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ها و دریاها از نو بنا  سوی کوه شهری را آن قهرمانِ داستان، آرمان« اسکندرنامه»پی گرفت و سرانجام در « شیرین

 کند. می

های بهرام  بوده است. قصه« دمنه و کلیله»و « ورامین فخر گرگانی ویس»و « شاهنامۀ فردوسی»نظامی متأثر از 

وایت نظامی با آنچه فردوسی گفته متفاوت است. در اند اما ر گور، اسکندر و خسرو و شیرین در شاهنامه آمده

تر آمده بود را به نظم درآورد، اما نظامی از بستر این  واقع، فردوسی تالش کرد تا آنچه در اسناد و تواریخ پیش

 هایش بهره برد. ها برای بیان افکار و آرمان داستان

 

 ای از آثار چکیده

 االسرار مخزن

االسرار این  سازی است. او از نخستین اثرش، مخزن سازی و واژه های بدیع، ترکیب رهرقیب استعا نظامی استاد بی 

های این زبان، با رسالت ادبیات تعلیمی  گویی های شاعرانه و گاه پیچیده وتاب توانایی خود را به رخ کشید، اما پیچ

پژواک شورانگیزی از  االسرار در تضاد قرار گرفت و از بیان صریح و سادۀ تعالیم جلوگیری کرد. مخزن

تری به این اثر دهد. این  الحقیقۀ سنایی است، اما نظامی آن را در بحر سریع سرود تا شور و طنطنۀ بیش حدیقه

لحاظ  منظومه، سرشار از نقد اجتماعی است و سعی داشت با اصالح افراد به جامعۀ آرمانی خود نزدیک شود. به

 ۀ آثار نظامی فاصلۀ زیادی دارد.االسرار با بقی قدرت ادبی و شعری، مخزن

 خسرو و شیرین

گرا و متشرعی است که همسر جوان و محبوب خود را بسیار زود از دست داد. شاید در  نظامی، شاعر اخالق

یادکردِ او، داستان عاشقانۀ خسرو و شیرینِ را ساخت. گرچه نام داستان در افواه مکرر شنیده شده بود، اما روایت 

 گوید: تر فردوسی گفت متفاوت بود. نظامی خود در ابتدای داستان خسرو و شیرین چنین می پیشنظامی با آنچه 

 همت آواز آورد از رواقِ / بر دمساز یدمرا چون هاتف دل د

 یر استبدعهد و عالم زود س یر است / فلکزود د ینظام یبشتاب ا که

 گفتن گفته را باز یستکه فرخ ن/  گفت از آغاز *دانا نگفتم هر چه 

 یبر مرد غاز یتراندم ن ی / سخنباز که ماند از عشق یآن جزو در



هایی  گوید شایسته نیست آنچه را فردوسی گفت بازگو کنم؛ بلکه از عاشقانه دانا اشاره به فردوسی دارد و می* 

 خواهم گفت که در روایت فردوسی نیامده است.

دارند )نه مطلقاً مثبت و نه مطلقاً منفی( و در طول داستان   ستریهای خاک های داستان نظامی، ویژگی شخصیت

شوند. هم خسرو و هم شیرین در  می  حقیقت، قهرمان شوند، اما سرانجام در پایان داستان به هایی می دچار لغزش

ا در افتند، ام شوند و در این معاشقه به دام خیانت یا دیگرورزی می ها می طول داستان مرتکب برخی اشتباه

زدن خوابِ او را هم  ای بیدارکردن شیرین و برهم صحنۀ پایانی، خسرو در حالی که زخمی است، حتی تاب لحظه

 ندارد.

 یدهچشم و خود را کشته د یده / گشادهپهلو در ،خوش ملک در خوابِ

  از جان گرفته یاز تشنگ / دلش خونش خوابگه طوفان گرفته ز

 آب یو خواهم شربت یدارب / کنم را ز خوشخواب یریندل گفتا که ش به

 ها نخفته مهربان شب ینهست ا / که ره گفت با خطر نهفته دگر

 یو زار یاداز فر یگرد ی / نخسبدو خوار یدادب ینبر من ا یندب چو

 من مرده و او خفته باشد / شَوم سخن ناگفته باشد ینک ،به همان

 یداررا نکرد از خواب ب یرینش / که جان چنان داد آن وفادار یتلخ به

شیرین نیز، عاشقانه و قهرمانانه در پایان داستان به همان شیوه که محبوبش را از دست داد، خود را از میان 

 برد. می

 

 لیلی و مجنون

این داستان به نوعی تصویر تسلیم و عجز انسان در برابر سرنوشت است. این منظومه گرچه بسیارسریع )حدود 

ای که هرگز رنگ  لحاظ فرمی و ادبی جایگاه رفیعی دارد. عالوه بر داستان پرسوز عاشقانه اما به ماه( سروده شد،4

های فرعی بسیاری را در آن گنجانده است که بیشتر رنگ تعلیمی دارند. گویی  بیند، نظامی داستان وصال نمی

ین وجود، برخی منتقدان باور شهر و تالش برای ایجاد آن دغدغۀ همیشگی شاعر بوده است. با ا جستجوی آرمان



شهر در دنیای واقعی است و از آن پس،  دارند که لیلی و مجنون پایان امیدواری نظامی برای ایجاد آرمان

 های دوردست از نو بنا شوند. شهرهای او قرار است در سرزمین آرمان

 

 اسکندرنامه

کیمِ افالطونی و ذوالقرنین قرآنی است. شخصیت اسکندر در این منظومه، ترکیبی از اسکندر مقدونی، حاکمِ ح

نامه که سیمای فیلسوفِ فرمانروا و  نامه که شرح فرمانروایی اسکندر و بخش اقبال اسکندرنامه در دو بخش شرف

کند. شخصیتِ خاکستریِ  رسیدنِ قهرمان داستان را ترسیم می کمال شود و داستانی از به پیامبر است بیان می

دنبال حیات ابدی است، اما در  شود که در ابتدای داستان به مال تبدیل به قهرمان میاسکندر چنان در مسیر ک

شهری را در  شود. او سرانجام، آرمان پایان صحبت با اهل حکمت برایش چون چشمۀ آب حیوان ارزشمند می

 خواه. کند تا پایانی باشد برای سرگشتگیِ نظامیِ آرمان سرزمینی دوردست بنا می

 

 از نظر فرمیآثار نظامی 

 نظامی، شاعری فرمالیست

سازی،  گزینی، واژه دانند. او تبحری ویژه در واژه بسیاری از منتقدان، نظامی را هنرمندی فرمالیست می

 زدایی، انواع تناسب، هنجارگریزی و... دارد. آشنایی

 خانه( جای مکتب سازی، به )واژه سرایی ادبای و جایی / جمع آمده در  هریک ز قبیله

 جای عاشق( ، به زدایی از اوفتاده بودند / مجنون لقبش نهاده بودند )آشنایی اوفتادهآنان که نه 

 )تناسب( سالمت، سالمتمنامت /  توقیع  سلیمگفت ای چو دلم 

 چنگ / کردند نخست بر وی آهنگ )هنجارگریزی( آهنین شیرسگانِوان 

 فال( جای نیک سازی، به واژه/ کاو چون نماید سرانجامِ حال ) نغزفالبپرسید پرسندۀ 

 )جناس مرکب( بینی پروا نه/ ز نازش سوی کس  پروانه بینیبه شمعش بر شبی 

 



 آثار نظامی از نظر محتوایی

 شهر او هویت انسان در آثار نظامی و آرمان

گردد و  میدنبال نمونۀ کامل انسان و جامعه  تفکر آرمانی او دوری از ابتذال و فساد دوران خود بوده است. او به

رنگ( کند. هر شخصیتی در ابتدا  رنگ )اما نه بی های قهرمانش را کم تالش کرد تا وجوه منفیِ شخصیت

شهرهای متعددی که نظامی تصویر کرده  رسد. در میان آرمان خاکستری و بعد در مسیر داستان به کمال می

تر در ادبیات ما به آن توجه  هرمان است که کمشهرهایی زنانه و زنانی ق است، آنچه بسیار متمایز بود تصویر آرمان

 شده است. 

بانو، عمۀ شیرین، پادشاه  شود. شهری که مهین شهر زنانه از شهر اَرمَن در داستان خسرو و شیرین آغاز می آرمان

 شهر را دارد.  های یک آرمان آن و شیرین ولیعهد او است. ارمن کامالً ویژگی

 نخست، دور از دسترس است:

  در آفاق یدمد یبس ها / شگفتی خرگاه شش طاق ینشتم درگ یبس

 بنددر یایباشد فرضه در / که چند یکهستان منزل یآن سو از

 جوش سپاهش تا سپاهان / شده ست از نسل شاهانا فرمانده زنی

 گشته بر فرمان آن زن / مقرر اران تا به ارمن یماقل همه

 دوم، عدالت:

 آزاد گشتند یانزندان / همه شاد گشتند یتبه انصافش رع

 جور از دور برداشت یینآ / همه مظلومان عالم جور برداشت ز

 یخراج یدهقان یچاز ه ی / نجستبرداشت باج یا دروازه ز هر

 یشجا آب خورده گرگ با م یک یش / بهشده خو یهوعدلش باز با ت ز

 و داد او خوردند سوگند یوند / بدینهر چه بود از دور و پ رعیت

 هماهنگی و مدیریت:سوم، 

 ندارند یجز طرب کار یتیگ / به ندارند یاریدر جهان  یخوبه ب



 دندان یلچنگ از پ یراز ش / کنند باشد وقت زور آن زورمندان چو

تواند حتی گویای نگاهی از جنس فمینیسم رادیکال باشد؛ چرا که زنان این شهر  روایت نظامی از این شهر، می

 گیرند. جویند و در شکار، چوگان، جنگ و قدرت بدنی از مردان پیش می دوری میاز ازدواج « کامرانانه»

 یزندگان گذارد یم یشاد ی / بهو دارد کامران یندارد شو -

 یبانوش خوانند از بزرگ ی / مهیندارد سترک یشترمردان ب ز -

 یدهاز جهان خود را خر ینکاب یده / بهند ییزناشو یعروسان -

 ز / کند در جستن نخجیر پروازبه هنگام خزان آید به ابخا -

 شدند آشوب در سر یرینش ر / سویماده آن هفتاد دخت یرچو ش -

 یسوار انداختن رستمیرت یاری / بهاسفند یکیهر  یمرد به

 از چنبر گردون ربودند یگو / که چوگان خود چنان چاالک بودند به

 

 شخصیت زن در آثار نظامی

بانو و شیرین )در خسرو و شیرین(، نوشابه )در  اند: مهین بوده داری چهار زن در آثار او در جایگاه زمام

های نظامی همگی مدبر و خردورز بودند.  نامه(. این زنان، در داستان نامه( و ماریه قبطیه )در اقبال شرف

 کند تدبیر و خردش است: ایستد و آنچه پیروزش می نوشابه در مقطعی مقابل اسکندر می

 د /  چه ماده، چه نر، شیر وقت نبردمنم شیرزن گر تویی شیرمر

دهد که تا حد ممکن  ای تغییر می گونه های را به نظامی موافق حضور اجتماعی زنان است و داستان

تر  حرمت شخصیت زن حفظ شود. برای نمونه، در داستان بهرام گور و کنیزک، بر خالف آنچه پیش

کند و سرانجام بهرام تسلیم تدبیر و  میاش حفظ  شد، شخصیت کنیزک را به دلیل خردورزی گفته می

 کند.  شود و با او ازدواج می خردِ او می

تر تصاویری کامالً اروتیک ترسیم کرده است  هایی سراسر عاشقانه و شورانگیز، نظامی کم برخالف داستان

تبدیل  های داستانِ او جویی مادی تقلیل نداد؛ بلکه آنچه زنان را به قهرمان و جذابیت زن را به لذت

ها، فعال، حاکم، دالور، قهرمان و خردورزند.  ها است. زنانِ این داستان همان خرد و اندیشۀ آن کند، می

ستیز  ای در قرن ششم هجری، و در حالی که پس از او شاعرانِ بزرگ ادبیاتِ ما بعضاً زن چنین اندیشه

 شایان توجه و تحسین است. ای اند یا جایگاهی برای زنان در جامعه قائل نبودند، اندیشه بوده
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