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 کیدهچ

 حلیلو ت بررسی ناصرخسرودر اشعار اندیشه والیی و شیعی در این پژوهش تالش شده است بازنمود 

ر د ناصرخسرواهتمام نگارنده در این پژوهش بر بررسی ویژگیهای زبانی و انتخابهای صوری  شود.

به مفاهیم و مضامین در مواردی  سطح توصیفی شامل واژگان، دستورزبان و ساختهای متنی است و

ر برمبنای پژوهش حاضر د تقیم با ویژگیهای زبانی داشته باشند پرداخته شده است.سکه ارتباط م

ابیطالب بنعلی ای تفاوت دارد.صورت ویژهدر مقایسه با خلفا، بابیطالب بنجایگاه علی ناصرخسرو اشعار

هستند و دشمنی با فرزندان ایشان به  ناصرخسروو فرزندان ایشان، همواره مورد ستایش و تحسین 

 امت، توسط شاعر، خازن قرآن، شبان رمةعالوه اینکه ایشان نزله دشمنی با خود ایشان است. بم

مخاطبان خود را به دوستی ناصرخسرو  اند.معرفی شده اوصیا، بهترینِ مردم پس از پیامبر و ... ةبرگزید

 و کسانی را که دیگری را بر او برگزیده باشند سرزنش توصیه میکندعلی بن ابیطالب و خاندان پیامبر 

ابیطالب، بنهای آیین اسالم جز پیامبر اکرم، در حد علیدر پاسداشت هیچ یک از چهره او میکند.

 نکوشیده است. 
 

  .ناصرخسرو اشعار والیی،بررسی زبانی،  ،اشعار تحلیل: کلمات کلیدی
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 مقدمه

عار با مقاصد وی در این اش ناصرخسروبه چگونگی ارتباط ویژگیهای زبانی اشعار والیی این پژوهش در 

مربوط به اهل بیت استخراج شده و سپس به بررسی  شواهدنخست . براین اساس، پرداخته شده است

محور این تحلیل، بررسی سطح توصیفی و زبانی اشعار  شواهد استخراج شده پرداخته شده است.

گرچه ود. او تبیین شزوایای اندیشه والیی ، یهای زبانویژگیها و نشانه ةاست تا برپایوالیی ناصرخسرو 

پژوهش مستقل و  گان،، نگارنداست پژوهشهای متعددی دربارة اشعار ناصرخسرو انجام شدهتاکنون 

اساس راین، بندابا مضامین این اشعار نیافته ویژگیهای صوری و زبانیجامعی با رویکرد بررسی ارتباط 

این موضوع مورد توجه نگارندگان قرار  بیت،توجه ویژة ناصرخسرو به مضامین مربوط به اهل دلیلبو 

   است.گرفته

 ناصرخسرو ةربارد .4

 493 سال متولد شاعر "حجت" به ملقب مروزى بلخى قبادیانى حارث بن خسروناصربن ابومعین

 خاندان از خود اشارات بنابرت. اس بدخشان انگیم در 384 سال و متوفی بلخ قبادیان در هجرى

 رزیدهو اشتغال آداب و علوم به کسب کودکى از داشته بلخ در عقارى و ضیاع و ثروت و بوده محتشمى

 وردهآ سفرنامه در چنانکه حتى و رسیده عالى به مراتب و یافته راه امرا و سالطین دربار به جوانى در و

 است را دیده مسعود پسرش و غزنوى محمود سلطان چون سالطینی و عجم ملوك بارگاه .است

 از ترتیب بدین( داشت سال 22 ناصرخسرو هنگام آن در و درگذشت 324 سال در محمود سلطان)

 و هلچ تا و داشتهحضور  دولتى هاىدستگاه در خود سالگى هفت و بیست از پیش یعنى جوانى اوان

 کارهاىه ب و رسیده دبیرى قبیل درباری از عالى به مراتب است، به مکه او سفر تاریخ که سالگى سه

 یانغزنو زمستانى پایتخت درواقع که بلخ در امر آغاز در ناصرخسرو گویااست.  بوده مشغول دیوانى

 و فوذن بر افتاد، سالجقه دسته ب شهر آن آنکه از بعد و یافت نفوذى و قدرت دولتى دستگاه در بود،

 در و امرا خدمت در فضائل، انواع کسب عین در را خود عمرکه  مدتىپس از  .شد افزوده اعتبارش

. ادافت حقائق درك اندیشه به و شد حال تغییر دچار اندكاندك گذراند، جاه و مال کسب و لعب و لهو

 نای در زیرا آمد، پدید زندگانیش در عظیم تحولى مصر اقامت داشت در طول دو تا سه سالی که در

نان لقب آ طرف از و کرد حاصل معرفت اسماعیلیان باطنى عقاید به و شد آشنا المستنصرباهلل با وقت

 من بر گنبد از شد پیموده میگوید:تحول فکریش  ةو خود دربارا .شد دعوت مأمور یافت و  "حجت"

 و بشنیدم دانا از/ موالید و ایام گردش و فلک رسم. سخنور نفس مرا گشت خرد دو/ جویاى و چهل

 ز ازب چون. بهتر باید کسى خلق همه ز گفتم/ را خود تن بهتر هرکس از یافتم چون. دفتر برخواندم

 ز کعبه چو و کُتب از فرقان چون. جوهر ز یاقوت چو و اشجار ز نخل چون/ بهایم ز اشتر چو و مرغان

 نای شد پرسنده/ تفکره ب دل مرا گشت غمى اندیشه ز. اختر ز خورشید و مردم تن ز دل چون/ بناها
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بیات تاریخ اد) ...رهبر داور جهان مختار ز جستیم/ حنیفى قول و مالکى و شافعى از .مفکّر ز مفکّر نفس

دیوان و  332-334ص 2،جتاریخ ادبیات در ایران، 444، ص 4ج ،ایران از فردوسی تا سعدی

 دعوت نشره ب شروع آنجا در و رفت بلخ هباز سفر حج  بازگشتپس از ( 242-243ص ناصرخسرو،

د زیاد شدن او مخالفان و دشمنان کم کم و پرداخت سنت اهل علماى با یمباحثاته ب و کرد باطنیان

 تارگرف ضمنا که او و شد داده او قتل فتواى حاکمیت سالطین اهل سنت در روزگار وی، هو با توجه ب

و  کرد طنو تركبودن  قرمطى و یبددین تهمت به ناگزیر بود، شیعه با سالجقه شدید بسیار مخالفت

 سانخرا سنى علماى و سلجوقى امراى مردم روزگارش، از شکایت همین دلیل همب .به یمگان پناه برد

  (354ص، 2،جتاریخ ادبیات ایران) فراوان است. دیوانش در

 مذهب ناصرخسرو ةدربار .2

: مینویسد شعر، در کساییبا   ناصرخسرو مذهبی رویکرد مقایسه در ادبیات تاریخ در ادواردبراون

 خلیفه هس به نسبت ورزىکینه در خسرو ناصر: میگوید که چیست اته دکتر سخن این اساس دانمینم

 حلول که ستا معتقد و دانسته یکى عثمان و عمر و ابوبکر با را على بلکه نیست شریک کسایى با اول

 4اربناصرخسرو، شش دیوان در من: مینویسد اته سخن این رد در وی. است رسیده وى به آنان از الهى

 جاهیچ عثمان نام گویا کهصورتی در است، همراه ابوبکر نام با مورد دو در که امیافته عمر نام به اشاراتى

 را یرز هاىمثال اما نیست، ورزانهکینه حقیقت در اشارات این از بعضى. نشده است ذکر اشعار این در

 ره بر اگر/ بروى شکبى دهد جاى سقرت اندر دانست: عمر خالى آمیزخصومت کنایات از تواننمی

 از انى.زند گشته و تنها اندى/ میمگان در که بدان مشو عمرند. و باز میگوید: دلتنگ رفیق که اینها

 ،ادبیات ایران از فردوسی تا سعدیتاریخ سلمانى ) تو زمین این بر را/ امروز سلمان براند عمر خانه

 (433، ص4ج

 در اشعار ناصرخسرووالیی بسامد کاربرد واژگان  .9

 به دتعدا این البته. است رفته کارب ابیطالببنعلی معنای در بار 44 "علی" واژه ناصرخسرو دیوان رد

 در است، مربوط اشعارش در ابیطالب بن علی نام به او اشارات به تنها پژوهش این موضوع فراخور

 به. ستا یادکرده نیکی به و برده نام خاندانش و وی از نیز سفرنامه نظیر دیگرش آثار در او که حالی

 از سفرنامه، از "خلیج فتح صفت" و "اندلس و سلجماسه قیروان،" بخشهای در نمونه عنوان

( ع)لیع امیرالمومنین مشاهد" و "جده" بخش در. است دهیاد کر امیرالمومنین تعبیر با علیبنحسین

  .است یادکرده امیرالمومنین عنوان با و نیکی به ابیطالببنعلی از نیز "بصره در

 لمانس ،(المستنصر خاصه) فاطمى خلفاى شیعه، امامان فاطمه، على، نام به که اشاراتى دیگر، سوى از

 همراه و یزآمستایش رود،یم شیعیان کلى بطور و برخاست، کربال شهیدان انتقام به که مختار فارسى،

                                                           
 رفته است.کار بار در دیوان ناصرخسرو ب 9عمر  البته براساس پژوهش نگارنده نام1 
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به  است: چونشده خوانده  "عباسى دیو" ،عباسى خلیفه کهصورتی در است؛ تمام احترام و تکریم با

 قرار نلع و طعن مورد "نواصب" یا سنیان و .قربانه ب فرزند و عباسى آید/ دیو پیش آیى فرود بغداد

 (همان) .اندگرفته

 تحلیل اشعار .1

به نها تدر این بخش  کهدارد و علی بن ابیطالب  خاندان پیامبرناصرخسرو اشعار فراوانی در ارتباط با 

ان فبا علی بن ابیطالب و موافقان و مخالرتباط ااو در های سرودهبرخی از مهمترین بررسی و تحلیل 

  پرداخته میشود. ایشان،

 :"را جان و انس مر کرد بدو کایزد/حواله هست خازنی یکی را نآقر"مطلع  ةقصید .1.4

 ندیوا) "را جان و انس مر کرد بدو حواله/کایزد هست خازنی یکی را نآقر"ای که به مطلع در قصیده

 شبانی برپیممیگوید: ابیطالب میپردازد و بنعلیبه ستایش و توصیف  سروده است، (55،صناصرخسرو

 و فالن و فالن گزیدی/پیمبر و خدای ةبرگزید آن بر .را بیکران ةرم این خدای امر به/ امت از داد بدو

 ابیات این در. (همان) را مان و خان بده دشمن به ناصر چو/هم بایدت خاندان دوستی اگر .را فالن

 امر به و پیامبر توسط کرده، حواله او به را جان و انس خداوند، است، قرآن خازن ابیطالب، بن علی

 توبیخ. گوینده، مخاطب را است پیامبر و خدا ةبرگزید و شده انتخاب امت ةرم شبانِ عنوان به خدا

 .برگزید او بر را فالن و فالن و فالن میکند که با این اوصاف،

 ةنندکمحافظت و چراننده که آن مفهوم به توجه با ابیطالببنعلی برای شبان ةاستعار کاربردن به

 این ایدئولوژیک وابستگی امت، برای رمه ةاستعار کنار در ،(4234، صبرهان قاطع) است انگوسفند

 ةتشایس ابیطالب،بنعلی ناصرخسرو، گفتمان در که این معنا، بمیدهد نشان را استعاری مضمون

 و "برگزیده" تعابیر آوردن و بعد بیت با را استعاره این مفهوم او. است امت هدایت و حفظ جایگاهِ

 به را مهر شبانی کار خداوند، امر به پیامبر که شبانی. میکند تکمیل "فالن و فالن و فالن و گزیدن"

 و النف گزیدی" مصراع. برگزیدی او بر را فالن سه آن ،تو و برگزیدند را او پیامبرش و خدا ،سپرد او

 "تو" ضمیر که کنشگر مشارك .دارند حضور آن در مشارك دو که است رخدادی ، "را فالن و فالن

 دمور بیت در کنشگر حضور. "فالن و فالن و فالن" پذیرکنش مشارك و "گزیدی" فعل در است

 انبی میکند؛ معطوف فرآیندها میان انتخاب ایدئولوژیکِ امکانات به توجه به را مخاطب ذهن بحث،

 را فالن و فالن و فالن: اندداده انجام را گزینش این ،خود که مسوول کنشگرانِ توسط فرآیندی

 با تمیتوانس شاعراین در حالی است که  .بودند برگزیده را او پیامبر و خدای که کسی بر اندگزیده

 اما یچدبپ ابهام ةپرد در یادشده، فرآیند در را او نقش و کنشگر نامشخص، کنشگری با ایجمله بیان

 نایمع جمله، روساخت در گذشته زمان فعلِ خبری وجه کاربردنب با دیگر سوی از چنین نکرده است.

 اتهامِ و توبیخ این از پس. میکند القااست ( نهی) امری وجه در که جمله ساخت ژرف در را توبیخ
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 "اگر" شرط ادات با را آن هرچند آوردمی را "بایستن" آورِالزام فعل بعد بیت در تلویحی، و ضمنی

 ،(دتبای خاندان دوستی اگر) میگوید ظاهر به که نیست آن او مقصود درواقع اما میکند تعدیل کمی

 . "بایدت خاندان دوستی" که میکند امر درواقع بلکه

 بده  دشمن به ناصر چو/ هم بایدت خاندان دوستی اگر" بیت در( اگر) وابستگی یا شرط ادات کاربرد

 از سرنخی میتواند و است معنادار ایدئولوژیک، نظر از ،(55 ناصرخسرو،صدیوان )"را مان و خان

 ادایج مخاطب برای الزامی خاندان، دوستی که معنا این به دهد، دستب متن ایدئولوژیکِ فرضیاتِ

 که دباش مضمون این میتواند بیت تلویحی ةگزار. کند رها را مان و خان شاعر، مانند باید که میکند

ز اعالوه اینکه ب. نیست او در خاندان دوستی نباشد، دیگر تعلقات و مان و خان ترك به حاضر اگر

نده ا کسانی در میان مخاطبان گویسبی هم برداشت میشود که احتمالتفسیر این  ،مصراع نخست بیت

ی در بسیاری از منابع روای موضوع دوستی خاندان پیامبراهمیت  ، بایدشان نیست.که دوستی خاندان

عی ید که به فراگفتمان شیآاشعار ناصرخسرو نظیر همین ابیات چنین برمیاز و شیعی دیده میشود 

مَن لَم یُحِبُّ عِترتی فَهُوَ  :از پیامبر اسالم موجود در این مضمونای از روایات د. نمونهباشباور داشته

 (444، ص4، جالخصال)فی غیرِ طُهرٍ  لِزِنیَهٍ وَ اِمّا امرُوٌ حَمَلَت بِهِ اُمُّهُ الِحدَی ثَالثٍ اِمّا مُنافِق وَ اِمّا

 ابیطالب،بنعلی رب "فالن" سه این برگزیدن به اشاره و بیت این در بار سه دقیقاً آنهم "فالن" ةواژ تکرار

یر . گوینده نظهستند خلیفه سه ،فالن و فالن و فالن از منظورنشان میدهد  که است زبانی داللت

. اردد گفتمانی معنای خود تکرار، این. استکرده ذکر نیز اشعارش از دیگری ابیات دراین مضمون را 

 و خیر بهر از/شریف بس برآورد درخت یکی ایزد: ویدگمی اشعارش از دیگر یکی در نمونه عنوانب

 برو حکمت و رحمت آب به رسته/سخا همه شاخش و شجاعت همه خارش. عرب در خلق منفعت

 روزی امامک یدا تبت. حطب چون امامانت و ستور بیوفا تو/ بسوختید را او مر و زدید دراو آتش.رطب

 شماست گردن در/ نداشت بولهب زن خم غدیر عهد .بولهب ز نامد آمد وی کز فعل کاین/ بار هزار

 "برگزیدن" فرآیند در که کنشگرانی اینکه عالوهبه( 95ص ناصرخسرو، دیوان.)کنب چون سخت شده

 و فالن ماا اندبرگزیده پیامبر و خدا را علی ؛اندکرده تقویت را فرآیند ایدئولوژیک معناداری برده، کارب

 و خدای ةبرگزید آن بر: ایبرگزیده( هستی پیامبر و خدا از کمتر خیلی که) تو را فالن و فالن

 (55،صهمان)را فالن و فالن و فالن پیمبرگزیدی

 ترك موضوع به ،(همان) را مان و خان بده  دشمن به ناصر چو/ هم بایدت خاندان دوستی اگر بیت رد

 از بعد 333 سال در ناصرخسرو. دارد اشاره اسماعیلی مذهب مخالفان فشارهای خاطر به خود وطن

 در خصوصب و خراسان در و رفت خراسان به المستنصرباهلل طرف از خراسان حجت عنوان دریافت

 دعوت به آنجا مردم انتظارش برخالف اما ،پرداخت اسماعیلی کیش به مردم دعوت به بلخ زادگاهش

 وا رب سلجوقی سالطین تبانیِ با و ندنیاورد ، دعوت او را تابایعده سرانجام و ندادند مثبت پاسخ وی

 در ونچ و رفت نیشابور به سپس و مازندران به آنجا از ناصرخسرو. کردند بیرونش خانه از وند شورید
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 هب آوارگی مدتی از پس سرانجام .زندگی میکرد مخفیانه طورب نبود امان در شهرها این از هیچکدام

 یاقب و دکر سفر بدخشان به بود اسماعیلی که بدخشان محلی امیران از یکی اسدبنعلی امیر دعوت

 (352 ص، 2 جلد ،تاریخ ادبیات در ایران.) کرد سپری بدخشان یمگان در را سال( 24-25عمرش )

 ندو تو هم و شریف تو پرفنون/ هم پرجنون ای زنگارگون گنبد ای"مسمط با مطلع  .1.2

 :"رهنمون هم و گمره هم

 خطاب ادامه در و میپردازد آن اتقتعل و دنیا نکوهش به ،خود در دیوانش مسمطتنها ناصرخسرو در 

دیوان ) "اوصیا گزین حب تو بند من از بگسست" حب علی مرا از اسارت دنیا آزاد کرد: :میگوید دنیا به

 و تعابیر .میپردازد "اوصیا گزین"با تعبیر  ابیطالببنعلی ستایشِ به را شعر باقی (85ص ناصرخسرو،

 النبی، بعد خیرالوری اوصیا، گزین: میگیرد کارب وی ستایش و وصف در درپیپی را متفاوتی عبارات

 به آتش جنگ، روز یزدان شیر الموکب،فی بدرالدجی المغرب،فی الندیشمس المنصب،فی نورالهدی

 درو عصیان شب، سلطان قمر همچون درنگ، آمخته حلمش از تنگ، کفر بر ازو آفاق ننگ، و نام روز

 او رضای ندراو ندب، او خالف اندر عرب، همچون عجم شابنده سبب، را رهایِش علمش رب، عصیان

 "... و شنو زو حقایق سر شو، مملوك او بدخواه ضو، و نور را دین خورشید درو، سر حسامش عالی بقا،

 جان و انس مر کرد بدو حواله": نندکمی تکرار را مشابهی نیمامض متفاوت، عباراتِ برخی اینکه ضمن

 موضوع هگر آن است کنشاناین تکرارها و تاکیدها به نظر میرسد  ؛"پری و انس سید آن " و "را

 زا زیادی تعداد کاربرد .است در روزگار گوینده دئولوژیکیا ایمبارزه کانونمحل نزاع و  شده،مطرح

 نای به ،است خاصی گفتمانیِ طراحیِ از حاکی واقعیت، از خاصی هایجنبه بیان در عبارات و کلمات

 به ودخ است ممکن که است واقعیت ازخاص  هاییجنبه به شیفتگی ةدهندنشان ،پدیده این که معنا

 سروناصرخ که عباراتی تعدد و تکرار در.است ایدئولوژیک ایمبارزه کانون اینجا، که باشد آن معنای

 شایستگیِ اثبات به که را مختلفی ویژگیهای است کرده تالش کارگرفته،ب ابیطالببنعلی به اشاره در

 ةگزیدبر که را او حبِ میگوید نخست کند؛ بیان بینجامد، شخصیت این قطعیِ حقانیتِ و جانبههمه

 بر پی،درپی و متعدد بندیهایعبارت با سپس و میداند ارجح تعلقاتش ةهم با دنیا حب بر ،اوصیاست

 .میکند تاکید وی مختلف محاسن

 ستایش برای هک هم تعابیری دیگر سوی از میستاید، مختلف تعابیر با را ابیطالببنعلی اینکه بر عالوه

 یرالوریخ اوصیا، گزین" نظیر شد اشاره آنها به پیشتر که ترکیبهایی. است معنادار میکند انتخاب او

 امر. دارند نیبینامت ارتباط شیعی، فراگفتمان روایی منابع با که هستند تعابیری همگی "...و بعدالنبی

 نگ،ج میدان در بودن خدا شیر بودن، پیامبر از پس مردم بهترین بودن، وصی برترین علی، وصایت

 هب ناظر متن، در رفته کارب تعابیر تمام و پروردگار برابر در عصیان ةزلنم به او برابر در عصیان

دیگر  و مشترکند هم با هاآنباور به  در مشارکینکم بخشی از دست و گوینده که است اییهپیشفرض
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 متون و گفتمانها چراکه. میشناسند پیش از را هاگزاره ایناین باور نباشند،  برمشارکین نیز اگرچه 

 راکاتاشت تعلق، این فراخور و هستند تاریخی هایمجموعه به متعلق و تاریخ دارای خود ،آنهامتعلق به 

 از ایمجموعه میبینیم چنانکه. دارد وجود مشارکانشان و آنها میان مشترکی هایزمینه و مفروض

 انندم است،شده ذکر متن در نیستند، اطالعبی آنها از غالبا متن مخاطبان که بینامتنی هایگزاره

 "کَفَرَ قَدفَ اَبَی فَمَن خیرُالبشر علِیٌّ" بینامتنیِ فرضِپیش مخاطبان، و امدنمی خیرالوری را علی اینکه

 آن، مشارکانِ معمول، صورتب که را فرضهاییپیش متن، درواقع (422، ص32ج ،مدینه دمشقتاریخ )

 ارکردهایک میتوانندخود  ،در متن بازگوشده فرضهایپیش .میکند بازگو برایشان میدانند، را آنها ،خود

 میگوید مخاطبانی برای ابیات این در را پیشفرضها ،گوینده مثال ، به عنوانباشندداشته ایدئولوژیک

 ممکن لذا .هستند پیشفرضها این انکار مقام در مخاطبان از گروهی اما میدانند را هاآن گی،هم که

  .باشد یادآوری بازگویی، این از او مقاصد  از یکی است

 آنها، ییآهم و نشینیمه و است معنادار ایدئولوژیکی لحاظ به نیز فرضهاپیش به ناظر واژگان انتخاب

 هب بن ابیطالب یعل به قمر و شمس هدایت، نور، دادن نسبت میدهد؛ متن به ایدئولوژیک طرحی

  .است( روز و شب) زمانها تمام در روشناییها تمام منشا او که است آن معنای

 یالند شمس.المنصب فی نورالهدی. النبی بعد خیرالوری) درپیپی خبری ةجمل چند آوردن از پس

 اوصاف، این همه با اگر میگوید مخاطب به امری جمله یک در ،(الموکب فی بدرالدجی. المغربفی

 الی ظروان ناصبی تصدق لم ان: بنگر آسمان افق هستی،به (پیشفرضها) ویژگیها این منکر هم هنوز

 و خوانده ناصبی را پیشفرضها این ةکنندتکذیب اینکه نخست (82ص ناصرخسرو،دیوان )السما افق

 "علی لفض منکرانِ نگاه افق بودنکوتاه" ةگزار ،"السما افق الی وانظر" دستوری ةجمل با اینکه دیگر

 شعارا در استکرده خطاب نام این به را مخالفان که ناصبی ةواژ. استکرده بیان تلویحی صورت به را

 نواصب یا: میگوید کسایی چنانکه. استکاررفتهب البیتآل مخالفان برای نیز دوره این شاعران دیگر

 ندانی رو برخوان، ندع اتعالو قل. الیمیناصحاب آنِ و کن نگه قربی آیت/ ذوالجالل سرّ فضل ندانی گر

 گفت که یا /بدان تفسیرش و برخوان علی الّا فتی ال. کاذبین تا نبتهل از ببین یزدان لعنت/ دار گوش

 در است، ناصبی جمع که نواصب( 94 کسایی،صزندگی و شعر ) الیقین؟روح جز گفت داند که یا و

 تقادیاع و کالمی کتب در اما شده ترجمه "برپاکننده" به اللغه،فی المنجد نظیر مختلف فرهنگهای

 ابیطالببنعلی که آن( 844ص ،المنجد فی اللغه و االعالم) .استشده تعبیر جنگ ةبرپاکنند به آن از

 دشمن شیعه امامان از یکی یا ابیطالببنعلی با که کسی به که ایواژه. دارد دشمن را او خاندان و

 نصّ یداندم آنکه با که کسی و است وی بر علی غیرِ فضیلت به معتقد که کسی. میشود اطالق باشد،

 برمی مفاهیم این از چنانکه (222ص، الرسائل التسع). ندکمی انکار را آن دارد وجود علی حضرت بر

 یدبا واژه معنایی ارزش بررسی در که معنا این به است، معنادار نفسه فی ایواژه "ناصبی" ةواژ آید

 به اژهو این اساساً چراکه ،است مستتر شده، انتخاب ةواژ در گروه این از گوینده منفی ارزشیابی گفت
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 از سرنخی نیز، جمله در کاررفتهب ربط حرف اینکه عالوه به .دارد تعلق خاصی ایدئولوژیک چارچوب

 لم ان" جمله در "ان" حرف که پیوندی نقش و رابطه میدهد، دستب گوینده یدئولوژیکموضع ا

 که است ایدئولوژیک جریان این ةدهندنشان است،کرده برقرار "السما افق الی وانظر ناصبی تصدق

  .است نگاه افق کوتاهی یادشده، فضایل تکذیب و انکار اصلی علت است معتقد

 فضایل ذکر در را خود پیشین روند میدهد، دستب که سرنخی و اشاره این از پس گوینده

 روز یزدان رشی آن: میکند بازگویی را دیگری اشتراکی ایهفرضپیش و میگیرد سر از ابیطالببنعلی

 .درنگ آمخته حلمش از تنگ کفر بر ازو آفاق/ننگ و نام روز به آتش جنگ

  .والمرتضی المرتجی رنگتیره خاك آسوده

 اندر.عرب همچون عجم اشبنده سبب را رهایِش علمش/رب عصیان درو عصیان شب، سلطان قمر

 (82ناصرخسرو،صدیوان .)بقا او رضای وندر ندب او خالف

 صیانع عبارت" است مخاطبان متن و گوینده بدیهی و مسلم فرضهایپیش جزو که هاییگزاره از یکی

 اَبَی مَنفَ خیرُالبشر علِیٌّ"نظیر  یتاروای: هست نیز متن در بینامتنیت نمونة که است "رب عصیان درو

، 44، جهمان )"...علیٍّ معَ الحقٌّ و الحقِّ معَ عَلِیٌّ" و (422، ص32، جتاریخ مدینه دمشق)"کَفَرَ فَقَد

 شکارا متاثر از فراگفتمان شیعیآای که گفتمان او . گویندههستندمبنای این مصراع گوینده ( 54ص

    .است

نوان نمونه به ع است، کرده کمک بیطالبا بنعلی از گوینده توصیف تکمیل به نیز هااستعاره ساختار

 زو حقایق سر شو مملوك او بدخواه/ءضو و نور را دین خورشید درو، سر حسامش عالی"ت ابیادر 

 رناص طلعتت بندة صولتت/برجیس از دور مریخ همتت زیر افالك "و  (82ص ناصرخسرو،دیوان )"شنو

 سرهای ای خوانده شده کهدر تعبیری استعاری، وسیله شمشیرش ،(88)همان،ص "مدحتت نگفتی

 ،"همتت زیر افالك" عبارات چنانکه. اوست شجاعت از استعاری تعبیری این،. میکند درو را دشمنان

 درواقع. تجربه از ایجنبه بازنمایی برای ایوسیله و ندهست استعاری هم "صولتت از دور مریخ"

 این یشخصیت تکامل ابیطالب،بنعلی شخصیتی ایهویژگی توصیف با متن، در موجود هایاستعاره

 که اییهاستعاره از منظر منتقدان معاصر،. کنندمی القا مخاطب به بوده، گوینده نظر در چنانکه را فرد

 شاعر قصودم همان که هستند یایدئولوژیک وابستگیهای دارایغالبا  ،دنکار میگیرب در متن گانگویند

ها تشبیه(482-484ص ،تحلیل انتقادی گفتمان.)هاستاستعاره این ةبوسیل ممدوح ویژگیهای طرح از

اه شایستگی و جایگ کمال واعتقاد به گوینده مبنی بر نیز ایدئولوژی دیگر در متن  هایو استعاره

سمان آو ا بودنِ آثار او،روز روشن قاضیِ دیوان انبیا، "منحصر به فرد ممدوح را بازتولید میکنند: تعابیرِ 

 زیر: در ابیاتِ ،مانند هزار در میان اعداد،و اولیای دیگر زمین، او مکان و اولیای دیگر مکین

 .انبیا دیوان قاضی پیشرو را اوصیا آن

 .امیرالمؤمنین تو چون دوربین نبیند هرگز/آخرین وز اولین از دین انصار ناصر ای
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 .اولیا بر تو آثار مبین شد روشن روزِ نچو

 .ضمان را خالیق کرده مهربان تو چون خلق بر/مکان تو و مکین ایشان آسمان تو زمین ایشان

 .انتها و ابتدا ای امان تو بزرگ وزر

دیوان )...ابد تا ییخدا فضل ولد مانده تو نسل وز/عدد اندر هزار همچون حد اقصای کمال در ای

 (88ناصرخسرو، ص

 مردمی مشو، ستور مردمی طلب/گر بینمت همی نه طرب جز آنکه ای "مطلع  ةقصید .1.9

 :"طلب

 تاکید ابیطالببنعلی حقانیت بر و خلفاست خالفت رد بر مبتنی که را مضمونی دیوان، 22 قصیده در

 را مضامینی چنین نیز دیگرش اشعار در چنانکه استکرده تکرار متعدد جمالت در را آن و بیان دارد

 در نیز ابیات دراین( 55،صهمان) را فالن و فالن و فالن گزیدی/پیمبر و خدای ةبرگزید آن بر: دارد

 نبازماندگا را فرآیند این کنشگران و میکند اشاره غدیرخم ماجرای به فاطمیان، مخالفان از انتقاد

 بهر از شریف/ بس برآورد درخت یکی ایزد :انگاشتند نادیده را غدیرخم عهد که میداند کسانی همان

 حکمت و رحمت آب به رسته/سخا همه شاخش و شجاعت همه خارش عرب. در خلق منفعت و خیر

 امامک یدا تبت .حطب چون امامانت و ستور بیوفا تو/بسوختید را او مر و زدید دراو آتش .رطب برو

 شماست گردن در/نداشت بولهب زن خم غدیر عهد. بولهب ز نامد آمد وی کز فعل کاین/بار هزار روزی

 ،انهم)منتسب استمانده پدر از بد فعل/بد فعل ز پشیمان نیستید امروز و .کنب چون سخت شده

حس  که میدهد سوق سمتی به را مخاطب ،"بد فعل ز نیستید پشیمان امروز" ةجمل (95ص

( خلفا و لهبابو مشخص طورب)ایستادند علی و پیامبر برابر در کهپیدا میکند  کسانی با پنداریهمسان

 کنار رد و کرده اخذ را "یدا تبت" اینکه و "یدا تبت" ،"ابولهب" مانند تعابیری انتخاب. باشد داشته

 را او دارد بنا شاعر که است کنشگری جایگاه سازیبرجسته برای انتخابی خود، داده، قرار "امامک"

 یحت و (قرآن در شدن لعن مورد) افتاد اتفاق ابولهب درباره آنچهو بگوید  کند معرفی مخاطبان به

 .است صادق افراد این مورد درنیز،  آن از بدتر

 حطب و ستور ،(سوزاندن)سوختن زدن، آتش رطب، آب، شاخ، خار، درخت، هایاستعاره بکارگیری

 ها،استعارهاین  و است آن از دیگری هایجنبه برحسب تجربه از هاییجنبه بازنمایی مصداق متن، در

 رحمت آب به رسته/سخا همه شاخش و شجاعت همه خارش" بیت در. هستند ایدئولوژیک بار دارای

 که شاخی و است شجاعت از که خاری با ابیطالببنعلی برای درخت ةاستعار ،"رطب برو حکمت و

 و است مفید مطلق، بطور وجودش، که ایچهره از است تفسیری گفتمانی، منظر از ،... و سخاست از

 را مسلط عالئق ها،استعاره نوع این میگوید فرکالف. است شجاعت ،(اشتیزی و تندی) شخارَ حتی

 اینکه نکته اما، (482-484ص، تحلیل انتقادی گفتمان)میگیرند نظر در جامعه کل عالئق عنوان به

 ضامین،م اینگونه بیان برای و نیست روزگارش مسلط عالئق از است گفته علی درباره ناصرخسرو آنچه
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 به ناصر چو/هم بایدت خاندان دوستی اگر: استشده وطن از دوری و دشواری دچار خودش، گفته به

 اصل مرا گرچه: میگوید دیوان 222 قصیده در و( 55ص ناصرخسرو،دیوان ) را مان و خان بده  دشمن

 و یمگى مرا کرد/رسول ةخان و عترت دوستى .سرى و مهى و پیرى پس از/است خراسانى

کسانی که نسبت در رد ادعای خالفت  22 ةدیگری از قصیداو در ابیات  (332ص ،همان)مازندرى

 حدیثی فتشگ این خلق، خلیفتم/در را نبی که کند همی دعوی د میگوید:ننسبی با پیامبر اسالم ندار

 بنسبی اسالم در نبرد کس ملک اوست/کس ملک و است رسول سرای دین که بوالعجب. زیرا است

به تطبیق ویژگیهای ناصرخسرو با بازخوانی ماجرای خالفت پیامبر پس از ایشان،  (92ص ،همان)

 غاصبانِ خالفت ة، آنان را بازماندنعباسیابا انتقاد از و  میپردازدروزگار خود با عصر پس از پیامبر 

 مکه هک بشنوی چون منتسب. استمانده پدر از بد بد/فعل فعل ز پشیمان نیستید امروز : ودشمارمی

 ش/کینهسپیدپو فوجی به زود سخت که ارجو تب. و تاب تنت بر و بیارد ذل دلت فاطمی/بر استگرفته

 لبط عباسیان گرسنه ز پدر خون/تیغ به کند پیمبر آل آفتاب وان .سلب سیه فوجی ز خدای کشد

دعیان متوصیف  در ابیات مختلف این قصیده برای "، جهل و دیوگرسنه ،سیه" کلمات (95، صهمان)

 ت،صاحبان اصلی خالفتوصیف  برایرفته است در حالی که در ابیات پیشین کار دروغین خالفت ب

انتخاب شده برای  کلمات. را انتخاب کرده بود "شجاعت، سخا، رحمت، حکمت و نظایر آنها" کلمات

 عابیرتهمگی برای مردم سودآور است و که  هستندمثبت بار معنایی دارای ، خلفای راستینتوصیف 

منفی دارند که موجب لطمه زدن به مردم ار معنایی شده برای توصیف جریان غاصب همگی بانتخاب

ر جهت دبه صورت معناداری بیت انتخاب کرده تک واژگانی را که برای توصیف اهلتکگوینده  است.

خالفت این گروه به معنای محرومیت از از منظر نگاه او . ناگزیر است همفیدبودن برای مردم برگزید

 شجاعت، سخاوت، رحمت، حکمت و... ؛نیاز مردم است مورد و ای مفیدهامکانمحرومیت از تمام 

ذهن  وسویدر مقایسه با امکانهای انتخاب دیگر، نشان میدهند که سمت ی واژگانی گویندهانتخابها

 کاربردبه عنوان نمونه  به تحلیل گفتمان وی کمک میکند. و از این منظر ه کدام جهت استاو ب

 که "سخاوت و رحمت" کلماتخلفای وقت در مقابل تعابیری نظیر گرسنه بودن برای حاکمان و 

لفای رفتار خ ةی شیوای گوینده و مخاطبان دربارهدانش زمینه، نشانگر البیت به کار میبردبرای آل

 ره ناصرخسرو نیز تکرار شده است:های دیگری از ه تنها در این شعر بلکه در نمونهوقت است که ن

 (442، صهمانرعات ) گرگان گرسنه از بودش چون/رمه حال شود بتر زمان

 تمانگف از فراتر رویکردی بیت،الآل موضوع به پرداختن در او پیداست، ناصرخسرو اشعار از چنانکه

 واندی در منگفته است:  زمینه همین در ادبیاتش تاریخ در دبراونرادوا. است داشته روزگارش مسلط

 کهصورتی در است؛ همراه ابوبکر نام با مورد دو در که امیافته عمر نام به اشاراتى بارشش ناصرخسرو

دوم  ةخلیف ةو برخی از مواردی را که دربار است نشده ذکر اشعار این در هیچ عثمان نام گویا

 /اگر شکیب دهد جاى سقرت اندر عمر": دانست خالى آمیزخصومت کنایات ازاست نمیتوان سروده
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 زا .زندانى گشته و تنها ماندى/یمگان در که بدان مشو دلتنگ" و 4"عمرند رفیق که اینها ره بر بروى

تاریخ ادبیات ایران از ) (354،صهمان)"سلمانى تو زمین این بر امروز/را سلمان براند عمر خانه

 (434 ،ص2،جفردوسی تا سعدی

 آن است صورت مردم است/گرچه خور و خواب ةفتن خر چون که هر "مطلع  ةقصید .1.1

  :"است خر هم

 ست،ابیطالب ابناز نظر ناصرخسرو علی نآنا ةکه سرسلسل پیامبرآلدرمورد  نیز دیوان 22 قصیده در

 این /شوید در راه ز در خانه به گر. است پیغمبر خانه اندر جمله/ کلید را هامثل و رمز اینهمه: میگوید

 .است اعور دین در راست چشم به او/ رفت تاویلبی تنزیل بر که هر. است حیدر در را خانه مبارك

 معنی/ ار تنزیل دختر نهفته مر. است خاکستر پسر ای بویبی مشکِ/ او بوی معنی و لفظ باشد مُشک

 در ةندگشای ای .است خنجر دین دشمن گلوی بر/ او تاویلبی تنزیل مشکل. است زیور حیدر تاویل و

 رس ةسای و دل نور مرا مر/ تو فرزندان و تو دوستی. است خیبر خوبت گشایشهایبی/ قرآن خیبر،

 در/ را مدحتهات زر من خاطر. است چاکر و رهی دل از را تو کو/ چاکریم و رهی ما را آن دل از. است

 (445ص ناصرخسرو،دیوان . )است زرگر خیانتبی خراسان

 رودنس مبنای را استکرده بیان ابیطالببنعلی درباره پیامبر که علم خانة درب تمثیل ناصرخسرو

. البته این مضمون، از مضامین مکرر در اشعار ناصرخسرو است چنانکه در جای استداده قرار شعر این

 در او (93،صهمان) مثاب مآب و مسکین است/ مسکن علی او در آنکه علوم دیگری میگوید: شهر

 و هددمی بسطاست،  پیامبررا که اساس آن سخن  تمثیلی ،با تکرار این مضمون 22قصیده  ابیات

 باب فتح بدون و میشمارد تاویل مرجع را علی قرآن، و دین ظواهر از تاویل ضرورت بر تاکید ضمن

 این زا ناصرخسرو. است بسته آن، به ورود راه که میداند رخیب مانند را قرآن ابیطالب،بنعلی توسط

 ابیطالببنعلی جز راهی هر علم، شهر و قرآن دین، به ورود برای ؛ددارنیز  یدیگر مقصود ی،تمثیل بیان

 بِدر.4 :که میدهد نشان استعارة تمثیلی این. ندارد او جز راهی شود وارد بخواهد هرکس است، بسته

 وابستگی ربط حرف کاربرد. 4  است در راهش شودخانه  وارد بخواهد کسی اگر. 2 است حیدر ،خانه

 رد از غیر هاییراه از کسانی احتماال که میدهد نشان "شوید در راه ز در خانه به گر" مصراع در "گر"

 خیبر مانند نگشاید، را در او اگر.3(میشوند وارد غیرمعمول راههای از سارقان معموال) میشوند واردنیز 

  ...و بگشاید را در نمیتواند هیچکس

 اطبمخ ذهن به را هاییگزاره ضمنی، بصورتو  غیرمستقیم زبان با ناصرخسرو میشود دیده چنانکه

 ةگزار دمانن. میپذیرد را آن ایدئولوژیک،و  گفتمانی صورتبندی یک در مخاطب ذهن که میکند عرضه

                                                           
 های موردبررسی به دست نیامد.رد براون آن را نقل کرده در نسخهاین بیت که ادوا1 
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 از که "شوند وارد در از واهندخنمی دالیلی به چون میشوند وارد در از غیر راههایی از برخی احتماال"

 .آیدبرمی ،" شوید در راه ز در خانه به گر" ةجمل

 دربار بیرد نیز مدتی و زیست سلجوقیان و غزنویان ةسلط زمان در گرچه ناصرخسرو اینکه دیگر ةنکت

 خراسان از اسماعیلی مذهب تبلیغ خاطرب حتی و کرد پیدا گرایش 4اسماعیلیه به بعدها اما بود، آنان

 و ابیطالببنعلی حقانیت از دفاع و تاویل درباره اسماعیلیان دیدگاههای تایید در آنچه .شد اخراج

 سلطم گفتمان به توجه با است،کرده بیان اشعارش از دیگر بسیاری در و قصیده این در فرزندانش

 آگاهی اهنگفتما این ایدئولوژیک ابعاد از او که است آن ةدهندنشان بوده، تسنن گفتمان که روزگارش

 دئولوژیهایای بازتولید در ناآگاهانه صورت به اینکه از متخصص، فاعلی مانند نیز دلیل همینب و داشته

 هیچ یرتاثتحت او که نیست معنا بدان این لبتها. استمانده برکنار کند، نقش ایفای گفتمان این

 نآ هنگارند مقصود .کرد پیدا گرایش اسماعیلیه مذهب به بعدها ، خود،او چراکه استنبوده گفتمانی

 فرآیند مسیر از او که معناست آن به روزگارش مسلط نهادهای از ناصرخسرو جدایی که است

 . استشده خارج مسلط، گفتمان سازیفاعل

 اقالم زا برخی چنانکه میدهد نشان روشنی به خود کالم در را اسماعیلیه گفتمان از شتاثر ناصرخسرو

 تاویل،یب تنزیلِ تاویل، مَثَل،" مانند واژگانی. هستند معنادار نفسه فی است،گرفته کارب که واژگانی

 ینهمب و دارد تعلق اسماعیلیان ایدئولوژیک چارچوبهای به آشکار طورب واژگان این. "معنی و لفظ

 قرار أویلت بحث پایه و مبنا که اسماعیلیه اساسی باورهای از یکی چراکه. هستند مناقشه کانون دلیل،

 مورا تفسیر مفهوم به اسماعیلیان منظر از عنوان این ؛است "ممثول و مثل" عنوان با بحثی ،گرفته

 ةفلسف از الهام با و فاطمیان عصر در بار نخستین ممثول و مثل. است فراحسّی عقلیه امور به جسمانی

 آنها گاه که هستند اله عالم از مجرده، صور دارای موجودات افالطون ةفلسف در. شد عرضه افالطون

 و لمث را شریعت است، اسماعیلیه مروجان و باورمندان از که نیز خسرو ناصر. میگویند الهیه مثل را

 و ثبات درحال را باطن و میبیند تحول و دگرگونی حال در را ظاهر او. انددمی ممثول را حقیقت

تاریخ فلسفه . )ممثوالت نه است امثال در آنها نسخ نتیجه در و خداوند قدرت ةدهندنشان

 (43ص،اسالمی

 به نیز "است چاکر و رهی دل از را تو کو/ چاکریم و رهی ما را آن دل از" بیت در "که" ربط حرف

 در واژه این .است توجهقابل متن، این صوری ویژگیهای در دارد، پیوندی ارزش که ایواژه عنوان

 که را متندر  صوری ویژگی هرگونه گفتمان، گرانتحلیل چنانکه. دارد نقش متن، جمالت پیونددادن

 نسجامیا ویژگی دهد، دستب دیگر ةجمل و جمله یک بین پیوند از سرنخی و باشد پیوندی نقش دارای

                                                           
ای از شیعه است که پس از امام صادق در امامت حضرت موسی بن جعفر با امامیه به اختالف افتادند و فرقهاسماعیلیه 1 

 (222،ص1،جالملل و النحلادق علیه الّسالم شدند.)امامت ایشان را نپذیرفتند و قائل به امامت اسماعیل فرزند امام ص
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 در کهچنان دهند،دست ب ایدئولوژیک فرضیات از سرنخی میتوانند ربط، کلمات ندمعتقد و دنمینام

 رادتا برای که میدهد دست به را فرضیه این "او" ضمیر کنار در "که" ربط حرف نیز بحث مورد بیت

 . نداریم باشد علی رهیِ و چاکر فرد، اینکه جز دیگری معیار چاکری، و

 جان بر بیچاره دو هر این بنگریست/ از تنم و جان به چون خرد"مطلع  ةقصید .1.4

 :"گریست

 و خداوندی قدرت و آفرینش درباره اندیشه آموزی،علم خردورزی، باب در که دیوانش 44 ةقصید در

 از را حیدری مذهب که میکند مطرح را ضمنی ایگزاره هم، بیتی در است،گفته سخن آن نظایر

 حیدری مذهب زی میل گرت/ خام گفتار ز و عام ز کن حذر: میگوید و میداند دور به اندیشی،عام

را به  جمله یکو  دارد متن در پیوندی نقش که "گر"  ربط حرف( 443ص ناصرخسرو،دیوان ) است

 الانتق عامل پیوندی ربط حرف این متن است. انسجامی هایویژگیاز  ،داده استپیوند  دیگر ةملج

 فاصله خام، گفتار و عام با چندان حیدری، مذهب جز مذهبی هر که است مخاطب ذهن به گزاره این

 درواقع .شود پرهیز خام گفتار و عام از است الزم باشد، حیدری مذهب به میل اگر تنها بلکه ندارد

 دریحی مذهب بر اگر میرساند؛ را آن "اگر" واژه که دارد شرطی همین به بستگی گفتار، این انسجام

 .هستی

 گردون چو دشت چرخ گشت است؟/کز چون نکنی نگه جهان در چون " مطلع ةقصید .1.6

  "است

 بین علم برتری به میگوید، خداوند قدرت و آفرینش عالم در نظم ةدربار که نیز دیوان 43 ةقصید در

 ستا فلسفه آن. است فالطون تمام علمها این/ فالطونی علوم بر رفته ای: میکنداشاره  خاندانش و

 عمرو ةگفت نه/ این است رسول خاندان علم از. است 4هپیون فلسفه و است شکر این/دینی سخن وین

 (449ص ،همان. )است برافزون روز روز تاویل/ نو ماه چو رسول ةخان در. است 2فریغون

 یشانا خاندان علوم جزو -چنانکه پیشتر بدان پرداخته شد را تاویل رسول، خاندان علم ستایش ضمن 

 ،"است برافزون روز روز تاویل/ نو ماه چو رسول ةخان در" بیتِ تلویحی ةگزار. استدانسته

 تاریک بش در بخشیروشنی یادآور که برده کار به تاویل درباره تشبیهی است؛ تاویل بخشیِروشنایی

 (. نو ماه شدن افزون)است
                                                           

پُیون به معنی مایع است و آن شیر 1 
ُ
خمدانهای ی تبسته ةهپیون، تریاک و افیون را گویند. ابیون یا اپیون از واژه یونانی ا

 ( 11-16،صحدود العالم من المشرق الی المغرب  نارس خشخاش است.)
 ج

ریغون، سلسل2 
َ
م بر 1313ق/۱31م تا ۲92ق/2۷9تبار بودند که از حدود کوچکی از فرمانروایان ایرانی ةفریغون: آِل ف

تر دوران حکومت خود تحت حمایت سامانیان ناحیه جوزجان و پیرامون آن حکمرانی کردند. این فرمانروایان در بیش

دود العالم من المشرق الی ح( )196، صالکامل في التاریخ بودند و سرانجام به دست محمود غزنوی منقرض شدند. )

 مقدمه(11،صالمغرب
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این معنا که مطلبی را ، باستکرده استفاده تاویل اهمیت اثبات در 4بندیصورت شگرد از ناصرخسرو

رار و تاکید ، تکاند، در قالب کلماتی دیگر، در یک نوبت یا یک رشته از نوبتهاکه خود یا دیگران گفته

 نهفته مر :میگوید نمونه عنوان به. استگفته سخن تاویل از دفاع در متعددی ابیات در چنانکه .میکند

 خنجر ندی دشمن گلوی بر/او تاویلبی تنزیل مشکل. است زیور حیدر تاویل و معنی/ را تنزیل دختر

 ،همان)"است برافزون روز روز تاویل/ نو ماه چو رسول ةخان در" بیتِ در ،(445ص ،همان) است

   .  استدهشمر نبوی خاندان توجهِ مورد علومِ جزو را تاویل ،یزن (449ص

 نادان سوی را دانا نیست/زانکه کار را فلک مر دانش اهل با جفا جز "مطلع  ةقصید .1.7

 :"نیست مقدار بسی

بار و هر ابیطالب پرداختهبنبه مقایسه و همسنگ قرار دادن پیامبراسالم و علی دیوان 49قصیده  در

ها، . حتی در بیان مشابهتها و تشبیهنامی از پیامبر برده از علی و برابری او با ایشان سخن گفته است

هریک پرداخته تا اثبات کند علی هم همسنگ پیامبر است و هم اینکه تنها کسی است به ذکر فضایل 

پیامبراسالم نام برده که هربار بالفاصله از ،با عناوین مختلفبار 3در این قصیده  که این ویژگی را دارد.

و پس از ذکر فضایل پیامبر، سه بار دیگر با عناوین مختلف  از علی بن ابیطالب نیز سخن گفته است

اینکه بهترین گزارشگر قرآن است اشاره کرده و در ذکر فضایل پیامبر به  از علی سخن گفته است.

لیل دداشتن ذوالفقار اشاره کرده و ب به فضیلتکه هردوبار  دوبار با عناوین مختلف به قرآن اشاره کرده

 :و از قرآن و ذوالفقار، هرکدام دوبار نام برده است شان پیامبراسالم دانسته استاین فضیلت، او را هم

 قهر در همچنان .نیست مختار احمد یار و انباز کسخلق/هیچ به فرقان کردنگزارش کاندر همچنان

 و نآقر آمد چیز دو این اسالم صلا .نیست کرار حیدر یار و انباز هیچکس/ذوالفقار تیغ به جباران

 نور احمد قول جز سخن کاندر همچنان .نیست پیکار درین را مشرك نه و مسلمان نه/ذوالفقار

 نای بی آن/نور کرار حیدر و شمس مختار احمد.نیست نار حیدر میر تیغ که جز تیغی تیز/نیست

 جز همیشه او روزهای/ازو است گشته جدا دین آفتاب نور هرکه .نیست انوار آن بی این و نی موجود

 .یست؟ن بیکار چرا دین آفتاببی دل چشم/ گشت بیکار آسمان آفتاببی سر چشم .نیست تار شبان

 رب یزدان وانکه .نیست بندار علی جز و نی گنجور علی جز/نهاد احمد دل در یزدان که گنجی سر بر

 (444، صهمان)...نیست دیار جهان اندر المرتضی علی جز/علم قفل گشاید او زبان

یلت علی فض ،فضیلت پیامبر و دیگری ،یکیوالفقار دو اصل برابر هستند که ذدر ابیات فوق، قرآن و 

نور،  شمس وپیامبر و علی مانند گوینده در کنار هم معنا دارند، چنانکه  ةبه عقیددو اصلی که  .است

                                                           
اند در قالب کلماتی دیگر. از ، تکرار چیزی است که خود شخص یا دیگران گفته( Formulationبندی)صورت1 

 (211ص ،تحلیل انتقادی گفتمانشود.)دادن مشارکین به پذیرش امری نیز استفاده میندی برای سوقبصورت
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 ،ضمن اینکه در ابیات بعد .دیگری، ممکن نیست دونکه وجود یکی ب هم هستندوابسته بدو وجود 

 :استگرفته ارکابیطالب ببنانحصار و اختصاص این فضایل به علیبرای انتقال مفهومِ را  "نیست"ردیف 

 "یستن"با آوردن و تکرار فعل منفی  جز علی دیار نیست. جز علی بندار نیست، جز علی گنجور نی،

علوم کار رفته، مضمن اینکه فعل ب .فرآیندها بسته استاین راه را برای حضور هر کنشگر دیگری در 

 "علی است"و  مشخص است ،کنشگر، نشان میدهد که "نیست" به همراه فعلِ "جز"واژه هم هست. 

 ."جز علی نیست"بودنش هم نشان میدهد که و منفی

 مشرك نه و مسلمان نه/ ذوالفقار و نآقر آمد چیز دو این اسالم اصل" بیت در "و" ربط حرف کاربرد

 همپایه ،ایگیپهم ربط حرف با علی ذوالفقارِ و قرآن به این معنا که است معنادار "نیست پیکار درین را

 (424ص ،دستور زبان فارسیرك:. )اندشده داده قرار

ت خاندان پیامبر اس پس از ستایش البیتآل مخالفانِ نکوهش کهفتمانی خود را شیوه گ ناصرخسرو

ا پیامبر باو علی و همسنگی و پس از اینکه چند بیتی در ستایش  در این قصیده نیز تکرار میکند

دارای معنای ایدئولوژیک  واژگانِبا به کاربردن به وصف حال منکران و دشمنان او میپردازد و ، سرود

 ستایشخاندانشان را دشمنان ایشان را نکوهش و  ،"الوثقی و شیعتهعرو"و  "ناصبی"خاص نظیر 

      میکند.

 دیدار تو به را کورش چشم مر قبل منیر/زین خورشید تو و است کور چشم را ناصبی" تابیا در

دیوان ) "نیست بیمار او آنکه بیمار ز باید دورتر/ تندرست بنده و بیمار همه تو دشمنان" و "نیست

 ،زنی بیماری بصورت ابیطالببنعلی با دشمنی مضمون استعاری بازنمایی ،(444ناصرخسرو، ص

 طرخ به جز اینکه ضمن است، سالمتی افتادنمخاطرهبه ةدهندنشان چراکه دارد ایدئولوژیک معنایی

 باید بیمار از میگوید شاعر خود و کند تهدید نیز را جامعه سالمت است ممکن فرد، خود انداختن

 هب ضمنی، طورب متفاوت هایستعارها اساساً. "نیست بیمار او آنکه بیمار ز باید دورتر": کرد دوری

 لکهب آمد، کنار مذاکره طریق از نمیتوان بیماری با مثال. دارند اشاره امور، با برخورد گوناگونِ روشهای

 . باشد داشته بردنبین از به نیاز شاید و کرد رفع کلی به را آن باید

 ساختژرف در اما. اندرفته کارب اسنادی خبریِ جمالتِ قصیده، این سراسر در میشود دیده چنانکه

 نه/ذوالفقار و نآقر آمد چیز دو این اسالم اصل: مانند میشود، دیده امری معنای جمالت، از برخی

 که میگوید ضمنی بصورت مخاطب به (444، صهمان) نیست پیکار درین را مشرك نه و مسلمان

 ردیدت کنی؛ تردید نباید( است علی و قرآن اسالم، اصل که) این در( مشرك یا مسلمان) باشی هرکه

 که "ستنی بیمار او آنکه بیمار ز باید دورتر/ تندرست بنده و بیمار همه تو دشمنان" بیت در یا. نکن

 فعل کی عنوان به "بایستن" فعل حضور نیز شد بررسی استعاری، بازنمایی منظر از پیشین بند در

ت در بی الزامی. کند دوری علی دشمنان از باید شنونده باشد؛ الزام ةنشان میتواند ای،رابطه وجهیِ

 . دکننمی بیان صراحتا اما آن را میدهد، توجه بدان را متن مخاطبان گوینده، کهوجود دارد 
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 :"دایرات؟ زین خبر تو نزد نبات/ چیست چون دایم مشغول خور به ای"مطلع  ةصیدق .1.1

 اوضاع به او. دارد متن در یادشده وقایعِ کنشگران به آشکاری اشاره گوینده دیوان، 34 ةدر قصید

که آنچه رخ برای او روشن است نجاکه آو از  میکند اشاره خود روزگار در خراسان اعتقادی و سیاسی

، رخدادها را بازنمایی هم نمیکند در بسیاری از موارد،، ای کاربران متن استدانش زمینه، جزو داده

 وا (442ص،همان) دیات را احمدآل عباسیان/کشتگان از ایزد بخواهد گر به عنوان مثال میگوید:

 در آنچه از یا کند یاد مصطفی آل از نمیتواند کسی که اندکرده چنان روزگار این حاکمان میگوید

 ،ارشگفتمانی در اشع ةغلببرای این  خسرو ناصر معنوی و روحی دالیل از یکی. بگوید سخن آمده قرآن

 ستم و بیداد و خارجی عناصر تسلط قرن چهار سه از بعد سالها، آن در. است خراسان ةبست محیط

 ،فردوسی که شد موجب اوضاع، همین شاید. بود افتاده راه به جامعه در ستیز و مقاومت از موجی آنان،

 کمانحا .خیزدبر فاطمیان از هواداری به ناصرخسرو و بگرود تشیع به کسایی بیافریند، را شاهنامه

 ابعتمت تنها را اسالم و بوده دور به تربیت و تعلیم هرگونه از که هستند خشنی ترکان شاعر، زمان

قی تل اسالم از انحراف را بغداد از انحراف هرگونه بنابراین، دانستند؛یم عباسیان از شرط و قیدبی

 بالقا این ناصرخسرو، حیات دوران در. میخواندند ملحد و رافضی قرمطی، را مخالفانشان ومیکردند 

 ترکان نای از خویش اهداف پیشبرد برای نیز عباسی خلفای. میزدند افراد به که بود تهمتی بدترین

 .میکردند حمایت

 بود؛ن خشنود خراسان محیط از ،شستیزیبیگانه ةاندیش و فکری هایزمینه به توجه با ناصرخسرو،

 و سلجوقیان حکومت او .میپردازد فقها و علما و حاکمان از انتقاد به ای،اندیشه تحول از بعد چنانکه

هنگ فراین بیان استعاری،  مبنای .میخواند گرگ به رمه سپردن مصداق آشکارا، را عباسیان خالفت

و  عمومی است ةمتعلق به عرصارد، فرهنگی که مخاطبان خود دتاریخی مشترکی است که او با 

تعابیر زیر از تجربه  جهانی که مشترك. ة؛ جهانِ تجربهمه از آن آگاه هستندگوینده و مخاطبان متن 

 یو تعابیر واژگانچنین مسلط بر آن به ذهن گوینده میرسد و او را به انتخاب و درك ایدئولوژی 

بترشدنِ حال رمه، گرسنگیِ رعات مصطفی، نجستنِ مضامین قرآن، یاد آل نیارستنِ" سوق میدهد:

 زا نشان می نجوید بنات. کس از و بنین از خراسان مصطفی/در آل از یاد نیارد کس"در ابیاتِ  "و...

 قانتات. مؤمنات همی/مسلمات پنداری خلق نخواند صفات. بر زایشان نآقر اندر استمدهازن/ک هفت

 عباسیان/کشتگان از ایزد بخواهد رعات. گر گرگان گرسنه از بودش رمه/چون حال شود بتر زمان هر

 بشستم لذتها ز من .کالت دربی آن از آورد برون او/را سفاح مر که بومسلم وای. دیات را احمد آل

 دوزخ آتش از صراط بر/حشر روز یابم آنکه امید بر .فرات آب از بگذشتم چون است/رخویش دست

 ( 442ص، همان. )برات

 که دیده میشود نیز سفرنامه و الحکمتینامعج نظیر ناصرخسرو دیگر آثار درگفتمانی  ةغلباین 

 و دورزنیم مخالفت آفرینش شناخت و تفکر امکان هرگونه با دروغین فقهاى و حاکمان: استگفته
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 را اطبا .دارندیم روا ستم آنان بر و وانندمیخ کافر را آفرینش قوانین دانشمندان و حکما و ریاضیدانان

 و کواکب حرکت و سیر که جهت بدان را منجمان و برندیم کارب دارو و سازندیم دارو که نام بدین

 را قرآن باطن خواهندیم که را کسانى ةهم همچنین. دهندیم آزار و زجر کنند،یم بررسى را سیارات

 رد. دهندیم آزار و زجر کنند،یم پیروى على وصایاى از که را کسانى ةهم دریابند، آن رموز کشف با

 و فکرى دشمنان جماعت این. دارند عهده بر اىعمده نقش کرامیان بخصوص آزاردهندگان، میان

بافت تاریخی براساس همین ( 324ص ،تاریخ اجتماعی ایران. )دهندمی جسمى شکنجه را خود عقیدتى

 نیارد کس) کندیم گله روزگارش در خراسان اوضاع از اینکه از پس ناصرخسروو اجتماعی است که 

 ردنسپ مانند حاکمان این با مردم وضع که گویدیم ،(بنات از و بنین از خراسان در/مصطفی آل از یاد

 از آشکارا و (رعات گرگان گرسنه از بودش چون/رمه حال شود بتر زمان هر)است گرگ دست به رمه

 برخالف. بردیم نام( اندشده قرآن و بیت اهل ماندن مهجور موجب که) اوضاع این کنشگران

 ةپرد در گرانکنش پیچیدنِ با تا کنندیم تالش ایدئولوژیک هایانگیزه دلیلِب که متونی نویسندگانِ

 صرخسروان .دارند نگاه پنهان بدینوسیله را واقعیت از بخشی و دهند انجام آگاهانه الپوشانی نوعی ابهام،

 دگاههادی این از مواردی به پیشتر و اند کرده اذعان نویسانتذکره و نگارانتاریخ از بسیاری چنانکه

 دلیلب و ندارد فرآیند این واقعی کنشگرانِ ةدربار خود نظر داشتنِنگاه مبهم برای ایانگیزه شد، اشاره

 نهمی بعدی ابیات در چنانکه است، شده انزوا در حیات ادامه و وطن ترك به ناچار نیز رویکرد همین

 بر. فرات آب از بگذشتم چون راست/ خویش دست بشستم لذتها ز من: که استکرده اشاره نیز شعر

 (442ناصرخسرو، صدیوان ).برات دوزخ آتش از صراط بر/ حشر روز یابم آنکه امید

 نتیجه

تیار در اخ مسلط در روزگار ناصرخسرو، با وجود اینکه حاکمیتمیدهد  ناصرخسرو نشانبررسی اشعار 

 شرط و قیدبی متابعت تنها را اسالم و بوده دور به تربیت و تعلیم هرگونه از که هستند خشنی ترکان

 رخسروناصدر گفتمان میخواندند، اما  ملحد و رافضی قرمطی، را مخالفانشان میدانستند و عباسیان از

و  فراوان و مشهود استمتون روایی شیعی غلبه با تفکر شیعی است. ارتباط بینامتنی اشعارش با 

او  .معنادار است البیت و مخالفانشان،آل ةواژگان دارای بار ایدئولوژیک مثبت و منفی دربار انتخاب

ب و ابیطالبنروشن است که پس از پیامبر اسالم، برای علیو  خدا و پیامبر میداند ةآنها را برگزید

 نفی والیت غیر ایشان تاکید کرده است. رجا به والیت در امت قائل است و جا بفرزندان وی جایگا

هرگز در اشعارش نقش کنشگری که تسلط گفتمان اهل سنت در روزگارش، ناصرخسرو با وجود 

از الپوشانی و پنهانکاری در و  ایدئولوژی موردنظر گفتمان غالب را بازتولید کند عمل نکرده است

 مخالفان آل البیت پرهیز داشته است.معرفی 
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 منابعفهرست 

 :تهران ،4452 معین، محمد دکتر اهتمام به ،خلف بن حسین تبریزی، محمد قاطع، برهان .4

 امیرکبیر.

 .نگاه :تهران ،دوم ،4482مرتضی، راوندی، ایران، اجتماعی تاریخ .2

 ینحس غالم و مجتبائى اهلل فتح: ترجمه ،ادوارد براون، سعدى، تا فردوسى از ایران ادبیات تاریخ .4

  .مروارید :تهران ،چهارم ،4452 افشار، صدرى

  .فردوس :تهران، هشتم ،4428 اهلل، ذبیح صفا، ایران، در ادبیات تاریخ .3

  خرد. مینوی :تهران ،4492،طباطبایی جواد ترجمه، کربن، هانری اسالمی، یفلسفه تاریخ .5

دارالفکر للطباعه  :، بیروت4345اهلل،  هبة بن حسن بن تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، علی .5

 والنشر و التوزیع.

 های رسانه توسعه و مطالعات دفتر :تهران ،سوم ،4489 نورمن، فرکالف،تحلیل انتقادی گفتمان،  .2

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 4324،به تحقیق یوسف الهادى ،ه.ق3قرن ناشناخته مؤلف ،المغرب الى المشرق من العالم حدود .8

 الثقافیه.دار :ه.ق، قاهره

منشورات  :، قم4344، تصحیح علی اکبر الغفاری، الحسین بن علی بن الخصال، الصدوق، محمد .9

  الجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه. 

 فاطمی. :تهران ،4488 ،چهارم ،، حسنانوری، حسن و گیویاحمدیدستورزبان فارسی،  .44

 .نگاه :تهران ،4424حارث، بن خسرو بن ناصر دیوان اشعار، قبادیانی، .44

 المرعشی. العظمی اهلل آیة مکتبة :قم ش،4424/ق4344 حسن، بن جعفر الرسائل التسع، حلی، .42

 ،ریاحی محمّدامین کوششب ،ابوالحسن مجدالدین شعر کسایی مروزی، کسایی، و زندگی .44

 .علمی :تهران ،اوّل،4452

 الصادر. داربیروت:  ،م4955/ق4485 محمد، ابوالکرم بن ، علیجزرى اثیر ابن التاریخ، فی الکامل .43

: قم ،4453بدران، محمد تحقیق به ،الکریم عبد ابوالقاسم بن شهرستانى، محمد النحل، و الملل .45

 الرضی.الشریف

  .اسماعیلیان :تهران، اول ،4452 لویس، معلوف، االعالم، و اللغه فی المنجد .45


