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  1388بهار  ،164پژوهشي، شمارة  - علمي ،)دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي ة مجّل

  )دانشگاه يزدزبان و ادبيات فارسي دانشيار ( دكتر مهدي ملك ثابت  
  

  اي ههاي پژوهش علمي در هفت پيكر نظامي گنجبن مايه

  چكيده

مرهون كوشش و  ،توليد علمو  پژوهش استوار استبيشتر دستاوردهاي علمي بشر، بر پاية تحقيق و 

اين پيشـرفتهاي چشـمگير   . اندتالش پژوهندگاني است كه در عرصه هاي مختلف دانش بشري گام نهاده

  .مشكالت خويش به دست آمده استحلّ  برايمنظّم  در ساية دستيابي به روش

روش«ه به عنصر توج «روپا نخستين گامها در راه تحقيق در ا. ات انكارناپذير پژوهش استاز ضروري

ـامي  روشمند از اوايل قرن هفدهم ميالدي برداشته شد؛ در حالي كه در مشرق زمين، فرهيخته اي چون نظ

ـعر  مقدمه  ي درگنجه اي به مراحل پژوهش روشمند نظر داشته و حّت اثر گرانبهايش، هفت پيكر، با زبان ش

گردآوري منابع و مĤخذ و نوآوري و نوگستري علمـي   به موضوعاتي چون پيشينة تحقيق، طرح پژوهش،

مهم  سخنسراي گنجه به ظرافتهاي تحقيق و روش پژوهش در آن روزگار بسيارتوجه  .تصريح كرده است

  .و قابل اعتناست

  .پژوهش، روش تحقيق، نظامي گنجه اي، هفت پيكر :هاكليد واژه

مهمقد  

حلــي  جستجو براي دست يـافتن بـه راه  . آميخته است گمان ميل به دانستن با سرشت آدمي در همبي

براساس آموزه هاي قرآني، جسـم  . مناسب جهت مسائل و مشكالت زندگي، خاص انسان امروزي نيست

جـان  رو به رو شد كه با كالبـد بـي  مهم  او با سؤالي. جان هابيل مشكلي اساسي در پيش روي قابيل نهادبي

ـتجو در طبيعـت و   برادر چه بايد كرد؟ اين پرسش، او در دّقـت   را به پژوهش وا داشت و در نتيجه با جس

همشكـل اساسي خـود را از كالغي آموخـت و جسد بي حلّپيرامون خويش، راه - جـان برادر را چون داـن

  ).31آية : سورة مائده(اي در دل خاك نهـان كرد 
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د نبوده  و نيست، بلكـه اسـرار   ي زندگي خومشكالت مادحلّ  تالش آدميان براي دانستن، منحصر به 

فراوان اين  جهان و ذهن پرسشگر بشر او را به كاوشهاي عميق علمي در خصوص مسائل فلسفي، كالمي، 

وا داشته است، بنابراين ميدان پژوهش بسي گسترده و شامل همـة پرسشـهاي آدمـي     …نجومي، انساني و

  :است كه پاياني هم براي آن متصور نيست، به قول مولوي

م است غو  و كنار لم دريايي است بي حدع   اص بحارطالب عـل

  تجوــاو نگردد سيرخود از جس    گر هزاران سال باشـد عمـر او

  )5/495د: 1363مثنوي، (

  بحث و بررسي

. خود را يافتـه اسـت   تر از گذشته شده و جستجوي علمي معني خاصامروزه دامنة علم بسيار گسترده

شـكل  Renaissance) ( اي روشمند و دقيقي شده كه عمدتاً بعد از رنسـانس  توليد علم مبتني بر پژوهشه

گرفته است، اما اين بدان معنا نيست كه عالمان و حكيمان پيشين اين مـرز و بـوم از تحقيـق بـويي نبـرده،      

  .اندبستهروش پژوهش را به كار نمي

ص كامل در اند، ليكن تفحدهاين درست است كه جوامع غربي در امر تحقيق، گوي سبقت را از ما ربو

ن اسالمي دست كم با روش تحقيـق  تاريخ علم نشان خواهد داد كه ايرانيان هوشمند در دوران طاليي تمد

هـاي مختلـف   چنانچه در حـوزه . اندبردهبه معناي امروزي آن آشنا بوده و در كارهاي علمي از آن بهره مي

در ميان دانشمندان ايراني جستجوگراني دقيق چون بـو  علوم بررسي الزم صورت گيرد، آشكار خواهد شد 

اند كـه متناسـب بـا اوضـاع روزگـار خـويش،       بوده... علي سينا، فارابي، ابوريحان بيروني ، زكرياي رازي و

  .اندروشمند و پر توان در كشف مطالب و رموز علمي گامهاي اساسي برداشته

ن عقيـده پـاي مـي   شود كه بدانيم ارروشن ميآن جااهميت اين كار از  ان هنوز هم گهگاه بر اـي - وپائـي

اند و پيشرفت هر جامعـه  فشارند كه پيشقراول كاروان فرهنگي و مدني انسانها در همة زمانها و مكانها بوده

شگفت آورتر اينكه دانشمند ايرانشناسي چون ادوارد براون  .)3: 1369واليتي، (در گرو اروپايي شدن است 

ة پژوهشهاي علمي در ايران، بـا حـالتي تحقيرآميـز، دانشـمندان ايـن سـرزمين را بـه        به زمينتوجه  هم بي

  :گويدقان آلماني ترغيب كرده، ميتأثيرپذيري پيوسته از محّق
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زياد و بررسي كامل مواد مربوطـه از  دقّت  از ويژگيهاي تحقيق آلماني اعتدال و هوشياري، بي نقصي،« 

انيان كه در گرايش به داشتن تصورات نسنجيده يد طواليي دارنـد و  اير. ميان تمامي منابع در دسترس است

ـتند ه ميموقع از خود فرضيبي بـراون،  (» .سازند بيش از هر چيز نيازمند اين تأثيرپذيري پيوسته و مداوم هس

1369 :420(.  

سـازد كـه    اي از ما را نيز به اين باور معتقدههي به سنتهاي علمي و فرهنگي گذشته چه بسا عدتوجبي

حقيقتاً پژوهش به معني واقعي و روشمند آن از غـرب ناشـي شـده اسـت و دانشـمندان ايرانـي انبـاني از        

اند كه دانششان مبتني بر گفتار منسجم و منطقي بي هيچ پشتوانة پژوهشي بوده است؛ محفوظات علمي بوده

لمي و تاريخي موجـود در آن  به متون فرهنگي و ادبي گذشته و كشف واقعيات عتوجه  بنابراين ضرورت

  :گيرداين كاري است كه در كشورهاي توسعه يافته نيز انجام مي. انكارناپذير است

ـ  قان ساير ممالك به تحقيق در تاريخ علوم كشورشان مـي محّق« ـياري از فعاليتهـاي   پردازنـد و حّت ي بس

ـ  كساني كـه بـا  ... دهندعلمي موجود را به علوم گذشتة كشورشان ربط مي نكـردن بـه تـاريخ علـم     ه توج

  .)1347نصر، (» .شوندكنند معموالً با فرهنگ خود بيگانه ميميتوجه  كشورشان به فرهنگ و علم غربي

ـبرد فرهنـگ و مـدني    خوشبختانه امروز بيشتر نويسندگان تاريخ جهان دريافته ت اند كه ايرانيـان در پيش

جامعة بشري نقشي بس واال و با اهمان ستونهاي استواري را مي ماننـد كـه بخشـي از بـار     آن. اندت داشتهي

ه  با. كشندن بشري را بر دوش ميفرهنگ و تمدتوجبه اين مطلب و اهمت پژوهش در معنـاي امـروزي   ي

گيرد كه آيا از ميان جمع اين فرهيختگان و بزرگان فرهنگ و ادب آن، اين سؤال در ذهن هر كسي نقش مي

  ش پژوهش نظر داشته و از آن سخني گفته است يا نه؟فارسي هيچ كس به مراحل و رو

ـيدن    ـتن درخش در بررسي اجمالي از آثار حكيم نظامي گنجه اي بارقه هاي اميد در ذهن نويسنده اين م

گرفت و در جستجوي بيشتر مشخص گرديد اين حكيم فرزانه به مراحل و روش تحقيق در معني خاص 

جستجو در پيشينة تحقيق و در نهايت بيان مطلبـي تـازه و    آوري اطالعات،آن همچون نوشتن طرح، جمع

 .هم با زبان شعر به آنهـا اشـاره كـرده اسـت    » هفت پيكر«جديد، عنايت داشته كه به طور خاص در مقدمة 

نخستين قـدمها  «دانيم مي آن كهو قابل اعتناست بويژه مهم  نظامي به اين ظرافتها در آن روزگار بسيارتوجه 

در اروپاي جديد از اوايل قرن هفدهم ميالدي برداشته شد و از اين زمان بـود كـه علـوم بـه      در راه تحقيق

  .)29: 1383مهاجري، (» تدريج از قيود قرون وسطايي آزاد شدند



 لاوشمارة                              )ات و علوم انساني سابقدانشكدة ادبي (ة جستارهاي ادبيمجّل                                      146 

پيش از ورود به موضوع اصلي، ضروري است اجماالً دربارة معني تحقيق و پژوهش در متون ادبـي و  

  :ارة اصطالح تحقيق نكاتي را يادآوري نمايدآثار نظامي گنجه اي و همچنين درب

    در لغت »پژوهش«و » تحقيق«

تحقيق مصدر عربي به معني جستجو كردن و همچنين به حقيقت مطلبي رسيدن و واقع چيـزي را بـه   

  :حافظ در اين معني گفته است. دست آوردن است

ه كرده  جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است   ام تحقيقهـزار بار من اين نكـت

  )253: 1377ديوان حافظ، (

  :نظامي گويد چنان كه ؛گاهي هم تحقيق به معني حقيقت، راستي و درستي به كار رفته است

ــــق بگشـــ ــــدا در توفـي   ـــاينظامـــي را ره تحقيــــق بنمـ    ـايخداوـن

  )2خسرو و شيرين، ص(

در اين معنـي تحقيـق بـويژه در متـون عرفـاني      قرار گرفته است، » تقليد«گاهي در برابر » تحقيق«كلمة 

  .ق كردن و تقليد، سخني از مقامات گفتن استعبارت است از مقامي از مقامات را در خود محّق

ق شـدن  و محّق» تقليد«در بيت زير انعكاس حالت خوش و معنوي مردان الهي در مريدان را » مولوي«

  :داندمي» تحقيق«اين حالت در وجود آنان را 

اران خـــوش عكـس د از ـي ـدان باـي   كـه شـوي از بحر بي عكـس آب كـش  چـن

ـو آن تقليــــد دانعكــس  ـي شـد شــود تحقيــق آن    كـاول زد ـت   چــون پياـپ

  )2/278د: 1363مثنوي، (

داند كه به مقامي از مقامات واالي عرفاني دست يافته باشـد  ق را كسي ميبر همين اساس مولوي، محّق

گويـد كـه تنهـا ظـاهري از حقيقـت را دارد و      د به كسي مـي ت از درونش بجوشد و در برابر، مقّلو حقيق

  :سخنانش تكرار و انعكاس مطالب ديگران است

ـّ ــا مقّلاز محقـ   كاين چو داوود است و آن ديگر صداست  ــــد فرقهاســــتــق ـت

ـُ ــار ايــن ســــوزي ـب ـّ  دـومنبــــع گفـت ــهــد كهوان مقـل ـُـن   دـوآمــــوزي ـب

  )2/374د: 1363ثنوي، ــم(
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فردوسـي  . رودبه معني تفحص و جستجو به كار مـي » تحقيق«مترادف » پژوهش«در زبان فارسي واژة 

  :در اين معني گفته است

ـد ـم پژوهــش كنـي ن هـرچــه گوـي ــد  وزـي م نكوهــش كنـي   و گــر خـــام گوـي

  )7/195م، 1968شاهنامه، (

  :ي گنجه اي نيز در همين معني آورده استنظام

  م گشته بازــــف عمر گــه كـــيامد بــن    ازــــستند بــان چـاره جــپژوهـش كن

  )240امه، صــــال نـــاقب(

  :فردوسي گويد چنان كهبه كار رفته است، » قمحّق«نيز در معني » پژوهنده«در زبان فارسي واژة 

ــان ــدة نامــــة باسـت ان    پژوهـن د داسـت ـان زـن   كـه از پهلواـن

  )1/28م، 1966شاهنامه، (

در زبان فارسي به معاني سرپرستي، بازپرسي، مؤاخذه، جاسوسي » پژوهش«به جز معني ياد شده، واژة 

و » تحقيق«به آنچه گفته شد دو واژة توجه  با. و خبرچيني هم به كار رفته است كه موضوع بحث ما نيست

از لحاظ لغـوي مناسـب بـا اصـطالحي     » ص نمودنبررسي و تفح«و » جستجو كردن«در معني » پژوهش«

استفاده از اين دو واژه در معني جستجوي روشمند علمي كامالً صـحيح و  . بريماست كه امروزه به كار مي

  .سزاوار است

  در اصطالح »پژوهش«و  »تحقيق«

حبنظران علوم گوناگون، متناسـب دانشمندان و صا. تعريف واحـدي ندارد» فرهنگ«همچون » تحقيق«

ـتالف  . هاي علمي خود هر يك از پژوهش تعريفي جداگانه دارندبيني و آموختهبا جهان دليل عمدة اين اخ

. آيـد شناسي و تعريفي است كه از علم و روش علمي بـه عمـل مـي   شناسي، انساننظرها مربوط به هستي

آينـد و بايـد   وم طبيعي تنها روشهاي علمي به شمار ميبرخي از صاحبنظران بر اين باورند كه روشهاي عل«

افزون بر اين برخي معتقدند ميان ساختار دنياي طبيعـي  . آنها را در مطالعات اجتماعي و انساني به كار بست

و دنياي اجتماعي و انساني تفاوت عمده وجود دارد، لذا روشـهاي علـوم طبيعـي در مطالعـات اجتمـاعي      

  )41: 1378آزاد، (» .اردكارساز نيست و جايي ند
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پيشرفتهاي شگفت صنعتي در سده هاي اخير كه ناشي از تالش پژوهندگان علـوم تجربـي و رياضـي    

صاحبنظران به اين نوع از علوم و روشهاي علمي حاصل از آنهـا معطـوف   توجه  بود، نيز باعث شده است

ه هـاي گونـاگوني وجـود    نظري گردد و اين خود دليل ديگري است بر اينكه در تعريف تحقيق و پژوهش

  :گويددكتر دالور در اين باره مي. دارد

»ق بيش از همه ناشي از بهـاي بيش از حد ي است كه به نـوعي از آن بـه   عدم توافق در تعريف تحقـي

گير علوم فيزيكي به شود به اين معني كه با گذشت زمان و با پيشرفتهاي چشمنام تحقيق آزمايشي داده مي

  )44: 1383دالور، (» .ه، دانشمندان ساير روشهاي علمي را مورد بي مهري قرار دادندوجود آمد

شده است، در توجه  صرف نظر از تعريفهايي كه در آنها صرفاً به جنبة تجربي و آزمايشي بودن تحقيق

- ون مـي ديگر تعريفها هم تفاوتهايي وجود دارد، با اين همه عناصر مشتركي را هم در اين تعريفهاي گونـاگ 

  .توان پيدا كرد

راي مشّخ) م1938( Dewey)(» ديويي« ص كــردن يـك   تحقيق را فرايند جستجـوي هدايت شده ـب

منظّم  در اين تعريف بر جستجوي .)150: 1369(داند ت نامعين ميموقعيت تأكيد شده و كشف يك واقعي

  .است

دانـد كـه   يدن به حقيقـت مـي  و روشمند براي رسمنظّم  تحقيق را بررسي) م1981( Smith)(اسميت 

در اين تعريف عـالوه بـر روشـمند    ) 86: 1382عالقه بند راد، . (هدايت شده باشد و نتيجه آن منتشر گردد

  .شده استتوجه  تحقيق Methodology)(بودن تحقيق به انتشار آن و تبيين متدولوژي 

- ميان مـردم بـراي بهـره   كوششي در جهت كشف حقايق علمي و اشاعة آن در «دكتر طبيبي تحقيق را 

  .اين تعريف جستجوگري، نوآوري و انتشار نتايج تحقيق استمهم  عناصر .)31: 1373(داند مي» مندي

د - يك امر نظام يافته اسـت و محقق بايــد رونـدي برنامـه   «: دكتر علي فاخر در تعريف پژوهش گوـي

تدا تا انتها بايد به كمك دانش موجود، از ريزي شده را در تحقيق خود به كار گيرد، هر قدمي در تحقيق از اب

بـه  توجـه   پيداست اين تعريف بر عناصري چون روشمند بـودن و  چنان كه) 3: 1380(» .پيش تعيين شود

  .دانش موجود تكيه دارد

ـتجوگري، روشـمند بـودن و    توجه  دكتر دالور در تعريف خود از تحقيق به جز به عناصري چون جس

 ،تحقيق«: وي در تعريف پژوهش گويد. توليد علم و دانش افزايي هم نظر داردمهم  كشف علمي، به عنصر
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مجموعة فعـتر اسـت،   تهاي منّظالي مي است كه هدف آن كشف حقيقت يا رسيدن از علم اندك به علم بيش

در اين تعريف از دو نوع پـژوهش   .)47: 1383(» .خواه به روش آزمايشي صرف و خواه با روشهاي ديگر

  .پژوهشي براي كشف و ابداع و پژوهشي براي گسترش و تفصيل مطالب علمي. :ستياد شده ا

  :داندپور هم پژوهش را دو نوع ميدكتر آريان

  .پژوهش ابتكاري يا نوجويي، يعني يافتن يا كشف آنچه بر ديگران مجهول است. 1«

  .ل معلوم استپژوهش تأييدي يا نوگستري، يعني گستردن يا تفصيل آنچه بر ديگران به اجما. 2

ه پژوهش دست مي م، از آنچه ديگران دريافتههنگامي كه به يكي از اين دو گوـن - انــد يـاري مـي   زنـي

هاي سربستة ديگران را گشاده گردانيم؛ بنابراين پژوهش در هر اند برسيم يا دريافتهگيريم تا به آنچه درنيافته

10: 1362(» .آموزي به دورنهن نوعي نوآوري است و از تكرار و تقليد و كهحال متضم(  

تـوان  به مجموع مباحث پيش گفته دربارة معني لغوي و اصـطالحي تحقيـق و پـژوهش مـي    توجه  با

  :و جدايي ناپذير تحقيق علمي را اين گونه برشمردمهم  ويژگيهاي

1 .ن نوعي جستجو در هستي و متون علمي استتحقيق متضم.  

  .اي نظام يافته داشته باشدامهقانه بايد طرح و برنجستجوي محّق. 2

  .كافي داشته باشدتوجه  پژوهندة دقيق بويژه در پژوهشهاي نوگستر بايد به پيشينة تحقيق. 3

  .ت و نوآوري همراه استاقيپژوهش اصيل با خّل. 4

جوييم تا روشـن شـود   باز مي» هفت پيكر«اينك ويژگيهاي ياد شده را در آثار نظامي گنجوي بويژه در 

روشمند در متون ادب فارسي سابقة ديرينه دارد و از طرف ديگر پژوهش منحصر به جستجوهاي  پژوهش

  .تجربي و آزمايشي نبوده و نيست

  نظامي گنجه اي شاعري پژوهنده

در شمار اركان شعر «توان او را حكيم نظامي گنجه اي از شاعران بزرگ قرن ششم هجري است كه مي

- اي بديع را پايهوي در داستانسرايي شيوه .)807: 1372صفا، (» .بان دانستفارسي و از استادان مسلم اين ز

  .)523: 1371حميدي، (گذاري كرد كه سزاوار آن است كه گفته شود در فن خود بي همتا و بي نظير است 
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. حكيم گنجه نزديك به سي هزار بيت در قالب مثنوي سروده كه در پنج دفتر شعري گرد آمـده اسـت  

  .شهرت دارد محصول سي سال از عمر شاعر است پنج گنجيا  خمسهبه  اين آثار كه

ـيم و عـالمي     حكيم نظامي را نبايد تنها شاعري زبردست پنداشت بلكه در روزگار خويش زاهـد، حك

كردنـد و در او  پادشاهان و اميران او را حرمت مي«اي كه بوده است برجسته و مورد احترام همگان به گونه

  .)200: 1372زرين كوب، (» .ديدندبه چشم بزرگي مي

حشمت و بزرگي نظامي مرهون تالش و كوشش بي وقفه او در راه كسـب دانـش و بيـان هنرمندانـة     

تهاي بارز تـاريخ معرفـت بشـري اسـت كـه      قطعاً نظامي گنجه اي يكي از شخصي«. هاي علمي استيافته

يار واال در اختيار مغزهاي بشري قـرار داده  حقايق فراواني را در عالم علم و معرفت در قالب هنر شعري بس

گونـه  وي عشق و عالقه و كوشش فراوان خود را در راه علم و دانش را اين .)78: 1370جعفري، (» .است

  :داردبيان مي

ه سـرـب ردم جهـان را ـب ازي نـب   كه شغلي دگر بود جز خواب و خور       ه ـب

ر بستــري ـي شــاد ـب   نگشادم آن شـب ز دانش دريكـه        نخفتــم شـب

  )47شرف نامه، ص(

را به اعجاب و شگفتي وا داشته، دربارة عظمـت  » يان ريپكا«گستردگي دانش نظامي، ايرانشناسي چون 

  :علمي وي اين گونه اظهار نظر كرده است

كنم گزاف گويي نيست و ايـن مسـأله را در سراسـر آثـار     اگر دربارة دانش اعجاب انگيز او تكيه مي« 

در اشعار او حكمت و عرفان اسالمي و علوم تحقيقات حيرت انگيز ادبي . توان ديدشعري او به وضوح مي

  .)358: 1348يان ريپكا،(» .بينيمرا دوشادوش افكار و عقايدي مقتبس از فلسفه يونان مي

 از برجستگيهاي سخن نظامي گنجه اي آناست كه وي علم و حكمت و عرفان را در جامـه اي زيبـا و  

ـيده و    "هنرمندانه عرضه كرده است به گونه اي كه هر چه گفته بيشتر به جنبة هنر گفتار و بيان خـود كوش

  ).22: 1370ثروتيان، (  "عرضه هنرمندانة گفتارش اساسي ترين جلوة سخنوري اوست

 هاي فراوان نظامي به همراه روحية پژوهندگي و مهارت فـراوان او در شـعر و گوينـدگي از وي   دانسته

خواستند در خلق آثاري بديع بـه نـام آنـان اقـدام     اي ساخته بود كه پادشاهان زمان از او ميانسان فرهيخته

ابـوالمظفر شـروان شـاه    «از جمله اين سفارشـها نامـة   . در اين روزگار» سفارش تحقيق«نمايد، چيزي شبيه 
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اي نـو و تـازه   جنون را به شيوهبه نظامي است كه با خط خود از وي خواسته بود تا قصه ليلي و م» اخستان

  :در رشته سخن آورد

ـد قاصــد از راه    ـرت شــاهـآورد مثــال حضـ  در حـال رسـي

زده سطـ  بنوشته به خط خـوب خويشـم   ...ر نغـز پيشـمـده پاـن

ون  خواهم كه به ياد عشق مجنون ي چـو در مكـن ي سخـن   راـن

يچـون ليـل يبكري دو سه در   ي بكــر اگــر تواـن   سخن نشاـن

  )25ليلي و مجنون، ص(

 :1363نظـامي،  (ديگر دفترهاي شعري نظامي هم به درخواست يكي از حاكمان زمان وي بوده اسـت  

بعضي از اين آثار خود به صراحت آن را بيـان كـرده   مقدمه  كه نظامي در) وحيد دستگردي، ص عزمقدمه 

  .)15هفت پيكر، ص(و ) 12خسرو و شيرين، ص(است 

  نظامي» هفت پيكر«و عناصر پژوهش روشمند در انگيزه 

اند، چهارمين منظومه از آثار پنجگانة نظامي اش هم خوانده» بهرام نامه«كه » هفت گنبد«يا » هفت پيكر«

هـاي بـي   و نتيجـه مقدمه  از هر جهت آراسته و پيراسته و مشتمل بر هفت افسانة بكر و«گنجوي است كه 

اين مثنوي از نظر زيباييهاي ادبي و ). مقدمة وحيد دستگري، ص مح: 1363نظامي، (» سابقه و گرانبها، است

. وي قابل مقايسه اسـت » خسرو و شيرين«برجستگيهاي هنري، يكي از شاهكارهاي نظامي است كه تنها با 

ـين دژ  . ه 593در سال « بيت دارد و 5130هفت پيكر  اغـه،  مر(ق به نام كرپه ارسالن، پادشاه احمد يلي روي

ـتان آن  ). 205ص: 1382ثروتيان، ( » . سروده شده است) مياندوآب و شاهين دژ  بهـرام  «محور اصلي داس

  .است» بهرام گور«ل مشهور به پادشاه ساساني، فرزند يزدگرد او» پنجم

بخشي مربوط به بهرام گـور از آغـاز   . توان به دو بخش عمده تقسيم كردساختار كلي هفت پيكر را مي

اين حكايتها . ا مرگ اسرارآميز وي كه بيشتر براساس داستانها و روايات تاريخ گونه شكل گرفته استد تتوّل

بخش ديگر كتاب هفت داستان است كه هفت تـن  . شودو خاتمه جمعاً نصف كتاب را شامل ميمقدمه  با

ا را ساخته و يا از كتابهـاي  اينها صرفاً افسانه است كه يا نظامي خود آنه. كننداز زنان بهرام براي وي نقل مي
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مينـوي،  (اي را ترتيـب داده بـوده اسـت    مختلف گرفته و يا شايد هم قبل از او كسي به نثر چنين مجموعه

1334 :436(.  

سروده كه در آن به نوعي روش كار خود » سبب نظم كتاب«هفت پيكر، هفتاد بيت در  ةمقدم نظامي در

خود را هـم از سـرودن ايـن     ةاصر مربوط به روش تحقيق، انگيزاو در ضمن بيان عن. را توضيح داده است

  :پردازيمبه توضيح هريك از اينها مياين جا دارد كه در منظومه بيان مي

  تحقيق ةانگيز. 1

عالءالـدين كـرپ   «هدف و انگيزة اصلي نظامي در سرودن هفت پيكـر پاسـخگويي بـه درخواسـت     

عزلت طلبي شاعر در زماني كه شصت سـال از عمـرش را   روحية . پادشاه وقت مراغه بوده است» ارسالن

شايد فقـط نامـه و درخواسـت    «گذرانده، مجالي براي بيان داستانهاي عاشقانه و حماسي باقي نگذاشته بود 

اي چون اتابك عالءالدين كه در آن عهد به داد و دهش و جنگجويي و لشكركشـي در  فرمانرواي پر آوازه

اي كه از عشق و جنگ ة تازهتوانست شاعر گنجه را دوباره به نظم قصبود و ميبين فرمانروايان عصر ممتاز 

  .)135: 1372كوب، زرين(» .و شادخواري آگنده بود وا دارد

  :داردنظامي، سفارش كرپ ارسالن براي نظم كتاب خويش را اين گونه بيان مي

  

ـ    چـون اشـارت رسيـد پنهاني   يــاز ســراپــرده سليماـن

ر در سليمـان جاي    ـم چو مرغ بال گشايپر گرفت   تا كنم ـب

ان نمود بريـ   دـكه هاللي برآور از شب عي    دـدر اشـارت چـن

  يــكس نبيند در او ز باريكـ    يــآنچنان كز حجـاب تاريكـ

  )15هفت پيكر، ص(

اي به عقيدة شاعر گنجه، كاري كه از او درخواست شده همچون يافتن هالل ماه عيد است در ميان فض

ـترگي  . تاريك آسمان كه جز با تالش دقيق و جستجوي ظريف ممكن نيست سفارش دهندة چنين كار س

داند پژوهش و جستجوي علمي با چه مايه از رنج و سختي همراه است و توليد علمي در گرو آرامـش  مي

  :گويدهاي اقتصادي است؛ بنابراين ميرواني و دوري از دغدغه
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ج بر وقـت رنج بردن تو   گنج شه در ورق شمردن توست  سترـن

رد ج ـب ه گـن رد تــو ره ـب ج ه              رنجـب رد گـن ج بــبـب   ـردـــر كه رـن

  )16و15هفت پيكر، ص(

موضوع » خسرو و شيرين«هم به منظور تقويت انگيزة شاعر براي سرودن » ين محمد ايلدگزالدشمس«

م، حق اّلسـازد كه به بيان امروزي ميپاداش مالي را مطرح مي ن ميگويـي   :نمايدتحقيق وي را تضمـي

م ن فرمـود شاهنشـاه عاـل   ...ر آر از راه عالمــكه عشقي نو ب             چنـي

ر خاتم نهـــادن ز روزه ـب و پـي ي  ـت   گشــادن 1ز مـا مهـر سليماـن

  نخواهـي كـردن آخـر ناسپاسـي خواهيم كردن حق شناسي          گرت

  )13خسرو و شيرين، ص(

پنج دفتر شعري نظامي، موضوع پاداش كار علمي به نوعي مطرح گرديده است كـه در   ةمقدم تقريباً در

  .سازدبعضي از آنها وي با حسن طلب و ظرافتي تمام ممدوح را به اين نكته متوجه مي

  به پيشينة تحقيقتوجه  .2

- د اطمينان يابـد راهـي را كـه مـي    پژوهنده باي. به پيشينة آن استتوجه  از مراحل آغازين هر پژوهش

خواهد در آن گام نهد عيناً كس ديگري طي نكرده باشد و چنانچه اين راه قبالً شناسايي و معرفي گرديـده  

پژوهشگري كـه قصـد   «هايي از آن براي كشف و پي سپاري باقي مانده باشد، بنابراين است هنوز ناشناخته

ا كه تاكنون در زمينة آن دانش انجام شده است شناسـايي و  توسعة دانش خاصي را دارد بايد پژوهشهايي ر

  .)97: 1383دالور، (» .مطالعه كند

هدف از بررسي و مطالعة پژوهشهاي گذشته، آشنايي كامل با موضوع، جلوگيري از تكـرار مطالـب، و   

  )19: 1380فاخر، . (در عين حال شناسايي مشكالت و كمبودهاي مربوط به تحقيقات پيشين است

ـينة  براي سرودن منظومه» ينعالءالد«مي گنجوي پس از دريافت سفارشي از سوي نظا اي بديع، به پيش

  :كندميتوجه  كارهاي انجام گرفته دربارة شهرياران گذشته

  ـد كردـآنچه دل را گشاده دان   وردـهـاي نغـز ـنجستم از نامه
                                                             

  .آمده است» دست سليماني«خه در بعضي از نس ـ1
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خ شهـرياران ب   ودـار آن بـدر يكـي نامه اختي   ودــهرچـه تارـي

  همـه را نظـم داده بود درست   اي رسيده نخستچابك انديشه

ده زان لعل ريزه لختي گرد   هر يكي زان قراضه چيزي كرد  ماـن

  )16هفت پيكر، ص(

سازد كـه سخنسـرايي بـزرگ و    ه ميهاي بازمانده از تاريخ، او را متوجنگاه ژرف نظامي در خرده ريزه

ـتة    وسيي سترگ همچون فردوسي تاچابك انديشه ـين را بـه رش ، همه داستانهاي مربوط به شهرياران پيش

اينجاسـت كـه در پژوهشـهاي تـاريخي و     مهـم   اما نكتـة . نظم كشيده و اين راه ژرف را در نورديده است

زوايـاي تاريـك    ةتوان ادعا كرد كـه همـ  كاوي پرداخته باشد نمياي توانا به ژرفانساني، هر چند پژوهنده

هـايي از  گفتـه يابد هنوز نيمهش روشن كرده است؛ بنابراين سخنسراي گنجه در ميموضوع را با چراغ پژو

تواند آنها را به رشتة سخن كشد و در عين حال از تكرار مطالب گفتـه  سخن فردوسي باقي است كه او مي

  :شده هم بپرهيزد

ن گنجـ  مـن از آن خـرده چون گهر سنجي دم ايـن چنـي ر تراشـي   يــب

ـد ا بزرگـان چـوـت ــن ار كنـن  نقــد كـار كن   دـــاز همــه نقــدش اختـي

م چ از او نـي ــمآـن ــت ـد گف ـه ـب ـ  گفـت ـه را سفـت ــم سفـت   مــگوهــر نـي

رار نخست  و آنچ ديدم كه راست بود و درســت ر آن ـق   ماندمـش هـم ـب

  )16هفت پيكر، ص(

  گردآوري منابع و مĤخذ. 3

. نابع و مĤخذ مربوط به موضوع، گردآوري و مطالعـة آنهاسـت  از مراحل عمدة هر پژوهش، شناخت م

شود و بدين ترتيب پژوهنده، با خواندن مطالب نگاشته شده دربارة موضوع، با گسترة دانش موجود آشنا مي

در ابتداي پژوهش با مرور تحقيقـات  «جستجوي منابع . تري را عرضه نمايداعات بيشتر و تازهتواند اطّلمي

» .ت پژوهش نيز با كسب اطالعات جديـد ادامـه يابـد   شود ليكن الزم است در طول مديگذشته شروع م

  .)19: 1380فاخر، (
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اي دربـارة  هاعاتي بـالقو اي كه به نظر برسد منبع اطّلهر شيء يا سند ثبت شده« در پژوهشهاي تاريخي 

مشاهدة حوادث گذشته نيست،  كه پژوهنده، قادر بهآن جا از . گيردخ قرار ميمورتوجه  گذشته است مورد

  ).238: 1383دالور، (» .كند تا به بهترين منابع اطالعاتي دسترسي يابدبنابراين تالش مي

اي دربارة بهرام گور است، شاعر به ايـن مرحلـه از   جا كه بخشي از هفت پيكر نظامي تاريخ گونه از آن

هاي بزرگاني چون بخاري و طبري را نوشتههمة : گويدپژوهش خود، يعني گردآوري منابع اشاره كرده، مي

ـتم   اعم از فارسي و تازي در هر كجا كه بود گردآوري كردم و هر سند و ورقي را كه دربارة موضوع به دس

  :قرار دادم) دانيكيسه يا به بيان امروزي برگه(اي افتاد در خريطه

از جستــم ز نام ود گ  هـاي نهــانهــب ده ـب   رد جهانــكـه پراكـن

ـري   زان سخنها كه تازي است و دري   در ســواد بخـاري و طـب

دهــهــر دري در دفيـن  ـــدهــا پراكنـــهوز دگــر نسخه   ي آكـن

ــم ـاد در دسـت ـمهمـه را در خريطـه  هــر ورق كـاوفـت   اي بسـت

  )17هفت پيكر، ص(

  طرح پژوهشي. 4

ريزي دقيق علمي، كار است پژوهنده با برنامه پژوهش از آغاز مسير درستي را طي كند الزم آن كهبراي 

ريزي براي پژوهش در برگيرندة برنامه (Research Design)»  طرح تحقيق«خود را شروع نمايد، بنابراين 

  )191: 1384ببي، (» .كنديعني راهبردي را براي كشف چيزي طراحي مي. علمي است

ن تاريخ و ادبيات الزم است پژوهنده، بجز طـرح  در حوزة علوم انساني بويژه دربارة موضوعاتي همچو

كلي تحقيق، طرح تفصيلي آن را كه شامل فهرستي از موضوعات مورد نظر است، تهيـه نمايـد و همچـون    

  .اي پيش رو داشته باشد تا بداند مطالب را چگونه آغاز و در كجا به پايان بردنقشه

  :گويدوزين پور در اين باره مي

س از يافتن موضوع نگارش و گردآوري مطالب الزم و تحقيق و بررسي دربارة نويسندگان مجرب پ« 

ريزنـد و نقشـة كـار را    كلية جوانب آن همچون معماري، براي تنظيم مسائل مورد نگارش خود طرحي مي

كند تا بداند مطلب را چگونـه آغـاز كنـد، اجـزاي سـخن و      وجود طرح به نويسنده ياري مي. كنندتهيه مي
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تلف متن را كجا قرار دهد، ذكر وقايع را چگونه و به چه مقدار به انجام رساند، ترتيب بيان هر قسمتهاي مخ

ـيوه بـه پايـان      نكته چگونه باشد و در هر مورد چه اندازه توضيح و توصيف روا دارد و كالم را به كـدام ش

  )56و55: 1370(» .برساند

ريزي سنجيده دهد كه وي با برنامهنشان مي آيدآنچه از بيان نظامي گنجوي در سرودن هفت پيكر برمي

تعبير نظامي از طرح و نقشة كـارش  . و طرحي از پيش آماده شده به تهيه دفتر شعري خود اقدام كرده است

ها و فهرستهاي مربوط به موضـوع را تهيـه كـردم و پـس از آن بـه      اين است كه قبل از هر چيز سر جمله

  :سرودن داستان پرداختم

مچون از آن ج   ام گزيده به همگشت سر جمله  ملـه در سـواد قـل

دد ه كه خود زيركان بر او خ    گفتمـش گفتنـي كــه بپسـن   نددـــن

  )17هفت پيكر، ص(

  نوآوري. 5

اصـوالً  . در تعريف پژوهش دانستيم كه نوآوري و دوري از تقليد جزء جدايي ناپذير هر تحقيق اسـت 

بايد داراي ابتكار و نمايندة فكر خود باشـد و  «راين پژوهنده پژوهش يعني كشف جديد و يا نوگستري؛ بناب

هايش مشعلهاي درخشـان بيفـروزد و از تجليـات جـان آگـاهش      بتواند از بارقة ذوق و احساس و انديشه

  )99: 1370پور، وزين(» .مضامين بديع بيافريند

او . كرانـه و نوجوسـت  اي مبتنظامي گنجوي هم در بيان الفاظ و هم در بيـان مضـامين، داراي روحيـه   

  :داند كه هركسي سزاوار اين نوع سخن گفتن نيستسخن گفتن بكر را نوعي جان كندن مي

ن بكر جان سفتن است      نه هر كس سزاي سخن گفتن است  سخـن گفـت

  )47شرف نامه، ص(

دارد، بـه  سخنسراي گنجه در آغاز هفت پيكر كه روش خويش را در سرودن ايـن منظومـه بيـان مـي    

  :نمايدآفريني خود در آن تأكيد ميري و نقشنوآو

ب   بـش غريـــباشــد آرايشــي ز نقـ     جهد كـردم كه در چنيـن تركـي

  )17هفت پيكر، ص(
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هر چند تاريخ طبري و شاهنامة فردوسي نمونه و سرمشقي مناسب براي بخش تـاريخي هفـت پيكـر    

بخشيدن به آنها مطابق بـا اهـداف ديگـري    نظامي است، ليكن ساختار اين منظومه، انتخاب حوادث و نظم 

  ).3/595: 1372يولداش، (است كه شاعر گنجه در نظرداشته است 

ـينيان   توج ه به پيشينة تحقيق و نوگستري نظامي سبب گرديده كه مفاهيم و مضامين سخن وي بـا پيش

ارد با خـداي خـويش   دورزد و اظهار ميمتفاوت باشد از اين رو او مجدداً به نو بودن سخن خود تأكيد مي

ام فكر و انديشة ديگران را از آن خود نسازم و اين كار بد و غيراخالقي را به عنـوان راه و روش  عهده كرده

  :علمي انتخاب نكنم

ان رفت عهـد مـن ز نخست ا كه؟ با   آنچـن   عهد اوست درست آن كهـب

ـه اسـت ه مي  كĤنچـه گويندة دگـر گفـت   خوردنيم و او خفته استما ـب

م ازش انديشـه مـال خــود نكـن ـم  ـب ود، بد خصـال خـود نكـن د ـب   ـب

ــوروزي ـاد ـن ـم چــو ـب ـا تواـن ــم دعـــوي كهــــنـن  ـت   دوزي كـن

  )83هفت پيكر، ص(

با همة اين تفاصيل، اصل داستان بهرام يكي است و ديگري چون فردوسي، در منظوم كردن آن گـوي  

با همه ابتكار و نوآوري كه در هفت پيكر است، گاهي شـاعر نـاگزير اسـت    بنابراين . سبقت را ربوده است

كنـد  مضامين و سخنان فردوسي و ديگران را باز گويد اينجاست كه امانت داري و اخالق علمي اقتضا مي

- در نتيجه شاعر با ظرافت تمام به اين مطلب اشاره مـي . م با آنهاست ياد كندتقد نظامي از پيشينيان كه حقّ

فانه سخن او با نوعي تفاخر همراه است و از روي مفاخره آنچه را سروده به حرير و يا هر چند متأس. ايدنم

ـيوه بيـان تـا حـد    كند و سخن ديگران را مس و نقره و پالس ميزرخالص تشبيه مي ي از خواند كه اين ش

  :انصاف علمي هم به دور است

ـوة گهـــر سفتـــنگ ـه وا گفتنشـرط مـن     رچـــه در شـي   نيسـت گفـت

  ـي استـتيرها گـردو شـد نشانه يك  ليك چون ره به گنجخانه يكي اسـت

ـچـو ـاز گفــت گزـي ـم انگيخـت از پ  رن نباشــد ز ـب ـرــداـن   ـالس حرـي

ـه كي ــاي سخـــدو مطـــرز ـب ــد نقدهـ  ـنمـي   ـنـهـــاي كـتــازه كردـن

ه زر خـــن كـنوي  آن ز مـس كـرد نقــره، نقـــرة خـاص   الصـد نقـره را ـب
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ه عيـار   ـدارـود شگفــت مـره گـر زر شــنقـ  مس چو ديدي كه نقره شـــد ـب

  )84و 83هفت پيكر، ص(

  نتيجه

توجـه   براي رشد و توسعة علمي و فرهنگي كشور بايد بـه تـاريخ درخشـان علـم و ادب كشـورمان     

هر چند نخستين . علم بر مبناي تحقيق و پژوهش استزيربناي پيشرفت هر جامعه، توليد . بيشتري بنماييم

هاي تحقيـق را  گامهاي پژوهش روشمند در اروپا از اوايل قرن هفدهم ميالدي برداشته شد، ليكن جان مايه

ـيم نظـامي گنجـوي     ةاز جمل. توان نزد انديشمندان گذشتة ايراني هم سراغ گرفتمي اين فرهيختگان، حك

مة هفت پيكر به آنها اشاره ق نظر داشته و به زبان شعر در آثارش بويژه مقداست كه به اصول روشمند تحقي

  .كرده است

اي يـا  توان پـژوهش توسـعه  به توضيحات خود او، به زبان امروزي ميتوجه  كار نظامي گنجوي را، با

ان را گسترش هاي علمي آنيافته ،او با گردآوري منابع پيشين و مطالعة دقيق آثار گذشتگان. نوگستري ناميد

پذيرش . اعات جديدي را با ساختاري تازه براي مخاطبان فراهم ساختداد و با دوري از تكرار و تقليد اطّل

ت مياين واقعيهر پاياني باشد بر انديشة بعضي از دانشمندان علوم تجربي كه تحقيق را صرفاً از نوع تواند م

  .پندارندتجربي و آزمايشگاهي آن مي
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  .م1997 - 1965جلد، چاپ مسكو،  9؛ شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم؛  - 

  .1363انتشارات مولي، : ج، چاپ سوم، تهران3؛ تصحيح نيكلسون، مثنوي معنويمولوي، جالل الدين محمد؛  - 

  .1383انتشارات اميد، : ؛ تهرانمباني روش تحقيقعليرضا؛ مهاجري،  - 

  .1334، دي ماه 10، شمجلة يغما، »هفت پيكر نظامي«مينوي، مجتبي؛  - 

  .1347، تير و مرداد 11، شمجلة تالش، »عوامل مؤثر در علم و تحقيق در ايران«نصر، سيدحسين؛  - 

انتشارات علمي، : ي، چاپ دوم، تهران؛ تصحيح حسن وحيد دستگردكليات نظامي گنجوي، الياس بن يوسف؛ - 

1363.  

  .1370؛ چاپ سوم، تهران، انتشارات فروغي، بر سمند سخنوزين پور، نادر؛  - 



 لاوشمارة                              )ات و علوم انساني سابقدانشكدة ادبي (ة جستارهاي ادبيمجّل                                      160 

؛ بـه كوشـش علـي موسـوي     »متن سخنراني در نخستين انجمن وارة مسـائل ايرانشناسـي  « واليتي، علي اكبر؛  - 

المللي، دفتر مطالعـات سياسي و بين: ، تهرانيمجموعـة مقاالت انجمن وارة بررسـي مسائل ايرانشناسـگرمارودي، 

1369.  

ـين المللـي    ؛ »قصة بهرام گور در آثار فردوسي و نظامي گنجوي«يولداش، سويومه؛  -  مجموعه مقاالت كنگـرة ب

  .1372: انتشارات دانشگاه تبريز: ، جلد سوم، تبريزبزرگداشت نهمين سدة تولد حكيم نظامي گنجوي

  

  

  

  

  

  

  

 

 


