني که جامعه

گـويي شـاعر   . انـد، همـين باشـد    توسط وي در داستان هايش، در نوع خود، يک انسان بي خلل و مطلق توصيف شـده 
ن منظور و به همي که در عالم واقع نيافته است، در البه الي اشعارش بيافريند آرماني را ةخواسته چهر رمانتيک گنجه مي

هاي هويتي قهرمانان داستان هايش پرهيز کرده و بيشتر يک تيپ و سنخ از افراد را در نظر  ويژگي ةاز بازنمود واقع نمايان
در «. افزايـد  شـان مـي   سازي آرماني هر لحظه کمالي به کماالت قبلي ها، با يک برجسته تيپي که در معرفي آن. گرفته است

. »Characteشخصيت«مطرح  است، نه» typeسنخ «ول در سنّت داستان پردازي فارسي هاي نظامي، مطابق معم داستان
هـاي   شود و در شخصيت، هر فرد بـا ويژگـي   خصوصيات مشترک در ميان يک سنخ به صورت کلّي مطرح مي» سنخ«در

  ).۱۶۱:۱۳۷۳حميديان،(» کند هايش نسبت به ديگران جلوه مي نفساني و مميزه
سازي  هايي از مطلق رام گرفته تا اسکندر، ليلي و مجنون، خسرو پرويز و فرهاد، همه و همه نمونهقهرمانان نظامي از به

: هاي ايشان نسبي نيست طوري که هيچ کدام از ويژگي. انديک تيپ يا سنخ هستند که در نوع خود بي نظير نمايانده شده
خـويي  و حتـي زشـت   و هوشياري مطلـق  عفاف مطلق، حکمت بازي مطلق، دالوري مطلق، عاشق پيشگي مطلق، هوس

  .هاييست که در هر کدام از قهرمانان سراغ داريم ها تنها ويژگي اين. مطلق
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افالطوني است و اين يگانه هـدفي   ةفاضل ةخود به دنبال الگوي انسان کامل و مدين ةن و متشرع، در گنجينشاعر متدي
خمسـه، در  «. عمر، مقارن با اتمام اسکندرنامه، دنبال کرده است است که او از همان اولين مقالت مخزن االسرار تا پايان

و تـا   اضله، از مخزن االسرار شـروع کـرده  ف ةواقع مراحل جستجويي بود که ذهن شاعر در تکاپوي وصول به يک مدين
  .)۲۴۰:۱۳۷۷کوب،زرين(» ي اسکندر نامه پيش روي داشته استانتها

مسـتثني   ،هايي که نقش قهرمانان خمسه را دارند، نيز از اين قاعده راين هويتاز آنجا که، هويت، امري پويا است، بناب
اش دارد، ايـن   خواه شـاعر هـم سـعي در رسـاندن انسـان بـه کمـال واقعـي         در کنار اين اصل، چون روح آرمان. نيستند

ي شاعر که همـان  تا در راستاي هدف اصل. شوند اي مي خوش تغيير و تحوالت عمده ها در طول داستان دست شخصيت
در نظـر  » خسـرو و شـيرين  «در داستان » خسرو«هويتي که براي: براي مثال. ي فاضله است، قرار بگيرند رسيدن به مدينه

در طـول  » شـيرين « کند که در نهايت، تناقضي را که در برابر هويت تقريبا بـا صـالبت   گرفته شده است، چنان تغيير مي
  .دهد بعد از او، عقبي را به دنيا ترجيح مي» شيرين«رف کند؛ طوري که دهد، برط داستان از خود نشان  مي

حتـي در مـواردي کـه قهرمانـان داسـتانش      . ها و باورهاي خود بوده اسـت  ر از دانستههايي که آفريده، متأثّ نظامي در هويت
کنـد و بـه    ويت ايشـان را تسـخير مـي   پردازند، گويي خود نظامي ه کنند و به تبيين امور مي هويت حکيمانه، و يا ديني پيدا مي

خواهـد،   هـر سـو کـه مـي     را بـه » پـنج گـنج  «قهرمان کسي نيست جز نظامي؛ پس اين نظامي است که قهرمانـان : عبارتي ديگر
پسـندد، بـه آنهـا نسـبت      آلش، هرخصوصيتي را که مي دهد و در پي رسيدن به انسان ايده و هويت آنها را تغيير مي گرداند برمي

مانند که دست هنرمند با حوصـله و دقـت   اي از پيش ساخته و مفرغي ميمههاي وي به مجسقهرمانان اصلي داستان«. دهد مي
ريزد و در همين مرحله بـا شـتاب و   مذاب را در قالب بينش فلسفي خاص خويش مي ةگدازد و مادحوادث مي ةتمام در کور

  .)۸۴:۱۳۶۹ثروتيان،(» کندحکمت منجمد مي ةچشمانگيزي به باد تند پند و اندرز و آب سرد تردستي حيرت
کند، و با استفاده از بار معنايي مختلف، در عينيت بخشيدن بـه   خود از هر گونه انساني بحث مي» پنج گنج«نظامي، در

» پـنج گـنج  «چه درچنان. ها، اهتمام ورزيده است هاي خود در مورد خصوصيات قهرمانانش، در خلق  انواع تيپ ذهنيت
ن کامل گاه هويت ديني دارد، گاه حکيم است و هويت فلسفي دارد، و گاه انسان عاشقي است که عشـق زمينـي در   انسا

  .دهدکند، طوري كه هويت عارفانه به او مي تر پيدا مي وجود او شکلي متعالي
يرات محسوسي کـه در  که او با تغي ن وجودشان، هويتي خاکستري دارندها به علّت دو بعدي بود در نظر نظامي انسان

اش گـام بـردارد و هويـت     شود تا قهرمان به سوي کمال واقعـي  کند، باعث مي طي داستان در شخصيت ايشان ايجاد مي
زيـرا   ؛دانـد  تر مـي شاعر هم چنين انساني را که گرفتار دروغ و رياست، داراي هويتي تيره. اش به سپيدي بزند خاکستري

. بايست از اين انسان ها دوري گزيد نظامي سفارش کرده که. اند او شدهشدن هستي  هاي سياه وجوديش سبب کدر نقطه
ديگر  ةنا گقته نماند نظامي در کنار قهرمان و انسان کامل، با رعايت عفّت کالم از ريا، دروغ، ادعا، ناداني و صدها رذيل«

  .)۲۷۲:۱۳۷۳کوب، زرين(» دهدگيري را به آميزش با او ترجيح مي کند و گوشه انسان پست شکوه مي
ساختن  يو متعادل، از نظر فردي، و مفيد، از نظر اجتماعي را معرفي کند؛ زيرا او، برا يانسان متعال ،نظامي سعي دارد

که قـوت   است يانسان کامل انسان«. ور حکمت و اخالق باشندين به زيکه مز خواهد يم يآرمان يانسانها يآرمان جامعة
به فعل در آمـده باشـد و بـه اسـتناد آن در وقـت       يبه صورت و مرتبت حکمت و اخالق در و افته وياش کمال  لهيمخ

  .)۱۲۲:۱۳۶۱،يفاراب(» بپردازد بنفسهات امور يبه جزئ يحتّ يداريا بيخواب 
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  نگاه نظامي به هويت فردي انسان
هاي مخصوص به خـود را   گيدر نظر نظامي، وجود آدمي از تن و روان تشکيل يافته است و هر يک از اين عناصر، ويژ

و به اقتضاي هر کدام، انسان در کشاکش دايمي نيازهاي جسماني و روحاني قرار دارد و خارج شدن از حد  دارا هستند
  .شود اعتدال در هر کدام از اين نيازها، باعث سقوط آدمي مي

ن ترتيب او را بـه طبيعـت اصـلي    اصالت و گوهر حقيقي آدمي را به او بازشناساند و به اي نظامي در پي آن است که
البته با  -گرداند، و در نظر وي، اين جز با دست کشيدن از نياز هاي زميني و پاسخ گفتن به نيازهاي روحاني  خويش باز

 ياست و به اقتضـا  يو جود آدم ةسازند يو علو يدو عنصر خاک يدر نظر نظام« .ممکن نيست –رعايت شرط اعتدال 
باعـث شـقاوت    يگـر يموجب سعادت و د يکيندارند و  يمتضّاد که هرگز باهم سر سازگار يورين دو نيهر کدام از ا

را به او  ن بشريتا راه درست و مطابق با فطرت نخست برآن است ين رو وياز ا. است يابد ياست، انسان گرفتار کشاکش
  .)۸۳:۱۳۸۱،انيثروت(» آن برساند ياست به منشأ اصل يمأل اعل ةوابست نشان دهد و روحش را که

پـس يـادآوري   . اسـت  اي تابناک و روحانيي هم نهفته مغبون و خاکي آدمي، چهره ةبه نظر نظامي، در وراي اين چهر
 ةو اين كه، پيش از خلق همـ  اند ة وجود آمدهبشر اشرف مخلوقات است و تمامي خلقت از براي او در عرص کند که مي

  :ولين موجودي بود كه، پذيراي آن گشت و نان عشق را تناول کردحيات،  زماني که بنياد عشق نهاده شد، انسان ا
  انـد اين دو سه مرکـب کـه بـه زيـن کـرده     

ــان  ــن تازگ ـــبش اي   پيشــتر از جنـــــــــ
  ايـم؟ پايگه عشــــــق نـــه مــــا کـرده   

  

  انـد گـــــــــزين کـرده  از پي ما دست  
  نـــو سفــــــــران و کهـــن آوازگـــان

ــورده   ــا خ ــه م ــق ن ــتکش عش ــم؟دس   اي
  )۵۲: ۱۳۸۷نظامي،(                           

  

  :موجودات، و داراي هويتي منحصر به فرد است ةخواهد به انسان بقبوالند که متمايز از هم نظامي مي
  اي بــه زمــين بــر، چــو فلــک نــازنين     
ـــتي    ـــبر داش ــه خـــ ــا ک ــو زانج ــار ت   ک

  

ــين      ــم زم ــک و ه ــم فل ــت ه ــاز کش   ن
ــتي    ـــو پنداش ــه تـ ــد ک ــر از آن ش   برت

  )۵۵،همان(                                     
  

با وجود اعتقاد نظامي به حيرت عقل در عظمت هستي و عـدم قـدرت آن در شـناخت ذات بـاري تعـالي، يکـي از       
" دکـارت "اي از خرد برترين وجه تمايز انسـان بـا حيـوان، در جملـه    «. داند هاي واقعي انسان را از حيوان، عقل مي مميزه

مؤيد اصالت بعد فکري آدمي در متمايز سـاختن هويـت    که».کنم؛ پس هستم من فکر مي« :دهرانسوي چنين آمفيلسوف ف
 همـان  ،)۱۲:۱۳۷۵رزمجـو؛ (باشـد  ن ايراني مـي عارف مسلما» الدين بلخيموالنا جالل«او از ساير موجودات و يادآور نظر

  : ديگويم يگونه که مولو
  اي اي بـــرادر تـــــــــو همـــان انديشـــه

ــر ــني   گ ــو، گلش ــه ي ت ــت انديش ــل اس   گ
  

ــه     ــتخوان و ريش ــود اس ـــي خ   اي مابقــ
  ي گلخنـــي ور بـــود خـــاري،تو هيمـــه

  ) ۵۳ /۲ :۱۳۷۵مولوي، (                      
  



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، جديد،سال چهل و نهم، دورة   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۳۶

 

 

از نظر او، پرداختن به حکمت و دانش اندوزي، متخلّق شدن به فضايل و کوشـش در رفـع و دفـع رذايـل، موجـب      
و در نتيجه سالمت مادي، روانـي و تنـي را بـرايش بـه      سعادت باعث انبساط خاطر او شده ناي. شود سعادت واقعي آدمي مي

  .است» دل«ولي آن چه از نظر اين شاعر اهميت فراواني در هدايت انسان به سوي کمال داراست؛  ؛ارمغان خواهد آورد
ــت  ــهيل دل اســ ــت ز ســ ــور اديمــ   نــ

  
  صورت و جـان هـر دو طفيـل دل اسـت      

  )۲۶:۱۳۸۷نظامي،(                            
اند، اگر چه خلقت ايشان از خـاک وگـل اسـت، ولـي      رسيده» صاحب دلي«ارجمند ةوي، کساني که به مرتب ةبه عقيد

به . دارد يمشرب عرفان ينظام«.وجودي ارزشمند چون گوهر دارند اي پاک و صاف و لطيف است که دازهجسمشان به ان
سرشـار و عشـق    ة، از عاطفـ يمردانگ يهاکند و در شناساندن جلوهيعقل توجه م يهاش از استدالليدل ب يهاافتيدر

  ).۸۷: ۱۳۶۹راشد محصل، (رد يگيش مدد ميخو يکرانهيب
ــا کـــه ز صـــاحب خبـــران دلـــيم       مـ

  
  گــــوهرييم ارچــــه ز کــــان گلــــيم  

  )۱۳۸۷:۶۱نظامي،(                            
  

هاي فراواني دارد و اگر چنان چه بـا رياضـت و تهـذيب و     قابليت که يابد شاعر قلمرو دل و جان انسان را عالمي مي
. خواهـد شـد   يآرمان ةن جامعيتزکيه قرين گردد؛ کمال انساني مطلوب و مقصود را به دنبال خواهد داشت و سبب تکو

بـا،  ي، زيميا صفا، صمب ييمطلوب خود را بنا نهاده است؛ جا يانسان ةفاضل ةنيشهر و مدآرمان ةين دل، پايينظامي در تب«
و با کمک عشق  يپرورش وجود جسمان ينوع ةجياضت فراوان و در نتيش تمام که به دنبال زحمت و ريراحت و با ع

  .)۶۰: ۱۳۸۸فالح، ( »به دست آمده است ينيرزميغ
ـ  نظامي براي بيان هويت فردي انسان به آغاز آفرينش نظر مي ام او در عـالم  آدم و اهميـت مقـ   ةاندازد و با تقرير مرتب

ه به انسان خاطر نشان و به اين وسيل کند اش نيز يادي مي گناه و توبه پردازد و ضمن اشاره به مقام خالفت الهي او، از مي
  :باشد ناکي امري نکوهيده است و باعث اصلي هبوط انسان از اوج افالک مي هوس سازد که مي

ــان   ــري زادگـ ـــل پـ ــين طفـــ ــاز پسـ   بـ
  آراســــتهآن بــــه خالفــــت علــــــــم 

ــم آدم« ــت » علــ ــاک اوســ ــفت پــ   صــ
  چــون ز پـــي دانـــه هــوس نـــاک شـــد  

  

  تــرين بشـــــــــري زادگــان   پــيش  
  چـــون علـــــــم افتـــاده و برخاســـته

ــة « ــر طين ــت »خم ــاک اوس ــرف خ   ...ش
  خـــاک شـــد ةمقـــــطع ايـــن مزرعـــ

  )۳۶: ۱۳۸۷نظامي،(                           
  

آن را توجه به عالم دل و  ةضيلت آدمي بر ديگر موجودات، الزماالسرار ضمن يادآوري ف شاعر، در مقالت هفتم مخزن
  :سعي در رياضت نفس دانسته است

ــد   ـــالم توانـ ــه غـــــــ ــانوراني کـ   جـ
  چــون تــو همــايي شــرف کــار بــاش     

  ي جــــــان يـــافتن  قـــدر دل و پايـــه 
  سيـــــــم طبــايع بــه رياضــت شــمار    
  تــا ز رياضــت بــه مقـــــــامي رســي    

  

  دام توانـد ي  مـــــــــرغ علف خواره  
  ...کم خور و کم گـوي و کـم آزار بـاش   

  جــــــــــــز به رياضت نتوان يافتن
  زر طبيـــــــعت بـــه رياضـــت ســـپار
  کت بـه کســـي در کشـد ايـن ناکسـي     

  )۵۶،همان(                                     



  ٣٧/     هويت انسان در پنج گنج نظامي گنجوي 
  

 

يي همه چيز دارد و در غير آن، اگر کسي خرد داشته باشد؛ گو. از نظر شاعر حکيم، خرد، دوست و ياري پنهاني است
  :آدمي صورتي ديونهاد است

ــت   ــاري هسـ ــه، يـ ــي را نهفتـ ــر کسـ   هـ
ــاري  ــد يـ ــز او رسـ ــت آن کـ ــرد اسـ   خـ
ــد داد  ــرد ندانـ ـــه داد خـ ــر کـــــــ   هـ

  

ــت      ــتداري هس ــت و دوس ــتي هس   دوس
ــرد داري  ـــر خ ـــه داري اگ   همـــــــ
  آدمــي صــورت اســت و ديــو نهــــــاد

  )۵۵۴،همان(                                   
  

هاي معرفت به روي آدمي گشوده خواهد شد که، وي نخسـت خـود را بشناسـد و اشـتراکي      از نظر او، زماني دروازه
  :معنوي بين خرد و روح ايجاد کند

ــاغ   ـــروختي درون دمـ ــر افـــــ ــو بـ   تـ
ــت   ــه در خردسـ ــي کـ ــه زيرکـ ــا همـ   بـ
ــردد  ــي گـ ــو پـ ــرد در ره تـ   چـــــون خـ

  

ــر ز چــراغ    ــاک ت   خـــــــــــردي تابن
ــه جــاي خودســت    بــي خــود از تــو و ب
  گرد ايـــــــن کـار وهـم کـي گـردد     

  )۵۳۷،همان(                                   
  

  :با اين شرط که توفيق و عنايت الهي نيز با موارد مذکور همراه گردد
ــد   ــه ره نمايــ ــر نــ ــو گــ ــق تــ   توفيــ

  
ــايد؟       ــي گش ــل ک ــه عق ــده ب ــن عق   اي

  )۳۵۲،همان(                                   
  هويت زن از ديدگاه نظامي

زيرا وي برخالف ديدگاه مردم  ؛هويتّي که نظامي براي زن به عنوان يک انسان در نظر گرفته، هويتي در خور توجه است
هاي مثبت  جنبه«. دانستند، هويتي واال براي زنان در نظرگرفته است عصرش که زن را فقط به دليل زن بودنش محکوم مي

در . باشـد  هاي مرسوم آن زمان عليه ايشـان مـي   تر از جهات منفي و محدوديت كار نظامي، در رويارويي با زنان بيش در
  .)۱۱۲: ۱۳۶۹بيگدلي،(» مخالف با باورهاي ابناء زمان استمرد ساالر،  ةواقع نگاه نظامي به زن، در يك جامع

ش، يک سير صعودي و متعـالي بـراي ايشـان متصـور     هاي وي عالوه بر توصيف زيبايي و جذّابيت ظاهري زنان قصه
زن او  يهـا تيشخصـ : نگـرد يگر به زنان مـ يد ةبه گون ينظام« .تأثير آن در کل داستان، غير قابل انکار است که شود مي
ـ او، واقع يايدن يصعود ةريدر زنج. ستندين يهستند، هرگز نقاب خال ياله يهالينکه تمثيا يسوا ـ  يهـا تي زنـان،   يمرئ

نظامي، زنان را مكمل هويت مردان دانسـته؛ از ايـن    .)۱۶۲: ۱۳۸۵، يبر( »کننديرا منعکس م ياله يواال ييبايگمان ز يب
  . تا نقش تربيتي و انسان سازي خود را در مورد مردان ايفا كند د، اين مظهر زيبايي را قرار دادهرو در كنار هر قهرمان مر

گر او زنان نقش قهرمان، اصالح يهارا در داستانيز ؛دارد يانش تفاوت فاحشديدگاه او نسبت به زن، با ديگر معاصر
ن، خسرو  را بـا مفهـوم عشـق و    يريچنانکه ش ،پردازنديت و اصالح مردان ميکنند و به تربيم يق را بازيو آگاه از حقا

ـ يا لي. سازنديشنا مآ يذ روحانيات و لذايقت حيم، بهرام گور را با حقيو هفت دختر شاهان هفت اقل يوفادار ه يـ عل يل
انتخاب قهرمـان  «. نهديان ميز آرمانشهر زنان را بنيو نوشابه ن رودير بار آن نميکند و زيان ميغلط جامعه طغ يهاسنّت

 يبه پادشاه«دهد و در قسمت يآنان م ةر سازندياست که به تأث يتيت و عناياهم ةان زنان، نشانيش از ميهاداستان ياصل
  .)۷۷: ۱۳۹۰، يانيطغ(داند يگاه حکومت مين جايه دادن بر باالتريمملکت و تک ةادار ةستيزنان را شا» نيرينشستن ش
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 ةيابد کـه وي زنـان را هـم آمـاد     تالش نظامي در دادن ارزش به زن، هم شان يا حتي باالتر از مرد، تا جايي ادامه مي
کند کـه ايـن شخصـيت مـورد      چنان هنرنمايي مي» شيرين«کند؛ به عنوان مثال درخلق تمثال تبديل شدن به يک تيپ مي

به زنـان در واقـع    ينظام ينگرش آرمان« .کند گردد که جان در راه عشق فدا مي شاعر در آخر تبديل به سالکي مي ةعالق
خلقت ساخته اسـت؛   يشان شده و آنها را مثل اعال يآرمان ينيشان، موجب باز آفريا يو سنّت يعرف يصرف نظر از تلقّ

 »از صـفات مـردان را هـم داراسـت     يبرخ يم هست و حتّياستمدار و حکي، مادر، سين نگرش، مربيکه زن در ا يطور
  .)۱۲۲: ۱۳۸۳،ينعمت يجود(

چنين بينشي در مورد زن، با وجود خفقان حاكم بر زمان حيات شاعر قابل تقدير است؛ زيرا نظامي با شجاعت تمـام  
  :گويد تر گذاشته و ميخود، پا فرا ةهاي هم پاي از كالسيك

ــاي او  ــد پـ ــور كشـ ــه زيـ ــه كـ   زن آن بـ
  

ــاي او      ــود ج ــدان ب ــه زن ــه زن دان ك   ن
  )۶۶۱: ۱۳۸۷نظامي،(                          

بلنـد همتـي،   : هاي اخالقي ديگري را مثـل  فردي، داشتن ويژگي ةباالخره، نظامي در ايجاد الگويي از يک هويت نمون
انديشي و آمادگي براي آينده، تأمل در اتقان صنع و لزوم تفکر در احوال  اليق آن، عاقبتضرورت ترک دنيا، تجريد از ع

  .کند به انسان توصيه  مي...هاي دنيوي خويش و جهان، دوري از صحبت اهل دنيا و قناعت به داشته
  

  هويت اجتماعي انسان از نظر نظامي
هاي وي نـاگزير  ها و خويلذا بيشتر خصلت ؛زمند ديگران استباتوجه به اين که انسان موجود اجتماعي و براي بقا نيا

پس اگر کسي فروتن يا سخاوتمند نباشد، به خود زيـان رسـانده و در   . در حيات اجتماعي وي نيز تأثيرگذار خواهد بود
ر سود و گر بودن همين شخص، عالوه ب اما عادل يا ستم ؛صورت دارا بودن اين فضايل، بر خود فوايدي عايد کرده است

زيان براي خودش، اجتماع را نيز به سعادت يا شقاوت دچـار خواهـد کـرد و از آن جـا کـه انسـان نـاگزير از زنـدگي         
سعادت هرکشور پيـرو  «: گذارد؛ به همين دليل ارسطو گفته هاي فردي او، در اجتماع هم تأثير مياجتماعي است، و خلق

کـه شـاد باشـد و     ر به حساب آيدهاي ديگ بهتر و برتر از کشور تواند،سعادت فرد است و بدين سبب فقط کشوري مي
و فـرد يـا کشـور، هـيچ کـدام       مگر آن کـه کارهـاي نيـک انجـام داد     توان درست زيست؛ ولي نمي. درست زندگي کند

ها دليري، دادگري و خرد در مورد کشـور . مند باشند کار نيک انجام دهند، مگر آن که، از فضيلت و خرد بهره توانند نمي
  .)۱۶۳:۱۳۷۸ثروت،(» در مورد افراد نيز صادق مي باشد داراي همان معني و جلوه است، که

فرد به هنگام ايجاد ارتباط با فرد ثالـث يـا جامعـه از     واقع همان رفتار و کرداري است کههويت اجتماعي انسان، در 
. نزد نظـامي هـم، محتـرم اسـت     بود کهي نيک، حاصل فضايلي خواهد طبيعي است که، اين کردارها. دهد خود بروز مي

گري، حفظ آبروي ديگران، عدم تعـرض   نظامي معتقد است رفق و مدارا با رنج ديدگان، بنده نوازي، عدم تعدي و ستم«
بر سر زير دستان کشـيدن در  ن از قبل دسترنج شخصي و دست لطف و طمع به مال ديگران، نان کسي را نبريدن، زيست

  .)۱۳۵:۱۳۳۵دستگردي،(» ف و آبروستروز قيامت موجب کسب شر
از نظر شاعر گنجه، انسان اشرف مخلوقات است و شرط ظهور اين شرافت، در خدمت خلق بودن و کوشيدن در راه 

  :آسايش آنان است
ــي   ــار آيـ ــه کـ ــق را بـ ــا خلـ ــوش تـ   کـ

  
ــارايي      ــان بيـ ــت جهـ ــه خلقـ ــا بـ   تـ

  )۵۵۵: ۱۳۸۷نظامي،(                          



  ٣٩/     هويت انسان در پنج گنج نظامي گنجوي 
  

 

بهتر است آدمي چون گل زيبا باشـد و  : کند خلقي باشد؛ به اين منظور او پيشنهاد مي د همراه خوشاما اين خدمت باي
زيرا هر کس صاحب هر خويي باشد،  هنگام . هيچ توقعي، بوي خوش خود را در آفاق بپراکند و از بد خويي بپرهيزد بي

  .مردن با همان خوي  دنيا را ترک خواهد کرد
ــه ز   ــود گـ ـــو بـ ــه بدخــــ ــر کـ   ادنهـ

ــخويي  ــه خوشــ ــود بــ ــه زاده بــ   وانکــ
  

ــان دادن     ــت ج ــت وق ــرآن خوس ــم ب   ه
ـــوشرويي   ــه خـ ــم ب ــت ه ــردنش هس   م

  )۵۵۵،همان(                                   
زيرا اگر روزگـار  . داشتن رفتار نيک، فقط منحصر به آخرت نيست؛ بلکه در همين جهان نيز سودمند است ةالبته فايد

  .کنند کند، مردم به خاطر نيکي رفتار، ياريش ميبا آدم خوش خلق مدارا ن
  کـــش ار تـــــواني  بـــار همـــه مـــي  

  تــــاچون تــــو بيفتــــي از ســــر کــــار
  

  بهتـــر چــــــه ز بـــار کـــش رهـــاني  
  ســفت همــه کــس تــرا کشــد بــار     

  )۳۸۲،همان(                                   
  

ايجاد وفاداري در ميـان   ةترين وسيل محکم در واقع. شود احسان و نيکي در حق هم نوعان، موجب افزايش محبت مي
ـ    ةمحبت رشت. گذارد کند و بدان ارج مي مردم، احسان و نيکي است؛ چرا که انسان محبت را درک مي ک نـامرئي موجـود در ي

امري که موجـب وحـدت و ارتبـاط بـين     « : گويد فارابي مي. شود ها مي باعث قوام فضيلت اجتماع سالم و سعادتمند است که
  .)۱۵۲: ۱۳۷۵رزمجو،(» ا با يک ديگر ارتباط مي دهدمردم ر به مانند محبت و صداقتي است که تب عقول است،مرا

حتّـي   گيرد کـه  چنين نتيجه مي شناسي انسان در قبال محبت، تأثير آن را در حيوان بيان کرده و نظامي براي اثبات حق
  :گيرند مي ر مجموع تحت تأثير محبت قرارد؛ نيز دان هاي غرق در رذايل که به مقام بهايم سقوط کرده انسان

ــوازد   ــق را نـ ـــه خلـ ــان همــــــ   احسـ
  بـــا ســـگ چـــو ســـخا کنـــد مجوســـي 

  

  آزادان را بـــه بنــــــــــده ســـازد     
ــي  ــه چاپلوسـ ــود بـ ــه شـ   ســـگ گربـ

  )۴۵۸: ۱۳۸۷نظامي،(                          
  

د، در گزينش دوسـت  خاب دوست است، تأکيد مي کنو نا گزير از انت داند، انسان موجودي اجتماعي ي ميچون نظام
  :تا با هم صحبتي نيک نامان، بتوان سر انجامي نيک پيدا کرد بايد محتاط بود

  صـــحبتي جـــوي کـــز نکـــو نـــامي    
  

ــرانجامي    ــو ســـ ــو آرد نکـــ   در تـــ
  )۵۵۹،همان(                                   

 نشان داده و در آداب سخن گفتن کـه ط با ديگران، حساسيت برقرار کردن ارتبا ةجوي گنجه، حتي به نحو شاعرتعادل
گـويي، مفيـدگويي و تسـليم     گويي، راست شناسي، کم ترين عامل در ارتباط هاي اجتماعي است، بر موقعيتاولين و مهم

  .شدن در برابر استدالل، هنگام سخن گفتن تأکيد دارد
 او در آرزوي اجتماعي بوده است که توسط ، بر اين کهاستبه طور کلي، نگاه نظامي به هويت اجتماعي انسان دليلي 

هر گونه ستم  فضاي حاکم بر آن جامعه آکنده از عدل و داد و خرد ورزي و به دور از خردمندان اداره شود؛ در حالي که
تـر از   الت بيشاز اين رو شاعر، در بعد اجتماعي زندگي انسان، بر عد. آرماني خود برسد ةراحتي به نقطباشد، تا بتواند ب

  .هر فضيلتي توجه دارد
تـر از   خوشبخت، با حضور ساکنين عادل و خردمند آن، بـيش  ةعشق نظامي به دادگستري و اعتقادش به وجود جامع

هاست؛  او معتقد است، به همان اندازه که عدل عامل پايداري حکومت. پذيري هويداست گري و ستمانتقادهاي او از ستم
زيـرا   ؛شـوند  ن هاست؛ تا جايي که حتي مردم از تسخير کشور خويش به دست بيگانه خشنود مـي ستم موجب ويراني آ
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  .دانندبيگانگان مي ةرهايي خويش را از چنگال ستم، در گرو حمل
ــافتن     ــان ي ــت جه ـــم نيس ــم ستــــ   رس
ــراد    ــادت ب ــت زي ــدل اس ــه ع ــه ن ــر چ   ه
ــن     ــاد ک ــان ش ـــريست جه ــو مي ــدل ت   ع
ــدار  ــود پايـ ـــدل شـ ــت از عـــــ   مملکـ

  

ــافتن  م   ــوان يـ ــاف تـ ــه انصـ ــک بـ   لـ
ــاد  و آن ــادت ده ــه ب ــاف ب ــه انص ــه ن   چ

ــن   ــاد ک ــت آب ـــارگري مملک   کــــــ
  کار تو از عــــــــدل تـو گيـرد قـرار    

  )۴۱: ۱۳۸۷نظامي،(                          
 ،يـد شان و حساب وکتاب روز قيامت و يادآوري دادگري شاهان فق نظامي با ترساندن ستم پيشگان، از مکافات اعمال

  .به دنبال اين است که، ايشان را از چنين رذيلتي جدا کرده، به سوي عدالت سوق دهد
  نجــات آخـــرت را چـــاره گـــــر بـــاش 
  کســـي کـــو ســـيم و زر ترکيـــب ســـازد

  

ــاش     ــر ب ــا خب ــتن ب ــزل ز رف ــن من   در اي
ــازد   ــب س ــا ترتي ـــامت را کج   قيـــــ

  )۳۱۱،همان(                                   
ساکت و تماشاگر بودن در برابر ستم را هم بـه همـان    ،پذيري کند؛ بلکه ستم گري را نکوهش نمي ها ستمتن بته، ويال

  :آورد اندازه بد دانسته و در شمار رذايل مي
ــه زاري    ــد ب ــار افت ــو ک ــامش چ ــو خ   مش
  شنيدستــــــــم کـــه در زنجيـــر عامـــان
ـــگ    ــالغي جنــ ــا ب ــاختي ن ــا او س ــو ب   چ
  بپرسيــــدند کــز طفــالن خــوري خــار    

ــه ـــدند    ب ــران نخن ــر پي ــت اگ ــده گف   خن
ـــنود باشــد     ــاي ناخشـ ــت از پ ــو دس   چ

  

  که باشـــــد خامشي نـوعي ز خـواري    
  يکي بود است از ايـــــن آشـفته نامـان   
  به بــــالغ تر کسي برداشـتي سنــــگ  

  کـار؟  کشي چـون باشـد ايـن    ز پيران کين
  کجــــــــا طفالن ستم کاري پسـندند 

  ذ باشـد به جـــرم پاي، سر مأخــــــو
  )۲۰۱ ،همان(                                  

کند و معتقد است اگر، آنان در برقراري عدالت سهل انگاري کنند؛ يا ايـن   نظامي، شاهان را مسئول رعيت معرفي مي
نفـوذ،   اي جز رواج بيدادگري، به هم ريختن سامان کشور، جسارت بيگانگان در اعمـال  که خود اهل بيداد باشند؛ نتيجه

آميز شاه و رعيت، نارضايتي از زندگي اجتماعي، افزايش فساد و فحشاء و صـدها گرفتـاري    فقر، گسيختن روابط محبت
 ينظـام  ةدر منظوم«. تا حکومتي را از هستي ساقط کند از اين موارد به تنهايي کافي استهر يک . ديگر، نخواهد داشت

را  يزديا ةفر يرا دارا يات، پادشاه آرمانياز اب ياريدر بس يو. است ينشاه آرما يو درست ي، راستياسيس ةشياساس اند
  .)۱۹۱: ۱۳۸۷،يکرم( »نرساند يارير به کار بندد و به ستمکاران يداند که عادل باشد؛ در برابر گردش زمانه تدبيم يکس

. کند ي واال به انسان ارائه مينظامي براي يافتن يک هويت اجتماع است کهراه کارهايي  ي، آن چه بيان شد،به طور کلّ
آيـد و نيازمنـد    ها هم بـه دسـت نمـي    که البتّه به اين سادگي شود نامي ميمنتهي به شرافت نيک اين هويت واال در نهايت

  . کسب سجاياي فراواني است
ها  ز پلشتياي دور ا شان جامعه به کمک ،هايي ذهني از انسان هستند که شاعر دوست دارد در واقع، اين صفات هويت

  .ها باشد بستر مناسبي براي رشد و بالندگي انسان اي که ها را بسازد؛ جامعه وشناييو غرق در ر
  

  از نظر نظامي يآرمان ةجامع 
ايجاد يک محيط تربيتي  يكه برا سردمداران آن جامعه و محيط هستنداز آنجا که سازندگان اصلي هر محيط، نخبگان و 



  ٤١/     هويت انسان در پنج گنج نظامي گنجوي 
  

 

هاي منفي و ناشايست در آن محيط هستند؛ پـس   لق الگوهاي شايسته و نمونه و طرد نمونهمناسب و مساعد، به دنبال خ
تا بشر بتواند، با الگو قرار دادن شـان، اجتمـاعي    يد نخواهد بود، اگر ادعا کنيم که نظامي اين همه هويت را خلق کردبع

يادگيري اجتماعي است، مهم ترين  ةاضعان نظريکه از و) ۱۹۷۸(آلبرت بندورا «. ها بسازد کامل، مطهر و به دور از رذيلت
طوري که انسان در زنـدگي بـا   . گيري است همان تقليد يا سرمشق داند که اي مي را يادگيري مشاهدهنوع يادگيري انسان 
  .)۱۷۱:۱۳۸۱ديلمي،(» پردازد تقليد از رفتارهاي وي مي انتخاب يک الگو به

تـاريخ  . وران زيادي را مجذوب خود ساخته است که انديشه وازي بودهشهر، هميشه رؤياي دل ن تصوير ايجاد برترين
در حقيقت وقتي صحبت از . داند ترين معماران شهر مذکور، نام افالطون را بيشتر از بقيه در خور ستايش مي در بين کهن

افالطون بيش » جمهور«ب ي فاضله در کتا طرح مدينه«. گردد شود، نام افالطون نيز در اذهان تداعي ميمي» فاضله ةمدين«
لي خيـا  ةترين طرح از يک مدين از هر بحث ديگري مورد توجه قرار گرفته؛ البته نه فقط از آن جهت که، اين طرح جامع

آور در بـاب اخـالق و سياسـت     در سرتاسر تاريخ فلسفه بيشتر آن چه که، متفکران نام از دنياست؛ بلکه از آن جهت که
  .)۲۰۷:۱۳۷۵احمدنژاد،( »تحت تأثير عقايد افالطون مي باشدرح بيان گرديده است و اند، در اين ط مدنظر داشته

ـ   او بـا  . اي را متصـور شـود   فاضـله  ةنظامي نيز به عنوان يک شاعر برجسته، با همين روش الگوسازي توانسـته، مدين
هـاي سـاکن در شـهر     و با بيان خصوصيات انسـان  هايي در آن پرداخته به خلق هويتابتکاري که خاص خودش است، 

  .آلش، ايشان را به عنوان الگوي برتر در نوع خودشان، معرفي كرده است ايده
  :يکي بد و رذيله و ديگري آرماني و فاضله :خود از دو نوع مدينه سخن رانده است» پنج گنج«نظامي در

 رذيله ةمدينـ ۱
. شـود  آن به خوشبختي واقعي مي ساكنانن مانع رسيد اي حاکم است که پست، صفات رذيله از ديد نظامي در جوامع

ـ    غير فاضله عمر سپري مي ةمردماني که در مدين ي ديگـران را ندارنـد و   کنند، با حسادت فراوان خود، چشـم ديـدن ترقّ
بـاف و شـرور   کننـد و منفـي   هايي، زشتي را زيبايي و نقص را کمال معرفي مي چنين انسان. شوند موجب آزار ايشان مي

هاي حاصل از حسادت، باعث نابود  دروغنيت حقوق فردي و اجتماعي مردم، ت عدم امن جوامعي، به علّدر چني. هستند
هسـتند و سـجاياي اخالقـي در آن يـک رذيلـه محسـوب        اين جوامع وقيح و گستاخ. شود مي شدن هنرمندان واال مقام

گـر   شويق قرار نگيرند؛ بلکه بي هنران افسـون طبيعي است، که در اين شرايط، نه تنها هنرمندان و دانايان مورد ت. شود مي
هـا دچـار    گذاري در يک جامعه، تصادف و شانس و اقبال باشـد؛ روز بـه روز ذوق   وقتي معيار ارزش. در رأس بنشينند

شود؛ زيرا  شرمي اهل زمان نيز مي پست، موجب بي ةرذايل در جامع ةسيطر .گردد و ارج اهل هنر مخفي مي انحراف شده
شود؛ در حالي که فضـل در جوامـع    ها حاصل مي شرم و حياي مردمان است، از طريق احترام به فضيلت ةايآن چه که م

دنيا از نيکان خالي شده : گويد مي» رذيلهة مدين« در وصف» مخزن األسرار«نظامي در مقالت سوم. اين چنيني، جايي ندارد
ويي از آدميـان معرفـت رخـت بـر     گ. گزيند دوري ميآدمي از مالقات آدمي  و آن چنان نامردمي وسعت گرفته کهاست 
اي جز گوشه نشيني ندارد؛ زيرا با هـر کـس    ظاهرا زمانه از عدل خالي و انسان چاره. اند و انسان ها گم وگور شده بسته

  .)۴۵: ۱۳۸۷نظامي،( بيند نهايت، در گريختن از او مي آميزشي پيدا مي کند، مصلحت را در
ز پرداختـه  يـ ل موجـود در آن ن يـ جاهله و رذا ةنينظر خود به نقد و نکوهش مد مد يرمانآ ةساختن جامع يبرا ينظام

 يهـا تياز شخصـ  يبرخـ  يطلبـ و قـدرت  يش عشق پاک و عدل و انصـاف، بـه نقـد هوسـباز    ياو عالوه بر ستا. است
و آلوده بـه   يل انسانياز فضا يداستان، عار يز در ابتدايو خسرو پرو رچنانکه بهرام گو. خود پرداخته است يها داستان

ق ارشـاد و  يها را از طرتين شخصيخود ا يآرمان ةساختن جامع يبرا ينظام يول ؛هستند ينفسان يهال و خواهشيرذا



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، جديد،سال چهل و نهم، دورة   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۲

 

 

ن آنکـه  يها شـاعر در عـ  ن داستانيدر تمام ا«. ل به قهرمان ساخته استين ضد قهرمانان را تبديزنان پالوده و ا ييراهنما
باز در هـر فرصـت کـه     ،ديستايک عشق ماوراء مي يبه سو يها به عنوان پللحظه يعضرا هر چند در ب يعشق جسمان

به باد طعن  ،جاهله ساخته است ةنيک نوع مديعصر خودش  ةها را که از جامعيبازها و هوسيها، کژرويداديابد بييم
  .)۲۰: ۱۳۸۰کوب، نيزر( »رديگيو انتقاد م

   فاضله ةمدين -۲
وي . تـوان تشـخيص داد   او مـي » پنج گـنج «هاي ساخته شده در هاي هويت نظامي را از ويژگي »ةفاضل ةمدين«اوصاف

آرماني برسند و در حقيقت بـا   ةهاي مورد نظرش، به جامع کند که هويت اي طرح ريزي مي ها را به گونه حوادث داستان
  .آيد تصوير درستي از دنياي آرماني شاعر به دست مي» خمسه«شناختن هويت قهرمانان

دوسـت و حکـيم    تر سـاکنان آن حکمـت   پس بيش. ترين فضيلت موجود در اين جامعه، حکمت است از نظر نظامي بزرگ
و پيـروي از خـرد تأکيـد     در چنين جوامعي، بـه خردمنـدي  . گيرد در نتيجه، حکومت در آن بر مبناي خرد صورت مي. هستند

اهـالي آن بـراي حفـظ نفـس خـويش و      . له اسـت أته از همين مسـ ارزش گذاشتن به حکيمان و دانايان نيز برخاس شود که مي
در رأس حکومتش، شاه و رهبري حکـيم  . کنند نشيني با جاهالن و بد گوهران پرهيز مي جلوگيري از تباه شدن خردشان، از هم

الت برقـرار  در چنـين جـوامعي عـد   . داند ارجمندي خود را مديون مشورت با رأي بلند حکيمان و خردمندان مي دارد که قرار
  .يابند ها استقرار مي است و به مناسبت گسترش عدل و رسيدگي به حال رعيت و آزادي بندگان و زندانيان، حکومت

باشد، بايد برخوردار از سرشـتي نيـک    نظامي طبيعت داراي جوهر نيکي است و چون انسان جزئي از طبيعت مي ةدر انديش
آرماني خويش را نيکي قرار داده است و حتّي الگوهاي پست انسـاني هـم در    ةباشد؛ از اين رو، وي اصلي ترين ويژگي جامع

اي،  نظامي، در اثـر حادثـه   ةوقف که در نهايت با تالش بي اند به داليلي از آن غفلت نموده ولي. هاي او تمايل به نيکي دارند قصّه
وي خيال در خدمت عقل قرار گرفتـه اسـت؛ البتـه    نظامي، نير ةفاضل ةدر طرح مدين«. کنند هوشيار گشته و هويتي نيک پيدا مي

راستين بـه طبيعـت اصـلي     ةتوان از تأثير بسزاي عواطف هم غافل شد؛ تا جايي که اگر انسان بتواند به کمک عقل و عاطف نمي
له در خـدمت  مخي ةپس شهر نيکان نظامي شهريست که در طرح آن قو. خود که نيکي است، باز گردد، خوشبخت خواهد شد

  .)۲۱۱:۱۳۷۵احمدنژاد،(» تر در خدمت عاطفه قرار داردقل و عاطفه و گاهي شايد، بيشع
اين امکان را داده تا، با رهايي  خواه گنجه،هاي مختلف شعري به شاعر آرمان در بناي آرمان شهر، طبع آزمايي در شيوه

لي از دروغ و ريا و عاري از جهل و واقعي که در آن مي زيست، تصويري از يک دنياي خا ةاز محدوديت دنياي جاهالن
هـا را   هاي داسـتان  ها، توصيف هويت نظامي در شهر نيکي. آفاق خيالش بسازد ةفريب، در قلمرو شعر و افسانه و در پهن

گذارد و در جهت انتساب  گاهي حتّي مرزهاي واقعيت را پشت سر مي گيرد تا جايي كه گرايي خود مي خدمت آرماندر 
  .ها به قهرمانانش حرکت مي کند؛ بدون اين که منطق مانع کار او شود ويژگي برترين حاالت و

پـر گشـت و گـذار اسـکندر، بـه       ةنظامي بعد از بيست و هفت سال تالش براي نيل به چنين دنيايي، باالخره در قص
م و عادل است يحک ياهرا او پادشيز ؛دانديم يآرمان ةاو را پادشاه و جامع ةرسد و اسکندر و جامع مقصد نهايي خود مي

، عدل اوست و يدر ذهن نظام يار آرمانيشهر يژگين ويترمهم«. است يآرمان ةجامع يو حکمت  و عدل  از ارکان اصل
 يکـ يدارد و  يگاه ممتازيجا ينظام ياسيس ةشيعدالت و انصاف در اند. با پود عدالت بافته شده است يتار آرمانشهر و

از نظر نظامي انسان داراي هر مقـامي باشـد و    ).۱۹۳: ۱۳۸۷، يکرم( »است يژگين ويهم اسکندر بر دارا يل برترياز دال
در هر مرحله اي از تاريخ به سر برد؛ تا زماني که از نيکي گريزان باشد و يا تظاهر به نيکي کنـد؛ يعنـي دروغ بگويـد و    

هـاي روشـن شـهر     از افـق . کنـد  نتقاددروغ را مذمت کند، حرص ورزد و حرص را محکوم کند، رياکار باشد و از ريا ا
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ـ بلکـه در عـالم خ   ؛لذا او آرمانشهر خود را نه در عالم واقع و نه در عصر خود. آرماني دور خواهد ماند ال و در عصـر  ي
ـ «هـا پويـه،    نظامي به دنبـال سـال  « .افتي ياسکندر مقدون در جسـتجويش بـود، در   را کـه يـک عمـر     اي »ة فاضـله مدين

شف كرد؛ اما گنجه كه، شهربند غازيان و ريا كـاران و گـران جانـان بـود، از كشـف مرزهـاي       خويش ك ي« اسكندرنامه«
  .)۳۶: ۱۳۷۷كوب،زرين(» ة آن محروم ماندناشناخت

  
   نتيجه

مانند که دست هنرمند او، بـا حوصـله و دقـت تمـام، در      هاي از پيش ساخته مي مههاي نظامي، به مجس قهرمانان داستان
در همين . ريزد مذاب را در قالب بينش فلسفي و اعتقادات ديني خاص خويش مي ةداخته، و مادحوادث تاريخي گ ةکور

عظيم هويتي  ةکند و از آن مجسم مرحله با هنرمندي هر چه تمام، آب سردي چون حکمت را برآن ريخته، منجمدش مي
که به دنبال رسيدن  گذارد جويي مي يقتهاي حق ة انسانکند و قضاوت در موردشان را به عهد را به خوانندگانش ارائه مي

اختن ايـن  هاي فلسفي، حکمي و کالمـي خـود، در سـ    نظامي از تمامي انديشه .به يک هويت قابل قبول از آدمي هستند
انـدازي بـراي    هاي جاري در حيات بشري، بيابـد و چشـم   گريزي براي رهايي از محنت تا راه ها بهره جسته است هويت

هايي که به خاطر افراط و تفريط در پاسخ گفتن به تمـايالت آسـماني و    آن انسان بتواند، خود را از نابسامانيدنياي بهتر که در 
کننـد و هـر رنجـي را بـا      هاي داستاني او، از انجام هيچ کاري شانه خالي نمي هويت. زميني خودگرفتارش ساخته، نجات دهد

بدان دچار شده و همه در اثر عدم رعايت اعتدال در زندگي فردي و  رتي کهعالم انساني را از اين حقاپذيرند تا  جان و دل مي
هـاي   نظامي در تمام منظومه .عروج دهند ،اي که در خور شأن واالي اوست هاست، برهانند و انسان را به مرتبه اجتماعي انسان

اسـتقرار عـدالت و حکمـت چنـين      ةهاست کـه از نظـر او فقـط در سـاي     ها و پريشاني خود، در پي جهاني فارغ از بي رسمي
ق يک نظام احسـن انسـاني،   بايست براي تحقّ اجتماع هستند؛ مي ةها عناصر سازند اما چون انسان ؛اي پديدار خواهد شد جامعه

ير تربيـت و  تـأث  ةنفوس و تربيت ملکات وجداني بپردازند و از اموري کـه انسـان را از حيطـ    ةنيل بدان، به تزکي ةيا حتّي مقدم
خسـرو پرويـز، بهـرام گـور و     «مثـل  هـاي او   همان اموري که قهرمانـان داسـتان  . دارد، اجتناب کنند مي انساني دور نگه اخالق

شان شـده بـود؛ امـا بـا تحـولي کـه در        ، گرفتارشان بودند، اموري که عامل غفلت ايشان از وصال به حقيقت وجودي»اسکندر
اي که بدان خو کرده بودند؛ ايجاد شد، توانستند؛ به عابدي ره يافته، سـالکي   هشان از رؤياي فريبند بيداري ةشان به واسط هويت

سياسـت بـه عنـوان     ةلأتوجه نظـامي بـه مسـ   . فنا شده در راه حقيقت وحتي حکيمي خردمند و پيامبري دين گستر بدل گردند
انديشـه در جسـتجوي تـأمين     احبان قدرت؛ بلکه درمعنـي درخت حکمت، البته نه در معناي سياست عملي ص ةترين ميو عالي

تا تربيت اخالقي انسـان   بر آن داشته ق ساختن سعادت فردي و جمعي، همواره وي رادر محقّعدالت انساني و سعي و تالش 
واقع سياست دلخواه او به منظور نزديک کردن نظام حيـات بشـري، بـه نظـام      در. را در هر زمان و هر شرايطي ضروري بداند

  .مغاير با آن بوده، محکوم کرده است م حاکم است؛ بوده و هر عملي را کهاحسني که در کل عال
  
  منابع

  .انتشارات پايا، چاپ سوم: ، تهرانتحليل آثار نظامي گنجوي). ۱۳۷۵.( احمدنژاد، کامل -۱
  .انتشارات معارف، چاپ اول: ، تهرانشعر فارسي ةآرمان شهر ديني در پهن). ۱۳۸۴.(احمدي، احمد -۲
  .نشر ني، چاپ اول: نيا، تهرانجالل علوي ة، ترجمتفسير مايکل بري بر هفت پيکر نظامي). ۱۳۸۵.(کلبري، ماي -۳
انتشـارات  : ، تهـران ي نظـامي  فردوسـي و اسـکندرنامه   ةاسکندر در شـاهنام  ةچهر). ۱۳۶۹.( بيگدلي، غالمحسـين  -۴



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، جديد،سال چهل و نهم، دورة   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۴

 

 

  .آفرينش، چاپ دوم
 .انتشارات امير کبير، چاپ دوم: تهران، حکمت در آثار نظامي ةگنجين). ۱۳۷۸.( منصورثروت،  -۵

  .انتشارات آيدين، چاپ اول: ، تبريزهاي نظامي گنجوي انديشه). ۱۳۷۶.( ثروتيان،  بهروز -۶
  .انتشارات دستان، چاپ سوم: ، تهرانايپيکر نظامي گنجهخيال انگيز در هفت ةهفت افسان).  ۱۳۸۱.(------------ ۷
  ي نشر کلمه، چاپ اولموسسه: ، تهرانايظامي گنجهغيب ن ةآيين). ۱۳۶۹.(-----------۸
  .۱۳۵ -۱۱۸، ص۱۲، مطالعات راهبردي زنان، شماره »فارسي شعر ةآيين در زن«). ۱۳۸۰ .(اکرم نعمتي، جودي -۹

  .انتشارات اساطير، چاپ دوم: ، تهرانانسان در اسالم و مکاتب ديني). ۱۳۷۴.( اصغر حلبي، علي -۱۰
 .انتشارات قطره، چاپ اول: ، تهرانآرمان شهر زيبايي). ۱۳۷۳(.سعيد  حميديان، -۱۱

  .انتشارات معارف، چاپ سوم: ، تهراناخالق اسالمي). ۱۳۸۱.(ديلمي، احمد، وآذربايجاني، مسعود -۱۲
ـ »االسـرار عشق و اعتقـاد در مخـزن  «). ۱۳۶۹(راشد محصل، محمدرضا،  -۱۳ ادبيـات و علـوم انسـاني     ةدانشـکد  ة، مجل

  .۱۰۶- ۸۷، ص ۸۹و  ۸۸ماره فردوسي مشهد، ش
  .انتشارات اساطير، چاپ دوم: ، تهراناجتماعيات در ادبيات). ۱۳۷۲(رنجبر، احمد،  -۱۴
انتشـارات اميرکبيـر،   : ، تهرانانسان آرماني و کامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي). ۱۳۷۵.( رزمجو، حسين -۱۵

 .چاپ دوم
 .آگاه، چاپ دوم: تهران ،رهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسينمودهاي ف). ۱۳۷۹.(روح االميني، محمود -۱۶

  .انتشارات عطار، چاپ اول: ، تهرانفرهنگ شناسي ةزمين). ۱۳۶۵.(--------------۱۷
  .انتشارات اميرکبير، چاپ سوم: تهران ،با کاروان انديشه). ۱۳۸۰.(کوب عبدالحسين زرين -۱۸
  .انتشارات سخن، چاپ سوم: ، تهرانستجوي ناکجاآبادپير گنجه در ج). ۱۳۷۷.(-----------------۱۹
  .انتشارات پيکان، چاپ پنجم: ، تهرانسيماي دو زن). ۱۳۷۷.( اكبر سعيدي سيرجاني، علي -۲۰
 ة، پژوهشـنام »اياخالق و ادبيات با رويکري به آثار نظامي گنجه ةرابط«). ۱۳۷۷(. طغياني، اسحاق و حاتمي، حافظ -۲۱

  .۸۲- ۶۳دهم، ص ةسوم شمارادبيات تعليمي، سال 
  .انتشارات معارف، چاپ چهارم: ، تهرانهويت انسان). ۱۳۸۴.(اکبري، محمد علي -۲۲
 ة، مجل»االسرار نظامي گنجويتصوير دل در مخزن«). ۱۳۸۸.(فالح، غالمعلي، ماهيار عباس، ميرهاشمي سيدمرتضي -۲۳

  .۶۲- ۴۷، ص۶۵ ةشمار ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران، ةدانشکد
 ةدانشـکد  ة، نشـري »نظامي ةسياسي ايرانشهري در اسکندرنام ةانديش«). ۱۳۸۷(.کرمي، محمدحسين، نوروزي، زينب  -۲۴

  .۲۰۶- ۱۷۶، ص)۲۱پياپي(۲۴ ةادبيات و علوم انساني کرمان، شمار
  .ارات اميرکبير، چ چهارمانتش: ، تصحيح رينولد الين نيکلسون، تهرانمثنوي معنوي). ۱۳۷۴.( مولوي، محمد -۲۵
انتشـارات  : ، بـاکو،تهران نظامي با کشف االبيات بر اساس چاپ مسکو ةخمس). ۱۳۸۷(. بن يوسـف  نظامي، الياس -۲۶

 .هرمس، چاپ دوم

   .علمي مطبوعات، چاپ پنجم ةانتشارات مؤسس: ، تهرانگنجوي ةگنجين). ۱۳۸۰.(وحيد دستگردي، حسن -۲۷

انتشـارات جـامي بـا    : محمود بهفروزي، تهران ة، ترجمسان در جستجوي هويت خويشتنان). ۱۳۸۵.( يونگ، کارل -۲۸
 .همکاري انتشارات گلبان، چاپ دوم


