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  کريتی در هفت پيمی و تربين تعليمضام
  

  زاده دکتر شهریار حسن -ناصر ناصريدکتر 
  

  چکیده
همچنان بلندترین قلّه داستان سرایی را در ادبیات     نظامی با گذشت بیش از هشت قرن،      

 را در موضـوعات     اشي قـدرت سـخنوري      وبه خود اختصاص داده است و پنج گنج         
 خواننـدگان بـه نمـایش     دیـد تاریخی و حماسی در معرض  عاشقانه،   گوناگون عرفانی، 

 گویی  قدرت سخندانی و خلوص ایمان وي، با توفیـق آسـمانی و الهامـات                .گذارد می
غیبی همراه بوده است و نه تنها در تک تک ابیاتش، کمال هنر نمـایی و زیبـایی هـایی           

هایش  ام داستانادبی در لفظ و معنی، طراوت و تازگی به کالمش داده است بلکه در تم
 را بـه حاکمـان    تعـالی حـق شناخت پیامهاي اخالقی و انسان مدارانه و معرفت نفس و  

هر چند هفت پیکـر  . طور اعم سفارش کرده است    ه  و عموم مردم ب    طور اخص ه  زمان ب 
نظامی را غنایی و حماسی دانسته اند و به ظاهر در بر دارنده اسـتغراق بهـرام گـور در                   

                                                
ات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی يار زبان و ادبي استادir.ac.iaukhoy@naseri.n 

 استاديار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی sha-hasanzadeh@yahoo.com 

  
  ۱۸/۱۰/۹۳ پذيرشتاريخ                                                                                ۱۸/۶/۹۳ تاريخ وصول

   پژوهشي-نشريه علمي
   پژوهشنامه ادبيات تعليمي

  ۱۳۹ - ۱۷۶، ص ۱۳۹۴شمارة بيست و پنجم، بهار  هفتم،سال 
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  ۱۳۹۴بيست و پنجم، بهار  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۴۰
 

یم در هفـت گنبـد    دلدادگی به دالرایی هاي دختران هفـت اقلـ    عشرت و لذّت شکار و    
 و هدف غایی این منظومه سوق دادن خوانندگان به مضامین اخالقـی     است اما پیام کلی   

 آمـوزه هـاي تربیتـی و      .و اندیشه هاي متعالی انسانی و آموزه ها و پند و عبرت اسـت             
در پشت پرده    .بشر است  همچون آیینه اي در مسیر تکامل و رستگاري نوع            که تعلیمی

مفاهیم عمیق تربیتی چون خداجویی و توکّـل و          ،داستان ها و حکایت هاي هفت پیکر      
 تـرك   ، فراگیـري علـم و هنـر و خـردورزي          ،عدل گرایی و ظلم ستیزي     ،د به خدا  ااعتم
 ، نکوهش عیاشی شـهوت و هوسـرانی  ، رهایی از حرص و طمع،قات دنیاي ناپایدار  تعلّ

ـ  ،ري از بد گوهران و دوستان منـافق       نیکی اندیشی و بیزا    ت تـالش و مـشاوره بـا        اهمی
 رعیت نوازي و دهها نکته اخالقی ، بخشش و احسان،اندیشمندان در اداره امور مملکتی

 در این مقاله .دیگر که رعایت آنها انسان را در دنیا و آخرت رستگار و خوشنام می کند  
ي اخالقی  هفت پیکـر پرداختـه شـده          با ذکر شواهد به جنبه هاي تعلیمی و موعظه ها         

  .است
  

  هاي کلیدي واژه
  .ادبیات تعلیمی و اندرز هاي اخالقی و تربیتی ،بهرام گور ،هفت پیکر ،نظامی

  
مه مقد  

 بررسی محتـوایی  ،یکی از مهم ترین مباحث آثار ادبی در کنار سبک شناسی و نقد ادبی 
 احـساسات و تخـیالت و       ،انـا انواع ادبی است که شاعران و نویسندگان زبردست و تو         

افکار متعالیِ اخالقی و تعلیمی خود را با مدد قریحه فطري و قلم تواناي خود در قالب        
کلمات فصیح و عبارات بلیغ بیان می دارند تا اثرشان نیروي القا و قدرت تاثیر گـذاري     

لق می کنند  آثارشان را چنان هنرمندانه خ، باشد و بر اثر ذوق و استعدادشانداشتهبیشتر 
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  ۱۴۱/                                                      مضامين تعليمی و تربيتی در هفت پيکر   
  

 به طـوري کـه آثـار        .که قابل تعمیم و تامل و بررسی از ابعاد گوناکون انواع ادبی باشد            
 سرشار از زمینه هاي تعلیمـی و حکمـت و انـدرز اسـت و         ،اغلب شاعران غیر درباري   

 دیگر انواع ادبی بیـان  ضمنمتعالی ترین اندیشه هاي عرفانی و اخالقی و مذهبی را در      
 محـصول نابـسامانی هـا و    ،تعلیمـی و تربیتـیِ ایـن نـوع آثـار ادبـی       مضامین   .می کنند 

هاي زمامداران عصر است تا آنجا که در هر دوره اي ناامنی و              ها و بیدادگري   کشمکش
هـاي اخالقـی و تعلیمـی      شاعران پیـام ،هرج و مرج و قلع و قمع در جامعه بیشتر بوده  

 هفـت پیکـر   . زمان گوشزد کرده انـد  به حاکمان،خود را یا به طور آشکار و یا در لفّافه     
نظامی هر چند به ظاهر از نوع ادبیات غنایی و حماسی است اما با تامل عمیق در نتایج        

  .  داستان ها متوجه می شویم که نوع تعلیمی و تربیتی آن بر دیگر انواع ادبی می چربد
اعی عـصر   ایران در خصوص اوضـاع اجتمـ       در صفا در کتاب تاریخ ادبیات    ... ذبیح ا 

تـاز پادشـاهان و حاکمـان سـلجوقی و           رن شـشم دوره تاخـت و      ق« :نظامی می نویسد  
نابسامانی هایی است که چیرگی هـاي پـی در پـی آنـان در     نیز  ویرانکاري هاي آنان و     

 ظلم و بیدادگري حاکمـان و زمامـداران سـلجوقی در            .وضع اجتماعی ایران پدید آورد    
آمدن بسی از مفاسد و معایب اخالقـی در میـان   باعث به وجود ،اغلب والیات و شهرها 

مردم شده بود و همین نامالیمات و نابسامانی ها عـده اي از دانـشمندان و شـاعران و                    
نویسندگان را رنجیده خاطر کرده بود و آنان را به انتقاد از اوضاع اجتماعی و بد گویی                 

  .)168 :1374، صفا( »ن و رجال و مفاسدشان واداشته بوداز رفتار امرا و سالطی
اختالفات دینی و مذهبی و تعصبات و مناقشات میان زمامداران سـلجوقی و امامـان            

 در این عصر به اوج خود رسیده بود به طوري که کـشمکش هـاي             اسماعیلیمعتزلی و   
ها بـه  الشدیدي ما بین سالطین سلجوقی و پیشوایان اسمعیلی صورت گرفته بود که سـ          

و همین امر نظامی را بـه    منجر می شدر و خون ریزي آنان آزار مخالفان مذهبی و کشتا    
 بـدین ترتیـب     . وا می داشـت    ،سرودن چنین منظومه هایی که جنبه تعلیمی داشته باشد        
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  ۱۳۹۴بيست و پنجم، بهار  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۴۲
 

ظلـم و خـشونت و کـشتار     حاکمان عصر را به رعایت عدل و دادگري و نیز پرهیـز از           
  .دعوت می کرد

 تلفیقـی از افـسانه و تـاریخ        و  آمیزه اي از نوع حماسی و غنـایی        هفت پیکر منظومه  
است و نظامی با قدرت سخنوري و سخندانی و هنرهاي ادبی و ابتکار و خالقیـت کـه          
در لفظ و معنی ایجاد کرده است نیز تـصویر آفرینـی هـا و صـحنه سـازي هـا کـه در                       

می آفریند روح تازه اي در کالبد داستان هاي کهنه و  جز آن ها و ها و رزم توصیف بزم
فردوسی و خود را از مبدعان معـانی و   ،طوري که در منظومه هفت پیکر    ه  ی دمد ب  فرسوده م 

صاحبان طرزِ تازة سخن معرفی می کند و در آوردن اشارات نغز و لطیـف و نـو آوري هـا،               
خود را ارجح از فردوسی می داند و معتقد است فردوسی نقـدهاي کهـن را از    ،بزم آرایی ها  

  . به زر خالص تبدیل کرده امو من نقره را  بدل کرده استمس به نقره خالص
نظامی ضمن این که ریشه در تعلّقات جسمانی و زمینی دارد همواره در صدد تکامل 

 بـه  ي انسانی است و پیوسته چرخ زنان آهنگ عروج از هفت گنبـد زمینـی       جایگاه واال 
جهـانی  هفت گنبد دوار آسمانی دارد و هر لحظه قصد رهایی از تنگناي آب و گل این          

 بلکـه عمـوم مـردم و       تنها زمامداران و حاکمـان را     هایش نه    می کند و در تمام داستان     
انـه و بـا رفتارهـاي    مخاطبان را با سخنان نافذ و  با پندها و اندرز هاي حکیمانه و عالم  

اجتماعی و اخالقی خود براي نیل به مقصود که همانا انسان ِ کاملِ عادلِ               انسان مدارانه 
 تعلیمی و اخالقی  سوق می دهد و با این تفکّر، به داستان هایش رنگ،خداپرست است

 می خواهد نه تنها خـود، بلکـه مریـدان،           است که   و گویی به مانند پیري کامل      زندمی  
 هفت خوان هاي مادي و جهل و ظلماتسالطین و عموم مردم را از موانع و سختی هاي 

 هفت پیکر و ارزش هاي اجتمـاعی و  و بر همین اعتقاد در معرفیگذر دهد   این جهانی   
  :)ارجاع هاي هفت پیکر به شماره بیت است (می فرمایداخالقی و تربیتی آن 

  خــرد اســتهمــه رمــز و اشــارت و     هر چه در نظم او ز نیک و بـد اسـت           

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۴۳/                                                      مضامين تعليمی و تربيتی در هفت پيکر   
  

ــز  ــان،برونش نغــ ــیش بیرونیــ   پــ
  

ــصراعی از در  ــصراعی زر و مــ   مــ
  

  هرکـــه ایـــن در  گـــشاد زر یابـــد
  
ــ ـــیاتن ــن اب ـــیات از ای   وش آب ح
  

  وز درونــــش درونیــــان را مغــــز
 )188 : 1383نظامی،(                    

ــوي و ز ــی از دعـ ــر تهـ ــی پـ   معنـ
 )188: همان         (                     

ــه در یابـــد آن کـــه در یابـــد    بلکـ
 )188: همان         (                     

  زنده مانی چـو خـضر از آب حیـات         
  )189 : 1383نظامی،(                    

نظامی در منظومه هفت پیکر که در ظاهر به عشق و دلدادگی هـاي بهـرام گـور بـه                    
دختران هفت اقلیم و خوشگذرانی ها و شهوت رانی ها و کامجویی هاي وي اختصاص 

طـور  ه داده است در کل داستان، پیام ها و اندرزهاي بسیار حکیمانه به همه پادشاهان ب          
طور اخص گوشزد می کند و حتی داستان هایی که هفت دختـر  ه  باعم و کرپ ارسالن 

عموم پادشـاهان و    (=در هفت گنبد براي بهرام نقل می کنند در تکامل شخصیت بهرام             
پیام هاي ارزشمند معنـوي و  ) دختران(=نقش اساسی دارند و هر یک از آنها        ) مخاطبان

حمیدیان .  خالی از لطف نباشد انسانی براي مخاطبان دارد که شاید اشارة بسیار اجمالی        
  :در این زمینه می نویسد

بخش میانی هفت پیکر که مرکب از هفت حکایت از زبان هفـت همـسر اسـت از                «
زمره حکایات عبرت انگیزي است که دختران پادشـاه هفـت اقلـیم بـراي بهـرام نقـل                   

القـی و   این منظومه هم آمیزه اي از جنبه حماسی و غنایی است و هم جنبه اخ        .کنند می
 اوج عدالت و غمخوارگی بهرام ،و در ماجراي وزیر ستمگر.گاه حتی عرفانی در بر دارد     
نکـوهش سـتم و بیراهـی         هفت پیکر ستایش داد و رفـق و        .را در حق رعیت می بینیم     

  .) حمیدیانهمقدم:1385 ،نظامی( »است
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  ۱۳۹۴بيست و پنجم، بهار  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۴۴
 

قصه  ضمن اشاره به ،نظامی در داستان شاهزاده سیاهپوش که شنبه شب نقل می شود
 به ماجرا جویی انسان هایی اشاره می کند که به دنبـال            ،بهشت و رانده شدن آدم از آن      

ناچار بـه  ه افزون طلبی و لذت جویی هستند و سر انجام به شکست منجر می شود و ب          
  . صبر و خموشی و اندوه پناه می برند

ري از برتري راست گویی و درست کا      ) یکشنبه شب (در داستان شاهزاده زرد پوش      
ویژه روان  ه  د و روان انسان ها و ب      گوی و مالزم داشتن سعادت انسان ها با آن سخن می         

کـه منـاظره اي بـین عـالمِ     ) دوشنبه شب(شر و ملیخا  در داستان بِ .شود زنان تحلیل می  
مِ بی دین استدیندار و عال،پذیرد دیندارِ صاحب معنویت پایان می مِ سعادت با عال.  

 در خردمنـدي  و فـن  و دانش نقش به )شب شنبه سه(قالب س در داستان سرخ پوشِ   
چهارشـنبه   (،در داستان شاهزادة فیروزه پوش مغـرب       .حیات بشري پرداخته شده است    

شاعر از طمع کاري به عنوان زشت ترین صفت که نتایج تلخ به بار می آورد یاد              ) شب
 نهایی بـا کـسانی   پیروزي قطعی و) پنجشنبه شب(در داستان شاهزادة چین    .کرده است 

و در نهایت در داستان   ثبت و اعتقادي خدایی دارند    یم ا است که دلی خیرخواه و اندیشه     
پیروي از عقل و عفّت و برتري آن بر هوس بازي و نفس         ) جمعه شب (شاهزادة ایرانی   

پرستی را بیان می کند که با ستایش رنگ سفید که نشانۀ پاکی و بی گناهی اسـت  بـه                     
  . رسد پایان می

تأمل در هر یک از داستان هاي دختران، نشانگر این حقیقت است که نظامی حـرف          
دل و پندهاي پدرانۀ خود را از زبان دختران بـه حاکمـان و زمامـداران هـوس پیـشه و        
خوشگذران بیان می کند تا شیوه عقالنی و دین مدارانه و انسانی را سرلوحه حکومـت          

  .صفات ذمیمه پرهیز نمایندخود قرار دهند و از رذایل اخالقی و 
نظامی با طرح داستان در داستان، بهرام را که غرق در عشرت و لذّت شکار و گنج و  

ه اشتباه خود می کند چرا که دلـی   متوج،مملکت و کامجویی از دختران هفت اقلیم بود     
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  ۱۴۵/                                                      مضامين تعليمی و تربيتی در هفت پيکر   
  

که در آنِ واحد با هفت دلدارِ زیبا عشق بورزد از عشقِ حقیقی خالی است و جز هوس       
 انـسان را از توجـه بـه آمـال     ، استغراق در لهو و شهوت     ذکر می شود  هو نیست و مت   و ل 

و باز متوجه می سازد که باید از سر گنج و مملکت    . انسانی و معرفت حق باز می دارد      
  .»دین و دولت به هم نیاید راست «:برخاست  چرا که

 وي را ،شیده مهندس و رسام چیره دست« : زرین کوب در این خصوص می نویسد   
 احـساس  امـا بهـرام     التزام عشرت و لذت تشویق مـی کنـد         به طرح بناي هفت گنبد و     

 و مثـل  ذل و بی هدف در ضمیر خود مـی یابـد      سیري و دلزدگی را از چنین حیات مبت       
نعمان به این اندیشه می افتد که این همه تجمل و تفـنّن در خانـه و بنـا، چیـزي جـز                        

  .)164:1383 ،زرین کوب( »اشتغال به هوي نیست
اي  است تا به سطوح تازه) بهرام( بیدار کردن قهرمان آیینی ) شاهزادگان(نقش زنان « 

 )122:1383 ،حسین زاده . (» دستاورد این عشق، انسان کامل است      .از آگاهی دست یابد   
 نظـر  از را داستانها قهرمانان –گور بهرام سرگذشت از بیرون–هفت افسانه هفت پیکر  «

 و معنوي ایشان با خدا تحت نظر دارد و جنبه هـاي اخالقـی و                 درونی ارتباط و روانی
و نقاط  مورد تحقیق قرار می دهد اجتماعی آنان را در ارتباط با جامعه و اداره کردن آن،

ضعف اخالقی و اجتماعی و سیاسی انسان ها و جوامع بشري را می کـاود و کتـابی در     
  .)16 :1387 ،ثروتیان (»می آفریندیعنی اخالق عملی  ،تدبیر منزل سیاست مدن

 آنچه را که در اداره مملکت بـه هنگـام سـلطنت    ،نظامی با آگاهی از شرایط رهبري  «
ایـن اثـر عـالوه بـر زیبـایی          «. )35:همـان (» الزم می داند از زبان بهرام جاري می کند          

 )ح:1369،احمد نژاد ( » از پشتوانه هاي فلسفی و تعلیمیِ عمیق برخوردار است         ،صورت
نظامی همچون داوردادگر، ستمکاران را در خور رستگاري نمی داند و مبتالي عذاب  و«

  .)38:همان(» وجدانش می کند
 اصلی ترین هدف این اندیشمند سخن پرور در ایـن منظومـه دو  «:ثروتیان می نویسد 
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 نظـامی مـی خواسـته راه و         «) 39:1382،ثروتیـان (» مقوله خرد ورزي و دادگري اسـت      
با قلعه طلسم بند و قدرت و حکومت را نـشان دهـد و خـود کامگـان را           روش مبارزه   

 .)237:همان( »طلسم بندان قرون می دانسته است 

انگیـزه هـاي نظـامی در سـرودن ایـن       پر واضح است که یکی از     با توضیحات فوق  
شعر تعلیمی آن است که هدف سراینده در        « :بیان بعد تعلیمی آن است چرا که       ،منظومه

ی و عرفانی یـا علـوم و       ، آموزش اخالق و نعلیم اندیشه هاي پسندیده مذهب        سرودن آن 
  . )77: 1374رزمجو، (»فنون باشد

اثر ادبی تعلیمی، اثري است که دانشی       «:شمیسا در تعریف ادبیات تعلیمی می نویسد      
 را به شکل ادبی عرضـه   فلسفی،مذهبی ؛را براي خواننده تشریح کند یا مسایل اخالقی       

ادبیـات تعلیمـی سـعی در ارتقـاء و        «:و یلمه ها می نویـسد      )247: 1373سا،شمی(» دارد
تالو پرورش روح انسانی دارد و هدف غایی آن نیز نیکبختی و خوشبختی نوع انسانی عا

 اسـت نـه خطـابی    است و مخاطب این افکار و مفاهیم نیز نـوع بـشر در طـول تـاریخ       
  .)81: 1393،یلمه ها( »شخصی و منحصر بفرد

 هفت پیکـر بـه    شماره صفحه، در ارجاعات    ذکر است که اعداد سمت چپ     الزم به   
  .تصحیح و شرح برات زنجانی است

  
  خدا شناسی و خدا جویی -1

منظومه هفت پیکر که در بردارنده داستان بهرام گور است با استغراق شاه در عشرت و              
و لعب آغـاز  لذّت شکار و دلدادگی به دل آرایی هاي هفت دختران و دنیا جویی و لهو    

می شود ولی در نهایت به تکامل شخصیت و خود شناسی و خدا شناسی بهـرام منجـر            
گویی بهرام در سیر تکاملی خود از عشق مجازي به عشق معنوي و روحـانی            . می شود 

نائل می آید و از ظلمات عیش و التذاذ این جهانی گذر می کند و به آب حیات معرفت 
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 نعمان را بـه  ، وزیر دادگر مسیحی که همراه نعمان بود      به طوري که   یابدالهی دست می    
سوي شناخت خداوند و رعایت عدل الهی رهنمون می کنـد و مـی گویـد شـناخت و                

 می شود که آدمی از رنگ و بوي زودگذر این جهانی دل بر              سببمعرفت عظمت الهی    
  . به طور ضمنی مخاطبش بهرام گور است وکَند

ــه درســت  ــناختن ب ــایزد ش ــت ک   گف
ــر  ــر داري گ ـــرفت خب ــو زان معـ   ت

  

  خوشتر از هرچـه در والیـت توسـت          
  دل از این رنــگ و بــوي بــرداري       

  )49 : 1383نظامی،      (                
کهن این جهانی و رسیدن به آوازه و سعادت ابدي را فقط در           ط  نظامی رهایی از ربا   

ظـامی هـدایت و    که یکی از اهـداف اصـلی ن        روي آوردن به حضرت احدیت می داند      
سوق دادن قهرمانان و سالطین  و عموم مردم به سیر تکامل انسانی و خدا شناسی و در 

  :نهایت وصال حق تعالی است
  چنـــد باشـــی نظامیـــا در بنـــد   
  جــان در افکــن بــه حــضرت احــدي

  

ــر آر بلنــــد   ــز و آوازه اي بــ   خیــ
ــدي  ــعادت ابــ ــابی ســ ــا بیــ   تــ

  )42: همان (                               
 معتقد است نوع بشر باید میثاق و عهد خود را با خداوند استوار کنـد و از دیگـر                     و

  :عالیق دست بکشد چنین کسی قطعا از رستگاران خواهد بود
ــم دار   ــداي محک ــا خ ــود ب ــد خ   عه
ــستی   ــداي نشک ــد خ ــو عه ــون ت   چ

  

  دل ز دیگـــر عالقـــه بـــی غـــم دار  
  عهده بـر مـن کـز ایـن و آن رسـتی            

  )43: همان (                               
ثنویت را رهـا   ، راه یگانه پرستی را در پیش بگیر    ،و توصیه می کند چون مردان خدا      

 گويِ وحدت را بـه  ،را یکی کن در چنین صورت) اب و ابن و روح القدس(کن و سه   
  :آسمانها خواهی برد
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  ســرِ یــک رشــته گیــر چــون مــردان 
  تــا ز ثالــث ثالثـــه جــان نبـــري   

  

ــ    ــه را یک ــن س ــا ک ــرداندو ره   ی گ
ــري   ــمان نب ــر آس ــدت ب ــويِ وح   گ

  )44 : 1383نظامی ، (                    
خود را خوشتر   )اسب زندگانی (و آن که داغ بندگی خدا دارد بهتر است اسب ختلی            

  :به پایان برساند
  مــا کــه بــا نــام و داغ ســلطانیم    

  
ــیم    ــه کــه خوشــترك ران   ختلــی آن بِ

  )52 :همان (                               
 رسیدن بـه پادشـاهی   براي وقتی که تاج را از میان دو شیر ،نظامی از زبان بهرام گور   

می رباید بهترین مناجات و سپاس را در حق خدا به جاي می آورد و این پیروزي را از   
 که ایمان راسخ و اعتقاد استوار بهرام را لطف خدا می داند نه زور بازو و قدرت خویش

طلق خداوند نشان می دهد و همین نکته بیانگر دور کردن غرور و   به توحید و قدرت م    
و تصمیم می گیرد کارهـاي خداپـسندانه   خود خواهی و قدرت پادشاهی از خود است       

جز به خدا اعتمادنکنـد و طاعـت هـیچ     و جز از مردم خدا شناس نهراسد و     انجام دهد 
  :کسی جز خدا را به جاي نیاورد

ــپاس   ــرین و س ــوانم آف ــدا خ ــر خ   ب
  پـــشت بـــر نعمـــت خـــدا نکـــنم
ــیر    ــام دو ش ــتن ز ک ــر داش ــاج ب   ت

  بلنـد خـت   وت چون رسـیدم بـه تـاج      
  

ــذارد   ــداي بگـ ــر خـ ــنم گـ   آن کـ
  نیـــست از هـــیچ مـــردمیم هـــراس
  اعتمـــادي نمـــی کـــنم بـــر کـــس
ــدارم دوســت  ــس ن ــیچ ک   طاعــت ه

  

ــناس      ــداي ش ــر خ ــاد ب ــافرین ب   ک
  شــکر نعمــت کــنم چــرا نکـــنم    
ــشیر   ــه از شم ــن ن ــم ای ــدا دان   از خ

ــد  ــنم خـ ــایی کـ ــسندکارهـ   اي پـ
  )66: همان (                               

  کــه ز مــن هــیچ کــس نیــازارد    
ــناس    ــداي ش ــردم خ ــز از م ــه ج   ب
ــس   ــاد دارم و بـ ــدا اعتمـ ــر خـ   بـ

  ه جز از طاعتی کـه طاعـت اوسـت       ـب
  )67 : 1383نظامی ، (                    

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۴۹/                                                      مضامين تعليمی و تربيتی در هفت پيکر   
  

 سراسر داسـتان   نام و یاد خدا و الطاف و عنایات او در ،در داستان تمثیلی خیر و شر     
محسوس است و ضمن این که انسانیت و خیر خواهیِ خیر و دختر و همسر کُرد قابل                  

 به بهرام گور گوشزد می کند تا در حکومت خود همیـشه خیـر خـواه و         ،تحسین است 
و حتی چشم خیـر را کـه شـر از حدقـه در     . خیر اندیش باشد نه بد خواه و بد اندیش       

  : خود می نهد و بهبود می یابدآورده بود با نام خدا بر جاي
  دیـده اي را کــه کنــده دیــد ز جــاي 

  
ــداي     ــام خ ــرد ن ــد و ب ــم افکن   در ه

  )149:همان (                              
  :و درمان بیماريِ صرعِ دختر پادشاه با توکّل به خدا صورت می گیرد

ــداي     ــضل خ ــه ف ــج او ب ــرم رن   بب
ــرد   ــواهم ک ــه راي خ ــن دوا را ک   ای

  

   تو شرط خـویش بـه جـاي        و آورم با    
ــرد  ــواهم کـ ــداي خـ ــراي خـ   از بـ

  )153: همان (                             
  

و خطاب به شر می گوید اگر پشت و پناه آدمی خدا باشد شیشه را در بغـل سـنگ                 
  :نگه می دارد و به او عزّت و تاج و تخت شاهی می بخشد

ــشت   ــداي نک ــشتی و خ ــرا کُ ــو م   ت
ــاهی داد  ــدا پنـ ــون خـ ــتم چـ   دولـ

  

  مقبــل آن کــش خــداي باشــد پــشت  
ــاهی داد   ــت و ش ــاج و تخ ــنکم ت   ای

  )155: همان (                             
بهرام تصمیم میگیرد از انجام کارهاي ناپسند که مایه شرمـساري پادشـاه در محـضر         

  :خداست و بر انگیزاننده خشم و غضب الهی است پرهیز کند
  دور دارم ز داوري آزرم               

  
ــه   ـــم بـ ـــیننده ننمایـ ــشمِ بــ   چـ

  

  آن کـــنم کـــز خـــداي دارم شـــرم  
  )59: همان      (                          

ــسنــدد آفــریننــــده ــه نپـ   .آن چـ
  )59: همان     (                          

خدا پرست می شود و هفـت گنبـد    ، از سر صدق   ،و با پی بردن به افسون بودن دنیا       
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موبدان مـی سـپارد تـا بـه آتـشگاه      یی هاي اوست به شرتگاه و هرزه پو  را که ع  ) دنیا(=
  .تبدیل کنند

  از ســرِ صــدق شــد خــداي پرســت 
  

ــشتن پرســتی دســت      داشــت از خوی
  )184 : 1383نظامی ، (                  

   4084و 3030 ،2187 ،1340 تا 1327و نیز رجوع شود به ابیات 
 

  عدل گرایی و ظلم ستیزي -2
دشاهی می نشیند خطبه عدل و انصاف می خواند و قول  بهرام گور وقتی که بر تخت پا      

 و بـر    جبران کنـد   ،می دهد ظلم هایی که در زمان پدرش در حق رعیت صورت گرفته            
خود واجب شرعی می داند که درِ عدالت را در حقّ رعیت بگشاید و اطمینان می دهد                

  . عدالت پروري است، ظلم و ستم و پاسخ عدل و دادگري،که پاسخ ستم کاري
ــد  ــر خوان ــشتن ب ــدل خوی ــه ع   خطب

  
ــایم  ــون برآسـ ــد چـ ــی چنـ   روزکـ

  
  آنچــه بــر مــن فریــضه افتــادت    

  

  لولـــو تـــر ز لعـــل تـــازه فـــشاند  
 )66: همان    (                            

ــشایم ــدل بگــ   درِ انــــصاف و عــ
  )67: همان    (                            

ــت   ــم و داد را دادسـ ــم را ظلـ   ظلـ
  )67: همان    (                            

و ان حکَمت فَاحکُم بیـنَهم بِالقـسط انَّ    «:استمفهوم بیت برگرفته از این آیه شریفه        
داوري کنـی  ) یهودیـان (  اگر خواستی در میان آن ها :)42/مائده (» ه یحب المقسطین اَللّ

  .را دوست داردباید اصول عدالت را رعایت کنی زیرا خداوند افراد عدالت پیشه 
 داد ســخن را در منظومــه هــاي مخــزن االســرار و ،نظــامی عــالوه بــر هفــت پیکــر

 هدف غایی نظامی، ارشاد پادشاهان و زمامداران به رعایت عدل        .اسکندرنامه داده است  
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 از جمله در مخزن االسرار از زبان .و انصاف و بر حذر داشتن از ظلم و ستمکاري است
  :گویدسنجر می پیر زنی خطاب به سلطان 

  عدل تو قنـدیل شـب افـروز توسـت         
  دسـت بـــدار از سـر بیچـارگـــان       
  شـاه بـدانـی کـه ستـم کــم کــنی       
  داد در ایــن دور بــر انـــداخته اســت

  

ــت     ــروز توس ــو ام ــرداي ت ــونس ف   م
  تــا نخــوري یاســج غمخوارگــان    
ــی  ــرهم کن ــران ریــش تــو م   گــر دگ
  در پــرِ ســیمرغ وطــن ســاخته اســت

  )318- 9: 1370،جانینظامی به نقل از زن (
 آنان را بـه     ،نظامی در ابیات فوق ضمن اشاره به ظلم و ستم و بیداد گري زمامداران             

 مـی دهـد و معتقـد اسـت تنهـا چـراغ نجـات بخـش               بیمعقوبت آخرت و روز شمار      
پادشاهان عدالت ورزي آنان است و پادشاه باید از تیر آه مظلومان واهمه داشته باشد و             

 زخم رعیت باشد نه مایه آزار و اذیت و آزردگی خـاطر و صـریحاً   مایه آرامش و مرهم   
 گویی عـدل و داد در پـرِ     .می گوید که در حکومت تو خبري از عدل و انصاف نیست           

  .سیمرغ افسانه اي جا گرفته است
بهرام بعد از شناخت عظمت خداوند اقرار می کند که کار من در آیین مملکت داري 

 عدل و انصاف نخواهد بود لذا در میان مردم دادگـري و             جز ستایش خداوند و رعایت    
  .انصاف را به جاي می آورد و از این رفتار بهرام هم خدا خشنود می شود و هم رعیت

  کـــار مـــن جـــز درود و داد مبـــاد
  چون شه انصاف خـویش کـرد پدیـد        
ــود   ــی فرم ــرد و داد م ــی ک ــدل م   ع

  

  هرکه زیـن شـاد نیـست، شـاد مبـاد            
ــه  ســجده ــر ک ــرد، ه ــنید شــکر ب   ش

  خلــق از او راضــی و خــدا خــشنود 
  )67 : 1383نظامی ، (                  

  :و بیرق عدل را بر افالك می افرازد و پوزه ستمکاران را به خاك می مالد
ــمان آورد     رســـم انـــصاف در جهـــان آورد   ــر آسـ ــر بـ   عـــدل را سـ
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  کـــرد بـــا داد پـــروران یـــاري   
  

ــتمکاري   ــتمکارگان ســ ــا ســ   بــ
  ) 67 : 1383امی،نظ(                     

من اَخَذَ للمظلُومِ منَ الظّالمِ کانَ معـی فـی     «:که الهام گرفته از این حدیث نبوي است       
 تاند در بهشت همراه من خواهـد بـود   هر کس حق مظلوم را از ظالم بس       »الجنّه مصاحبا   

  .)23 :1388،رحیمی(
 کینه کشی می کننـد و  حتی در زمان خوشی نیز   ،و معتقد است که پادشاهان کینه جو      

  :کینه آنها هیچ وقت خاموش نمی شود و از آنان باید حذر کرد
ــند   ــش باش ــه ک ــه کین ــاهان ک   پادش

  
  خون کنند آن زمان که خـوش باشـند          

  )72: همان      (                          
  .شود  حکومت و پادشاهی نیز استوار می،و با استوار کردن عدل و دادگري در جامعه

ــدل ــتوار کـــاري داد عـ    را اسـ
  

ــتواري داد    ــر خــود اس ــک را ب   .مل
  )156: همان    (                       

هی و دلجـویی از آن هـا    به دادخوا، مظلومبهرام بعد از شنیدن شکایت هفت زندانیِ 
 در اینجا به جاي می آورد  به نحو شایسته    و عدل و انصاف را در حق آن ها           می پردازد 

  .ل به دادورزي بهرام اشاره می شودبه طور خیلی اجما
 ،قمـاش و مرکـب و امـوالش را گرفتـه بـود      ،در شکایت مظلوم اول که وزیر خـائن    

  :گوید می
  هر چه دسـتور از او بـه غـارت بـرد           

  
ــ     ــدو ب ــا ب ــون به ــا خ ــه ب   پردسجمل

  )175: همان   (                           
  :ند باغش را به او باز می گردا،در شکایت مظلوم دوم

ــاد    ــشت آب ــاغ و ک ــدو داد ب ــه ب   ش
  

ــداد    ــون بغـ ــاغ داد چـ ــه و بـ   خانـ
  )176 : 1383نظامی،  (                  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۵۳/                                                      مضامين تعليمی و تربيتی در هفت پيکر   
  

 مقداري زر نیز بـه آن  ،در شکایت مظلوم سوم عالوه بر بازگرداندن گوهر و مروارید  
  :می افزاید

  شـــه ز گـــنج وزیـــر بـــد گـــوهر 
  

  گــــوهرش بــــاز داد و زر برســــر  
  )176: همان   (                           

 دیگـري نیـز بـه او        هـدایاي  ،در شکایت مظلوم چهارم عالوه بر بازگرداندن عروس       
  .بخشد می

  شـــاه حـــالی بـــدو ســـپرد کنیـــز
  

ــی    ــه ته ــز  ن ــراوان چی ــا ف ــه ب    بلک
  )177: همان  (                            

ی بـه او  در شکایت مظلوم پنجم امالك و اموال رئیس رصدگاه را با نوازش و دلجوی   
  .باز پس می دهد

ــاز   ــت و ن ــه نعم ــا ب ــود ت ــاه فرم   ش
  

ــاز     ــد ب ــشتن ش ــک خوی ــر مل ــر س   ب
  )30: همان           (                     

در شکایت مظلوم ششم که سپاهی وطن پرست بود بـا بخـشیدن خلعـت و سـاز و             
  :دوباره او را به کار خویش می گمارد ،برگ

  شاه بنـوا خـتش بـه خلعـت و سـاز           
  

  دان بـــاد شـــاه بنـــده نـــوازجـــاو  
  )179: همان     (                         

 امـوال وزیـر را بـدو         همـه  ،و در شکایت مظلوم هفتم که زاهدي خدا پرسـت بـود           
  :رداسپ می

  از تر و خشک هر چـه داشـت وزیـر          
  

ــر     ــت بگی ــد آنِ توس ــا زاه ــت ب   گف
  )180: همان     (                         

مورد ظلم و بیدادگري قرار ) راست روشن(ر کسی که در زمان وزیر عالوه بر آن ه و
  :می کندگرفته بود با عدل و دلجویی آنها را خشنود 
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ــان  ــاره کنـ ــان نظـ ــاي جهـ   در جفـ
   دادش داد،هــر کــه مظلــوم بـــود   

  

ــان    ــه عــدل چــاره کن ــصلحت را ب   م
  وان کـــه درویـــش بـــود زادش داد

  )181 : 1383نظامی،(                    
عدل را بر بلنـدي  ۀ ـ ناق،کارگزاران و رعیتدار در انظار ۀ بـکشیدن وزیر بر چو  و با   

  :می راند تا درس عبرتی براي همگان باشد
ــشاند   ــک را بنـ ــدان ملـ ــر بلنـ   سـ

  
  عــدل را ناقــه بــر بلنــدي رانــد      

  )181: همان (                             
 همیشه عدل بر ظلم وعادل   که و خطبه عدل را بعد از مرگ وزیر چنین بیان می کند           

  :بر ظالم پیروز است
ــد زور  ــان نمایـ ــو چنـ ــالمی کـ   ظـ
  تا نگـویی کـه عـدل بـی یـار اسـت         

  

ــه گــور    ــد ب ــین کنن   عــادالنش چن
  آسمان و زمـین بـه ایـن کـار اسـت           

  )181: همان      (                        
  

هفـت   ،خـش آن  لـذّت آرام ب وتالهی لاسر انجام بهرام گور با مشاهده پیکر زیباي عد  
) سپید و سیاه(فداي آن می کند و از این عمل او همگان پیکر را با تمام زیبایی هایشان     

  .درس عبرت می گیرند
ــاه   ــده ش ــه دی ــون ب ــدل چ ــر ع   پیک
ــر او   ــال منظـ ــرد از جمـ ــاه کـ   شـ

ــال   ــر خی ــیخ دیگ ــد   ب ــر کَن ــا ب   ه
  

ــی     ــپید و س ــت از س ــرت انگیخ   هاغی
ــداي پیکــر او   )عــدل(هفــت پیکــر ف

  ست و شد بدو خرسند    ب) عدل(دل در او  
  )183: همان (                                

  

 بـراي تنبیـه    ،نظامی این همه ابیات که در خـصوص عـدل و دادگـري آورده اسـت               
حتی موري نیست ،پادشاهان و زمامداران عصر است چرا که به قول نظامی در این عصر

  :که داغ زور و ستم حاکمان مستبد را نچشیده باشد
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ــ ــه در چن ــین گورخان ــستم   وري نی
  

ــست    ــر او داغ دســت زوري نی ــه ب   ک
  )52 : 1383نظامی ،   (                  

   خرد ورزي و خرد گرایی-3
و یکی از رسالت هفت پیکر توصـیه بـه          گر آدمی را خرد می داند        نظامی بهترین یاري  

  :و بی خردان را دیو نهاد ِ آدمی صورت می خواندخردورزي است 
ــت آن ــرد اس ــاري خ ــد ی ــزو رس    ک
 ــه داد ــر کـ ــد دا هـ ــرد ندانـ   د خـ

  

ــرد داري    ــر خــ ــه داري اگــ   همــ
ــاد  ــو نه ــی صــورت اســت و دی   آدم

  )183: همان               (               
  

و آنان که چشمِ طمع به زر و سیم دنیا دوخته اند نادانان زیانکارانند و خرد است که  
ـ            رینش دنیـا و انـسان را ببینـد وبـه           به آدمی بصیرت می بخشد تا زیبایی ها و اسرار آف

   .رسالت خلقت پی ببرد
  تو به زر چشم روشـنی، و بـد اسـت          

  
  چشم روشن کنِ جهـان خـرد اسـت           

  )40: همان  (                              
آن را انسان کامل و زنده ابدي می داندهو دارند الهیۀ ـو عقل و روان را عطی :  

ــه احــدي اســت عقــلِ بــا جــان عطی  
  

ــدي اســت    ــده اب ــل زن ــا عق   جــانِ ب
  )44: همان     (                           

ه دل و جان بهرام گور الهام مـی کنـد کـه اگـر     بخرد را همچون هاتف غیبی می داند که   
  :بتخانه هاي زمینی را ترك کنی و به خدا روي آوري مرگ و نابودي از تو دور خواهد شد

ــرش   ــاغ سـ ــد دمـ ــل در گنبـ   عقـ
  نبــد خــاكگنــه هــاي کــز صــنم خا

  

ــرش    ــد روان خبـ ــن گنبـ   داد از ایـ
ــالك  د ــاد ه ــو دور ب ــز ت ــو ک   ور ش

  )183 : 1383همان ،    (                
  

ت بایـد  ت و انسانی نیک و بد است اما براي رسیدن به مقام آدمی         ،و حساب زندگانی  
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  :به والیت خرد دست یابی
  آنچه داري حساب نیـک و بـد اسـت      

  
  یـت خـرد اسـت     و آنچه خـواهی وال      

  )186: همان     (                         
   توصیه به فراگیري علم و هنر-4

 اورا به فرا گرفتن علم و دانش دعوت مـی کنـد و              ،نظامی در نصیحت فرزندش محمد    
  :علم و معرفت را گنجینه عمل و حلّال مشکالت می داند

ــد   ــل کردنـ ــازن عمـ ــم را خـ   علـ
  

ــد     ــل کردنـ ــات حـ ــشکل کاینـ   مـ
  )43: همان   (                             

 مرواریـد و از    ،ننگ و عار نداشـته باشـد از آب         کسی که از فرا گرفتن علم و دانش       
  : لعل بیرون می آورد و با علم و دانش می توان قاضی القضات هفت اقلیم شد،سنگ

ــگ    ــدارد نن ــوختن ن ــه ز آم ــر ک   ه
  

  وي بــسا کـــور دل کــه از تعلـــیم  
  

ــر آرد ز آب و    ــنگ در ب ــل از س   لع
  )43: همان               (                 

  گشت قاضـی القـضات هفـت اقلـیم        
  )44: همان               (                 

  

ـ  او را به فرا گـرفتن هنـر دعـوت مـی ک    ،و نیز در نصیحت فرزندش   د کـه درهـاي   ن
  :ناگشودنی را می گشاید

ــدي  ــز هنرمنــ ــوز کــ ــر آمــ   هنــ
  

ــه در ب   ــی نـ   نـــديدر گـــشایی کنـ
  )44: همان  (                              

قدر اهل هنر را باید دانست و کسی قدر هنرمندان را می دانـد کـه هنـر نامـه هـاي            
 نمی توانند اسباب ،زیادي خوانده باشد و کسانی که عیب را از هنر تشخیص نمی دهند

  :آسایش حال هنرمندان را به جاي آورند
ــد  ــسی دانـ ــر کـ ــل هنـ ــدر اهـ ــد      قـ ــسی خوان ــا ب ــه ه ــر نام ــاو هن   ک
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ــاز   آن  ــد ب ــر ندان ــب از هن ــه عی   ک
  

ــاز   ــذیرد سـ ــی پـ ــد کـ   زو هنرمنـ
  )36 : 1383نظامی،(                      

  قات آن و بی اعتباري سیم و زر  حرص و طمع ِدنیا و تعلّترك – 5
نظامی بعد از پی بردن به بی اعتباري  دنیا و گذرا و پوچ بودن لذّت هاي این جهانی 
در می یابد که دنیا وحشت سرایی بیش نیست و همه جاي آن را غول و دیو فرا گرفته            

  سـر  آخر،است که هر لحظه آدمی را با جلوه هاي وسوسه انگیز این جهانی فریب داده      
  : کشندبه زنجیر بالها و مصیبت ها می

  ایــن بــر و بــوم جــاي دیــوان اســت
  

ــوانی  ــردمش خ ــه م ــود آن ک ــو ب   دی
  

ــت        ــوان اس ــشان غری ــیر از آشوب ش
  )132: همان     (                         

ـــی  ـــل بیـابـانـ ـــام او هــایـ   نــ
  )133: همان     (                         

بار می داند و این جهان را خانه نظامی بارها دنیا را با تمام تعلّقاتش گذرنده و بی اعت
دیوان می خواند که همیشه خراب است و هر کس گرفتار جلوه هاي زود گذر مـال و                  

بر این نباید به مال و  بنامنال این جهان شود او نیز مانند دیو بدنام و خراب خواهد شد        
  :مقام و ایوان خسروانه این جهان دل بست

  آنچـــه زو بگـــذري و بگـــذاري   
ــد   ــو ش ــه دی ــشتاب خان ــان، ب    جه

ــو، ــه دیـ ــود  خانـ ــه بـ ــو خانـ   دیـ
  

ــرداري     ــد بـ ــدي و چنـ ــد بنـ   چنـ
ــراب  ــه خ ــردي چــو دیو،خان ــا نگ   ت
ــود    ــسروانه ب ــوان خ ــود ای ــر خ   گ

  )40 : 1383نظامی،(                      
  : را از ابلهی می داند و می گویدآنجدال بر سر اموال دنیا را سنگی بیش نمی داند و 

  یابلهــی بــین کــه از پــیِ ســنگ    
  

  دوست با دوسـت مـی کنـد جنگـی            
  )40: همان      (                          
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 ضمن پرداختن به ستایش سخن و ذکر سخنان حکیمانه 571 تا 412نظامی در ابیات 
   سخن  جز آن نقره وو ات و زر در بی اعتباري دنیا و مادی اسـت و خطـاب بـه    دادهداد 

 آوازه ، بود با روي آوردن به حضرت احـدیت       خود می گوید تا کی در بند دنیا خواهی        
  :نیکنامی را به صدا در آور

  چنـــد باشـــی نظامیـــا در بنـــد   
  

ــد    ــز و آوازه اي در آر بلنـــ   خیـــ
  )42: همان       (                         

 و عادل بود وقتی که نعمان از زیبایی هاي کاخ و نقش یوزیر نعمان که مردي مسیح
 به او هشدار می دهد که اگر از معرفت ایزدي خبر دار شوي و نگار آن سخن می گوید

  :به ترك رنگ و بوي این جهان می پردازي
ــت   ــه درس ــناختن ب ــزد ش ــت ای   گف
  گــر تــو زان معرفــت خبـــر داري   

  

  خوشتر از هر چه در والیـت توسـت          
ــر داري  ــوي ب ــگ و ب ــن رن   دل از ای

  )49: همان        (                        
  

ـ ،دن سخنان وزیرش در خصوص معرفت خدا      نعمان با شنی   ین و مادیات  از ایوان زر
دست می کشد و کیخسرو گونه روي به بیابان می نهد و متوجه می شود که دین و دنیا      

)معنوییک جا جمع نمی شود) اتات و مادی:  
  از ســرِ گــنج و مملکــت بــر خاســت
ــلیمانی   ــست از آن  س ــر ب ــت ب   رخ
  کس ندیدش دگـر بـه خانـه خـویش       

  

ــد راســت    ــه هــم نیای ــن و دنیــا ب   دی
ــانی   ــق پنه ــد ز خل ــري ش ــون پ   چ
  اینـــت کیخـــسرو زمانـــه خـــویش

  )50: همان(                                
  

و چـون فنـا پـذیر    و همگان را به ترك عمارت هاي این جهـانی دعـوت مـی کنـد           
  :و می گویدارزش است  بی

  هـر عمـارت کــه زیـر افـالك اســت    
  

   خاك است  خاك بر سر کنش که خود       
  )182 : 1383نظامی،   (                 
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  ۱۵۹/                                                      مضامين تعليمی و تربيتی در هفت پيکر   
  

مردي ماهان نام بـه علـت روي آوردن بـه           ،همچنین در داستان دختر روز چهارشنبه     
 فریب یکی از همساالنش را می خورداما به خاطر میگساري و آزمندي             ،حرص و طمع  

  :گرفتار دو غول ماده و نر به نامهاي هیال و مرغیال می شود
ــاده ــر و م ــد ن ــاره گرن ــول ِ چ    دو غ

  
ــد   ــود ببرنــ ــادمی را ز راه خــ   کــ

  )134:همان              (                 
  :ل استل در غُ او را به دشتی می برند که غول در غول و غُغوالن

   بـه جـاي سـبزه و گـل         همه صـحرا    
  

ــو     ــه دی ــو ب ــزار دی ــسته ه ــر نش   ب
  

ــده  ــو کـ ــزار دیـ ــد هـ   پیـــشم آمـ
  

ــ   ــود و غُ ــغــول در غــول ب   لل در غُ
 )134: همان           (                   

ــو    ــشیده غری ــر ک ــت ب   از در و دش
  )134: همان       (                       

  در یکــی صــد هــزار دیــو و دده    
  )135: همان        (                      

حرص و طمـع در   ،نظامی با طرح این داستان خاطر نشان می سازد که اگر پادشاهی     
ملکت داشته باشد گرفتار غوالن اژدها صفت می شود که امکان رهایی از دست  اموال م 

 آنها نیست و جهان از چنین دیوان و غوالن پر است که ابلهان و ساده دالن را می فریبند
  :دنیا ریخته اند) لذّتها و عیش و نوش هاي ظاهري (و زهر کشنده در انگبین 

  ویــن چنــین دیــو در جهــان چندنــد
ــی بــ   ــه دروغ ــند گ ــتی پوش   ه راس

  

ــد     ــان خندنـ ــر ابلهـ ــد و بـ   کابلهنـ
  گــاه زهــري در انگبــین جوشــند   

  )138 : همان  (                           
نظامی سوار بر تخت پادشاهی این دنیا را به منزلۀ سوار بر اژدهاي چهار پايِ دو پـر      

کند   اشاره می ماهانن نکته در اقلیم چهارم به ماجرايداند و در توجیه ای و هفت سر می
که سوار اسبی خیلی تند و تیز و جسور شده است اما بعد متوجه می شـود کـه سـوار                   
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اژدهاي هفت سر و دو پر شده است که اسب استعاره از پادشاهی و اژدهـا اسـتعاره از             
شـده اسـت همچـون    دنیا است و حتی افالك که چون کمري بر گرداگـرد مـا کـشیده          

 آدمی را به کام خود می کشد و نباید به رنگ هاي     ، که سر آخر   اژدهاي هفت سر است   
  .عاریه ساز این جهانی دل بست و به آن اعتماد و اطمینان کرد

  کــرد ماهــان در اســب خــویش نظــر
  اژدهـایـی چـهــار پــاي و دو پــر    
  چـارپـایـی کـه دیــد چـار پـري؟       
  فلکی که به گـرد مـا کـمــر اســت          
  او بـــــر آن اژدهـــــاي دوزخ وش

  
  ین رنـگ هـاي عــاریه سـاز       بـرچـن

  

  تـــا ز پـــایـش چـرا بـرآمـد پـر       
  وین عجــب تر که هفت بـودش سـر    
  غــلــطــم اژدهـاي هـفـت سـري   
  چه عجـب کاژدهاي هفت سـر اسـت     
  کـرده بـر گـردنـش دو پاي به کـش       

  )135 : 1383نظامی،  (                  
  چـه دهی دل کـه داد بــایـــد بـاز      

  )186: همان    (                          
 پناهنده شدن در حضرت احدیت بـا  ، این جهانیاما چاره رهایی از دام دیو خیاالت      

 همچنان که ماهان با تضرّع و زاري و مناجات به بارگاه خداونـدي        گریه و تضرّع است   
اي این روي می آورد و در سجده گاه روي بر زمین می ساید تا خدا او را از گرفتاري ه

  :دنیا نجات دهد
ــشاي   ــن بگ ــار م ــشاینده ک ــاي گ   ک
  تــو گــشاییم کــار بــسته و بــس    
ــد  ــی نالیـ ــداي مـ ــاعتی در خـ   سـ

  

ــاي    ــن بنمــ ــده راه مــ   وي نماینــ
ــو نمــاییم ره،  ــه دیگــر کــس   ت   ن

  روي در ســجده گــاه مــی مالیــد   
   )144 : 1383نظامی،(                   

  

ر را باالي سر خود می بیند که او  خض،در سجده گاه راز و نیاز    بعد از به خود آمدن      
  :راهنمون می کندو رهایی از ظلمات این دنیا را به آب حیات 
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  گفت من خـضرم اي خـداي پرسـت        
ـت پــاك توســت آمــد پــیش     نیـ  

  

  آمــدم تــا تـــو را بگیــرم دســـت     
  می رسـاند تـو را بـه خانـه خـویش           

  )144: همان        (                      
  

توصـیه   - که خاستگاه غم و اندوه اسـت         –ز این دنیا را     و در نهایت روي گردانی ا     
  :کند می

  روي از این چهار سـوي غـم برتـاب         
  

ل شـور           گور و آهو مجوي از ایـن گـ  
  

ــش    ــاد و آت ــن خــاك و ب ــد از ای   چن
 )186: همان        (                      

  گورش، گـور  و  و آب کاهوش آهوست     
 )187: همان (                                

  

گور و آهو جستجو مکن زیرا که آهوي او عیب ،از این خاك شوره زار و تشنگی آور
در نکـوهش دنیـا   ) ع(امـام علـی    .  وگور خـر او قبـر و جایگـاه مـرگ اسـت             ،و نقص 

از نـشانه  »من هوانِ الدنیا علَی اللّه اَنَّه ال یعصی الّا فیها و ال ینالُ ما عنده الّا بِتَرکهـا        «:فرماید می
هاي خواري دنیا نزد خدا آن است که معصیت نکنند او را مگر در دنیا و نیابند مگـر آنچـه                   

  .)569: 1371 ، البالغه نهج ( سعادت نیکبختی را که نزد اوست مگر به دوري از آن
بهرام با راهنمایی عقل خداجو از دنیاي معاشی به دنیاي معادي روي مـی آورد و بـا    

  : به گنبد فنا نا پذیر بقايِ وصال الهی نایل می آید،پذیر این دنیاترك هفت گنبد فنا
ــر آســمان بگذاشــت   هـــفت گنبــد ب
  گـنبـدي کــز فــنا نــگردد پـست        

  

ــت     ـــر داش ـــر ب ـــد دگ   او ره گـنـب
ــست    ــسبد مـ ــت در او نخ ــا قیام   ت

  )183: همان    (                          
بلقیس است که فلج بودن دست و  اوج حرص و طمع در داستان حضرت سلیمان و          

رجـوع شـود بـه    (  مندي سلیمان و هوس بلقیس می دانـد   پاي فرزندشان را در گرو آز     
  ).2685 تا 2650ابیات
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  هوسرانی و شهوت ترك -6
دوران جوانی بهرام در نهایت عیش و خوش گذرانی و التذاذ شهوانی شکار و زنبارگی              

داستان هاي هفت پیکر با انواع خوردنی  آغاز همه .همراه با میگساري سپري شده است
ها و باده گساري ها و محافل عیش و مصاحبت با زیبا رودان و مطربان و بتان خرگاهی 

 آتـش هـوس را در درون او   ،همراه است و شیفتگی و عشق به زیبایی هاي این جهانی        
  :ر است دور از انتظا،شعله ور کرده است تا آن حد که امکان شکیبایی و رهایی از هوس

ــت   ــدارم دس ــر ب ــنامه گ ــن هوس   زی
ــشود   ــدر ن ــوس ب ــن ه ــم ای ــز دل   ک

  

ــست     ــکیب شکـ ــنم شـ   آورد در تـ
  سر شـود ویـن هـوس ز سـر نـشود           

  )124 : 1383نظامی،  (                  
حتی وقتی که به بهرام پیشنهاد ساختن هفت گنبد براي عیش و خوش گذرانی هاي               

یشد و می گوید وقتی فرجام زنـدگی ایـن   او داده می شود او در ابتدا به آخرت می اند    
جهانی مرگ است پس براي آبادانی این جهان نباید بیشتر رنج برد و خانه کام و هوا را     

  .ترك باید گفت و خانه خدا را جست و جو کرد و به معنویات و ایمان روي آورد
ــاه ـــردم  ش ــن کــ ـــرفتم ای   گـفتاگ

ـــرد آخـــر کـــار چــون ببـایــــد م  
   گنـــبد افـــرازمآنـــچه گـــفتی کــه

  این همه خانـه هـاي کـام و هواسـت       
  

ـــردم    ــین کـ ــن در آهن ـــه زری   خانـ
  این همـه رنـج هـا چـه بایــد بــرد        
ــدین صفـــت ســـازم   خانــه هــایی ب

ــه ــت  خان ــه کجاس ــرین ب ــه آف    خان
  ) 87 : همان (                             

 خود را پس اما گویی هوس درون و عشق هفت پیکران شعله ور می شود و سخنان          
می گیرد و با گذاشتن گنج در اختیار شیده از او می خواهد هفت گنبد را بنا نهد و بعد      

  :از اتمام گنبد بر خالف رفتار نعمان که با سمنار کرد شهر آمل را به شیده می بخشد
ــري    ــد گه ــت گنب ــان هف ــون چن ــرد گنبــد گــري چنــان هنــري        چ   ک
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ـــرام   ـــده از به ـــاد شی ــود ش ــا ش   ت
  

ــه    ــل ب ــهر آم ـــام ش ــیده داد تم   ش
  )87 : 1383نظامی،(                      

  

 عیاشی و خوش گذرانی ها که نظامی آنها را از صفات رذیله            همچنین در خصوص    
رجـوع شـود بـه      انسان می داند در سراسر داستان هاي هفت پیکر مشاهده مـی شـود               

 ، 2395 – 6 ، 2386 – 9 ، 2364 – 5،   2327 – 9 ، 2010-2 ، 1465 تـا    1367:ابیات
  2434 – 6 و 2428 – 30 ، 2423- 5 ، 2407 – 9

 با بیان حکایت هایی همه پادشاهان و        ،نظامی ضمن اشاره به پیامدهاي شوم شهوت      
اوج هـوس ورزي را در داسـتان   حاکمان و نوع بشر را به تـرك آن فـرا مـی خوانـد و         

 من و تو هر دو سالم و سلیمان بیان می کند آنجا که بلقیس از سلیمان سوال می کند که
 سـلیمان از جبرییـل   ،سالمت هستیم چرا فرزند مـا رنجـور و دسـت و پـا شَـل اسـت       

خواهد این راز را با خدا بیان کند و جواب مـی آورد کـه شـما زن و مـرد بایـد بـا                 می
  :همدیگر رو راست باشید و حقیقت دلتان را به همدیگر آشکار کنید

  آن که چون پـیش تـو نـشیند جفـت          
  

ــتی ببایـــد گفـــتهـــر      دو را راسـ
  )108: همان     (                         

رغبـت   ،از روي هـوس   به کسی دیگـر     و سلیمان از بلقیس می پرسد که آیا جز من           
  :کرده اي ؟ وبلقیس می گوید

  بـــا همـــه خـــوبی و جـــوانی تـــو
ــور   ــوان منظ ــی ج ــنم یک ــون ببی   چ

  

ــامرانیِ تـــــو     پادشـــــاهی و کـــ
ــم دور ــاي او نباشـــــ   از تمنّـــــ

  )109 : همان       (                      
  

بالفاصله دستان فرزند بهبود به محض این که حقیقت دلش را به راستی بیان می کند 
  :می یابد

  طفلِ بی دست چـون شـنید ایـن راز         
  

ــشید دراز    ــوي او کـ ــت را سـ   دسـ
  )109 : 1383نظامی،  (                  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۳۹۴بيست و پنجم، بهار  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۶۴
 

 ،کندکه آیـا از روي هـوس و حـرص و طمـع       سلیمان سوال می     این بار بلقیس از    و
 ، پاسخ می دهد با همه پادشاهی وگنجینه و وفور نعمتآرزوي مال دیگران را کردهاي؟

 پاي کودك از بیماري نجات ،بیان حقیقت دل همیشه چشمم به دست دیگران است و با
  .می یابد

ــت  ــداي پرسـ ــر خـ ــت پیغمبـ   گفـ
  مــال و خزانــه و شــاهی  و ملــک 

ــرا    ــی ف ــین نعمت ــا چن ــامب   خ و تم
ــاه    ــه نگ ــنم نهفت ــتش ک ــوي دس   س
  طفل کاین قـصه گفتـه آمـد، راسـت         

  

ــا را هــست    ــود م   کانچــه کــس را نب
  همــــه دارم زمــــاه تــــا مــــاهی
  هر کـه آیـد بـه نـزد مـن بـه سـالم              
ــه راه   ــرا ز تحفـ ــه آرد مـ ــا چـ   تـ
ــر    ــین بـ ــشاد و از زمـ ــاي بگـ   پـ

  )110: همان                              (
  

به بهرام گور دو نکته بسیار مهـم را یـاد           ) چینی(یکشنبه  در این حکایت دختر گنبد      
و دیگـري تـرك     ،آور می شود یکی ترك حرص و طمع در داستان سـلیمان و بلقـیس              

نا گفته نماند محوریت اصلی منظومه هفـت  .هوس و شهوت در همزیستی با کنیز چینی  
ا از جمله هفت ه پیکر که در بر دارنده حکایت هایی از زبان هفت دختر و دیگر داستان

تـرك  (و هفـت دختـر   ) تـرك حـرص  (بر ترك دنیا و هفت گنبداست توصیه   .. . و گنبد
  .و رسیدن به خداي یکتا و عدل و دادگري و قناعت پیشگی است) هوس

نظامی در اقلیم سوم، نزاع شهوت رانی و ترك شهوت را پـیش مـی آورد کـه البتـه                     
ستی و شهوت رانی دست بکشد که     خطاب اصلی نظامی، بهرام گور است که از هوا پر         

اصلی ترین محور صوفیان و عاشقان طریقت است که با وجود و مشاهده انـواع لذایـذ            
این جهانی به تهذیب نفس و تزکیه دل  می پردازند تا بر اثر ریاضت و مبارزه با نفـس          

 ،را پشت سر بگذارند در این داستان پرهیزگاري بِشر نام     ) خانی دیگر (یک وادي دیگر    
صنمی در نهایت دلربایی و کمال زیبایی می بیند که جمـال و کمـالش هـر توبـه اي را           
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شکند اما بِشر در مقابل آن دلربا خویشتنداري و شکیبایی می کند و با ترك شـهوت            می
به خدا پناهنده می شود و راه نجات را در ترك غَلَبات هواهاي نفسانی و وسوسه هاي            

  .ز این داستان را نقل می کنیم ابیاتی چند ا.شیطانی می داند
  بِـشر کـان دیــد، سـست شـد پــایش    
  صـورتی دیـد کــز کرشـمۀ مـــسـت   

  
  گفت اگر بـر پِـیش روم نـه رواسـت          
  چـارة کـار هــم شــکیبایی اســت       

  

  تـیر یـک زخـم دوخـت بر جـایـش       
  آن چـنان تـوبـه صد هزار شـکـست     

  )113: 1383نظامی،  (                   
   شـکیـب کجاسـت  ور شـکیـبا شوم  

  هر چه زین در گذشت رسـوایی است     
  ) 113: همان      (                       

صنمی دلربا می شـود ایـن نـوع عـشق و شـهوت را خانـه       ۀ ـبِشر پرهیزکار که شیفت  
              س خرابی و ترك شهوت را نشانه دینداري می داند و سر انجام به زیارت بیـت المقـد

ی شود تا از دیو شهوت او را نگاه دارد و فتنـه را بـدو راه             می رود و در خدا پناهنده م      
  :نباشد و خداوند کلید رهایی را بدو عطا می کند

ــد    ــن باش ــشان دی ــهوت ن ــرك ش   ت
  بِه که محمل بـرون بـرم زیـن کـوي           

  

ــد    ــن باشـ ــاري ایـ ــرط پرهیزکـ   شـ
ــدس آرم روي  ــت المقـ ــوي بیـ   سـ

  ) 114: همان    (                         
  

   4518 تا 4280ود به ابیات نیز مراجعه ش
  
 نیکنامی و اندیشی نیک – 7

باید همتی نیـک انـدیش و نیـک    و بویژه پادشاهان و زمامداران  انسان  ،به اعتقاد نظامی  
 بـا   ،ند تا به هنگام بـروز مـشکالت       ند و در حق دیگران بد اندیشی نک       نپیشه داشته باش  

 هـر چنـد در مباحـث      دنـ د و از مکافـات عمـل غافـل نمان         نطعن دشمنان مواجه نـشو    
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 بهـرام را  ،خداجویی و رعایت عدل و ستم ستیزي و ترك حرص و مادیات این جهانی       
به داشتن اندیشه نیک و روحیه رعیت نوازي و خداترسی مـی کنـد در اینجـا بـه ذکـر        

  :ه می کنیم پرداخته است اشارابیاتی که مستقیما به نیک اندیشی
ــشی    ــی خوی ــد کن ــرد ب ــن م ــا ت   ب

ــه هــ ــی را ک ــدیشهمت   ست نیــک ان
  آن چنــان زي کــه گــر رســد خــاري
  ایــن نگویــد ســر آمــد آفــاتش     

  

ــشی    ــد اندیـ ــران بـ ــق دیگـ   در حـ
ــیش  ــی آرد پـ ــشه، نیکـ ــیِ پیـ   نیکـ
ــاري  ــمنان بـ ــن دشـ   نخـــوري طعـ
  وان نخنـــدد کـــه هـــان مکافـــاتش

  )39 : 1383نظامی،      (                
  

خوردن ( علف خواري و آدمیت را در زیرکی و هوشیاري می داند نه مثل ستوران در
  .)و خوابیدن

  آدمی نـز پـیِ علـف خـواري اسـت          
  ســـگ بـــر آن آدمـــی شـــرف دارد

  

ــت    ــیاري اس ــی و هوش ــیِ زیرک   از پ
  کــه چــو خــر، دیــده بــر علــف دارد

  )39: همان                  (              
  

  :و توصیه می کند که براي دست یابی به افالك باید سکّه بر نیکنامی بزنی
  نقـــش نیکنـــامی بنـــدســـکّه بـــر 

  
ــد    ــه چــرخ بلن ــدي رســی ب ــز بلن   ک

  )43: همان        (                        
و عاقبت به خیري و نکو نامی را در همنشینی با خیر خواهان و نافه بویان می دانـد            

  :نه در یاوه گویان
ــامی  ــز نکونـ ــوي کـ ــحبتی جـ   صـ
ــود    ــوي ب ــه ب ــه ناف ــشینی ک ــم ن   ه

  

ــامی    ــر انجـ ــو سـ ــو آرد نکـ   در تـ
ــوب ــود  خ ــوي ب ــه گ ــه یاف   تر زان ک
  )43 : 1383نظامی،       (               

  

  :و توصیه به مردمی و انسانیت و نهی از مردم آزاري می کند
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  مردمــــی کــــرد در جهــــان داري
  

ــه ز مــــردم آزاري     ــی بِــ   مردمــ
  ) 66: همان     (                          

  بیزاري جستن از بدگوهران و دوستان منافق -8
 ،آنانآدمی را به خاك مذلّت می نشاند و دوستی با           وستی و همنشینی با اژدها منشان،     د

همچون سـگی هـستند    اژدهاي جهان و دوستان ددمنش    .خیمه در کام اژدها زدن است     
 سگ دلی و بی رحمی را فراموش        ،ع و به ظاهر درویشانه بپوشند      مرقّ که حتی اگرخرقه  

ا از هم نشینی بـا افـراد بـد سرشـت و دوسـتان         نظامی حاکمان و سالطین ر    . نمی کنند 
  :متظاهر بر حذر می دارد

ــی    ــا نزن ــا دغ ــوش ت ــان ک ــا جه   ب
  درســـتی ز اژدهـــا نبایـــد جـــست
  گــر ســگی خــود بــود مرقــع پــوش 

  

ــی      ــا نزنـ ــام اژدهـ ــه در کـ   خیمـ
ــت   ــه درس ــورد ب ــی خ ــا آدم   کاژده
ــوش   ــد فرم ــا کن ــی را کج ــگ دل   س

  )39: همان           (                     
  

  .کشتن افراد بدگوهر و بد اندیش را هنر می داند و
  کــژدم از بهــر آنکــه بــد گهــر اســت

  
  ماندنش عیب و کـشتنش هنـر اسـت          

  )43: همان     (                           
  :از بدگوهران بی وفا و خطا کار دوري باید جست

ــز   ــد مریـ ــک را ز عقـ ــوهر نیـ   گـ
ــد    ــا نکن ــسی وف ــا ک ــوهر ب ــد گ   ب

  

ـ           ت از او بگریـز    وان که بد گـوهر اس
ــد    ــا نکن ــا، خط ــد در خط ــل ب   اص

  )43: 1383نظامی،(                       
 بـا تقـوا نـشان    ،زاهدانهمچون  و   ان زیبا از دوستان منافق که خود را همچون یوسف       

  :دهند و با دشمنان همدل هستند باید دوري جست می
ــد    ــاق افتنـ ــه بانفـ ــتانی کـ ــد      دوسـ ــاق افتنـ ــم اتفـ ــمنان را هـ   دشـ
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  چــون مگــس بــر ســیه ســپید خزنــد
ــ ــنبِ ــز ی ــی ه ک ــاره کن ــان کن    رهزن

ــستند   ــن پ ــل دی ــین دور کاه   در چن
  

ــد   ــالف رزن ــر خ ــگ ب ــر دو را رن   ه
ــی  ــاره کن ــد پ ــن چاربن ــر خــود ای   ب
ــستند    ــدان م ــرگ وزاه ــفان گ   یوس

  ) 39-40: همان  (                       
  

  :می تازدیشان ی نهد و در مقابل به کج اندنظامی افراد نیک اندیش را تکریم و ارج م
ــد دور ــک راي از درم نباشـــ   نیـــ
  جـــز بـــه نیکـــان نظـــر نیفـــروزم 

  

  بـــد و بـــد راي را کـــنم مهجـــور  
ــاموزم  ــد نیــ ــوز بــ ــد آمــ   از بــ

  )62: همان         (                       
   دد منشان است و هرگز در انسان هـاي پـاك و خردمنـد راه                بد اندیشی در سرشت 

  :ندارد
ــدان آیــ     ــشی از ب ــد اندی ــن ب   دای

  
ــشی   ــت پیـ ــدیش گفتمـ ــد مینـ   بـ

  

ــد      ــردان آیـ ــان و بخـ ــه ز پاکـ   نـ
  )117: همان   (                           

  عاقبـــت بـــد کنـــد بـــد اندیـــشی
  )116: همان     (                         

  

ف کند بلکه نیک مرد آن نظامی نیک مردي را در آن نمی داند که حق دیگران راتصرّ
  :در کارش رخنه نکنداست که مال و منال دنیا 

  نیــک مــردي نــه آن بــود کــه کــسی
ــارش  ــه در ک ــود ک ــرد آن ب ــک م   نی

  

ــسی    ــی از مگـــ ــرد انگبینـــ   ببـــ
ــارش   ــب دینـ ــارد فریـ ــه نـ   رخنـ

  )119 : همان  (                           
  

آدمی را دد  ،همنشینی با ددصفتان وتوصیه می کند که نیک مردي را باید حفظ کرد و
  منش می کند

ــردي ب ــک م ــشوي نی ــد ن ــه ب ــین ک   ب
  

ــا ددانــی،      نگــر کــه دد نــشوي   ب
  )186 : 1383نظامی،  (                  
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  کوشش و تالش اهمیت –9
نظامی ابیات زیادي در اهمیت تالش و رنج در همه زمینه ها آورده است و رسیدن بـه               

 گنج مادی  ـ               ات و معنوی ه ات را در گرو رنج و تالش می داند در اینجا به ذکر چنـد نمون
بسنده می کنیم که به اعتقاد وي هـیچ خوشـی و لـذّت بـدون رنـج و محنـت حاصـل             

  :شود نمی
ــرد     ــنج ب ــه گ ــو ره ب ــرد ت ــج ب   رن
ــا نگریـــد زار    ــاك انگـــور تـ   تـ
ــسی    ــد ک ــتخوان ندی ــی اس ــز ب   مغ
  ابــر بــی آب چنــد باشــی چنــد    
ــاي    ــابکی بنم ــد و چ ــر بن ــرده ب   پ

  

  ببــرد گــنج هــر کــه رنــج بــرد       
ــد آخــر کــار     ــده خــوش نیاب   خن

ــسیانگبینـــی ک   جاســـت بـــی مگـ
ــور، ــرم داري تنـ ــد گـ ــان در بنـ   نـ

  روي بکــــران پردگــــی بگــــشاي
  )39: همان   (                             

  

کار کردن و جدیت و لو در دوزخ باشد می ستاید و تنبلی و کاهلی را               به اعتفاد وي    
  :هر چند در بهشت باشد سرزنش می کند

  کار کن زان که بِـه بـود بـه سرشـت           
  

   ز کــــاهلی بهــــشتکــــار دوزخ  
  )39: همان   (                             

   اهمیت مشاوره با حکیمان و فیلسوفان- 10
ها بر روي خواستگاران خود نهـاده   دختر سقالب با بیان حکایت دختري که  طلسم    

 برایگشودنطلـسمها –بود آراسته هنرها همه به که– پادشاه زاده اي زیرك و هوشیار  ،بود
شود دست به دامن فیلسوفان راز دان و مشاوران تیزبین بزند و مشکالتش را         ناچار می   

چـاره جـوي طلـسمهاي اسـرار آمیـز      ،ا در میان بگذارد و آنان با حـسابهاي نهانی       هبا آن 
  :شوند و پادشاه زاده بر مشکالتش فایق می آید می

  هـیچ سـخن  گفـت و پنهـان نداشـت        جملــه در پــیش فیلــسوف کهـــن   
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ــت   ــاي نهف ــساب ه ــسوف از ح   فیل
  

  هر چـه در خـورد بـود بـا او گفـت            
  )128 : 1383نظامی،            (        

بدین طریق نظامی به بهرام گور گوشزد می کند در اداره امـور مملکـت بـراي حـل            
مشکالت باید مشاورانی حکیم و درخور داشته باشد و بهرام در مشکالت پیش آمده از  

لبدت یاري می طحکیمان تیز بین و تیز هم:  
ــاري  ــب کــ ــر آن طلــ   اول از بهــ

  
ــاري      خواســـت از تیـــز همتـــان یـ

  ) 126: همان   (                          
            ت خلق که همچـون    براي حصول به کمال می بایست از جمیع قواي خود و نیز هم

  :محافظ جسم و جان آدمی است بهره گرفت ،زره پوالدین
ــست   ــدان دربـ ــارگر بـ ــی کـ   همتـ

ــ ن اوت خلـــق و راي روشـــ همـ  
  

ــت     ــد دسـ ــدان آرزو بیابـ ــو بـ   کـ
ــن او   ــر تـ ــشت بـ ــوالد گـ   درع پـ

  )126: همان      (                        
  

   مناعت طبع و بخشش واحسان–11
  :نظامی رستگاري انسان را در بخشش زیاد و کم خوري می داند

ــرد  ــتگاري م ــت رس ــز اس   در دو چی
  

ــورد     ــدك خ ــسیار داد و ان ــه ب   آن ک
  )181: همان     (                         

فَـانَّ الحرمـانَ   ،ال تَسحی من اعطـاء القَلیلِ «:در این خصوص می فرماید   ) ع(امام علی   
 نهبه شـرمندگی   زیرا نومید کردن کمتر از آن و     ،از بخشیدن مال اندك شرم مکن     » اَقَلَّ م

  ).1115: 1371، نهج البالغه (سزاوارتر است
ـ              ساننانی از طبـع خـود دهـی بـه ک

  
  بِه که حلـوا خـوري ز خـوان خـسان       

  )45 : 1383نظامی،     (                 
 عـسل  ، مایه خیر و برکت است و خانـه را عطـر آگـین             ،قدم شاه دادگر و ظلم ستیز     

  :زنبوران و شیر گاوان را رونق می بخشد
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  گَـــرد شـــه خانـــه را عبیـــر دهـــد
  

  مگــسم شــهد، گــاو شــیر دهــد      
   )74: همان   (                            

  .3353 و1398 و 1400-1 و1395-7:نیز مراجعه شود به ابیات
  
  قحطی هنگام به مناجات –12

 از لغزشها و گناهان خود بـه بارگـاه خداونـد       ،بهرام گور به هنگام خشکسالی و قحطی      
روي می آورد و با زبان قاصر و با حالت تضرّع از خدا می خواهد با قدرت ال یتنـاهی              

شکل قحطسالی و رزق بندگان را بر طرف سازد و با عنایـت الهـی رنـج رزق و                خود م 
   .روزي بر طرف می شود

ــداي آورد  ــج در خـ   روي از آن رنـ
ــانوران   ــش ج ــاي رزق بخ ــت ک   گف
ــویش  ــدایی خ ــدرت خ ــی ق ــه یک   ب

  

ــه جــاي آورد    ــود ب ــصیر خ   عــذر تق
ــران   ــون دگ ــه چ ــشیدنت ن   رزق بخ
ــیش  ــم را ب ــی و ک ــم کن ــیش را ک   ب

  )69: همان                (                
  

  راستگویی به توصیه –13
نظامی با استناد به داستان سلیمان و بلقیس که بر اثر راستگویی بیماري دسـت و پـا از                  

 خـود  اسـتی را پیـشه    طفل بر طرف شد پس بهتر است ما نیز در مواجهه با مشکالت ر             
  .قرار دهیم

  راست گفـتن چـو در حـریم خـداي         
ــت    ــز راس ــا نی ــه م ــه ک ــازیمبِ   ی س

  

  آفــت از دســت بــرد و رنــج از پــاي  
  تیــر بــر صــید راســت انــدازیم    

  )109 : 1383نظامی،(                    
  

  کم خوري و کم خوابی و عواقب کم فروشیبه  توصیه –14
نظامی خور و خواب از صفات حیوانی می داند و معتقد است تنهـا راه رهـاییِ روح و           

ر و خواب است و با عنایت بـه پیـام قرآنـی کـم         جان از منجالب این جهانی ترك خو      
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  .فروشان را انذار می دهد
  خورش را خـرد    خواب را خوار کن،   

  
  هــیچ بــسیار خــوار پایــه ندیــد    

  

  جـان چنـین تـوانی بـرد        کز جهـان،    
  )181: همان    (                          

 ــم د ــیچ ک ــید  ه ــشگه نرس ــه پی   ه ب
   )181: همان        (                     

   تاثیر دعا و نفرین-15
  ت و بویژه پیر زنان و ستمدیدگان را بسیار کارساز می بیند و از نظامی دعا و نفرین رعی

  :زاهد پرهیزکار در حق وزیر می گوید
  بنــد بــر دســت مــن کمنــد زده    
ــتم    ــا دسـ ــسته از دعـ ــرو بـ   او فـ

  
  او که آن بد به جاي خـود مـی کـرد           
ــار     ــر ک ــه آخ ــدش ب ــاي ب ــا دع   ت

  

ــال     ــر اف ــن ب ــد زده م ــت بن   ك دس
ــس   ــت ب ــت مملک ــر او دس ــن ب   متم

 )180: همان         (                     

ــرد   ــی ک ــد م ــاي ب ــشتن را دع   خوی
  هـم سـر از تــن ربـود و هـم دســتار    

  ) 180: همان      (                       
  

 نظامی عالوه بر صفات مذکور تمام صفات رذیله را که انسان کامل باید از آن پرهیز کنـد  
 و سعی می کند از ی شماردو همچنین تمام صفات حمیده را که باید به آن آراسته شود بر م       

انسان رسالت اصلی آن را ارائه نماید و جامعه اي در حکم مدینه فاضله ایجاد کنـد لـذا بـه             
  جز آن اراده و همت قوي و   ، پاك دامنی  ، امانت داري  ،داشتن اوصاف دیگري چون وفاداري    

 قـدرت   ، خودسـتایی  ، رشـوه خـواري    ، پرهیز از صفاتی چون خیانت کاري      تأکید می کند و   
  .را در جاي جاي هفت پیکر توصیه می کند.. . ناسپاسی و، مردم آزاري،نمایی

نمودار زیر نشانگر بسامد نکته هاي مهم تربیتی و تعلیمـی در منظومـه هفـت پیکـر             
ار به رعایت آن توصیه    است که نظامی نوع بشر و بویژه حاکمان و زمامداران تمام اعص           

البته این نمودار نشان گر ابیاتی است که موضوع مورد نظرمـستقیماً در ابیـات             . می کند 
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 ، حال آنکه ابیاتی که مفهوم نکته هـاي اخالقـی را دارنـد           .هفت پیکر به کار رفته است     
 .بسامدشان بسیار باال است

  نتیجه
ین نتیجـه مـی رسـیم کـه ایـن           با تأمل و تعمق در حکایت هاي هفت پیکر نظامی به ا           

منظومه نه تنها از نوع غنایی و حماسی است بلکه در هدف نهایی از نوع ادبیات تعلیمی 
است که نظامی با طرح داستان در داستان به ابعاد آموزشی و تعلیمی آن بیشتر اهمیـت                  

ات می دهد که نظامی با تلفیق افسانه و تاریخ به اهداف اصلی خود که ترك دنیا و شهو
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و وسوسه هاي شیطانی و روي آوردن به تهذیب و تزکیه دل و شناخت نفس و معرفت      
  .حق است پرداخته است

تربیتی براساس ترتیب عناوین مقاله است که شامل خـدا    بسامد نکته هاي اخالقی و    
 ، فراگیـري علـم و دانـش     ،رعایت عدل و انصاف و ستم سـتیزي        ،جویی و خدا پرستی   

 ، ترك شـهوت و هـوس رانـی        ،حرص و بی اعتباري سیم و زر       ترك دنیا و   ،خردورزي
   . شود می جز آن  تاثیر دعا و نفرین و، همت واال، مشاوره، تالش و کوشش،نیک اندیشی

نظامی در اغلب حکایت هـاي هفـت پیکـر در مقـام یـک مربـی اخـالق و مـصلح                 
و  دسـتورهاي اخالقـی   ، خود را موظف می داند که همچـون پـدري دلـسوز          ،اجتماعی

 نصایح تعلیمی و دید گاه هاي عبرت آموزي را بیان کند که براي سعادت بشري ،تربیتی
  .شایسته و بایسته است

 به ارشـاد و هـدایت عمـوم مـردم عـصر و      ،نظامی همچون پیري کاردان و با کفایت 
 نـوع  ،بویژه سالطین و زمامداران پرداخته است و در کنار امر به معروف و نهی از منکر        

  .ه خردورزي و منطق و رعایت عدل و انصاف دعوت می کندبشر را ب
هفت پیکر گنجینه اي است سرشار از پندها و اندرزها و مکـارم اخالقـی کـه بـراي       

 نه تنها کرپ ارسالن بلکه ي در این منظومه  و. تربیت و تعالی نوع انسانی گره گشاست      
رك لذّت هـاي ایـن      همه پادشاهان عصر را مخاطب خود قرار داده است و آنان را به ت             

 .جهانی و روي آوردن به معنویات و انسانیت تعلیم و راهنمایی می کند
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