Textual Criticism of Persian Literature, Vol. 10, Issue 1, Issue 2018

A Survey of Rhetorical Approaches in Naser Khosraw's Qaṣā'id
Looking at the Rationalism and Religious Ideas of the Poet
Zahra Aghababaii khzani *
Assistant professor of Payame Noor University, Zarin Shahr, Isfahan, Iran, zahrababaii@gmail.com
Amirhossein kouhestani rizi
MA of Persian Literature, Shahrekord University, Iran, ah_kouhestani@yahoo.com

Abstract
The emphasis in rhetoric is to prove a concept in the minds of the audience, and to
strengthen it in order to eliminate any ambiguity towards the meaning using specific
linguistic capacities. Given Naser Khosrow's religious approach to poetry and the
special purpose of the poet from the writing of poetry, rhetorical emphasis has many
uses in his poetry. Examining the types of these practices can reveal many of the poetic
aspects and subtleties of this poet. The purpose of this research is to investigate various
types of rhetorical emphasis in Naser Khosrow's poems by the library method. In this
research, the evidence of rhetorical emphasis in Nasser Khosrow's poems has been
studied in two aspects of the science of meanings and exegesis. The results of this study
are as follows: it can be said that the poet's rationalism has caused literary aspects such
as reasoning and methods of equation to be more relevant. The poet's Ismaili thoughts
have also been effective in applying rhetorical questions and avoiding oaths,
alternatives, and sequence of adjectives. Meanwhile, rhetoric such as exaggeration and
personification, which are more imaginative than philosophical, are not in his poetry.
Keywords: Naser Khosrow, Rhetorical Emphasis, Methods of Equation, Rhetoric
Question; Sequence of Adjectives

*

Corresponding author

فصلنامه متن شناسی اد

فارسی (علمی -پژوهشی)

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
سا پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سا دهم
شماره او (پیاپی  ،)97بهار  ،8937صص 811 -18

بررسی انواع شیوههای تأکید بالغی در قصاید ناصرخسرو
با نگاهی به خردگرایی و اندیشههای مذهبی شاعر


زهرا آقابابایی خوزانی -امیرحسین کوهستانی ریزی
چکیده

تأکید در بالغت به معنای ثابتکردن یک مفهوم در ذهن مخاطب و تقویت و استوارکردن آن برای زدودن هرگونهه ابههام
نسبت به معنای منظور است .این شگرد ادبی با استفاده از گنجایشهای ویژة زبانی صورت میگیرد .باتوجههبهه رویکهرد
مذهبی ناصرخسرو در اشعار و هدف ویژة این شاعر از سرودن شعر ،شیوههای تأکید بالغی در اشعار او کاربرد بسهیاری
دارد .بررسی انواع این شیوهها بسیاری از جنبهها و ظرایف شعری این شاعر را میتواند آشکار کند .هدف ایهن پهژوهش
بررسی انواع شیوههای تأکید بالغی در اشعار ناصرخسرو است .ایهن جسهتار بهه روش کتابخانههای انجهام شهد .در ایهن
پژوهش شواهد تأکید بالغی در قصاید ناصرخسرو در دو موضوع شگردهای علم معانی و بدیع بررسی میشهود .برپایه
نتایج می توان گفت خردگرایی شاعر به توجه بسیار او به آرایههایی ماننهد اسهتدل و اسهلو

معادلهه انجامیهده اسهت

همچنین اندیشه های اسماعیلی این شاعر در کاربرد پرسش بالغی و پرهیز از سوگند و بد و تنسیق الصفات مهثثر بهوده
است .گفتنی است شیوههایی مانند مبالغه و شخصیتبخشی که بیشتر با سرشتی خیا پرور سازگار اسهت تها فلسهفی ،در
شعر او جایگاهی ندارد.
واژههای کلیدی
ناصرخسرو تأکید بالغی اسلو

معادله سثا بالغی تنسیقالصفات

1ـ مقدمه
هدف از سخنگفتن ،بیان افکار و احساسات و فهماندن معانی به مخاطب است اما شیوه های مختلف بیان ،آن را از زبان
عامیانه به کالم ادیبانه تغییر می دهد .همایی مالک برتری سخن ادبی را آراستگی آن به زیور فصاحت و بالغهت و سهایر
 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسثو )
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آرایههای لفظی و معنوی میداند که کاربرد آنها جز به دانستن فن بدیع و فنون ادبی دیگر ه مجمهوع آن را فنهون بالغهی
یا صناعات ادبی گویند ه امکانپذیر نیست (همایی.)4 :8971 ،
زبان پدیده ای انعطافپذیر است و علوم بالغی توانمندی های گوناگونی در سخن ایجاد می کند که برپای آن ،رسهالت
اصلی زبان ،یعنی بازتا

درون بهتر انجام می شود به بیانی دیگر بالغت ،فرد را با امکانات بسیار زبان آشهنا مهی کنهد تها

فراخور حالت مختلف ،مثثرتر بتوان سخن گفت.
کهن ترین دیدگاه ها دربارة بالغت در آثار افالطون بازتا

یافته است که خود از نام آوران حوزة سهخنوری اسهت .در

رسال فدروس دربارة بالغت و اهمیت آن چنین آمده است« :چون نیروی سخن در آن است که نفس ،آدمی را راهنمایی
کند ،آن کس که می خواهد سخنور شود باید صورتهای گوناگون نفس را درسهت بشناسهد ...وقتهی سهخنور شناسهایی
کامل به احوا مختلف نفس پیدا کرد ،باید انواع سخن را در نظر بگیرد و خواص هریک از آنها را بیان کنهد مهلالا بایهد
ببیند که این دسته کسان را با این نوع سخن میتوان به این نوع کار برانگیخت و دست دیگر را با فهالن سهخن بهه فهالن
کار» (افالطون.)871 :8931 ،
بالغت کالم در جواهرالبالغه چنین تعریف می شود :کالمی بلیغ است که با وجود فصاحت لفظ و کالم ،متناسهب بها
حالت مخاطبان بیان شود (هاشمی.)90 :8939 ،
علم بالغت فنون بسیاری دارد که تأکید ،هدف برخی از این فنون است .در تعریف تأکیهد آمهده اسهت« :تأکیهد عبهارت
است از تلبیت و تمکین یک معنی و مفهوم در ذهن مخاطب و تقویت و تعمیق آن برای رفع هرگونه شک و تردید و ابههام
بهرهگیری از ادوات و کلمات و اسلو های خاص بیانی» (فاضلی.)119 :8918 ،
نسبت به آن معنا و مفهوم مورد نظر با 
برخی از علمای بالغت ،تأکید سخن را برای شنوندة ناآگاه و بی اطهالع لزم نمهی داننهد و معتقدنهد «هنگهامی تأکیهد
نیکوست که مخاطب گمان قوی به خالف حکمی که شما ارائه می کنید ،داشته باشد و اگر مخاطب ما حکم را نپهذیرد و
انکار کند به فراخور انکارش باید تأکید آورد» (عرفان ،8913 ،ج )881 :8اما حسینی مخاطب ناآگهاه را در جایگهاه فهرد
مترددی قرار میدهد و کالم تأکیدشده را توصیه میکند (حسینی .)818 :8911 ،ایهن دیهدگاه در کهالم وحهی ،بهتهرین و

برترین الگوی فصاحت و بالغت (حسینی ،)01 :8931 ،به عالی ترین شکل نمود یافته است خداوند بها مخاطبهان قهرآن
در مقام انکار و تردید سخن میگوید و از هم شیوههای بالغی تأکید استفاده میکند.
ناصرخسرو در ادبیات فارسی به سبب شخصیت خردگرا و اعتقادش به کیش اسماعیلیه ،برجسهتگی زبهانی و سهبکی
یافته است .او در آثار خود بیشتر به تبیین درونمایه های مذهبی و فلسفی و انتقادی می پردازد (شمیسا )09 :8974 ،ایهن
موضوعات در مقایسه با سایر موضوع های ادبی ،مضامینی استوارتر و اثباتشده و خالی از تردید را می طلبد این مهم بها
استفاده از جمالت مثکد و با کاربرد صنعتهای بالغی ،بیشتر و بهتر به دست خواهد آمد.
1ـ 1اهداف پژوهش
الف) شناخت آرایهها و صورتهای مرتبط با تأکید بالغی در قصاید ناصرخسرو
) بررسی تأثیر خردگرایی و آموزههای اعتقادی در گزینش شگردهای تأکید بالغی در شعر ناصرخسرو.
1ـ 2فرضیههای پژوهش
این پژوهش با شکلگیری فرضیههایی آغاز شد که به برخی از آنها اشاره میشود:
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الف) به نظر می رسد ناصرخسرو با انواع شیوه های تأکید بالغی آشنایی داشته اما به برخی از آنها بیشتر توجهه کهرده
است
) اعتقادات مذهبی و خردگرایی برخاسته از این اعتقادات را می توان عوامل مثثر در گهزینش و اسهتفاده از برخهی
شگردهای بالغی و بیتوجهی نسبت به برخی دیگر دانست.
1ـ 3پیشینة پژوهش
پس از جستجو در پایگاههای اطالعاتی معتبر و بررسی کتا های منتشرشهده ،پهژوهش مسهتقلی بها موضهوع تأکیهد
بالغی در شعر ناصرخسرو یافت نشد اما در برخی پژوهش ها مطالب پراکنده ای مرتبط با عنوان این مقاله دیده شهد کهه
در ادامه بیان میشود.
آقاحسینی در «شیوههای بالغی در شعر ناصرخسرو» ،فراوانهی پرسهشههای بالغهی را متهأثر از اندیشهههها و تعهالیم
اسماعیلیان میداند و با ذکر شواهد شعری این دیدگاه را اثبات میکند.
ایمانیان نیز در «خطا

استدللی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی» ،ویژگی اساسی مشترک میهان

شعر این دو شاعر را تبیین میکند .او معتقد است ناصرخسرو و کمیت ابن زید تنها شاعرانی هسهتند کهه بها اسهتدل و
منطق و برهان می کوشند تا مخاطب خود را قانع کنند و هدف ایشان از سرودن شعر تبلیغ و فراخوانی بهه دیهن خهود و
دفاع از شیعه است.
محسنی در «محور عمودی خیا در قصاید ناصرخسرو» در جایگاه محور اصلی پژوهش ،علت های انسهجام معنهایی
را در شعر ناصرخسرو دنبا می کند او در بحث تملیل به نوآوری های ناصرخسرو در شیوه های بالغی اشاره می کند کهه
برخی به شگردهای تأکیدی نیز ارتباط دارد.
نوروزپور در «گسترة خرد و خیا در شعر ناصرخسرو» به مقایس شعر خرد و خیا می پردازد و توجه بسهیار شهاعر
در معنی را عامل وانهادن تصویر و خیا میداند.
عبدالرضا سیف در کتا

وجوه بالغت در بیست قصیدة ناصرخسرو معتقد است :در شعر ناصرخسرو تفکر و عاطفهه

در کنار عناصر خیا همواره در حرکت است به همهین سهبب مجها خودنمهایی بهرای صهور خیها در شهعر او بهاقی
نمی ماند .محققان دیگری مانند شفیعی کدکنی در صور خیها در شهعر فارسهی و زریهنکهو

در بها کهاروان حلهه ،در

قسمت هایی دیدگاه خود را دربارة ویژگی های سبکی ناصرخسرو و دقایق شعری او بیان کرده اند .دشتی نیز در تصویری
از ناصرخسرو ،بهطور کامل به این موضوع میپردازد.
1ـ 4روش پژوهش
در نگارش این پژوهش پس از مطالع دقیق چند منبع معتبر بالغی ،آرایه های مرتبط با موضوع تأکید گهزینش شهد و
هریک سر فصل مباحث این تحقیق قرار گرفت .پس از آن شواهد برجست مرتبط با ایهن شهگردها از میهان  801قصهیدة
موجود در دیوان ناصرخسرو به تصحیح نصراهلل تقوی انتخا

و باتوجه به تأثیرپذیری از خردگرایی و باورههای مهذهبی

در متن پژوهش بررسی شدند .در این پژوهش برای آسان کردن درک هر آرای بالغهی بهه اسهتفاده از یهک یها دو شهاهد
شعری بسنده شد.
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2ـ شیوههای بالغی تأکید در قصاید ناصرخسرو
تأکید سخن در بالغت عربی و فارسی همواره از مهمترین موضوعات بوده و شیوههای بالغی بسیاری بهرای آن اسهتفاده
شده است .سیوطی به برخی از شیوه های شناخته شدة تأکید در زبان عربی اشاره می کند« :اطنا بهوسهیل ادات تأکیهد ،اطنها
بهوسیل زیادت تأکید صناعی شامل :تأکید معنوی ،تأکید لفظی ،تأکید فعل با مصدر خودش و حها تأکیدیافتهه ،تکهرار ،صهفت
(وصف) ،بد (عطف بیان) ،عطف خاص بر عام ،عطف عام بر خاص ،توضیح بعد از ابهام ،تفسهیر ،قهراردادن ظهاهر بههجهای
ضمیر ،ایغا  ،تذییل ،طرد و عکس ،تکمیل ،تتمیم ،استقصا ،اعتراض ،تعلیل» (سیوطی 810 :8909 ،ه .)841
2ـ 1شیوههای بالغی مرتبط با علم معانی
در شعر ناصرخسرو ،شیوههای بالغی مرتبط با علم معهانی در مقایسهه بها شهگردهای بهدیعی کهاربرد بیشهتری دارد
ازینرو ابتدا به بررسی آنها پرداخته میشود:
2ـ1ـ 1اطناب
اطنا

از پرکاربردترین فنون علم معانی و به معنای طولنیکردن و توضیح سخن است .گویندة بلیغ وقتی میخواههد

سخنی بگوید حا مخاطب و شرایط زمان و مکان را رعایت می کند و برای رعایت این احوا گاهی ناگزیر سخن خهود
را میگستراند .شمس قیس از این شگرد بالغی با عنوان بسط نام میبرد و در تعریف آن میگوید« :آن است که معنهی را
به الفاظ بسیار شرح کند و به چند وجه آن را مثکد گرداند چنانکه اگر لفظی مشترکالمعنی باشد بیان مهراد خهویش از
آن بکند و اگر به تفسیری احتیاج افتد در رفع التباس اشباعی به جای آرد» (شمس قیس رازی .)911 :8911 ،علمای علم
بالغت اطنا

را در زبان عادی جایز نمی دانند اما در ادبیات ناپسند نیست زیرا مطالهب ادبهی ،بیشهتر بیهان عواطهف و

احساساتی مانند عشق و نفرت و مرگ و زندگی ...است و بیان این مطالب خود ،شیرین و د پسند و مثثر است به ویهژه
آنکه با زبان ادبی و بیانی هنرمندانهه بیهان شهود (شمیسها .)878 :8939 ،اطنها

روش ههای متفهاوتی دارد کهه در ادامهه

شیوههای مرتبط با تأکید کالم همراه با نمونههای شعری آن بررسی میشود.
2ـ1ـ1ـ 1ایغال
شمس قیس رازی به وجود تأکید در ایغا اشاره کرده است« :ایغا آن است که شاعر معنی خهویش بگویهد تمهام و
چون به قافیه رسد لفظی بیاورد که معنی بیت بدان مثکدتر و تمامتر گرد( »...شمس قیس رازی.)900 :8911 ،
نیســـ

ز مـــا ایمـــن نخجیـ ـر و شـــیر

در کُــه و نــه مــر کــه آن در هواســ
(ناصرخسرو)75 :1331 ،

شاعر در این بیت معتقد است هم حیوانات ،صید و صیاد و حتی پرندگان از آسیب انسان ایمن نیستند اما در پایهان
مصراع دوم با آوردن عبارت «که آن در هواست» فقط منظور خود را محکم کرده است و معنای جمله بدون این توضهیح
نیز کامل است.
شمیسا مفهوم ایغا را از محدودة قافیه به هم مصراع گسترش می دهد و آن را کهاربرد «جملههای اضهافی» در تأییهد
(وضوح و تأکید) مطلب او می داند که معنی آن تمام است به این ترتیب که اگر این جمل تأکیدی ذکر نشود خللی در
معنی ایجاد نمیشود (شمیسا .)818 :8939 ،این تعریف ،آرای ایغا را با گونههای دیگر اطنا

درآمیخته است ازایهنرو

برای تعیین مرز این آرایه با آرایههای مشابه بهویژه تذییل ،توضیحی برای «جمل اضافی» آمده است« :مطلب اضافی بهتهر
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است هنری باشد یا جنب ارسا الملل داشته باشد» (همان:)818 :
از خــر بــه دی ـن شــده اس ـ

مــدا مــرد

شین را سه نقطه مدا کـرده اسـ

از سـین

(ناصرخسرو)323 :1331 ،

شاعر در مصراع او بر این باور است که فقط دین موجب امتیاز انسان بهر چارپایهان اسهت امها در مصهراع دوم بها
استفاده از ذوق شاعرانه و بیان نکته ای هنری (تفاوت حرف سین و شین تنها در سه نقطه اسهت) ایهن نظهر را محکهم و
تأکید میکند.
ای شـــده عمـــر

بـــه بـــاد از بهـــر آز

بـــر امیـ ـد ســـوزن

گـــم شـــد کلنـــد
(همان)123 :

2ـ1ـ1ـ 2ایضاح پس از ابها
استفاده از ایضاح پس از ابهام و به بیانی دیگر توضیحدادن پس از پیچیدگی به ایهن سهبب اسهت «تها معنها در ذههن
شنونده نفوذ کند چون کالم یکبار به صورت سربسته و مجمل بیان می شود و بار دیگر بهگونه مفصهل و واضهح ذکهر
می گردد پس بیان دوبارة آن به اهمیت و شرف سخن می افزاید» (هاشمی .)831 :8939 ،به بیانی ساده تر شهاعر ابتهدا بها
بیان خبری مبهم ،ذهن مخاطب را برمی انگیزد و برای شرح و توضیح بعدی آماده می کند که در پی آن می آیهد .ایهن فهن
شیوهای برای تأثیر بیشتر کالم و تلبیت خبر در ذهن مخاطب است:
مملـه گشتسـتند بیـزار و نفـور از صــتبتم

هم زبان و هم نشین و هم زمـین و هـم نسـ
(ناصرخسرو)22 :1331 ،

شاعر در مصراع او این بیت به بیزاری همه (جمله) از همنشینی با خود اعتراف می کند اما در مصراع دوم ،این خبر
را بیشتر شرح می دهد و مخاطب را از اجزای ضمیر مبهم «جمله» در مصراع او آگاه می کند .بیت زیر نمون دیگهری از
این شگرد ادبی است:
ای پســر مــان و تنــ

شــهره زناشــویند

شوی ،مان اس

و زنش تن

و خرد کـابین
(همان)342 :

شاعر در مصراع او جان و تن را زن و شوهر می داند اما بهدرستی آشکار نیست کدام یک را زن و کدام یک را مرد
میشناسد .در مصراع دوم افزونبر زدودن این ابهام کابین این زناشویی را هم بیان میکند.
2ـ1ـ1ـ 3توشیع
در میان شاخه های اطنا  ،توشیع نیز با هدف تأکید در ارتباط است و ناصرخسرو به آن نیز توجهه دارد« .توشهیع آن
است که در آخر کالم ،لفظ تلنیه یا جمعی آورده شود که به دو یا چند مفرد تفسیر گردد» (محمدی.)837 :8913 ،
دو تــن دان همــه خلــ را پــا

پــورا

یکــی ایــن مهــانی ،یکــی آن مهــانی
(ناصرخسرو)431 :1331 ،

شاعر در مصراع او مطلبی مبهم (ای پسر! هم انسان ها را دو گروه بدان) را بیان کرده است .تا این بخش از سهخن
هنوز مخاطب آگاه نیست که منظور شاعر از این دو گروه بهطور دقیق چیست اما درپی این زمینه سازی ،در مصهراع دوم
بیشتر توضیح می دهد (گروهی اهل دنیا ،گروهی اهل آخرت) .شاعر با این شگرد ،تأثیر سخن خود را افزایش مهی دههد.
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استفاده از توشیع در جداکردن و دسته بندی اطالعات و حفظ و یادگیری آنها بسیار مثثر است و به همهین سهبب شهاعر
مبلغی که بخشی از رسالت خود را تعلیم آموزههای مذهبی میداند ،به آن توجه میکند.
2ـ1ـ1ـ 4استفاده از بدل برای تعریف مسندالیه
ذکر بد از شیوه های تعریف مسندالیه و برای تأکید و بزرگداشت حکم است .بهد در اصهو علهم بالغهت چنهین
تعریف شده است« :قراردادن کلمهای یا کالمی که در حقیقت و معنی همان مسهندالیه اسهت ولهی در ظهاهر و ازلحهاظ
لفظی با آن فرق دارد .به کاربردن این قاعده برای استوارکردن و تأکید حکم است بر مسندالیه و فایهدهاش زیهادت تقریهر
اسناد بدان میباشد» (نوشین.)894 :8907 ،
کــه یــزدانش یارســ

امـــــا زمـــــان ،وارث مصـــــطفی

بـــه رحمـ ـ

ز مــد چــون بــدو مــدّ پیوســته بــود

و خلقــش عیــال

مـــرا بهـــره داد از خیـ ـال
(ناصرخسرو)272 :1331 ،

ترکیب «وارث مصطفی» بد امام زمان و لزم مسندالیه (نهاد) است .استفاده از بد در اشعار مهدح نسهبت بهه انهواع
دیگر شعر کاربرد بیشتری دارد و زمین مناسبی برای بیان لقب ها و صفات ممدوح فراهم مهی کنهد .ناصرخسهرو شهاعری
مدحستیز است که حتی عنصری شاعر را به سبب مدح محمود غزنوی نقد می کند و خود نیز بهجز بخش هایی که ائمهه
و خلفای فاطمی را میستاید از این صنعت بهرة بسیاری نمیبرد.
دســـ

در سخنم تخـم مردمـی چـو بکشـته اسـ

خـــدیو مهـــان ،امـــا زمـــانم
(همان)217 :

معنی این بیت بدون همراهی ترکیب «امام زمان» نیز کامل است زیرا «دست خدیو جهان» خود مسندالیه جمله اسهت
و با وجود آن ساختار دستوری کامل است با وجود این ،شاعر برای زدودن هرگونه شبهه در ذههن مخاطهب از تعریهف
مسندالیه با آوردن بد نیز بهره میبرد.
2ـ1ـ1ـ 7ذکر خاص پس از عا
از شگردهای بالغی تأکید ،ذکر خاص پس از عام است یعنی «بعد از ذکر یک مفهوم کلی ،مصداق یا مصهادیق آن را
برای ایضاح مطلب و تقریر در ذهن ذکر کنیم» (شمیسا:)813 :8939 ،
از اهـــ خراســـان ،صـــغیر و کبیـــر

بنــــالم بــــه تــــو ای علــ ـیم قــــدیر

(ناصرخسرو)111 :1331 ،

شاعر در این بیت از بی وفایی هم مردم خراسان به خدا شکایت می کند .او این منظور را ابتدا بها اسهتفاده از ترکیهب
«اهل خراسان» که یک مفهوم کلی است به ذهن مخاطب انتقا می دهد و در ادامه با کاربرد واژه ههای صهغیر و کبیهر بهر
دامن شکایت خود (همه را در بر میگیرد) تأکید میکند.
بشناس که توفیـ تـو ایـن پـن حـواس اسـ
هــر پــن عطــا ز ایــزد مــر پیــر و مــوان را
سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بـدو یافـ
موینـــــده ز نایـــ ـافتن خیـــ ـر امـــــان را
(همان)22 :
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هدف شاعر از سرودن این دو بیت موقوفالمعانی بیان این معناست که پنج حس ظاهری انسان ابزار کسهب معرفهت
است .برای بیان این مفهوم برشمردن پنج حس ضروری به نظر نمی رسد اما شاعر به این مقدار بسنده نمی کند و پهس از
اشارة کلی به پنج حس به شرح جزیی آن نیز میپردازد.
در برخی از کتا

ها تعریف دیگری از شگرد بالغهی ذکهر خهاص پهس از عهام آمهده اسهت بهرای ملها نویسهندة

جواهرالبالغه معتقد است شاعر یا نویسنده در مرتب او حکمی کلی صادر و پس از آن به بخشی از حکم کلی بهه طهور
مستقل اشاره می کند .برای توضیح این فن ادبی به این آیه استناد می شود« :بر نمازها و نماز میانه مواظبهت کنیهد» (بقهره:
 .)891ذکر نماز میانه پس از کاربرد مفهوم کلی نمازها برای نشاندادن اهمیت ویژة این نماز است .هاشمی معتقهد اسهت
استفاده از این شیوة بالغی برای آگاهکردن مخاطب از امتیاز و برتری در خاص است (هاشمی:)831 :8939 ،
مـــا امـــ

مصـــطفی و شـــیع

آلـــیم

خلــ ـ خداونــــد کبریــ ـای ماللــ ـیم
(ناصرخسرو)212 :1331 ،

شاعر در مصراع او درپی استفاده از ترکیب «امّت مصطفی» ه هم فرقه های اسالمی را شامل می شود ه «شهیعت آ »
را آورده است که درحقیقت مفهومی جدا از امت مصطفی نیست بلکه فقط مفهومی خاصتهر از آن اسهت .کهاربرد ایهن
شیوة بالغی میتواند از توجه ویژة ناصرخسرو به شیعیان برخاسته باشد و امتیازی که برای ایشان در نظر میگیرد.
2ـ1ـ1ـ 2تذیی
آرای تذییل در شعر ناصرخسرو کاربرد بسیاری دارد و چنین تعریف شده است« :به کاربردن جملهای اسهت پهس از جمله
دیگر بهطوریکه جمل دوم ،معنی جمله او را داشته باشد و مفهوم یا منطوق آن را تأکید کند» (نوشین.)414 :8907 ،
باز خرد

هس  ،بـدو فضـ و ادب گیـر

مر باز خـرد را ادب و فضـ شـکار اسـ
(ناصرخسرو)72 :1331 ،

شاعر در مصراع او توصیه می کند انسان باید با خرد خود فضل و اد

کسب کند .همهین موضهوع در مصهراع دوم

تکرار و تأکید میشود .بیت زیر نمون دیگری از این آرایه است:
مــر

مهــ اســ

و زنــدگی دانــش

مــــرده نــــادان و زنــــده دانایــــان
(همان)335 :

در این بیت نیز مفهوم مصراع نخست در مصراع دوم تکرار شده است .به نظر میرسد تبلیغ و تعلیم نیازمند تهذییل و
تکرار است این شگرد نیز مناسب سرشت این شاعر مبلغ است زیرا او شعر را ابزاری برای تعلیم میداند.
2ـ1ـ1ـ 5تکرار یا تکریر
تکرار آشکارترین نوع اطنا

است به این معنی که از لفظ یا عبارتی بیش از یکبار ،بدون تغییر در صورت نخستین

آن استفاده شود .ناصرخسرو خود به تأثیر بالغی تکرار در شعر آگاه است و میگوید:
در شــعر ز تکــرار ســخن عیــ

نباشــد

زیرا که خوش آیـد سـخن نغـز بـه تکـرار
(ناصرخسرو)112 :1331 ،

از آرای تکرار اهدافی به دست می آید که نخستین آن «تأکیدکردن کالم و نفوذدادن آن در ذهن سامع است» (هاشمی،
 .)830 :8939بیت زیر از آن جمله است:
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ای چَرا موئی از آن کز تـو همـیمویـد چَـرا
ایـن چَـرا مسـتن ز یکــدیگر چِـرا بایـد چِــرا
(ناصرخسرو)24 :1331 ،

در این بیت افزون بر جناس ناقص بین چَرا به معنی چریهدن و چِهرا بهه معنهی ادات اسهتفهام ،در پایهان مصهرع دوم
استفاده از دو کلمه «چِرا» به معنی استفهام فقط جنب تنبیه و نهی مثکد دارد.
اگـــر بـــار خـــرد داری و گـــر نـــی

ســـــ یداری ،ســـــ یداری ،ســـــ یدار
(همان)144 :

شاعر در این بیت با سه بار تکرار مسند (سپیدار) می کوشد بر بیهودگی و ناسودمندی انسان بی خرد تأکید کنهد .بیهت
زیر نیز از همین نوع است:
فـــــاطمیا  ،فـــــاطمیا  ،فـــــاطمی

تـــا تـــو بـــدری ز غـــم ای ظـــاهری
(همان)4 :

در سبکشناسی بهار شیوه های تکرار از ویژگی های نلر پهلوی دانسته شده است حا آنکه بهار ایهن شهیوه را ویهژة
این زبان نمی داند و معتقد است نمونههای آن در کتا های مقدس تورات و انجیل نیز وجود دارد .در ادبیات ایران پهس
از اسالم نیز شواهدی از تکرار حتی در زبان های طبری و اشعار دورة سامانی وجود دارد و این ویژگی تا قهرن چههارم و
پنجم هجری رایج بوده است (بهار.)813 :8913 ،
نکت مهم دربارة شیوة بالغی تکرار به تکرارهای سه گانه یا سهباره بازمی گردد که پیش از ناصرخسرو در ادبیات نظهم
و نلر فارسی بی سابقه است و می توان ناصرخسرو را آفرینندة آن دانست .این نهوع تکهرار پهس از ناصرخسهرو در شهعر
شاعران رواج بسیاری یافت .بیشترین شاهد برای آن در شعر مولنا دیده میشود:
ســـایة خـــود از ســـر مـــن برمـــدار

بــ ـیقــــرار  ،بــ ـیقــــرار  ،بیقــــرار
(موالنا ،1333 ،ج)1152 :4

2ـ1ـ1ـ 3توالی مترادفا
شایسته نیست از کلماتی که بار معنایی نزدیک به یکدیگر دارند ،در کنار هم استفاده شود اما گاهی در ادبیات بهرای
زیبهایی و روانههی مطلههب و گههاهی بههرای تأکیههد و اهمیههتدادن بهه موضههوع از کلمههات متههرادف در کنههار هههم اسههتفاده
میشود (شمیسا.)814 :8939 ،
یکــ ـی مرکبــ ـی داده بــــود رمنــــده

از ایــن سرکشــی ،بــدخویی ،بــدلگامی
(ناصرخسرو)433 :1331 ،

صفت های سرکش ،بدخو ،بدلگام در بیت بال با اندکی چشم پوشی یک معنا دارند و هر سه بهه مهارناشهدنی بهودن و
چموشی مرکب (نفس) اشاره می کنند اما شاعر از استفادة ایهن سهه واژه در کنهار ههم ههدفی دارد کهه البتهه تأکیهد بهر
عصیانگری نفس است.
پیـــر بـــر آهســـتگی و حلـــم بـــود

تــو همــه بــر مکــر و زرق و بــر حیلــی
(همان)443 :
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درحقیقت هر سه واژة مکر و زرق و حیله معنایی مشابه دارند که همراه با تکرار حرف اضاف «بر» و ذکر «همهه» بهه
معنای فقط بیشازپیش تأکید شدهاند.
2ـ1ـ1ـ 1احتراس
در کتا های بالغی احتراس زیرمجموع اطنا

است البته گاه به آن تکمیل نیز گفته اند .در تعریف آن چنهین آمهده

است« :به کار گرفتن قیدها در کالم به منظور برطرف ساختن توهم است یعنی در کالمی که خالف مقصود را بهه وههم
میاندازد ،قیدی را عنوان کنیم تا ابهام خالف مقصود را بزداید» (حسینی:)814 :8911 ،
چون که بینا شد به بوی مامه یوسف را پـدرش

زان س س کز چشم نابینا ببود از بـس متـن
(ناصرخسرو)341 :1331 ،

شاعر در مصراع او و ابتدای مصراع دوم به بیناشدن چشم حضرت یعقو
است خواننده گمان کند که یعقو

پس از نابینایی اشاره می کند اما ممکهن

کورمادرزاد بوده است به همین سبب شاعر در قافیه برای زدودن ابهام و تردید ،قیهد

علت «از بس محن» را می آورد تا مخاطب را از چگونگی دقیق این موضوع آگاه کند .به بیانی دیگر شاعر در محل قافیهه
حکم را بیشتر روشن میکند .بیت زیر نیز از این دست است:
ای مناف یا مسلمان بـاش یـا کـافر بـه دل

چند بایـد بـا خداونـد ایـن دوالـ بـاختن
(همان)341 :

شاعر در این شاهد نیز ابتدا به انسان منافق می گوید از ریاکاری دست بردارد و از میان اسالم و کفر یکی را برگزینهد
اما درپی این مفهوم و برای اینکه صورت ظاهری اعما دینی به ذهن مخاطهب انتقها نیابهد ،قیهد «بهه د » را آورده کهه
تأکیدی بر ایمان باطنی و قلبی است.
2ـ1ـ 2تأکید با حصر و قصر
قصر از پرکاربردترین ابزارهای تأکید در شعر ناصرخسرو است .حصر و قصر همان گونهه کهه از معنهای لغهوی آنهها
دریافت می شود ،به معنی محدود و محصورکردن است .در علم معانی «حصر ،منحصرکردن مسندالیه در حکمی است که
گوینده یا نویسنده به منظور وضوح و تأکید ،یعنی روشنکردن ذهن مخاطب یا بیهان اعتقهاد خهود از ایهن فهن اسهتفاده
می کند» (شمیسا .)880 :8939 ،حصر در سخن به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که در ادامه نمونه هایی از ههر یهک
بیان میشود.
2ـ1ـ2ـ 1همراهی و ذکر ادا

قصر

حصر گاهی با کاربرد ادات حصر و قصر مانند فقط ،تنها ،بس ،جز ،مگر ،الّا ...ایجاد میشود:
مــان تــو بــا ایــن چهــار دشــمن بــدخو

نگرفــ

آرا مــز بــه داد و بــه اســتاد
(ناصرخسرو)112 :1331 ،

شاعر در این بیت آرامگرفتن جان را در کنار چهار دشمن بدخو (اخهالط چهارگانهه) تنهها در گهرو رعایهت «داد» و
پیروی از «استاد» میداند .او این مفهوم را با استفاده از شگرد قصر تحقق بخشیده و تأکید کرده است.
مــز علــم نیســ

بهــر تــو زیــن عــالم

زنهـــار تـــا کـــه خـــوارش ننگـــاری
(همان)435 :
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«جز» پرکاربردترین ادات حصر است اما در شعر ناصرخسرو از ادات دیگری نیز استفاده شده است مانند:
یــار مــن امــروز علــم و طاعــ

بــس

شـــاید اگـــر نیســـتی تـــو یـــار مـــرا
(همان)11 :

2ـ1ـ2ـ 2قصر تکرار
گاهی قصر با تکرار یک واژه یا عبارت انجام می شود« .در این شیوه مقصور و مقصورالیه یکی است و از ادات حصر
استفاده نمیشود» (شمیسا.)898 :8939 ،
قــول ایــن و آن در ایــن نایــد بــه کــار

قـــول ،قـــول کردگـــار اکبـــر اســـ
(ناصرخسرو)41 :1331 ،

شاعر در مصراع دوم با تکرار واژة «قو » حصر ایجاد مهی کنهد و افهزون بهر بیهان اعتقهاد خهود (تنهها کهالم خداونهد
نجاتبخش انسان است) آن را تأکید نیز کرده است.
به نظر میرسد شخصیت بیمانند و متفاوت ناصرخسرو نسبت به عصر و روزگارش سبب شده است کهه او خهود را
از خلق جدا و متمایز بداند:
من به یمگـان بـه بـیم و خـار و بـه مـر

ایمـــنانـــد آنکـــه دزد و مـ ـیخوارنـــد
(همان)112 :

آگاهی بر این تفاوت سبب شده است که شاعر بارها سخن خود را محصور و مقصور کند.
2ـ1ـ2ـ 3مقد داشتن آنچه مایگاه دستوری آن تأخیر اس .
برای تأکید بر رکن مهم کالم از این شگرد استفاده می شود و بخش مهم تر را در ابتدای سخن مهی آورنهد .شمیسها در
اینباره میگوید« :او آوردن آن جزء از جمله که باید آخر بیاید قصر ایجاد میکند» (شمیسا.)898 :8939 ،
عل ـی بــود مــرد کــه او خفــ

آن شــ

بــهمــای نبــی بــر فــراش و دثــارش
(ناصرخسرو)237 :1331 ،

این بیت تلمیحی به واقع تاریخی لیلهالمبیت است .در آن شب سران قریش تصمیم گرفتند پیامبر اکرم(ص) را به قتهل
برسانند و علی(ع) بهجای آن حضرت در بستر قرار گرفت .صورت تأویلیافت شعر این گونه است :مردم! او کهه آن شهب
بهجای نبی بر فراش و دثارش خفت علی بود .نقش دستوری واژة «علی» در این بیت مسند است و جایگاه نحوی آن در
پایان جمله است اما شاعر برای انحصار حکم ،مسند را در ابتدای جمله آورده است .بیت زیر نیز از این نوع است:
مــرد ،رســول اســ

و ســتورند پــا

اینکــه همــیگــویی ایــن امــ
(ص)

اعتقاد شاعر بر این است کهه صهفت مردانگهی ویهژة پیهامبر اکهرم

اســ

(همان)25 :

اسهت و هرکهه جهز او ازجمله سهتوران انهد.

محدودکردن صفت مردانگی به پیامبر در مصراع او بدیهی است همچنین مقدم قراردادن مسند (مرد) که جایگاه نحوی
آن همواره پایان جمله است ،شاعر را در ایجاد این انحصار یاری کرده است.
2ـ1ـ 3مسندالیه ممع
در زبان فارسی بسیاری از الگوهای بالغی برای تأکید از بالغت عربی گرفته شده است اما شیوة استفاده از مسهندالیه
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جمع با هدف تأکید ،ویژة زبان فارسی است و با وجود قانون مطابقت مبتدا و خبر در عدد و جنس در نحو عربهی ،ایهن
الگوی بالغی کاربرد ندارد شاید به همین سبب است که در بسیاری از کتا های بالغی به این الگو اشاره نشهده اسهت.
استفاده از واژه های جمع در زبان فارسی همواره بهیادآورندة مفهوم فراوانی است و «گاهی غرض از مسندالیه به صورت
جمع ،بیان تأکید و اغراق است» (شمیسا )810 :8939 :که در ادامه همراه با شاهد توضیح داده میشود:
درو اســــ

بــه هرچــ

گفتارهــــاش ای بــــرادر

بگویــد مــدار اســتوارش
(ناصرخسرو)234 :1331 ،

ناصرخسرو در نکوهش دنیا با استفاده از آرای تشخیص دنیا را به انسانی سهخنگو تشهبیه کهرده اسهت کهه گفتهار او
(ظواهر دنیوی) سراسر دروغ است .او برای فراگیرکردن و محکمکردن این حکم از مسندالیه جمع (گفتارههاش) اسهتفاده
می کند .واژة گفتارهاش در این بیت به معنای بیش از یک سخن نیست بلکه به معنای هم سهخن هاسهت .چنهانکهه در
مصراع دوم ،این منظور با استفاده از قید «هرچه» روشنتر بیان شده است .بیت زیر شاهد دیگری از این شیوه است:
گرچــــه مســــتان خفتــــه بســــیارند

هوشـــــیاران ز خـــــواب بیدارنـــــد

(همان)122 :

ناصرخسرو در اظهار نظری امیدبخش می گوید :انسان های بی خبهر بسهیاری در جههان زنهدگی مهی کننهد امها هنهوز
انسان های هوشیار بسیاری نیز وجود دارند که آنها را مستی غفلت فرانگرفته است .کاربرد مسهندالیه جمهع در ایهن بیهت
شاعر را در برجسته و متعدد نشاندادن مسندالیه (هوشیار) یاری کرده است.
2ـ1ـ 4تأکید با استفاده از سوگند (قسم)
از سوگند در فرهنگ ایرانی برای تأکید بر درستی گفتار استفاده شده است .سوگند از دیدگاه نحهوی جملهه ای اسهت
که خبر را تأکید میکند بنابراین از شیوههای تأکید شمرده میشهود (خرقهانی .)34 :8919 ،سهوگند را بایهد اسهتوارترین
شیوة تأکید دانست (همان« .)38 :مشهورترین و فراگیرترین فایدة سوگند تأکید و استوارسهازی مطلبهی اسهت کهه بهرای
اثبات یا انجام آن قسم یاد می شود» (همان .)39 :در فقه شیعی بهجای واژة سوگند معاد آن «یمین» استفاده شده است و
ناصرخسرو نیز این واژه را در اشعار خود به کار برده است:
نیســــتی آگــــه بــــه حــ ـ خــــدای

بیهـــده دانـــی کـــه نخـــورد یمـــین
(ناصرخسرو)371 :1333 ،

در تبصره المتعلّمین برای سوگند اهدافی بیان شده که از آن جمله است« :برای تأکید خبر است از گذشته و آینهده یها
حا و آن را به قسم مثکد کنند تا شنونده باور کند( »...عالمه حلّی .)017 :8903 ،شمیسا معتقهد اسهت در سهخن ادبهی
بلیغ «میتوان بهجای ادات تأکید ازقبیل همانا ،البتّه ،مسلماا ،هرآینه ...از سوگند استفاده کرد» (شمیسا.)31 :8939 ،
گــر تــو مــز او را بــهمــای او بنشــاندی

واهلل و بـــاهلل کـــه بـــر طریـ ـ خطـــایی
(ناصرخسرو)411 :1331 ،

سوگند در شعر ناصرخسرو کاربرد بسیاری ندارد و برخی از همان موارد اندک نیز نقل قو است:
ور بــری زی او بــه رشــو

اژدهــای هفـ

ســر
گوید :این فربی یکی ماهی اس  ،بـاهلل مـار نیسـ
(همان)55 :
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سوگند در شعر ناصرخسرو فقط به لفظ جالل اهلل است .این نکت مهم متأثر از فقه اسالمی است که به اسهتناد آیهاتی
از قرآن مانند «فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ» (مائده )810 :و «أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ» (مائهده )19 :سهوگند شهرعی بهرای مسهلمان و
ذمی برقرار نمیشود مگر با لفظ جالل اهلل و یا اسماء خاص الهی مانند رحمن ،قدیم ،قیوم ،مهیمن و املا آنها کهه ویهژة
حق تعالی است و دیگری در آنها شریک نیست (عالمه حلّی ،8903 ،ج.)088 :8
برای دریافت تفاوت دیدگاه ناصرخسرو به موضوع سوگند ،مقایسه ای کوتاه میان آمار کل سهوگندهای قصهاید او بها
یک قصیده از خاقانی بسنده است .از حدود  88هزار بیت از قصاید ناصرخسرو ،فقهط  87بهار و آن ههم تنهها بهه اسهم
خداوند سوگند یاد شده است حا آنکه خاقانی برای اثبات ادعایی وهمی در قصهیده ای  881بیتهی 71 ،بهار از سهوگند
استفاده کرده است از این تعداد  91سوگند ویژة امور پست و بیارزش است که به ذکر دو بیت از آن بسنده میشود:
بـــه مـــوش زیربُـــر و گربـــة خیانـــ کـــن
که این هزبر به چنگ اس

و آن پلنـگ بـه نـاب

به ناب مـوش کـه از او سـرفکنده ا چـون چنـگ
به چنگ گربه که از او دس

بر سـر چـو ربـاب

(خاقانی ،1311،ج)232 :1

قسم برای اسماعیلیان اهمیت و تقدس ویژه ای داشت .ناصرخسرو نیز از آن تأثیر پذیرفت و گفتنی اسهت واردشهدن
به کیش اسماعیلی ه «بالغ» نیز نامیده می شد ه پس از آن بود که نوکیش سوگند «عهد» یها «میلهاق» مهی خهورد (دفتهری،
 .)809 :8939شاید تقدس سوگند ،شاعر معتقد را از کاربرد بسیار آن دور داشته است.
2ـ1ـ 7تقدیم و تأخُّر ارکان ممله
در زبان فارسی هریک از ارکان تشکیلدهندة جمله ،جایگاه و ترتیب نحوی ویژهای دارد اما گاهی گوینده بها تقهدیم
و تأخر ارکان ،اهدافی را دنبا میکند که تأکید یکی از آنهاست.
2ـ1ـ7ـ 1تأخیر ندا و منادا در ممال

امری

ندا آن است که متکلم با حرفی که جانشین فعل «اُنادی» (تو را صدا می زنم) است و از خبهر بهه انشهاء منتقهل شهده
است ،درپی توجه مخاطب باشد (هاشمی )17 :8939 ،ندا در هر سه نوع جمل خبری و انشهایی و عهاطفی وجهود دارد
اما بیشتر در جمالت پرسشی و امری استفاده می شود .ندا (ادات ندا و منادا) در جمالت امری همواره مقدم است و اگهر
در پایان آورده شود ،برای تأکید و برجستهسازی است (شمیسا:)801 :8939 ،
نگــــر ،نشــــمری ای بــــرادر! گزافــــه

بـــه دانـــش دبیـ ـری و نـــه شـــاعری را
(ناصرخسرو)131 :1331 ،

در زبان فارسی ،ابتدای جمله جایگاه بسیار مناسبی برای تأکید کالم است و ذهن مخاطب پیوسته بهر ایهن قسهمت از
کالم تمرکز بیشتری دارد .شاعر در نمون پایانی با استفاده از این ویژگی با تقدیم فعل امری و در پایان آوردن ندا و منادا
ه که جایگاه نحوی آن ابتدای جمله است ه بر فعل جمله تأکید میکند .بیت زیر نیز همینگونه است:
بشــــنو پدرانــــه ای پســــر! پنــــدی

ایـــن پنـــد کـــه داد نـــوح ســـامش را
(همان)22 :
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در قصاید ناصرخسرو  848بار جمله های امری با انواع ندا (ای ،ایا ،یا ،الف آخهر منهادا) همهراه شهده اسهت کهه در 71
نمونه ندا و منادا پس از فعل امری قرار گرفته اند .تقدم فعل نسبت به منهادا در بیشهتر ابیهات ناصرخسهرو برخاسهته از نهوع
نگرش او و تأکید بسیار شاعر بر عمل است .حکیم عملگرا بارها در آثار خود به اهمیت فعل نسبت به سخن اشاره میکند:
قول چون روی بـرد زیـر نقـاب ای بخـرد
سیم و سیماب به دیدار تو از دور یکی اس
قول را نیس
عمل

ثوابی چو عمـ نیسـ

بـرو

کو به عم فخر کن ایرا که خـدای

به عم بایـد از ایـن روی گشـادن
به عم گش

نقـاب

مـدا نقـر سـیم از سـیماب

ایزد از بهر عم کـرد تـو را وعـده ثـواب
با تو از بهر عمـ کـرد بـه آیـا

خطـاب

(ناصرخسرو)41 :1331 ،

بنابراین در اینجا نیز تأکید بالغی شاعر میتواند در راستای نوع جهانبینی او باشد.
2ـ1ـ7ـ 2تقدیم مسند
یکی از شگردهای تأکید سخن ،تقدیم مسند در جمله است« :مسند معمولا مثخر است و اگر آن را مقدم دارند بهرای
اغراضی است ملالا تأکید مسند» (شمیسا .)881 :8939 ،نجفی معتقد است کلمه ای که در آغاز عبارت مهی آیهد بیشهتر از
کلمات دیگر نمود دارد بنابراین اگر ذهن گوینده متوجه رکن خاصی از جمله باشد یا بخواهد توجه مخاطهب را بهه آن
جلب کند ،می تواند با مقدم قراردادن ارکانی از جمله که به طور طبیعی جایگاه دستوری مهثخر دارنهد بهه مقصهود خهود
دست یابد (نجفی:)888 :8931 ،
شـــاید ،اگـــر نیســـ

بـــر در ملکـــی

مــــز بــــه در کردگــــار بــــار مــــرا
(ناصرخسرو)11 :1331 ،

در بیت بال بهطور طبیعی جایگاه مسند «شاید» در پایان جمله است (اگر بهر در ملکهی جهز بهه در کردگهار مهرا بهار
نیست ،شاید) اما شاعر در این بیت می کوشد از خود دفاع کند و دوری از دربار شاهان را از فضایل خهود نشهان دههد
ازینروی پیش از بیان ارکان دیگر کالم ،از مسند جمله سخن میگوید.
2ـ1ـ 2تأکید مسندالیه با همراهی مملة صله
در زبان فارسی گاهی برای تأکید و بزرگداشت مسندالیه و تأکید و تحقیر مسهندالیه ،آن را بها موصهو «کهه» همهراه
می کنند (شمیسا )814 :8939 ،این حرف به دنبا خود توضیحی دربارة واژه یا ترکیب پیش از خود دارد که مفید معهانی
مختلفی ازجمله بزرگداشت و تحقیر همراه با تأکید است:
خــا

خراســان کــه بــود مــای ادب

معـــدن دیـــوان نـــاکس اکنـــون شـــد
(ناصرخسرو)112 :1331 ،

معنی بیت بدون استفاده از عبارت «که بود جای اد » کامل اسهت امها شهاعر بهرای تأکیهد بهر دگرگهونی بهزرگ و
بزرگداشت ملک خراسان از این ترکیب استفاده میکند.
افزون بر کاربرد یادشده ،نوع دیگری از حرف «که» وجود دارد که در بیان قطعی و تمام بودن فعل نقهش مهثثری دارد.
«در این کاربرد یکی از صیغههای فعل (معمولا ماضی مطلق وجهه اخبهاری) تکهرار مهی شهود و «کهه» در میهان آن قهرار
میگیرد و در این حا امری قطعی و نهایی را بیان میکند» (نجفی:)84 :8974 ،
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روی نیــار ســوی مهـــان کــه بیــار

کاین به سوی من بتر ز گرسـنه مـار اسـ
(ناصرخسرو)71 :1331 ،

حرف «که» در این بیت بهجای قید تأکید «هرگز» به کار رفته است و شاعر درحقیقت می گوید :هرگز بهه دنیها توجهه
نخواهم کرد.
2ـ1ـ 5تأکید با استفاده از ممال

پرسشی

پرسش همواره در سخن نقش ایجابی دارد و برای گرفتن خبر و آگاهی اسهت «امها گهاهی از معنهای حقیقهی خهود
خارج شده و در چند معنی دیگر که از آن به معنای مجازی تعبیر می کنند ،به کار گرفته می شود» (حسینی)889 :8911 ،
در این صورت به این نوع پرسشها ،سثالت بالغی ( )Retoric questionگویند .پرسشههای بالغهی جنبه غیرایجهابی
دارند یعنی پرسشی که جوا

نمیخواهد و تنها برای انتقا غیرمستقیم و مثثرتر پیام استفاده مهیشهود (شمیسها:8939 ،

 .)841برخی از پرسشهای بالغی مرتبط با تأکید با اهداف مختلفی به کار میروند که در ادامه به آن اشاره میشود.
2ـ1ـ5ـ 1تأکید و تقریر خبر
یکی از اهداف ثانوی جمالت پرسشی ،تأکید و تقریر خبر و جلب توجه اسهت کهه در ایهن صهورت پهس از جمله
پرسشی ،جمل خبری میآید (همان.)848 :
پنــد

کــه داد همــان کــه بنــد نهــاد

بنــد

کــه نهــاد پنــد نیــز هــم او داد
(ناصرخسرو)112 :1331 ،

«پرسش های متعدد در جلب توجه مخاطب به موضوع بسیار مثثر است و این نکته وقتی برجستهتهر مهی شهود و بهر
جنب تأکیدی می افزاید که جملههای پرسشی متوالی و از نظر معنایی مترادف باشند» (محمهودی )813 :8939 ،در ابیهاتی
از ناصرخسرو نیز این پرسش بالغی همراه با تذییل به کار رفته است:
ز مهــ خــویش چــون عــار

نیایــد

چـــرا داری همـــی ز آمـــوختن عـــار
(ناصرخسرو)147 :1331 ،

چنـــد چـ ـ

و راسـ ـ

بتـــابی همـ ـی

چــون نــروی راســ

در ایــن کــاروان
(همان)315 :

2ـ1ـ5ـ 2نهی مؤکد
آن را کـــه نـــدانی چـــه طاعـــ

آری

طاعـــ

نبـــود بـــر گـــزاف و عمـــدا
(همان)32 :

صــف

چنــد گــویی ز شمشــاد و اللــه

رخ چـــون مـــه و زلفـــ

(همان)14 :

2ـ1ـ5ـ 3امر مؤکد
تو بـا هـوش و رای از نکومتضـران چـون

عنبـــری را

همــــیبرنگیــــری نکومتضــــری را
(همان)13 :

چـــرا خـــامش نباشـ ـی چـــون نـــدانی

برهنــه چــون کنــی عــور

بــه بــازار
(همان)144 :

بررسی انواع شیوههای تأکید بالغی در قصاید ناصرخسرو
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طرح پرسش بالغی شیوه ای رایج در شعر شاعران بزرگ است اما تعداد این پرسشها هرگز درخور مقایسه با دیهوان
ناصرخسرو نیست زیرا ناصرخسرو قصاید بسیاری را با پرسش آغاز کرده است .آقاحسینی آمار درخور توجهی در ایهن
زمینه ارائه داده است« :در صد قصیدة او بیش از پنجاه درصد موارد بیتهای او تا چهارم با پرسش آغاز می شهوند .در
میان این قصاید گاهی هر چهار بیت اولیه و حتی تا بیت ششم آنها سثا هایی پی درپی اند .اگر بیتهای پنجم و ششهم و
هفتم را به این آمار اضافه کنیم ،میتوان گفت این رقم بیش از شصت درصد خواهد شد» (آقاحسینی.)88 :8918 ،
انگیزة اصلی در کاربرد بسیار جمالت پرسشی ،تأثیرپذیری از اندیشههای اسهماعیلی ناصرخسهرو اسهت .اسهماعیلیان
برای تبلیغات و جذ

هواداران جدید از راههای پیچیده و روانشناسانهای استفاده میکردند همچنین تشهریفات و آدا

ویژه ای در این زمینه داشتند .تبلیغ نزد اسماعیلیان فرآیندی دشوار بود که باید مرحلهبهمرحلهه انجهام مهی شهد تفهریس،
تأنیس ،تشکیک ،تعلیق ،ربط و غیره از مراحل تبلیغی آنان بود که با آدا

ویژه ای همراه بهود (گهوهرین 919 :8910 ،هه

« .)911داعیان اسماعیلی پس از مرحل جستجو و تفریس ،با کسی که آمهادگی پهذیرش سهخنان آنهان را داشهت ،کهامالا
صمیمانه و دوستانه برخورد می کردند سپس با طرح پرسشهایی متناسب با روحی او ذهن وی را به جستجو و تفحص
وادار میکردند تا پس از آمادگی ،مراحل بعدی را بهخوبی پیش ببرند» (آقاحسینی)88 :8918 ،
بهمنپور نیز نظری همسو با آقاحسینی دارد اما معتقد است طرح پرسش ،مرحل او دعهوت اسهماعیلیه اسهت و در
این مرحله «داعی در پرسیدن از مسایل ،روش ملحدان و شکاکان را در پهیش گیهرد و از تأویهل آیهات قهرآن و مفهاهیم
احکام و طبایع اشیاء و تفسیرها و عقاید گوناگون در مسایل متشابه و اموری که تنها عالمهان از آن اطهالع دارنهد فهراوان
سثا کند» (بهمنپور.)810 :8917 ،
2ـ 2مصادی تأکید ،مرتبط با علم بدیع
در تعریف بدیع ،از شاخه های علوم بالغی ،آمده است« :استفادة اموری است که موجب زیبایی و آرایش سخن ادبهی
می شود» (همایی .)97 :8971 ،درواقع ترفندها و آرایه های ادبی که زبان را به شعر تبدیل میکند ،بهدیع نامیهده مهیشهود
(وحیدیان کامیار .)7 :8931 ،فنون علم بدیع خود به دو نوع لفظی و معنوی تقسیم میشوند:
در بدیع لفظی ،زینت و زیبایی کالم وابسته به الفاظ است چنانکه اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییر دهیم آن حسن از
بین برود (همایی .)97 :8971 ،کاربرد این گروه از آرایه های بدیعی در اشعار ناصرخسرو بسیار نیسهت .درمجمهوع ایهن
شاعر «به شیوة شاعران خراسان به دنبا آراستن کالم خود نیست به همین سهبب صهنایع بهدیعی در سهخنش معتهد و
نامحسوس است و کالم را مصنوع و متکلف نکرده است» (غالمرضایی.)07 :8917 ،
بدیع معنوی آن است که «حسن و زیبایی کالم مربوط به معنی باشد نه به لفظ ،چنانکه اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییهر
دهیم باز آن حسن باقی بماند» (همایی .)91 :8971 ،آرایه های بدیع معنوی در شعر ناصرخسرو بیش از بهدیع لفظهی اسهت.
در ادامه مهمترین آرایههای معنوی در قصاید ناصرخسرو بیان میشود که میتواند کالم را در ذهن مخاطب تأکید کند:
2ـ2ـ 1استدالل
استدل از فنون مهم بالغی و شیوة عقالنی آمیخته با احساس برای تأکید و برجستهکردن سخن است .نگاه متفهاوت
ناصرخسرو به شعر موجب شده است او رسالتی متفاوت از سایر شاعران برای شعر در نظر گیرد .این شهاعر از اسهتدل
و برهان و منطق و ابزارهای دیگرِ قانعکردن مخاطب ،برای تبلیغ اندیشه و باورهای مهذهبی اسهتفاده مهی کنهد (ایمانیهان،
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 .)9 :8939ایمانیان این شیوه را متأثر از شعر کمیت اسدی ،شاعر شیع عر زبان عصر اموی می داند او بهرخالف شهعر
شاعران دیگر معاصر خود که برخاسته از عاطفه است ،از شیوههای احتجاجی و استدللی بهره میبرد (ضیف ،بیتا818 ،
نقل از همان.)9 :
تعریف استدل در ادبیات با تعریف معمو آن بسیار متفاوت است شهبلی نعمهانی در ایهن بهاره مهی گویهد :شهیوة
استدل ِ قوة تخیل غیر از شیوة استدللی است که همواره رایج است زیرا با سبکی نو و شیوه ای تازه ،سخن و ادعهای خهود را
ثابت میکند که بیشتر مبتنی بر سخنگفتن و نوعی مبالغه است اما استدل خود را بهگونهای رنگآمیزی مهیکنهد کهه شهنونده
نمیتواند حق یا باطلبودن رویداد را دریابد بلکه فریفت زیبایی و دلپذیری بیان میشود و بیاختیهار سهر تسهلیم فهرو مهیآورد
(شبلی نعمانی ،8901 ،ج 87 :8و  .)818به بیان دیگر استدل در شعر ،احساسات و عواطف انسهان را قهانع مهی کنهد و پاسهخ
میدهد .با چنین رویکردی ،استدل در شعر امتیازهایی بر استدل عقالنی و منطقی خواهد داشت ازجمله اینکه «بها اسهتدل
و منطق چیزی را قبو می کنیم حا آنکه ممکن است قلبهی بها آن موافهق نبهوده باشهیم امها اگهر تهأثیر از طریهق عواطهف و
احساسات صورت گیرد ،با تمام وجود و اشتیاق آن را میپذیریم» (وحیدیان کامیار.)898 :8931 ،
افزونبر آنچه بیان شد باید گفت استدل و استفاده از برهانهای عقلی ،سبکی رایج میهان اسهماعیلیان بهوده اسهت و
«تکیهبر مبانی عقلی و تطبیق امور تکوینی بر معارف دینی و تعمیم آن بر شریعت و آیات الهی در سراسر آثار اسماعیلیان
مشاهده می شود» (گروه مذاهب اسالمی .)871 :8918 ،این ویژگی کیش اسماعیلی ،موجب شده است ناصرخسرو حتهی
سخن مدعیانی که می گویند «موضوع شریعت نه بهه عقهل اسهت» (ناصرخسهرو )874 :8913 ،را نپهذیرد و طریهق «دارو
نخورم هرگز بی حجت و بی برهان» (همان )871 :را برگزیند و خود نیز برای بیهان ههر ادعها و دعهوت و پنهدی دلیلهی
مستند ارائه دهد تا اعتقاد خود را پذیرفتنی کند.
ترفندهای تأکیدی بر مبنای استدل عبارتاند از:
2ـ2ـ1ـ 1مذه

کالمی

مذهب کالمی ،استفاده از دلیلها و ذکر شواهدی در سخن برای اثبهات یهک ادعاسهت کهه مخاطهب در پهذیرفتن آن
تردیدی نداشته نباشد .مذهب کالمی در جواهرالبالغه چنین تعریف می شود« :آن است که گوینهدهای بهه درسهتی گفتهار
خود برهان قطعی و مسلمی را که در نزد مخاطب پذیرفته شده است اقامه کند ،آنگونه که مقدمات پذیرفتهشده مسهتلزم
مطلو

باشد» (هاشمی .)984 :8939 ،ناصرخسرو به مذهب کالمی توجه بسیار دارد.
گــر خداونــد قضــا کــرد گنــه بــر ســر تــو
پـس گنـاه تــو بـه قــول تـو خداونــد تـو راسـ
بد کنش زی تو خدای اس

بدین مذه

زش
گر چه میگف

نیـاری کـ

از ایـن بـیم قفاسـ
(ناصرخسرو)42 :1331 ،

اشاعره به جبر اعتقاد دارند و ناصرخسرو در این ابیات به نقد این نظریه می پردازد .او در رد قضای حهاکم بهر افعها
گناه آلود انسان می گوید :اگر خداوند ،گناه را برای تو مقدر کرده است پس برپای این نظهر بایهد خداونهد را عامهل گنهاه
دانست و گناهکار اصلی خداوند است اگرچه تو از بیم عقوبت نمیتوانی این عقیده را آشکارا بر زبان آوری.
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شاعر در بیت او  ،ابتدا نظر اشاعره را بیان می کند سپس با ریشه یابی و بیان استدل های آشکار ذهن مخاطبان خهود
را نسبت به ادعای ردشدة آنها روشن و نقد محکم و انکارناشدنیای بر نظری جبر آنان وارد میکند.
برگــزین از کارهــا پــاکیزگی و خــوی نیــ
کــز همــه دنیــا گــزین خلــ دنیــا ایــن گزیــد
نی خو گفته اس

یـزدان مـر رسـول خـویش را
خوی نی

اسـ

ای بـرادر! گـن نیکـی را کلیـد
(همان)14 :

تأکید شاعر در این بیتها بر خوشخویی و پاکیزگی است و در ادام سخن برای محکمکردن و لزمشهمردن پیهروی
از پند خود ،خوشخویی و پاکیزگی را سنت پیامبر معرفی می کند .پیروی از سنت در اسهالم از مبهانی اعتقهادی اسهت و
ناصرخسرو با بهره گیری از آن بر سخن خود تأکید می کند .گرایش های شیعی و تعصب مذهبی ناصرخسرو باعهث شهده
است برای تأکید سخن یا محکمکردن ادعای خود ،افزونبر بیان براهانها و استدل ههای پذیرفتههشهده ،بسهیار از مبهانی
دینی و کالم خدا و سنت پیامبر نیز بهره برد.
2ـ2ـ1ـ 2مذه

فقهی (تشبیه تمثی )

مذهب فقهی درحقیقت استدل تملیل است یعنی برای اثبات چیزی از ملا استفاده شهود .کهاربرد تملیهل شهگردی
برای محسوس و ملموسکردن امور نامحسوس ،همچنین شیوه ای مثثر در تأکید سخن است که در آرایه مهذهب فقههی
نمود بسیاری یافته است و جنب استدللی دارد .شمس قیس رازی تملیل را استعارهای به شیوة ملا می داند و در تعریهف
این آرایه می گوید« :چون شاعر خواهد که به معنایی اشارتی کند ،لفظی چند که دللت بر معنای دیگر کند بیهارد و آن را
ملا معنی مقصود سازد و از معنی خویش بدان ملا عبهارت کنهد» (شهمس قهیس رازی .)970 :8911 ،در اصهو علهم
بالغت فایدة استفاده از تملیل چنین تبیین شده است« :شاعر با ذکر تملیلی ،شنونده را با القاء حکم مثکد ،معتقد به معنی
خبر می کند» (نوشین )788 :8907 ،همچنین وحیدیان کامیار معتقد است :مذهب فقهی خیها انگیهز و شهاعرانه و بسهیار
زیباست و عواطف را بهطور کامل تجسم میبخشد و در ذهنها تأثیر میگذارد (وحیدیان کامیار.)891 :8931 ،
ک ـی ســزد حج ـ

بیهــوده ســوی ماه ـ

پ ـیش گوســاله نشــاید کــه قــرآن خــوانی
(ناصرخسرو)431 :1331 ،

مصراع او بیت بال بیانکنندة این نظر است که دلیلآوردن نزد انسان جاهل برای اثبات عقیده ،کهاری بیههوده اسهت.
در مصراع دوم استدل برای جاهل مانند قرآنخواندن پیش گوساله تصهور شهده اسهت .درحقیقهت ادعهای نامحسهوس
مصراع او در مصراع دوم با بیان تملیلی ،محسوس و تأکید شده است .ناصرخسرو در اشعار دیگهری نیهز از ایهن آرایهه
استفاده میکند:
چون نخواهد ماند راح  ،آن چه باشد مز که رن
چون نیارد بر درخ  ،از بن چه باشـد مـز حطـ
(همان)35 :

در این بیت نیز ناپایداری و نبودن ثبات امن و راحت در دنیا موجب شده است شاعر آن را سرای رنج معرفی کنهد و
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همین مفهوم را در مصراع دوم با بیان تملیلی (درختی که میوه ندارد چیزی جز هیهزم نیسهت) تجسهم بیشهتری ببخشهد.
استفاده از تملیل ،لحن استوار و محکم ناصرخسرو را در امر و نهی تااندازه ای نرم و متعاد مهی کنهد (محمهودی:8939 ،
 .)808در قصاید ناصرخسرو گونه ای از تملیل مفصل نیز مشاهده می شود کهه حهالتی داسهتانوار دارد و مهی تهوان آن را
آلیگوری ( )Allegoryنامید .این تملیل ویژة شهعر ناصرخسهرو دانسهته شهده و پهیش از او در قصهاید شهاعران فارسهی
بیسابقه است (محسنی .)893 :8939 ،در این الگوی بالغی ،تملیل از حد دو مصراع فراتر میرود و در دو یا چنهد بیهت
ارائه میشود (همان).
هرگز ازین عج تـر نشـنود کـس حـدیثی

بشنو حدیث و بنشان خشم و ز پای منشـین

از بهــر خل ـ  ،ی ـزدان

فردوس گوی خواهی ،خواهیش نا کن دین

پــر میــوهدار باشــند درهــای او حکیمــان

دیــوار او ز حکمــ

وز ذوالفقــار پــرچین

وآنگه چهار تن را در بـا خـویش بنشـاند

واندر نگـار بسـتان یکسـر همـه دهـاقین...

بــا نکــو بیاراس ـ

(ناصرخسرو)353 :1331 ،

این تملیل حدود بیست بیت را تا پایان قصیده در بر می گیرد .ناصرخسرو با بیانی غیرمسهتقیم و در قالهب یهک داسهتان
بسیار کوتاه ،به پیامدها و فساد برخاسته از چیرگی حکومت عباسیان بر خاندان امامت اشاره میکند .این شیوه تنهها در یکهی
از قصاید عنصری (قصیدة  )94وجود دارد و نمون دیگری از آن در نظم فارسی موجود نیست (محسنی.)893 :8939 ،
2ـ2ـ1ـ 3ارسالالمث
استفاده از ملل از دیرینهترین و رایجترین شیوههای تأکید سخن در میان فرهنگهها و ملهتهاسهت .در تعریهف ملهل
آمده است« :ملل سخن فشردهای با معنی بسیار است و معمولا نشاندهندة تجربهههای یهک ملهت طهی اعصهار و قهرون
است» (وحیدیان کامیار .)890 :8931 ،استفاده از ملل یا شبه ملل در ادبیات ،آرایه ای به نام ارسا الملل را شکل می دههد.
همایی ارسا الملل را موجب آرایش و تقویت بنیان سخن می داند و بازتا

کهاربرد آن را چنهین تفسهیر مهی کنهد« :گهاه

آوردن یک ملل در نظم یا نلر و خطابه و سخنرانی ،اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه شهنونده بهیش از چنهدین
بیت منظوم و چند صفح مقاله و رساله باشد» (همایی 833 :8971 ،ه .)911
اند اند

علم یابد نفس چـون عـالی بـود

قطرهقطره ممع گردد و آنگهـی دریـا شـود
(ناصرخسرو)133 :1331 ،

اندوختن اندکاندک علم ،ویژگی انسان هایی است که نفسی متعالی دارند این نظریه ای است که در مصراع او بیهت
بال بیان شده است و استفاده از مصراع دوم که در فرهنگ ایرانی حکم ضر الملل دارد ،این نظر را محکهم تهر مهی کنهد.
بیت زیر شاهد دیگری از این آرایه است:
خردمندی که نعم

خورد ،شکر آنـش بایـد کـرد
ازیــرا کــز ســبوی ســرکه مــز ســرکه نیاغــارد
(همان)135 :

مصراع او می گوید :احساس رضایت برخاسته از استفادهکردن نعمت های الهی باید موجهب شهکرگزاری انسهان خردمنهد
گشود زیرا گفتار و رفتار انسان ،بیانگر حالت درونی اوست .همین نظر با بیان ضر الملل مصراع دوم تأکید میشود.

بررسی انواع شیوههای تأکید بالغی در قصاید ناصرخسرو

33 /

رشید وطواط ذیل الگوی بالغی ارسا الملل از شیوة دیگری به نام ارسا المللین سهخن مهی گویهد کهه در آن شهاعر
سخن خود را با همراهی دو ضر الملل محکم می کند (وطواط .)014 :8908 ،ناصرخسرو به استفاده از این شیوة بالغی
نیز توجه داشته است:
کارهــــای چــــ

و بالیــــه مکــــن

تخـــم اگـــر مـــو بـــود مـــو آرد بـــر

کــه بــه دســ

چ ــ

دهنــد کتــاب

بچــــه ســــنجاب زایــ ـد از ســــنجاب
(ناصرخسرو)37 :1331 ،

شاعر در بیت او ادعای خود و پیام اصلی شعر را بیان و درپی آن بهرای محکهمکهردن و تأکیهد بیشهتر ،آن را بها دو
ضر الملل با مضمونی مشابه همراه میکند.
2ـ2ـ 2اسلوب معادله
از اهداف کاربرد آرای اسلو

معادله ،تأکید سخن است .کاربرد مثثر این فن ،نیازمنهد آگهاهی و اطالعهات بسهیار از

علوم مختلف است .این ویژگی موجب شده است شاعران افزون بر اهداف اصلی ،آن را عرصه فخرفروشهی علمهی نیهز
قرار دهند .شاعر در اسلو

معادله در یک مصراع عقیده ای بیان و در مصراع بعدی بین سخن پیشین خود و نمونهه ههای

اجتماعی و طبیعی و تاریخی و اساطیری ،روابط ظریف و هنرمندانهای مبتنی بر تشبیه برقرار میکند« .اسهلو

معادلهه در

ضمن ادبیبودن هستهای منطقی و علمی دارد .شاعر برای بیان غرض خود از روشی منطقی مبتنی بر تشبیه بهره میگیهرد
تا میان تصورات پنهان در ضمیر خود و دنیای اطراف رابطهای قابل درک برقرار کند فهم این رابطه برای همگهان میسهر
است» (حکیمآذر .)809 :8931 ،با ذکر نمونهای به شرح بیشتر این آرایه پرداخته میشود:
همــوار

ســخن را مــای بایــد مســ

بــه میــدان در رود خــوش اســ

رهــوار

(ناصرخسرو)144 :1331 ،

مصراع او بیت دربردارندة این معنی است که برای اثرگذاربودن سخن باید درپی مهوقعیتی مناسهب بهرای گفهتن آن
بود .همین معنا در مصراع دوم ضمن تشبیهی مضمر و درک شدنی برای همه ،تلبیت و تأکید می شود .در نگهاه او آرایه
اسلو

معادله به ایغا شبیه است اما مستقلبودن هر مصراع از ویژگی ها و وجوه اختالف اسلو

است .شفیعی کدکنی معتقد است« :در اسلو

معادله از آرای ایغها

معادله دو مصراع کامالا از لحاظ نحوی باید مستقل باشند هیچ حرف ربهط

یا شرط یا چیز دیگری آنها را حتی معناا (نه فقط به لحاظ نحوی) به هم مرتبط نکند» (شفیعیکدکنی.)09 :8913 ،
کــه کــرد بهــین کــار مــز بهــین کــس

حـــــالج نبافـــــد هگـــــرز دیبـــــا
(ناصرخسرو)31 :1331 ،

شاعر معتقد است کارهای بزرگ از انسان های بزرگ برمی آید .این مفهوم در مصهراع او بیهان و در مصهراع دوم بها
اشاره به حقیقتی تأکید شده است که همه درستی آن را پذیرفته اند البته بین مصراع دوم و او رشته ههای نامشخصهی از
تشبیه وجود دارد.
ناصرخسرو گاهی به گسترش صنعت اسلو

معادله اقدام می کند که آن نیز در نوع خود بی سابقه است او ابتدا یهک

موضوع کلی را بیان میکند و سپس ابیات معاد آن را به شیوة تملیل و پیدرپی میآورد (محسنی.)893 :8939 ،
خطــری را خطــری دانــد مقــدار و خطــر
کور کی دانـد از روز و شـ تـار هگـرز

نیس آگـاه ز مقـدار شـهان گـاه و سـریر
کــر نــه بشناســد آواز خــر از نالــة زیــر
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نه هـر آن چیـز کـه او زرد بـود زر باشـد
مردمــان آهــن بســیار بســودند ولیــ

نشــود زر اگــر چنــد شــود زرد زریــر
نبود دود لطیـف و خنـ

و تـرو و مطیـر...

(ناصرخسرو)117 :1331 ،

با دقت در این ابیات که محتوای آن در چند بیت دیگر نیز ادامه دارد ،شاهد یک درون مایه هستیم که شاعر فقط آن را
به شکل های گوناگون بیان کرده است .این صنعت افزون بر پدیدآوردن انسجام معنایی نوعی از تأکید و تقویهت حکهم را
نیز برای مخاطب به همراه دارد.
خردگرایی ،ناصرخسرو را شخصیتی متمایز از شاعران دیگر فارسی زبان قرار داده و همین موجب شهده اسهت تها او
برای هر ادعا و موعظه ای علتی بیان کند .همین ویژگی علت توجه بسیار این شاعر به آرایه ههایی ماننهد اسهلو
است .استفاده از آرایه هایی مانند ایغا  ،اسلو

معادلهه

معادله و ارسا الملل سازگار با یادآوری های منطقی ذهنی فیلسوف اسهت

و میتواند برخاسته از ژرفاندیشی ذهن حکیم قبادیانی در فلسفه باشد.
تامر معتقد است جامع اسماعیلی از چهار طبقه تشکیل شده بود .طبقه دوم ایهن جامعهه کسهانی بودنهد کهه فلسهفه
می آموختند و اخوان الخیار الفضالء نامیده می شدند (تامر .)71 :8977 ،شاید حکیم قبادیانی نیز از همین اخوان الخیهار
الفضال بوده است زیرا او با فلسفه آشنایی عمیقی داشته است «و چندان در این امر متوغل بهوده کهه بخهش عمهدهای از
عناصر خیا او را مفاهیم فلسفی می سازد» (شفیعی کدکنی .)111 :8938،خردگرایی ناصرخسهرو را نیهز متهأثر از تعهالیم
اسماعیلیه میتوان دانست .حجت جزیرة خراسان چنان خرد را توصیف و ستایش میکند که میتهوان او را پهیش از رنهه
دکارت ،نظریهپرداز اصالت عقل دانست.
2ـ2ـ 3تنسی الصفا
در حدایق السحر این آرای ادبی چنین تعریف می شود« :این صنعت چنان باشد که دبیر یا شاعر یک چیهز را بهه چنهد
صفت بر توالی یاد کند» (وطواط .)18 :8908 ،در بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی فایدة استفاده از این شهگرد چنهین آمهده
است« :ویژگی برخی از صفات این است که جنب عینی و تصویری و ملموس دارند درنتیجهه زیبها و برجسهته و توجهه
برانگیزند بهویژه اگر صفت نو باشد» (وحیدیان کامیار 88 :8931،ه  .)89این آرایه در اشعار مدح ،کهاربرد بسهیاری دارد
اما ناصرخسرو عالقه ای به مدح ندارد البته «در دیوان او مدح هست ولی مدح خلیفه المستنصهر بهااهلل و خواجهه مثیهد
است که نمیتوان آنها را مدیحهسرایی گفت بلکه بالعکس جنب تبلیغ و اظهار معتقدات دینی دارد (دشتی.)81 :8938 ،
آرای تنسیق الصفات در آیاتی از کالم وحی نیز نمونه دارد «هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّهلَامُ الْمُهثْمِنُ
الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ»(حشر .)89 :ناصرخسرو متأثر از عقاید اسماعیلیان ،به تنزیه مطلق
اعتقاد داشت و ذات باری را از هم صفات ،پاک و به دور می داند (گروه مذاهب اسالمی )44 ،8918 ،به همین سبب از
ذکر صفات متعدد برای خداوند پرهیز می کند .تنسیق الصفات در شعر ناصرخسرو کم و تنها بهرای بیهان مقاصهد حکمهی
استفاده شده است:
مــرا دیــد بــر مرکبــی تنــد و ســرکش

حکیمـــی ،کریمـــی ،امـــامی ،همـــامی
(ناصرخسرو)433 :1331 ،

شاعر در این بیت برای بزرگداشت جایگاه مقتدای خود که او را از پیروی هوای نفس دور داشته و از خوا

غفلهت
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بیدار کرده ،چهار صفت همراه با «یاء» تفخیم به کار برده است.
عی

ناید بر عن

چون بود پا

و خوب و خـوش
گرچه از سـرگین بـرون آیـد همـی تـا

عنـ

(همان)35 :

در این بیت نیز شاعر برای تأکید بر پاکی میوة انگور با وجودی که از میان ناپاکی می رویهد ،از چنهد صهفت پیوسهته
استفاده میکند که بار معنایی ملبت دارند.
2ـ2ـ 4پارادوکس (متناقضنما)
پارادوکس ( )Paradoxبه معنای بیان مفهومی واحد است که از دو چیز متضهاد تشهکیل شهده و جمهع آن دو ازنظهر
عقلی ناممکن باشد .در نقد بدیعی تعریف دقیق تر پارادوکس چنین است« :تصهویری اسهت کهه دو روی ترکیهب آن بهه
لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض می کنند یعنی عباراتی بیاورند که ازلحاظ مفهومی مغایر و منافی هم به شمار می آینهد امها
در یک جا به هم می رسند ،ازنظر ظاهر ضدیّت دارند اما ازنظر واقع و نفسالمر وحدت دارنهد» (فشهارکی.)34 :8917 ،
استفاده از این آرایه نیز به سبب شفاف بودن سخن شهاعر بسهیار نیسهت .ناصرخسهرو آشهکار و شهفاف سهخن گفهتن را
برمیگزیند البته قصاید او از این آرایه بیبهره نیست.
عوامل ایجادکنندة متناقض نما در بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی به دو گون لفظی و معنایی تقسیم شده انهد (وحیهدیان
کامیار:)11 :8931 ،
الف) متناقض لفظی که تناقض آن در معنای لفظ است:
کان مرد سوی اه خرد سس

کز بهر طمع سسـ

بـود سـخ

شـود سـخ

کمـانش

(ناصرخسرو)57 :1331 ،

با نگاه او به عبارت «سست بود سخت» به سبب در کنار هم قرار گرفتن دو واژة متضاد سست و سهخت ،مفههومی
متناقض به ذهن مخاطب راه می یابد اما با تأملی ژرف تر در معنای بیت به مفهوم دیگر واژة سخت ،یعنی «بسیار» دسهت
مییابیم که در سبک خراسانی کاربرد فراوانی دارد .استفاده از متناقض لفظی در شعر ناصرخسرو بسیار نیست.
) متناقض معنایی که تناقض آن در محتوای آن است نه در الفاظ مانند:
بــیبــال در نشــیمن ســفلی گشــاده پــر

بــیپــر بــر آشــیانة علــوی همــیپرنــد

پیــدا از آن شــدند کــه گشــتند ناپدیــد

زان بیتن و سـرند کـه انـدر تـن و سـرند
(همان)121 :

ترکیب «پرگشودن بیبا » در مصراع او و «پریدن بی پر» در مصراع دوم ،همچنین مفهوم «پیداشدن در ناپدیهدی» در
بیت دوم ،مفاهیم متناقضی است که با مبانی عقالنی سازگار نیست .نمونههای زیر نیز از این نوع است:
ای ـن مهــان را ســفله دان ،بس ـیار او انــد

شــمر
گرچه بسیار اسـ

داده سـفله ،آن بسـیار نیسـ
(همان)55 :

مفهوم بسیاری که باید آن را اندک دانست و در دو مصراع بر آن تأکید شده اسهت مفههوم متنهاقضنمهای ایهن بیهت
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است .این آرایه نیز به تقویت معنا در آثار شاعر معناگرا یاری می کند وحیدیان کامیار معتقد است «در متناقضنما نهتنهها
لفظ برجسته میشود و توجهبرانگیز میشود ،بلکه معنی نیز اعتال پیدا میکند» (وحیدیان کامیار.)17 :8931 ،
2ـ2ـ 7حسآمیزی
دو نظر متفاوت در تعریف حسآمیزی بیان شده است:
الف) گاهی «شاعر برای اینکه مضمون خود را بیشتر به ذهن خواننده نزدیک کند و در توصیف آن مبالغهه نماینهد آن
را تجسم و تجسد می بخشد و به زبان دیگر با حس می آمیزد ،محسوس می کند و صفات محسوس را برای امری معقهو
یا انتزاعی میآورد» (فشارکی )33 :8917 ،مانند این نمونه:
ز شــعر حجــ

و از پنــدش بــر بخــوری

اگــر درخــ

دل تــو ز عقــ بــر دارد
(ناصرخسرو)112 :1331 ،

شاعر در این بیت برای بیان ارزش شعر و پند خود که هر دو غیرمادی هستند ،آنها را مانند درختی ثمهربخش تصهور
میکند و معتقد است اگر شنونده عاقل باشد میتواند از میوة این درخت استفاده کند.
) شفیعی کدکنی تعریف دیگری از حس آمیزی دارد .او معتقد است «حسآمیزی تبدیل جایگاه یک حس به جایگاه
حس دیگر است» (شفیعیکدکنی )41 :8938 ،مانند درآمیختن حس بینایی و لمسه در این شعر:
بینــی آن بــاد کــه گــویی د یــار اســتی

یــاش بــر تبــ

و خرخیــز گذارســتی
(ناصرخسرو)411 :1331 ،

وزش باد تنها از طریق حس لمسه دریافتنی است اما شاعر با کاربرد آرای حس آمیزی ،باد را دیدنی می داند و دربارة
مشاهدة آن پرسش میکند.
مقدار استفاده از این شگرد نیز در شعر ناصرخسرو اندک است و تنها نمونه هایی اندک و پراکنده در شعر او مشهاهده
میشود .علت اصلی این موضوع را در هدف والی شاعر از سرودن شعر میتوان جستجو کرد که موجب شده اسهت در
گردا

لفاظیهای پوشالی نیفتد و تصنع و آرایشگری با طبع وی سازگار نباشد (گروه مذاهب اسالمی.)488 :8918 ،

برخی از ابزارهای بالغی تأکید در شعر ناصرخسرو کمرنگ اند در دیوان شاعر حکیم اغراق را به دشهواری و بسهیار
اندک می توان یافت برخالف معاصرانش که بیشترین بخش صور خیا ایشان را اغراق تشکیل می دهد .البته این موضوع
بیشتر به سبب نیازمندی ایشان به ستایشگری و مدح و دوری ناصرخسرو از اینگونه معانی است همچنین شاید تربیهت
مذهبی ،توجه او به مسائل فلسفی و شیوة زهد و مناقب او سبب شده باشد که او از گزافهگویی های شهاعران معاصهرش
به دور باشد .شخصیت بخشی به اشیا می تواند شاخه ای از اسناد مجازی باشد و به یک اعتبار گوشهه ای از مبالغهه اسهت
این آرایه نیز در شعر ناصرخسرو ناچیز است( ...شفیعی کدکنی 113 :8938 ،ه .)108
3ـ نتیجهگیری
هدف ناصرخسرو از سرودن شعر با شاعران دیگر متفاوت است .زبان او تحهت تهأثیر مسهتقیم جههان بینهی اسهماعیلی و
شخصیت خردگرای اوست و همین موضوع او را از شاعران دیگر متفاوت می کند .بخش درخهور تهوجهی از شهعر ایهن
شاعر تأکیدهای بالغی است که تحت تأثیر اعتقادات مذهبی و عقالنیت حاکم بر شخصیت او شکل ویژه ای یافته اسهت.
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تأکیدهای بالغی دربردارندة تأکیدهای مربوط به علم معانی و بدیع هستند ناصرخسرو به هر دو گروه توجه دارد .او کهه
خود را حجت اسماعیلیان در خراسان می نامد ،رسالت خود را با سرودن شعر انجام می دهد به همهین سهبب بهه سهخن
استوار و قاطع و مثثر نیاز دارد و تأکیدهای بالغی ،او را در رسیدن به این مقصود یاری میکند.
از میان شیوه های مختلف علم معانی بیشترین توجه ناصرخسرو بر پرسش بالغی است .این شگرد ادبی تحهت تهأثیر
مستقیم آدا

اسماعیلیان و از مهمترین مراحل فرآیند پذیرش گروندگان به کیش اسماعیلی است.

سوگند ،ابزار قدرتمند محکم کردن کالم و اثبات ادعا در فرهنگ ایرانیان و بستر مناسهب هنرنمهایی شهاعران فارسهی
است .سوگند در شعر این شاعر تحت تأثیر اعتقادات سخت گیران شیعی است .شیعیان سوگند را مکروه مهی داننهد و بهه
همین سبب سوگند در اشعار ناصرخسرو کاربرد بسیاری ندارد درواقع از سوگند بهجز اندکی که برخهی نیهز نقهل قهو
هستند ،در اشعار او نشانی نمیتوان یافت.
ناصرخسرو از گروه آرایههای بدیعی به شیوههای مرتبط با صنعت استدل همراه با اسهلو

معادلهه هه کهه شهیوهای

متناسب با ذهن حکیمان شاعر در تداعی های معانی است ه بیش از دیگر آرایه ها توجه داشته و از آنها استفاده کهرده اسهت.
خردورزی این شاعر موجب شده است پیش از آنکه ماننهد شهاعران دیگهر درپهی بهرانگیختن احساسهات درونهی و قلبهی
مخاطب باشد به پاسخگفتن و قانع کردن عقلی آنان توجه کند و شیوه های یادشده ،از چنین شناسه ههایی برخوردارنهد .البتهه
اعتقاد به تنزیه مطلق خداوند از صفات ،موجب شده است شاعر از آوردن صفات پی درپی برای خداوند دوری گزینهد و بهه
همین سبب صهنعت تنسهیق الصهفات شهاهد بسهیاری در شهعر ناصرخسهرو نهدارد همچنهین شهیوه ههایی ماننهد مبالغهه و
شخصیتبخشی که بیشتر با طبعی خیا پرور سازگار است تا فلسفی ،در شعر او جایگاهی ندارد.
ناصرخسرو باتوجه به هدف معنوی او در شعر و جنب عقالنی که بر جهان بینی او حهاکم اسهت ،بهه پیچیهده گهویی و
آرایههای دشواری مانند پارادوکس و حسآمیزی توجهی ندارد و بیشتر به سادهگویی روی دارد.
این عوامل باعث شده است خواننده در رویارویی نخستین با شعر ناصرخسهرو ،بههجهای شهاعری باریهک انهدیش و

خیا پرداز ،مبلغی سخت کوش و منتقدی بی باک ببیند و همین موضوع درک جلهوه ههای خیها انگیهز و شهاعران دیهوان
ناصرخسرو را به تأملی ژرفتر نیازمند کرده است.
استفادة گسترده از ابزارهای تأکید که متناسب با جهانبینی شاعر است ،می تواند از منظر جامعهشناسی دیالکتیهک نیهز
بررسی شود زیرا همواره گوینده زمانی به تأکید روی می کند که در مخاطب خود تردید و انکار می یابد .حکیم قبادیهانی
در زمینه و زمانه ای قرار داشت که گویی همه چیز و همه کس با او مخالف بود پهس گریهز و گزیهری از تیزکهردن لبه
سخن خود با تأکید نمییافت.
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شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( .)8913شاعر آینهها ،تهران :آگه ،چاپ نهم.
 .)8938( ------------- -81صور خیا در شعر فارسی ،تهران :آگه ،چاپ پانزدهم.
 .)8938( -------------- -83زبان شعر در نلر صوفیه ،تهران :سخن.
 -81شمیسا ،سیروس ( .)8974سبکشناسی شعر ،تهران :فردوس.
 .)8939( --------- -88معانی ،تهران :میترا ،چاپ چهارم از ویراست دوم.
 -88شمس الدین محمد بن قیس الرّازی ( .)8911المعجم فی معاییر اشعار عجم ،تصحیح محمد بن عبدالوهّا
و تصحیح مجدد مدرّس رضوی و تصحیح مجدد سیروس شمیسا ،تهران :نشر علم.
 -89ضیف ،شوقی (بیتا) .التطور و التجدد فی الشعر الموی ،القاهره :د.نا ،الطبعه السادسه.
 -84عرفان ،حسن ( .)8913کرانهها ،شرح فارسی کتا

مختصرالمعانی 9 ،جلدی ،قم :هجرت ،چاپ ششم.

 -81غالمرضایی ،محمد ( .)8917سی قصیدة ناصرخسرو ،تهران :جام ،چاپ پنجم.
 -80فاضلی ،محمد ( .)8918شیوههای بیان قرآن کریم ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
 -87فشارکی ،محمد ( .)8917نقد بدیعی ،تهران :سمت ،چاپ سوم.

قزوینهی

بررسی انواع شیوههای تأکید بالغی در قصاید ناصرخسرو

811 /

 -81گروه مذاهب اسالمی ( .)8918اسماعیلیه ،با مقدم فرهاد دفتری ،قم :مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان اسالمی.
 -83گوهرین ،صادق ( .)8910حجتالحق ابوعلی سینا ،تهران :توس.
 -91محمدی ،حمید ( .)8913آشنایی با علوم بالغی ،قم :نشر هاجر ،چاپ سوم.

 -98محمودی ،مریم (« .)8939بررسی اغراض بالغی خبر و انشاء در کتهب تعلیمهی ناصرخسهرو» ،فصهلنام تخصصهی
سبکشناسی نظم و نلر فارسی (بهار اد ) ،سا هفتم ،شماره دوم ،تابستان ،شمارة پیاپی  818 ،84ه .800
 -98مولنا ،جال الدین محمد ( .)8919ملنوی معنوی ،تصحیح رینولد نیکلسون و ترجمهه و تحقیهق حسهن لههوتی4 ،
جلدی ،تهران :قطره.
 -99ناصرخسرو ،ابومعین حمیدالدین ( .)8913دیوان ناصرخسرو ،تصحیح سید نصراهلل تقوی ،تهران :سنایی.

 -94محسنی ،مرتضی صراحتی جویباری ،مهدی (« .)8939محور عمودی خیها در قصهاید ناصرخسهرو» ،جسهتارهای
ادبی ،شماره  ،814بهار 880 ،ه .811
 -91نجفی ،ابوالحسن (« .)8974کاربرد که در فارسی گفتاری» ،نام فرهنگستان ،شماره  7 ،9ه .83
 .)8931( ----------- -90غلط ننویسیم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ شانزدهم.
 -97نوشین (رضانژاد ،غالمحسین) ( .)8907اصو علم بالغت در زبان فارسی ،تهران :الزّهرا.
 -91وحیدیان کامیار ،تقی ( .)8931بدیع از دیدگاه زیباییشناسی .تهران :سمت ،چاپ پنجم.
 -93وطواط ،رشیدالدین محمد ( .)8908حدایق السحر فی دقهایق الشهعر ،بهه تصهحیح و اهتمهام عبهاس اقبها  ،تههران:
طهوری.
 -41هاشمی ،سید احمد ( .)8939ترجمه و تبیین جواهرالبالغه ،استاد محسن غرویان و نوروزعلی حمیدی ،قم :اندیشهه
مولنا ،چاپ سوم.
 -48همایی ،جال الدین ( .)8971فنون بالغت و صنایع ادبی ،تهران :هما ،چاپ هفتم.

