دکتر بصیرکامجو

نظامی « گنجوی »
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حکیم ابو محمد الیاس فرزند یوسف فرزند زکی فرزند مؤید نظامی از شاعرانی
است که اورا در شمار ارکان شعر فارسی واز استادان مسلّم این زبان دانست.
این خردمند بزرگ قرن ششم هـ.ق / .در گنجه ( شهر کیروف آباد ) امروزی
در (  530ـ  614هـ.ق ) .متولد گردید )1( .
نظــــامی کــــــه نظم دری کــار اوست
دری نظــــــم کـــــــردن سزاوار اوست
****
نظامی گنجوی از بزرگترین شاعران پارسی سرای تاریخ خراسان بزرگ
تاجیک تبار ایرانی میباشد .او سبک وروش خاص داستانسرایی در زبان فارسی
را که قدامت تاریخی دیرینه داشت در صور شعر تمثیلی به پایه کمال رسانید .
بیان نظریات و اندیشه های او در قالب منظوم افزون بر انعکاس جنبه های علمی
و اخالقی و فرهنگی  ،نمودی از تشریح درد اجتماعی آن مقطع از تاریخ وطن
سن مردم گرائی از نظام حاکم وقت شکوه مینماید  .وبدین
مان می باشد  .که با ح ُ
مناسبت اشعاری در نکوهش فرمانروایان ترکان سروده است .اما از شاعران
معاصر خود نظامی تنها با خاقانی شروانی ارتباط داشته است  .چنانکه بعد از
فوت آن استاد در سال  595هـ.ق .در مرثیت او گفت :
همی گفتم که خاقانی دریغا گــــــوی من باشد
دریغا من شـــــدم آخـــــر دریغا گوی خاقانی
****
نظامی گنجوی در انتخاب مفاهیم و مقوالت مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه
وابداع و اختراع معانی و مضامین واستعارات مطبوع و نو در شمار کسانی
است که بعد ازخود نظیری ندارد .بطوریکه از اشعارش پیداست  ،از نجوم ،
تاریخ ،عربی  ،فقه واصول  ،فلسفه وحکمت اطالع کافی داشته است.
وشاعریست که مطالعات وسیعی در تمام زمینه های عقلی و نقلی داشت که بر
این اصل با غنامند ی ژرف از معرفت زمان با ظرفیت معنائی بهتر  ،بطن
اندیشه های قهرمانان داستانهای خویش را به تأمل میگیرد .

نظامی در حقیقت ذوفنون بوده و در شرح بزم ورزم  ،تصوف  ،فلسفه  ،وحقیقت
مذهب  ،اعجاز کرده است  .ودر میان شاعران فارسی زبان ممتاز و منحصر
بفرد است.
او یگانه شاعر و سخن سرایی است  ،عشق را می شناسد و جذبه های گرم
دنیای نفسانی جنسی را عمیقا ً درک می کند و روابط عاشقانه میان زن و مرد و
هیجان و خلجانات روحی ایندو را تجزیه  ،تحلیل و موشکافی مینماید .
اشعارش همه سراپا مغز  ،بکر و نستو است که خواننده در هر زمان خویش را
هم عصرفکر می کند .تجلی فلسفه یونان  ،الهیات و فلسفه اسالمی بخوبی در
آثارش نمایان است  .او در افسانه سرایی و تحلیل و تجزیه روحیات قهرمانان
استاد است .
نظامی با زبان روان وساده که طبع وسالست بیانش را منعکس می سازد ،
اشعار خویش را سروده است  .چنانچه در افسانه « خسرو شیرین وفرهاد »
میگوید :
ای بــــــاد بگــــــو ز راه دلـــــــداری مـــن
آنـــــرا کـــــه نباشد غــمـــی از یاری مـــن
تـــــوخفته بخــــواب نــــــاز شبهــــای دراز
آیـــــــا داری خــــبر زبـــــــیداری مــــــن ؟
****
در داستان « لیال و مجنون » چنین میگوید :
آراســـــــته کــــــــــــن عــــــــروس وارم
بســـــــــپار بخــــــــــاک پــــــــــرده دارم
دانــــــم مجـــــنون ز ســـــــــــوگـــــواری
بـــــرتــــــربت مــــــــن کنــــــــد گــذاری
چــــــــون بــــر ســـــــر خاک مـــن نشیند
هــــــــر ســــــو نـــــــگــــــرد مــــرا نبیند
****
مهمترین آثار نظامی عبارت اند از :
اول ـ دیوان پنج گنج (خمسه نظامی) :
که شامل  28000بیت است  .که عناوین زیر را در خود دارد :
 1ـ مخزن االسرار :
در سال  570هـ .ق .سروده است و مشتمل بر حدود  2260بیت در بحر سریع
که شاعر آنرا بنام فخرالدین بهرامشاه فرزند داود پادشاه ارزنگان که از متابعان
قلج ارسالن پادشاه سلجوقی آسیای صغیر بوده وبسال  622هـ.ق .در گذشته است
نامیده )2(.
این مثنوی مشحون از ابیات شیوا در حکمت و توحید و عرفان و موعظه وذم
ظلم وجور و ستمکاری وترغیب به زهد ونیکو کاری و انساندوستی می باشد در
بیست مقاله  .نمونه آن عبارت اند از:

ای هــــــمه هســــتی زتــــو پـــــیدا شـده
خـــاک ضعیف از تـــــو تـــــوانا شـــده
زیــــــــر نشـــــین علمـــت کـــــــائـــنات
مـا بــــتو قــائم چـــو تــــو قــــائم بــذات
هســـتی تــــو صــــورت و پـــــیونــد نی
تـــــو بکــــس و کـــــس بتو مـــــانند نی
****
آنـــــچه تغــــــــیری نپـــــذیرد تـــــویـی
آنـــکه نمـــرده اســـت و نمـــیرد تـــویی
مــــا همــــه فــــــانی و بقاء بس تراست
ملـــــک تعــــالی و تقـــــدس تــــراست
****
دایـــــره کــــــردار مـــــــیان بســــته بـــاش
در فلکـــــی با فــــلک آهســــــته بـــــــــاش
تـــــــیز تگــــــــی پیــــــــــشۀ آتـــــش بـــود
بــــــاز نمــــــانی زتــــــگ آن خــــوش بود
آب صفــــت بــــاش و سبکـــــتر بــــــــران
کـــــــــآب ســــــبک هســــت بقیمت گــران...
****
عـــــمر بـــــــــخشـــــنودی دلهـــــا گـــــذار
تـــــــا زتــــو خشـــــــنود شــــود کــــردگار
ســــــــایۀ خـــــورشید ســــواران (*) طـلب
رنج خـــــــــود وراحــــــــت یــــاران طلب
درد ســــــتانی کــــــن ودرمــــــانـــــــــدهی
تـــــــات رســـــــانند بــــــفرمــــــــــانـدهی
گــــــرم شـــــو از مهر وزکـــین سرد باش
چــــون مـــــه و خــــورشید جوانمرد باش
هــــــــــرکه بنـــــیکی عمــــــل آغــاز کرد
نیکــــــی او روی بــــــــدو بـــــــاز کــــرد
گنــــــبد گـــــــــــــردنده زروی قــــــــیاس
هســــــــــــت بنـــیکی و بدی خــود شناس
****
 2ـ داستان خسرو شیرین :
نظامی این مثنوی را بسال  576هـ.ق .در  6500بیت ببحر هزج مسدس
مقصور و محذوف است وراجع بداستان عشقبازی خسرو پرویز با شیرین
ساخته .شاعر ضمن داستانسرایی خوانندگان وشنوندگان کلمات واشعار نغز
خویش را بفراگیری علم ودانش وانسانیت دعوت می کند .مقصود نظامی از این
اسلوب القاء هدف های اخالقی خویش است .
او در همه جا به پند وراهنمایی انسان گشوده است  ،ودر پی بی اعتباری جهان
وزود گذربودن لذات چنین گفته است :

چـــــه خــــوش باغیـــست باغ زندگـــانی
گـــــرایــمن بــــــودی از بــــاد خــــــزانی
چـــــه ُخــرم کــــاخ شـــــد  ،کاخ زمانــــه
گـــرش بــــودی اســـــاس جـــاویــدانــــــه
از آن ســــرد آمـــــد ایــــن کــاخ دآلویــــز
که چـــــــون جا گرم کــــردی گویدت خیز
****
یک امــــــروز اســـــت مـــارا نقـــــد ایـام
بــــراو هـــــــم اعتمــادی نیست تـــا شــــام
بیا تا یک دهـــــن پرخــــــــــنده داریــــــم
یـــک امشــــــب را بشـــادی زنـــــده داریم
****
پـــــری دختی  ،پـــــری بگذار  ،مــــاهی
بــــــزیر مقــــــنعه صــــاحب کـــــــالهی
شـــــــب افـــــــروزی چــو مهتاب جوانی
ســــــیه چشمــــی چـــــــو آب زنـــدگــانی
کشـــــیده قـــــامتی چـــــون نخـــل سیمین
دوزنگــــی بــــــر ســر نخلش رطب چین
زبـــــس کـــــــآورد بــــاد آن نوش لب را
دهـــــان پــــــــر آب ِ شکــر شد رطب را
****
 3ـ داستان لیال و مجنون :
این داستان در بحر تقارب بسال  584هـ.ق .در  4700بیت سروده شده است « .
خود نظامی (* *) میگوید که  :این چهار هزارو هفتصد بیت را درکمتراز
چهار ماه سروده ام  ،اگر میخواستم تمام اوقات خویش را صرف آنکار کنم ،
آنها را در چارده شب سروده بودم )3( . » .
سلطــــــان ســـــریر صــــــبح خــــیزان
ســـــــرخـــــیل ســـــپاه اشـــــک ریزان
متـــســــــــــــــواری ره دلـــــــنـــــوازی
زنجـــــــیری کـــــــــوی عشقـــــــــبازی
قــــــــــــــانــــون مغــــــنیـــــان بـــغــداد
بــیّـاغ معــــــــــامـــــــــــالن بــــفـریاد...
****
مجـــنون چـــــــو شنـــــید پند خــورشید
از تــــلخی پنـــــد شــــــــد پــــــــریــــشان
زد دســـــــــت و دریـــــد پیــــــرهن را
کـــــاین مـــــــــرده چــــــه می کند کفـن را
آن کــــز دو جهـــــان بـــرون زند تخت
در پــــیرهنی کجـــــا کشـــــت رخــــــــــت
****

 4ـ هفت پیکر :
خمیره واصل مثنوی « هفت پیکریا هفت گنبد ویا بهرامنامه » ملهم از افسانه
ها و اسطوره های زمان ساسانی است .این داستان نیز در بحر تقارب که در
 5136بیت است بسال (  593هـ.ق ) .سروده شده وبیان عیش وعشرت «
بهرام گور » ( بهرام پنجم پانزدهمین پاد شاه سلسله ساسانی جلوس  420ـ 438
فوت ) را بتشریح میگیرد.
داستان « هفت پیکر» نظامی با این بیت آغاز می شود :
ای بــــرآرنــــــده ســـپهــــــر بــلــــــند
انجـــــم افــــــــروز وانجـــــــمن پـــیوند
 5ـ اسکندر نامه :
اسکندر نامه نظامی مشتمل بر  10500بیت در دوقسمت بیان شده  ،یکی «
شرفنامه » ودیگری « اقبال نامه » .
نظامی خود در بارۀ « شرفنامه » چنین میگوید :
ازیــــن آشـــــــــــنا روی تر داســــــــتان
ُخنــــیده (***) نـــــباشـــــد بــرراســـــتــان ...
 ...ازآن خسروی می که در جـــام اوست
شـــــــرفنامــــۀ خســــروان نـــــــــام اوسـت
نظامی در کتاب « شرفنامه » آنچه از داستان اسکندر پسر فیلفوس را که
فردوسی ناگفته گذاشته بود برشتۀ نظم در آورد .شرفنامه حاوی داستان اسکندر
از والدت تا فتح ممالک وبازگشت بروم است.
ودر اقبالنامه سخن از علم و حکمت وپیغامبری اسکندر ومجالس او با حکماء
بزرگ وانجام زندگانی وی وانجام روزگار حکمایی است که بااو مجالست داشته
اند.
وکتاب « اقبال نامه » با این بیت آغاز میگردد :
خــــدایا جهــــان پــــــــاد شــاهی تــــراست
زمـــــا خـــــدمت آید خــــــدایی تــــــراست
****
نظامی مطالعات کافی در موسیقی دوره ساسانی داشت  .که نام ودستگاههای
موسیقی وآواز آن دوره را طی قصیدۀ طوالنی سروده است:
ســـــــــــنای بــــاریــــــــــــدآواز در داد
سمــــــاغ ارغـــــنون را ســـــاز در داد
زصـــد دســــتان که اورا بــود دمـــساز
گـــــزیده کـــــرد سی لــحن خــوش آواز
چــــــوباد از( گنــــج باد آورد) رانـــدی
زهـــــر بـــــادی لـبــش گنجی فشـــاندی

ز(گنج ســـــوخته) چــــــون ساختی راه
زگـــــرمی سوختی صـــــد گنج را شـاه
چـــــو( گنج گــــاو) را کـردی نــواسنج
بـــرافشــــاندی زمین هـــم گاو وهم گنج
چــــــو (شــــاد روان مروارید ) گـفــتی
لبــــش گفتی کــــه مــــــــروارید سفــتی
چـــــو( تخـــت طاقدیسی ) ســــازکردی
بهشـــــت از طــــــاقها در بــــاز کـردی
****
« گنج باد آورد  ،گنج سوخته  ،گنج گاو  ،شادروان مروارید  ،تخت طاقدیسی »
ــ گوشه های از آوازها وآهنگهای دوران ساسانیان می باشد.

دیــــوان دوم اوست :
شامل قصاید  ،غزلیات  ،قطعات  ،رباعیات میباشند که به طبع رسیده .و به
زبانهای  :عربی  ،اردو  ،آلمانی  ،انگلیسی  ،فرانسوی وروسی ترجمه شــــــده
است )4( .
از دیوان او :
در این چمن که زپیری خمیده شد کمرم
ز شاخهــای بقا بعــــد ازین چه بهـره برم
نه سایه ییست زنخلم نه میوه یی کـس را
که تند و باد حوادث بریخـت برگ وبرم
سپهر با قدّ خــــــم گشته مــی کند لحـــدم
بیــــاض مــــــوی زکـــافــور میدهد خبرم
زنافــــــه مشک ترآید پدید واین عجبست
کـــه نافـــه گشت عیان از سواد مشک ترم
گهر بریخت ز درجم ستاره سان که دمید
زصوب مشـــرق حـــرمان ستارۀ سحرم...
****
ای ماه بدین خوبی مهمان که خواهی شد
وای آیــــت نیکویی در شان که خواهی شد
باالی ســـــــر از عنبر چتر ملکی داری
با چــــتر سیه امشب سلطان که خواهی شد
قندت نتوان خواندن کــــــازنیشکری خوشتر
دلبر نتوان گفتن درجان ِ که خواهی شــد
تو مــــیروی وجـــانم خواهد شدّن از هجرت
ای درد « نظامی » را درمان خواهی شـد
****
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