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  سرایی در دیوان ناصرخسرو  شناسی شکوائیه سبک
  1نرگس اسکویی

  مقدمه
کوشد زندگی را با اخالق و با  یابیم که می ناصرخسرو را مردي می« .ناصرخسرو یکی از معناگراترین شاعران ماست

، هدف اصلی از شعر و ادبیات، گانی ناصرخسرو یشهدر نظام اند .)26: 1383، (هانسبرگر» گذراندن غرض و هدف بگذراند
: 1368، (صفا» خاصیت عمدة شعر ناصر خسرو اشتمال آن بر مواعظ و حکم است«گري است  ارشاد و نصیحت، تعلیم
در قرن پنجم «آمده است:  ارشاد و تبلیغ براي ناصرخسرو یک وظیفۀ شرعی و تکلیف مکتبی به شمار می، تعلیم .)454

ها و مسائل مرتبط  و شرایط نابسامان اجتماعی که حاصل سیر شتابان دگرگونی در حکومت هاي سیاسی یهجري ناآرام
حساسیت به امر تعلیم و پرورش اخالقی با شدت گرفتن  ...هاي اخالقی را آشکارتر کرد لزوم توجه به بحث، با آن بود
نظر اسماعیلیه و ناصر خسرو چنان اهمیت داشت که تعلیم در  ...هاي اسماعیلیه در قرن پنجم به اوج خود رسید فعالیت
   .)66: 1387، (مشرف» نامیدند می اهل تعلیمآنان را 
آموز  گیرد تا شعر معناگراي حکمت تجربی و ادبی خود را به کار می، مذهبی، کالمی، هاي علمی روي او تمام دارایی ازاین

و انسان بدون آن جایگاه اصلی خود را - شود  و مهم شمرده میبینی ا چه در فلسفه و جهان بسراید و مخاطب خود را بدان
» هاي اخالقی و تفکر دینی اوست نماي ارزش اشعار او آئینۀ تمام« .دعوت کند -در نظام آفرینش تثبیت نخواهد کرد

به هاي خاصی دارد که منحصرا متعلق  گیري حال و هوا و جهت، بدین دلیل شعر ناصرخسرو لحن .)8: 1392، (رادمنش
   .اوست

چیزي که سیماي ناصرخسرو را در « .ناصرخسرو شاعري است شاخص در ادبیات فارسی که سبک شخصی خود را دارد
و ، پایبندي و تعهد او به نوعی ایدئولوژي و ایمان، دهد میان شاعران سنّتی این سرزمین ممتاز و متفاوت جلوه می

این همان عنصري است که شعر او را از دایرة  .هاست یات انساندرنگ در مسیر ابالغ و گسترش آن در متن ح تالشی بی
، (درگاهی»  .آورد گر درمی دار و ابالغ کند و به گونۀ شعري آرمان سنت و آئین دیرپاي شعر کهن فارسی بیرون می

1378 :18(.   
منظور از  .ار استاستودر آن » ظهور فردیت«و  شعربر شخصی شدن  ادبی سبکایجاد و نیز شناخت و هم تمایز اساس 

 .ستدر زبان شعري او ا عقیده و نگرش شخصی او، سلیقه، فردیت بازتاب خصوصیات فردي نویسنده مانند ذوق
الخصوص فرقۀ  تر دین و علی انسان و از همه مهم، جهان، ناصرخسرو سلیقه و نگرش خاص خود را در باب خدا

او « .کرده استوضوح و صراحت کامل در دیوان شعرش تبیین با  -که بدان اعتقاد و اعتمادي عمیق دارد-اسماعیلیه 
زندگی ناصر خسرو به هم پیوسته و  .گونه نیز زندگی و رفتار کرده است اندیشیده شعر گفته و همان طور که می همان

 توان گفت شعر ناصر خسرو از نظر می .کرداري داشته است مطابق اعتقاد خویش و شعري نمودار هر دو .همانند است
» واژگان و آهنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ همان ساخت اندیشۀ اوست در قالب وزن و کلمات، محتوي و صورت

بر پایۀ چنین ابزاري گشته است در خدمت و تبلیغ اعتقاد و مسلک او؛ ، در نتیجه شعر ناصرخسرو .)76: 1377، (یوسفی
اص به منطق ادبیات است که ناصرخسرو اغلب برخالف اعتقادي راسخ به مذهب و مسلک و نیز بر مبناي آن نگرش خ
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ت ، اي جدا بافته و نقشی برجسته بر بستر ادبیات ما کند و چون تافته هاي شاعرانه و ادبی حرکت می جریان سنّ
   .کند گري می جلوه

، تماعیهاي مختلف اج گیري از طیف ناصر در نقد و نکته« .گر است ناصرخسرو شاعري منتقد و شکوه، حال درعین 
بوده است ، اند پیشاهنگ همۀ شاعران اجتماعی و همۀ کسانی که شعر را به شالق انذار و تازیانۀ بیداري بدل کرده

بخت و مردم ، فلک، خدا، هاي وي معموال ابیاتی معترضانه خطاب به زمین و آسمان در چکامه .)97: 1378، (درگاهی
سرا  توان او را نخستین شاعر شکوائیه آن چندان است که می، ر خسروبسآمد شکوائیه در شعر ناص .اش وجود دارد زمانه

ات ما بوده است و پس از او نیز قرن .در تاریخ ادبیات ایران نامید تا روزگار ما  ها شکوائیه پیش از ناصر خسرو در ادبی
چون بسیاري دیگر از هم، است؛ اما کیفت و سبک شکوائیه در دیوان ناصر خسرو پیوسته در شعر فارسی جریان داشته

شناسی خاص ناصر  شکلی شخصی و منحصر به فرد یافته است که مستقیما از بینش و هستی، مضامین و انواع شعري
اما ، آورند در حوزة ادب غنائی به شمار می، اگر چه شکوائیه را در تقسیمات ادبی، به بیان دیگر .گیرد خسرو نشأت می

ها را در  آن  توان اي است که می هاي ناصر خسرو وجود دارد به گونه که در شکوائیهزبان و اندیشۀ متفاوتی ، لحن، سبک
   .حوزة ادبیات تعلیمی جاي داد

  بیان مساله
هاي ناصر خسرو با  بررسی کیفیت و دالیل تفاوت موجود در شکوائیه، سوال اصلی این تحقیق، بنا بر آنچه گفته شد 

در بررسی ، شناختی هاي سبک از روش، براي یافتن پاسخ این سوال .است هاي دیگر شاعران ادبیات فارسی شکواییه
هاي این  هاي موجود در دیوان قصاید ناصر خسرو استفاده شده است تا علت  ادبی و زبانیِ شکوائیه، گانۀ فکري سطوح سه

به ، دسته از اشعارنیز با بررسی دقیق مضامین و موضوعات مطرح در این  چنین در سطح فکري هم .تمایز مشخص گردد
   .هاي ناصر خسرو پرداخته شده است  کنکاش در سبک گویش و اندیشه

  پیشینۀ تحقیق
) در 1390( کدخدایی، »6شکواییه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن «نامۀ  ) در پایان1385( جعفري، پیش از این 

شکوائیه در دیوان «) در مقالۀ 1390(باباصفري و » 5 نامۀ قرن شکواییه در سبک خراسانی از آغاز تا پایان«نامۀ  پایان
هاي  تقریبا در تمام پژوهش .اند مبحث شکوائیه و انتقاد در آثار ناصر خسرو را بازجسته و تبیین نموده» ناصرخسرو

 چنین در اکثر آثار پژوهشی که به نقد و تحلیل آثار و هم .خورد نام ناصر خسرو هم به چشم می، پیرامون شکوائیه
به مضمون پربسامد شکوه و انتقاد در شعر ، اي جسته و گریخته به گونه، هاي ناصر خسرو اختصاص دارد اندیشه

بندي  به تقسیم، تمام این تحقیقات به بررسی مضمون و محتوا در شعر شکوائیه پرداخته .ناصرخسرو اشاراتی شده است
   .اند موضوعی این شعر بسنده کرده

  ضرورت تحقیق
این مبحث از تمام جهات و نیز سطوح سبکی بررسی و تحلیل ، راوانی کمی آثار پژوهشی در موضوع شکوائیهبا وجود ف

مضافا بر این ، هاي متفاوت و دیگرگونه در دیوان ناصر خسرو بسیار زیاد است نشده است؛ از طرف دیگر بسامد شکوائیه
طبیعتا براي درك بهتر آن چه  .پیشین در خود دارند سبک و روحیاتی متمایز از نتیجۀ مطالعات، ها که این شکوائیه

چنین براي بررسی احتمال وجود انواع دیگري از شکوائیه در ادب  و هم ناصر خسرو گفته است و نیز چگونگی گفتار او
که این تحقیق آن را هدف  سرایی در اشعار ناصر خسرو وجود دارد نیاز به بررسی دقیق و چند بعدي شکواییه، فارسی

   .ود قرار داده استخ
  بحث و بررسی

  تعاریف و کلیات: .1       
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ها یا آن گونه  ها و گالیه گري به شکوه، هاي متفاوت از ادبیات ایران ها و سبک در دوره، بخش بزرگی از آثار ادبی غنائی
به معناي شکایت ، یالشکوي اصطالحی بالغ بثّ .گویندگان اختصاص یافته است» الشّکوي بث«اند به  که ادباي ما گفته

انما اشکوا بثی و حزنی الی اهللا و اعلم من اهللا ما ال «: در آیۀ کریمۀ شاعر از روزگار و اهل آن است که از قول یعقوب (ع)
   .) اقتباس شده است86(یوسف:  »تعلمون
 بر کردن رنگد با که است هایی شخصیت خصایص زمره در ویژگی این .است انسانی رفتار در روانی اي سویه شکایت
 طرف یک شکایت در .گشایند می شکایت به لب، ناگزیر به و مانند می متوقف موضوع آزاردهنده وجه در، مختلف مسائل
 از گالیه و شکوه ظهور .باشد شکایت پاسخگوي بایستی که است موضوعی یا شخص، دیگر طرف و است شاکی شخص
 نتیجۀ نیز نویسنده یا شاعر احوال و افکار، اوست احوال و افکار لمحصو، شاعر یا نویسنده حیات وقایع و دنیا و زندگی
رات از اي مجموعه  و درد دادن تسکین و تخفیف، شعر در شکایت از هدف .است شاعرانه بینش از منتج و گوناگون موثّ

 نآمد پدید باعث که مهمی هاي ویژگی از .است کرده احاطه خود در را شاکی انسان جان که است هایی رنج
 زندگی مختلف امور در پیاپی نابسامانی و اغتشاش، احوال ناپایداري به توان می شده ایران ادبیات در سرایی شکواییه
   .اشاره کرد اجتماعی و فردي

شناساندن  به دلیلبیشتر  - شناختی و هنري آن هاي زیبایی عالوه بر جنبه- ها ت شکوائیهاهمی، هاي ادبی در بررسی
یت زیرا هر شکوائیه عالوه بر آشکار ساختن وضع، هاست سرایندگان آنهاي  آل ناسی و حتی ایدهش و هستیات روحی

   .دهد او نیز تصویر روشنی به دست می و انسان آرمانی آرمانی ۀاز جامع، از جهات متعدد و مختلف زندگی شاعر
ده است و اگر چه بر حسب اوضاع زمانه با آن همراه بو، قرن سوم درفارسی هاي شعر  گام ه از نخستینشکوائیهر چند  

ر در آن مضامین و، هاي معیشتی و یا احوال و افکار شاعران مختلف  و ویژگی اما، شده استها وارد  مقاصدي متغی 
ات فارسی ها علی شکوائیه، واقع به و رنگ و بوي تقریبا   شکل و روحیه، رغم حجم بسیار و گسترة وسیع در تاریخ ادبی

 ...و انوري، مجیرالدین بیلقانی، خاقانی، سنایی، مسعود سعدگو مانند  هاي شعري شاعران پارسی یوانیکسانی در د
اشکال و موضوعات و اهداف تقریبا یکسانی را ، هاي پیرامون شکواییه از این روي در اغلب تحقیقات و پژوهش .داراست

 اي که به گونه، اند را براي آن در نظر گرفتهو به همین ترتیب تقسیمات محدود و مشابهی  اند براي آن برشمرده
قابلیت انطباق با یک یا چند ، هاي تاریخی و ادبی مختلف هاي موجود در آثار و دواوین شاعران گوناگون از دوره شکواییه

  مورد از این تقسیمات را خواهد داشت:
نااهلی و ، و خاندان و همسر ناموافق رفیق و شریک، بخت نامساعد، شاعران از زمین و آسمان، ها الف: در شکوائیه

نابسامانی وضعیت زندان و خانه ، خریداري فضل و هنر بی، سختی شرایط زندگی، ناجوانمردي و خرابی زمانه و مردمش
به ، ها را از نظر محتوایی شکوائیه، به طور کلی .مندند گالیه ...کفایتی زمامداران و عدالتی و بی ظلم و بی، و شهر و کشور

  اند: ه تقسیم نمودهدست پنج
، رهاي مقد نابرابري، ناسازگاري بخت، گردش آسمان، شکایت از دستگاه آفرینش رینظ، فلسفیهاي  شکوائیه .1-الف 

  ؛…ناپیدایی غایات امور و
سر هاي گوناگونی که بر  و شکایت از عقبه جانان فراق در جان اشتیاق و قراري بی بیان در هاي عرفانی: هئیشکوا -2- الف

  ؛راه سالک و رجعت به اصل وجود قرار دارد
  ؛ ...ونادانی و فساد اخالق عوام ، هاي اجتماعی شکایت از نابرابري رینظ، اجتماعیهاي  هییشکوا -3- الف
  ؛شکوه از حاکمان و مدیران سیاسی نظر:، سیاسیهاي  هییشکوا -4- الف
ناداري ، تنهایی، خواري و بی کسی، بیماري، حالی پریشان، شکوه از ضعف جسمانی رینظ، شخصیهاي  شکواییه -5- الف

   .)الشکوي : ذیل بت1375، / سرّامیالشکوي : ذیل بث1381ّ، و موضوعاتی از این قبیل (دادبه
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حول ، مایۀ غالب در این گونه اشعار محور اصلی بحث است و درون، ها شاعر در اغلب شکوائیه» من«ب)   
   .چرخد می، ها باخبر است از آن» من«یا ، است آمده» من«مصایبی که بر سر 

یا رفتن ، گیرد و در آن تعدد موضوع محتوا و روند ثابتی را پی می، تقریبا در تمام موضوعات، ج) شعر شکوایی  
ت ادبی دیرین به - حتی در شکل قصیده  .از موضوعی به موضوع دیگر وجود ندارد که در سایر مضامین به اقتضاي سنّ

 -شود تقسیم می، نسیب یا تغزل) و تنۀ اصلی که بیانگر مضمون اساسی قصیده است، (تشبیبدو بخش اصلی مقدمه 
   .کنند یک موضوع را تعقیب می، شود و قصاید شکوائی از آغاز تا انجام هم این روند دیده می

ها در اکثر اوقات بیان و  هم چنین شکوائیه .آمیز است و یا فریادگونه و اعتراضی ها اغلب یا گالیه د) لحن شکوائیه         
   .اند اي اوقات به طریق هجو و ریشخند به راه هزل هم رفته هر چند در پاره، نگاه جدي دارند

   .ها وجود دارد گري در آن ها زبانی روشن و ساده دارند و کمتر اغماض و ابهام و صنعت ه) شکوائیه          
در موضوع شکواییه است که در تحقیقات پیشین و موازي با این مشترکات کلی موجود و یافته شده ، ها این ویژگی
گذاریم و در ادامۀ  هاي عمومی (در مقابل شخصی) می ها را شکواییه ها اشاره شده است؛ ما نام این شکوائیه تحقیق بدان

سته از آثار هاي موجود در این د به بررسی تفاوت، هاي ناصر خسرو مقاله با ذکر مشخصات سبکی و محتوایی شکواییه
   .پردازیم هاي عمومی می ناصر خسرو و شکواییه

  هاي ناصرخسرو شکوائیه
شعرهایی است ، هایی که کشیده است کند از رنج آن شعرهاي ناصر خسرو که حسب حال اوست و حکایت می«

: 1377، (یوسفی»  ...اي است از احساس و عاطفه و تخیل و اندیشه جوهر شعري دارد و آمیزه ...صمیمانه و بسیار موثر
ه به همان اصل با توج گی است؛ اما بحث ناصر خسرو هاي روزمره ناشی از درد، هاي بیشتر شاعران محتواي شکوه  .)79

درد جمعی است  درد او .ها ندارد گی دردي ازجنس روز مره جدا از دیگران است؛ زیرا او، اش مسؤولیت فی نفسه تعهد و
 ةزیرا وي همه چیز را در حوز گیرد؛ شکل می ازهمین جا، ناصرخسروهاي  شعر و شکوائیه درتوجه  قابل و مهمترین اصلِ

 جامعۀ ناهماهنگی بیان، ها شکوائیه این اصلی جوهرة .گذراند همگانی می ۀاز پرویزن تجرب کند و خرد جمعی مطرح می
جامعۀ ، مطلوب و رهبر آرمانی اوجامعۀ « .کند می زندگی ناکامی به آن در خود که است اي جامعه با شاعر آرمانی

دي از تبار علوي است که  مذهبی شیعی اسماعیلی مبتنی بر عقل و خرد است و انسان آرمانی او نیز از اوالد نبی و سی
، در واقع ناصرخسرو با توصیف انسان آرمانی و شهر آرمانی .المستنصرباهللا خلیفۀ فاطمی مصر است، در شعر ناصرخسرو
ایران دورة غزنوي و سلجوقی را ، دهد و با این کار ود را در بارة جامعۀ موجود زمانۀ خویش ارائه میموضع و نظرگاه خ

محرومیت و اعتراضی که ، این همه نغمۀ تلخکامی .)168: 1377، (بشیري» دهد برد و مورد انتقاد قرار می زیر سوال می
بدیهی است «از مجاهده و تالش او در مسیر ایمان است: البته که حاکی از زندگی سخت و پر ، آورد از شعر او سر بر می

ه نمی، شاعري بزرگوار و پرمایه چون ناصرخسرو که از بلخ رانده شده و به گوشۀ یمگان افتاده است اي خوب  تواند روحی
ر روح راستی هم اگ ...نماید از خالل دیوان وي پیوسته رخ می، این طبع رنجیده و رنج کشیده .و شادان داشته باشد

اي  جز این نتیجه، آلوده به محرومیت و ناکامی باشد و دریچۀ امیدي بر وي گشوده نگردد، دچار یاس گردد و زندگانی
   .)63-61: 1362، (دشتی» ندارد

ت و شکل عادي شکوائیه در ادب غنائی حرکت می شکوائیه سنّ هاي منحصر  کند و ویژگی ها ناصرخسرو بر خالف جریان ِ
ناصر خسرو در روش و آیین خود «شود  هاي وي ناشی می اعتقادات و آرمان، ه مستقیما از روحیاتبه فردي دارد ک

فهم و ادراك ، متعصب است و توقّع دارد همه چون او فکر کنند و همه صادق و بلندنظر و از پستی و تذلّل بیزار باشند
الت وي نزدیک باشد پس هر کس  ...در راه مقاصد پست دنیوي نریزندمقام و مرتبت روح انسانی را ، مردم به سطح تعقّ

ة تعقّل دارد این توقّع متعصبانۀ  .)70: 1362، (دشتی» که چنین نیندیشد و استدالل او را نپذیرد خللی در بینش و قو
هاي  به اضافۀ تنهایی و طرد عمومی است که شاعر تنها افتادة یمگان را به شکوه، آرمانی و عدم تحقق آن در واقعیت
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گویی  .کنند ریزد که چون او فکر نمی خشم و نفرت خویش را بر سر کسانی می«دارد و  نجیروار و تند و تیز وا میز
   .)22، (همان» تعصب مذهبی در روح او جایی تهی نگذاشته است

  کار و کردار تــــــــــو اي گنبد زنگاري
  بستري پاك و پراکنـــــــــده کنی فردا

  تـــــو چون گربهبچۀ توست همه خلق و 
  مادري هرگز من چـــــون تو ندیده ستم

  مان؟ گر نبائیمت از بهر چـــــــــه زایی
  

  نه همی بینم جـــــــز مکر و ستمکاري  
  هر چه امروز فـــــــــراز آري و بنگاري
  روز و شب با بچــــــۀ خویش به پیکاري

  مان با تو و نـــــه بی تو مگر خواري نیست
   ...مان چـــــــون باز بیوباري ور بزایی

  )75: 1370، (ناصرخسرو 
  ساختار کلی .2 .1

بیانگر این نکته است که باید در گام نخست ، نتیجۀ حاصل از بررسی ساختاري قصاید شکوائیه در دیوان ناصرخسرو
  هاي وي را به دو نوع تقسیم نمود: شکواییه

  : نوع اول:2 .1 .1  
  د مبتنی بر دو بخش اصلی است:ساختار کلی این نوع قصای

با مضمون شکوا و ابراز نارضایتی شاعر از ، مقدمه قصیده: این نوع از قصاید شکوایی در دیوان ناصر خسرو -       
این معنی در چندین بیت متوالی با زبانی  .شود بخت نامراد و روزگار جفاکار) آغاز می، موضوعی (اغلب فلک غدار

دیگر  محور عمودي در این ابیات قوي است و ابیات ادامۀ منطقی و پیوستۀ یک .رود جلو میشود و  تمثیلی بیان می
    هستند:

  خواهی؟ اي گشت زمان ز مـــن چه می
  من بر ره ایـــــــــن جهان همی رفتم
  نازان و دنان به راه چـــــــــون دونان
  همراه شدي تو با مـــــــــن و یکسر 

  رحمت دزد بی از من بــــــــــردي تو

  نیزم مفــــــــــــروش زرق و روبــاهی  
  از مکر و فریب و غدر تـــــــــــو ساهی
  با قامت سرو و روي دیبـــــــــــــاهی
  ، شادي و نشاط روز بــــــــــــــرناهی
  دزدان نکنند رحــــــــــــــم بر راهی

  )105: 1370، (ناصر خسرو
اي است که در مقدمۀ قصیده از آن سخن  علت و یا راه نجات از مساله، نتیجه، از قصیده تنۀ قصیده: این بخش -     
، به مخاطبی دیگر، است مند بوده کرد از مخاطبی که در مقدمه نسبت به او معترض و گله شاعر با تغییر روي .است رفته

، در بیشتر مواقع .پردازد ه است میپسر) به موشکافی در مشکلی که در مقدمه از آن سخن گفت، با مخاطب دوم (پور
 .حل براي مساله و مشکلی است که در بخش مقدمه به آن اشاره شده است در اصل طرح راه، بخش دوم این قصاید

گیرد و معموال تا انتهاي قصاید ادامه  بخش دوم (در بیشتر مواقع) تعداد ابیات و حجم بیشتري از قصیده را در برمی
  یابد: می

  نگ دهــــــــــــر قصد تو اي کرده نه 
  زین چاه همــــــــــــــی برآمدت باید
  چاه این جسد گــــــــــران تاریک است

  باید  اکنونت دراز کـــــــــــــــــرد می

  روزیت فروخـــــــــــــورده به ناگاهی  
  گنه چاهی تا چند بوي تـــــــــــــو بی

رم و گم   راهیاین افکندت بـــــــــــه گُ
   ...که گــــــــــرفت قد کوتاهی، طاعت

  (همان)
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جانشینی ، در این اشعار» من«شود آن است که  هاي ناصرخسرو حاصل می نکتۀ مهمی که از بررسی نوع اول از شکواییه
نیا سخن به تلخی و ناامیدي از این د، ناصرخسرو با تبیین جایگاه ناپایدار آدمی در جهان، یعنی نوع انسان» ما«است از 

 داند که هر لحظه باید مهیاي کوچیدن باشد: گوید و آدمی را مسافري می می
  رخ گردان مادرمـــــــــــاي چ يگر تو

 ه باشد در جهانــــــــک، اي خردمندان
 است این جهان وار گشتهــــگرگ مردم خ
 ودم اکنون روبهمـــــــــــــشیر غران ب

 خوب رنگه بستان ـــــــــاي بودم ب الله
 ه دنیا مگرویدـــــــــــــب، اي مسلمانان
 ري درازــــــعم، اي پسر، این جهان بود

  

 و دیگر و من دیگرم؟ـــــــــاي ت چون نه  
 ر مادر داورم؟ـــــــــــــبا چنین بد مه
 ر نداري باورمـــــــــــــــبنگر اینک گ

 ون چنبرمــــــــــــسرو بستان بودم اکن
 ون بر نیلوفرمــــــــــــکنون چو ا، تازه

 واه حاضرمـــــــــــــــمن شما را زو گ
  ...ق بهترمـــــــــهر سوئی یار و رفی

  )470: 1370، (ناصرخسرو
  .لحن در این نوع از قصاید شکوائیه ناصرخسرو آرام و جدي است

  نوع دوم: .2 .1 .2  
  یده به سه بخش قابل تفکیک است: تنۀ قص، در برخی دیگر از قصاید شکوائیۀ ناصرخسرو

  شکوائیه: .الف
  و روز و شب بیچاره گشت سال و مــاه   بر من

  من به یمگان در به زندانم از ایــــن دیوانگان
  زوار اندراین زنـــدان سنگین چون بماندم بی

  زار و نفور از صحبتم جمله گشتستند بـــــی
  کس نخواند نامۀ مـــــن کس نگوید نام من

  طعن بدخواهان و  ستایش خویشتن .ب
  من چیست؟ تسبیح و قران ودل  مونس جان

  گر ندارد حرمتم جاهل مــــــــرا کمتر نشد
  من به یمگان در نهانم علم من پیدا چنانک

  گري: تعلیم و نصیحت .ج
  علم و طاعت است پسر پیدا به   مردم از گاو اي

  طاعت و احسان و علـــم و راستی را برگزین

    
   ...رها کردند بس نغز و عجب چون بلعجبکا
  السري تـــو فریاد از تو خواهم آي رب عالم

  جز که از فضلت رهایش را سبب از که جویم
  نسب زمین و هم نشین و هــم هم زبان و هم

   ...جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب
  

  خاك پاي خاطر من چیست؟اشعار و خطب
  در و نه حسبسوي دانا نه نسب نه جاه و ق

  فعل نفس رستنی پیداست او در بیخ و حب
  

  ذنب علم و طاعت گاو باشد بی مردم بـــــی
  گوش چون داري به گفت بوقماش و بوقنب؟

  )98: 1370، (ناصرخسرو
  از همین نوع است شعر زیر:

  بنالم به تــــــــــــو اي علیم قدیر
  چه کردم که از مــــــن رمیده شدند 

  ــــــــــن بود بازو قويادب را به مـ
  به تحریر الفاظ مـــــــــن فخر کرد 
  بدان منگر اي خـــــواجه کز ظاهري
  بصارت بیلفغد بایــــــــــــد که تو

  ست خلق گر از تو چو از مــــن نفور

  از اهل خــــــــراسان صغیر و کبیر  
  ....همه خویش و بیگانه بـــر خیر خیر

  م کتابت قریربه من بـــــــــود چش
   .....همی کاغذ از دست مـــن بر حریر

  نبینی همی مــــــــرد دین را ظهیر
   .....اي گــر به چشمی بصیر ز خر به نه

  مکن هیچ بانگ و نفیر، ترا بـــــــــه
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  )402: 1370، (ناصرخسرو
خالق جهان از جهان و مردمش شود و در آن به  گویانه آغاز می اي که این چنین تند و تیز و شکوه حتی در قصیده

  کند و هم تعلیم و ارشاد و موعظه: به سبک و سیاق محبوب خود هم نقد می، برد هم  شکایت می
 اي کریم؟، ه جهان استـین چه خلق و چا -

 ران سوگند توـــراست کردند این خ
 آسمان یراخــــــــوان بهشتی با ف

 ها ولیکــــــــاز در مهلت نیند این
 ن توستــــــغربت ز بهر دیمر مرا 

 ون زر زردـمن ز بهر دین شدم چ -
 انم دریغـــــــاز دروغ توست در ج

 وئی آنچه ندهندت همی؟ـــچند ج
 دن مجويــــــبقا مان در مقام بی -

 ون بیدار شوــــسال سی خفتی کن
 وه و یتیم خود مکنـــــــجور بر بی

  

 نبینم شرم و بیم و کس رامیــکز ت  
 شک جحیم ون بیــزینها کن پرکنی

 ها اي رحیمـــــنیست آن از بهر این
 م حلیمـــــهم کریمی ه، خدایا، تو

 وین سوي من بس عظیم است اي عظیم
 و سیم از بهر سیمـــــتو ز دین ماندي چ

 رستیمـــــــوز ستم توست ریشم پ
 ی جوید حکیم؟ـــــچیز ناموجود ک

 دون مقیمــــــتا نمانی در عذاب ای
 واب اصحاب الرقیمــــگر نخفتی خ

 ر زن بیوه و یتیمـــــــگر ب اي ستم
  )195-194: 1370، (ناصرخسرو

چه بر  یابد و شاعر جزئیات بیشتري را از آن تري می جنبۀ شخصی، در نوع دوم از قصاید شکوائی ناصرخسرو» من«
، گرا منی آرمان، جا که این من اما از آن، کند میو در عصر خودش رفته است براي مخاطب بازگو ، او در این جهان» منِ«

خرد جمعی ، زیرا براي شاعرِ من .گردد به الگویی چهت پند دادن و آموختن در نهایت تبدیل می، مبارز و متعصب است
  : .هاي اجتماعی بیش از رفاه روزمره مهم و قابل اعتنا است آل و ایده

  راندندـان و مان بـــمرا دونان زخ
 د نبات انــــــــدر زمینیبال روی

 گنجد، خراسان جاي دونان گشت
 نداند حال و کار من جز آن کس

 ر خراسانــــــهمانا خشم ایزد ب
 مان خان و بی که اوباشی همی بی
 ه قولیـــــکند مبطل محقی را ب

 ارون امتـــــــــه یازیرا دشمن
 رو با آل هامانـــــتو اي جاهل ب
 یست شایدون نــمرا گر ملک مام
 م نطقـر عالـــــبه آل مصطفی ب

  

  ویش ساهونـــــگروهی از نماز خ  
   اند و قارون که اهلش قـــوم هامان

 ه درون آزاده با دون؟ـــبه یک خان
 د از خانه بیرونـــکه دونانش کنن

 ده است گردونــبر این دونان بباری
 ان گشتند و خاتونـــدرو امروز خ

 از فریغوناد ــــــروایت کرده حم
 سرشته است اندر ایشان دیو وارون

 ذار با اوالد هارونـــــــــــمرا بگ
 ون هست ماذونــــکه افزونم زمام
 دونم فریدونـــــــــفریدونم فری
  ) 139: 1370، (ناصرخسرو

   .هاي ناصرخسرو بسیار تند و تیز و پرخاشگرانه است لحن در این نوع از شکوائیه
  يهاي فکر ویژگی 2 .2
 .)29تا:  بی، (شریعتی»  .هدف او حکومت تشیع است .منتهی هدف آن مذهب است .شعر ناصرخسرو همه متعهد است«

آمیزد و  جوشد و با احساسات او درمی مسلک و آیینی که از درون او می، تعهد ناصرخسرو تعهدي آیینی و مسلکی است
  ها و پافشاري گیري طرفدار او و سخت اندیشۀ کم .سازد ت میگونه عواطف و احساسا گاه شعر او را نیز سرشار از این آن
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همواره بغض ، به همراه درك تنهایی و منزوي رها شدنش توسط مردم، بسیارش بر سر تفکر و آرمانی که برگزیده است
رچه اگ، تري دارد ناصرخسرو وضع دردناك« .کند و کینه و در نهایت خشم و فریادهاي تندي را در شعر او منعکس می

گیري  سو تنها راه چاره را فاصله از یک، او در تعصب سخت و اعتراض اخالقی و زهد عبوس خود .خود متوجه آن نیست
(نقل از »  .پندارد و از سوي دیگر بر آن است که مصداق نظم مسلط را در همین دنیا تعویض کند از این نظم دنیایی می

از زبانی به زبان دیگر و ، که قصاید شکوائیۀ او از لحنی به لحن دیگر و دقیقا به همین جهت است .)24: 1378، درگاهی
    .هاي او کند و هم مبین احساسات اوست و هم بیانگر اعتقادات و آرمان از موضوعی به موضوع یا موضوعات دیگر سیر می
، نیست  نحصار شکوائیهآن فقط در ا ظاهريبر خالف شکل و هیات ، نظام فکري غالب در این نوع از قصاید ناصر خسرو

فقط ، یعنی قصد و منظور اصلی شاعر از گله و شکوه .گر و پندآموز است آمیز و انتقادي است و هم نصیحت هم گالیه
هاي دشوار و بعضا ناگزیر زندگی و  بلکه او با تصویر کردن موقعیت .شرح احوال یا ذکر مصیبت نیست، الشکوي بث

شرایط را براي ، آید هاي سخت و مراحل گوناگون حیات انسان براي او پیش می توصیف مصائب و آالمی که در گردنه
اي اخالقی یا مذهبی و نیز تبلیغ سبک زندگی و مشرب  تبیین هدف و منظور اصلی خود از شعر که یاد دادن نکته

  کند:  فکري دلخواهش است آماده می
 شعـرائید گر   مـراهاي  سخـن فژر این           بشنـاسیـد    خـراسـان  فروشـان شعـر    اي

 امـرائید؟   مـداح عاشق   و   غزل فتنـۀ           بر حکمت میري ز چه باید یابید چو از حرص
 تـائید دو  پشت    شما  مال طمـع  از  تا           را   شمـا   طبـع   مـر   یکـتـا نشـود حکـمت

 گیـائیـد و   آب سپـس  ستـوران  ـدمانن           نـدارید   بـاك   طمـع   به  بشـودتان   ار  آب
 ریـائیـد    اهـل  شما    گـرانـند  تـزویر           فقیـهان    امـروز چه  بخـواهید   راست   گـر

  )477، (همان                                                                                                                  
سعدي ، مولوي، زبان روایی در ادب تعلیمی جایگاه رفیعی دارد و از دیرباز بزرگان ادب تعلیمی نظیر سنایی حکایت و

هاي نهفته در آن حکایات  ها و عبرت هاي کوتاه و بلند و آموزه گري از زبان روایی و حکایت در آموختن و نصیحت ...و
هاي  اما در عوض تجربه، گري رفته است دور و بر حکایتناصر خسرو براي آموزش و یاد دادن کمتر  .اند سود جسته

پیش روي مخاطب  -با زبانی اعتراضی و لحنی پرخاشگر –اي تمثیلی  شخصی و اتفاقات زندگی خود را به گونه
علما و زعماي عصر و ، پیري، او اگر چه از حبس .گسترد تا نکاتی از دقایق زندگی و جهان و دین را به او یاد دهد می
سازد که او را پله پله تا مقصد و منظور اصلی شعر  اما از تمام این سخنان نردبانی می، نالد هاي خود می ییتنها

  یعنی تبلیغ تفکر خود و اندرزدهی به عامه مردم برساند:، متعهدش
 انه مال شدمـــــــدل ز افتعال اهل زم

 ور بود دلـــتا همچو زید و عمرو مرا ک
 چهرگان وبـگاهی ز درد عشق پس خ

 ه بار رزان شد دلم خرابــوقت خزان ب
 وین آسیا دوان و درو من نشسته پست

 است راگاه من شدهـپنداشتم که دهر چ
 باز دگر باره سوي او، ور کردــــــگر ج

 را زیر بند خویشـیک چندگاه داشت م
 و جانم ستوه گشتــــوز رنج روزگار چ

 ه داد بیابم ز دیو دهرــــــگفتم مگر ک
 ردنمــــــــبندگی شاه ببایست ک صد

 زایشان به قول و فعل ازیرا جدا شدم  
 چ کسی هر کجا شدمــعیبم نکرد هی
 رص مال پس کیمیا شدمـگاهی ز ح

 ه آب و گیا شدمـــــوقت بهار شاد ب
 دون سپیدسار در این آسیا شدمـــای

 ر او را چرا شدمــــتا خود ستوروار م
 وار از پس هیهایها شدم وارهــــــمیخ
 نوا شدم حال و باز گهی بی وبــگه خ

 ه در پادشا شدمـــــیک چند با ثنا ب
  شدمون بنگریستم ز عنا در بالــــچ

 روا شدم د کزو میـــــاز بهر یک امی
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 حاصلم هـــــجز درد و رنج چیز نیامد ب
 و نومید شد دلمـــوز مال شاه و میر چ

 ه راه دین بنمایند مر مراـــــــگفتم ک
 ه رستی زجور دهرـشاد باش ک«گفتند 

 گفتم چو نامشان علما بود و حال خوب
 تا چون به قال و قیل و مقاالت مختلف

 ، و رشوه بود و ریا مال و زهدشانــــچ، گفتم
 ا مر زمانه راــــشمار و ده مکر است بی

 چون غدر کرد حیله نماندم جز انک ازو
 ریم قصر امام اللوا شدمـــــچون در ح

 الزمان بتافت و نور امامــــبر جان من چ
  

 ه سوي او به امید شفا شدمــــزان کس ک
 امه و ردا شدمــــــزي اهل طیلسان و عم

 ل دنیا دل پرجفا شدمـــزیرا که ز اه
 م و اندر دعا شدمـــتا شاد گشت جان

 و ایشان رها شدمــکز دست جهل و فقر چ
 ا شدمـشان فن از عمر چند سال میان

 »ه چه مبتال شدم؟ـي کردگار باز با«
 من زو چنین رمیده به مکرودها شدم

 واه سوي نبی مصطفی شدمـــفریادخ
 گان آشنا شدمـــــــــناگاه با فریشت

 ی شدمـلیل السرار بودم شمس الضح
  )139-138: 1370، (ناصرخسرو

هاي سخت و تلخ زندگیش سخن  ربههاي روحی و جسمی خود از تج ناصر خسرو در این قصاید ابتدا با تشریح رنج
گوید و این که جهان  هاي روزگار می از بازي .کند درك نشدن توسط دیگران گله می، تنهایی، ناتوانی، از پیري .گوید می
در این  ...هایش را ذره ذره از او گرفته است و توانایی، هایش را غارت کرده دارایی، وفا چگونه او را به بازي گرفته است بی
  بغض حسرت و آه ندامت مضمر است:، فریاد اعتراض، امینمض

ر  این چنبر گردنده بدیـــــن گوي مدو  
  وز موي و رخم تیرگی و نور برون تاخت

  هر وعده و هر قول که کرد این فلک و گفت

  چون سرو سهی قد مــــرا کرد چو چنبر  
ر تازنده شب تیـــــــــــره پسِ روزِ منو  

رآن وعده خالف آمـــ ــــد و آن قول مزو  
  )131: 1370، (ناصر خسرو

  پس هر چــه همی زیر شب و روز بزایند
  ترکیب تــــو سفلی و کثیف است ولیکن 
  بنگر کــــــــه خداوند ز بهر تو چه آورد

  

  فرزند دروغند و مــــــــــزور همه یکسر  
  گر علوي و لطیف است بـــــدو در صورت

  در این حصن مدوراز نعمت بی مــــــــرّ 
  )131، (همان

چنین تمهیدي هستند براي بسط و گسترش معناي  ها نیستند بلکه هم تنها منظور و مقصود قصیده، ها اما این گالیه
زندگی و سرگذشت خود را داستانی ، به تعبیر دیگر ناصر خسرو در این ابیات .اند تعلیمی که بر اساس این زمینه بنا شده

  صطالح آیینۀ عبرتی ساخته است براي مخاطب: آموز و به ا عبرت
  گر ترا دنیا همی خـــــــــــواند به زرق
  آن کند با تو کــــــــه با من کرد راست

  هاي او ز مـــــــــن برخوان که من  فعل
  گر ترا دنیا همـــــــــــی خواند به زرق
  آن کند با تو کــــــــه با من کرد راست

  را منــــــــــــــکرممن دروغ و زرق او   
  پیش مــــــــــــن بنشین و نیکو بنگرم
  هر جفایی را کــــــــــــه دیدم درخورم
  من دروغ و زرق او را منــــــــــــــکرم
  پیش من بنشین و نیــــــــــــکو بنگرم

  )470: 1370، (ناصرخسرو
خود در برابر روزگار و جهان انتخاب نموده است سخن  از راه و روشی که، بعضا در این قصاید شاعر به طریق مفاخره

اي را که  به بیان دیگر او راه حل مساله .کند اي تلویحی منش و سیزة عملی زندگی خود را تبلیغ می گوید و به گونه می
از  کند و بدین ترتیب هم با ذکر مثال از زندگی خود ارائه می، است آمیز در بخش مقدمه ذکر کرده به زبان شکوه
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، ها را به خداشناسی انسان، هاي ناصر خودستایی«جوید  شکوائیه و هم از مفاخره در جهت تعلیم و پندآموزي سود می
دارد تا در تزکیۀ نفس بکوشند و وجودشان منبع  کند و از رذایل باز می خودشناسی و برگزیدن فضایل نیک دعوت می

  ): 8: 1392، (رادمنش» خدمت به خلق گردد
  خلـــــــــــــق دل گسستماز صحبت 

  در آب نُمیـــــــــــــــــدي آن ردا را
  چون سایه جهــــــــــــان پس من آمد
ستــــــــــــــه گشت از من جویندة ج  
  لیکن ببــــــــــــــــــرید دیوم از من 
  من دست هوا بـــــــــــه حبل حکمت

  اندیشه ندیــــــــــــــــــم دل ببستم  
  طمع طـــــــــــــــراز بود شستم کش

  چون دیو کـــــــــــــه من از او بجستم
ستم می جست چــــــــو من همیش ج...   

  چون دید که من چنــــــــــو نه مستم
  بستم بـــــــــــــــه سزا و سخت بستم

  )220: 1370، (ناصر خسرو
کنند و گناه  ها یا قواي درونی خود و یا خود شکوه می ندامرسم معهود ادب غنائی آن است که شاعران از برخی از ا

 .شود ها بسیار دیده می در شکوائیه» ز دست دیده و دل هر دو فریاد«جمالتی نظیر ، کنند عاشقی را به آنان حواله می
او اغلب از  .ازدس هایی را مطرح می ناصر خسرو نیز چنین گالیه .گنجند ها مستقیما در نوع ادب غنائی می این نوع گالیه

اي هم قصد او آموختن و ایجاد تمایز بین راه نیک  نالد اما درواقع از چنین ناله و گالیه کند و می خود ابراز نارضایتی می
  حساب آورد: هاي ناصر خسرو را هم باید در زمرة ادب تعلیمی به این گونه شکوائیه .و راه نافرجام زندگی است

 نمن خود مـــار دشمن م عجب يا
 ن تن بد مهر مستــــدشمن من ای

 و که هیچـــوایم از این دشمن بدخ
 دا و آنکــــــــــجامه بدرند از اع

  دشمن من چاهی و تیره است و من

 ون کنم از دشمنم؟ـــــخیره گله چ  
 ره دامن بر دامنمـــــــــــکرده گ

 ی پیراهنمــــــــــــــزو نشود خال
 خود منم، ودـــــش بدرید ز خ جامه

 زرو روشنمــــــــــــبرتر از این تی
  )303: 1370، (ناصر خسرو

  اي ناکس و نفایه تن مــــن در این جهان
  من دوستدار خویش گمان بــردمت همی
  اکنون که شد درست کــه تو دشمن منی
  کار خر است سوي خردمند خواب و خور

  
  اي تن تیره اگـــــــــر شریفی اگر دون

  و بهتري تــــــو ز خویشان گر تو شریفی

  اي نبود کس از تــــــــو بتر مرا همسایه  
  جز تو نبود یار بـــــــــه بحر و به بر مرا
  نیز از دو دست تـــــــــو نگوارد شکر مرا
  ننگ است ننگ با خــــــرد از کار خر مرا

  )12: 1370، (ناصرخسرو
  نبسۀ گـــــــــــــردونی و نبیرة گردون

  بري سوي خویش خویش شبیخون هک چون
  )8، (همان

، فلسفی، هاي شخصی شکوه، هاي شخصی ناصر خسرو باید گفت بندي کلی مختصات فکري این نوع شکوائیه در جمع
حکیم « .شود اجتماعی و سیاسی مطرح شده در مقدمۀ قصاید ناصر خسرو اغلب به موضوع تعلیم و پندآموزي منجر می

، خردي آن را تباه کرده است و خرافه و بی، ا جهانی را که به عناد و لجاج و تعصب خو گرفتهاسماعیلی در پی آن است ت
در نتیجه سهم بزرگی از کار او مصروف احتجاج و استدالل با عامۀ مردم  .آموزش خردورزي و بلنداندیشی دهد

بنابراین این نوع قصاید ، ه استحجم پنددهی در این نوع قصاید بیش از گالیه و شکو .)77: 1378، (درگاهی» شود می
   .توان در حوزة ادبیات تعلیمی جاي داد را می

  به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز    علما را کـــــــه همی علم فروشند ببین
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  هر یکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع
  گرش پنهانک مهمان کنی از عامه به شب
  گر همه خلق بــــه دین اندر دیوانه شدند

  انآموز و سر از گـــــرد جهالت بفش دانش
  راست برو بر ره دین، به چپ و راست مدو

  دهن علم فراز و دهــــــــــن رشوت باز
   ...ساز و طربــــــی یابیش و رودنواز طبع

  اي پسر خویشتن خــویش تو دیوانه مساز
  راستی ورز و بکــن طاعت و حیلت مطراز

  تار طــراز تر است اي پسر از ره دین راست
  )113-112، (همان

، خردورزي، پناه بردن به دین، گردد براي تمامی مشکالت شخصی و اجتماعی انسان ارائه می، راه حلی که در این قصاید
  است: -به ویژه حکماي اسماعیلیه و امراي فاطمی–هاي دنیوي و التجا به اولیاي دین  دوري از دلبستگی

 نن زمانه بر سر مــچند بگشت ای
 کنون، ن و غمگسار بود وــــیار م
 و اي روزگار پیدا شدـــــــمکر ت

 زید اگر بهشمـــــــنیز نخواهد گ
 آشکار دگر، دـــــــسر تو دیگر ب

 ن امروز علم و طاعت بســـیار م
 ون نپسندم ستم ستم نکنمــــچ

 دن فرقان و زهد و علم و عملـــخوان
 است رچه تنگ و تار شدهــغار جهان گ

  

 سار مرا رد خنگــگرد جهان ک  
 راــغم بفزوده است غمگسار م

 کر پیش مار مراـــــنیز دگر م
 ار مراـزین سپس از آستینت م

 ود و آشکار مراــــــسر یکی ب
 ر نیستی تو یار مراــــشاید اگ

 وشیار مراـــــپند چنین داد ه
 ر چهار مراـــــمونس جانند ه

 ار مراـــعقل بسنده است یار غ
  )126: 1370، (ناصرخسرو

  
  هاي زبانی: ویژگی .2 .3

برجستگی و امتیاز خاصی ، مقدمه این نوع از قصاید ناصر خسرو از لحاظ مختصات سبکی در سطح زبانی (صرف و نحو)
همان مختصات رایج شعري سبک خراسانی در این قصاید نیز جاري و ساري  .نسبت به سایر قصاید ناصر خسرو ندارد

ساده از  دوري از تکلف و پیچیدگی و نزدیک بودن زبان شعر به نثر، وضوح و روشنی سخن، گی لغات و زبانساد .است
   .هاي عمدة قصاید ناصر خسرو است که در این قسمت از قصاید شکوائیۀ او نیز وجود دارد ویژگی

  از دهر جفاپیشه زي کـــــــــــــه نالم؟
  با شست و دو سالـــــــم خصومت افتاد
  مالی نشناسم ز عمــــــــــــــــر برتر

  ست نال نالم؟ گویم ز کـــــــــــه کرده  
  ست زار حــــــــالم از شست و دو گشته

  شاید کــــــــــــــــه بنالم ز بهر مالم
  )322: 1370، (ناصر خسرو

هاي او نیز  با روحیات و اندیشهکه -شود  رود و وارد مضامین اصلی سخن می اما هر چقدر که بیشتر در قصیده پیش می
انتخاب الفاظ و تعابیر و ، دگرگونی عالوه بر معنی و مضمون حتی در سطح زبانی شعر -هماهنگی بیشتري دارد

طلبد با  چه در اندیشه و ذهن او در تکاپوست و فرصت بیان می جا که آن از آن«آید  ترکیبات شعري او به وجود می
بخصوص ، زبان او از حیث واژگان و ترکیبات از دیگر شاعران این سبک متمایز است، ردمضامین اشعار دیگران فرق دا

ترکیبات و اصطالحات جدید  .)90: 1377، (یوسفی» آفریند ترکیبات و تعبیرات تازه نیز به مناسبت می، که قریحۀ وي
هاي جدید است که در بخش  گذاري امو ن    بیشتر از مبحث نشانه، ها وجود دارد و متمایزي که در این بخش از شکوائیه

   .اند بعدي (سطح ادبی) بررسی شده
  هاي ادبی و بالغی: ویژگی .2 .4
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عبارت است تشبیهات و استعارات و ، ترین شاخصۀ ادبی که در این گونه شعرهاي ناصرخسرو وجود دارد مهم
کوشد تا  اما او می، وان این شاعر استاگر چه مضمون شکوائیه و تعلیم مضمونی تکرارشونده در دی .هاي متعدد تشخیص

تصاویر جدیدتري را در شعر وارد سازد و تازگی بیشتري به آن بخشد؛ در واقع اگر ، با استفاده از این گونه تشبیهات
کالم ناصرخسرو  به دلیل وجود چند مضمون بسیار ، آفرینند که در کالم تغییر و تنوع می، بود هایی نمی چنین صورتگر

   .داد هاي اثرگذاري خود را از دست می گشت و بسیاري از قابلیت کننده می خسته، تکراري
  تشخیص .2 .4 .1

ناصر خسرو همۀ عوامل جهان  .کند آرایۀ تشخیص است ها جلب توجه می اي که در این شکوائیه اولین و مؤثرترین آرایه
  دهد: بت میها نس دهد و صفات انسانی را بدان و روزگار را مورد مخاطبه قرار می

  جهانا مرا خیـــــــره مهمان چه خوانی؟
  کس از خوان تـــو سیر خورده نرفته است
  چو سیري نیابد همـــــی کس ز خوانت

  ولیکن می یکی نان دهی خلــــــــق را

  خوانی که تو میزبانی نـــــــــه بس نیک  
  از این گفتمت من کـــــــــه بد میزبانی

  به خوانت نخوانی هم آن به کــــه کس را
  اگرشان یکی نان دهــــــــی جان ستانی

  )204: 1370، (ناصر خسرو
  تشبیه .2 .4 .2

بناي اساسی بسیاري از جمالت در این نوع اشعار بر پایۀ تشبیه بنا  .ها است تشبیه مختصۀ بارز دیگر این نوع شکوائیه
  شده است:

  اي ستمگر فلک اي خواهـــــر آهـــرمن
  چــــــــــو زردآلوتیم و زرد نرم کرده س

  
  و کنون من منش زرو  عالم کان بــــــود

  اي عجبی خلق را چه بــــــود که ایدون

  چون نگویی کــــــــه چه افتاد ترا با من؟  
  قصد کردي کـــــه بخواهیم همی خوردن

  )35، (همان
  کانمرا بــــــــــه نفس ناطقه  زر سخن

  شانمز نام و ن می سخت بترسند
  )212، (همان

کند و هم خود را که اعتراضی دارد و در این  هم طرف مخاصمه یعنی جانبی را که از او گله و شکوه می، ناصر خسرو
  کند تا کالم و زبان را تازگی بخشد: ها و امور مختلف تشبیه می پیوسته به پدیده، مدعا دادخواه اصلی است

  علما را کـــــــه همی علم فروشند ببین
  و ز بس جهل و طمع همچو نهنگیهر یکی 

  

  به حریصی چو گرازو  ربایش چو عقاببه   
  دهن علم فراز و دهــــــــــن رشوت باز

  )113-112، (همان 
  جهان بازیگري داند مکن با این جهان بازي

  فرود آرد می و اکنون چو کاخی خوببرآوردم 
  آن باشد که ناید هیچ حاصل زو، چه باشد بازي

  

  اگرچه تیزپر بازيدرمانی بـــه دام او که   
  برآورده فرود آري نباشد کــــار جز بازي

  تو پس پورا به روز و شب پسِ بازي همی تازي؟
  )127: 1370، (ناصرخسرو

اي تازه بر تن سخن بپوشاند و آن را  تالش شاعر براي آن است که پیوسته جامه، ها مشخص است گونه که در مثال همان
و مشخصۀ -اما در عین حال التزام او براي سادگی سخن که منجر به سهولت درك مخاطب است ، و بنمایدبه طرازي ن

از این روي تشبیهات ، در این نوع تصاویر هم رعایت شده -شود اصلی شعر ناصرخسرو و اصوال شعر تعلیمی شمرده می
ها دیده  یا عقلی و تخییلی در آن، ه غامضاند و کمتر تشبی موجود در این کالم اغلب از امور محسوس برگزیده شده

  شود: می
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  مرا پست بسپــــــــرد زیر سبل    بـــــــه کردار مست اشتريزمانه 
  )461: 1370، (ناصر خسرو

 رداد و مردادــلشکر خور ــــــز ج
 محال است این طمع هیهات هیهات

 که تا در دامت آردـــــــــز بهر آن
 مانیه جاویدان بـــهمی خواهی ک

 ن بادپیمائی شب و روزـــــتو تا ای
 م به آخرـــــــاز این پر باد خانه ه

  

  کس داد؟ ا را هیچـــــتواند داد م  
 ؟کس دیدي که دادش داد خرداد 

 مر تو را خرداد خور داد چو مرغان
 بنیاد سست ۀاد خانـــپربدر این 

 رآمد سال هفتادــــدر این خانه ب
 چار با بادد شدن ناـــــــبرون بای

  )61: 1370، (ناصر خسرو
  هاي شاهدآوري را به خود اختصاص داده است: تلمیح هم سهمی از این گونه

  بــــــه سیه چاه درون مانی همچو بیژن
  چون همی بر ره بیـــــژن روي اي نادان

  اي پسر گر تو بــــــــه دنیا بنهی گردن  
  پس چه گویی کـــه نبایست چنان کردن

  )35، (همان
یابد و در چند بیت پیاپی تکرار شده و مضامین و تعابیر  استفاده از تشبیه حکم یک تمثیل را می، ها در برخی از نمونه

همچون ابیات زیر که در آن ناصر خسرو گیتی را به زنی جادوگر مانند ، شود دیگري بر اساس آن در سخن وارد می
  کدبانو): ، عروس، پیر گنده، کند (مادر ي را وارد میدر هر بیت تشبیه دیگر، کند و بر همین اساس می

 وينرد از تازه فرزندان ــاین کهن گیتی بب
 د نوي؟ــش را بسیار باز آیمادرچون کهن 
 بلی، و گشت مادر او کهن گرددــهرکه را ن

 هاش کی شوي غره بدین رنگین مزور جامه
 عروسر این ناکس ـکدخدائی کرد نتوانی ب

 صد البه همی خواند تو را تا نخوانیش او به
  

 !و اینت زیبا جادويــــما کهن گشتیم و او ن  
 دش کهن گردد هگرزــمادري دیدي که فرزن

 ه معکوس از قیاس مستويــــهمچنین آید ب
 آگه شوي؟ گنده پیرچون ز فعل زشت این بد 

 دبانويــکزانکه کس را نامده است از خلق ازو 
 بدخوي ی پس او پیشت آردــراست چون رفت

  )344: 1370، (ناصرخسرو 
  استعاره: .2 .4 .3

هاي طبیعت و موجودات جهان گذاشته  هاي جدیدي هستند که بر روي اشیا و امور و پدیده ها در واقع نام استعاره
اندیشه و عواطف شاعر ، عالوه بر خالقیت-نه قراردادي و موضوعی–هاي اختیاري  شوند؛ طبعا در گزینش این نام می
  ر تاثیرگذار است:بسیا

  گون پشکم پیروزهبسی رفتم پی آز اندین 
  سیه دیباگــــــرد این  مرواریدفرو بارید 

  که بر عارض پدید آمد نرگسبگریم من بر این 

  کم آمد عمر و نامد مایــه آز و آرزو را کم  
  وفا عالم که بر دو عارض من بست دست بی

  مرا زیرا کــه بفزاید چو نرگس را بیاید نم
  : 1370، (ناصر خسرو

به همین جهت شاعر ، شوند هاي ناصرخسرو بسیار مورد خطاب و نقد شاعر واقع می جایی که فلک در شکوائیه از آن
  تري آن را بنامند: تر و متنوع کوشد تا با نام و القلب تازه پیوسته می

ۀ گـــــــــــردندة بیاي  روزن خضرا قب  
  

  گنبد زنگاريکار و کردار تـــــــــــو اي 

ت برنا   با قامت فــــــــــــرتوتی و با قو  
  )4: 1370، (ناصرخسرو

  نه همی بینم جــــــــز مکر و ستمکاري
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  بدیــــــــن گوي مدور چنبر گردندهاین 

  )74، (همان
  چون سرو سهی قد مــــرا کرد چو چنبر

  )130، (همان
  گیرد: ن تند و تیز استعاري بسیار بهره میناصر خسرو در مقام منتقد اجتماعی نیز از این زبا

  دین است، امروز به زیــــــر پاي
  مــــــــــا راعاد هزمان برند به 

  سد یاجـــــوجسوراخ شده است 
البر منبر حـــــق شده است  دج  

  انـــــــدر ظلمـــــات غفلت و شر  
  باد صرصر، از مغرب حـــــــــــق

  برادر یک چند حـــــــــذر کن اي
  خامش بنشین تـــــــــو زیر منبر

  )94: 1370، (ناصرخسرو
ناصر خسرو با تلمیح قرار دادن اقوامی که در شرع و نگرش دینی به عنوان ، گونه که در مثال مشخص است همان
سیاسی با زبانی استعاري دشمنان خویش و مخالفان فکري و ، شوند کار و آفت جوامع انسانی مسلمانی محسوب می گناه

   .نالد از و وضعیت اسفبار اجتماعی و مذهبی جامعه خود می، خود را با آنان برابر شمرده
اي میان خود و مخالفان  مقایسه، هایی از تاریخ اسالم با اشاره به داستان، وي بدون نام بردن از شخص یا اشخاصی

با زبان ، و راه مخالفانش نهاده -داند به حق میکه آن را کامال -کند و تمایزي بین راه خود  فکریش در کالم ایجاد می
به طور ضمنی در عین دفاع از  -مقایسه خود و مخالفان–او با این شیوه  .داند استعاري دشمنانش را ملحد و باطل می

 خواند: فرامی -تنها راه سعادت از دیدگاه شاعر–مخاطب را به راه و مسلک خود ، منش و خط فکري خود
 اي و کردگارمدــــــاي بار خ
 ه به روزگار پیريــــــــزیرا ک

 و دانیــــــــراز دل هرکسی ت
 ن به یمگانــدانی که چگونه م

 وحنیفهـــــــــــسپاه باز بیم 
 ترسول یه دوستـــــزیرا که ب

 ه روز محشرــــــتو داد دهی ب
 گمـــــــــره ستور ۀرمبا این 

  گمره رگ و خرســرمه گزین یک 

  و را سپاس دارم ــــتمن فضل   
  و نیست غمگسارمــجز شکر ت

 ه دل فگارمـــــدانی که چگون
 وار و زارمـــتنها و ضعیف و خ

 ده در حصارمـــــبیچاره و مان
 کارم اهـــــــــزي لشکر او گن

 فسارم ه گاو بیــــرمزین یک 
 ه من حمارمنــــــهرگز نروم 
 و است زینهارمــــــیارب به ت

  )170: 1370، (ناصرخسرو
  

  گیري نتیجه
  این نتایج حاصل آمد:، شناختی قصاید شکوائیه در دیوان ناصرخسرو از بررسی ساختاري و سبک، در این تحقیق

، انتقاد و پرخاش، چندبخشی (شکوه .دو بخشی (شکوه و تعلیم)؛ ب .این قصاید به دو نوع: الف، از لحاظ ساختاري
تر از نوع دوم  در آن عمومی» من«تر از نوع دوم است و  در نوع اول لحن شعر آرام .مفاخره و تعلیم) قابل تقسیم هستند

  .است
ناصرخسرو  .گري و پند و موعظه انجامیده است این قصاید در تمام موارد و انواع و موضوعات به نصیحت، از لحاظ فکري

جامعه و زمامداران ، علما، شعر، قبال انسانهاي آرمانی خود در  در تمام این قصاید به موعظه و حکمت و تبلیغ اندیشه
  .پردازد می
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ها و اعتقادات فکري و مذهبیش در  عدم تحقق آرمان، دارد چه بیش از همه ناصرخسرو را به اعتراض و شکوه وامی ن آ
همواره ، و به همین دلیل است که شاعر .و احساس عدم درك شدن از طرف عموم مردم است، جامعۀ حقیقی و تنهایی

  .آمیزد اعتراض و انتقاد خود را با تعلیم و ارشاد و تبلیغ براي سیره و مسلک خود در هم می
  .هاي بارز این قصاید است اتحاد و تکرار مضامین از ویژگی

و پربسامدي که دلیل بر وجود سبک   برجستگی خاص یا عدول از هنجار ویژه، در بررسی سطح زبانی این نوع قصاید
  .نی این قصاید باشد به دست نیامدشخصی در سطح زبا

اغلب ، تشبیهات .پربسامد است، وجود تشبیهات و استعارات و تلمیحات براي تازگیِ مضمون تکراري، از لحاظ ادبی
چنین براي نامیدن غیرمستقیم اشخاص  ها و هم هاي جدید بر پدیده گذاري ساده و محسوسند و از استعاره براي نام

  .استفاده شده است الخصوص مخالفان) (علی
هاي ناصرخسرو و شکوائیۀ دیگر شاعران ادبیات فارسی وجود  آن چه باعث تمایز اصلی شکوائیه، بنابر تمام این موارد

   .هاست اندیشۀ تعلیمی و آموزندة مسطور در آن، دارد
  

  منابع و مآخذ
  43ص، 41پیاپی ، 1شماره ، یازدهم سال .گیالن ما، "شکوائیه در دیوان ناصرخسرو" )1390( علی اصغر، باباصفري
-165صص ، 3شمارة ، پژوهی ادبی متن، "انتقادي ناصرخسرو قبادیانی-بررسی افکار سیاسی") 1377محمود (، بشیري

172.   
   .دانشگاه سنندج، نامه کارشناسی ارشد پایان، شکوائیه در شعر فارسی) 1385لیال (، جعفري
   .المعارف اسالمی بنیاد دائره، تهران، چاپ اول، 11ج ، المعارف بزرگ اسالمیدایره ، بث الشکوي) 1381اصغر (، دادبه

   .امیرکبیر، تهران، سرود بیداري) 1378محمود (، درگاهی
   .انتشارات جاویدان، تهران، به کوشش مهدي ماحوزي، تصویري از ناصرخسرو) 1362علی (، دشتی
شمارة ، 5سال ، پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی، "اشعار ناصرخسروهاي آموزنده در  خودستائی") 1392عطامحمد (، رادمنش

   .34- 1صص ، 20
   .تهران، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، الشکوي بث) 1375قدمعلی (، سرامی
   .تهران: فردوس، جلد دوم، تاریخ ادبیات در ایران) 1368اهللا ( ذبیح، صفا

   .دانشگاه اصفهان، نامه کارشناسی ارشد پایان، کوائیه در سبک خراسانیش) 1390السادات ( مریم، کدخدایی
-61صص ، 50شماره ، نشریۀ گوهر گویا، "نامه نظریۀ تعلیمی ناصرخسرو در مثنوي روشنایی") 1387مریم (، مشرف

64.   
  تهران: دانشگاه تهران، تصحیح مهدي محقق و مجتبی مینوي، دیوان، )1370ابومعین (، ناصر خسرو

   .تهران: فروزان روز، اي ترجمۀ فریدون بدره، لعل بدخشان، ناصرخسرو) 1383آلیس (، انسبرگره
   .انتشارات علمی، تهران، چاپ هشتم، چشمۀ روشن) 1377غالمحسین (، یوسفی
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