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هنرنندانه اوسه .نظانی با بهرهگیری از آنوزههای اخالقی شعر خود را ارزش و غناای
بیروری بخریده اسه .شعر او پیام جانع و جهانی دارد و نخوص به تااریخ یاا فرهنا
خاصی نییه.
این نقاله درو نایههای تعلیمی ننظونههای نظانی گنجوی را نی رااود تاا ارزش و
اعویار هنری آثار او را در همراهی با آنوزههای تعلیمی و اخالقی نرا دهد و از طریاق
همین آنوزهها گرایشهای اخالقی سالیق رفواری و جها بینی او را بررسی رند.
واژههای كلیدی
نظانی خمیه نظانی ادبیات تعلیمی فضایل اخالقی
مقدمه
ادبیات نا به گونههای رنگارن

ادبیات تعلیمی نزین اساه .فرهنا

عاناه و باورهاای

فرهنگی و اجوماعی فصل جداییناپذیر زندگی بررند و از ابوادای خلقاه هماواره باا
انیا بودهاند .شناخه این فرهنا

نای تواناد یااریگر انیاا در زنادگی و تعاانالت

اجوماعی باشد« .از خالل قصص نعوقادات اساطورههاا تمیایالت آداب تراناههاا و
لطیفه های یک قوم و قییله نی توا خلق و خوی سرشه و سرگذشه آنها را شناخه
و سوانو و حوادثی را ره بر آنها گذشوه نطالعه ررد» (انجوی .)12 :1352
دین اسالم به نوبة خود به صورتهای نخولف بر ادبیات تعلیمی فارسی نهر و نرا
نهاده اسه .عالوه بر برجیوه بود جنیههای اخالقی قرآ و حدیث گاه نراا زهاد و
تصوف را بر ادبیات تعلیمی نیبینیم و گاه با آثار برگرفواه از افکاار اخالقای فیلیاوفا
روبرو نیشویم .بخش سوایری و توصیفی شعر فارسی هم با آ باهرلّی بیگاناه نییاه.
حوی درو نایههای غنایی و حماسی ادبیات نا به نوعی با آنوزههای اخالقی در ارتیاا
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اسه .هر یک ازگروه های نخولف اجوماعی پرورش اخالقی انیا را راه رسوگاری او
نی دانند انا رویکردهای نوفاوتی دارند .فیلیوفا زاهادا و رهیارا دینای نعلماا و
اندرزگویا اجوماعی هر یک از ننظری خاص در ایجااد ایان ادبیاات ساهم دارناد اناا
نجموعه آنها شاخهای نهم از ادبیات فارسی را ره اصطالحاً ادبیات تعلیمی ایرا نانیاده
نیشود ترکیل نیدهند .ادبیات تعلیمی «ادبیاتی اسه ره نیکیخوی انیاا را در بهیاود
ننش اخالقی او نی داند و همّ خود را نووجه پارورش قاوای روحای و تعلایم اخالقای
انیا نیرند» (نررف .)9 :1389
نوضوعات تعلیمی و اندیرههای اخالقی چنا با اناواس شاعر فارسای درآنیخواه راه
بعید اسه بووا یکی از قالابهاای شاعری را جادا از آ تصاور رارد .ایان باورهاا و
نعوقدات در آثار ننظوم و ننیور شاعرا و نوییاندگا انعکااس یافواه اساه .از هماین
روی بررسی آثار ادبی اطالعات گرا قیموی در حوزة عناصر نخولاف فرهنا

عاناه در

اخویار نا نیگذارد.
نظانی گنجوی بیشک بزرگورین داسوا پرداز ادب فارسای اساه .هرچناد پایش از
نظانی شاعرا بزرگی چو فردوسای عنصاری فخرالادین اساعد گرگاانی ابوالمدیاد
بلخی و عیّوقی و دیگرا در گیورة داسوا سرایی قلامفرساایی رردهاناد اناا نظاانی در
سرود داسوا های بزنی چنا نهارتی از خود نرا داده اسه ره عده زیادی بعد از او
شیوه هنریاش را سرلوحة رار خود قرار دادند و به تقلید از آثاار گرانقادر ایان حکایم
برآندند .نظانی پنج نینوی نرهور دارد ره به «پنجگنج» «گنجنانه» و «خمیاه» نعاروف
اسه و شاانل داساوا هاای «نخز االسارار» «خیارو و شایرین» «لیلای و نجناو »
«هفهپیکر» و «اسکندرنانه» اسه.
نایههای اصالی راار نظاانی در سارود روااب «خیارو و شایرین» «هفاهپیکر» و
«اسکندرنانه» بی گما شاهنانة فردوسی بوده اساه .الیواه نظاانی ساعی رارده در بیاا
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داسوا ها به نکوههایی ره حکیم فردوسی در سُرایش این داسوا ها اشااره داشاوه رموار
توجه رند و نوارد دیگری را در این داساوا ها در نادّ نظار قارار دهاد «وی از داساوا
خیرو بیرور به بیا عرقهای او پرداخه ره فردوسی بادا توجاه نورزیاده باود و از
داسوا بهرام بیرور به بزم و شکار و عیش و رانش او توجه رارد راه در شااهنانه زیااد
نورد نظر واقع نرده بود چنانکه از سرگذشه اسکندر نیز هرجاا فردوسای باه اجماال
بینده ررده بود وی به تفصیل گرایید» (زرینروب .)202 :1374
جایگاه نظامی در مقام مصلح اجتماعی
شاید برخی گما رنند اهداف ادبیات تعلیمی ارزش زییاییشناخوی اثر هنری را از باین
نی برد یا رم رن

نی رند و بیا نفاهیم اخالقی و آناوزههاای تعلیمای بارای القاا باه

نخاطب بیور دیگری چو اشعار حکمی و عرفانی را نیطلید انا در شاعر نظاانی ایان
دو چو شهد و شکر به هم در آنیخوه اند و به نخاطب هم لاذت هناری و هام لاذت
شناخوی نیبخرند.
نظانی در نقام نصلو اجوماعی و نربی اخالق همچو پدری دلیوز جانعاة غرقاه
در فیاد و تیاهی را نینگرد و در ننش زاهدی آرنا خواه و جدی هردار نیدهد .پیام
او بیداری انیا اسه برای نیل به نیاکبخوای خاویش .پیراور از او در دورة غزناوی
ناصرخیرو و به دنیال او سنایی شالق سرزنشهای تند خاود را بار سایرت اجومااعیِ
پاگرفوه در پیویها و خودراانگیهاا فارود آورده بودناد و شاعر زهادآنیز را باا درو
نایههای اخالقی به پایگاهی رفیع رسانده بودند .ارنو باا فروپاشای اناراتاوری بازر
غزنوی و در عصر سالجقه نظانی بیماریهای اجوماعی را همچنا گرییا گیر ناردم و
حارما جانعه نی دید و با تلفیق دو سانه اصالی ادبیاات اخالقای پایش از خاود در
نینوی نخز االسرار روشید تا ندای وجدا جانعه را به گوش زنانه برساند.
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نظانی در آثار غنایی از هدف شناخهگرایانه غافل نرده اسه و در جاایجاای آثاار
خود نخاطب را با نضانین تعلیمی و آناوزههاای اخالقای سایراب رارده اساه .او در
آنوزههای خود انیا ها را به سوی بهورینها فرا نیخواند .در اقیالنانه باا طارم ندیناة
فاضله و بیا اندیرة آرنانرهری نومایز خویش به نوعی تاواز و تناساب در برقاراری
نناسیات بین انیا ها دسه یافوه اسه و با رویکرد نواندیراانه و نوناساب باا نیازهاای
وجودشناخوی و انیا شناخوی برنانه ای برای سعادتمندی او طراحای رارده و باا هنار
شعری آرنا های نوعالی انیانی و خواسوههای نذهیی و گاه اجوماعی را در آرنا هاای
جاودانة برری بیا ررده اسه .شعر وی برخاسوه از ایمانی درونی با گیاورهای جهاانی
اسه .او شعر را در خدنه برریه قرارداده اسه و تعالی انیا و بیا فضایل اخالقای
و آرنا های انیانی را خواسوار اسه.
«شعر او نحدود به نکا و زنانی خاص و در انحصار گروه و قونیوی ویژه نییاه و
جها شمول دارد و نیتواند برای انیاا پیاامهاای راهیاردی نراورر عرضاه رناد .او
شاعری را رسالوی خدایی نیداند و بر این باور اسه ره شعری ره ناه بار پایاة فضاایل
اخالقی و هدایه برریه بلکه برای برآورد آنال و آرزوهای دنیوی و ریب ننفعاه
باشد نه تنها ارزش هنری را حوی عزّت و نایاة شااعری را نیاز از باین خواهاد بارد».
(قیادی و دیگرا .)58-59 :1391
«نا در نخز االسرار با نکوههای اخالقی و تعلیمی روبرو هیویم .نظانی در این رواب
سعی رارده حکایاات و نکاات اخالقای را باا بیاانی آرناده از تصاویرهای شااعرانه و
تخیل آنیز همراه ررده و در این راسوا از تعلیمات و اشاارات دینای و نلای نادد جیاوه
اسه» (زرینروب .)39 :1377
نظانی نعوقد اسه ره شاعر باید به دین و شرس اسالنی پاییناد باشاد و بایاد شاعر و
شرس همیره در رنار هم قرار گیرند .اگر چنین شود شاعر بیشک به سلطنه آ جهانی
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دسه خواهد یافه و نقام انیری شاییوة چنین انیانی خواهاد باود .او خاود نعوارف
اسه ره در سرایش پنج نینوی از زبا رنز و اشاارات رماک جیاوه اساه و ااهر و
باطن هر یک از اشعارش نملو از نعانی ژرف و عمیاق اساه و از خواننادگا آثاارش
نیخواهد ره در تکتک ابیاتش به دیدة تفکر و تعمق بنگرند تا از نعانی پرنغز آ آگااه
شوند .در هفه پیکر نی گوید:
پیییب ریرونییییییاو ررونییییب ن ییی
هر چه در نظم او ز نیی

و رید ا یت

وز درونیییب درونییییییاو را م ییی
همییه رم ی و ا ییارد و خییرد ا ییت
(نظامی)29 :1391 ،

نظانی بر اهمیه سخن و سخندانی تأریدی قابل توجه دارد و همیراه بار سانجیده
بود و تازگی رالم نظر دارد انا از جنیه های تربیوی هم غافل نمی ناند .او بار ساکوت
هم به اندازه سخن تأرید دارد .در نخز االسرار فضیله سخن را چنین بیا نیرند:
جنیییاب اوه كیییه لیییم در ر یییت

حییرن نـسییتین ز ییـن در ر ییت

پییرده خلییود چییو رییر انداختنیید

جلییود اوه رییه ـیییییییین را تنیید

چییوو لییم شمیید ییدو شغییاز كییرد

چشم جهیاو را ریه ـیین ریاز كیرد

ریییی ـیییییین شوازه عیییا م نایییود

این همیه تتنید و ـیین كیم نایود

اوه اندیشییییییه پسییییین یییمار

هم ـن ا ت این ـن اینجیا ریدار

تییاجوراو تییاجورا خوانییده انیید

شو د ییراو شو د ییرا خوانییده انیید

هرچه نه ده ،ری خار ا یت از یـن

رح ـن ریشتییییر ا ت از یـن

تییا ییـن ا ییت از ییـن شوازه رییاد

نام نظامیییی ره ـیییین تیازه ریاد
(هماو)44-45 :

نظانی نعوقد اسه ره سخن شاعر را در ررور نعانی سلطا واال نقام نی رند.
یی ر تییو را ییدره نشییانی دهیید
یی ر رییرشرد رییه امیییییریت نییام

یییل نت ملییی

م یییانی دهییید

كا شییییی راا امیییییراا ا کییییی م
(هماو)45:
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نظانی در رنار ارزش های ساخن گفاون باه ساکوت نیاز توجاه دارد و ساکوت را
دریچهای برای رسید به حقایق و نعانی نی داند .در نکوب عرفا هم خانوشای یکای
از نراحل سلور نعرفی شده اسه و پیرا و نرشدا سالکا را باه خانوشای دعاوت
نمودهاند .در رواب رسالة قریریه دربارة خانوشی آنده اسه« :خانوشی سالنه اسه و
اصل آ اسه و بر آ ندانه باشد چو وی را از آ بازدارند .واجب آ بود ره فرنا
شرس در آ نگاه دارد و خانوشی در وقه خویش صفه ناردا اساهچ چنانکاه ساخن
اندر نوضع خویش از شریفترین خصلههاسه» (قریری  .)242 :1388باری تارجیو
سکوت بر سخن گفون این اسه ره زبا آوری و گفوار باعث لاو

حقاایق و نعاانی و

خرج شد سرنایة نعنوی نیشود .حکیم گنجه در نخز االسرار چنین نی گوید:
حقییییییه پییر شواز رییه ی ی

در رییود

خناییره نیمییییییییه رییر شرد خییروا
ییر پییری از دانییب خییاموا رییاا

نییش ییود چییوو ییکمب پییر رییود
ی

چیو پیر یردد ،یردد خمیوا

ترک زراو یوی و همیه یوا ریاا
(نظامی)118 :1391 ،

حکیم گنجه فواید خانوشی را در هفه پیکر اینچنین به نظم نیررد:
چند یییویای ری خاییییییر ریودو

دییییده در رسیییته در ریییر شمیییودو

ره از دیییده هییا ییرامب رییاا

محییرم راز رییاا و خییییامب رییاا

تا ریییدانی كیه هرچیییه میی دانیی

غل یییی ییییا غلییین همیییی خیییوانی

ییی

(هماو)44 :1378 ،

رازداری نویجه شیرینی دارد و شخص فکاور و عاالم ساکوت را بار گفواار نابجاای
نرجو دارد و حکمه را در آ یافوه ره صیور باشد .شاعر سخن پرداز در ننظونة هفه
پیکر با رالنی نوجز خداوند را بهوارین رازدار نایشامارد و بناده را از گفاون راز باه
دیگرا برحذر نیدارد و نعوقد اسه راز باید با خدا گفوه شود.
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راز پو یییده ییر چییه هسییت رسییی

رییر تییو پو یییده نیسییت راز كسییی

غرضییی كیی تیییییو نیسییت پنهییانی

تییو رییرشور كییه هییم تییو مییی دانییی

راز ییویم رییه خیییلر ،خییوار ییوم

ریییا تیییو یییویم ر ر یییوار یییوم
(نظامی)4 :1378 ،

نظانی در نخز االسرار به روش سنایی در حدیقة الحقیقه نظر داشوه اساه .هرچناد
بییار روشیده اسه تا اسوقالل رأی و عمل خود را حفظ رند .نظانی حیاسیه دربارها
را به تمایالت اسماعیلی ره شیاهوی تام با تعلیمات نوصاوفه دارد نای داناد و نمایخواهاد
خود را صوفی نرا دهد .در نخز االسرار ذهنیه صوفیه بیرور از زبا آنهاا بازتااب دارد و
همین نوضوس سیب گردیده ره بعضی چنین پندارناد راه نظاانی افکاار صاوفیه را خاوش
نمیداشوه اسه .نا این بررسی را با نحوریه اعوقادات و اخالقیات او پی نیگیریم.
اعتقاداد
هد مندی جهاو و خود نا ی انساو
جها آفرینش با تمام عظمه و شکوهش به دسه آفریننادة واحادی باه وجاود آناده
اسه و نقاش ازل آسما و سرشه نوجودات را در آ ترسیم نموده اسه.
یکیییی

ش ییرینب رسییی ا ییت نیسییت ییکی

و ش ریننیییده هسیییت یییی

نقب ایین هتیت یوح چیار ر یت

ز ارتییدا جیی یکییی لییم نسر ییت
(هماو)350 :

هدف از خلقه آدنی و بعیه انییا آشنا ررد انیا خاری با حقیقه هیوی اسه تاا
با بندگی و عیادت بوواند از نردبا رشد و رماال بااال رود و باه ساعادت ابادی برساد.
نظانی در نخز االسرار عیادت را عانل رسوگاری انیا نیداند و نیگوید:
طاعت كن روی رتییییییا

از نیاه

تییا نشییوی چییوو خج ی و ع ی رخواه
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حاصل دنیا چیو یکیی یاعت ا یت

طاعت كن ك همه طاعیت ریه ا یت
(نظامی)67 :1391 ،

حکیم واالنقام در آغاز ننظونة لیلی و نجنو در نورد هدفمنادی جهاا آفارینش و
نقام واالی انیا در این جها چنین نی گوید:
دیااچییه مییا كییه در نییورد ا ییت
از خییوا

و خیورد ا یت

ن رهر هیوا و خیوا

و خییورا رییه ار رتییاری

كییاین در همییه ییاو و خییر ریییاری

زاو مایییه كییه طاییا هیییییا ر ییتند

مییییا را ور ییییی د ییییر نو ییییتند
(هماو)402 :

همة پدیدههای جها هیاوی بار اسااس اصال هادایه عاناه باه هماا ساویی در
حررهاند ره خدای نهربا از آنها خواسوه اسه .حکایم گنجاه در خلاق هفاه پیکار
ابودای سخن را به نام خدایی ره آغاز و انجام انور به دساه اوساه زیناه نیدهاد و
انیا های رافر و نااهل را از رفر و بیدینی بر حذر نیدارد و نیگوید:
در ره دییین چییو نییی كمییر رررنیید

تییا ییرشمد ییوی چییو ییرو رلنیید
(هماو)2 :1378 ،

و شنکییه نااهییل ییجده یید ییر او

تییل رییر تییل رسییته یید در او
(هماو)

ننظور از شناخه و نعرفه به خود این اسه ره انیا درر رند نوجاود نیاوقل و
بی نیازی نییه و وجودش وابیوه به حقیقه نطلق اسه و بداند ره وجاودش برتار از
طییعه اسه و حقیقوی فوق طییعه دارد .لذا نوعلق به خداسه نه خودش ناه طییعاه
و نه نوجود دیگر .در چنین نگاهی هر چیز غیر خدا روچک شمرده نیشود و خادا در
نظر انیا از هر نوجودی عظیمتر خواهد بود .اینگونه اسه ره نعرفه نفس انیا را
به فوز اریر نیرساند (انین زاده  .)45 :1335حکیم نظانی در نورد نعرفه باه خاود و
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خودشناسی در هفه پیکر نیگوید:
هر كه خود را چنییانکه رود یناخت

تییا اریید ییر رییه زنیید ی ا راخییت

انی شو د كه نقب خیویب نـوانید

هر كه ایین نقیب خوانید ریا ی مانید
(نظامی)33 :1378 ،

نظانی همانند همة نوننا جها هیوی انیا را دارای هدف نی داند .جهاا نهادِ
پرورش و رشد نادی و نعنوی انیا اسه و از این رو در شرفنانه نی گوید:
خرامیییییییدو الجییییوردی یرهر

هماو ییرد رر شیتن میاه و مهییییر

مرندار ك رهر رازیگیییییییری ا یت

ییراپرده اییین چنییین ر ییری ا ییت

ر یته ریکیار نیسیت

ر ر تیییه رر میا پیییدیدار نیسیت

در این پرده ی

(هماو)859 :1391،

گاهی در انجام بعضی انور هدف و نصلحوی در رار اسه راه فقاخ خداوناد آ را
نی داند لذا شاییوه نییه سر از حکم او بوابند و جها را عیث و بیهدف پندارند.
رییه نییام ریی رـ اییییییی د دادرـییب

كییه مییا را زهییر دانییب او داد رـییب

خداونییییییید روزی ده د تییییگیر

پناهنیییییییده را از درا نییییا یر

یکییی را چنییاو تنگییی شرد رییه پیییب

كیه نیانی ناینیییید در انایاو خیویب

یکی را ریه د یت ا کنید كیوه ین

نسنجیییده هیایی دهید كیوه ین

نشییاید یییییر از حکییم او تییاختن

ج او حاكمیییی كیی تیواو ییا تن
(هماو)851 :

انیا باید برای رهایی از وسوسههای شیطا به دانن دین پناه آورد و در سایة دیان
از خودخواهی و هواهای نفیانی رها شود .در نخز االسرار آنده اسه:
تیییا نیییدرد دییییو ریاانیییت خیییی

دامیین دییین یییر و در ایمییاو رییی
(هماو)114:1363،

نظانی راه خالصی از دسه شیطا را فروخون دنیا و خرید دین نیداند.
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شو ده كیی دییین ا یییرا داده انیید

زاو ییوی عییا م خاییرا داده انیید

چییاره دییین ییاز كییه دنیییاد هسییت

تییا مگییر شو نییی ریییاری رییه د ییت
(نظامی)65 :1363 ،

در پی لذتهای نفیانی بود از نقام و نرتیة واالی انیا رم نیرناد و انیاا را در
جایگاه چهارپایا نینراند .در هفه پیکر نی گوید:
یییش ریییر شو شدمیییی یییرن دارد

كییه چییو خییر دیییده رییر علیی

دارد

(هماو)37 :1378 ،

اخ یاد
زهد و تقوا
تقوا دوری از گناه وخرم پروردگار و پرهیز از هرگونه رفوار ناشاییاوی اساه راه باه
سالنه و رشد و رمال برر لطمه وارد نیسازد و اصول بنیادین انیانی را برهم نیزند.
انام صادق (س) نیفرنایند« :زییاترین لیاس برای ندنن لیاس تقوا اسه و با برراهترین
لیاس لیاس ایما اسه» (بهرانی .)15 :1385
با آنکه زهد از بن نایه های نورد توجه شعر فارسی اسه انا با زهدیه های عربی ره
صرفاً برای ترغیب نخاطب به اعراض از دنیا اسه تفاوت دارد .حوای صاوفیتارین و
عارفترین شاعرا ایرانی رانال بی توجه به دنیا نییوند و نگاه خاصی به دنیا دارناد راه
نافی شأ اجوماعی فرد نییه« .شاعرا بزر

در هر عصری از دگرگونی احوال زناناه

احیاسی عمیق دارند به همین دلیل از نذنه دنیا فروگذار نییوند .چه بیا این ناذنه
جلوهای از گرایش به رهیانیه تلقی گاردد .جاای شاگفوی نییاه راه اگار رفواهرفواه
عمدهترین بنیادهای فرهن

اسالنی از جمله عرفا با چنین رویکردی باه نظام فارسای

راه یافوه باشد .نیتوا گفه ره شعر زاهداناه یکای از بیاورهای اصالی رشاد ادبیاات
عرفانی در زبا فارسی بوده اسه ره در جریا آ نأثورات اسالنی و حکمه ایرانای
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توأنا سهیم گروهاند .این نوس شعر نعنیگرا پس از پیوسون به عرفا ایرانی با هادفی
واالتر از زهد تفکرات زاهدانه را از خلوتگزینی صارف باه ساوی اجومااعی باود و
ساس انیانی دید به پیش رانده و اعوال بخریده اساه»(یااحقی و پرهاام -42 :1387
 .)41نظانی نیز نه تنها از این بحث نیوینی نییه بلکاه زهادگرایی صارف در شاعر او
رمرن تر از شاعرا پس از او اسه .او توصیههای ندثر و دلنرینی در این بااره دارد و
نکات عرفاانی و اخالقای را اغلاب در قالاب داساوا ها وتلمیحاات داساوانی پنادآنوز
نیآورد .به طور نیال در نخز االسرار نی گوید:
رییاركب زهییییید ییو ار تییر ن ییی

ریییار طای یییت مکیییب ار خرن یییی

تییا خیین زهیید تییییییو م ی ور نشیید

دیییده رییدو تییر یید و او تییر نشیید

زهیید كییه در زركییب ییل او رییود

صیییه زناییییل و یییلیماو ریییود
(نظامی)109 :1391 ،

تقوا نیز صفه اهل ایما اسه و برای تمام ندننا در رلیة نراحال نخولاف زنادگی
نورد نیاز اسه .آدنی همواره باید با عنصر تقوا قرین و دنیاز باشد و هر لحظه فاصاله
گرفون از تقوا نیاوی با نیود اننیه اخالقی اسه .نظانی در ننظونة لیلی و نجنو ایان
نوضوس را به زییایی بیا ررده اسه.
پرهییی نییه د ییا ییی

نیید ا ییت

در راحیییت از او ایییییاد یارنییید

در راحییت و رنیی

ییودمند ا ییت

وز رنییی رییییدو نجییییاد یارنیییید
(هماو)536 :

خر ندی و ناعت
وابیوگی و دلییوگی انیا به نواس دنیا از آفات و خطرهای بزر

انیا در رساید باه

قرب الی اهلل اسه .نظانی قناعه را سیب سربلندی نای داناد و باه انیاا هاا سافارش
نی رند ره نانند دریا به دارایی و سرنایة خود راضی باشاند و از دارایای خاود لاذت و
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سود بطلیند و چرم به دسه دیگرا نداشوه باشند .در لیلی و نجنو نی گوید:
تییا هسییت رییه چییوو خییودی نیییازد

ریییا یییوز ریییود همیشیییه یییازد

شنگاه ر ی ریه ییییر رلنییییییدی

كییییایمن ییییوی از نیازمنییییدی
(نظامی)524 :1391،

در هفه پیکر نیگوید:
یییر از شو پاییییییه ر ر ییی یا ییت

كییه ییر از طییوس رپر ییتی تا ییت

نیانی از خییاو خییود دهیی رییه كسییاو

ره كه حلیوا خیوری ز خیواو خسیاو
(هماو)51 :1378 ،

تواضا و دوری از غرور و تکار
حکیم سخنپرداز بارها صفه ناپیند خودخاواهی و ریار و غارور را ناذنه رارده
اسه و انیا ها را به تواضع و فروتنی دعوت نموده اسه .در شرفنانه نی گوید:
مکیین تکیییه رییر زور رییازوی خییویب

نگیییه دار وزو تیییرازوی خیییویب
(هماو)846 :1391 ،

در داسوا خیرو و شیرین نظانی خیری از غرور و ریر و خودخاواهی نییاه زیارا
عاشقی یعنی پاریازی و تواضع و افوادگی و اصالً در والیه عرق واژة غارور نفهاونی
ندارد.
هنوزد در ر از اهی غیرور ا یت

دری ا كاین غرور از عشیر دور ا یت

نیاز شرد كسی كیییو عشر ریاز ا یت

كه عشر از ری نیییازاو ری نیاز ا یت

نسازد عا قیییی را یییییر یرازی

كه رازی رییر نتارییید عشیییر ریازی
(هماو)239 :1378 ،

دعود ره عده و داد ری
نوو ادبی و تعلیمی فارسی همواره درصدد ترغیب پادشاها به عادل و داد باودهاناد و
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آ را نوجب پایداری جانعه نیدانیوند .گااهی حارص و طماع و جااهطلیای نوجاب
نی شود تا انیا چیزی را ره حق او نییه به زور از دیگرا طلب رند .شک نییه ره
چنین عملی فیادهایی هم در پی دارد و نکافات این عمل هام در ایان دنیاا و هام در
آخرت داننگیر چنین شخصی خواهد شد .نظانی در هفه پیکر نی گوید:
از خیانییت ییری ا ییت ریید نییامی

وز رییدی هسییت ریید ییر انجییامی

ظییا می كییاو چنییاو نماییید ییور

عییادالنب چنییین كننیید رییه ییور

تا نگیویی كیه عیده ریی ییار ا یت

ش ییماو و زمییین رییدین كییار ا ییت
(نظامی)340 :1378 ،

در خدمت خلر رودو
خدنه باه خلاق بارآورد حاجاات نادننین تاالش و فعالیاه بارای گرهگراایی از
نرکالت زندگی دیگرا از برترین عیادتهاسه و باالترین ثواب و فضایله بارای آ
در شریعه نقدس اسالم در نظر گرفوه شده اسه .انام صادق (س) نیفرنایند :بارآورد
حاجه ندنن از آزاد ررد هزار بنده و بار ررد هزار اسب در راه خدا بهور اسه.
ریییار همیییه میییی كیییب ار تیییوانی

رهتیییر چیییه ز ریییاركب رهیییانی
(هماو)426 :1391 ،

حکیم نظانی ترر وابیوگیهای دنیوی را در بیرور آثارش سفارش رارده اساه و از
انیا ها خواسوه تا برای راحوی و آسایش خود در دنیا و آخرت توجه خود را باه نیادأ
و ننرأ خلقه خداوند الیزال نعطوف نمایند و دسه از دنیا و اواهر آ بردارناد .در
نخز االسرار نی گوید:
مل ی

رهییا كیین كییه غییرورد دهیید

ظلمت ایین یایه چیه نیورد دهید
(هماو)68 :1391 ،

به عقیدة نظانی ریی ره ذاتاً شرور و بدجنس اسه به همه رس ن بد نیبرد .ولی
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این بداندیری عاقیه خاوبی نادارد و نوجاب پرارناده شاد ناردم از اطاراف انیاا
بداندیش نیشود .در هفه پیکر نی گوید:
رییید میانیییدیب تتمیییت پیشیییی

عا ایییت رییید كنییید رییید اندیشیییی
(نظامی)201 :1378 ،

در اقیالنانه نیخوانیم ره نویجة اعمال بد عذاب و ذله اسه و نویجة رارهای خیار
و نیک عاقیه به خیری اسه.
رییداو را ریید شییید ز چییر كاییود

رییه نیکییاو همییه نیکییی شییید ییرود

مکیین جیی رییه نیکییی راینیید ی

كیییه در نیکنیییامی ا یییت پاینییید ی
(هماو)1125 :1391 ،

انیا بدذات و بدگوهر هرگز باا ریای وفاا نمیرناد .پاس بارای آنکاه از نیکای و
نیک اندیری حفا ه و قدردانی رنیم باید از افراد بدگوهر دوری رنیم و هرگز آ هاا را
به عنوا دوسه و همنرین برنگزینیم .در هفه پیکر آنده اسه:
یییوهر نیییی

را ز عقییید مریییی

و شنکه رید یوهر ا یت از او رگریی
(هماو)47 :1378 ،

در م ا رد را مردم
نظانی در حین نعاشرت درآنیخون با انیا ها و خو گرفون با ناردم نیالهاای زییاایی
در اسکندرنانه آورده اسه و نیگوید ره اگر وجود تو همچو گنج با ارزش و گرا بها
باشد وقوی با نردم در نمیآنیزی این گنج وجودت همچو گنج نهفواه در زیار خاار
اسه و قدر و ننزلوش برای ریی نعلوم نمیشود.
ره میردم در شمییییییی ا یر مردمیی

كه را شدمی خییو ر ا ییییت شدمیی

ا ر كاو نجیی چیو نیایی ریه د یت

رسی ن از این ونه در خاک هسیت
(هماو)776 :1391 ،
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و در هفهپیکر در خدنه به خلق و گرهگرایی از رار نردم نی گوید:
كییوا تییا خلییر را رییه كییار شیییی

تیییا ریییه خیییدمت جهیییاو رییییارایی
(نظامی)37 :1378 ،

و در نخز االسرار خدنه را شرف آدنی نی داند.
صورد خدمت صیتت مردمیی ا یت

خییدمت كییردو ییرن شدمییی ا ییت
(هماو)82 :1391 ،

تالش و فعالیه برای گرهگرایی از نرکالت زندگی دیگرا شاد ررد دل نیمانا
و  ...از برترین عیادتهاسه .نظانی در خیرو و شیرین با بیانی آشکار ریی را راه باه
یاری همنوعانش نروابد از شمار انیاا ها باه دور نیداناد و او را انیاا باه حیااب
نمیآورد.
تییو را از یییاد نگ یییرد رییه هییر كییار

خدای ا ت شنکه ری مثل ا ت و ریی ییار

رسییا كییارا كییییه از یییاری ررشییید

راایییید ییییار تیییا كیییاری ررشیییید
(هماو)37 :1370 ،

شر اصلی در پیوند فرد با اجوماس داشون نعاشارتی نیکاو و صالوآنیز باا اجومااس
اسه .در شرفنانه آنده اسه:
وی

ش یتی ریه ز پرخیاا و جنیش

كه این داغ و درد شرد ،شو ش

و رنیش

(هماو)966 :1391 ،

ا ر همنشین
از آنجا ره انیا به شدت تحه تأثیر روحیات رفوار و راردار دیگارا قارار نیگیارد
شاییوه اسه ره در انوخاب دوسه نهایه دقّه و تالش را داشوه باشد و نالر و نعیار
خود را در انوخاب دوسه ایما تقوا عقل و عمل صالو قرار دهاد .نظاانی در هفاه
پیکر در نصیحه به فرزند خود نیگوید:
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صییحاتی جییوی كیییی نکییییونامی
عیییی ییی

همنشسییت را یید ریی

در تییییو شرد نکییییو ییییرانجامی
كا کنیید نییام ز ییت رییر هییر كیی
(نظامی)46 :1378 ،

و نعوقد اسه ره
دو تی ای كاو ز تویی یا منیی ا یت

نسات شو دو یتی از د یمنی ا یت

دو ت رود میییییرهم راحیت ر یاو

رنییه رهییا كیین ییـن ناكسییاو

دو ت كدام شنکیییه ریود پیرده دار

پرده درنید ایین همیه چیوو روز یار
(هماو)110 :

نالر گزینش در نیا افراد نوفاوت اسه .چهبیا افارادی راه باا نقاصاد نفیاانی و
برای رسید به خواسوههای دنیوی و یا براساس اهداف نفیدهآنیز در پای دوساویهای
بیبنیاد و انوخاب دوسه ناباب بر نیآیند .در نقابل افراد با ایماا و عاقال ایان نیااز
درونی خود را با چراغ فروزا عقل و با اندیره تأنین نیرنندچ یعنی دوسوا خود را باا
انگیزة الهی و با درایه بر نیگزینند .نظانی در هفه پیکر نی گوید:
دو یییتانی كیییه ریییا نتیییاس ا تنییید

د یییمناو را هیییم اتتیییاس ا تنییید

رییر یییه ییرید خ نیید

هییر دو را رنییش رییر خیی ن رزنیید

رییه كیی ین ره نییاو كنیییییاره كنییی

رییر خییود اییین چییار رن ید پییاره كنییی

چییوو مگ ی

(هماو)38 :

در خواخویی
خوشخویی و گرادهرویی از اخالق انییای الهی اسه و عقل برری آ را تأیید نیرند.
اگر ریی بخواهد در خانواده و اجوماس نفوذ پیادا رناد شار حومای آ خوشخاویی
اسه .قرآ رریم پیانیر گرانی اسالم را به عنوا الگوی خویشخویی نعرفی نیرناد و
او را به عنوا اسوة حینه به آدنیا نیشناساند (ر.ر .احزاب .)21
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خوی خوش هنگانی ره در ذات و سرشاه انیاا جاایگزین نیشاود در حقیقاه
جزء جداییناپذیر وجود انیا نیگردد و رلید همة گرایشهای زندگی انیا نیشود.
همراه داشون خوی و خصله نیک بهورین ره توشه برای طول سفر زنادگی اساه .در
لیلی و نجنو آنده اسه:
چییو مییوا مییرده رییودو

تییا چنیید چییو یییب سییرده رییودو

در ش

چیییوو یییل رگییی ار نیییرم خیییویی

رگییی ر چیییو رنتشیییه از دو روییییی
(نظامی)425 :1363،

نظانی در ترر خصونه و دشمنی خطاب به انیاا ها نیگویاد :زناانی راه گاوهر
دوسوی را نیتوا به آسانی به دسه آورد چرا باید سان

دشامنی را تراشاید .لاذا باه

رمک صلو و دوسوی نیتوا زودتر به هدف رسید و نیازی به جن

و دشمنی نییاه.

در شرفنانه نی گوید:
هر چوو ریه ش یانی شیید ریه چنیش

ره یـتی چیه رایید ترا یید ینش

مرادی كیه در صلییییح یردد تمیام

چییه راییید ییوی جنییش دادو گییام
(هماو)971 :1391 ،

غارت دارایی ضعیفا و خورد نال یویم و سوم رارد باه دیگارا روز قیاناه در
نحضار داور عااادل باه داوری گذاشااوه نیشااود و چناین اعمااالی بارای انیااا ها جااز
شرنیاری و خجله حاصلی نخواهد داشه .پس بایاد باه جاای ناردمآزاری باه فکار
راحوی نردم باشیم .در نخز االسرار آنده اسه:
ییتمکاری ا ییت

دو ییت رییا ی ز كییم شزاری ا ییت

خانییه رییر ملیی

عییا اتی هسییت ریییییا پیییب از شو

كییرده خییود رییین و رینییدیب از شو
(هماو)65 :

انیا همیره نویجة اعمال ناپیند خود را نیبیند .نردمآزار نورد آزار و اذیه دیگرا

انعکاس آنوزه های تعلیمی در خمیه نظانی 161 /
قرار خواهد گرفه .نظانی در شرفنانه چنین نی گوید:
مکب تیغ ریر خیوو كی

ریی درییغ

كییم شزار ییو كیی همییه داغ و درد

تو را نی خوو ا ت و را چیر تییغ
كیییم شزار یارییید كیییم شزار میییرد
(نظامی)899 :1391 ،

نعاشرت نیکو آ اسه ره رابطة انیا با همنوعانش به خاطر انور نادی و بهرههاای
دنیوی نیاشد بلکه جانعه را چو خانوادة خویش باندارد .اناام صاادق (س) نیفرنایناد:
« همزییوی خوب و نیکی با خلق خدا در غیر نعصیه از زیادتی فضال و لطاف الهای
اسه نییه به بندة خود .پس با نردم نعاشرت خوب داشوه باشایم بارای خادا ناه باه
خاطر فایدة دنیوی» (جعفربن نحمد  .)67:1381در نخز االسرار آنده اسه:
هییر كییه رییه نیکییی عمییل شغییاز كییرد
نایییید ردنییییده ز روی یییییا

نیکیییی او روی ریییدو ریییاز كیییرد
هست ره نیکیی و ریدی حیر ینا
(نظامی)67 :1391،

انیا ها با نیکی و احیا نیتوانند به پایگاه واالیی در اجوماس دساه یابناد .نظاانی
ضربالمیل «تو نیکی نیرن و در دجله انداز  /ره ایزد در بیابانه دهد باز» را باه بیاانی
دیگر نطرم ررده اسه و در لیلی و نجنو نیگوید ره اگر نیکی تاو در بان چااه هام
بیفود باز نویجة خیر آ را خواهی دید .همچو ریی ره به روه راز گویاد و راوه عینااً
آنچه را گفوه به او بر نیگرداند.
نیکییی رکیین ورییه چییه در انییداز

ك ی چییه رییه تییو روی رییر كنیید رییاز
(هماو)496 :

نتی حرص و طما
حرص و طمع زیادهروی در آزنندی اسه .شخصی ره در خواسوهها و آرزوهای ناادی
خود افرا نیرند حریص نانیده نیشود .از انیرالمدننین (س) در نورد نعناای حارص
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پرسیدند فرنود« :هُوَ طَلَبُ القَلیل بإضاعَةِ الکییر»چ یعنی حرص طلب رم اساه از نوااس
دنیا به ضایع ساخون بییاری از عمر و فکر و نعنویات و آفرینش .نظانی ِسارّ رساون از
حرص و طمع و رسید به بینیاازی و عازت نفاس را در نخاز االسارار چناین بیاا
نیرند:
شو خور و شو پوا چو یر و پلنیش

شور شو را همییییییه ییا ه رییه چنییش

هسیت

كتچه مکن رر یر هیر كا یه د یت

تا کمییییی ناو و دمیی ش

ناو ا ییر شتییب ننشییییییاند ز تیو

ش

و یا را كه تیییییییاند ز تیو
(نظامی)75 :1391 ،

در واقع در ابیات پیرین به توصیف قناعه نی پردازد.
روم زییاییجاوی انیاا هرگاز از نرااهدة زییاییهاای نحادود و ناادی سایراب
نمیشود و همواره در جیوجوی زییاییهای بینهایاه دیگاری اساه راه در سرشاه
جها نهفوه اسه .ریی ره زییاییهای جها باطن را بوواند درر رند ناگواری و زشوی
و عیب در جها نمییابد تا رنجیده شود.
امید
از آنجا ره خداوند بزر

نیخواهد همة آفریدههایش بویژه انیا ها به درگااه او روی

آورند و چرم انیدشا به سرای جاوداناة او باشاد و زنادگی پاار و جاوداناهای را در
جها دیگر جیوجو رنند از بندگانش نیخواهد ره به هنگام رنج و دشواری انید خاود
را از دسه ندهند و به خدا تورّل رنند و نویجة رارها را به او واگاذار رنناد زیارا خادا
برای حل همة نعضالت رافی اسه .در لیلی و نجنو آنده اسه:
نومیییید مشیییو ز چیییاره جسیییتن

كیی دانییه ییگتت نیسییت ر ییتن

كیییاری كیییه نیییه زو امیییید داری

را یییید ایییییییییی امیییییدواری
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در نومییییدی رسیییی امیییید ا یییت

پاییییاو یییی ییییه یییرید ا یییت
(نظامی)448 :1391 ،

نظانی نعوقد اسه ره غمهای روزگار جاودانه نییه و با گردش دور زنانه دگرگو
نیشود و احوال بندگا تغییر نیرند و گاهی در روتاه ترین زنا درهای بیوه به روی
انیا باز نیشود و نرکالت ریرهرن نیگرددچ پس انیا نیاید ناانیدی و یأس باه دل
خود راه دهد.
اییین چنییین نمانیید

دایییم ده تییو حیی ین نمیییییییاند

یکسییاو لیی

زییین غییم رییه ا ییر غمییین ناا ییی

تیییا پیییی یییرر زمیییین ناا یییی
(هماو)533 :

انیا در شیانهروز با پدیدهها و رویدادهای گوناگونی روبرو نیشود .برخای از آنهاا
شیرین و انیدبخش و برخی دیگر بییار تلخ و رنجآورند .شادی غرورانگیز و رسید به
خواسههای این جهانی انیا را فریفوة خود نیرند( .تَفرَحو بِغَیر الحَقّ  )...و هماین
انگیزه سیب فرانوشی خدا شده و فرجام ناگواری به بار نیآورد .الیوه بعضی از شادیها
اگر به انید پاداش آخرت باشد پااداش بیایار نیکای در پای خواهاد داشاه و نویجاة
انیدواری رسید به اهداف و نقاصد واال اسه .در شرفنانه آنده اسه:
رییه هنگییام ییـتی مشییییو نییا امییید

ییر ارییر یییه رییارد ارییر ییرید

در چییاره ییازی رییه خییود در مانیید

كییه رسیییار تلـییی رییود ییودمند
(هماو)834 :

خداوند دردهای برر را از همه بهور نیداند .به همین جهه او در قرآ همة انیا ها
را به تورّل و انید بیون به واحد بیهموا فرا نیخواند .پس نویجة هماة رارهاا را باه او
واگذار رنید .نظانی در هفهپیکر نی گوید:
یییر مرییییدی چنانکیییه راننیییدد

رییر رهییی رو كییه پیییر خواننییدد
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از مرییییداو ریییی میییراد مایییاا

در توكیییل كیییم اعتقیییاد مایییاا
(نظامی)42 :1378 ،

در را

نکوهب حیّ دنیا

یکی از رذایل اخالقی نهم در حیات انیانی حبّ دنیاسه .در حدیث نیاوی اساه راه
«حبّ الدّنیا رأس رُلَّ خَطیئة و حُبّ النَفسِ نَصادَرُ رُالّ خَطایاا و الاذُنوب»چ نظاانی در
نخز اسرارش به انیا های شیفوة دنیا و نادیّات دنیوی یادآوری نیرند راه روزیِ هار
رس از قیل نعین و نقیوم اسه پس هرریی به قدر قیمه روزی خود خواهد خورد.
پس این همه دوندگی و بیقراری برای ریب نال و ثروت بیهوده اسه.
روزی تییییییو رییاز نگیییییردد ز در

كار خدا كن غیییییم روزی مـییور

رییر در او رو كییه از اینییاو رییه او ییت

روزی از او خواه كه روزی ده او یت
(هماو)79 :1391 ،

دوسوی با دنیا و همنرینی و همنفیی با او نویجهای جاز پرایمانی و خُیارا نادارد.
نظانی در شرف نانه در ذمّ نالاندوزی و ذخیاره رارد ثاروت و دارایای نیگویاد در
خرج ررد ثروت خود نه خییس باش و نه اسراف رن بلکه نیاناهرو بااش تاا دچاار
پریمانی نروی و اندری نیز ذخیره رن تا برای روزگار پیری و درناندگیه چیزی بماند.
رـییور چی ی ی از مییاه و چی ی ی رییده

ز رهییر كسییاو نییی چییی ی رنییه

در خییرب رییر خییود چنییاو در مانیید

كییه ییردی ز نییاخورد ی دردمنیید
(هماو)979:

خداوندِ عالم این دنیا را به گونهای آفریده اسه ره هررس نواس دنیاایی را باه خااطر
دنیا بخواهد حوماً دچار ندانه خواهد گردیاد .دنیاا باا ریاانی راه طالاب آ هیاوند
بی وفاسه .نظانی در ابیات زیر زر اندوزی را نوجب گرفواری و آشفوگی خاطر نیداند
و نی گوید ره هرگز آرانش را در نال دنیا جیوجو نکنید .در هفه پیکر آنده اسه:

انعکاس آنوزه های تعلیمی در خمیه نظانی 165 /
زر دو حرن ا ت هیر دو ریی پیونید

زییین پراكنییده چنیید ال ییی چنیید

ارلهیییی ریییین كیییه از پیییی ییینگی

دو ت ریا دو یت میی كنید جنگیی
(نظامی)38:1378 ،

در رزنب انساوهای حسود
حیادت در ننابع نذهیی و ادب تعلیمی همواره نکوهیده شده اسه .در نظر نظانی هار
ریی جایگاه خویش را با توجه به رنش و دانرای راه دارد باه دساه نایآورد .او در
هفه پیکر بر این باور اسه ره علم و نعرفه ارزش هر انیاانی را نراخص نیرناد.
بنابراین اگر جوانی با تالش و روشش خود به این علم و نعرفاه دساه یافاه نیایاد
نورد طعن و سرزنش انیا های رهنسال و پیر قرار گیرد.
روز را یید كییه صیید ییکو ه پییاک

از غایییار حسییید تییید ریییر خیییاک

من كیه چیوو یل ی ح ریـتیه ام

هیییم ز خیییار حسییید ریـتیییه ام
(هماو)45 :

نتیجه
برآیند تحقیق حاری از آ اسه ره شعر نظانی نیلّغ فضایلی اسه راه ننجار باه عینای
شد آرنا شهر ذهنی او نیشود .آنچه نظانی در سرود این آثاار در پای آ باوده باه
تصویر ررید آرنا شهری اسه ره در اندیره و ذهن او به عنوا جانعة ایدهآل انیانی
وجود داشوه اسه .آرنا شهر او شهری اسه نیونی بر انیانیه و انیاا ساازی .از ایانرو
در جایجای آثار خویش روشیده اسه به وسیلة تییین فضیلههای اخالقی انیاا را باه
سمه تعالی و واالیی سوق دهد و او را با سرشه انیانی خود نواجه گرداند.
بخری از آنوزههای تعلیمی او نیونای بار نعرفاه اساه و او ساعی دارد آگااهی و
شناخه نظری نخاطب را افزایش دهد و بخش بعدی ارائاة راهکارهاایی بارای عملای
ررد شناخه نظری اسه ره در نهایه هدف تکانل انیانی را دنیال نیرند.
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برای شناخه نظری توصیه بر خویرونشناسی و توانمندیهای درونی خداشناسی و
هیویشناسی واقع بینی و ریب آرانش از این راه برای رویاارویی باا وقاایع دنیاوی و
برای راهکارهای عملی تأرید او بر تحول رمالجویی تعالیطلیی تعانل با دیگرا باا
رعایه اعودال و نرورت اسه.
تعلیمی بود شعر نظانی به هیچوجه ننجر به از باین رفاون خیاال انگیازی و لاذت
زییاییشناسانة شعر او نرده اساه بلکاه تلاذذ از آ را باا درر لاذت شاناخهگرایای
نضاعف نموده اسه.
سخن آخر اینکه نظانی در آنوزههای خود انیا را به ایجااد آرناا شاهری دعاوت
نیرند ره در آ فقخ فضایل نیکیها راسویها و درسویها حارم اسه.
منارا
 -1رشو كریم
 -2انینزاده احمادچ افخمای نحمادعلی و نیرزانیاا ننصاور  .)1385(.جسیتاری در
تصاویر رر اختة نظامی را ار ار مو یقی در پن

ین  .فصالنانة پاژوهشهاای ادبای

شمارة  .14ص.ص145-159 .
 -3انینزاده نحمدرضا  .)1378(.اخ س ا

می .قم :انورارات در راه حق.

 -4انجوی شیرازی ابوالقاسم  .)1352(.تمثیل و مثل .تهرا  :انیررییر.
 -5بهرانی غالنرضا  .)1384(.رهنش زند ی .قم :انورارات دلیل نا.
 -6جعفر بن نحماد اناام صاادق(س) .)1381(.مصیااح ا شیری ه و متتیاح ا حقیقیه.
گردآوری و ترجمه عیاس عزیزی .قم :انورارات صاله.
 -7زرین روب عیدالحیین  .)1377(.پیر نجیه در جسیتجوی ناكجیا شریاد .تهارا :
سخن.

انعکاس آنوزه های تعلیمی در خمیه نظانی 167 /
 .)1374(.----------------- -8را كارواو حله .تهرا  :انورارات علمی.
 -9قیادی حیینعلیچ صادقی نریم و نیکوبخه ناصر .)1391(.پیامهای انسانی نظامی
ررای دغدغههای انساو م اصر .فصلنانة علمی ا پژوهری راوشناناه .ساال سایزدهم
شمارة  .25ص.ص78-91 .
 -10قریری ابوالقاسم  .)1388(.ر ا ة شیریه .تصحیو بدیعالزناا فروزانفار .تهارا :
زوار.
 -11نررف نریم  .)1389(.جستارهایی در ادریاد ت لیمیی اییراو .تهارا  :ساخن و
دانرگاه شهید بهروی.
 -12نظانی الیاس بن یوسف  .)1363(.ا ه .تصحیو وحید دسوگردی .تهرا  :علمی.
 .)1391(. --------------- -13كلیاد خمسة نظامی .به روشش راا م عابادینی
نطلق .تهرا  :آدینة سیز.
 .)1378(. -------------- -14كلیاد نظامی .تصحیو حیان وحیاد دساوگردی.
تهرا  :انورارات سوره.
 -15نه ا ا غه .)1379(.ترجمة نحمد دشوی .تهرا  :انورارات پارسایا .
 -16یاحقی نحمدجعفر و پرهام نهدی  .)1387(.طلی ة
نانة فرهنگیوا  .شمارة  .38ص.ص23-41 .

ر زهد در زریاو ار یی.
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