
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

مقایسه خط سیر فکری، سبک شناسی و دوره زندگی ناصرخسرو و 

 سنایی غزنوی

 با دیدگاه دو شاعر مشترک دو شاعر و مقایسه قصیده 

 نویسنده : فریبا شریفی مال امیری 

 دانشجوی دکتری

 

 چکیده:

ششم، ناصرخسرو و سنایی غزنوی، از شاعران برجسته در حوزه شعر اجتماعی هستند. با توجه به آن که، این دو تن، در قرن پنجم و 

در زمره شاعرانی می باشند که منشا تحول و تکامل در شعر و زبان فارسی بوده اند و همچنین از قصیده سرایان برجسته در ادب 

قادی و اجتماعی سنایی و ناصرخسرو می تواند در شناخت بیشتر اندیشه آنان و روزگارشان باشند؛ لذا بررسی دیدگاه های انتفارسی می

مفید و ارزشمند باشد. هدف اصلی این تحقیق آشنایی با سیر خطی، زندگی نامه و سبک شعری این دو شاعر گرانقدر می باشد و در 

به طور مشترک در دیوان اشعار هر دو شاعر موجود می باشد. نهایت بررسی اشعار دو شاعر و میزان نزدیکی اشعار به قصیده ای که 

باشد، با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیلی که از اشعار دو شاعر به دست آمد قصیده مورد نظر بیشتر نزدیک به قصاید سنایی می

 قصاید و اشعار سنایی غزنوی می باشد. توان دریافت کرد این قصیده نزدیکتر به بقیهبا توجه به مضمون شعری و مفاهیم قصیده، می

 ناصرخسرو، سنایی غزنوی، سبک شناسی، خط سیر فکریکلمات کلیدی: 

 مقدمه

های عالی فخامت و که برشعر فارسی صالبت و فخامتی خاص حاکم بوده است. از نمونه نددر عصری میزیست و سنایی ناصرخسرو

های ناصرخسرو توان گفت که شعرعنصری است. در عرصۀ قصیده سرایی میصالبت در شعر پیش از ناصرخسرو، شاهنامه و شعر 

خت نشأت یافته از شخصیت س آنهاستترین است و این ویژگی عالوه براینکه ویژگی نسبی شعر عصر ترین و متصلبفخیم و سنایی

نا ب -بجز دو مورد در قطعه ها -نرفته داستان و روایتی در حکم تمثیل به کار ناصرخسرودر قصاید  .نیز هست آنهاو مقاوم و مبارز 

هایی را در یک مصراع یا یک بیت )اسلوب معادله( براین از این جهت شعرش شباهتی به شعر سنایی و عطار و مولوی ندارد؛ اما تمثیل

یان شاعران کهن رد المطلع کالم اینکه در م .و مثال را برای تبین و توضیح برخی از مطالب مورد نظرش فراوان به کار برده است

پارسی ناصرخسرو از کسانی است که سبک فردی مشخصی دارد که حاصل شخصیت منحصر به فرد او و شرایط تاریخی و سیاسی 

چندان دردسترس نبوده و نیز شاعری با شرایط خاص  -به دلیل اسماعیلی بودن -و اجتماعی عصر اوست اما به سبب اینکه دیوانش
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رسی ظهور نکرده، سبکش ناشناخته مانده و نظیری نیافته و شاعران هم عصر و پس از او نیز از شیوة دینی و سیاسی او در شعر فا

 .انداند و این درست برعکس تعدادی از شاعران صاحب سبک فارسی است که پیروان فراوان یافتهسخنسرایی او پیروی نکرده

  سبک ها و دوره های شعر فارسی

لغات و طرز ترکیب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه در آن عصر، و طرز تخیل و سبک شعر، یعنی مجموع کلمات و 

ادای آن تخیالت از لحاظ حاالت روحی شاعر، که وابسته به تأثیر محیط و طرز معیشت و علوم و زندگی مادی و معنوی هر دوره 

می نامیم، و قدما گاهی به جای  "سبک شعر"ی دهد که آن را باشد، آنچه از این کلیات حاصل می شود آب و رنگی خاص به شعر م

 .استعمال می کردند "شیوه"و گاه  "طریقه"و گاه  "طرز"سبک 

 ( ترکستانی ) سبک خراسانی (1

  سبک عراقی  (2

  سبک هندی  (3

  .های جدید که منتهی به سبک جدید دوره مشروطه شده استبازگشت ادبی یا سبک  (4

  سبک خراسانی

آن را سبک ترکستانی هم می گویند در واقع طرز و شیوه شاعران خراسان و ماوراءالنهر است. در این شیوه که از  سبک خراسانی که

ابتدای شعر فارسی یعنی اوایل قرن چهارم تا اواسط قرن ششم ادامه دارد، شاعران و استادان زیردستی مانند: رودکی، فرخی، عنصری، 

مسعود سعد سلمان ظهور کرده و شیوه خراسانی را به کمال رسانیده اند. سبک خراسانی فردوسی، منوچهری، ناصرخسرو، سنایی و 

 .یکی دوره سامانی و دیگر دوره غزنوی و سلجوقی :دو مرحله دارد

در دوره سامانی، سادگی بیان و کهنگی تعبیرات و اصطالحات و نیز غلبه کلمات فارسی بر واژه های عربی و توجه به توصیفات 

 .ساده و محسوس و عینی از ویژگیهای شعر محسوب می شودطبیعی و 

معانی که در شعر این دوره می آید غالباً یا مدح است و یا هجور و هزل که هر دو مالیم است و معتدل و دور از اغراق. گذشته از 

 .دوره به شمار می رودآن، تغزالت عاشقانه و پند و اندرز و حکمت با شیوه ای شاعرانه، نه عالمانه از معانی شعر این 

از قالبهای مهم در این عصر یکی قصیده است و دیگر مثنوی. در قصیده معموالً مدح و هجور و تغزل و در مثنوی تمثیل و داستان و 

 .حماسه سروده می شود. قالبهای دیگری مانند رباعی و دوبیتی گه گاه در یک دوره دیده می شود که بسیار اندک است و ناچیز

لمی استفاده از بعضی معلومات ع. لفظی و معنوی در شعر این دوره اگر وجود دارد، خالی از تکلف و تصنع است و بسیار اندکصنایع 

و برخی آیات و احادیث نبوی و روایات تاریخی و حماسی در شعر این دوره وجود دارد اما همه ی این مواد چنان در نسج کالم به 

 .دوره یعنی سادگی بیان همچنان برجای می ماند و از بین نمی رود کار می رود که صفت اصلی شعر این

اما سبک خراسانی در دوره غزنوی و اوایل سلجوقی گذشته از بعضی مختصات لفظی و خصایص دستوری که در واقع مربوط به 

سادگی بیان، جای خود را به  زبان و لهجه ی منطقه خراسان قدیم می شود، با شعر دوره سامانی تفاوتهایی دارد. از جمله این که
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   .رسداستحکام و فخامت کالم می دهد و شعر تا حدی به پختگی می

 

هر چند شعر فرخی با صفت سادگی همراه است، اما پختگی و استحکام کالم در آن کامالً مشهود است. عنصری و منوچهری و بعدها 

بک در س. انی دور می سازند و آن را تا حدی از میان می برندناصرخسرو و سنایی به تدریج سادگی طبیعی را از شعر سبک خراس

آید. با این همه قصیده و مثنوی از این دوره بعضی قالب های تازه مانند ترجیع بند و ترکیب بند و نیز مسمط و قطعه به وجود می

مشروط در شعر این دوره رواج می  قالب های معتبر این سبک است. صنایع بدیهی اعم از لفظی و معنوی و انواع تشبیهات مرکب و

یابد. صنایع بدیعی از صورت لزوم و ضروریات شعر و شاعری خارج می شود و برای نشان دادن چیره دستی و تبحر در فنون ادب 

 .و بالغت هنرنمایی ها نموده می شود و حتی بعضی صنایع متکلفانه در شعر وارد می گردد

خسرو و سنایی از اصطالحات فلسفی، نجوم، ریاضیات و بعضی مباحث علوم طبیعی و شاعرانی مانند عنصری، منوچهری، ناصر

پزشکی در شعر خود استفاده می کند و دین طریق نوعی صبغه عالمانه به شعر خود می زنند. استفاده از احادیث و آیات قرآنی و نیز 

هری که دیوان اشعار تازیان را از بردارد نمی تواند خود را از مثالً منوچ .یابداشعار عربی در میان شاعران این دوره رواج بیشتری می

 .زیر نفوذ و تاثیر آن خارج سازد و ناصرخسرو و سنایی معلومات و مطالعات دینی خود را در شعر خویش می آورند

ا حدی اضافه گویی معانی شعری مانند مدح و هجو و تغزل و پند و حکمت همچنان ادامه دارد جز آن که در این معانی اغراق و ت

زیادتر می شود و در واقع نوعی تکامل می یابد. با این همه کسانی مانند ناصر خسرو، مدح اغراق آمیز را به یک سو می نهند و 

حکمت و دین و اخالق را به جای آن معنای قرار می دهند. هر چند در ابتدای این سبک روح ملی و حماسی خاصه در دوره سامانی 

ز دارد در پایان آن این روحیه تضعیف می شود و جای آن را روحیه اخالقی و زاهدانه ناصرخسرو و صوفیانه ی سنایی جلوه ای بار

  است. بنابراین شروع این سبک با روحیه حماسی و پایان آن با روحیه صوفیانه. می گیرد

 زندگی نامه ناصرخسرو

( بعد از تحمل 4۸1حتشم پا به عرصه وجود گذاشت و در سال )هجری( در یک خانواده م3۹4حمید الدین ناصرخسرو در سال )

سال عمر، فراز و فرودهای زیادی را  ۸۷وی در درازی . گی گفتدرود زندبهای فراوان در حال تبعید در یمگان دره بدخشان رنج

است با یک از ادوار پر از سانحه گانی ناصر خسرو مصادف دوره زندهورزید.  اشتغال دیوانی بکار گانشگذشته چوهم  دید در آغاز

که ترکیب اجتماعی محیط زیست ناصر را دهقانان، امرا، روستائیان آزاد، اعیان شهر و بغرنج و دشوار تاریخ خراسان زمین، روزگاری

شاعران درباری و ها، وران، کوچ نشینان، فقرای شهری، عیاران، غالمان، مالیان ، فقهگان، پیشهنشین، ماموران حصول مالیات، بنده

 (.1366)برتلس، ساختدانشمندان می

گانی ناصر خسرو بود از جهتی هم عصر زرین تمدن شرق بوده از نظر افکار اسالمی بخصوص در که روزگار زندهقرن پنجم هجری

ان های غزنویسلطنت مدن چنین فرهنگ،آ بوجود عوامل از یکی سازو زمینه  خراسان زمین بازار علم و ادب رونق خاصی داشت. البته

گردد که دولت سامانی در پایان کار خود و در پرتگاه سقوط قرار گرفت، یعنی منازعات و سلجوقیان بود. این دوران زمانی آغاز می

طغیان غالمان، رواج فساد، ارتشا و خیانت در میان فرماندهان سپاه، دولت سامانی را به سقوط کشانید و دولت خونین فیوداالن، 

رومند غزنویان را جانشین آن ساخت. دوران محمود غزنوی در حقیقت دوره تحکیم مبانی قدرت کشور از لحاظ زبان، مذهب و نی
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 لسنها تمام جای دری زبان. گردید منتشر شرق شمال در کوچکی قسمت جز به کشور تمام در  سیاست است. در این دوره دین اسالم

های مولد، هم زمامداران، تودههای پیها و لشکر کشیپراگنده نیز مرکزیت یافت. و اما جنگه فیودالی ادار و گرفت را خارجی

 صولح ماموران و مالکین ستم و ظلم فیودالی، مناسبات آن پهلوی در  و بود کشانیده نیستی پرتگاه به را ورانپیشه و  دهقانان

روش جابرانه سبب شد که اقتصاد کشور سقوط نماید، زیرا مردم که از د و همین دامی سوق تنگدستی و  فقر به را جامعه  مالیات،

 تا دش سبب ناگوار وضع همین. دادندمی تن تولیدی کارهای به ترکم بودند، ناکبیم دولت وعمال  اوضاع نا پایدار غارت فیوداالن

 (.1366نماید)سیستانی،  طی را اشنزولی سیر بیشتر چه هر مردم گیزنده سطح

 11گی ساختار اجتماعی و گوناگونی اوضاع که به طور کل محصول جامعه فیودالی آن زمان )قرن پنجم هجری مطابق قرن دهچیپی

های ها، پیدایش امرای محلی، بروز جنبشچه طغیانخراسان را بیش از سایر نقاط عرصه ظهور حوادث ساخت چنان .میالدی بود(

اال که در بجا چشم گیرتر است و عمدتا علل آن را عالوه از مطالبیکجای دیگر در اینملی و شیوع مذهب اسماعیلیه نسبت به هر 

نیاد داد، بر بتذکر داده شد خود کامگی امرای عرب، تعدی بر جان و مال مردم، مصادره و تصرف امالک و تفتیش عقاید تشکیل می

 (1362)دشتی،  خسرو به دفاع از آن برخاستشیوع ونشر مذهب اسماعیلیه است که ناصرها، یکی همهمین نا رضایتی

ها که انقالب فکری در او پدیدار گشت به نوشتن آثاری همت گماشت که در آنهمان گونه که متذکر شدیم ناصرخسرو بعد از آن

موضع مشخص و معینی در مسایل مربوط به طبیعت و جامعه طرح ریزی شده است. در این امر هیچ جای شکی نیست که تاریخ 

 تمام جوامعی که تا کنون وجود داشته چیزی نیست جز تاریخ نبرد تضادها طبقاتی که در ادوار مختلف اشکال گوناگونی داشته است

 (.1366)برتلیس، 

یابد و این از اینجاست که تضادهای طبقاتی اهمیت خاصی جهت تحلیل و بررسی اوضاع و احوال اجتماعی در تمام دوران می

 و سروخ ناصر چون آثارش که داریم  نیز به خوبی راه یافته، زیرا کمتر کسی را سراغ بلخی قبادیانی خسرو ناصر آثار در  مطلب

 دید یمخواه پایین در چنانهم ناصرخسرو نثر و نظم. باشد زمانش فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، احوال و اوضاع گربازتاب

های مذهبی و بیداد ارباب زر و زور است. مبارزه ناصر خسرو مکشکش یغماگرانه، تهاجمات رحمانه،بی کاریستم از پر جامعه مظهر

های گوناگون طبقات حاکم عصرش، در گر و مردم خواه بر ضد ظلم و ستمفکر عصیانمندان، حکیم، روشنو بمثابه شاعران، دانش

 :فته استچه گنسان گرایی و بشر دوستی تکیه داشته، چنانلفافه الفاظ و عبارات بیان شده است و در این راه پیوسته به اصل ا

 بشکن نه و نهال زین تو برکن نه هیچ                           خلق همه یکسره نهال خدایند

ابه های مشهر گاه به تاریخ سیاسی و اجتماعی مشرق زمین و خاصتا خراسان نظر انداخته شود در عصر رنسانس شرق نیز پدیده

شود. یعنی همان گونه که در غرب جریانت مذهبی علیه قدرت ه در روزگار رنسانس غرب وجود داشته است، مشاهده میچبدان

مرکزی کلیسا در روم به وجود آمده بود، در خراسان نیز در یک مقطع زمانی خاص تحوالت محسوس و کیفی را با خود داشت، در 

های مذهبی های متعدد و جنبشیوست. مانند آیین عیسویت، در دین اسالم نیز فرقهدین اسالم تغییرات و تحوالت بنیادی به وقوع پ

 اب که  نمودند: یکی مخالفت با قدرت مرکزی اسالمها و جریانات دو مرام اساسی را پیش میعرض وجود نمود. اکثرا این جنبش

ه این احادیث پیغمبر از جمل و خداوند کالم تفسیر و تعبیر دیگر و بود یافته ادغام اسالم امپراطور خلفای وجود در سیاسی  قدرت

 .توان از معتزله، اشاعره و اسماعیلیه یاد کردها میفرقه
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های این سر زمین بود که قبل از همه یی و ملی خلقتر جنبش تودهجنبش اسماعیلیه که در خراسان جوانه زد و رشد که از همه اول

 .سیاسی نیروهای غیر ملی بودبر علیه خالفت عباسیان یعنی تسلط 

النی بر داد تا با پژوهش و تحقیق عقناصرخسرو یکی از پیش کسوتان این جنبش، زبان به تبلیغ وسیع گشاده و مردمش را آگاهی می

 های آن خویشتن را آگاه سازند. حکیم ناصر خسرو در اثر معروف خویش زادالمسافرین که از آثارگی نگریسته و از واقعیتزنده

به  آیند،بر خردمندان واجب است که حال خویش باز جویند، که تا از کجا همی»نویسند: رود میبرازنده و مترقی آن دوران بشمار می

و ایستادنی  گونه درنگیشوند و اندیشه کنند تا ببینند به چشم بصیرت مر خویشتن را در سفری روند که مر آن رفتن را هیچکجا همی

 نیست )احسان طبری(. خالی کاهش و  افزایش  که تا مردم اندرین عالم است از دو حرکتنیست، از بهر آن

دانست و به همین دلیل هم همه را بسوی دانش فرا خوانده ناصر خسرو قبادیانی پیوسته خود را نیازمند کسب هر چه بیشتر دانش می

 :گفتمی

 را نیلوفری چرخ آوری زیر به                درخت تو گر بار دانش بگیرد

 :است گفته دانسته بینا را دانا ودانش،  این بزرگ مرد سخن

 ز دانا نیست پنهان جان چنانک از چشم بینایی

 ز نادانست پنهان جان چنان کز گوش کرالحان

 ز نابیناست پنها رنگ و، بانگ از کر نهانست

 همی بینند کران رنگ را و بانک را عمیان

 چرخ گردان رااگر حکمت بیاموزی تو تخمی 

 تو ای ظاهر تو ای باطن تو ای ساران تو ای پایان

نمود از سوی دیگر آنان را آگاه ساخته اگر از یک جهت ناصر خسرو مردم را به فراگیری دانش و حکمت ترغیب و تشویش می

ع زمان او با انتقادی که از وضکش سر نوشتی محتوم و غیر قابل اجتناب نیست، های ستمگی سخت و برده وار تودهگفت که زندهمی

 :کرد در قابل جانبداری از مردمی را در نظر داشت که سخت محنت دیده و رنج کشیده بودند. او گفته استخویش می

 ات بر جان تولعنت کنــــد امـــروزدر معده

 نانی که به قهـــــر از دگری بستده ایدوش

 تو گردنت افراخته و آن عاجز مسکین

 ده ز اندوه زنخ بر سر زانوشبنهــــــا
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 نموده زناجای استفاده خویش جاه و مقام و نام برای دین از که  اش طرف آنانی نیز استلبه تیغ انتقاد ناصر خسرو از وضع اجتماعی

. ندیازیدمی دست قبیل این از دیگری شایست نا اعمال و خواری رشوه به پرداخته گانچارهبی اموال غارت به آن از جویی سود با

 :گفتمی « دین اندر جویان ریاست » این به خطاب ناصرخسرو

 ای حلیت سازان، جهالی علما نام

 کز حیله مر ابلیس لعین را وز رایید

 چون خصم سر کیسه رشوت بگشاید

 در وقت شما بند شریعت بگشــــــاید

 هر گز نکنید و ندهید از حسدو مکر

 یدنه آنچه بگویید و نه هرچ آن بنمای

ینیم، گی اجتماعی ببکران نظر او را در باره جامعه و زندههر گاه از جهان بینی ناصر خسرو قبادیانی بلخی که بحریست عظیم و بی

گی اجتماعی را درک کرده و با روح مبارزه جویی و تالش انسان برای رهایی انسان از زنجیر توان گفت که ناصرخسرو عینیت زندهمی

ادستان، مبارزه نموده در برابر جامعه سنتی و جهات ارتجاهی آن قرار گرفته است. او چهره ناپاک کار فرمایان و تخت جور و بیداد فر

 :است ساخته نمایان چنین اشعارش البالی در بوده که مقامی نشینان غدار را در هر 

 گان را در چنین وقتیکجا باشد محل آزاده

 موالییکه بر هر گاهی و تختی شه و میر است 

 نبینی برگه شاهی مگر غدار و بیباکی

 نیابی بر سر منبر مگر زراق و کانایی

ها و زخماتی که بر چنان تذکر رفت رنجناصر خسرو مردی بود مومن و خدا پرست اما نه مومن جزم گرا، قدری و جبری. وی هم

شود وی بد اختری از هیچ کجای دیگر نصیب انسان نمی داند. از نظرمردم تحمیل شده همه را ناشی از پایین بودن سطح درک مردم می

 :گویدکه میجز از جانب خودش چنان

 مدار از فلک چشم نیک اختری را              چو تو خود کنی اختر خویش را بد

و راه رهایی از  تها بد اختری رابه طیب خاطر نپذیرفته، بلکه ستم جباران دست و پای انسان را بسته اسکند که تودهاو توضیح می

توان گفت همین وضع نا بسامان اجتماعی بود که سبب شد ناصر خسرو به کیش اسماعیلی که این طلسم فقط مبارزه است و بس. می

هایش تصویر خوبی از گان بود، روی آورد. وی در نوشتههای اجتماعی بر ضد ستم بارهدر عصر و زمانش از پیش قراواالن جنبش
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زیست) دوره غزنویان و بخصوص سلجوقیان که اسماعیلیان مستقیما در برابر آن قرار داشت( به ما داده است آن میکه در اجتماعی

 .نمایدها از حوصله این نبشته بیرون بوده ایجاب تحقیق جداگانه و مبسوطی را میکه بررسی همه آن

را بخاطر زدودن جهل و نادانی از جامعه، بخاطر رفع ستم و کافی خواهد بود که بگوییم ناصرخسرو قبادیانی نیمی از عمر پر بارش 

 بارزهم حقیقت، و دانستمی حقش بر چهآن بخاطر انجام سر و انسانیت و انسان بخاطر اجتماعی، و عدالت تامین بخاطر  زور گویی،

 ایستاد استوار رهصخ چون گیشزنده پایان تا رنج و مشقات تمام تحمل با و نپذیرفت را ایستایی ییلحظه انسانیش نبرد در ناصر. کرد

 .نریخت«پای خوکان» هایش را به این در ناب بیان اندیشه« لفظ دری» رود نیاورد و ف سر کسی به گاهیهیچ و

 سبک شعری ناصرخسرو

سبک »از  شاعر این بیان از شیوة بخشی که است درست دارد. فردی به منحصر چهره خویش عصر هم شاعران میان در خسرو ناصر

 اشعار خالل در تمامی به خراسانی به سبک موسوم زبانی هایویژگی و میکند تبعیت خواند، سنت را آن میتوان تسامح با آنچه یا« دوره

 است.« سبک فردی»دارای  خسرو ناصر این ویژگیها از فراتر اما دارد؛ نمود او

 را او شعری قدرت تلویحا اما مخالف است او با مدح موضوع لحاظ به چه اگر و میداند نزدیک عنصری به را خود سبک خسرو ناصر

 شمارد: می او از برتر را خود نیز گاه و ستاید می

 (46 /بیت64)قصیده را        بحتری عنصری با گشته یکی ببینی                          تا من دیوان دو هر بخوان

 (1۸ /بیت212جریرم         )قصیده طبع و داد عنصری دل جهان                         دو خداوند را سخن نظام

 (43 /بیت21۹خادمی     )قصیده به نشاید عنصریت طبع جز زهد                شعر به خراسان زمین حجت ای

 تأثیر تحت بیت اهل مدح انتخاب شیوه در است ممکن و میکند رقابت احساس کسایی با بیشتر دیوان، موضوع اشتراک حیث از البته

 ناصر شعر با شعرش موضوع جهت این از و است بیت اهل متضمن مدح شیعی شاعری عنوان به کسایی اشعار باشد. گرفته قرار او راه

 میگوید. جواب را قصایدش و میرود استقبالش به برده نام بسیار از وی خسرو ناصر دارد. مشابهت خسرو

 و آرایه دنبال به چندان نیز در شعر شده باعث خود نوبه به امر این و است استاد دو هر نثر، و نظم در خسرو ناصر که این دیگر نکته

 وارد نشود: لطمه پیام خود به که ببرد کار به فهمی قابل زبان بلکه نگردد تکلف

 (3/ب  1۷۷)ق   کنم                   ریحان و سنبل نثر و نظم از                خویش دیوان دفترو راغ و باغ در

 (56/ب  1۷۷)ق                  کنم سان ازاین نظم و چنان آن نثر من                  گنج یکی است المسافر زاد

 تابع نحوی و لغوی آوایی، سه سطح شامل زبانی هایویژگی لحاظ به چه اگر است امروزی جویندة اختیار در که صورتی به او قصاید

دوره حتی و سلجوقی اوایل و غزنوی عصر شاعران دیوان فرم )شکل( با ارائه نحوه مواردی ودر محتوا لحاظ به اما است؛ دوره سبک

 سبک بحث در جمله میسازد. از فردی سبک خصوصیات واجد را ناصرخسرو که است به نحوی تفاوت واین دارد تفاوت بعد های

 ناصر قصیده هایاز بخش برخی قصیده بندی بخش در چنین هم است. قصیده سلجوقی اوایل و غزنوی عصر مسلط دوره، قالب
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 از اما .شودمی یافت نیز خسرو ناصر شعر در مطابق معمول است، طبیعت اجزای وصف بیشتر که آن آغازین قسمت قبیل از خسرو

 است. مرتبط شاعر فکری سطح و آن محتوای با سخت شعرش فرم و تازگی دارد فرم، در او قصاید بگذریم که قسمت این

 دیده او شعر در تازگی دیوان سطح فکری و محتوا لحاظ به است. همچنین کرده ایجاد تغییر آن ساختار و قصیده فرم در خسرو ناصر

 نیست. هدف و است وسیله خسرو ناصر نظر در شعر، فردی میسازد. سبک صاحب را خسرو ناصر هاویژگی این مجموع که شودمی

 چنین هم است. موضوع همین از ناشی او سبک در تکرار میدهد. اهمیت گفتن چگونه از بگوید، بیش میخواهد آنچه به سبب بدین

 در و یافته راه او به دیوان کیش این از سازی موازی و تأویل روش است. شده واقع موثر او فردی سبک در نیز اسماعیلی هایاندیشه

 است. کرده سازی تصویر آنها از استفاده با و شده منعکس او اشعار

 را آن فارسی غزل مانند بلکه مدح نیاورده و نسیب مرز در نیز را تخلص بیت و کرده حذف قصیده از را وشریطه تشبیب و تغزل او 

 سبک لحاظ به البته است. کرده نواوری نیز کاربرد کم های وزن کارگیری به در چنین هم است. آورده قصیده آخر های بیت یا بیت در

اسماعیلی  نویسنده و شاعر یک خسرو ناصر چون محتوا بخش در است. خراسانی به موسوم سبک های زبانی ویژگی تابع او شعر دوره

 و اسماعیلی مذهب های تبلیغی شگرد دارد. خاص سبک نیز جهت این از و داده قرار عقیده خدمت در را خود شعر است مذهب

 است. داده تشکیل را ویژه سبک این و منعکس شده او شعر محتوای در سازی موازی روش و تأویل قبیل از آن معتقدات

 شرح دیوان ناصرخسرو

 در است. کامل اشعار شرح دیگر برخی و اشعار گزیدة ها شرح این از برخی است.شده نوشته مختلفی شروح خسرو ناصر دیوان بر

 این رسد می نظر به است. ایرادهایی وارد ها، گزیده این شرح و گزینی گزیده بر که چرا نمیآوریم؛ میان به ها گزیده از بحثی اینجا

 دشواری کارهای از یکی ادبی متون تفسیر و شرح .باشد داشته چندانی سود مخاطبان نتوانسته است برای موارد اغلب در هاگزیده

آگاهی و اطالعات از ایمجموعه به است الزم دیوان یک شرح ندارد. برای را آن به شدن وارد همت و توان شناسی ادبیات هر که است

 که است هاییدیوان از یکی ناصرخسرو دیوان پرداخت. اشعار آن تبیین و تفسیر شرح و به است، الزم که گونه آن تا داشت تسلط ها

 حسین محمد آقایان که است شرحی است،شده نگاشته دیوان این بر که شروحی از یکی اند.آن پرداخته شرح به محققان از اندکی تعداد

منتشر  زوار انتشارات وسیله به 13۹1 تابستان در شرح این اول جلد سوم چاپ کردهاند. منتشر خالقی برزگر محمد رضا و محمدی

 این های و ارزش فواید کنار در اما است؛ خوب شرحی کتاب این شده، نوشته ناصرخسرو دیوان بر که شروحی بین در است.شده

 ابیات، برخی از نادرست هایدشوار، برداشت ابیات برابر در سکوت قرآنی، اشارات به توجهی بی جمله از فراوانی های لغزش کتاب،

 آمد خالصه به گونه این آن مورد در توان یافته است. با بررسی جمیع جهات و مطالعه دقیق می راه آن به نیز فراوان تایپی اشتباهات

 و اندشرح نکرده درستی به را ابیات برخی شارحان که شد نمایان روشنی به اما دارد وجود کتاب این در که مثبتی جوانب وجود با که

 کنند. سکوت که اندآن دیده بهتر ناصرخسرو دار مسأله و دشوار ابیات خصوص در اند.داده ارائه ابیات از سطحی هایبرداشت گاه

 (.13۹4صورت نگرفته است)امرایی،  الزم توجه قرآنی اشارات در اند.نگرفته نظر در را ناصرخسرو شعر هایجنبه برخی

سنایی یکی از شاعران ارجمند اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری و بنیانگذار شعر عرفانی است. همانطوری که از اشعارش 

بیان و گفتار زمان خود و پس از خود دگرگونی اساسی پدید آورد. تا پیداست، او کسی است که توانست تحول عظیمی در شیوه 

جایی که شعر را از خدمت مدح پادشاهان و وسیله اغراق به منظور کسب درآمد، درآورد و تبدیل به طریقه نشر و انتشار زهد، عرفان، 
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تا آنجا که شعر و اشعارش را از وسیله . مایداخالق و وسیله مؤثر بیان احوال و اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه با زبان عرفان ن

ارتزاق و رفع نیازهای روزمره زندگی خارج کرده و قلم و اندیشه خود را به زبان گویای مسائل و مشکالت اجتماعی و ذم و نکوهش 

 :اشعار مدحی میپردازد و در ضمن مدح قاضی غزنین میگوید

 با جان عزیز تو که شلوار ندارم                   و کتابت  و فضل هنر و شعر همه این با

ای بود که اتفاق افتاد و دگرگونی و تحول عملکرد و نوع رفتار و خصوصیات اخالقی و شعری خودش راضی نبوده و منتظر جرقه 

الی »ورد با عمیقی درون او را کامالً عوض کرد و راهی جدید و هدفمند را آغاز نمود. هر چند که بعضی این تحول را در نتیجه برخ

دانند ای دیگر این دگرگونی را مدیون خانۀ خدا میولی عده. دانند که او را از خوابی گران با برخورد طعن آمیز بیدار نمودمی« خوار

که در اثر سفر به حج این انگیزه به وقوع پیوست و سنایی را به شاعری واالمقام تبدیل نمود. تا توانست با افکار و اندیشۀ جدید 

اشعار را عوض کند و او را در زمره اولین شاعری قرار دهد که اصطالحات صوفیانه را با افکار عرفانی  رفانی و با بینش دینی قالبع

در هم آمیزد و در اشعار خود به طرز ماهرانه به کار ببرد و در تمام فنون و نکات اجتماعی و سیاسی و اخالقی جامعه به تبعیت از 

 .صائب و سازنده را بیان نماید و بنای محکم ادبیات عرفانی را پایه ریزی کندنکات عرفانی نظرات 

با این وسعت که ادبیاتی به نام عرفانی مخصوصاً در شعر فارسی به وجود آمده است. طبیعتاً تأثیر بسزایی نیز در سراسر جهان  همروزا

توانست قلمرو اندیشه و تجربه هنری را در شعر فارسی گذاشته است در حقیقت به وسیله حکیم سنایی پایه ریزی شده است. او 

های متنوعی از ادب را آزمود و به زیبایی خاصی از این آزمون سربلند با کارنامه درخشان بیرون آمد که تا زمان گسترش دهد. و گونه

تجربه که تا آن دوره متفرق درپیش از او این چنین گستردگی و وسعت در تجربه شعر فارسی لمس نشده بود چرا که شعر تغزلی را 

های زمینی و مدحی بود به گونهای نو آرایش نمود و آن را به عواطف دینی و عرفانی بدل کرد و مثنوی را در قالب ادبیات تعلیمی 

در زبان  هعرفانی قرار داد. به طوری که مثنوی فخری نامه)حدیقه الحقیقه( یکی از موثرترین اثر ادبیات تعلیمی و صوفیان -و فلسفی

های خویش را به شیوه سنایی تنظیم نمودند و دیگران فارسی شد چنان که دیگر شاعران بزرگ فارسی، جمله مولوی و عطار مثنوی

 (.13۸۹)عظیم بگلو، نیز مثنویهای بسیاری را به تقلید از شیوه سنایی آفریدند

 زندگی نامه سنایی غزنوی

 گذشت در جا همان در 52۹سال در و نهاد، هستی یعرصه به پا غزنین شهر در 45۹ سال در غزنوی سنایی  ابوالمجد مجدود بن آدم 

 و خراسان به سفر از بعد ولی. بود مسعود بن شاه بهرام و غزنوی ابراهیم بن مسعود مداح و درباری شاعری جوانی، آغاز در او. 

گیری اجتماعی وی دگرگونی ژرفی در منش، دیدگاه و سمت تصوف، و نشست و برخاست با مشایخ شهر در این ساله چند اقامت

 .دم برخاست، بر شریعت مداران و زاهدان ریایی شوریده و به عرفان عاشقانه روی آوردپدید آمد. از دربار بریده و به دادخواهی مر

کرد. و فرخی را تقلید می عنصری غزنوی، به ویژه شاعران بود، روش مداح شاعری خویش ادبی هایفعالیت ی اولدر دوره سنائی

 ی دگرگونی وی بوددوره ، کهی دومدر دوره

ی دگرگونی درونی و رویکرد او به عالم عرفان، اهل خانقاه های عرفان عاشقانه پرداخت. دربارهد اجتماعی و طرح اندیشهنق ، به

االنس این گونه روایت کرده ها را جامی در نفحاتترین افسانهاند که یکی از شیرینهای گوناگونی را ساخته و روایت کردهافسانه
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در فصل زمستان به عزیمت گرفتن بعضی از دیار کفار از غزنین بیرون آمده بود و سنایی در مدح وی سلطان محمود سبکتکین »است: 

رفت تا به عرض رساند. به در گلخن که رسید، از یکی از مجذوبان و محبوبان، آوازی شنید که با ساقی خود ای گفته بود. میقصیده

 «ورمپر کن قدحی به کوری محمودک سبکتکین تا بخ»گفت : می

 «محمود مرد غازی است و پادشاه اسالم»ساقی گفت: 

 .«رود تا مملکت دیگر بگیردبس مردکی ناخشنود است. آنچه در تحت حکم وی درآمده است، در حیز ضبط نه درآورده می»گفت: 

 «شاعر! پرکن قدحی دیگر به کوری سناییک»یک قدح گرفت و بخورد. باز گفت: 

 .است لطیف و فاضل مردی سنایی»: گفت ساقی

اگر وی لطیف طبع بودی به کاری مشغول بودی که وی را به کار آمدی. گزافی چند در کاغذی نوشته که به هیچ کار وی »گفت: 

 .اندداند که وی را برای چه کار آفریدهآید و نمینمی

ک شد و پای در راه نهاد و به سلو سنایی چون آن بشنید، حال بر وی متغیر گشت و به تنبیه آن الی خوار از مستی غفلت هوشیار

 «.مشغول شد

شعر ارائه کرده است.او  را در قالب تصوف و معانی عرفانی حقایق رود کهبشمار می از اسالم پس شاعر ایرانی در واقع سنایی اولین

مسعود سعد سلمان را، هنگامی که  ای داشت. بد نیست بدانید که سنایی دیواندرسرودن مثنوی، غزل و قصیده توانایی فوق العاده

مسعود در اسارت بود، برای او تدوین کرد و با اهتمام سنایی، دیوان مسعود سعد همان زمان ثبت و منتشر شد که این خود حکایت 

 .از منش انسانی او دارد

ر نند. کاری که او آغاز کرد، با عطاگان او را پایه گذار شعر عرفانی می داسنایی در عصر خودش یک شاعر نوگرا بود. بیشتر پژوهنده

 .نیشابوری تداوم یافت و در شعر جالل الدین محمد بلخی به اوج خود رسید

ی شعر هاتر قالبعاشقانه، تنها نوآوری این شاعر بزرگ در ادب پارسی نیست. او در بیش -سرایی عارفانهی عرفانی و غزلمایهدرون

ی یر قصیده سرایی از فرخی و کسائس به اگر نمونه برای  دمد.وایی تازه ای در کالبد آنان میپیش از خود بازنگری می کند و حال و ه

ای در شویم. در واقع انگار شاعران دیگر حرف تازهها و تصویرها میمایهمتوجه تکرار درون مروزی تا عصر سنایی نگاه کنیم،

آن هم ستایش پادشاه و اُمرا و وزرا بود، که حتا از نظر ادبی نیز دیگر  مایه داشت واند. شعر آنان فقط یک درونشعرهایشان نداشته

شد های فرخی سیستانی میزد و تازگی هم نداشت. یعنی اگر در قرن چهارم هجری قمری از خواندن مدیحه سراییچنگی به دل نمی

های عرفانی، اخالقی و مایهبا وارد کردن دروناز نظر ادبی لذت برد، در دوره سنایی دیگر خواندن این اشعار لذتی نداشت. سنایی 

های عرفانی و اندرزهای اخالقی؛ نوعی نقد مایهای به کالبد بی جان قصیده دمید. سنایی به جز دروناجتماعی، جان و روح تازه

ی دهی قصیایی در حوزهالدین عبدالرزاق قرار گرفت. سناجتماعی را نیز وارد قصیده کرد که پس از او مورد توجه شاعری مثل کمال

زل ی وی نیز راه گشای، غهای عارفانه و عاشقانههایی داشته که خاقانی در این زمینه از او تاثیر گرفته است. غزلعرفانی نیز نوآوری

فانه عار توان گفت موالنا در غزل عارفانه، سعدی در سرودن غزل عاشقانه، حافظ در سرودن غزلعرفان عاشقانه بود. بدین اعتبار می

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

 اننش را ارادت این مثنوی از بیتی در داندمی سنایی  مند از خوان سنایی هستند. موالنا که خویش را وامدار عطار وو رندانه همه بهره

 «.آمدیم عطار و سنایی درپی ما/ او چشم دو سنایی و بود روح عطار»: است گفته و داده

 گیرد و با دمیدنمفاهیم پُر شور غزل عاشقانه، از شعر بی روح و سرد زاهدانه فاصله میگردانی و آشنا زدایی از سنایی با غریبه

 .واندخراند و معشوق و می آسمانی را به مرکز فرا میی عارفانه به مفاهیم غزل عاشقانه، معشوق ومی زمینی را به حاشیه میمایهدرون

تر قصاید او در نکوهش دنیاداری و دنیاداران است. او با زاهدان ریایی یشی بمایهشعر سنایی، شعری توفنده و پرخاشگر است. درون

لخ و ستیزد و از بیان حقیقت عریان که تپروا میگر کار دیگری هستند، بیگر که هر کدام توجیهمداران درباری و حکام ستمو شریعت

 .کندمی شکایت نیز مردم طلبی دِرَم و دادن خواری هر به تن و یطلب عافیت از وی البته  دهد.باشد، هراسی به دل راه نمیگزنده نیز می

به دهد که ، تفکر شگیر زمانه شده است، نشان میسنایی با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش، عالوه بر بیان دردها و معضالتی که دامن

ت ؛ ، مجالس برنج و شیر و شکر شده اسیونانی بر تفکر شرعی و وحیانی غلبه کرده است؛ در صوفیان، صفایی نیست؛ مجالس ذکر

 .شودی بسامان و نیک منشی فردی دیده نمیاند؛ و نشانی از جامعهخواری رایج و پارسایان خوب کردار منزوی شدهحرام

تر موارد ی تیز تیغ زبان او در بیشگردد. لبهمایه و اندیشه در قصاید سنایی بر مدار انتقادهای اجتماعی میای از درونبخش عمده

 جامعه اردد سعی قصاید، در آن بر تأکید و صحابه  ی پیامبر ومتوجه زراندوزان و حکام ظالم است. سنایی با تصویر زندگی زاهدانه

 .دهد نشان را خود نظر مورد آرمانی

اندیشی، توصیه به ترین محورهای موضوعی در قصاید سنایی است. نکوهش دنیا، مرگ های زهد و عرفان نیز از مهمترویج آموزه

گی و مناعت طلبی، کوشش برای به جوشش در آوردن گوهر حقیقی آدمی، حد و حصر، ترویج قناعت پیشهگسستن از آرزوهای بی

 :از مضامین رایج قصاید اوست

 اندکرده منکر معروف، حرمتی،بی سر از                     اندای مسلمانان! خالیق، حال دیگر کرده

 اندجالینوس، باور کرده و بطلمیوس قول                    سو نهادستند، اندر خیر و شر شرع را یک

 اندکرده لشکر اصحاب یسخره را، خویشتن                        عمل، از غایت حرص و املعالمان بی

 اندکرده ساغر و جام اندر دولت مهتران              خون چشم بیوگان است، آن که در وقت صبوح

 دارالقرار ساختن دارالفراری از کی تا                       تا کی از دارالغروری ساختن دارالسرور

 بار و کار چندان و دیو سرای رعنا ره در                   بر در ماتم سرای دین و چندین ناز و نوش
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 سبک شعری سنایی و شرح دیوان

پارسی از جمله شاعران برجسته ای است که آثارش از جهات کمیت و کیفیت در خور توجه و سنایی شاعر بزرگ و پرمایۀ ادب 

ها و لطایف خاص برخوردار است که از جهت بررسی است. از میان آثار این سخنور کم نظیر، دیوان اشعار گران سنگ وی از ظرافت

می توان ادعا کرد سنایی نخستین کسی است که مضامین  دارد. و فکری و زبانی و تنوع مضامین مختلف جایگاه ویژه و استواری ادبی

 و ودب گذاشته هبوط به رو مایه کم و درباری شاعران واسطه به که  بدیع عارفانه را وارد شعر و غزل عاشقانه فارسی کردو شعری را

 آن به زهتا بویی و رنگ و داد نجات بود، کرده وقت حاکمان عیاشی و ها بارگی غالم وصف برای ای وسیله به تبدیل را فارسی غزل

 .بخشید

تر قصاید او در نکوهش دنیاداری و دنیاداران است. او با زاهدان ریایی ی بیشمایهشعر سنایی، شعری توفنده و پرخاشگر است. درون

ه تلخ و بیان حقیقت عریان کستیزد و از پروا میگر کار دیگری هستند، بیگر که هر کدام توجیهمداران درباری و حکام ستمو شریعت

 .کندمی شکایت نیز مردم طلبی دِرَم و دادن خواری هر به تن و طلبی عافیت از وی البته  دهد.باشد، هراسی به دل راه نمیگزنده نیز می

 شبه رتفک ، که دهدمی نشان است، شده زمانه گیردامن که معضالتی و دردها بیان بر عالوه روزگارش، اجتماعی اوضاع نقد با سنایی

ست؛ در صوفیان، صفایی نیست؛ مجالس ذکر، مجالس برنج و شیر و شکر شده است ؛ ا کرده غلبه وحیانی و شرعی تفکر بر یونانی

بخش  شود.ی بسامان و نیک منشی فردی دیده نمیاند؛ و نشانی از جامعهخواری رایج و پارسایان خوب کردار منزوی شدهحرام

وجه تر موارد متی تیز تیغ زبان اودر بیشگردد. لبهمایه و اندیشه در قصاید سنایی بر مدار انتقادهای اجتماعی میدرونای از عمده

 آرمانی جامعه دارد سعی قصاید، در آن بر تأکید و صحابه  ی پیامبر وزراندوزان و حکام ظالم است. سنایی با تصویر زندگی زاهدانه

قصاید سنایی است. نکوهش  در موضوعی محورهای ترینمهم از نیز عرفان و زهد هایآموزه ترویج .دهد نشان را خود نظر مورد

ش گی و مناعت طلبی، کوشش برای به جوشحد و حصر، ترویج قناعت پیشه دنیا، مرگ اندیشی، توصیه به گسستن از آرزوهای بی

در آوردن گوهر حقیقی آدمی، از مضامین رایج قصاید اوست سنایی نخستین شاعر بزرگ فارسی است که اندیشه ها باورها و آموزه 

از طریق او در شعر و دنیای آن راه می گشاید و در نتیجه آن شعر فارسی در پا لونه تصوف بسیاری از خوی خصلتهای های تصوف 

پیوسته در پی ستایش شاهان و حکمرانان و یا  -پیشین خود را به دور می ریزد و آنگاه همان شعری که جز در چند مورد محدود

عالیق و عواطف حقیر و بی اعتبار شاعران را می پویید به مسیری ناپوییده و نو آیین  تفسیر و تبلیغ اندیشه های محدود و مبتذل و

این راه نو آشنا و نامسلوک راهی است که از پهنه های بکر و بدیع تصوف و عرفان می گذرد و گام نهادن در چنین  کشیده می شود.

 مایانن شاعر  ی ها گزاف گویی ها آزمندی ها و زبونی هایگرستایش تا بخشد می ای تازه هویت و رنگ فارسی شعر به خود  دنیایی،

 سپارد یاعتنای بی و انکار به یکسره را الیق نا و سر خیره فرمانروایان های گردنکشی و ها نمایی خود ها جویی نام نیز و چشم گرسنه

 .انسان برآید خداجویی و خلوص و سرشتی واال درونی پاک پارسایی آیین گزارش و تبلیغ پی در آن بهای و

 متن قصیده

دیوان اشعار ناصرخسرو متشابه است را بیان  105دیوان اشعار سنایی که با قصیده شماره  6۹در این قسمت از تحقیق قصیده شماره 

 می کنیم.

 

 اثبات تو عقل کرده باور                           ای ذات تو ناشده مصور
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 ذات تو ز نوع و جنس برتر                        اسم تو ز حد و رسم بیزار

 ای چنانکه جوهرموضوع نه                     ای چنانکه اعراضمحمول نه

 قولت نه به لفظ ناهی شر                         فعلت نه به قصد آمر خیر

 های جانورانگیخته سایه               حکم تو به رقص قرص خورشید

 های دلبرآمیخته رنگ                        به دور دور گردان صنع تو

 پروصف تو ز جبرئیل شه                          ببریده در آشیان تقدیس

 حسنت زعروس عرش زیور                          نمای تنزیهبگشاده به شه

 مجاورهم با ازلت ابد                       هم بر قدمت حدوث شاهد

 مستر خود نوراز سایه                         ای گشته چو آفتاب تابان

 یک عاشق با سزای در خور                        معشوق جهانی و نداری

 یک در تو در دو دانه گوهر                       بنهفته به سحر گنج قارون

 م هم از این دو برد کیفرآد                  عالم هم از این دو گشت پیدا

 سیاره سفینه، طبع لنگر                        عالم چو یکی رونده دریا

 وردرش چو عقیق تو سخن                    آبش چو نبات سنگ حیوان

 شاینده به عقل یک پیمبر                     غواص چه چیز؟عقل فعال

 از دست چه جنس؟ خصم بی مر                      علت چو سیاست فرودین

 مقصود چه؟ آنچه بود بهتر                     آخر چه؟ هر آنچه بود اول

 ای کربشنو به حقیقت ار نه                  ای کوربنگر به صواب اگر نه

 از دام زمانه چون کبوتر                          ای باز هوات در ربوده

 ناگه چو رسن سرت به چنبر              درکشیده       حرصوی نخره 

 ر؟مقشدیدن به خالصه                        در قشر بمانده کی توانی

 خود هیچ ندانی، ای برادر                           از توبه و از گناه آدم

 بردار به تیغ فکرتش سر                     سر بسته بگویم، ار توانی

 نزدیکی تو به سوی داور                     ویش کند ز راه ترتیبدر

 خور؟آنجا چو نبود شخص نان                 در خلد چگونه خورد گندم

 کز خلد نهاد پای بر در                  بل گندمش آنگهی ببایست

 ابلیس نیامده ز مادر                       این قصه همه بدید آدم

 ست یا مخیر؟مجبور بده             سجده نکردنش چه گوئی؟در 

 ور عاجز بد، خدا ستمگر                    گر قادر بد، خدای عاجز

 راهی که نه راه توست مسپر            کاری که نه کار توست مسگال

 در ظلمت خویش چون سکندر                   بیهوده مجوی آب حیوان

 با دیو فرشته نیست همبر           ر یافت آنجاکان چشمه که خض
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 مقایسه دیدگاه های دو شاعر

دیوان ناصرخسرو  105های مختلف ناصرخسرو و سنایی در موارد مختلف با توجه به قصیده شماره در این قسمت به مقایسه دیدگاه

دیدگاه مختلف دو شاعر نسبت به موارد مختلف و  دیوان اشعار سنایی پرداخته می شود تا بتوانیم با توجه به 6۹و قصیده شماره 

 جایگاه اصلی هرکدام از لغات در ابیات مختلف به شاعر اصلی قصیده نزدیکتر شویم.

 مقایسه عقل در دیدگاه دو شاعر 

 (1)بیت       اثبات تو عقل کرده باور                                         ای ذات تو ناشده مصور

دون اینکه درشعر خود به دفاع صوری از این مقوله برخیزد، محتوا، تصاویر و ساختار شعرش، مبنایی عقالنی و منطقی ناصرخسرو ب

الحقیقه، ابیاتی در وصف عقل و دفاع از آن آورده است، چون ساختار ذهن او دارد. برخالف او سنایی با اینکه در جای جای حدیقه

رش با عقل، مباینت یافته است. عقل نزد ناصرخسرو هم جنبه مادی دارد و هم بعد معنوی؛ با منطق عقالنی همسو نیست، محصول کا

 (.13۸۸حال اینکه، عقل در نزد سنایی در مجموع عقل دینی است و تا حد زیادی از جنبه های مادی فاصله می گیرد)پارسانسب، 

 مقایسه علم در دیدگاه دو شاعر 

از نتایج یا تبعات عقل، مود توجه سنایی بوده است. طبعا علم مورد اشاره سنایی هم، رنگ مقوله علم نیز در حدیقه هم چون یکی 

عقل او را دارد. ناصرخسرو، حکیمی واقعگرا، علیت بین و منطق محور است. از این رو، علم او، اخالق او، دین او و حکمت او، همه 

 (.13۸۸و همه از چنین نگرشی متاثر است )پارسانسب، 

 دا در دیدگاه دو شاعرمقایسه خ

 (30)بیت          ور عاجز بد، خدا ستمگر                         گر قادر بد، خدای عاجز

 استبرجسته جنبه دو خداوند دارای خسرو ناصر در است:شده متجلی خاص گونه دو به مسلمان حکیم دو ذهن در خداوند تصویر

 آسان چندان ناصرخسرو برای اگرچه خدا دو این ترکیب .دینی و یعی تشر خدای دیگر جنبه و خردگرایانه و فلسفی خدای جنبه یک

 با خداوند رابطۀ بینش، این در البته .هستی با را او رابطۀ هم و دارد نظر در را تنزیهی خداوند ساحت هم وی روی هر به اما نیست

 سو یک از است، بعد چند خوردگیگره حاصل سنایی ذهن در خداوند تصویر اما .است همراه جباریت و نوعی عظمت با ی هست

 در خداوند دینی تصویر بعد ازسوی دیگر است، آمده قرآن در آنکه دینی و متعارف حد در بلکه فالسفه حد در اما نه خداوند تنزیه

 با عشقبازی و عشق با که خداوند عاطفی سوم بعد بعد و پذیردمی را آن ایمانی و نیست تاویل به قائل آن در چندان سنایی که قرآن

 خرابات در معشوقگان چون گاه وی خدای که است رویهمینبه و است سه بعد این جامع سنایی خدای میرسد. خود اوج به بندگان

 .(13۹3عظمت )مجرد و رادمرد،  و تقدس اوج در گاه و بر تخت شاهان چون گاه و است
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 مقایسه مرگ در دیدگاه دو شاعر

شعرای فارسی زبان، سنایی نسبت به پدیده ی مرگ تلقی متنوعی دارد. او از دیدگاه های عرفانی، اجتماعی، روان شناختی و ازمیان 

گاه فلسفی به این موضوع پرداخته است. پدیده ی مرگ ذهن شاعر حکیم ناصرخسرو را نیز به خود مشغول کرده، که اندیشه ای خرد 

سرنوشت خود آزاد می داند. وی چهره ای چندان مطلوب از مرگ ترسیم نمی کند در این گفتار به  ورزانه دارد و انسان را در انتخاب

 (.13۹2)مجوزی و شکیبایی، بررسی تطبیقی مرگ و جنبه های مختلف آن در شعر این دو شاعر می پردازیم

 

 نتیجه گیری

 وجود با که آمد خالصه به گونه این آن مورد در توانمی« ناصرخسرو دیوان شرح» کتاب  دقیق مطالعۀ و جهات جمیع بررسی با

 گاه و اند شرح نکرده درستی به را ابیات برخی شارحان که شده است نمایان روشنی به اما دارد وجود کتاب این در که مثبتی جوانب

 برخی کنند. سکوت که اند دیدهآن  بهتر ناصرخسرو دار مسأله و دشوار ابیات خصوص در اند. داده ارائه ابیات از سطحی های برداشت

 معمول حد از بیش تایپی اشتباهات است. صورت نگرفته الزم توجه قرآنی اشارات در اند.نگرفته نظر در را ناصرخسرو شعر های جنبه

 است. ضروری آن در تعجیل آثار و زدودن ها ناراستی و ها کاستی اصالح و نظر تجدید سبب، همین به است.

 به طور صریح به که است شاعری کمتر گویپارسی شاعران میان دیوان اشعار سنایی به این نتیجه می رسیم که در از طرفی با بررسی

 به نیز شعر اجتماعی داران طالیه از پیشگام است، عرفان و زهد شعر در که بر این را عالوه سنایی باشد. پرداخته خویش جامعه نقد

 محیط به نسبت که خود و توجهی عمیق نگرش با وی است. پرداخته اجتماعی طبقات به نقد خود اشعار بیشتر در سنایی رود.می شمار

 مشاغل صاحبان و عوام و عالم مختلف اجتماع، طبقات که هایی بیماری و دردها اشعار دیوان و جای حدیقه جای در داشته، پیرامونش

 سنایی هدف است. تاخته آنها به گزنده و تند با زبان و کرده بیان هستند، دچار آن و... به سکه ضاربان قاضی، بازاری، طبیب، از: اعم

 محصول که اخالقی های رذیلت از را آنان اندرز، و با پند تا دانسته موظف را خود و است جامعه امور اصالح ها این گروه انتقاد از

  کند. دور است، خاص اجتماعی یا طبقه شغل

دست آمده و تحلیلی که از اشعار دو شاعر به دست آمده قصیده مورد نظر بیشتر نزدیک به قصاید سنایی  از این رو با توجه به نتایج به

باشد، با توجه به مضمون شعری و مفاهیمی که در قصیده میتوان دریافت کرد این قصیده نزدیکتر به بقیه قصاید و اشعار سنایی می می

 باشد. 
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