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هاي دنیا دردیوان ناصرخسرو و مقایسۀ آن با  بررسی تصاویر همانندسازي
  البالغه نهج

   2زهرا توانچه هفاطم،  1عباس عرب

  مقدمه .1
 تعریف واژة دنیا .1 .1

ذیل معنی واژگانی دنیا معموالً معنی اصطالحی آن نیز ، شود می آن طور که دیده لغوي از جنبۀ شناسی دنیا  فهومدر م
را مصدر دنیا خوردن ، آمده است؛ چنانکه در فرهنگ عمید ذیل تعریف این واژه به جهانی که در آن هستیم و کرة زمین

در لغتنامه دهخدا هم با همین  .: ذیل دنیا)1389، کند (عمید می معنی  هاي دنیا بردن از مال و ثروت و نعمت  بهره
زن بسیار بهمعنینزدیکتر؛ ، أنیثادنیت«کند:  می وي عالوه بر معناي عالم مادي دنیا را چنین معنی  .شیوه روبرو هستیم

زن سخت ؛یب باشد چرا که دنیا اقرب است به سوي آدمی به نسبت عقبیمشتق از دنو که به معنی قر؛نزدیک شونده 
   .ذیل دنیا)، 7ج: ، 1377دهخدا: »(مشتق از دنائت که به معنی ناکسی و زبونی است، خسیس و ناکس

هاي عالمانه و شاعرانۀ متنوعی از دنیا  اند؛ بنابراین با تعریف دنیا مفهومی بوده است که همگان بدان توجه داشته
چنانکه عالمه جعفري دو تعریف از دنیا دارد: یکی جهان  .نظران روبروییم هاي این دسته از صاحب بتنی بر نگرشم

کنیم و دیگري برقرار کردن ارتباط انسان با جز خود که شامل مردم و وسایلی چون زر و  می هستی که ما در آن زندگی 
  : سراید می موالنا و )2-1: 1344، جعفري شود( می زیور 

  دنیا چیست از خدا غافل بدن
  

  نی قماش و نقره و میزان و زن  
  )61: 1دفتر، 1364، مولوي (        
امام علی بارها واژة  .خوریم بر می، چرخ، گیتی، در واژگان ناصرخسرو عالوه بر دنیا و جهان به مترادفاتی چون دهر

ۀِ و .عاجله را استفاده کرده است که معنی زودگذر را نیز دارد لَ اجِ ع الْ ت بِ ب ب دوستى ورزد با نعمتهاى  -با مردم -و: تَح
بینیم و گفتن این  می در سخنان این دو تقابل بین دنیا و آخرت و دنیا و دین را نیز بسیار  .)107ص (زودگذر این جهانى

  »تعرف االشیا به اضدادهم«سخن از این رو ضروري است که 
  ضرورت و هدف .2 .1

انقالبی است که در سال ، شود می البالغه را سبب  ایسۀ دیوان ناصرخسرو شاعر قرن پنجم و نهجآنچه ضرورت مق
همین امر او را در مقام پختگی و  .چهلم زندگی او رخ داده است و وي را به سفري به سوي مصر سوق داده است

مروج آن مذهب به خراسان باز شود و در مقام حجت و  می  میانسالی به مذهب اسمعیلیه و طریقۀ فاطمیان وارد 
  : یز)1335، گردد (تقوي می 

اي را بر  براي ما اهمیت دارد فردي با روحیات شاعرانه و با تبدیل شدن به یک مبلغ دینی چه زبان شاعرانه
 ها و هاي مقتداي او در خصوص جهان چه همسویی هاي او با بیان مثل هاي دنیا در سروده گزیند و این مقایسه مثل می 

   .هایی دارد تفاوت
  هاي تحقیق پرسش .3 .1

                                                             
 دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار زبان و ادبیات عرب، 1
 f.tavancheyahoo.com، الملل فردوسی مشهد دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی پردیس بین 2
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، البالغه چیست؟ محیط زندگی عنصرهاي تشکیل دهندة تصویرهاي استعاري و تشبیهی در دیوان ناصرخسرو و نهج
گیري این عناصر حضور دارند؟ تأثیر دیوان ناصرخسرو از  مذهبی و زبان چه میزان در شکل، مسایل ملی و قومی

 است؟البالغه چه اندازه  نهج
  فرضیه پژوهش .4 .1

سازي شعري خود و  استقالل در مضمون، خالقیت، رغم هنر شاعري فرضیۀ این مقاله این است که ناصرخسرو علی
البالغه نیز به خاطر گرایش بسیار باالي مذهبی خود در  از نهج، هاي شعري تأثیر محیط زندگیش در تصویرسازي

   .هاي دنیا تأثیر گرفته است همانندسازي
  پیشینۀ پژوهش .5 .1

هایی در توصیف نگاه ناصرخسرو به دنیا از دیدگاه تشبیهات شعري او نوشته شده است؛ به شرح  ها و کتاب مقاله
با انتخاب چند توصیف از دنیا در دیوان » ررسی تطبیقی سیماي دنیا در شعر ناصرخسرو و ابوالعالب«ذیل است: در مقالۀ 

گیري افکار دو شاعر دربارة دنیا و عوامل تأثیرگذار در مضامین مشترك  شکلها و  به بررسی شباهت، دو شاعر
، را توضیح داده است(میرقادري؛ غالمی واکنش ابو العال و ناصرخسرو در برابر دنیاهایشان پرداخته است و  سروده
بررسی تطبیقی دیدگاه  قصد» خرد و جهل از دیدگاه ناصرخسرو قبادیانی و احمد شوقی، روزگارمقالۀ «در  .)1388پاییز

دهر و جهان توجه بیشتر نویسنده به واکنش دو شاعر است که البته در این میان با تشبیهاتی از ، دو شاعر دربارة روزگار
  )1390بهار، شویم(گودرزي؛ ساکی می دنیا نیز رو برو 

ها در نگاه کلی به  بیشتر کتاب .البالغه چند گونه است هاي نوشته شده دربارة تشبیهات دنیا درنهج ها و مقاله کتاب
اند و آن را  توان یافت و برخی دیگر نگاهی تخصصس به دنیا داشته می هاي تشبیه را هم در آن  اند که رگه دنیا پرداخته

) در این کتابش فراتر از تشبیهات به مسایلی 1379سید محمد تقی جعفري ( .اند شناسی بررسی کرده از منظر زیبایی
هاي اندك  برتري دادن آخرت و مشخصات زندگی دنیوي چون شادي، سرزنش آن، متهم کردن دنیا، یاچون آرایش دن

عیش و مصیبت و دنیاي خیر و شر پرداخته است که براي تفسیر آن ، هاي متضاد دنیا چهره، شکفتگی و پژمردگی، دنیا
خود دنیا را در دو فصل چهرة مثبت دنیا ) در کتاب 1390ایمانی( .فارسی و عربی بهره برده استهاي  از اشعار و متن

نابودکنندگی و سراي غفلت با اندك توضیح و ، عبرت و آزمون و چهرة منفی چون فریبندگی، گیري چون سراي توشه
مذمت و بی ، مدح، در نه بخش به مواردي چون صفات دنیا» البالغه دنیا در نهج«کتاب  .آورده استقرآن هایی از  مثال

فاطمه  .)1365، به ترجمۀ عبارات و شرحی به ندرت از آن پرداخته است(شمس الدین، ی اعتنایی بدانوفایی دنیا و ب
) در کتاب خود به معناي دنیا و دو قسم دنیاي نکوهیده و ستوده و تقابل دنیا و آخرت و سنت و چرایی 1392احمدي (

دنیا و « در کتاب .خوریم می هاي کامل با آن بر انامتحان در دنیا و تشبیه و تجسم دنیا در پانزده عنوان و برخورد انس
هاي  کیفیت مواجهه یا آن و تحذیر از دنیاي مذموم و نشانه، البالغه به دنیاشناسی در نهج، »البالغه دنیاگرایی در نهج

کرده و ها  زیر مجموعۀ این عتوان، پردازد که در خالل همۀ این موارد صفات دنیا را با شماره گذاري می دنیادوستی 
در مقالۀ مشترك کریمی فرد و  .ها گذاشته است گذاري در این زیر مجموعه هاي امام را نیز به صورت شماره گفته
البالغه  به بررسی و به چگونگی انتقال مفاهیم از طریق به کارگیري عنصر تشبیه در نهج، )1389زمستان دل( نیک

حسی و ، است یا مدح و تحلیل تشبیهی کالم از نظر تمثیل بودن پرداخته اند؛ به این معنی که شیوة بیان آیا مالمت
ذوق ، استحکام بیان و قدرت خیال، بیان مقتضاي سخن امام، بار عاطفی تشبیهات، مرکب و مفرد بودن، عقلی بودن

) با 1387) و پایان نامۀ خود(1391نور محمدي در مقاله( .هنري امام و توانایی در بیان جمالت کوتاه تحلیل شده است
در مطالعه استعاره به عنوان کانونی ترین محورهاي رویکرد ، محدودیت بررسی هاي استعاره در متون مذهبیوجود 

و بررسی آن در هشت  البالغه هاي نهج استعارهبه استخراج برخی شناختی لیکاف و جانسون  ۀبراساس نظری معنابنیاد
 .پرداخته استخالقیت و تمرکز ، ضرورت، تغییرناپذیري، ودنیک جهتی ب، مدل، ها حوزه، همه جا حاضر بودنحوزة 
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مفاهیم مهم و اندرزهاي  در بیاناز تشبیه امام استفاده  اي در خصوص ) در مقاله1389قائمی و طهماسبی(زمستان 
ها مختصري به تنوع موضوعات و تنوع تشبیهات در باب دنیا  در بخش بررسی معناشناسی تشبیهات خطبهانسانی 
   .اند تهپرداخ

در پایان نامۀ  .البالغه و دیوان ناصرخسرو است مربوط به مقایسۀ تطبیقی نهج، ها داریم تقسیم دیگري از این نوشته
البالغه  نهجتجلی«در نوشتۀ  .البالغه است ) هدف یافتن مضامین مشترك در شعر ناصرخسرو و نهج1392کردي گودرزي(

ثیر أت«و در کتاب ) 19/11/1385، یخوشه چرخ آران(ا سخن آمده است بسیار مختصر در باب دنی» در شعر ناصرخسرو
 -سعدي  -مولوي  -ناصرخسرو  -سنایی  -البالغه و کالم امام امیرالمومنین علی (ع) در شعر فارسی (فردوسی  نهج

تأثپذیري ، اعرانالهایی از شثنمونه م، البالغه مبحثی در خصوص پیشینۀ اثرپذیري شعر فارسی از نهجبا آوردن ، ») حافظ
  )1384البالغه آورده شده است(رایی:  آنان از نهج

  روش پژوهش .6 .1
بدین صورت که نویسندگان با پیش رو قرار دادن دیوان ناصرخسرو  .روش در این مقاله تطبیقی و توصیفی است

هاي به کار  جاندارپنداري ها و ) و خوانش متن و یافتن همانندي1374، البالغۀ امام علی (شهیدي ) و نهج1335، (تقوي
ها به  گیاهان و سایر همانندي، ها خوردنی، حیوانات، به صورت فهرستی در چند بخش همانندسازي به آدمی، رفته

اي از  اند و در پایان هر بخش سیاهه اند پرداخته ها و تصاویري که در آن قرار گرفته معرفی و گزارش این همانندي
البالغه یافت نشده است؛ اما در  ه است که ناصرخسرو داشته و مانندي از آن در نهجهاي مستقلی داده شد همانندي

   .ها ذکر شده است همانندي، مانندي بین دو کتاب برخی موارد با وجود بی
  البالغه دنیا در دیوان ناصر خسرو و نهجهاي  همانندي .2

قبل از ورود به مقایسۀ این دو  .ه سروده شده استاي از دید جاندار انگاران دنیا در نگاه ناصرخسرو به طور گسترده
بداندیش است و هاي منفی جهان این گونه است:  جلوه .کنیم دنیاي جاندار را در دیوان ناصرخسرو ترسیم می، کتاب

در پاردکسی از کم بودن بسیاري ، )197/14() و ناکس است 317/6(فرومایه و بداصل یا بدنشان )257/10( فتنه گر
این جهان بی وفا و فریبکار ، )13/6جفاکار است (، )77/2ت این جهان را سفلگی و فرومایگی دانسته است (صف، جهان

است  این جهان مرد فریب، )218/12( روشنش تیره و شکرش حنظل است، است از این رو همه چیز آن عکس است
تصویري از شستن پر کالغ با شیر  در پیر شدن آدمی، )171/18شناسند ( می هایش را تیزهوشان  ) و حیله248/6(
 استاو بی هنر، )40/20(تمامی جهان آکنده از رنج است، )33/19آورد و از این رو جهان را ستمگر دانسته است ( می 

جهان چنان خسیس و پست است که همنشین افرادي چون خود ، )125/1داند ( می حیله و غدر ، )391/1(
جهان خوشگذران و عیاش ، )235/4کینه ورزي دیرینه با انسان دارد ( جهان دشمنی است که، )17-403/16(است

، )50/10و یکسر پر عیب است( مست بی هشدنیا ، )14-442/13( است اما عاقبت این شادخواري پیري و خواري است
اهل است نادان و ج، )26/12( توان شناخت می هاي جهان را   شاعر بر این باور است که با داشتن پنج حس هنر و عیب

ش گفتار، )247/7گوید ( می این جهان دروغ هم ، )324/18هاي آدمی خندان است ( جهان در برابر گریه، )246/21(
فانی ، )364/12بدخو (، )442/15همصحبتی جهان براي انتقام و هالکت اوست (، )171/19(تزویرش کردارو  تلبیس
  )19/3(دنیا عمري دارد که به سر آمده است) و 58/6است (

ابزار او ، )142/11ابزار کشتار او این گونه است که جهان زخم زننده است و علم در برابر این زخم چون سپر است(
)و در تقابل 147/22(کشد می ) که به کینه آدمی را 7-148/6( اي خنجر به دست است دنیا دیوانه، )317/7(دشنه است 

این جهان در از بین بردن شکوه و شکوکت آدمی ، )291/5( با خنجر دنیا خنجر علم و توحید است که کارساز است
  )163/23چون کسی است که به سختی دست و پاي آدمی را بسته است (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  131     تأویلمحور کالم، دین، اخالق و   

 

در مهمانی دادن جهان ضیافتی دارد که در آن جز گرسنگی چیزي نیست و این از کارکردهاي متضاد جهان است 
خام و پخته وجود دارد که تصویري از تنوع و ، ر این سفرهجهان میزبانی است که خوان گسترده است و د، )197/4-5(

  .)171/19هاي جهان براي فریب آدمی است ( گستردگی داشته
 فروشد می غرورش را ، )334/16(کند  می جهان سودا گري است که کلنگ را با سوزن معامله داد و ستد در

اي است که وام او تن و اسباب و  دنیا وام دهنده، )171/20خرد( مرد هوشیار و بصیر نمی هاي او را ) و حیله302/21(
در حالی که سود  سازد می اند و عجیب است که مرد از این وام فرش و لگام  موکل این وام روز و شب، )85/19(عمر است
   .)13- 260/10دهد ( می بازدمی است که به جهان ، وام دم

خلقت جهان بر ، )204/20تسلیم و نماز خوان است( از کارکردهاي مثبت دنیا آن است که جهان در برابر حق
)؛ اما حتی در طاعت و فرمانبرداري جهان 391/20اساس بنده بودن آن است اما اینک آدم است که بندة اوست (

   .)13-197/12اي است و این طاعت همان نوش است که زیر آن نیش پنهان است ( خدعه
، گیاهان، ها خوردنی، حیوانات، هاي آدمی دهیم شامل همانندي می بندي ارائه هاي دنیا چند تقسیم در همانندي

  ها:  مکان و سایر همانندي
  آدمی .2 .1
  بنده و فرمانده .2 .1 .1

  دیگر او را اسیر نکرد: ، از زمانی که شاعر تن آرزوجوي خود را در بند کشیده است، در اسیر کردن دنیا
  اسیرم نکرد این ستمگاره گیتی

  
  جوي تن گشت اسیرم چو این آرزو  

                      )288 /23(  
اکند و جانشان بهاي این بند است:  می طلبند؛ دنیا اسیرشان  می آنان که دنیا را  نْهم مهس فُ دوا أَنْ فَ تْهم فَ رَ 225 ص(أَس(  

  خلقت جهان بر اساس بنده بودن آن است اما اینک آدم است که بندة اوست: 
  ةتوآفریدخدايبنداگر جهان را 

  
  اي ةجهانشدهتو پس به عکس چرا بند  

                      )391/20(  
هداند:  می امام کسی را که شیفتۀ دنیا است؛ بندة آن  س فْ ا نَ هی لَ ع ت هلو ا، و لَه د بع و ؛ اما در طاعت و 104ص (فَه(

دنیا از  .)13-197/12ت که زیر آن نیش پنهان است (اي است و این طاعت همان نوش اس فرمانبرداري جهان خدعه
جهان خدمتکار و فرمانبردار مردان خردمند است  .)436/10عیال او است(، آنجایی که رهی و غالم شاعر است

ةُ بِشوند: ا می رسد که دو دنیا مطیع او  می از نظر امام آدمی به جایی  .)131/24( رَ اآلخ ا و نْیالد ه ت لَ اد قَ انْ هتم زِ  )131ص (أَ
  راهزن .2 .1 .2

  کند:  می جهان راهزن است و شکوه و فر آدمی را غارت 
  راه زد بر تو جهان و برد فر و زیب تو

  
  »فالن راهک بزن؟«چندخواهی گفت مطرب را:   

                      )339/10(  
لَبٍ هیداند:  می  خانه ربودن و بردن و غارت و هالكو حضرت دنیا را  س بٍ و رَ ح ارطَبٍ، دع بٍ ونَه 210 ص(و(  

 فروشنده و فروختنی .2 .1 .3
جهان پر مشتري است و بهاي  .)62/20(جهان را به دین باید فروخت .جهان هم فروشنده است و هم فروختنی است

  ترکیب رایگان گران:  در این جا یک پارادکس داریم در .دنیا فروختنی است .)131/5(این دنیا براي ما عمر است
  را نستانم به رایگان مندنیا 

  بها و خوار است آنک این سوي او بی
  

  زیرا که جهان رایگان گران است  
  فردا سوي ایزد گران از آن است

                     )71/15-16(  
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اکند:  می امام نیز به معامله این دنیا و آن دنیا در میان مردم اشاره  لیلً وا قَ اع قى ب با ی ا لَ نْینَ الد فْنى، م ا ی ةِ لَ رَ نَ اآلخ بِکَثیرٍ م. 
دهد که آخرت  می ) و هشدار 192ص  ( .فروختند، که به سر نیاید، به بسیار آن جهان، که نپاید، و اندك این جهان را/ 

اكرا به دنیا نفروشید:  نْید تَک بِ رَ آخ ا تَبِع اگر توانگر در بخشش خویش  گوید یم ) و در یک توصیۀ اخالقی 297ص (لَ
اهفروشد:  می بخل ورزد درویش آخرتش را به دنیا  نْید ه بِ تَ رَ قیرُ آخ فَ اع الْ ب ه رُوف ع بِم یغَن   )427ص (إِذَا بخلَ الْ

اي  هجهان فروشند .)171/19(کند که حتی خمیر و فطیر و آرد را از او مخر می شاعر در مقام فروشندگی دنیا توصیه 
  )301/1(خرد می اي چون مار افعی  است که زنده را چون ماهی به قیمت مرده

  این جهان را فریب بسیار است
  

                             بفروشد به نرخ سوسن سیر  
)171/17(  

  عروس، پیرزن، زن .2 .1 .4
) و آدمی نباید با این زن 7-310/6فروشد( می شاعر شصت سال را با این زن گذرانیده است و این زن مکر و دروغ و فن 

اگر فریب این زن جادو را بخورد؛ خود نیز  .)310/3ارزد ( بدگوهر بدخو همصحبتی کند که در این صورت به ارزنی نمی
دنیا پیرزنی فریبکار است که مرد عاقل  .)21- 302/20کند( می زن است و براي اثبات این موضوع به بیژن و منیژه اشاره 

  دهد:  می طالقش ، نی دوري جستن از آندر مع
  است این جهان پیرزنی سخت فریبنده

  پیش ازان کز تو ببرد تو طالقش ده
  

  نشود مرد خردمند خریدارش  
  مگر آزاد شود گردنت از عارش

                    )211/24 -25(  
و درآمیزد؛ جز رسوایی چیزي نخواهد دنیا عروسی بدخو و ناسازگار است که تنها یک همسر دارد و هرکه بخواهد با ا

این عروس رویش سیاه و مویش سپید  .دهد وارونه است می وي تصویري که از عروس به جهان  .)3-232/2( داشت
دنیا  .)5- 148/4سترد( می او گاه با زیور و افسر و با کرشمه و شرم از روي تو گرد فروتنی را  .)12-298/11(است

  آدمی است: عروسی است که مهر او دین 
  وار بیاراید دنیا عروس

  
  پیشت چو یافت از تو به دین کابین  

                      )322/13(  
عد دهد که ناسازند:  می و امام براي در تضاد قراردادن دنیا و آخرت تصویري از دو زن در نکاح یک شوي  ا ب مه

انِ تَ رَّ  ) 377ص (ضُ
 صیاد و صید .2 .1 .5

  خود و جهان را هم صید و هم صیاد دانسته است: ، )؛ اما شاعر در یک بیت11/1( ستجهان شکارچی ا
  الجرم اکنون جهان شکار من است

  
  دارد او شکار مرا می گرچه ه  

                        )13/1(  
ا کشاندشان: هاي دنیا هستند که دنیا با تیر آنها را هدف گرفته است تا به کام مرگ ب مردم نشانه، از نظر امام لُه ه ا أَ إِنَّم

ۀٌ فَ د تَهس م رَاض ا أَغْ ا، فیه هام هس رْمیهِم بِ ا، تَ هام مبِح نیهِم فْ  )260ص (و تُ
 کند:  چنین تصویر می، با بهره از ریسمان و تیر، امام نحوة شکار دنیا را که به کام مرگ کشیدن است

ا ه رُ اف ا و اطْمأَنَّ، حتَّى إِذَا أَنس نَ ه رُ اک ا، نَ هل جر ت بِأَ ص ا، قَم هل ببِأَح ت ص ا، و قَنَ همه بِأَس ت د ص قْ اقُ ، و أَ ه أَو رْء الْم ت قَ لَ أَع و
ۀِ ینضْجِعِ، الْمالْم إِلى ضَنْک ه ةٌ لَ د ائ و آن که ناشناساى اوست آرامش ، بدو انس گیرد، تا آن که از وى گریزان است / .قَ

هاى مرگ بر  و رشته، سازد -قضایش -آماج تیرهاى، و ریسمانها درآویزد، به چهار دست و پاى برخیزد، ناگاه .یردپذ
   .)60ص (تا به خوابگاه تنگش رساند، کشان کشانش براند .گلویش اندازد

  مادر و کودك .2 .1 .6
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) و گزیدن 60/22او حق مادري دارد(ناصرخسرو بر این باور است کهنباید همچون نادان دنیا را نکوهش کرد؛ چون 
این دنیا مادر بدمهري است که فرزندش را پیر کرده و خود  .)463/18پستان این مادر نشانۀ عصیان و بدبختی است(

ناتوان نشده است اما ، از سویی جهان سفله مادر بدخوي تن آدمی است که این مادرپیر .)8-290/6جوان است(
بیند که آدمی به پند ترجمان آن شده  می شاعر جهان را مادر گنگی  .)4-391/2فرزندش چنین شده است(

  توان بدان دست درازي کرد؛ زیرا مادر بر فرزند حرام است:  دنیا مادر گنده پیري است که نمی .)392/6است(
  بر وي، جهان مادري گنده پیر است

  ازیرا که بر تو، به مادر مکن دست
  

  گر در خور حور عینی، مشو فتنه  
  حرام است مادر اگر ز اهل دینی

                     )403/4-5(  
  بیند که از رخش سبزه دمیده است:  می اي  از سویی دیگرجهان را در بهار چون کودك دوازده ساله

  گشت جهان کودکی دوازده ساله
  

  از سمنش روي وز بنفشه گالله  
                        )388/8(  

پیوندد:  کند که فرزندانی دارند و هر یک در قیامت به مادر خود می می و آخرت را به مادرانی مانند و امام براي دنیا 
ا نْیالد اء بنَ نْ أَ وا م ونُ ا تَکُ و لَ تُمع تَطَ ةِ إِنِ اس رَ اآلخ اء بنَ نْ أَ وا م ونُ ۀِ، فَکُ ام یق وم الْ ی بیه قُ بِأَ لْح یس د  )40ص ( .فَإِنَّ کُلَّ ولَ

  مهمان میزبان .2 .1 .7
  نامد:  می شود از این رو او را میزبان بد  جهان سفره گشاده است؛ اما کسی از این سفره سیر نمی
  جهانا مرا خیره مهمان چه خوانی؟
  کس از خوان تو سیر خورده نرفته است

  

  که تو میزبانی نه بس نیک خوانی  
  ازین گفتمت من که بد میزبانی

                  )280/20-21(  
  مدتی معین براي آنها نهاده شده است: ، داند و چیزهایی که آرزویش را دارند می و امام مردم را مهمان این دنیا 

ه اد اللَّ بونَ، ع لُ ؤَجم اء وِی ثْ ۀِ أَ یان فَ ا الْ نْیالد ه نْ هذ ونَ م لُ ا تَأْم م و نَّکُم  )127ص (إِ
  دشمن، دوست، همنشین .2 .1 .8

  گزیند می داند و از همنشینی با او دوري  می ناصرخسرو دنیا را همنشین بدي 
  خسیسی که جز با خسیسان نسازي

  
  قرینت نیم من که تو بد قرینی  

                   )403/16 -17(  
انٍداند:  می داران دنیا را همنشین او  و امام دوست د ا بِأَب نْیوا الد بحو : راند همسایگان خویش را مى )و دنیا388ص (ص د تَح و
ا جیرَانَه ت و الْم   )44ص (بِ

  دوستی جهان چون نهنبن یا سر دیگ بر روي قلبهاست: 
  دوستی این جهان نهنبن دلهاست

  
  اه نهنبنیاز دل خود بفگن این س  

                       )334/23(  
 

  و در لباس آرزوها در آمدن است: زیبا کردن متاع اندك ، دوستی ورزیدن دنیا با مردم
ۀِ  لَ اجِ ع الْ ت بِ ببلیلِ، تَح قَ الْ ت بِ الِ ، و راقَ اآلم ت بِ لَّ تَح کنند و  می گذارند و با دنیا دوستی  می مردم آخرت را وا  .)107ص (و

فْضِ اآلجِلِقَدر این کار با هم یک دل هستند:  لى ر ع تُمافَی ص ا، د تَ ع را  نادان دوستى آن ۀفریفت .)111 ص(جِلو حب الْ
اهلُ: پذیرد می  رُّ الْج غ ا الْ هی وي إِلَ هاست:  کلید دشوارى و بارگى گرفتارى با آندوستى  .)381ص (ی اح فْتَ ۀَ م نَّ الرَّغْب ا و إِ أَلَ

صبِ عبِ، النَّ ۀُ التَّ یط م نْ لَ) و سر انجام این دوستی چنین است: 427ص (و م و : اث لَ ا بِثَ نْهم ه لْب اطَ قَ ا الْتَ نْیالد ببِح ه لْب هِج قَ
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ه بغ ا ی ه .هم لَ کُ رُ ا یتْ صٍ لَ رْ ح و.  ه کُ رِ د ا ی و آن که دلش به دوستى دنیا شیفته است دل وى به سه چیز آن / و أَملٍ لَ
  )399(صو آرزویى که آن را به چنگ نیارد، ا وانگذاردو حرصى که او ر، چسبیده است: اندوهى که از او دست بر ندارد

، هرگاه رکنی از او با آدمی دوست است .دردوستی و دشمنی جهان دو صفت متضاد دوستی و دشمنی را با انسان دارد
  کند:  می ) و در پارادکسی این دوستی و دشمنی را این گونه توصیف 218/14شود( می رکن دیگرش با وي دشمن 

  دوست است دشمن خویشیگرت جهان 
  گر بتوانی ز دوستی جهان رست

  

  دشمن تو دوست است دوست تو دشمن  
                             بنگر کز خویشتن توانی رستن ؟

)334/20 -21(  
ةَ دشمن پنداشتن آخرت است: ، داند که دوستی با دنیا می امام دنیا و آخرت را دو دشمن  رَ اآلخ ا و نْیانِ إِنَّ الد ود ع

انِ تَ اوِ فَ ا ...،متَ اهاد ع ةَ و رَ اآلخ غَض ا أَب اه ولَّ ا و تَ نْیالد بنْ أَح 377ص ( .فَم (  
دار: آدمی سواره و قاصدي در خدمت جهان است که دنیا او را به  هاي این بخش در شعر ناصرخسرو: پیگ دیگر تشبیه

قصاب: در توصیف دنیا و مردم به قصاب و گاو پروار تصویري از ، )20- 316/19کند ( می سخره به این سو و آن سو روانه 
کشتمند: دنیا کشتگر است ، )17- 423/16آفریند و اینکه قصاب جهان خواستار چنین گاوي است ( می شکارگري جهان 

به محض  جهان کشاورزي است که داس مرگ در دست دارد و گندم آدمی را .)287/20درود( می هاي خود را  که کشته
زال: جهان در به کاربردن زال در معنی پیر و فرتوت و کارکشته در فریبندگی به کار ، )9-471/8کند( می زرد شدن درو 

عاشق: آدمی معشوق جهان است اما جهان ، )436/9رفته است که تنها در برابر اهالی دین تسلیم و فرمانبردار است (
، )171/24کند( می گر است؛ چنانکه خاك را به قیمت عبیر حساب  ا حیلهمزورگر: دنی، )180/10عاشق در خوري نیست(

منافق: دنیا ، )5-294/4این چنین جهان چون او و او چون جهان است( .جهد می جوید و دنیا  می من: شاعر دنیا ا 
   .)114/13کند( می منافقی است که مرد دانا از او دوري 

  اي حیوانات و موجودات افسانه .2 .2
  اسب .2 .2 .1

و شر و عنانش ، ) و رکاب این مرکب حرون443/12بخشی و سرکشی به حرونی پرعیب و بی افسار ( دنیا را در محنت
زند اما عقل آدمی لگام او  می و چون اسبی در تاخت و رونده است که سوار خود را بر زمین ا .)74/8(رنج و عنا است

شاعر دین و دنیا را شریک یکدگر دانسته است؛ اما ، به دین تعلق دارد از آنجا که تن به به دنیا و جان .)399/3( است
  تازد و رونده است:  می در این شراکت دنیا همچون اسبی 

  چون با تن توست جان به انبازي
  انبازانند دینت با دنیا

  

  دنیا به تگ اندر است دینت کو؟  
  نازي؟ می دین به جهان چرا ه بی

                     )476/8 -9(  
ی امام ستیزه گري و سرکشی ستور را در وجه شبه گمارده است؛ از این رو دنیا چون چاروایی است:   ا لَهِ نْیإِنَّ الد ا و أَلَ

ونُ عنُ ۀُ الْ ید ص رُونُ، الْمتَ ۀُ الْح حام الْج ا) و مهار این مرکب بر دوش است: 209ص  (و نْی ا د ی ،ارِبِک لى غَ ع لُک بح ت ، فَ لْ لَ س د انْ قَ
بِکال نْ مخَ 319 ص (م(  

  افعی و مار .2 .2 .2
) و تنگ در آغوش کشیدن افعی و دلبر پنداشتن 77/7خفته بودن (، )50/19(گرسنه بودن ، شاعر در تشبیه دنیا به مار

  نوازش نکن:  دهد که این مار لطیف بدخو را می ) را تصویر کرده است و هشدار 21-147/19(اش می آن به خاطر نر
  جهان مار بدخوست منوازش از بن

  
  ازیرا نسازدش هرگز نوازش  

                       )229/13(  
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ا مثَلُ دو ویژگی نرمی و زهرش را در تضادي هنري در معنی لذت و مرگ آورده است: ، امام در تشبیه دنیا به مار فَإِنَّم
ۀِ یثَلُ الْحا م نْیالد ،س نٌ م الَی ا، ه هملٌ سات ص  ( .بپسودن آن نرم و هموار و زهر آن جانشکار، دنیا همچون مار است/  .قَ

352(  
  استخوان خوك .2 .2 .3

بیند و این  می دهد؛ پر استخوان  می اي که دنیا  ) و لقمه7ب، 318از نظر شاعر دنیا سرایی است پر از استخوان (ص
  افتادن است: تصویري از در گلو گیر کردن و به زحمت 

  از دست تو خوش نایدم نواله
  

  ت پر استخوان است زیرا که نواله  
  )23ب، 71(ص                   

ه بیند:  می امام در حقارت دنیا آن را چون استخوان حیوان حقیري چون خوك در دست یک جذامی   هذ اکُم نْید ه لَ و اللَّ
زیرٍ اقِ خنْ رَ نْ ع ینی منُ فی عو ه   ) 400ص (فى ید مجذُوم  أَ

  بز .2 .2 .4
زِامام دنیا را ناچیزي دنیا را به آب بینی بز مانند کرده است:  ۀِ عنْ فْطَ نْ ع دي م د عنْ ه ز ه أَ هذ اکُم نْی د تُم فَی  )11ص (ألَلْ

  شتر .2 .2 .5
  کند:  می گدکوب داند که او را دست بسته به زیر پاهایش ل می ناصرخسرو دنیا را چون شتر مستی 

  به کردار مست اشتري یزمان
  

  بسپرد زیر سبلو ست بمرا   
                       )250/4(  

هایش را به میل خود چون شیري به مردم  بیند که سران آن عصر داشته می و برعکس او امام دنیا را شتر زانو بسته 
ا جیره دهند:  نْیانُّ أَنَّ الد نَّ الظَّ تَّى یظُ ۀَح ینی أُملى ب ۀٌ ع ولَ قُ ع ا، م ه ر د مه نَحم   )  71ص ( تَ

کشد: دنیاي سرکش همچون  می البالغه چنین به تصویر  امام به دولت رسیدن مردم را در دنیا در جاي جاي نهج
لَآورد:  می ماده شتر بدخوي مهربان شده به فرزندش است که به مردم روي  ا ع نْینَّ الد فَ طع ف لَتَ طْ ا ع هاس مش د ع ا ب ینَ

ا ه د لى ولَ رُوسِ ع دیدند تا این که افسار آن را گسسته و پاالن آن را  ) و مردم دوشیدن این شتر را آسان نمی396ص (الضَّ
ااز الغري لرزان دیدند:  ها فی لَذَّات نْی الد لَکُم ت ولَ لَ ا اح اعِ أَ، فَم ضَ نْ ر م م نْتُ مکَّ ا تَ او لَ هاف لَ ا ، خْ لً ائ ا ج وه فْتُم اد ا ص م د ع نْ ب ا م إِلَّ

ا هام ا، خطَ ضینُه قاً و ل اآنها دنیا را دوشیدند و آنچه از این شتر نوشیدند؛ فریب بود:  .)97 ص(قَ تَه ر وا د لَب وا ، الَّذینَ احتَ اب ص و أَ
ا تَه رَّ 263ص (غ(  

باز جهان به تیزپروازي و شکار ، رخسرو: باز: شاعر در یک تشبیه فشردههاي این بخش در دیوان ناص دیگر همانندي
داند که خوراك باز جهان هستند و این باز از آنان رهزنی  می اي  کند و در تصویري دگر مردم را قافله می توصیف 

نشاندن فرزندانش را برنهادن و فرو ، دهد می ) و در تصویري که از فرزند زایی و فرزند خواري جهان 7و50/5(کند می 
دنیا را ، در تقابل مردم و جهان) و 18-426/16(دهد  می رباید و به دیگري  می کند که چون باز از یکی  چنین تصویر می

مقدار  بی، در ناچیزشمردن دنیا آن را چون پر پشه: پشه، )436/14شمرد ( می چون باز و مردم را چون تذرو شکار شونده 
اي است که به دهانی آتشین شهره است وجهان چون  اژدها حیوانی افسانهتنین و پري: ، )93/8و سبک دانسته است(
گري و ظاهري لطیف  ) تا آدمی را در کام خود ببلعد و در تضادي جهان آن را در جلوه311/22تنینی دهان گشوده (

، ف انسان به خر در برابر دنیارغم توصی علیخر: ، )74/2( چون پري و در عمل چون دیو و اژدهایی بزرگ دانسته است
دیو: دنیا دیوي مکار است ، )18-442/17( نهند می جهان را به خري مانند کرده است که خردمندان بار خود را بر آن 

جادویی بودن آن را در نظر ، ) ودر تشبیه دنیا به دیو112/1دهد( می نیش ، کند و به جاي نوش می گري  که وارونه
دنیا گاه شیر: ، )493/7آن را به سنجاب و پوالد مانند کرده است(، براي نیش بودن نوش جهان سنجاب:، )467/1دارد(

براي به تصویر درآوردن تسلیم جهان در برابر آدمی شاعر ، )148/6(آید می هژبروار بیرون ، خشم عمرو و شغب عنتربا 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی     136

 

جهان چون کژدم کژدم: ، )232/3نهاده است(نیز دنیا را چون شیري دانسته که یال و کوپالش را در برابر قدم آدمی 
هاي زیب و زینت چون کفتاري  کفتار: دنیا را در جامه، )89/21(گزد می است باید از آن دوري گزید اگر بر دم آن بتازید 

از ، ) و در متضاد بودن گفتار و رفتار آن290/11کند( می جهان در مردم خواري به گرگ مانند گرگ: ، )130/15(داند می 
از ، شاعر براي در برابر هم قرار دادن جهان و آدمیوز: ، )5-468/4(کند می تشبیهات حوري و گرگ و کفتار استفاده 

  )436/14(تقابل حیواناتی چون باز و تذرو و یوز و غزال استفاده کرده است
 گیاهان .2 .3
 درخت .2 .3 .1

این محصول یراي خردمند بار خرما است و براي وجه باردهی آن اهمیت دارد و ، در همانند سازي جهان به درخت
محصول ) و 13-144/11تواند بار سخن و شیرین باشد یا خار کردار باشد( می این بار و محصول  .)3-144/1خرد خار( بی

بار این درخت مردم هستند که فرزند و محصولِ  .)2-144/1این درخت براي خردمند بار و براي بی خرد خار است (
اي متصل و مستدل از چند تشبیه براي جهان از درخت  این چنین شاعر زنجیره .بنابراین جهان پدر مردم استاند؛  تخم

 بار این درخت که رسیده و در شرف ریزش است جز غم و محنت نیست .)13- 243/11و تخم و پدر بودن آن دارد (
  برند:  می ن از آن بهره داند که خردمندا می وي در تصویري مثبت جهان را درخت خوبی  .)131/4(

  اي خردمند گمان بر که جهان خوب درختی است
  

  و اهل خرد خوش مزه و بوي ثمارندا که بر  
                    )104/19(  

درخت دنیا در سود و زیان  .)21-266/20(شود که جزیی از بوستان جهان شود می گاه این تشبیه به آدمی منتقل 
جهان حتی اگر درختی با بار خرما باشد؛  .)426/20ه درخت ترنج و چنار مانند شده است(رساندن به فرزندان خود ب

تشبیهات جهان در کنار خردمندان کارکردي مثبت  .)114/11( خارهایش بسیار بیشتر از دو خوشۀ خرما آن است
  اي خوش خواهد داشت:  یابد و درخت جهان در کنار خردمندان میوه می 

  ه جهان چون دریاستبه خرد گوهر گردد ک
  

  خرد میوه شود خوش که جهان چون شجرست به  
                       )86/19(  

  کاه .2 .3 .2
آن مهر مادري را کاه روي آب و زهر زیر قند ، سازد می شاعر در تصویرسازي جفاي مادر به فرزندي که از جهان 

  داند:  می را کاه نزد خردمند و زعفران نزد نادانان آن، ) و دردو تشبیه متضاد از جهان16/ ب 122(ص خواند می 
  کاهی است تباه این جهان ولیکن

  
  که پیش خر و گاو زعفران است  

  )17/ ب72(ص                   
رَ شمرد:  می و امام آن را در سبکی ناشی از بی ارزشی چون گیاه خشکیده و کاه  غَ ص ینکُم أَ ا فی أَع نْینِ الد لْتَکُ ۀِ فَ الَ نْ حثَ م

رَظ قَ لَمِ، الْ ۀِ الْج رَاضَ  )33 ص(دنیا را خرد مقدارتر از پر کاه و خشکیده گیاه بینید، پس/  .و قُ
اس ا النَّ ها أَی ی ،اه رْع وا م نَّب وبِئٌ فَتَج م ام ا حطَ نْی الد اع مردم خواسته دنیا خرده گیاهى است خشک و با آلود که از آن /  .متَ

 )425ص ( .تان باید نمود اه دورىچراگ
جهان را به تخم و ، شاعر در تصویري از تخم و بار و دهقانهاي این بخش در دیوان ناصرخسرو: تخم:  دیگر همانندي

آید؛ بنابراین ارزش دنیا  می ) و قیمت تخم به محصولی است که به بار 377/22آدمی را به بار آن تخم مانند کرده است(
دنیا را چون خاري که از سبزي افتاده و دانش را چون خرما ، در تقابل جهان و دانش: خار، )378/1به آدمی است (

زریر: دنیا در حیله گري چون زر مغشوش و گیاه زریر است و زردي این گیاه را به زعفران تمی ، )168/13دانسته است (
گردو: جهان را گردو و ، وجود آدمیان استدر به تصویر کشیدن این که ارزش جهان به  .)171/23ت داد (یستوان ن
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گندنا: از آنجا که گندنا یا تره بوي تندي ، )73/8( داند؛ بنابراین دنیا بدون انسان پوستی بیش نیست می مردم را مغز آن 
   .)24/16(جهان را از روي حقارت بدان مانند کرده است، دارد

  خوردنی .2 .4
  آب و سراب و شراب .2 .4 .1

) و دنیا راهی است 9-8/ ب 457(صداند می آب آن را زمانه ، در تشبیهی که از دریاي عالم داردناصرخسرو   
این گنبد آبگون چون سد اسکندر جان آدمی را در برگرفته  .)10/ ب249است (ص علم و عملکه توشۀ طعام و آب آن 

  توان بر آن خوابید:  می دنیا آب روانی است که ن .)6-5/ب61است(ص
  آب روان است برو خیره مخسپاین جهان 

  
  مست مباش، آنچه کان بود نخواهد مطلب  

  )15/ ب220(ص                   
نشاند:  اي که تشنگی را فرو نمی داند یا جرعه می آن را اندك آبی ، امام در بیان سپري شدن دنیا و ماندن اندکی از آن

ۀِ اإلِ لَ مس ۀٌ کَ لَ ما س ا إِلَّ نْهقَ م بی لَم ةِفَ اوۀِ، د لَ قْ ۀِ الْم رْع ۀٌ کَج رْع ج أَو ،قَع انُ لَم ینْ ید ا الص ه ز زَّ تَم و وا 0 لَ ع مز ) و فرود 44ص (فَأَ
ازِلٌ آمدن در این منزل ناپایدار چون فرودآمدن کنار گودالی است که سیل آن را کنده است:  زِلِ نَ منْ ازِلَ بِهذَا الْ فَإِنَّ النَّ

ا ج فَ شَ ارٍبِ ه ف   ) 97 ص(رُ
  ): 33/1جهان را به سراب مانند کرده است(، در تصویري از دویدن آدمی در پی دنیا و نرسیدن بدانناصرخسرو 

  اي خردمند چه تازي سپس سفله جهان
  

  همچو تشنه سپس خشک و فریبنده سراب؟  
                       )40/19(  

ان چون شرابی است که مست کننده است و این همان پرداختن به جه ) 168/13(وي شراب جهان را سراب دانسته
  جهان است: 

  اگر شراب جهان خلق را چو مستان کرد
  

  توشان رها کن چون هشیار مستان را  
                        )9/18(  

  شیر نوشیدنی .2 .4 .2
  ا شکر مانند کرده است تا نوشش را توصیف کند: خوي نرم و رام بودن دنیا را در برابر انسان به شیر گرم و تازة آمیخته ب

  پنداري، با طبع ساز باشد
  

  پخته و پر شکر، شیري است تازه  
                       )148/2(  

اکه از نظر امام خردمند از آن ننوشد:  هاع ضَ نْ ر ع ما)؛زیرا که 161 ص(فُط تَه ر وا د لَب تَ، الَّذینَ احتَ رَّ وا غ اب ص او أَ آنان که / ، ه
  )263ص  ( .دنیا را دوشیدند و شرنگ فریبش را نوشیدند

  غذا .2 .4 .3
ۀُاست: مردار دنیاخوردنى در تعبیر امام  ا الْجیفَ هام ع  خوراند که سیر نگردد و می او خورندة خود را چنان  .)72ص (طَ

شْبع: اش فرو ننشیند تشنگى ا ی قَع، آکلٌ لَ ا ینْ ب لَ ارِ ا)و در عین سیرابی تشنه باشد: 112 ص(و شَ هیأَ رامام  .)113ص(أَظْم
م : سیر نشود ؛اگر از دنیا بدو دهند جهان را به غذایی مانند کرده است که، در توصیف جویندة دنیا ا لَ نْهم یطإِنْ أُع

عشْب ی ،قْنَع ی ا لَم نْه م عنإِنْ م ان الگوي برتر رفتار با دنیا باز از کارکرد تشبیه دنیا در توصیف پیامبر به عنو .)389ص (و
ا قَضْماً: از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کندکند که  می به غذا استفاده  نْیالد 162ص (قَضَم( 

  نوش و نیش .2 .4 .4
در آستینش ، دارد اگر در دستهایش شکر .تلخ و نیش در معنی زهر را دارد، شاعر در برابر نوش در معنی طعم شیرین

  ) و: 114/12( .زهر دارد
  زنهار بدان مباش مغرور    ور زي تو جهان به طاعت آید
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  شزیرا که به زیر نوش و خزّ
  

  نیش است نهان و زهر مستور
                    )197/12 -13(  

دهد که نشان از  می دهد آن را بال دست چپ  می دنیا اگر شکري به آدمی  .)218/12نیست(حنظل شکر این دنیا جز 
 )114/10(سوء نیت او دارد و با این حال در دست چپش تبر است

ةٌ شیرین و سبز است: البالغه نیز نوش دنیا کارکرد فریب دهندگی را دارد  در نهج رَ ةٌ خَض و لْ ا ح نَّه )؛ اما شیرین 107ص (فَإِ
اجآن تلخ و شور است:  ا أُج هذْبزهر است:  و) 108 ص(عه و لْ رٌح شِ )؛ چرا که: 108 ص(ا صبِ یع نْ لَذیذ الْ ۀٌ م جم یا ه إِنَّم

ۀً ه رْ ا ب ونَه مع ۀً، یتَطَ لَ ما ج ونَه فظُ لْ ی م بهره آنان از خوشى زندگى چندان است که لختى شیرینى آن را در کام مزند و  / .ثُ
 )71ص (سپس به یک بار برونش اندازند

ةِتلخی یکی شیرینی آن دیگري است: ، دنیا در تقابل قرار دادن دو  رَ ةُ اآلخ او لَ ا ح نْیةُ الد رَار ةُ ، م رَار ا م نْیةُ الد او لَ ح و
ةِ رَ 402ص (اآلخ(  

  مکان .2 .5
  آبشخور و چشمه .2 .5 .1

قٌ فَإٍداند که سرچشمۀ آن آمیخته به گل است:  می آن را آبشخوري ، امام در توصیف محنت سرا بودن دنیا نا ر نینَّ الد
ا هرَب شْ ا، م هرَع شْ غٌ مدپندارند  می اما مردم ؛ ) 60ص (و به آب در آمدنگاه آن گلزار، آبشخورى است تیره و تار، چه دنیا/ ر
ااي بی غش است:  چشمه نْیانُّ أَنَّ الد نَّ الظَّ ا،  ...حتَّى یظُ ه فْو ص مه ورِد اى است  چشمه ...،ن بردتا آنجا که پندارنده گما /تُ

داند که یکی  می اي  هر دو را چشمه، و در برگزیدن دنیا به آخرت ) 71ص  ( آمیغ که مردم را به آبشخورش کشانند بى
اآب زالل دارد و آن دیگر آبی تیره:  لً اجِ رُوا ع ا، أثَ لً وا آجِ رُ افیاً، و أَخَّ وا ص کُ رَ اً، و تَ وا آجِنَ رِب  ) 140ص ( و شَ

  بازار .2 .5 .2
در هر دو معنی جهان را جایگاه  .توان جهان را فروشنده دانست هم بازار براي داد و ستد عمر می در این معنی هم 

  زیانکاري تصور کرده است: 
  بازار این جهان عمر اي برده به

  
  بازار تو یکسر همه زیان است  

                       )72/18(  
هداند:  می ا را محل تجارت دوستان خدا امام نیز در نگاه مثبتی دنی اء اللَّ یلرُ أَو ج   )    384ص (تجارتجاى دوستان او /   متْ

 باغ و بستان .2 .5 .3
اي دارد که خارهاي خستن و  در تشبیه جهان به عناصر درون خودآن را به باغی مانند کرده است که گلهاي تازه

این  در نگاه خاص شاعر .)2-468/1ایی از ان به نگاهی بسنده باید کرد (زیانکاري در آنان پنهان است که براي ره
  جهان بوستان است براي مردمی که در بند آن دنیا نیستند: 
  آن را که بر امید آن جهان نیست

  
  این تیره جهان شهره بوستان است  

                       )72/15(  
  هان با وجود آنان است که بستان است: اند و این ج و در یک نگاه عام همۀ مردم درخت

  مردم شجر است و جهانش بستان
  

  بستان نبود چون شجر نباشد  
                       )142/15(  

  چراخور .2 .5 .4
دنیا را ، در تناسب میان تشبیهات جهان و انسان دارد .) مانند شده است127/9(در شعر ناصرخسرو دنیا به مرغزار

، اي کامالً متفاوت جهان را در عین چراگاه بودن ) و در تشبیه دیگر به گونه6- 154/5را خر دانسته است(چراگاه و انسان 
  چرا به معنی پرسش تداعی گر چریدن است: ، در این تصویر .چرنده و آدمی را علف دانسته است

  جهد آن کن که مگر جان برهانی ز چراش    ا زخلق همه عمر چرد، اي پسر، این جهان
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  برون، اي خواجه، از چراگاه جهان آن شود
  

  بررسد از چون و چراشقرآن که به تاویل 
                     )222/3-4(  

  خانه .2 .5 .5
در ، )98/2ۀسستبنیاد(پرباد خان، )45/6(ۀخرابخانآورد چنین است:  می ناصرخسرو ترکیباتی را که براي خانۀ دنیا

  ۀبیگانهخان، )399/13ۀرنگین (خان، )7ب، 318(صخانه پر استخوان ،)233/1(ۀالفنج خان، )114/15(ۀدودرخان
او این خانه را چراگاه بدن آدمی ، )197/16( سراي کار، )434/23ۀتاریکوتنگ (خان، )434/21روزن( ۀبیخان، )399/15(
 )15- 99/14(مقیمان این خانه در خطر و بر سفر هستند، )46/5( داند می 

اي براي رفتن  داند بلکه خانه در رد تشبیهی جهان را دارالقرار نمی، رحال و دار القرارو در تقابل قرار دادن دارال
  شمارد:  می 

  جهان را مپندار دار القرار
  

  بل الفنج گاهی است دارالرحال  
                        )257/9(  

یه هم گویاي این موضوع است و کارکرد البالغه در تشبیه دنیا به خانه تأکید بسیاري شده است و بسامد این تشب در نهج
آنچه که حضرت را به این تشبیه واداشته موارد زیر  .خانه در تشبیه و تمثیل در بعد مثبت و منفی بسیار گسترده است

اء است:  فَنَ ا الْ لَه ینم ار41ص ) (ناپایدار ۀخان(د( ،ود ارِ ع97 ص) (خانه دشمنان( د(،... د قْ ارِ الْمالُالدا الزَّو هل ه لى أَ ورِ ع 
ا ، )44ص )(اى که سرنوشت مردم آن نیستى است خانه( نْهم لَم س ا ی ، )49ص )(اى که از گزند آن ایمنى نیست خانه(دار لَ

ةٍ رَ بارِ عا بِ، )60ص ) (خانه ابتال و عبرت( د هم هِ م یتَّ نْ لَ مل ارالد ت س که بدان گمان بد  اى است براى کسى بد خانه (ئْ
ۀٍ، )109 ص) (نیارد ع لْ زِلُ قُ ۀٍ، )منزلگاهى ناپایدار( منْ ع ارِ نُجد ت بِ س ا ، نیست) ماندن و قرار ۀخان( لَی هبلى ر ع ت انَ ه ارد

رُ دارٍ ) و اى نزد خداوند آن خوار خانه( ا خَی 110ص  )(خانه خوبى نیست(م( ،کُمام قَ م ارخانه اقامت و قراربراي برخی  ( د (
اء ، )111 ص( اء و عنَ ۀٍ ، )112 ص) (و رنج بردن، خانه نیست شدن است(دار فَنَ شَ حزِلِ و ةٍو منْ د حو ت یو یی خانه تنها(ب

ه، )158 ص)(منزل وحشتزایى نْ سخَط اللَّ ارٍ مد ب رَ قْ دا، )164 ص( ) نزدیکترین خانه به خشم خداى( أَ ت بِ س لَیم کُ  رِ
لَبٍ، )195) (صنیست کسیاى را که از آن  خانه( س بٍ و رَ ح ارطَبٍ، دع بٍ ونَه خانه ربودن و بردن و غارت و هالك( و (
وصٍ، )210 ص( ازٍ، )230ص  )(خانه رخت بستن ( شُخُ جم ارۀٌ ، )238ص )(رهگذر  ۀخان( د وفَ فُ حم اء لَ الْب اى  دنیا خانه(دار بِ

رُورِ ، )260ص  )(بال ۀگرفتاست فرا  غُ ۀٍ، )273)(صفریب خانه(دارِ الْ غَ لْ ارِ باى که بیش از روزى چند در آن نتوانى  خانه ( د
ۀٍ، )303ص ) (نشست یل ب ارخانه آزمایش( د)(  344ص( ،لٍدود ار )اى گردان خانه) ( قٍ، )356صد ص ارراستى ۀخان( د( ،

ۀٍ  یاف ع اردرستىتن ۀخان(د( ،د نىغ ار)ۀٍ ) و خانه بى نیازى عظَ و م اررٍّ ) و 384ص ) (پند ۀخان(د مم اراى است  دنیا خانه(د
نَ اي دارد:  خاص هریک از ما در دل خود خانه، ) و در نهایت پس از مرگ385ص  () که از آن بگذرند لَغَ م ب د کُم قَ منْ

ه ت د حزِلَ و رضِ منْ ةٍکه خانۀ تنهایی است:  )158 ص(األَ د حو ت ینْ ب م ه ا لَ داند نه  می امام نیز دنیا را خانۀ گذر  .)158 ص(فَی
رٍّخانۀ ماندن:  قَ م اررٍّ الَى د مم ارا د نی384ص (الد( 

  خاور و باختر .2 .5 .6
است که رفتن به هر سوي دور حضرت براي در تضاد بودن کامل دنیا و آخرت این دو را به سوي مخالف مانند کرده 

اشدن از سوي دیگر است:  منَهیاشٍ ب م بِ و رِ غْ الْم رِقِ و شْ ۀِ الْم زِلَ منْ ا بِ مرِ، ه د عنِ اآلخَ ع ب د احنْ و م ب رُ ا قَ لَّم دنیا و  / کُ
   .)377ص (شود آخرت چون خاور و باختر است و آن که میان آن دو رود چون به یکى نزدیک گردد از دیگرى دور

  دریا .2 .5 .7
دنیا ، و در اشتراکی متناسبا .)387/9(از نظر شاعرجهان دریاست و آدمیان در آن چون کشتی و طیاره گردان هستند 

و با بهره گرفتن از  )244/21) (410/17(و آدم و عمر را چون دریا و کشتی و باد موافق و مخالف مانند کرده است
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این بحر عمیق است و زمانه آبش است و تن  .)496/13ون غرقه در دریاي دنیا دانسته است(تلمیح آدمی را چون ذوالن
   .)147/25(معبر که بسیاري را غرقه کرده است کرانه و بی دریایی بی .)168/16آدمی چون صدف و جانش چون گوهر(

که با خردورزي گوهر این دریا  اندکند کسانی .دنیا دریایی است که در درون خود نادانان بسیاري را چون سنگ دارد
  شوند:  می 

  به خرد گوهر گردد که جهان چون دریاست
  نشود غره به بسیاري جهال جهان

  

  به خرد میوه شود خوش که جهان چون شجرست  
 که بسی سنگ به دریا در بیش از گهر است

                   )86/19-20(  
کشد:  می غرق شدن آنان را در دریا که همان جهان است به تصویر ، اردامام در توصیفی که از وزش باد جهان بر مردم د

واجِ ونِ األَم لى بطُ اجی ع نْهم النَّ م قُ و وبِ رِقُ الْ غَ اى بر روى موجها جان  و دسته، اى از آنان در دل آب مرده دسته / فَمنْهم الْ
 )230ص (به در برده

  راه .2 .5 .8
این راه راهی است به سوي قفار یا سرزمین بی آب و علف؛ بنا براین  .)317/14اي قرار(این جهان رهگذر است نه سر

در تصویري از راه و راهرو و  شاعر .)396/15)؛ اما آدمی بر این رهگذر پست نشسته (55/11اي ساز کرد( باید راحله
  و و راهبرنده در این راه باشد: دنیا و انسان و خوي انسانی را آورده است که این خوي اوست که باید راهر، مرکب

  این جهان راه است و ما راهی و مرکب خوي ماست
  

  رنجه گردد هر که از ما مرکبش رهوار نیست  
                        )77/1(  

  کند:  می امام در کوتاه تصویر کردن فرصت مردمان دنیا آنها و دنیا را به مسافران و راه مانند 
لُکُ  ا مثَ فَإِنَّموه ع د قَطَ م قَ نَّه ا فَکَأَ وا سبیلً لَکُ رٍ س فْ س ا کَ لُه چون گروهى همسفر است که به راهى ، مثل شما و دنیا/ م و مثَ

  )91ص (سپرند و تا درنگرند آن را مى، روند مى
بیلٍداند که باید توشه برگیرند:  می و مردم را رهگذر این دنیا  و س تُم بنُ رٍ، أَنْ فَ لى س ع...  الزَّاد ا بِ فیه تُم رْ أُم مردم  .)195 ص(و

اهاي این راه پنهان است:  در راههاي این دنیا سرگردان هستند و گریزگاه هارِب هم ت زَ جع ا و أَ هبذَاهم ت رَ یتَح د  .)210 ص(قَ
ةِپایان این راه آخرت است:  رَ ریقٍ إِلَى اآلخ آن دو را ، شان ه دنیا و آخرت و دشمنی)و در مقام مقایسه بین را303ص (و طَ

انِ: داند می دو راه مختلف  فَ ل خْتَ انِ م )و این بدان معناست که آدمی به هر سویی برود از دیگر سو دور 377ص (سبیلَ
  شود می 

  محلمسابقه .2 .5 .9
ا مضْمبهشت است: ، آوري توشۀ آخرت و پاداش آن دنیا محل مسابقه است براي جمع نْیالده ار ،ه لْبتُ ۀُ ح ام یق ۀُ ، و الْ و الْجنَّ

ه قَتُ بت، و پاداش مسابقت، قیامت، و جاى فراهم آمدن، جاى مسابقت، و دنیا / س  )98ص  ( .جنّ
  مسجد .2 .5 .10

 امام در تعبیري کامالً اعتقادي و دینی دنیا محل نماز و وحی و ارتباط با خدا است: 
بأَح د سجِ ا م نْیالده ه، اء اللَّ ۀِ اللَّ ائکَ لَ لَّى م ص م و ،ه بطُ وحیِ اللَّ هم و فرود ، و نمازگاه فرشتگان او، مسجد محبان خداست/ ، و

 )384ص (آمد نگاه وحى خدا 
  منزلگاه .2 .5 .11

د؛ چرا که دیر یا جهان منزلی یراي جانِ سفري است به سوي سراي باقی که غم ویرانی آن را نباید خور، از نظر شاعر
  سراید:  می او سفر و منزل را محور این تصویر قرار داده و چنین  .)11- 46/9زود از این قافله گاه باید گذشت (

  جهان مثل چو یکی منزل است بر ره و خلق
  برادر و پدر و مادرت همه رفتند

  

  گذرد فوج فوج زودا زود میاو  در  
  تو چند خواهی اندر سفر چنین آسود؟

                      )92/1-3(  
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ۀٍ: ممنزل وحشتزایىدر نگاه امام دنیا منزلگاهی است با  شَ حزِلِ و ۀٍ: ناپایدار، )158 ص(نْ ع لْ زِلُ قُ ترسناك و ، )110ص ( منْ
ۀً: آور هراس ولَ هۀً م وفَ ازِلَ مخُ ۀً کَؤُوداً: دشوار گذر ۀگردن با منَ قَب زِلِ داشت: ) که باید از آن توشه بر238(ص ع زَود فی منْ التَّ

کاروانسرایی است که آخرین منزلگاه آن مرگ است:  .)263ص (الزَّادهای امکُم   فَإِنَّ الغَ أَم ، وکُمد ۀَ تَح اع إِنَّ الس 21ص (و (
اءرساند:  می و او با خیزاندن ساکنان خود آنان را به این آخرین منزل  فَنَ الْ زُ بِ ف تَح ا فَهِی انَه این آخرین منزل  .) 44ص ( سکَّ

رْجِعِپر بیم و محلی براي دیدن اعمال:  .بد منزلگاهی است ۀِ الْم شَ حلِّ، وحۀِ الْم اینَ ع م لِ، ومع وابِ الْ   )60ص (و ثَ
نْ در تشبیهات امام نیز سفر و منزل و سرسبزي براي ساختن این تصویرمحوریت دارد:  ثَلُ ما م مٍ إِنَّم و ا کَمثَلِ قَ نْیرَ الد خَب

دیب زِلٌ ج هِم منْ ابِ رٍ نَب فْ زِالً، س وا منْ ریعاً فَأَم اباً م صیباً و جنَ داستان آنان که دنیا را آزمودند و شناختند همچون گروهى  / .خَ
اى  و گوشه، پرنعمت و دلخواه و آهنگ جایى کنند .از آب و آبادانى به کنار، ناسازوار، که به جایى منزل کنند، مسافرند

در خروج آن چون گروهی ، ) وبرعکس آنان کسانی که دلبسته و فریفتۀ این منزلگاه شدند300 ص ( .پر آب و گیاه
ا هستند که از منزل پر نعمت به منزلی بی آب و گیاه رخت بستند و این جدایی بسیار دشوار است:  ه رَّ بِ نِ اغْتَ ثَلُ مم و

و صیبٍکَمثَلِ قَ زِلٍ خَ وا بمنْ انُ لَیس شَی، مٍ کَ دیبٍ فَ زِلٍ ج هِم إِلى منْ ا بِ فَنَب هِمی ه إِلَ رَ کْ ۀِ ، ء أَ قَ ار فَ نْ م م مه د فْظَع عنْ ا أَ ص (و لَ
300( 
  وطن .2 .5 .12

  پندارد:  می ود گبرد که دنیا را وطن جاودانۀ خ می آدمی در خانۀ بیگانۀ دنیا چنان با بندهاي آهنین آن انس 
  شد آشنا ش بیگانه ۀچون خان

  آن است گمانش کنون که این است
  

  خو کرد در این بند و زاوالنه  
  او را وطن و جاي جاودانه

                    )399/15 -16(  
واگوید که روزي دنیا را وطن خود پنداشته بودند و اینک از آن رمیدند:  می حضرت از مردگانی سخن  شُ حوا  أَو انُ ا کَ م

ونَ وطنُ ونَ، ی شُ وح وا ی انُ ا کَ وا م طَنُ أَو 205ص (و(  
  گاه تکیه .2 .5 .13

ائلٌ /  می آن را تکیه گاهی بی ثبات ، امام به دنیال سایه وار بودن دنیا م اد گاهى است نا استوار  تکیهشمرد: سنَ
  ) 60ص(

هاي مرگ آن  چون آسیایی است که وجود ما با دندان: جهان آسیاهاي این بخش در شعر ناصرخسرو:  سایر تشبیه
و باید از ) 45/6گاه: دنیا محل ذخیره و اندوختن است باید در آن علم اندوخت( الفنج، )11-73/8(شود می آرد و ساییده 

 در به تصویر کشیدن دوري جستن ازتنور: ، )330/3( دنیا بهشت کافران استبهشت: ، )148/14(آن توشۀ راه بر گرفت
در چاه: ، )240/7(شمرد و مردم را چون نی و نتیجۀ این نزدیکی و قرابت جز سوختن نیست می آن را چون تنوري ، دنیا

) و در این چاه 141/12آن را به چاهی عمیق و سرپوشیده مانند کرده است(، تصویرسازي براي دام پنهان بودن دنیا
دنیا چون زمینی است که حریصان در آن برزگر زمین: ، )4-449/3(ژرف آنکه در پی تاج و تخت رود شاه چاهی است 

جهان به کشتزاري مانند شده ، در یک تصویر بی طرف از خوب و بد بودن .)104/16کنند( می هستند که معصیت درو 
و ) 16/ 305زندان: در تصویر آفرینی دینی جهان زندان مومن است(، )9- 10/8است که سخن تخم و جان دهقان است(

در کارکرد مشترك تن و جهان اولی را بند و دومی را زندان دانسته است  .)324/14(جهان زندان شاعر است، دینبدون 
مستغل: دنیا مستغلی است که از آن غلۀ آخرت ، )12/7( ان در تنگی و تاریکی به غار مانند شده استهجغار: ، )10/3(

ه مواد آن خاك ترش است و آدمیان آشپزي هستند که براي اي است ک دنیا آشپزخانهمطبخ: ، )250/17را باید اندوخت(
به ، کند می فروغی وغم را تداعی شاعر دنیا را در تاریکی که بیمعدن: ، )14-416/13(بو و رنگ و مزة آن تدبیر کنند

  )294/5بیند که او زر آن است ( می ) و دنبا را کانی 310/16معدن مانند کرده است(
  ها سایر همانندي .2 .6
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شاعر دین و ، از آنجا که تن به به دنیا و جان به دین تعلق دارد، )171/22ین جهان دود تیره است چون ابر مطیر(ا
دو نگرش ، )9-476/8تازد و رونده است ( می دنیا را شریک یکدگر دانسته است اما در این شراکت دنیا همچون اسبی 

در نگاهی  .2) 168/14یب را علت تشبیه دنیا به آینه کرده است (بی ثباتی و فر .1متفاوت را در تشبیه به آینه داریم: 
باد و خواب هر دو بی ثبات و ، )240/11اي براي آن سرا است ( این سرا آینه، مثبت و ارتباط تنگاتنگ دنیا و آخرت

است که در این پول سیاه) و پنبه  هاي ناچیز جهان پشیز( از داشته، )42/3ناپایدارند و این یکی از صفات دنیا است (
در جناسی تام جهان را جهان یا جهنده به معنی ، )7-212/6کند ( می خود را آدمی با آن معامله هاي  سودا بهترین

دنیا از بی مقداري ، )96/2دنیا مکانی تاریک است که اهل عبا چراغ آن هستند (، )10-101/9کند ( می ناپایدار تصور 
 خاك و باد و آتش و آبهایش  ۀچهارطناب است که طنابخیم) و 1/ 122خیمۀ بلند(، )163/16چون خاك است(

هاي دنیا چون مرکب و زمین و  و داشته، )141/13دنیا دام است و دانه و نخود این دام سیم و زر است (، )4-3هستند (/
اخت این وام دنیا وامی است که اگر همچون نوح و سام عمر طوالنی داشته باشی؛ باز براي پرد، )15- 306/14غالم (

دنیا همچون دفتري است که خدا بر آن نگاشته ، در ذخیره به معنی ثبت شدن، )262/1کافی نیست و باید بروي (
در برابر سایه و خنکاي آن که متعلق به دین است و کارکردهاي مثبت آن لحاظ شده نه جهل و ، )15-148/14است(

، جهان سایۀ درختی است که از وجوه شباهت به سایه خیالی، )56/3هاي سوزان است ( جهان چون ریگ، ناپایداري آن
گنجایش جهان در برابر فکرت آدمی چون ساغر در برابر دریا ، ، )19-250/18و بی ثبات بودن است که به مکر ماند(

جوي داند که در جست می شاعر خواستاري دنیا را چون سایه ، در تصویري که در روندگی سایه وجود دارد، )49/8است (
، در تصویري متفاوت، )310/15) و در تصویري دیگر جهان را در گذرا بودن به سایۀ ابر مانند کرده است (297/3اوست(

، )462/2جهان را سایۀ آدمی دانسته که قدم به قدم با او و در تعقیب او است و هر چه آدمی بدود؛ او را نخواهد یافت (
هاي او  آورد که برخی قول می شنود و استدالل شاعرانه  می هایش  مشاعر سخن جهان را با چش، آمیزي در یک حس

در تشبیهی جهان را به سخن وحروف ساکن و متحرك آن مانند  .)14- 158/12نوشتنی است و با چشم باید شنید (
به شاعر در مدحی ممدوح خود را ماه دانسته و جهان شب تار و کارکرد این تشبیه قدرت بخشی ، )336/17کرده است(

)؛ اما تشبیهی این چنین را در برابر دین نیز دارد که وجه آن جهالت است 51/18ممدوح و تعظیم و نیاز دنیا به او است(
شاعر در ، )248/8دست شکسته خواهد افتاد(، طاق جهان بلند است و هر که را در عزت بر باالي آن نهند، )38/17(

بوي عنبر و عنبر مانند کرده است با لحنی تحقیر آمیز دنیا را بدون عطر مربوط بودن دین و دنیا درتناسبی آن دو را به 
عمر نقد سره و جهان قلب و ناسره ، در تقابل عمر و جهان، )322/12دین در عنبر و سرگین بودن یکی دانسته است(

ان سر و در تناسب دین و جه، )246/20دنیا در رفتن و رهنوردي و گذران بودن چون کشتی است(، )383/21است(
  )5/2این جهان نردبانی براي آن جهان است(، )449/19کاله را آورده است که بدون سر کاله به کار نیاید(

اي  لرزاند و این لرزش چنان است که دسته می کند که مردم کشتی را در دل دریا  می و امام دنیا را به باد مانند 
قُ و تَمید بِبرند:  می اي جان به در  میرند و دسته می  وبِ رِقُ الْ غَ هم الْ فَمنْ ارِ جِ الْبِحفی لُج فاصو ع ا الْ قُه فِّ ص ۀِ تُ فینَ انَ الس د یا م هل ه أَ

واجِ ونِ األَم لى بطُ اجی ع واتشمرد:  ) و آرزوهاي دنیایی را جامه می230ص (منْهم النَّ رَابیلَ الشَّه 69ص (س( 
  خالصه و نتیجه .2 .7
هایی هستیم که ناشی از یک نگرش  البالغه با همانندي در شعر ناصرخسرو و نهج، تشبیهی جاندارانگارانه در تصاویر 

در بد ، در غارتگريِ عمر آدمی به راهزن، هر دوي آنان دنیا را در اطاعت به بنده و فرمانده .و گفتمان مذهبی است
در جنسیت به زن مانند ، بها هایش به فروختنی بی شتهدر ناچیزي دا، هاي خود و عمر آدمی به فروشنده سودایی داشته

اند که از نظر امام دو جهان دو زن ناسازگار که در نکاح یک همسرند و در تصاویر شعري ناصرخسرو پیرزن و  کرده
این جهان صید خردمندان و صیاد بی خردان است و مادر فرزند کشی ، عروس فریبکار که کابینش دین آدمی است

دنیا میزبانی ، پیوندند می کند و به گفتۀ امام در قیامت فرزندان هر دنیایی به مادر خود  می زندانش را پیر است که فر
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در تصاویري دیگري  .همسایه و دوستی است که دشمن است، توان شد است که از طعام حرص و آرزوي آن سیر نمی
  .منافق و به خود شاعر مانند شده است، مزورگر، اشقع، زال، کشتمند، قصاب، دار پیگدهد؛ دنیا به  می که ناصرخسرو 
دنیا در سرکشی و شیردهی در معنی آرزوهاي ، اي هاي مشترك دنیا به حیوانات و موجودات افسانه در همانندي

بدخویی و زهرآلودگی و خوش خط و ، نرمی، گرسنگی، در تصاویر متنوعی از خواب، دنیایی به اسب و حرون و شتر
ارزشی به استخوان و استخوان خوك مانند شده است و در تصاویر فردي  در بی، مار مانند شده استخال بودن به 
و امام  .گرگ ویوز مانند شده است، کفتار، کژدم، شیر، سنجاب، دیو، خر، تنین و پري، پشه، دنیا به باز، ناصرخسرو

  آب بینی بز مانند کرده استحکومت آن را به 
پر کاه و خشکیده هایی را داریم: امام آن را در بی ارزشی  ي از گیاهان چنین هماننديدر توصیف دنیا در تصاویر

گردو و ، زریر، خار، تخم .بیند می  و ناصرخسرو آن را نزد خردمندان کاه و در چشم فریب خوردگان زعفرانبینید می گیاه 
   .گندنا دیگر تعبیرات ناصرخسرو است
در ، بینیم: دنیا در گذران بودن به آب می البالغه چنین  وان ناصرخسرو و نهجها در دی در همانند سازي به خوردنی

وارونه و در تصاویر هاي  خوردنی و نوشیدنی اش سیر نشدنی و داراي طعم، توصیف نوش چون نیشش به مانند شیر
   .ناصرخسرو به مانند سراب و شراب

دریایی که از نظر امام غرق کننده و به بیان ، ا تصویره اي با ده اند: خانه در تصاوبر تشبیهی مکانی چنین آورده
امام آن را  .وطن براي نادانان، راه و منزلگاهی براي عبور و توشه گرفتن، ناصرخسرو در درون آن آدمیان سنگ و گوهرند

رخسرو آن داند و ناص می مسجد و تکیه گاه ، محل مسابقه، دنیا و آخرت چون خاور و باختر، چشمه و آبشخوري گل آلود
 مطبخ و معدن، مستغل، غار، زندان، چاه، تنور، بهشت، گاه الفنج، آسیا، چراگاه، را باغ و بستانی آمیخته با گل و خار

   .بیند می 
استعاره و بخصوص استعارة مکنیه یا همان جاندارپنداري و تشبیه دوشادوش هم براي ، چنانکه در این مقاله دیدیم
ارتباط با  .شود و تصاویر دنیا مرهون حضور این دو آرایه است می و اثر با قدرتی تمام دیده تصویرسازي از دنیا در هر د
یابد که گویندگان این دو از  می شود و خواننده با تصاویر گیاهان و حیوانات به خوبی در می محیط بومی در هر دو دیده 

ذهبی است و این موضوع زمانی اهمیت خود را نگرش پر رنگ و محوري م، از تصاویر مهم این دو .چه اقلیمی هستند
کنند که در نگرش  می دهد که شاعر با دو ابزار متفاوت بومی و زبانی و ابتکاري خود تصاویري را خلق  می نشان 

شود که ناصرخسرو از بیژن و منیژه در ساخت تصویر فریب جهان چون زن  می تصاویر ملی زمانی دیده  .همپایگی دارد
   .نامد می کند و امام علی بنا به تاریخ و حکومت عصر خود دنیا را شتر امویان  می استفاده 

هایی است که به  ها و خطبه البالغه بخشی از سخنان امام علی در حیطۀ نامه در پایان الزم است اشاره کنیم که نهج
رغم اهمیت بسیار او به  انش علیمسایل گوناگونی پرداخته است؛ بنابراین بیش بودن تصاویر ناصرخسرو از دنیا در دیو

  .نمایاند می طبیعی ، ماهیت دنیا
  

  نامه کتاب
  کتاب
   .تهران: کتاب نیستان .البالغه برزخ در آیینۀ نهج .مرگ، دنیا .)1392 ( .فاطمه، احمدي

   .قم: خادم الرضا .البالغه دنیا و دنیاگرایی در نهج .)1383( .سید علی رضا، ادیاتی 
   .فیروزکوه: دانشگاه آزاد اسالمی .دنیا از نظر امام علی(ع) .) 1390 ( .یعقوب، ایمانی

تهران: نشر فرهنگ  .گردآوري) .محمدرضا، (جوادي .دنیا از دیدگاه امام علی .) 1379 ( .محمدتقی، جعفري تبریزي 
   .اسالمی
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تهران: مؤسسۀ  .يزیر نظر محمد معین و سید جعفر شهید .7ج .نامۀ دهخدا لغت .)1377( .علی اکبر، دهخدا
   .نامۀ دهخدا لغت

 -سنایی  - البالغه و کالم امام امیرالمومنین علی (ع) در شعر فارسی (فردوسی  ثیر نهجتأ .) 1384( .محسن، رایی
   .کبیر امیرتهران:  .) حافظ -سعدي  -مولوي  - ناصرخسرو 

   .میتهران: وزارت ارشاد اسال .البالغه دنیا در نهج .)1365مهدي(، شمس الدین
   .تهران: نشر علمی .ترجمۀ سید جعفر شهیدي .البالغه نهج .)1374 علی بن ابیطالب(

  .: اشجعتهران، زاده سرپرست تألیف فرهاد قربان .فرهنگ لغت عمید .)1389( .حسن، عمید
اهللا به اهتمام دکتر نصر .تصحیح رینولد نیکلسون .دفتر اول .مثنوي معنوي .)1364( .جالل الدین محمد، مولوي
  .انتشارات امیر کبیرتهران:  .پورجوادي

به  .دیوان اشعار حکیم ابومعین حمیدبالدین ناصربن خسرو قبادیانی .)1335 ( .ابوالمعین، ناصرخسرو قبادیانی
   .تهران: امیرکبیر .سید نصراله، تصحیح تقوي

 مقاله
 .روزنامۀاطالعات .1بخش .روالبالغه در شعر ناصرخس نهجتجلی  .)19/11/1385( .علی، خوشه چرخ آرانی

  .6ص .23844ش
.البالغه هاي نهج هاي هنري تصاویر تشبیهی در خطبه جلوه .)1389(زمستان  .زهرا، مرتضی؛ طهماسبی، قائمی

             .96-75صص .2ش .1س .وهشنامه علويپژ

البالغه (حکمتها و  بررسی زیبایی شناسی تشبیه در نهج .)1389زمستان  ( .نیک دل رضا,کریمی فرد غالمرضا
 .290-265صص .25پیاپی  .28ش .جدیددوره  .(نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)دب و زبان ا .)ها نامه

خرد و جهل از دیدگاه ناصرخسرو قبادیانی و احمد ، روزگار  .)1390بهار  (؛محمد رضا، ساکی؛ محمد، گودرزي
  .111-89صص .17ش .مطالعات ادبیات تطبیقی .شوقی

بررسی تطبیقی سیماي دنیا در شعر ناصرخسرو و  .)1388اییز پ ( .منصوره، غالمی؛ سید فضل اهللا، میرقادري
-207صص .1ش .1دوره .نشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان):(ادب و زبان نشریه دامجله ادبیات تطبیقی .ابوالعال

236.  
تحلیل مفهومی استعاره هاي نهج  .م)2012ش/1391(بهار .ارسالن، فردوس؛ گلفام، زاده مهتاب؛ آقاگل، نورمحمدي

   .292- 255صص .22ش .مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی .البالغه (رویکرد زبان شناسی شناختی)

 ن نامهپایا
  .البالغه در اشعار ناصرخسرو ها و کلمات قصار نهج بازتاب مضامین حکمت .)1392( .فرحناز، کردي گودرزي

دانشگاه  .رشته زبان و ادبیات فارسی .کارشناسی ارشد .منش استاد مشاور مهدي نیک، استاد راهنما حسین فقیهی
  /www. irandoc. ac. irدر:  .زبانها و تاریخ، دانشکده ادبیات، الزهراء(س)

استاد راهنما:  .البالغه: رویکرد زبان شناسی شناختی هاي نهج تحلیل مفهومی استعاره .)1387( .مهتاب، نورمحمدي
  /www. irandoc. ac. irدر:  .کارشناسی ارشد، دانشگاهتربیتمدرس .ارسالن گلفام استاد مشاور: ،  فردوس آقاگلزاده
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