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Abstract 

Alexander the Great has been one of the most influential figures in the history and 

civilization of mankind. Apart from the historical texts that spoke about the life and 

personality of Alexander, in a few works, as a poem or prose, Alexander's story has 

been considered very much. The fictional collections of Nezami have the considerable 

prominence in the presence of strong and enduring characters. In this research, an 

attempt has been made to examine and to analyze Alexander's figure as the main 

character of the story in Sharafnameh and the ways of characterizing of Nezami and 

how Alexander evolves. The purpose of this research is to investigate the ways of 

characterization in Sharafnameh poem. For this purpose, the story of Alexander, who is 

the main character of Sharafnameh will be discussed. The research findings show that, 

unlike many classical storytellers, Nezami has benefited from the indirect methods 

more than the direct ones, and the methods used in his work are progressing and they 

have shown the most complete pattern of characterization in Sharafnemeh. 
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 چکیده
 ۀل دربهار مفصّه به  وهورت   که    متهون تهاری ی   جهز  به  است. ن بشر بودهو اثرگذار در تاریخ و تمدّ ساز تاریخ های چهرهاسکندر مقدونی، یکی از 

داسهتانی   ههای  منظومه  پرداخته  شهده اسهت.    او به  داسهتان زنهدگی     ،نظم یها نرهر   وورت ب اثر  چند، در اند گفت اسکندر س ن ش صیّتزندگی و 

و  تهر  دقیه   ی، شهناخت اسهت در ایهن پههوهك کوشهك شهده     دارنهد.  یهتوجّ قابلبرجستگی  ،قوی و ماندگار های ش صیّتاز حیث وجود  ،نظامی

یهافتن  لو چگهونگی توهوّ   پهردازی نظهامی   ش صهیّت ههای   شهیوه نیهز   ووورت گیهرد   م شرفنا اولی ش صیّت عنوان ب  ،اسکندر ۀچهراز تر یئجز

 .سه ن خواههدرفت   ،اسهت  شهرفنام  اوهلی   ش صهیّت داسهتانی اسهکندر که  در مقها       ش صیّتاز  ،بدین منظور .بررسی و تولیل شود، اسکندر

بیشهتر از ترریهم مسهتقیم     میرمسهتق یغاز روش نمهایك   ،کالسهی   انپرداز داستانبسیاری از  برخالفک  نظامی  دنده مینشان  پهوهك های یافت 

 شهرفنام  ة منظومه را در  کهاملی  پهردازی  ش صیّتالگوی  داشت  و رو ب  پیشرفت یروند ،کار خود او در ۀاستفادمورد  های روشبهره برده است و 

 داده است.نشان
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 مقدّمه .8

نقهك و   ۀدربهار ن بشهر بهوده اسهت.    ریخ و تمهدّ و اثرگذار در تها  ساز تاریخ های چهرهاسکندر مقدونی یکی از 

گونهاگون، نگهاهی انداخته  شهود.      های تلّم ةبر ساخت های افسان و  ها داستاناو، کافی است ک  ب   ۀجایگاه ویه

هراسی شگرف بر جهان مهرد  جههان انهداخت و حیرتهی       او، هول و ةسرکوبگرانو  آسا برق های کشورگشایی

ایهن احسهاس    بسها  چ در دل جهانیان پدید آورد و  ،ای افسان  ۀچهرگون  نسبت ب  این سآمی ت  با احترامی مقدّ

گونه  از اسهکندر   النّهو  ربّ ای چههره  ،ت از سوی دیگرو احترا  و موبّ سو  یترس و حیرت از  ؛ یرنیمتضاد

های تسهه یر شههده ایجههاد کههرد. یکههی از عوامههل افزاینههده و انکارناپههذیر در ایههن بههاره،  بههرای مردمههان کشههور

 ،موضهو  . ایهن  ه اسهکندر و سهرانجا  تسه یر آن بهود    امپراتوری قدرتمنهد ایهران از سهپا    درپی پی های شکست

وادث تها بسهیاری از حه    ردکه مهی چ  بیشتر زمین  را فهراهم  و هر رفت میبرای اسکندر ب  شمارامتیازی ارزشمند 

 از سوی مرد  جهان پذیرفت  شود. ،سازان افسان  مندان او و نیزو عالق یاران  ةبرساختو  انگیز شگفت

فراوانهی همهراه بهوده اسهت. ایهن       ههای  دگرگهونی بها   ،از دوران باستان تهاکنون  ،سیمای اسکندر ،در ایران

کهرد و  و، در ادبیهات فارسهی مشهاهده   ا ۀدربارگوناگون پدید آمده  های داستان ةمطالربا  توان میدگرگونی را 

اثر مستقل ب  زبهان فارسهی   ، این ترداد و تاری ی ای اسطوره ش صیّتبرای هیچ تاکنون جای شگفتی است ک  

   .تألیم نشده است

 تعریف موضوع. 8-8

نویسهنده اسهت. نویسهنده بها خله        ههای  اندیش رات و تصوّ بازتابیکی از عناور مهم در داستان و  ،ش صیّت

بها   نهد کیمه  سهری  ،اش یداسهتان در دنیهای   هها  آناص زنده و واقری از مویط پیرامون خود و وارد کهردن  اش 

خهود را در   ههای  اندیشه  افکهار و   ینهوع  به  بهر قهرار کنهد و     تر یماندناب و جذّ ،ذارگریتأث ایم اطبانك رابط 

پای  و اساس آن داستان هسهتند   ،هر داستان یها ش صیّت ،نماید. در واقعبیان اش یداستان یها ش صیّتوجود 

. کنهد  یمه جلهوه  تهر  یواقره نظهر خواننهده    در ،باشددرست و مناسبی  یپرداز ش صیّتو هر داستانی اگر دارای 

گهاهی از زبهان دانهای کهل به  خواننهده        د:ریه گ یمم تلم وورت یها وهیشب   ها داستاندر  یپرداز ش صیّت

خهود   ،م تلهم  یها تیّموقر  گفتار و رفتار و با قرار گرفتن در از طری ها ش صیّتگاهی نیز  و شود یمفی مررّ

   گیرد.کار را ب ها آنو یا ترکیبی از  ها وهیشهر کدا  از  تواند یمنویسنده   . البتّشناسانند یمرا ب  خواننده 

تهها  ییکشورگشههااز  ،اسههکندر ش صههیّتل توههوّ ریو سهه یپههرداز ش صههیّتچگههونگی  ،پهههوهك در ایههن

العهاتی هرچنهد انهدا را به      اطّ ،.. امید است نتایج حاول از این پههوهك دشویمبررسی رفنام شدر  ،پیامبری

 بیفزاید. حوزه،پیشین در این  های پهوهكو  ها افت ی ةمجموع
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 یت و هدف پژوهشاهمّ ضرورت، .8-2

جها  آن از منابع تاری ی وورت پذیرفته  اسهت.   اسکندر در ش صیّت درباره یا گستردهو توقیقات  ها پهوهك

این نمهود  و تاری ی  پهوهشگران زیادی ب  ابراد ادبی ،استیافت  یا گستردهک  اسکندر در ادبیات فارسی نفوذ 

اسههکندر و چگههونگی  ش صههیّتل جههامع و مسههتقل در مههورد سههیر توههوّ  یتوقیقهه تههاکنونا امّهه ؛انههد پرداختهه 

عنصهر اوهلی    عنهوان  به   ،ش صهیّت نصر   ب  اهمیت عانجا  نشده است. با توجّ شرفنام او در  یپرداز ش صیّت

به  ایهن    اسهت در این پهوهك سری شهده  ،شود یمدرونی نویسنده موسوب  ش صیّتتاب باز نک یو اداستانی 

 یگدوگهان تر به  آشهنایی بها    شه بی یبهرای کسهانی که  تمهایل     توانهد  یمه  انجا  این توقی  .موضو  پرداخت  شود

 .باشدشا گ، مفید و راهنداسکندر گجست  و رسیدنك ب  پیامبری دار ش صیّت

 پژوهش های پرسش. 8-9

 چگون  است؟ شرفنام در  پردازش آن های شیوهو اسکندر  ش صیّت -

 است؟کردهچگون  عمل ،اسکندر ش صیّتل توویم تووّ روند نظامی در -

 پژوهشة پیشین .8-4

و تولیهل   پهردازی  ش صهیّت سههم  ا امّه  انهد؛  قرارگرفته فراوانهی   ههای  نامه   پایانو  ها کتابموضو   ،آثار نظامی

آثهار   ،ههم اسهکندر بها رویکهرد تهاری ی      ش صهیّت ۀ دربهار اندا اسهت.   ها آنآثار او در میان  های ش صیّت

د و تنهها به  آثهاری    شهو مهی یپوشه  چشهم ب  دلیل طوالنی شدن کهال    ها آنک  از ذکر  نداآمدهگوناگونی پدید

بها اسهکندر    ک  در پیونهد  آثاری ترین مهم. یکی از اند اشت دک  رویکردی ادبی ب  این موضو   شود میپرداخت 

اسهت. نویسهنده در ایهن     د حسن وهفوی سیّ ةنوشت ،کتاب اسکندر و ادبیات ایران، هآمددر ادبیات فارسی پدید

کنهد و  مقایسه  نظهامی را   ةاسهکندرنام فردوسهی و   ةشهاهنام داسهتان اسهکندر در    ،لمفصّ ای گون  ب  اثر کوشیده

به  چگهونگی پیهدایك داسهتان      ،در ب شی از ایهن کتهاب   چنین همنماید. را بررسی ها آن های تشباهتفاوت و 

اسهکندر در   ۀچههر از بررسهی و تولیهل    ،لم در ایهن اثهر  ا مؤّمّاست. اشدهمذهبی او اشاره ش صیّتاسکندر و 

 ةنامه داراب کندر در به  داسهتان اسه    ؛ از جمله ، کوتاه بسنده کرده است ای اشارهدیگر آثار خودداری و تنها ب  

شهده و  اسهکندر نمایانهده   ۀچههر مربت  ةجنببیشتر  ،در این کتاب چنین همنکرده است.  ای اشارهطرسوسی هیچ 

 (.6516)ن.ا: وفوی، . استهی نشدهتوجّ ،موجود در سیمای او در آثار منرور های تناقضب  

پیهر گنجه  در    به   تهوان  مهی  ،انهد  کهرده نظهامی توجه     ههای  داسهتان در  ش صیّتک  ب  ی های کتاباز جمل  
، اثهر  : تل هی  از خسهرو و شهیرین نظهامی    اریادگار گنبد دوّکوب، زرّین از عبدالوسین جستجوی ناکجا آباد

تولیهل آثهار   ، از غالموسهین بیگهدلی،   نظامی ةناماسکندر فردوسی و ةشاهنامدر  اسکندر ۀچهرثروت،  منصور
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 د جرفهر موجهوب،  چهون مومّه  پهوهشهگران دیگهری ههم    یهها  پهوهكو  احمدنهاد کاملاثر  نظامی گنجوی

 رد.  کاشارهشهابی و سرید نفیسی  اکبر علی برات زنجانی، وحید دستگردی،

اسهکندر و  » عنهوان بها   ای مقاله  حسهین رزمجهو در   کهرد:  هها اشهاره  توان ب  این نمون از میان مقاالت نیز می

انتظهاری که     بهرخالف پرداخت  و نظامی ة اسکندرنامو   شاهناماسکندر در  ۀا ب  بررسی چهرتنه «ها اسکندرنام 

، سه ن  انهد نظامی سروده شهده  ی از منظومةآثاری ک  ب  پیرو فی چند سطریِ، جز مررّآید برمیاز عنوان مقال  

اسهت که     ای مقاله  عنهوان  « نظهامی  -ایهران   -اسهکندر  » (.611 – 613 :6511)رزمجهو،  .دیگری نگفته  اسهت  

شهت  و دالیلهی را بهرای    گان م شهاهنا و  اسهکندرنام  اسهکندر در   ش صهیّت سهیما و   ۀدربهار کرمی  دحسینمومّ

مربهت اسهکندر تأکیهد شهده اسهت       ۀچهرانت اب اسکندر از سوی نظامی برشمرده است. در این مقال  بیشتر بر 

اسههت کهه   دیگههر ای مقالهه عنههوان ، «منظههو  و منرههور مةاسههکندرنانگههاهی بهه  »(.666 -656: 6515)کرمههی، 

به  ذکهر وجهوه اشهتراا و افتهراق دو مهتن منظهو  و         نو در آ اندنوشت  ناهید آزادانی کهدویی و کاظمدمومّ

به    ای مقاله   اسهت و نگاشت سرید پور احتشا  را « موجدار های آیین سیمای اسکندر در » ةمقال .اند پرداخت منرور 

که   اسهت  وهارمی   حمیدرضایدا کیانفر و آ نیز نوشتة «اسالمی از منظر نظامی گنجوی –ایرانی  شهر آرمان»نا  

 .می شودپرداخت  اسکندرنام نظامی در  شهر آرمانن مفاهیم ین ب  تبیآدر 

   پژوهش روش. 8-5

، ه اسهت شهد  سهری در این پهوهك تولیلی است.  -یمقال  ب  کار گرفت  شده، توویف روشی ک  در تدوین این

رفتهار، گفتهار    ،پهردازی  ش صیّتو  ش صیّتو عنصر  ندراسک ای افسان  ۀچهرتر یئو جز تر دقی برای شناخت 

فهان آثهار پدیهد آمهده در پیونهد بها       مؤلّ ههای  دیدگاهچنین او و هم ۀدربار ها ش صیّتو کردار اسکندر و دیگر 

 اسهکندری و اسهکندرنام    ةخردنامه اسکندری،  ةآییننظامی،  ةسکندرناماشاهنام ، اسکندر )داستان اسکندر در 

 بنهدی  طبقه   ،بررسهی  تدقّ ابمنوچهر حکیم(  ةاسکندرنام و داراب نام تنس، داستان اسکندر در ب  روایت کالیس

 .تولیل شود و سپس

 موضوع یِپردازش تحلیل. 2

 اسکندر شخصیّتگذری بر  .2-8

ت و اراده و تصهمیم را  زیاد، اسهکندر قهوّ   احتمال ب »، دهد میاسکندر در متون تاری ی نشان  ش صیّتبررسی 

 که   هنگهامی  (6/111 :6561)دورانهت،    «پدر و تندخویی را از خون مادر به  ارث بهرده بهود.    طلبی اهج از حسّ

مهادرش المپیهاس    خهوار  میهراث زیهادی   یم او را تها حهدّ  توان می ، رسد میمردی با شور اهریمنی ب  نظر  »اسکندر 

 ،جنایهت و ت ریه   گفهت، جهز   بایهد  ( 96 :6561)ویلکهن،  « بشماریم ک  این وفت را ب  اعال درج  دارا بهوده 
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 (.6/666  :6519)گریمبرا، « گویدور را پاسخمرد عصبی و پرش»ست روح این توان مین

از مجموع  نیروهایی ک  در اختیهارش بهود،    وری بهره  در داریوش سوّ های ناب ردیدر شرایط حاول از 

شههری  » ؛جمشهید دیهد  ت هت  یهها  دروازهمقابل گوناگون پیروز شد و ناگهان خود را  های جنگاسکندر در 

اخی ابی و سهلّ ا شههر و مهرد  آن قصّه   امّه  ؛اسهت... شهده وان ، با اطمینان ب  عفو تسلیممقاومت مسلّک  بی دفا  بی

کشهت  شهدند و زنهان به  کنیهزی بهرده        رحمانه   بهی مردان همه   » ای ک گون ؛ ب (5/661 :6563)بویس، « نددش 

که  چگونه  فرمهان     بالید می هایك نام در »ا را از این فراتر گذاشت  و ( اسکندر پ666: 6536)اومستد، » شدند...

آتهك زدن کها    »(. او چنهین برداشهت کهرده بهود که       665 :)همهان   «اسهیران پارسهی را داده بهود.    کشتار عا ّ

 (.596: 6561)ویلکن، « ستسیاسی برای آسیا ةی  اعالمی ،جمشید

رافنامه ،  ارداویماننهد   ؛ای اسهکندر در متهون پهلهوی   که  سهیم   ندتلهخ تهاری ی باعهث شهد     های واقریتاین 

او را یه  عنصهر بیگانه  و بهر     »منفی باشهد و   ،ایران های شهرستاناردشیر بابکان و  ةدینکرت، بندهشن، کارنام

ت نمهوده و نهامك را به  بهدی و     کت  دینی دانست  و از وی س ت مهذمّ  ۀدین و آیین و پریشان کنند ۀزنند هم

وهفت گجسهت  )ملرهون( بها نهامك همهراه        ،غالباً هر جا اسمی از وی برده شهده  ک  طوری ب ؛ اند یادکردهزشتی 

 (.63 :6516)وفوی، « است

در چنهد جها فردوسهی نیهز      ،اسهکندر  در داسهتان مسهتقلّ   جهز  ب  ،فردوسی ةشاهناماین پیشین  باعث شده ک  در 

یه  جها    ؛ مهرالً   کنهد عرضه پادشهاه  تصویری منفی از ایهن   ،پهلوی های کتاببا تصویر یاد شده در  هماهنگ

اردشهیر به  مهرد      ،، با جمع شهدن مهرد  بهر گهرد او    رود میو ب  پارس  گریزد میاردشیر از اردوان  ک  هنگامی

 :گوید می

 کسههههی نیسههههت زیههههن نامههههدار انجمههههن  

 کهههههه  نشههههههنید اسههههههکندر بههههههدگمان  

 نیاکههههههان مهههههها را یکایهههههه  بکشههههههت 
 

 زنز فرزانههههههههههههه  و مههههههههههههههرد  رای  

 ؟هههههانچهههه  کههههرد از فرومههههایگی در ج   

 بههههه  بیهههههداد آورد گیتهههههی بههههه  مشهههههت
 

 (1/651  :6566فردوسی، ) 

و  نهد ک  برخی از پادشهاهان گذشهت  را یهادمی   نا ،بهرا  گور در یکی از مجالس خود ،جایی دیگردر  چنین هم

 :گوید میاسکندر  ۀدربارسپس  خواند میپادشاه  ترین بزرگاردشیر را 

 گهههه  کهههه  اسههههکندر آمههههد ز رو  بههههدان

 رزن را بکشههههههتچههههههو دارای شمشههههههی 
 

 بهه  ایههران و ویههران شههد ایههن مههرز و بههو        

 خهههور و خهههواب ایرانیهههان شهههد درشهههت    
 

 (6/566 :همان)
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که  در داسهتان   دارد تصویری دیگر از اسکندر  . فردوسیپررنگ و برجست  نیست شاهنام   در البتّ، این تصویر

مربت دارد. او فرزنهد داراب اسهت   ی پاا و ش صیّت. در این داستان، اسکندر شود میدیده او ل و مفصّ مستقلّ

که  همسهر دارا و مهادر     ای گونه   به   ؛دارد اش خهانواده دارا و  ۀجنهاز و پس از کشت  شدن او رفتاری مناس  بها  

 :ب  اسکندر، آرزوی نیکویی برایك دارد ای نام در  ،روشن 

 تههههو را خههههواهم انههههدر جهههههان نیکههههویی 
 

 بزرگهههههههی و پیهههههههروزی و خسهههههههروی  
 

 (6/9: 6566 ،یفردوس)

   (65 :)همان گذارد یم وا ها آنخدا را ب   ةو مسئولیت خان کشد یبرمنهاد اسماعیل را  د؛رو می  ی ب  مکّاو حتّ

 شخصیّتالگوی . 2-2

 .داسهتانی اسهت   ش صهیّت عامهل طهرح آن،    ترین مهمداستان یا روایت و  کنندۀ مضامین منتقلعنصر  ترین مهم

جز طهرح داسهتان    و این چیزی گذرد میک  برایشان  پردازد میوقایری با مرد  سر و کار دارد و ب   طبراًداستان 

 ش صهیّت همهان تهم داسهتان اسهت. وقتهی به         ،شهود  مهی این اش اص و وقایع گفته   ۀ دربارمطالبی ک   نیست.

 ، از چ  نوعی است؟سهاده اسهت یها پیهیهده؟    ی ک  نویسنده ساخت ش صیّتباید بدانیم این  ،پردازیم میداستانی 

 ش صهیّت  ؟لشهکر  سهیاهی قهرمان است یا  نده؟یابی خاص؟ ثابت است یا گسترشش صیّتی است یا نمونة نوع

از تهم داسهتان و شهرایط و     رمتهأثّ  ،آیهد  مهی ی ک  در داستان ش صیّتنو   ولی داستان است یا مقابل و ضدّ او؟ا

ر وقهایع نشهان   که  در برابه   الرملهی  عکهس است و موقریت و توویم او با عمهل خهود او و   « طرح » مقتضیات 

بلک  بستگی تها  به  ایهن     ؛نوعی بودنك نیست نمونةخاص بودن و یا  او، از ساده و یا جامع بودن رمتأثّ ،دهد می

 (63 :6519 ،. )یونسیرساند میدارد ک  مقاود طرح و تم داستان را چگون  ب  انجا  

 پردازی شخصیّتو  شخصیّت. 2-9

اسهت تقلیهد شهده از اجتمها  که  بیهنك جههانی نویسهنده بهدان           یش صیّتشب  : »اند گفت  ش صیّتدر ترریم 

یها اثهر    نام نمایشه ، افرادی هستند ک  در یه   ها ش صیّت: »گوید میآبرامز «   ب شیده است.فردیت و تش ّ

در گفتهار و عملشهان نشهان داده     هها  ویهگهی ایهن  «. انهد  شهناخت  پهیك   آگاهانةدارای ویهگی اخالقی و  ،روایی

را بهرای گفتهار و عمهل     ش صهیّت حالهت و طبیرهت اخالقهی     ،سازد میک  نویسنده  ای زمین  . انگیزه وشود می

 (36-35: 6516، . )عبداللهیاندهد میتشکیل 

. نامنهد  مهی  ش صهیّت ، شهوند  میو......ظاهر  نام نمایش)م لوقی( را ک  در داستان و  ای شدهاش اص ساخت 

 گویهد  مهی کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و آنه  در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است ک  ، ش صیّت

مرهل افهراد واقرهی     یبهاً تقرداسهتان   ۀی را ک  برای خواننهد های ش صیّت، وجود داشت  باشد. خل  چنین کند میو 
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 (16-15 :6511 ،وادقی. )میرخوانند می پردازی ش صیّت، کنند میجلوه 

. ههیچ  هاسهت  آناورار بر واقرهی بهودن    ،شتباه ممکنا ترین بزرگ ،داستان های ش صیّتب  هنگا  بررسی 

شهبی    ،داسهتان  ههای  ش صهیّت ی اگهر در یه  کتهاب تهاریخ باشهد...      ، واقری نیسهت؛ حتّه  ی در کتابش صیّت

و  هها  رمهان ، شهامل اغله    گرایانه   واقهع شهباهتی ندارنهد. در داسهتان     ها آندر عین حال ب   اند و واقری های آد 

واقرهی باشهند.    ههای  آد شهان ههر چه  بیشهتر شهبی       یها ش صهیّت تها   اند کوشیدهان ی کوتاه، نویسندگها داستان

ۀ دورنهد که  از زنهدگی    جزئیهاتی را بده  هها  ش صهیّت ب  این  اند کوشیدهمقصود این است ک  این نویسندگان 

ه موتمهل اسهت. در   رخدادهای روایتشان مودود ب  چیزهایی باشهد که  در زنهدگی روزمهرّ     و اند رفت خود برگ

که  بههرای   انههد شهده  هههایی طهرح از آن نههو   پوشهی  چشههمناچههار به    ،گرایانه   واقههعیجه ، نویسههندگان داسهتان   نت

انهد. ایهن   لهزو  خیهال پردازانه     ازحهدّ  بهیك  ،انهد  مترهارف نهوعی زنهدگی    نمونهة  ،ک  به  فهر   ی های ش صیّت

به  خهاطر خهود     ،یّتش صه کننهد و به    جداب  حرکت داسهتان   خاطر  ترلّخواننده را از  اند کوشیدهنویسندگان 

 (69-61 :6566، 6اسکولز)سازند.  مند عالق  ،ش صیّت

 و داستان شخصیّت. 2-4

را  ش صهیّت بلک  نویسهنده بایهد    ؛شود میفی او در داستان کامل نو مررّ ش صیّتبا آوردن  ،پردازی ش صیّت

تان با آغاز آن تفهاوت داشهت    اسپایان د ش صیّتب  آگاهی و شناختی تازه برساند. باید  ،از آغاز داستان تا پایان

باشهد.  یافته  بیهنك و شهناخت دسهت    ینهوع  به  را گذرانده است و پس از ایهن تجربه  بایهد     ای تجرب زیرا  باشد؛

در  ،بها پیشهرفت داسهتان    . اودههد  مهی   نشهان ن تی مش ّاز خود هویّ ،موقع ورود ب  داستان ،داستانی ش صیّت

ت فههردی خههود را خره موقریّهه؛ تهها بههاأشههود مههین و در طههول زمههان دگرگههو  کنههد مههیحههوادث شههرکت 

و  ندب  همین دلیل اعمهال و احساسهك مهبهم و متناقضه     همیش  در حال تغییر است؛ ش صیّت. آورد می دست ب 

، ابهها  و تیرگهی   هها  شهدن ها، رنگ ب  رنهگ  ، نقیض  بافیها دودلیاز  ، . فرد با پیشرفت قصّ رفت در تیرگی فرو 

یافت  است و مهوقریتك روشهن و    نظیر بیموجودی  عنوان ب ت خود را فردی ک  هویّ توور ب و  یابد مینجات 

 (11-16: 6516 ،. )عبداللهیانآید میانت اب شده است، در 

بها   ،و ایهن عمه    کند میو ادراکات ظریم و تدریجی عم  پیدا  ها نگری دروناز  ای مجموع با  ش صیّت

ادراا ههم از درون )از طریه  افکهار و عواطهم و عقایهد بهاطن        . ایهن شود میایجاد  لیة اواوّگسترش ادراا 

و گهاهی   زمهان  ههم   گهاهی  حوادث بیرونی( ک  البتّه  تأثیرو هم از بیرون )از طری   یابد می( گسترش ش صیّت

که  حهوادث بیرونهی وی را در راه     کنهد  مهی عم  پیهدا   کم کمهنگامی  ش صیّت. افتد میمتناوب اتفاق طور ب 

                                                                                                                                                          
1. R. Scholes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Scholes
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، 6را تبهدیل کنهد. )بیشهاب    اش لیه  اوّمجبور شود تمهایالت   ک  وقتیبگذارند و نیز  فشار توتلك رسیدن ب  امیا

6566 :666) 

در داسهتان تغییهر کنهد. آنهدره  یهد      باید  حتماً ش صیّتک   کنند میاظهار  تأکیدبا نظران واح برضی از 

که  آد    کنند میرفتار  طور هماندرست  ،نام  نمایكی ک  از اول تا آخر ی  رمان یا های ش صیّت: »گوید می

مهذکور تها چه  حهد      ههای  ش صهیّت   شود ک  آد  متوجّ شود می...این یکدستی آنان سب  .ازشان انتظار دارد

 (311: 6511، 6. )آلوتاند شدهری پرداخت ساختگی و تصنّ

تغییهر   هها  ش صهیّت ت درونهی  باشهند. اگهر هویّه    جهور  ی ل و آخر داستان یا رمان نباید در اوّ ها ش صیّت

نکهرده   ریمهؤثّ  ، استفادۀطرح یا نویسنده از حوادث خطّ ایم؛نوشت داستان ارزشی بی ش صیّتدربارۀ یا نکند، 

 (  666: 6566، اولی باید تغییر کند. )بیشاب ش صیّت ،بنابراین است.

 شخصیّت شناسی ریخت. 2-5

به    ،شناسهی  ری هت  حیطهة   ابرهاد م تلهم   ل به نویسنده با توسّدند. در داستان متردّ پردازی ش صیّت های شیوه

داسهتانی ماننهد یه  انسهان واقرهی       ش صهیّت . پهردازد  میاو  جانبة هم و شناسایی  ش صیّتتولیل و واکاوی 

دیهد  در مرهر    ،اسهت و برضهی  از چشم انسان پوشهیده  ها آندارای ابراد متفاوتی است ک  برضی از او است. 

ولی رفتهار و گفتهار و   نیست؛ س ولمک  خود ماندیش  و روان است  ،تش صیّ بناییِرد اولی و زیرقرار دارد. بُ

رفتهار و   ، از طریه  گفتهار،  بنابراین ما بها درون افهراد   .ستاابراد پنهانی و درونی  دهندۀ نشان ی قیافة ظاهری،حتّ

بهاور   توضهی  یها  ، اعمهال او غیهر قابهل     نباشهد روشن و مش ّ ش صیّت انگیزۀ. اگر شویم میآشنا  هاقیافة آن

که  قبهل از شهرو  رمهان     از طبیرهت درون  -6 :شهود  مهی از دو منبع ناشی  اساساً ش صیّت انگیزۀنکردنی است. 

و انتظارههای خهاص بهرای     نیازهها  ،از حوادث بیرونی ک  برد از شرو  رمهان  ای سلسل از  -6است. گرفت شکل

 (693 :6566 ،بیشاب. )کند میایجاد  ش صیّت

 از س  شیوه استفاده کند:   پردازی ش صیّتنویسنده ممکن است برای 

، نویسهنده بها شهرح    از شرح و توضی  مستقیم. ب  عبارت دیگر گرفتن یاریبا  ها ش صیّتوری  ة ارائل، اوّ

دیهد فهردی در    زاویهة یا از  ؛کند میفی داستانك را ب  خواننده مررّ های آد ، ها ش صیّتو افکار و تولیل رفتار 

تفسهیر و   هها  آنو اعمال  شود میدیگر داستان توضی  داده  های ش صیّت های خصلتو  ها تخصوویّداستان، 

 .شودمی تربیر

از طری  عمل آنان با کمی شهرح و تفسهیر یها بهدون آن. ایهن روش عرضه  کهردن         ها ش صیّتة ارائ ، دوّ
                                                                                                                                                          
1. L. Bishop 

2. M. F. Allott  
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را  هها  آنکه    ستها ش صیّتزیرا از طری  اعمال و رفتار  ؛روش نمایشی است ناپذیر جداییجزء  ،ها ش صیّت

و در رمهان نیهز از طریه      کنهد  مهی فی با رفتار و گفتار، خودش را ب  ما مررّ یش هنرپ ،تئاترة وون. در شناسیم می

 .  برد میپی ها آنت ست ک  خواننده ب  ماهیّها ش صیّتاعمال و گفتار 

دینهی و   ههای  کشمکك و ها عملب  این ترتی  ک  با نمایك  ، بی تربیر و تفسیر؛ش صیّت ، ارائة درون سوّ

ال جریهان سهیّ  »ی هها  رمهان . ایهن روش،  شناسد میرا  ش صیّتخواننده غیر مستقیم  ،ش صیّتعواطم درونی 

مسهتقیم در  و خواننهده غیر  دههد  مهی ر  هها  ش صهیّت است ک  عمل داستانی در درون را ب  وجودآورده« ذهن

 (96-96: 6511، )میروادقی. گیرد میداستان قرار  های ش صیّتجریان شرور آگاه و ناآگاه 

را  ش صهیّت از  سهو  یه  و  جهت ی  ،هر کدا  از این ابراد شود میب  چند طری  انجا   پردازی ش صیّت

. شهود  مهی ، بها به  کهار بسهتن ایهن وجهوه ممکهن       کامهل  پهردازی  ش صهیّت داشت ک   . باید توجّدهند یمنشان 

روش مسهتقیم و   :تقسهیم کهرد   تهوان  مهی دسهت   ی به  دو  کلّ بندی تقسیمرا در ی   پردازی ش صیّت یها روش

 (13: 6516، روش غیر مستقیم. )عبداللهیان

 8تعریف مستقیم .2-5-8

وهری    ةارائه  (،6بیهان کهردن  : ا مرهادل آن در فرهنهگ اوهطالحات ادبهی آبرامهز     )یه اوطالح ترریم مستقیم 

ستان وهورت  دا های ش صیّت از زبان نویسنده یا راوی دانای کل یا از زبان دیگر تواند می  کاست  ش صیّت

لقهی  خُ ههای  ویهگهی و  هها  انگیزهنویسنده برای توویم و ارزیابی  ،ک  در آن شود میبگیرد و ب  روشی اطالق

 صهراحت برا مسهتقیماً و   هها  ش صهیّت و وهفات   گذارد میا ب  میدان پ  نظران واح از جایگاهی  ،ها ش صیّت

 .( 16: 6113ن، کنا-ریمون ن.ا:) .دهد میدر اختیار م اط  قرار

به  وهفات    ،داسهتان  ۀنویسهند  عنوان ب نظامی خود  -6ترریم مستقیم س  وورت دارد:  ،نظامی ةدر منظوم

تووههیم وههری   -6. کنههد مههی.. اشههاره .از جملهه  جنگههاوری و شههجاعت، سهه اوت، عههدالت و ههها ش صههیّت

  غیهر از تووهیم   به  -5. پهذیرد  مهی داسهتان وهورت    ههای  ش صهیّت از زبهان سهایر    هها  ش صیّت های ویهگی

ی درونهی و  هها  انگیزهو تولیل و ارزیابی  ها ش صیّت، گاه نظامی در بیان اعمال ها ش صیّتفردی  های ویهگی

به  شهرح و تووهیم     ،هها  انگیهزه نمهایك دادن اعمهال و    یجا ب نیز دخالت مستقیم دارد؛ یرنی  ها آناحساسات 

 .پردازد می ها آن

موهدود اسهت    پهردازی  ش صیّتا نقك آن در امّ ؛نظامی دارد های ظوم منبیشترین بسامد را در  ، سوّ یوۀش

در چنهدین   ،شهرفنام   در .شهود  مهی ارائ  ها ش صیّتمربوط ب  توویفاتی است ک  از زبان سایر  ،تأثیرو بیشترین 
                                                                                                                                                          
1. Direct definition 

2. teling 
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 ههای  ش صهیّت از جمل  ارسهطو، طوطیهانوش، مهادر روشهن  و حتهی       6فرعی های ش صیّتمقطع از داستان، 

فردی اسهکندر   های ویهگیب  توویم  ،چون فرستادگان و سربازان و جاسوسانهم ؛لشکر یاهیسو  6ین زم پس

 .اند پرداخت 

 ،ی داشت  اسهت و رمان نویسان سنتّ پردازان داستانمقبولیت زیادی ک  روش ترریم مستقیم در میان  رغم ب 

سهایر   ۀقهرمانهانك را بهر عههد    ههای  ویهگهی ی بیهان  نظامی چندان گرایشی ب  استفاده از این شیوه نهدارد و حتّه  

 تأییهد به  دسهت آمهده ایهن موضهو  را       در داستان داشهت  باشهد. نتهایج    تری کمگذاشت  تا دخالت  ها ش صیّت

  آن  ( تها ب هك دوّ  شهرفنام  ) اسهکندرنام  ل در ب هك اوّ ک  کاربرد ترریم مسهتقیم   دنده میو نشان  دنکن می

 برای قدرت نویسندگی نظامی است. ای ویههامتیاز  ،ویکردیسیر نزولی داشت  و چنین ر(، نام  اقبال)

 نمایش غیر مستقیم .2-5-2

را نمهایك   ها آنم تلم  های راهبلک  از  ؛کند میاشاره ن ش صیّتلقی خَ های ویهگینویسنده ب   ،در این شیوه

که  نویسهنده    ش صهیّت  ههای  ویهگیاستنباط  ة، وظیف5مستقیم. در نمایك غیرکند میبیان ای نمون یا با  ؛دهد می

 ههای  شهیوه و خواننهده بها در نظهر داشهتن      شهود  میخواننده گذاشت  ۀره کرده، بر عهداشا ها آنضمنی ب   طور ب 

 هها  ش صیّتمستقیم ک  شامل کنك، گفتار، نا ، وضریت ظاهری و مویط است، ب  تولیل م تلم نمایك غیر

 .کند میاآن را در های ویهگیو  پردازد می

 کنش .2-5

گیهرد.  بها دیگهران مهورد ارزیهابی قرار     ش صهیّت و رفتار  ش صیّترفتارهای فردی  وورت ب  تواند می 6کنك

کنك غیهر عهادتی یها کهنك      -6 3کنك عادتی -6ب  دو دست  تقسیم کرد:  توان میرا  ها ش صیّتکنك فردی 

 .  1آلی

ایسهتای وجهود او را    ههای  جنب یا  ش صیّتو عد  تغییر  شود می  تکرار کنك عادتی عملی است ک  مرتّ

، به   هها  آنعهادتی   ههای  کهنك ك را از طریه  نمهایك   های ش صیّتپایدار  های ویهگینظامی  .سازد میآشکار

 ،نامه   اقبهال و در  کند می یزنیراسکندر همواره با مشاوران و وزیرانك نیز ا شرفنام . در کند میفی م اط  مررّ

عهادتی ایهن    ههای  کهنك . شهود  میبارها تکرار ،ها شگفتیم برای کش اش یجستجوگررفتن و  سو آنو  سو ینا 

پویهای   ههای  جنبه   ،عهادتی غیر ههای  کهنك داللهت دارد؛ در مقابهل،    هها  آنایستای  های ویهگیبر  ،ها ش صیّت

                                                                                                                                                          
1. minor characters 
2. people in the background 
3. indirect presentation 
4. action 
5. habitual action 
6. one- time action 
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دراماتی  بیشتری دارد. در مورد اسکندر، رفتن ب  قصهر نوشهاب  بها لبهاس      ةو ضرب دهد میرا نشان  ها ش صیّت

.. از .و (665ب  ،651(، تظاهر ب  خوردن مغز سر اسهیران زنگهی )همهان:    19، ب 636ب:  6511ل )نظامی، مبدّ

 .استعادتی غیر های کنكجمل  

انجها    وهورت  به  ل ب  س  شکل امکان بهروز دارد: اوّ  ،چ  عادتی باشد و چ  غیر عادتی ،ها ش صیّترفتار 

رفتهاری که  قصهد    ال  عمل لواظ شده؛ یرنی   در قرهیز از انجا  و سوّپکردن و   ب  شکل فروگذاررفتار، دوّ

 (.  15: 6113کنان، -)ریمون  نشده است  ا موقّامّ ؛انجامك وجود داشت 

نمونه  رفتارههایی اسهت که  به       جهزو  ( 15، ب 665ب: 6511ط اسکندر )نظهامی،  قصاص قاتالن دارا توسّ

بها   که   هنگامیو  (56، ب 631مان: )ه کند میاسکندر از فرستادن خراج دارا ابا  ک  هنگامی ت.انجا  رسیده اس

تها ههوس رفهتن به  بهاالی       کنهد  مهی ربازانك برمال ن، آن را برای سانگیز شگفتوجود آگاه شدنك از راز کوه 

نظهامی به  شهیوۀ فروگهذار کهردن کهنك،       ، (661، ب 633، ب: 6516ود )نظهامی،  کوه در دلشان پدیهدار نشه  

 است.دادهاین شهریار را نمایك های خصلت

باشهد، نمهایك    رمهؤثّ نظهامی   ةمنظومه در  ش صهیّت ک  کنك توانست  اسهت در پرداخهت    یمواردر از دیگ

برخهی از   ،فرعهی داسهتان   ههای  ش صهیّت داستان است. طرز برخورد اسکندر بها   های ش صیّتبا سایر  اورفتار 

  نشهان  رصّه او را فهردی غیهور و مت   ،ترامهل اسهکندر بها زنهان     مهرالً  ؛دههد  میرا بروز  او های ویهگیوفات و 

. سهازد  مهی م سیمای فرمانروایی دلسهوز و مهربهان را مجسّه    ،و نو  رفتارش با سربازان و سرداران لشکر دهد می

بها بررسهی رفتهار اسهکندر بها       تهوان  می.. را نیز .و نفس تعزّ، س اوت، اقتدار، فروتنی، یخردورز های خصلت

 کرد.دریافت ین زم پسفرعی و  های ش صیّت

در سه    مهرالً از اسکندر ب  نمهایك گذاشهت  اسهت؛     متفاوت یهای کنك ،مشاب  های وقریتمی در نظامی حتّ

 متفاوت است. کامالًمقابلك  های ش صیّت ااستان وجود دارد، رفتار اسکندر بموقریت خشم ک  در د

ود و شه  تهر  شهبی  و  تر نزدی انسانی  ای پیکرهتا قهرمانك ب   شود می  نظامی ب  تمایزات رفتاری باعث توجّ

 یابد.دن و نمایك رفتارهای قالبی رهاییاز کلیش  ش ،در عین حال

 گفتار .2-7

درونهی ههم بهرای شناسهاندن خصووهیات       گهویی  ته  و  گهویی  ته   ،وگو گفتب  شکل  ،6استفاده از گفتار

کهنك، کاسهتن سهنگینی مهتن،      جلهو بهردن  از جمله    ؛و هم برای اهداف دیگهر  هایك گفت از خالل   ش صیّت

 ةمنظومه در  هها  ش صهیّت  گهوی و گفهت .. مفیهد اسهت.   .اعات الز  ب  خواننده وضاسازی، دادن اطلّکم  ب  ف

                                                                                                                                                          
1. speech 
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ک  احساس طبیرهی و واقرهی بهودن     مرسو  است های ترارفه و ی روزمرّعادّ های ووبتگاه  ،نظامی ةشرفنام

سهت؛ گهاه کوتهاه و در    ها ش صیّتلقی فردی و خُ های ویهگیو گاه در بردارندۀ  دهد میننده اروابط را ب  خو

 در حدّ چند وفو . و یطوالنو گاه   ای  مصر حدّ

 دارا(: ۀاسکندر در خطاب ب  فرستاد گویی ت ) گویی ت از  ای نمون 

 ریههههههبههههههر او بانههههههگ زد شهههههههریار دل 

 زمانهههههه  دگرگونههههههه  آیهههههههین نههههههههاد 
 

 کههه  نتهههوان سهههتد غهههارت از تنهههد شهههیر      

 شهههد آن مهههرخ کهههاو خایههه  زریّهههن نههههاد   
 

 (61-66، ب 611ب  6511)نظامی، 

گهاهی نیهز از طریه      و سه نرانی و خطابه    وهورت  ب عالوه بر س  شکل مرسو ، گاهی  ها ش صیّتگفتار 

در به  خاقهان چهین و نامه  و     ، نامهة اسهکن  نگاری نام رویارویی با زنگیان یا  رجزخوانی )رجزخوانی اسکندر در

ی هها  ش صهیّت لقهی  فی وهفات خُ ر مررّد ،گفتاری های شکلاست. تمامی او ب  مادرش( بیان شده نامةوویت

را نمهایك داده و   هها  آنروحهی   های کشمکكدرونی ک  هم  گویی ت  صوص ب رند؛بسزایی دا تأثیر نظامی

را پنههان کنهد و یها     هها  آنبا دیگران سری داشهت    وگو گفتدر  ش صیّتی را آشکار کرده ک  های خصلتهم 

 است.  ردهکمیآن تظاهر  عکس ب در رفتار خود 

واحد که  همهان    زبان ی گویی هم  از  ؛ طوری ک یافت ها ش صیّتتمایزی بین گفتار  توان مین  ر قصّد

و  گزینهی  وا هآشهکاری از لوهاظ    ههای  تفهاوت نظهامی نیهز    ههای  داسهتان . در انهد  شدهزبان نویسنده است، بیان 

و هم  با ی  الگهو   شود میده ندی ،یاز پادشاه و وزیر گرفت  تا مرد  عادّ ،ها ش صیّتکاربرد نووی در گفتار 

بها   هها  ش صهیّت در تناسبی است ک  لون گفتار  ،اما امتیاز آثار نظامی بر دیگر آثار کالسی  ؛گویند میس ن 

مهرد رز  اسهت و کالمهك سرشهار از      ،اهل بز  باشد  کآناسکندر بیشتر از  مرالًدارد؛  ها آنلقی خُ های ویهگی

وقار و والبت دارد و با کلمهات یه  فرمهانروای جنگهاور به  سهتایك        نیز اش عاشقان ی جمالت مفاخره؛ حتّ

 طل .ن  از زبان ی  شاه نازپرور عشرت ؛پردازد میموبوب 

 مغازلة اسکندر. 2-1

 گلبههههرگ نادیههههده گههههردکهههه  ای تههههازه 

 سههههتان دیههههدمت بهههه  پرخاشههههگ  جههههان 

 بهههه  رامشههههگهت نیههههز بیههههنم شههههگرف    

 حریفهههههت مهههههنم خیهههههز و بنهههههواز رود   
 

 نهههههوردرد یکهههههریبههههه  مههههههر خهههههدا پ  

 عنهههان دیهههدمت و چابههه  دسهههت یقهههو

 نهههداری در ایهههن ههههر دو حهههرف حریفهههی 

 گههههردان بهههه  بانههههگ سههههروددلههههم تههههازه
 

 (351-361، ب 596، ب: 6511)نظامی، 
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به    ؛ت نظهامی بهوده اسهت   نیهز مهورد دقّه    ها ش صیّتروانی  –فردی، شرایط روحی  های ویهگیعالوه بر 

وقتهی   مهرالً اسهت؛   ش صهیّت روانهی   -شهرایط روحهی   مناسه   ،او لوهن گفتهار   های داستانعبارت دیگر، در 

. بهارد  مهی ناراحت است، اندوه از کلماتك  ک  هنگامیو  گیرد میقهرمان داستان خشمگین است، کالمك اوج 

که  نظهامی    ههایی  ظرافهت  ة  با هم. البتّیابد میفزونی  ش صیّتنسبت ب   خوانندهذات پنداری هم ،بدین ترتی 

 پهردازان  داسهتان ک  او را در جایگهاهی بهاالتر از    ای ویهگی -ب  کار برده است خویك های ش صیّتدر گفتار 

تمهایز ایجهاد    اش داستانی های ش صیّتنتوانست  در سب  س ن گفتن  ها آنچون تمامی هم -گذشت  قرار داده

 کند.

 امن .2-3

 هها  نها  کالسهی ،   یهها  داسهتان اسهت. در   آن مسهتقیم غیرپهردازش   ههای  راهیکی از  ،ش صیّتاستفاده از نا  

را در مسهیری   هها  نها   کننهد  مهی امروزه نویسندگان تهالش  . داشتند ش صیّتروحیات   بمرموالً ارجا  مستقیم 

تهوم  بها    شکل ظاهری حروف، آهنهگ کلمه  و حهسّ   ، بنابراین ب  تداعی مرانی اسم ؛کار بگیرندغیرمستقیم ب 

بها وفاتشهان در نظهر     را ها آننا   ةرابط ،عی داستانكفر های ش صیّت. نظامی در مورد دهند می  نشان آن توجّ

 ،حهال  ینبهاا امکان انت اب نداشهت  اسهت؛    ،شان تاری یت ب  دلیل هویّ ،ا در مورد قهرمانان اولیامّ است؛داشت 

 است.قرارکردهرابط  بر، نا  آنو ی آنانها ویهگیبین  ،ها ش صیّتاز طری  بازی با نا  

شهاعر گنجه  را بهر آن داشهت  تها قهرمهانك را وهاح  شهك گنجینهة           ،وجود شك حرف در نا  اسهکندر 

ل از شهك  عالم، برخهوردار از شهك خصهلت مترهالی و دارای لشهکری متشهکّ       جهت شكط بر ، مسلّای افسان 

ر اور شهاعر همهان اسهکند   به با نا  ذوالقرنین ک  به    عالوه ب (. 666-666: 6569رست  نشان دهد )ن : بیگدلی، 

 است.سکندر از طری  آن ارائ  گردیدهاگیری و ویهگی جهان است نیز بازی شده

 ؛  داشت ک  منظور از نها  وهرفاً اسهم خهاص نیسهت     باید توجّ ،پردازی ش صیّتهنگا  استفاده از نا  برای 

. اسهامی، القهاب و   رود مهی به  کهار    در متن ش صیّت و خواندن گذاری نا است ک  برای  ای شیوهبلک  هر نو  

 دنه توان مهی ، برنهد  مهی به  کهار    ش صیّتنامیدن  یداستان برا های ش صیّت  نویسنده یا دیگر ک یریضمای حتّ

در را  ش صهیّت موقریهت حقیهر یها برجسهتة      توانهد  مهی برانگیزد و  ش صیّتهمدلی یا انزجار را نسبت ب   حسّ

ای بهر  نام شهرف فرعهی   ههای  ش صهیّت (. القابی که  نظهامی و   19: 6116دهد )ن : توالن، نمایكنگاه دیگران 

ا گهاهی نیهز   امّه  ؛دهنهد  میرا بروز  ها آنهستند و وفات مربت  آمیز احترا ، عمدتاً اندنامیدن اسکندر ب  کار برده

 برای اسکندر.« طفل رومی»؛ مرل کاربرد عبارت آمیزند کنای 

 ر در. بررسهی القهاب اسهکند   دکنه  میایجاد ش صیّتو وفات  ها نا بین  تری قویرابطة  شرفنام نظامی در 
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را در  هها  آنآگاه بوده و  پردازی ش صیّتدر  ها نا ت نسبت ب  ظرفیّ کامالًک  نظامی  دهد مینشان  این منظوم 

ی م تلهم  هها  نها  ، تناسه  کهاربرد    توجّه  قابهل ب  کار برده است. نکتة  ها ش صیّتفردی  های ویهگیراستای 

جنگ با اسکندر ب  مرزههای سهرزمین    قصد ب دارا   کزمانی  مرالًیا موقریت او در داستان است؛  ،برای اسکندر

 کنهد  مهی  آرایهی  وهم اسکندر مقابهل دارا   ک  هنگامی؛ خواند می« مرزبان»، نظامی اسکندر را برد میاو یورش 

، «رایشه  نیه   » ،کنهد  مهی یها فرمهانی وهادر     گیهرد  می؛ زمانی ک  تصمیمی شود میخوانده « رو  یلشکرآرا»

 ،شهود  مهی ؛ زمانی ک  بر دشهمنان پیهروز   گیرد میلق   «رهبر هوشمند»و « جو هچار»، «کاردان»، «خویخردمند»

، نظهامی  رود مهی ؛ وقتی به  دیهدن ت هت و جها  کی سهرو      شود میفی مررّ« جنگشاه فیروز»و « شکن المم»

دیگهر  ب  ارسهطو و   ک  هنگامیو  کند مییاد« خسرو»ا نا  از او ب ،برای همانند ساختن او با این شاه آرمانی ایرانی

حکایهت از پیشهرفت    ه،شرفنا در  ها نا . هدفمند شدن کاربرد گیرد میلق  « کارفرما»، دهد میوزیران دستور 

 و افزایك تجربة او دارد. پردازی ش صیّتنظامی در 

 وضعیت ظاهری .2-86

که    موروثی های ویهگی -6کرد:  بندی دست در دو گروه  توان میرا  6مربوط ب  وضریت ظاهری های ص مش ّ

مرهل نهو     ؛اختیهاری  های ویهگی -6.. .بینی ۀرل: قد، رنگ چشمان و پوست، اندازاز اختیار فرد خارج است؛ م

گهر   مهوروثی داللهت   ههای  ویهگهی اختیاری بیشتر از  های ویهگی.. ..لباس، ریك گذاشتن یا نگذاشتن، مدل مو

.. .ل، سههب  زنهدگی فههردی و شهغ فهرد هسههتند و اسهراری را دربهارۀ طههرز تفکّهر، طبقههة اجتمهاعی،       ش صهیّت 

 .کنند میبرمال

اسهکندر را   :اسهت پرداخته   گهویی  یکلّه به    ،شرفنام  اولی ش صیّتموروثی  های ویهگینظامی در مورد 

خهدمت   بیشهتر در  ،مهوروثی  ههای  ویهگهی . اسهتفادۀ نظهامی از   کنهد  مهی فهی  مررّ هیکل یقوو  اندا  خوشزیبا، 

مهان داسهتان اسهت. تووهیفات نظهامی از وضهریت ظهاهری        و سپری شهدن ز  ش صیّتدادن گذر عمر بر  نشان

 است. گرفتوورت، فقط با مو و مواسن مشکی رود میاسکندر ک  در سنین جوانی ب  کا  مرگ فرو 

. نهو  پوششهی   هاسهت  آناختیهاری   ههای  ویهگیبیشتر مرطوف ب   ،  نظامی ب  وضریت ظاهری قهرمانانكتوجّ

رد جنگ اسهت و او را  اسکندر م مرالًبا طبع قهرمانك سازگاری دارد.  ،کند میر برای قهرمان خود تصوّ او ک 

نظههامی را  پههردازی ش صههیّتاز  هههایی ظرافههت و،هرمانههان اقوشههك پ. مقایسههة بینههیم یمههجامهه  بیشههتر در رز 

پهس الجهر  تووهیم ظهاهر او      ؛نهده اسهکندر بایهد مسهتوکم باشهد و شمشهیر او برّ      پهوش  تن. سازد میآشکار

 است: وورت ینبد

                                                                                                                                                          
1. external appearance 
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 ده بهههههر میهههههان گهههههوهرآگین کمهههههر   ز

 گههههون زرهبههه  تههههن بههههر یکههههی آسههههمان 

 یمههههانی یکههههی تیهههه  زهههههرآب جههههوش  
 

 درآورده پههههههوالد هنههههههدی بهههههه  سههههههر 

 چههههو مرغههههان زنگههههی گههههره بههههر گههههره 

 حمایههههل فههههرو هشههههت  از طههههرف دوش   
 

 (696-619، ب 659ب:  6511)نظامی، 

 ههای  ینسهرزم و  ها فرهنگ از ییها پوشك ،و ظواهر اختیاری در مورد بهرا  و اسکندر ها لباسدر توویم 

بهر   چشهم   هفهت کیانیهان کمهر    رسهم  ب ایرانی دارد و  یپوششدر عین حال ک  . اسکندر شود میدیگر نیز دیده 

همراه دارد. نظامی از طریه  بیهان   نیز از رومی و چینی و یمانی و هندی قبا و کاله و شمشیر و تی  ، بندد یممیان

رمانی بوده ک  ههم بهر ایهران حکومهت دارد و ههم کشهورهای جههان را        فی قهب  دنبال مررّ ،یهای ویهگیچنین 

 است.خود ساخت  بر فرمانمطیع و 

اسهت که     ذکهر  قابهل ظاهری، این مطل  نیهز   های ویهگیاز طری  توویم  ،اسکندر پردازی ش صیّتدر 

دهد. به  همهین    سیمای ی  حکمران ایرانی را نمایك ،سری زیادی دارد تا از سردار رومی ،شرفنام نظامی در 

. تطبی  دادن سهیمای  گیردیمنظامی قرار  توجّ موردبسیار  شرفنام دلیل است ک  توویم وضریت ظاهری در 

، تووهیم  کنهد  یمه نهد را تسههیل   رو  ایهن ی که   های راهاست و یکی از  بر زمان ،اسکندر یونانی با فرهنگ ایران

اسهتفاده از   ،اسکندر اسهت  داستانک  ادامة  نام  لاقبادر  .ی  پادشاه ایرانی است وورت ب وضریت ظاهری او 

فهی اسهکندر   ؛ زیهرا نظهامی بهرای مررّ   شهود  مهی نمهود  ار کمیسبداً مجدّ پردازی ش صیّتظاهری برای  یتوضر

پیها  اوهلی    ،هها  فرهنگدارد تا بتواند فراتر از مرزها و  تملیّچهره و بیبی ش صیّتنیاز ب  ی   ،پیامبر عنوان ب 

 است ب  گوش جهانیان برساند. یپرور انانسخود را ک  

 محیط .2-88

را ارائه  دههد و ههم دلیلهی بهرای پیهدایك ایهن         ش صهیّت  های خصلتغیر مستقیم  طور ب  تواند میهم  6مویط

موهیط پیرامهون    ،  بگهذریم که فهردی   ههای  خصهلت  یهری گ شهکل از نقك موهیط تربیتهی در    باشد. ها خصلت

موهیط و   انهداز  چشهم باشهد. قیهاس بهین     ها آنو احساسات  و حاالت ها یویهگنمودار  تواند مینیز  ها ش صیّت

بها   ارتبهاط  یبه  ،مبتنی بر شباهت باشد و هم تضاد. طبیرت خشهن یه  داسهتان    تواند می هم ،ش صیّتخصلت 

نویسهنده ب واههد از تضهاد اسهتفاده کنهد، آن گهاه        ک  یوقت ،ا ب  عکسك نیست؛ امّهای ش صیّتروحیة خشن 

شهدنی را به  وجهود    یه  رابطهة قیهاس    ،بها روحیهة پلیهد قاتهل     ،روسهتا  یننش دل انداز چشممن و مویط آرا  و ا

ههم از قیهاس مبتنهی بهر      ،هها  ش صهیّت خلقی و روانهی   های ویهگینظامی برای ارتباط دادن مویط با  .آورد یم

                                                                                                                                                          
1. environment 
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به  ایهن    تهوان  مهی ت قیاس مبتنی بر شهباه  یها نمون شباهت استفاده کرده است و هم از قیاس مبتنی بر تضاد. از 

 :مورد اشاره کرد

. انهد گون اسی مبتنی بر تضاد از اینقی یها نمون  ،ن اسکندر و مرگ او در اثر بیماریدپهمر ،رسیدن پاییزفرا

و انهدوه و   سهو  یه  پرجهوش شهراب از    یهها  مخُه رسهیده و   ههای  یهوه مانگیز تابستان و تووهیم  فضای سرور

خهود بسهیار به      ههای  منظومه  که  نظهامی در   . هرچندکنهد  مهی یجهاد  تضاد ا، اسکندر از سوی دیگر یزدگ ماتم

. نداسهکندر  ش صهیّت   است، تنها ب ك کمی از ایهن تووهیفات در خهدمت پرداخهت     تووم مویط پرداخ

و یها مربهوط به      ندیها بهرای فضاسهازی    ند؛ننهدۀ زمهان و مکهان داسهتان    کیها القا  ،سایر توویفات نظامی از موهیط 

 هستند. ستاندا های ش صیّتدیگر  پرداخت

 داستان های شخصیّتدیگر  اسکندر با شخصیّت یسةمقا. 2-82

از مقایسهة قهرمانهانك بها     ،پردازی ش صیّتم  گفت  شد، نظامی عالوه بر دو شیوۀ متداول ک  در مقدّ طور همان

 صهیّت ش کان قیاس مبهره برده است. طبیرتاً ا ها آنساختن وفات داستان نیز برای برجست  های ش صیّتسایر 

و  هها  آندر پرداخهت   تواند می ش صیّتا تنها زمانی مقایس  بین دو امّ ؛داستان وجود دارد های ش صیّتبا تما  

باشهند. ممکهن   گرفته  ریهت مشهابهی قرا  قردر مو ش صهیّت و دباشد ک  هر  رمؤثّیشان ب  خواننده ها ویهگیارائة 

خهود به     ههای  داسهتان  های ش صیّتی را برای ایه موقریتدیگری نیز چنین نویسندگان  ،است ب  غیر از نظامی

چ  هنهر نظهامی را برجسهت     ا آنامّ ؛مبتکر دانست توان میوجود آورده باشند و لذا نظامی را در ابدا  این شیوه ن

، یدایك چنین موقریتی در یه  داسهتان  است. پ شرفنام  ةمنظوم دررای استفاده از این شیوه ، اورار او بکند می

به  الگهویی بهرای     رسد یمب  نظر  ،ولی در مورد نظامی ؛  و ب  اقتضای حوادث داستان باشدعامدانغیر  تواند می

 دارد. ها ش صیّتدل شده است و نشان از رویکرد آگاهانة او در پرداخت مبّ پردازی ش صیّت

از  ییکه قهرمهان بها    هها  منظومه  ب  اوج رسانده اسهت. اگهر در دیگهر     شرفنام نظامی کاربرد این شیوه را در 

. گیرنهد  یمه فرعی در تقابل با اسکندر قرار  ش صیّت، در این منظوم  چند شود میفرعی مقایس   های ش صیّت

 ،ان چهین اقه وفت تدبیر و کاردانی و بها خ  ،وفت شجاعت، با قنطال روس ،مقایس  با لنگر )پادشاه زنگیان(در 

منفرهل، سهردرگم و در    ،ر ایهن شهرایط  . او ددنگرد یم آشکار ی اسکندرها ضرم نقط و وفت غرور و عزّت 

مقایسه  بها او،   ی که   ش صیّتنوشاب  مقتدر، کاردان و فروتن است.  ک  یدرحال؛ رسد یمعین حال مغرور ب  نظر 

کم  کهرده اسهت، داراسهت. نظهامی در     اسهکندر  پهردازی  ش صهیّت ، به   فرعهی  های ش صیّتبیك از سایر 

نفهس   تبهاعزّ ، فروتن، خردمند، دادگر، یكدوراند، جو ول اسکندر را فردی  ،ماجرای رویارویی این دو نفر

دارا و  پهردازی  ش صهیّت زیهرا بها    ؛دی برای نشان دادن این وفات نداردترمّنظامی . کند میفی مررّ یتباکفاو 
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و حسهود، اسهکندر که  در     کفایت یب، مغرور، ظالم، طل  جنگ، لجباز، فکر کوتاهی  فرد  عنوان ب فی او مررّ

 .  شود میشناخت   ها،با وفات عکس آن خود خودب  ،ار داردمقابل او قر

 شخصیّتل تحوّ

. اسهکندر از  پهذیرد  مهی ل ی پویاسهت و در طهول داسهتان توهوّ    ش صیّت ،نظامی ةشرفنام اولی داستان ش صیّت

 .شود میمبدّل  سترگیندب  ی  فیلسوف حکیم و سپس ب  پیامبری  ،وج جهانفرمانروایی 

ناگههانی   ههای لدچهار توهوّ   او ههای  داسهتان وارد شده است ک  افراد در پردازی نظامی ب  داستاناین ایراد 

ی قهرمهان  ش صهیّت بها زمینه  و الگهوی     ،ا مرمهوالً ایهن تغییهرات   تمهیداتی اندیشیده شده، امّه ند رچهو  شوند یم

ل شهود،  ی در داسهتان دسهت وش توهوّ   ش صهیّت (. زمانی ک  قرار اسهت  616: 6565)حمیدیان،  ندسازگار نیست

(. 611: 6116)کهرس،  « 6و اعتبهار ب شهیدن   5 ، توقّه 6، ایجهاد فشهار  6یسهاز  آماده: »باید اجرا شود چهار مرحل 

 ش صهیّت ت تغییهر در  این باور در خواننده ایجاد شود که  ظرفیّه   ،لب  این مرناست ک  در درجة اوّ یساز آماده

فشهارها و  بلکه  بایهد    ؛ن تغییهرات کهافی نیسهت   کهرد بهرای جلهوه   ییتنهها  به   ،یسهاز  آمهاده این  اامّ ؛وجود دارد

د، نباشه  متقاعدکننهده را مجبور به  تغییهر کنهد. وقتهی ایهن دو مرحله         ش صیّتکافی ایجاد شود تا های  انگیزه

فهاقی ر   چنهین اتّ   ینکه اباشد بهر  است در داستان داللتی وجود داشت   تغییر را دارد و الز  خواننده انتظار توقّ

اعتبار ب شیدن ب  تووّل اسهت و به  عملکردههایی اشهاره دارد که  به  خواننهده اجهازه          ،آخرداده است. مرحلة 

به    توانهد  مهی  ،و نووۀ آن مطمئن شهود. نقصهان ههر یه  از ایهن مراحهل       ش صیّتاز ایجاد تغییر در  ،دهد می

 شدن تووّل لطم  بزند. یرباورپذ

را با هم در نظهر بگیهریم. تهوالی ایهن دو      نام  قبالاشرفنام  و باید دو منظومة  ،سکندرا ش صیّتل مورد تووّدر 

. آمیهزد  یمه حاکم حکیم افالطونی را با ی  پیامبر شرقی از نسل ابراهیم در قال  فهات  مقهدونی     ی ، منظوم 

را  و حکومهت ت نبهوّ  ینو به  و حهاکم ، رمهزی از وحهدت بهین حکهیم     هماننهد  یبه او در وجود قهرمانی چنهین  

 :از این قرارند ل اسکندر(. مراحل چهارگانة توو661ّ 6566، کوب نرّیز) کند میتصویر

شهده  در نظهر گرفته   اسهکندر   ش صهیّت در  ،گهری و عهدالت  داری یند ،حکمت های ین زم یساز آمادهالم( 

 یههها منههاظرهمههداو  بهها دانشههمندان و  ینینشهه هههمحکمههت اسههکندر از طریهه   ،نامهه  اقبههالدر شههرفنام  و اسههت. 

ابتکهارات و اختراعهات    نیهز  ط خودش وجمة کت  پهلوی و نوشتن چند کتاب توسّ، دستور او ب  تراش یفلسف

                                                                                                                                                          
1. preparation 

2. pressure 

3. realization 

4. validation 
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را ویران و مرد  را به  پرسهتك    ها بت ان و  ها آتشکده ،سفرهایكطیّ . اسکندر در گیرد میاو مورد تأکید قرار 

ان و نیایشهگری و  از ادیهم در یونه   یا خان  نهانا کردن مهیّ زیارت کرب  و ، . رفتن او ب  مکّکند میخدا رهنمون 

تلفیه   . ت تغییهر به  پیهامبری در وجهود اوسهت     نیهز نشهان دهنهدۀ ظرفیّه     خان  نهانتضرّ  او ب  درگاه خداوند در 

 کرده است.ل او ایجادرا برای تووّ یساز آمادهشرایط مناس  نیز ت اسکندر با ذوالقرنین قرآن هویّ

جهوانمرد  و جههانگیر   یبلک  پادشاه ؛ام  نیستکخوار خوداسکندر ی  شاه جهان شرفنام ب( ایجاد فشار: در 

از زبهان سهایر    ،یانهدوز  دانهك راسهتی و   ،و گرایك ب  نیکی یاطلبیدناندرزهایی برای ترا  ،با این حال .است

مهرگ و   ةدارا در آسهتان داستان بیان شده است ک  حکهم عامهل فشهار را دارد؛ مرهل انهدرزهای       های ش صیّت

)نظهامی،  « پهرداز کهن  را رنگ پاا دل»ک   دهد میند پنیز سقراط ب  او  نام  اقبالر د .اندرزهای فریبرز و نوشاب 

اساسههی در روحیههة اسههکندر پدیههدار  هههای یدگرگههون ،( و بهها ایههن سلسههل  عوامههل666، ب 615ا لههم:  6516

 .گردد یم

ت سهتجوی آب حیها  در پایهان سهفرش به  ظلمهات و ج     ،ل روحهی اسهکندر    تووّتوقّ ،شرفنام در  : ج( توقّ

ز ا ،عز  جستجوی حکمهت و علهم را دارد   ،ییجو جهانو ب  جای  ییریافت تغک  دیگر  او .نشان داده شده است

رای او از آب حیهات خوشهایندتر   زیرا ووبت اهل حکمت به  ؛کند میامیدی ننیافتن چشمة آب حیوان ابراز نا

)نظهامی،  « ر حکمهت ایهزدی بهاز کهرد    ساز کهرد. د  ها ی ماز دانك بسی »و  گردد یمبنابراین ب  یونان باز  ؛است

 یخهوار  بهاده تهرا   ،  تغییر اسکندر از حکیم ب  پیهامبر لین نشانة توقّاوّ ،نام  اقبال(. در 55ب  ،665، ب: 6511

را در  یتغییهر سهاقی به  مغنّه     ،(693: 6566)کهوب  یهن زرّ .بز  او از آن خالی نبهود  ،شرفنام است ک  در سراسر 

 یهامبری پبرای آمادگی اسکندر جهت نیهل به     یخوار باده. ترا داند یمل ن تووّمرتبط با همی ،فتارآغاز هر گ

الز  است و پیداست ک  سما  موسیقی برای نظامی ک  در عصهر او مشهایخ وهوفی  در خانقهاه تووهی  به  آن       

 ، بها مبنهی بهر ایمهان    مهدافع علهمِ   عنهوان  به  اسکندر  ۀدر پرهیزکاری ن واهد بود. مناظر ، موج  قدحکردند یم

 ،  اسهت و در نهایهت  نشانة دیگر توقّ ،مظهر علم عاری از ایمان و در نهایت پیروزی اوعنوان ب حکیم هندی، 

 .رساند یم  کامل تووّل حاکم حکیم ب  پیامبر را توقّ ،دریافت پیغا  سروش و رسیدن ب  مقا  پیامبری

ایهن   ،ا تهوالی دو منظومه   امّ ؛خالی است یاعتبارب شمستقل از مرحلة  طور ب  شرفنام د( اعتبار ب شیدن: منظومة 

به  شهکل کامهل و مبسهوط      ،نامه   اقبهال وّل اسکندر از حاکم ب  حکهیم در  امکان را ب  نظامی داده است تا ب  تو

زیرا ب هك اعظهم منظومهة     ؛شود میاعتبار بب شد. برای اعتبار ب شیدن تووّل حکیم ب  پیامبر نیز این بسط دیده 

 گسهتری  یهن دمهرد  و   گهری  یتهدااسکندر پس از پیامبری اختصاص دارد ک  در آن ب   ب  سفرهای ،نام  اقبال

 .  پردازد می
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چهون  نیهز ههم   هها  آنبه    . اوادی استفاده کهرده اسهت  یفرعی ز های ش صیّتاز  ،شرفنام نظامی در منظومة 

اسهت. ایهن      نشان داده و در عین حهال از حضهور اسهکندر در داسهتان نیهز کاسهت  نشهده       اولی توجّ ش صیّت

نشهان   هها  یبررس ،با این حال .آید یمحضور اسکندر پایین بسامد و  شود میدگرگون  نام  اقبالدر البتّ  وضریت 

 ،شهرفنام  رو ب  پیشهرفتی را طهی کهرده و در    روند در مجمو   ،خود یسینو داستانک  نظامی در مسیر  دنده می
 نشان داده است. دازیپر ش صیّتدر  بیشتر یمهارت ،قبل های منظوم نسبت ب  

در پرداخهت   هها  شهیوه مترادل اسهت و تمها     ها ش صیّتحضور اسکندر در کنار سایر  ،شرفنام در منظومة 

و موضهو  داسهتان هسهتند. اسهتفاده از ترریهم       ش صهیّت او در تناس  با یکهدیگر و در تناسه  بها     ش صیّت

ظومه  به  میهزان    ننها ، در ایهن م  فاهیمِ برآمده از مندی از مبهرهو شیوۀ  یافت  کاهك یریگچشمب  میزان  ،مستقیم

فرعهی   ش صهیّت اسهکندر بها چنهد     ش صهیّت چنهین  ههم  .اسهت شهده دخیل  پردازی ش صیّتدر  یهتوجّ قابل

را  ش صهیّت ل توهوّل  س  شرط اوّ شرفنام . آیدمیحسابب  پردازی ش صیّتت ک  از نقاط قوّ دشومیمقایس 

را نیهز   یاعتبارب شه ادامهة آن، مرحلهة    عنهوان  به   نامه   اقبهال گهرفتن منظومهة    در مورد اسکندر دارد و با در نظهر 

 خواهد بود. تر پذیرفتنیکامل و  ،اسکندر ش صیّتمشاهده کرد و بدین ترتی  تووّل  توان می

نتوانسهت  اوج   نامه   اقبهال ، شهود  مهی در آثار نظامی دیده  پردازی ش صیّتمسیر رو ب  پیشرفتی ک  در  رغم ب 

  ول مواجه  اسهت. البتّه   فه نظهامی در ایهن منظومه  بها ا     پردازی ش صیّتفت را ب  نمایك بگذارد و هنر این پیشر

انسهجا    نیهز،  نامه   اقبهال در  وجود نظامی درونی شده است ودر  ،م تلم های شیوهاستفاده از  رعایت ترادل در

 را شاهد هستیم. پردازی ش صیّتم تلم  های شیوه

در پرداخهت   هها  شهیوه  و تمها  مترادل اسهت   ها ش صیّتکندر در کنار سایر حضور اس، شرفنام  ةمنظومدر 

در مهورد   را ش صهیّت شرایط توول  این منظوم ،نظامی در  وجود دارد. فاده از ترریم مستقیمو است ش صیّت

چنهان   هرچنهد ؛ و پهذیرفتنی اسهت  ل اسهکندرکامل  تووّ،نام  اقبالاسکندر رعایت کرده است. با در نظر گرفتن 

وضهریت ظهاهری در   نمهود   را ب  نمایك بگذارد.پردازی داستاننتوانست  اوج پیشرفت ذشت، این منظوم  ک  گ

  نظامی ب  این نکت  بوده است که  چهون قصهد    توجّ هم  آندلیل ی کمتر بر خورداراست ک  از بسامد نام  اقبال

ت داشهت  که    بهی چههره و بهی ملّیه     ش صهیّت نیاز ب  یه    ،اقدا  کند پیامبر عنوان ب فی اسکندر دارد برای مررّ

چنهان رونهد کاهشهی    ههم  ،ترریم مستقیمۀ شیو کاربردی رو ایناز  ا  خود را ب  گوش جهانیان برساند؛پی بتواند

 .شود میو کار نظامی موسوب  نام  اقبالخود را حفظ کرده است و این نیز از مواسن ب ك 

 گیری نتیجه .9
و  نمهایی  جلهوه به    ،پهردازی  ش صهیّت م تلهم   ههای  روشن  کهاربرد  ک  چگو دنده مینشان نتایج این توقی  

در مهتن   تهر  کهم بها دخالهت    سهو  یه  داستانی در آثار نظامی کم  کهرده اسهت. او از    های چهرهشدن صخا
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افهزوده و از   خهود  پهردازی  داسهتان بر قدرت و اعتالی هنهر  ، ها ش صیّتداستان و پرهیز از بیان مستقیم وفات 

شهدن و  مهانع از تیه    ،هها  آنمسهتقیم و اسهتفادۀ مناسه  از    نمایك غیر های روش  ب  توجّ ب  دلیل ،سوی دیگر

 ۀحههوزرا در  رو بهه  رشههد یرونههد ،شههرفنام اسههت. نظههامی در داسههتانی شههده هههای ش صههیّت بههودن ای کلیشهه 

گهذارد که    میرو ب  افول  پردازی ش صیّتط او بر تسلّ ،نام  اقبالهرچند در  است؛نشان داده پردازی ش صیّت

 باشد:منظوم  سن و ب  سب  ترس از ناتما  ماندن  کهولت ك،ب  دلیل ناتوان شدنتواند می

 ید  از دولههههههههت تیزگهههههههها  اسهههههههههر
 

 کهههه  بگههههذارد ایههههن نقههههك را ناتمهههها      
 

 (661: 6516)نظامی،  

 ،فرعهی  ههای  ش صهیّت د است، با وجود تردّ پردازی داستانک  اوج هنرنمایی نظامی در شرفنام  ةمنظومدر 

 ؛هها  شهیوه او از انهوا    ش صهیّت متناسه  و مترهادل اسهت و در پرداخهت      ،بسامد حضهور اسهکندر در داسهتان   

 استفاده شده است. ای هوشمندان ب  شکل  ،اش اص نا گیری از بهرهص شیوۀ و صب

ة بایسهت ههر چههار شهرط    این دگرگونی، . رسد میل ووّدر مسیر داستان ب  ت ،نام  اقبالو شرفنام  اسکندر در 

در حههوزۀ  شههرفنام و ایههن یکههی دیگههر از دالیههل برجسههتگی  اسههتدار یرباورپههذکامههل و  طههور بهه را داسههتانی 

ك به  کهار گرفته  اسهت،     ههای  داسهتان  های ش صیّتی ک  نظامی در پرداخت های شیوهاست.  پردازی ش صیّت

چنهین عامهل تمهایز و    و ههم سهرایان از آثهار او باشهد    ل استقبال فهراوان شهاعران و نظیهره   یکی از دالی دنتوان می

 داستانی موسوب شود. های منظوم سایر برجستگی کار او نسبت ب  
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