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 چکیده:

و متمایز از شاعران پیش و پس از خود  فردمنحصربسرایی در شعر ناصرخسرو رنگ و بویی یهشکوائ 

 انتقاد به قصدبلکه  ،الشکویو بث حالحسبفقط بسیار نه  یهایگرشکوهقصد او از این ؛ یافته است

 یهایگرشکوهاست. بدین ترتیب هم اصالح فردی و اجتماعی تعلیم، ارشاد، گری، اصالح و روشن

او را هم  یهاهیشکوائتوان یابد و از این لحاظ میلحنی پندآموز و نصیحتگر می معموالناصرخسرو 

ای بر مبحث پس از ذکر مقدمهشخصی دانست. در این مقاله، دارای سبک مختصِ وی و 

نتایج  .ایمناصرخسرو پرداخته یهاهیشکوائ بررسی ساختار و سبکسرایی در ادب فارسی، به یهشکوائ

االیی سرایی در قصاید ناصرخسرو از بسامد بهیئشکوا .1ست که کلی حاصل از این تحقیق گویای آن

رسی سرا در ادبیات رسمی فایهاو را نخستین شاعر منتقد و شکوائ توانکه میبرخوردار است تا حدی

صراحتا  او .3ورد. ای روی به نصیحت و ارشاد میاالیهبالفاصله بعد از هر شکایت و گ یو .2نامید. 

به معنای « من»در شعر او  رونیازاوضع و حال خود را آیینۀ عبرت مخاطب خود ساخته است 

تشبیه  .5ناصر در این اشعار، صریح و روشن است.  زبان .4 «ما»کار رفته است یعنی: گسترده خود ب

تلخ، نومیدانه و  شیهاهیشکوائشاعر در  لحن .6اشعار بسیار وجود دارد.  گونهنیادر  و استعاره

 این اشعار اغلب تکرارشونده است. مضمون .7هشداردهنده است. 

 

 ، مختصات سبکی.شناسیسرایی، سبکیهناصرخسرو، شکوائکلمات کلیدی: 
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 مقدمه:

کوشد ناصرخسرو را مردی مییابیم که می» زبان است.پارسی شاعرانناصرخسرو یکی از معناگراترین 

در نظام (. 26هانسبرگر: ناصرخسرو، « )زندگی را با اخالق و با گذراندن غرض و هدف بگذراند

خاصیت »ی است گرارشاد و نصیحت ،ناصرخسرو، هدف اصلی از شعر و ادبیات، تعلیم یاندیشگان

 تعلیم، (.454تاریخ ادبیات در ایران. « )مواعظ و حکم استعمدۀ شعر ناصر خسرو اشتمال آن بر 

در قرن »است:  آمدهبه شمار می تکلیف مکتبیعی و رش وظیفۀ ارشاد و تبلیغ برای ناصرخسرو یک

اصل سیر شتابان دگرگونی در و شرایط نابسامان اجتماعی که ح های سیاسیپنجم هجری ناآرامی

های اخالقی را آشکارتر کرد...حساسیت به امر لزوم توجه به بحثتبط با آن بود، ها و مسائل مرحکومت

های اسماعیلیه در قرن پنجم به اوج خود رورش اخالقی با شدت گرفتن فعالیتتعلیم و پ

 اهل تعلیم...تعلیم در نظر اسماعیلیه و ناصر خسرو چنان اهمیت داشت که آنان را رسید

های علمی، او تمام دارایی رویازاین (.66نامه. ایینظریۀ تعلیمی ناصرخسرو در روشن« )نامیدندمی

آموز بسراید و مخاطب حکمتگیرد تا شعر معناگرای کار می، تجربی و ادبی خود را بکالمی، مذهبی

و انسان بدون آن جایگاه اصلی خود را -شود بینی او مهم شمرده میسفه و جهاندر فل بدانچهخود را 

های اخالقی و نمای ارزشاشعار او آئینۀ تمام»دعوت کند.  -در نظام آفرینش تثبیت نخواهد کرد

شعر ناصرخسرو  بدین دلیل(. 8های آموزنده در اشعار ناصرخسرو. خودستایی« )تفکر دینی اوست

  های خاصی دارد که منحصرا متعلق به اوست.گیرین، حال و هوا و جهتلح

که سیمای چیزی» خود را دارد.سبک شخصی شاعری است شاخص در ادبیات فارسی که ناصرخسرو 

هد، پایبندی و تعهد او ین سرزمین ممتاز و متفاوت جلوه میدناصرخسرو را در میان شاعران سنّتی ا

 غ و گسترش آن در متن حیات درنگ در مسیر ابالی ایدئولوژی و ایمان، و تالشی بیبه نوع

شعر کهن فارسی  ن دیرپایهاست. این همان عنصری است که شعر او را از دایرۀ سنت و آئیانسان

 (.18سرو بیداری. .« )وردر درمیاغگگونۀ شعری آرماندار و ابالبیرون میکند و ب

در شعر « ظهور فردیت» یابر شخصی شدن  ادبی سبکایجاد و نیز شناخت و هم تمایز اساس 

نگرش است. منظور از فردیت بازتاب خصوصیات فردی نویسنده مانند ذوق، سلیقه، عقیده و  استوار

خدا، جهان، ناصرخسرو سلیقه و نگرش خاص خود را در باب  ست.در زبان شعری او ا شخصی او

که بدان اعتقاد و اعتمادی عمیق -الخصوص فرقۀ اسماعیلیه ر دین و علیانسان و از همه مهمت

او همانطورکه میاندیشیده » .کرده استدر دیوان شعرش تبیین وح و صراحت کامل با وض -دارد

هم پیوسته و همانند است. زندگی ناصر خسرو بگونه نیز زندگی و رفتار کرده است. گفته و همانشعر 

توان گفت شعر ناصر خسرو از اد خویش و شعری نمودار هر دو. میکرداری داشته است مطابق اعتق

نظر محتوی و صورت، واژگان و آهنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ همان ساخت اندیشۀ اوست در 

است در خدمت گشته  ابزاری، ناصرخسرو شعر نتیجهدر (. 76چشمۀ روشن. « )ب وزن و کلماتقال
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بر پایۀ چنین اعتقادی راسخ به مذهب و مسلک و نیز بر مبنای آن ؛ اعتقاد و مسلک اوو تبلیغ 

تهای شاعرانه و ادبی جریان سنّ برخالفاست که ناصرخسرو اغلب  ادبیاتنگرش خاص به منطق 

 ند.گری میکبر بستر ادبیات ما، جلوهای جدا بافته و نقشی برجسته ند و چون تافتهحرکت میک

های گیری از طیفناصر در نقد و نکته»است. هم گر شاعری منتقد و شکوهحال، ناصرخسرو، در عین 

مختلف اجتماعی، پیشاهنگ همۀ شاعران اجتماعی و همۀ کسانی که شعر را به شالق انذار و تازیانۀ 

های وی معموال ابیاتی معترضانه چکامه در(. 77سرود بیداری. ) «اند، بوده استبیداری بدل کرده

یه در شعر سآمد شکوائب. وجود دارداش خطاب به زمین و آسمان، خدا، فلک، بخت و مردم زمانه

ان تاریخ ادبیات ایر سرا دریهتوان او را نخستین شاعر شکوائمی ناصر خسرو، آن چندان است که

تا روزگار ما پیوسته  هاما بوده است و پس از او نیز قرن اتیه پیش از ناصر خسرو در ادبیّنامید. شکوائ

یه در دیوان ناصر خسرو، همچون ت و سبک شکوائیاست؛ اما کیفداشته در شعر فارسی جریان

قیما از بسیاری دیگر از مضامین و انواع شعری، شکلی شخصی و منحصر به فرد یافته است که مست

یه را در چه شکوائاگر به بیان دیگر، گیرد.می شناسی خاص ناصر خسرو نشأتو هستی بینش

بان و اندیشۀ متفاوتی که در ز لحن، ،ورند، اما سبکبه شمار میا غنائیتقسیمات ادبی، در حوزۀ ادب 

را در حوزۀ ادبیات تعلیمی جای  هاآن توانای است که میگونهرد بوجود دا های ناصر خسرویهشکوائ

 .داد

 بیان مساله:

یت و دالیل تفاوت موجود در بر آنچه گفته شد، سوال اصلی این تحقیق، بررسی کیفبنا  

افتن پاسخ این ادبیات فارسی است. برای ی شاعرانهای دیگر های ناصر خسرو با شکواییههشکوائی

ای موجود هیهشکوائ گانۀ فکری، ادبی و زبانیِسهی، در بررسی سطوح شناسهای سبکسوال، از روش

چنین در مشخص گردد. همهای این تمایز اصر خسرو استفاده شده است تا علتدر دیوان قصاید ن

به کنکاش در  بررسی دقیق مضامین و موضوعات مطرح در این دسته از اشعار،با نیز  سطح فکری

 است. ناصر خسرو پرداخته شده هایسبک گویش و اندیشه

 پیشینۀ تحقیق:

 کدخدایی، «ششمشکواییه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن »نامۀ در پایانجعفری پیش از این،  

در مقالۀ باباصفری  و« پنجمقرن  نی از آغاز تا پایانشکواییه در سبک خراسا»نامۀ در پایان

در آثار ناصر خسرو را بازجسته و تبیین اد انتق مبحث شکوائیه و« شکوائیه در دیوان ناصرخسرو»

چنین همخورد. چشم مییه، نام ناصر خسرو هم بای پیرامون شکوائدر تمام پژوهشه تقریبااند. نموده

ای گونهدارد، ب های ناصر خسرو اختصاصدر اکثر آثار پژوهشی که به نقد و تحلیل آثار و اندیشه

ر شعر ناصرخسرو اشاراتی شده است. تمام قاد دجسته و گریخته، به مضمون پربسامد شکوه و انت
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بندی موضوعی این این تحقیقات به بررسی مضمون و محتوا در شعر شکوائیه پرداخته، به تقسیم

 اند. بسنده کردهشعر 

 تحقیق: ضرورت

 سطوح سبکینیز و یه، این مبحث از تمام جهات آثار پژوهشی در موضوع شکوائبا وجود کثرت 

های متفاوت و دیگرگونه در دیوان ناصر یهطرف دیگر بسامد شکوائبررسی و تحلیل نشده است؛ از 

ها، سبک و روحیاتی متمایز از نتیجۀ مطالعات یهکه این شکوائد است، مضافا بر اینخسرو بسیار زیا

و  تار اوچه ناصر خسرو گفته است و نیز چگونگی گفدارند. طبیعتا برای درک بهتر آن در خودپیشین 

نیاز به بررسی دقیق و  یه در ادب فارسی،احتمال وجود انواع دیگری از شکوائچنین برای بررسی هم

که این تحقیق آن را هدف خود قرار  سرایی در اشعار ناصر خسرو وجود داردچند بعدی شکواییه

 داده است.

 بحث و بررسی:

 تعاریف و کلیات:.4 

ها و گری، به شکوهمتفاوت از ادبیات ایرانهای ها و سبکدوره، در غنائیبخش بزرگی از آثار ادبی 

الشکوی بثّگویندگان اختصاص یافته است.  «یکوالشّبث»اند به ادبای ما گفته هگونه کها یا آنگالیه

: در آیۀ کریمۀ ست که از قول یعقوب )ع(شکایت شاعر از روزگار و اهل آن معنایب ،اصطالحی بالغی

 ( اقتباس شده است.86)یوسف:  «حزنی الی اهلل و اعلم من اهلل ما ال تعلمون انما اشکوا بثی و»

 با که است هاییشخصیت خصایص زمره در ویژگی این. است انسانی رفتار در روانی ایسویه شکایت

 به لب ناگزیر، به و مانندمی متوقف موضوع آزاردهنده وجه در مختلف، مسائل بر کردن درنگ

 است موضوعی یا شخص دیگر، طرف و است شاکی شخص یکطرف شکایت در. گشایندمی شکایت

شاعر یا  حیات وقایع و دنیا و زندگی از گالیه و شکوه ظهور. باشد شکایت پاسخگوی بایستی که

 از ایمجموعه نتیجۀ نیز نویسنده یا شاعر احوال و افکار اوست، احوال و افکار محصول نویسنده،

 دادن تسکین و تخفیف شعر، در شکایت از هدف .است شاعرانه بینش از منتج و گوناگون موثّرات

 که مهمی هایویژگی از .است کرده احاطه خود در را شاکی انسان جان که است هاییرنج و درد

 و اغتشاش احوال، ناپایداری به تواناست می شده ایران ادبیات در سراییشکواییه آمدن پدید باعث

  اشاره کرد. اجتماعی و فردی زندگی مختلف امور در پیاپی نابسامانی

به بیشتر  -آن شناختی و هنریهای زیباییعالوه بر جنبه- هاشکوائیهت اهمیّهای ادبی، در بررسی

زیرا هر شکوائیه ، هاستآنسرایندگان  هایآلشناسی و حتی ایدهیهستو ات شناساندن روحیّ دلیل

و انسان  آرمانی ۀاز جامع ،از جهات متعدّد و مختلف زندگی شاعریت عالوه بر آشکار ساختن وضع

 .او نیز تصویر روشنی به دست میدهد آرمانی
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چه بر با آن همراه بوده است و اگر ،قرن سوم درفارسی های شعر گام ه از نخستینشکوائیهر چند  

ی مقاصد ، مضامین وشاعران مختلفو افکار های معیشتی و یا احوال حسب اوضاع زمانه و ویژگی

رغم حجم بسیار و گسترۀ وسیع در تاریخ علی هاشکوائیهواقع، ب ، اماشده استها وارد متغیّر در آن

گو ی شاعران پارسیهای شعردیوانو رنگ و بوی تقریبا یکسانی در  ات فارسی، شکل و روحیهادبیّ

در اغلب روی و...داراست. از این مسعود سعد، سنایی، خاقانی، مجیرالدین بیلقانی، انوریمانند 

اهداف تقریبا یکسانی را برای آن  های پیرامون شکواییه، اشکال و موضوعات وتحقیقات و پژوهش

 ای کهگونهاند، برا برای آن در نظر گرفتههمین ترتیب تقسیمات محدود و مشابهی و ب اندبرشمرده

های تاریخی و ادبی مختلف، قابلیت از دورههای موجود در آثار و دواوین شاعران گوناگون شکواییه

 :انطباق با یک یا چند مورد از این تقسیمات را خواهد داشت

همسر خاندان و ، شاعران از زمین و آسمان، بخت نامساعد، رفیق و شریک و هاشکوائیهدر  :الف

داری فضل و خریناموافق، نااهلی و ناجوانمردی و خرابی زمانه و مردمش، سختی شرایط زندگی، بی

ی زمامداران کفایتعدالتی و بیهنر، نابسامانی وضعیت زندان و خانه و شهر و کشور، ظلم و بی

 اند:ه تقسیم نمودهبه پنج دست ،ها را از نظر محتواییشکوائیهطور کلی، مندند. بو...گالیه

شکایت از دستگاه آفرینش، گردش آسمان، ناسازگاری بخت،  رینظ، فلسفیهای یهشکوائ .1-الف 

 ؛…ر، ناپیدایی غایات امور ونابرابریهای مقدّ

های و شکایت از عقبه جانان فراق در جان اشتیاق و بیقراری بیان در :های عرفانیهیئشکوا -2-الف

 ؛گوناگونی که بر سر راه سالک و رجعت به اصل وجود قرار دارد

 و...؛شکایت از نابرابریهای اجتماعی، نادانی و فساد اخالق عوام  رینظ، اجتماعیهای هییشکوا -3-الف

 ؛شکوه از حاکمان و مدیران سیاسی ، نظر:سیاسیهای هییشکوا -4-الف

پریشان حالی، بیماری، خواری و بی ، شکوه از ضعف جسمانی رینظ، شخصیهای شکواییه -5-الف

دادبه: ذیل المعارف بزرگ اسالمی. دائره) از این قبیلکسی، تنهایی، ناداری و موضوعاتی 

 .(الشکوی: ذیل بتسرّامیدانشنامۀ جهان اسالم. / الشکویبثّ

گونه اشعار، و درونمایۀ غالب در این ، محور اصلی بحث استهاشکوائیهاغلب شاعر در « من»ب( 

 چرخد.میها باخبر است، از آن« من»یا است، آمده« من»حول مصایبی که بر سر 

د موضوع، گیرد و در آن تعدّات، محتوا و روند ثابتی را پی میج( شعر شکوایی، تقریبا در تمام موضوع

به در سایر مضامین که -. حتی در شکل قصیده وجود نداردیا رفتن از موضوعی به موضوع دیگر 

و تنۀ اصلی که بیانگر  به دو بخش اصلی مقدمه )تشبیب، نسیب یا تغزل(ادبی دیرین ت اقتضای سنّ

ی از آغاز تا د شکوائشود و قصایهم این روند دیده می -یده است، تقسیم میشودمضمون اساسی قص

 کنند.یک موضوع را تعقیب می ،انجام
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در اکثر  هاشکوائیهچنین هم آمیز است و یا فریادگونه و اعتراضی.اغلب یا گالیه هاشکوائیهد( لحن 

ای اوقات به طریق هجو و ریشخند به راه هزل هم ارند، هر چند در پارهاوقات بیان و نگاه جدی د

 اند.رفته

 ها وجود دارد.در آنگری و صنعتزبانی روشن و ساده دارند و کمتر اغماض و ابهام  هاشکوائیهه( 

پیشین و که در تحقیقات  ها، مشترکات کلی موجود و یافته شده در موضوع شکواییه استاین ویژگی

های عمومی )در مقابل یهرا شکوای هاشکوائیهما نام این ؛ ها اشاره شده استبا این تحقیق بدانموازی 

های ناصر خسرو، همشخصات سبکی و محتوایی شکواییدر ادامۀ مقاله با ذکر گذاریم و شخصی( می

 پردازیم.میهای عمومی و شکواییههای موجود در این دسته از آثار ناصر خسرو به بررسی تفاوت

 های ناصرخسرو:شکواییه

حرکت میکند  سنّت و شکل عادی شکوائیه در ادب غنائیجریان ِناصرخسرو بر خالف  یهاشکوائیه

 ؛شودقادات و آرمانهای وی ناشی میهای منحصر به فردی دارد که مستقیما از روحیات، اعتو ویژگی

او فکر کنند و همه صادق و ین خود متعصّب است و توقّع دارد همه چون ناصر خسرو در روش و آئ»

بلندنظر و از پستی و تذلّل بیزار باشند، فهم و ادراک مردم به سطح تعقّالت وی نزدیک باشد، مقام 

که چنین نیندیشد و رکس و مرتبت روح انسانی را در راه مقاصد پست دنیوی نریزند...پس ه

(. این توقّع 77: از ناصرخسرو تصویری« )استدالل او را نپذیرد خللی در بینش و قوّۀ تعقّل دارد

تنهایی و طرد عمومی است که شاعر تنها ، به اضافۀ متعصبانۀ آرمانی و عدم تحقق آن در واقعیت

م و نفرت خویش را بر سر خش»دارد و یا مزنجیروار و تند و تیز وهای افتادۀ یمگان را به شکوه

« ر روح او جایی تهی نگذاشته استکنند. گویی تعصّب مذهبی دکسانی میریزد که چون او فکر نمی

  (.22)همان، 

 کاااار و کاااردار تاااو ای گنباااد زنگااااری 

 بساااتری پااااک و پراکناااده کنااای فاااردا

 و چاون گرباه  بچۀ توست هماه خلاق و تا   

 مادری هرگاز مان چاون تاو ندیاده ساتم      

 ماااان گااار نبائیمااات از بهااار چاااه زایی 

 
 

 نااه هماای بیاانم جااز مکاار و سااتمکاری   

 هااار چاااه اماااروز فاااراز آری و بنگااااری 

 روز و شااب بااا بچااۀ خااویش بااه پیکاااری 

 ه بای تاو مگار خاواری    مان با تو و نا نیست

 ...مااااان چااااون باااااز بیوباااااریور بزایی

 (75: دیوان)

 کلی: ساختار .4.2

نتیجۀ حاصل از بررسی ساختاری قصاید شکوائیه در دیوان ناصرخسرو، بیانگر این نکته است که 

 :تقسیم نمود های وی را به دو نوعدر گام نخست شکواییهباید 

 های دو بخشی:: نوع اول، شکوائیه4.4.2  



 

 

 

 

 

 

 7/ سرائی در دیوان ناصرخسرو شناسی شکوائیهسبک

 ساختار کلی این نوع قصاید مبتنی بر دو بخش اصلی است:

این نوع از قصاید شکوایی در دیوان ناصر خسرو، با مضمون شکوا و ابراز نارضایتی مقدمه قصیده:  -

این معنی در چندین  شود.می آغاز)اغلب فلک غدار، بخت نامراد و روزگار جفاکار( شاعر از موضوعی 

رود. محور عمودی در این ابیات قوی است و متوالی با زبانی تمثیلی بیان میشود و جلو می بیت

  :دیگر هستندیکمنطقی و پیوستۀ ابیات ادامۀ 

 خااواهی ای گشاات زمااان ز ماان چااه می   

 رفتمماااان باااار ره ایاااان جهااااان همیاااا

 ناااازان و دناااان باااه راه چاااون دوناااان    

 هماااراه شااادی تاااو باااا مااان و یکسااار    

 رحماااااتاز مااااان باااااردی تاااااو دزد بی

 

 نیاااااازم مفااااااروش زرق و روباااااااهی 

 و سااااهیاز مکااار و فریاااب و غااادر تااا 

 بااااا قاماااات ساااارو و روی دیباااااهی   

 شااااااادیّ و نشااااااا، روز برناااااااهی، 

 دزدان نکنناااااد رحااااام بااااار راهااااای

 (175: همان)

ای است که در مقدمۀ قصیده لهأمس این بخش از قصیده، نتیجه، علت و یا راه نجات ازتنۀ قصیده:  -

کرد از مخاطبی که در مقدمه نسبت به او معترض و با تغییر رویاست. شاعر از آن سخن رفته

در  دوم )پور، پسر( به موشکافی در مشکلی کهبا مخاطب  به مخاطبی دیگر، است،مند بودهگله

قصاید، در اصل طرح  پردازد. در بیشتر مواقع، بخش دوم اینمقدمه از آن سخن گفته است می

ر بخش مقدمه به آن اشاره شده است. بخش دوم )در بیشتر له و مشکلی است که دأحل برای مسراه

 یابد:معموال تا انتهای قصاید ادامه میگیرد و حجم بیشتری از قصیده را در برمی مواقع( تعداد ابیات و

 ر قصاااد تاااو ای کااارده نهناااگ دهااا  

 زیاااان چاااااه هماااای برآماااادت بایااااد

 جسااد گااران تاریااک اساات   چاااه ایاان  

 بایااااااادرد میاکنونااااااات دراز کااااااا

  

 روزیااااات فروخاااااورده باااااه ناگااااااهی  

 گناااه چااااهی تاااا چناااد باااوی تاااو بی   

 ایااان افکنااادت باااه گاااارم و گمراهااای    

 ...طاعااات، کاااه گرفااات قاااد کوتااااهی    

 )همان(

در این « من»ست که شود آنهای ناصرخسرو حاصل میئیهنکتۀ مهمی که از بررسی نوع اول از شکوا

یعنی نوع انسان، ناصرخسرو با تبیین جایگاه ناپایدار آدمی در جهان، « ما»جانشینی است از اشعار، 

هر لحظه باید مهیای اند که افری میدگوید و آدمی را مسخی و ناامیدی از این دنیا سخن میبه تل

 کوچیدن باشد:
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 ای چااارر گاااردان ماااادرم  یگااار تاااو 

 ای خردمنااادان، کاااه باشاااد در جهاااان 

 اسات ایان جهاان   خاوار گشاته  گرگ مردم

 شااایر غاااران باااودم اکناااون روبهااام    

 ای بااودم بااه بسااتان خااوب رنااگ   اللااه

 ای مساااالمانان، بااااه دنیااااا مگرویااااد 

 ایاان جهااان بااود، ای پساار، عمااری دراز  
 

 

 ای تااو دیگااار و ماان دیگااارم   چااون ناااه  

 بااااا چنااااین بااااد مهاااار مااااادر داورم  

 بنگاااار اینااااک گاااار نااااداری باااااورم   

 سااارو بساااتان باااودم اکناااون چنبااارم    

 چااااون باااار نیلااااوفرمو اکنااااون  تااااازه

 مااااان شاااااما را زو گاااااواه حاضااااارم  

 ...هاااار سااااوئی یااااار و رفیااااق بهتاااارم 

 (477: همان)

 لحن در این نوع از قصاید شکوائیه ناصرخسرو آرام و جدی است.

 های چند موضوعی:، شکوائیه. نوع دوم2.4.2

 : تنۀ قصیده به سه بخش قابل تفکیک استدر برخی دیگر از قصاید شکوائیۀ ناصرخسرو، 

 الف. شکوائیه:
 و روز و شاب بیچاره گشت ساال و مااه    بر من
 ن دیوانگاان به یمگاان در باه زنادانم از ایا     من

 زواراندراین زنادان سانگین چاون بمانادم بای     
 زار و نفااور از صااحبتم جملااه گشتسااتند بیاا 

 کس نخواناد ناماۀ مان کاس نگویاد ناام مان       

 ب. طعاان باادخواهان و  سااتایش خویشااتن   
 چیسات  تسابیح و قاران   من ودل مونس جان

 را کمتاار نشاادگاار ناادارد حاارمتم جاهاال ماا 

 من به یمگان در نهانم علم مان پیادا چناناک   

 :و نصیحتگریج. تعلیم 
 علم و طاعت استپسر پیدا به  مردم از گاو ای

 طاعاات و احسااان و علاام و راسااتی را برگاازین

 

  

 کارها کردند بس نغز و عجب چون بلعجاب... 

 تاو خاواهم آی رب   الساری تاو فریااد از   عالم

 جز که از فضلت رهایش را سبب از که جویم

 نساب زماین و هام  همزبان و همنشین و هام 

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

 

 خاک پای خاطر من چیست اشعار و خطاب 

 سوی دانا نه نسب نه جاه و قدر و ناه حساب  

 فعل نفس رستنی پیداست او در بیخ و حاب 

 

 ذناب طاعات گااو باشاد بای    علام و  مردم بی

 گوش چون داری به گفت بوقماش و بوقنب 

 (78: همان)

 از همین نوع است شعر زیر:

 بناااااالم باااااه تاااااو ای علااااایم قااااادیر

 ن رمیاااده شااادندچاااه کاااردم کاااه از مااا

 ن بااااود بااااازو قااااوی ادب را بااااه ماااا 

 تحریااار الفااااظ مااان فخااار کااارد   باااه 

 از اهااااال خراساااااان صاااااغیر و کبیااااار 

 همااه خااویش و بیگانااه باار خیاار خیاار     

 باااه مااان باااود چشااام کتابااات قریااار    

 ن باار حریاار..... هماای کاغااذ از دساات ماا  



 

 

 

 

 

 

 9/ سرائی در دیوان ناصرخسرو شناسی شکوائیهسبک

 واجاااه کاااز ظااااهری بااادان منگااار ای خ

 بصااااارت بیلفغااااد بایااااد کااااه تاااااو    

 ساات خلااق تااو چااو از ماان نفااور    گاار از

 

 رد دیاااان را ظهیاااارنبیناااای هماااای ماااا

 ر بااه چشاامی بصاایر.....ای گااز خاار بااه نااه

 ه، مکااان هااای  باناااگ و نفیااار  تااارا بااا 

 (472: همان)

جهان از  شود و در آن به خالقگویانه آغاز میتند و تیز و شکوهای که این چنین حتی در قصیده

کند و هم تعلیم و سبک و سیاق محبوب خود هم نقد می برد هم، بهجهان و مردمش شکایت می

 ارشاد و موعظه:

 ین چه خلق و چه جهان است، ای کاریم  ا-

 راساات کردنااد ایاان خااران سااوگند تااو     

 آسااااامان یّباااااا فراخاااااوان بهشاااااتی 

 در مهلااااات نیناااااد اینهاااااا ولیاااااک از

 مااار مااارا غربااات ز بهااار دیااان توسااات  

 مااان ز بهااار دیااان شااادم چاااون زر زرد -

 از درو غ توساااااات در جااااااانم دریااااااغ

 چناااد جاااوئی آنچاااه ندهنااادت همااای   

 بقااااا ماناااادن مجااااویدر مقااااام باااای-

 ساااال سااای خفتااای کناااون بیااادار شاااو 

 جاااور بااار بیاااوه و یتااایم خاااود مکااان   
 

 

 شاارم و باایم نبیاانم کااز تااو کااس راماای   

 شااک جحاایم پرکناای زینهااا کنااون باای   

 نیساااات آن از بهاااار اینهااااا ای رحاااایم 

 تاااو، خااادایا، هااام کریمااای هااام حلااایم 

 وین سوی من باس عظایم اسات ای عظایم    

 تااو ز دیاان ماناادی چااو ساایم از بهاار ساایم 

 ساااتیم وز ساااتم توسااات ریشااام پااار   

 چیاااز نااااموجود کااای جویاااد حکااایم    

 تاااا نماااانی در عاااذاب ایااادون مقااایم     

 اصاااحاب الااارقیم گااار نخفتااای خاااواب  

 گر باااار زن بیااااوه و یتاااایم  ای سااااتم

 (175-174: همان)

د و شاعر جزئیات بیشتری یابتری میصاید شکوائی ناصرخسرو، جنبۀ شخصیدر نوع دوم از ق« من»

کند، اما از دش رفته است برای مخاطب بازگو میاو در این جهان، و در عصر خو« منِ»چه بر را از آن

گردد به الگویی چهت پند در نهایت تبدیل می ،ا، مبارز و متعصب استگرآرمان که این من، منیآنجا

فاه روزمره مهم و های اجتماعی بیش از رآلای شاعرِ من، خرد جمعی و ایدهزیرا بر .و آموختن دادن

 :قابل اعتنا است.

 خاااان و ماااان براندناااد  مااارا دوناااان ز 

 بااااال رویااااد نبااااات اناااادر زمیناااای  

 خراسااان جااای دونااان گشاات، گنجااد    

 کاااسحاااال و کاااار مااان جاااز آن نداناااد

 همانااااا خشاااام ایاااازد باااار خراسااااان

 مااانخااان و باایکااه اوباشاای هماای باای 

 ویش ساااااهونگروهاااای از نماااااز خاااا 

  قاااارونناااد و وم هامانکاااه اهلاااش قااا 

 باااه یاااک خاناااه درون آزاده باااا دون    

 کاااه دوناااانش کنناااد از خاناااه بیااارون 

 باار ایاان دونااان بباریااده اساات گااردون   

 درو اماااروز خاااان گشاااتند و خااااتون   
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 کناااد مبطااال محقااای را باااه قاااولی    

 هاااااارون امااااات  یّازیااااارا دشااااامن 

 تاااو ای جاهااال بااارو باااا آل هاماااان    

 ماارا گاار ملااک مااامون نیساات شاااید     

 بااااه آل مصااااطفی باااار عااااالم نطااااق

 

 روایاااات کاااارده حماااااد از فریغااااون  

 سرشااته اساات اناادر ایشااان دیااو وارون   

 مااااارا بگاااااذار باااااا اوالد هاااااارون   

 ماااامون هسااات مااااذون کاااه افااازونم ز

 نفریاااااادونم فریااااااادونم فریااااااادو 

  (137: همان)

 های ناصرخسرو بسیار تند و تیز و پرخاشگرانه است.لحن در این نوع از شکوائیه

 های فکری:ویژگی 2.2

تعهد . هدف آن مذهب است. هدف او حکومت تشیع است و شعر ناصرخسرو همه متعهد است

احساسات او جوشد و با ، مسلک و آیینی که از درون او میناصرخسرو تعهدی آیینی و مسلکی است

طرفدار او سازد. اندیشۀ کمگونه عواطف و احساسات میاز این گاه شعر او را نیز سرشاردرمیامیزد و آن

و  ییهمراه درک تنهافکر و آرمانی که برگزیده است، ببسیارش بر سر ت ها و پافشارییریگو سخت

دهای تندی را در شعر منزوی رها شدنش توسط مردم، همواره بغض و کینه و در نهایت خشم و فریا

تری دارد، اگرچه خود متوجه آن نیست. او در تعصب ناصرخسرو وضع دردناک» .کنداو منعکس می

گیری از این نظم دنیایی فاصلهسو تنها راه چاره را اض اخالقی و زهد عبوس خود، از یکسخت و اعتر

سرود « )تعویض کند. ست که مصداق نظم مسلط را در همین دنیاپندارد و از سوی دیگر بر آنمی

همین جهت است که قصاید شکوائیۀ او از لحنی به لحن دیگر، از زبانی به و دقیقا ب (.24 بیداری،

ست و هم و هم مبین احساسات او کندبه موضوع یا موضوعات دیگر سیر میزبان دیگر و از موضوعی 

   های او.بیانگر اعتقادات و آرمان

فقط در آن  ظاهریخالف شکل و هیات ناصر خسرو، برنظام فکری غالب در این نوع از قصاید 

پندآموز است. یعنی قصد و گر و نصیحت است و همآمیز و انتقادی گالیه هم، نیست یهشکوائ انحصار

بلکه او با الشکوی، شرح احوال یا ذکر مصیبت نیست. بثفقط منظور اصلی شاعر از گله و شکوه، 

های صائب و آالمی که در گردنههای دشوار و بعضا ناگزیر زندگی و توصیف متصویر کردن موقعیت

، شرایط را برای تبیین هدف و منظور یداگون حیات انسان برای او پیش میاو مراحل گون سخت

ب فکری ای اخالقی یا مذهبی و نیز تبلیغ سبک زندگی و مشراصلی خود از شعر که یاد دادن نکته

  :ندکواهش است آماده میدلخ



 

 

 

 

 

 

 11/ سرائی در دیوان ناصرخسرو شناسی شکوائیهسبک

 بشناساااید  خراساااان  فروشاااان  شاااعر ای 

 بر حکمت میاری ز چاه یابیاد چاو از حارص     

 را شاااما طباااع ماااریکتاااا نشاااود حکمااات 

 نداریاااد بااااک طماااع باااه بشاااودتان ار آب

 فقیهااان امااروز چااه بخواهیااد راساات گاار

          
 

 گاار شااعرائید  ماارا سااخنهای ژرف ایاان 

 امرائیاااد  ماااداح عاشاااق و غااازل فتناااۀ

 دو تائیااد پشاات شااما مااال طمااع  از  تااا

 و گیائیاااد ساااپس آب ساااتوران مانناااد

 ریائیااااد اهاااال شااااما تزویرگراننااااد

 (477)همان، 

حکایت و زبان روایی در ادب تعلیمی جایگاه رفیعی دارد و از دیرباز بزرگان ادب تعلیمی نظیر 

کوتاه و بلند و  هایوی، سعدی و... در آموختن و نصیحتگری از زبان روایی و حکایتسنایی، مول

اند. ناصر خسرو برای آموزش و یاد دادن کمتر های نهفته در آن حکایات سود جستهها و عبرتآموزه

ای گونهشخصی و اتفاقات زندگی خود را ب هایگری رفته است، اما در عوض تجربهحکایت دور و بر

زندگی و دقایق کاتی از پیش روی مخاطب میگسترد تا ن با زبانی اعتراضی و لحنی پرخاشگر تمثیلی

ود های خپیری، علما و زعمای عصر و تنهاییچه از حبس، او اگر را به او یاد دهد. دینجهان و 

سازد که او را پله پله تا مقصد و منظور اصلی شعر ما از تمام این سخنان نردبانی مینالد، امی

 متعهدش، یعنی تبلیغ تفکر خود و اندرزدهی به عامه مردم برساند:

 ز افتعاااال اهااال زماناااه ماااال شااادم      دل

 تااا همچااو زیااد و عماارو ماارا کااور بااود دل   

 گاااهی ز درد عشااق پااس خااوب چهرگااان    

 وقاات خاازان بااه بااار رزان شااد دلاام خااراب  

 ویاان آساایا دوان و درو ماان نشسااته پساات   

 اسااتپنداشااتم کااه دهاار چراگاااه ماان شااده 

 بااااره ساااوی اوور کااارد، بااااز دگرگااار جااا

 یااک چناادگاه داشاات ماارا زیاار بنااد خااویش 

 رنااج روزگااار چااو جااانم سااتوه گشاات     وز 

 گفاااتم مگااار کاااه داد بیاااابم ز دیاااو دهااار 

 صااااد بناااادگی شاااااه ببایساااات کااااردنم 

 حاصااالمجاااز درد و رناااج چیاااز نیاماااد باااه

 وز مااال شاااه و میاار چااو نومیااد شااد دلاام   

 گفاااتم کاااه راه دیااان بنمایناااد مااار مااارا  

 شاااد باااش کااه رسااتی زجااور دهاار »گفتنااد 

 گفااتم چااو نامشااان علمااا بااود و حااال خااوب

 زایشااان بااه قااول و فعاال ازیاارا جاادا شاادم 

 کجااا شاادم عیاابم نکاارد هاای  کساای هاار 

 گاااهی ز حاارص مااال پااس کیمیااا شاادم  

 وقاات بهااار شاااد بااه آب و گیااا شاادم     

 ایاادون سپیدسااار در ایاان آساایا شاادم    

 تااا خااود سااتوروار ماار او را چاارا شاادم    

 وار از پااااس هیهایهااااا شاااادممیخااااواره

 نااوا شاادمحااال و باااز گهاای باایگااه خااوب

 یااک چنااد بااا ثنااا بااه در پادشااا شاادم    

 چاااون بنگریساااتم ز عناااا در باااال شااادم

 روا شاادم یااک امیااد کاازو ماای    از بهاار

 زان کس که ساوی او باه امیاد شافا شادم     

 زی اهاال طیلسااان و عمامااه و ردا شاادم   

 زیاارا کااه ز اهاال دنیااا دل پرجفااا شاادم   

 تااا شاااد گشاات جااانم و اناادر دعااا شاادم  

 کز دست جهل و فقر چو ایشان رهاا شادم  
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 ه قااال و قیاال و مقاااالت مختلاافتااا چااون باا

 گفتم، چو رشاوه باود و ریاا ماال و زهدشاان،     

 شااامار و دهاااا مااار زماناااه رامکااار اسااات بی

 چااون غاادر کاارد حیلااه نماناادم جااز انااک ازو

 چاااون در حاااریم قصااار اماااام اللاااوا شااادم 

 الزمااان بتافااتباار جااان ماان چااو نااور امااام  
 

 

 شااان فنااا شاادماز عماار چنااد سااال میااان

 «ای کردگااار باااز بااه چااه مبااتال شاادم  »

 چنااین رمیااده بااه مکرودهااا شاادم ماان زو

 فریااادخواه سااوی نباای مصااطفی شاادم    

 ناگاااااه بااااا فریشااااتگان آشاااانا شاااادم

 لیاال الساارار بااودم شاامس الضااحی شاادم 

 (137-138: همان)

خت و تلخ های سهای روحی و جسمی خود از تجربهدر این قصاید ابتدا با تشریح رنجناصر خسرو 

از بازیهای  یی، درک نشدن توسط دیگران گله میکند.گوید. از پیری، ناتوانی، تنهازندگیش سخن می

، هایش را غارت کردهه است، داراییوفا چگونه او را به بازی گرفتکه جهان بیروزگار میگوید و این

در این مضامین، فریاد اعتراض، بغض حسرت و آه  هایش را ذره ذره از او گرفته است و ...توانایی

 ندامت مضمر است:

 بااادین گاااوی مااادوّرایااان چنبااار گردناااده 

 وز مااوی و رخاام تیرگاای و نااور باارون تاخاات 

 هر وعده و هر قول که کرد ایان فلاک و گفات   

 

 پااس هاار چااه هماای زیاار شااب و روز بزاینااد 

 یااب تااو ساافلی و کثیااف اساات ولاایکن   ترک

 بنگااار کاااه خداوناااد ز بهااار تاااو چاااه آورد 

 
 

 ج

 چون سارو ساهی قاّد مارا کارد چاو چنبار        

 تازناااده شاااب تیاااره پاااسِ روزِ مناااوّر    

 عااده خااالف آمااد و آن قااول ماازوّر    آن و

 (131)همان: 

 فرزناااد دروغناااد و مااازور هماااه یکسااار  

 گاار علااوی و لطیااف اساات باادو در صااورت

 از نعماات باای ماارّ در ایاان حصاان ماادور    

 (131)همان، 

تمهیدی هستند برای بسط و  چنینهمها نیستند بلکه قصیده تنها منظور و مقصودها، اما این گالیه

ین ناصر خسرو در ابه تعبیر دیگر  اند.بر اساس این زمینه بنا شده که تعلیمی مفاهیمگسترش 

آیینۀ عبرتی ساخته است برای آموز و به اصطالح عبرت داستانی ، زندگی و سرگذشت خود راابیات

  :مخاطب

 خوانااااد بااااه زرقگاااار تاااارا دنیااااا همی

 آن کنااد بااا تااو کااه بااا ماان کاارد راساات   

 ی او ز مااان برخاااوان کاااه مااان   هاااافعل

 خوانااااد بااااه زرقهمیگاااار تاااارا دنیااااا 

 آن کنااد بااا تااو کااه بااا ماان کاارد راساات   

 

 ماااااااان درو غ و زرق او را منکاااااااارم  

 ن بنشاااین و نیکاااو بنگااارم پااایش مااا 

 ه دیااادم درخاااورم هااار جفاااایی را کااا 

 ماااااااان درو غ و زرق او را منکاااااااارم 

 کاااو بنگااارم پااایش مااان بنشاااین و نی 

 (477: همان)



 

 

 

 

 

 

 13/ سرائی در دیوان ناصرخسرو شناسی شکوائیهسبک

و جهان انتخاب  مفاخره، از راه و روشی که خود در برابر روزگار طریقب بعضا در این قصاید شاعر

کند. به سیزۀ عملی زندگی خود را تبلیغ میای تلویحی منش و گونهگوید و بنموده است سخن می

مثال ، با ذکر است کردهآمیز در بخش مقدمه ذکر ای را که به زبان شکوهلهأبیان دیگر او راه حل مس

هت تعلیم و و هم از مفاخره در ج شکوائیهکند و بدین ترتیب هم از میاز زندگی خود ارائه 

اسی و برگزیدن ها را به خداشناسی، خودشنخودستاییهای ناصر، انسان»پندآموزی سود میجوید 

دارد تا در تزکیۀ نفس بکوشند و وجودشان منبع خدمت فضایل نیک دعوت میکند و از رذایل باز می

  (:8آموزنده  در اشعار ناصرخسرو.  خودستائیهای« )به خلق گردد

 از صااااااحبت خلااااااق دل گسسااااااتم 

 در آب نامیااااااااااااااااااااادی آن ردا را

 ان پاااس مااان آماااد چاااون ساااایه جهااا 

 جوینااااادۀ جگساااااته گشااااات از مااااان 

 ریااااااد دیااااااوم از ماااااان لاااااایکن بب

 مااان دسااات هاااوا باااه حبااال حکمااات  

 

 م دل ببساااااااتماندیشاااااااه نااااااادی 

 کااااش طمااااع طااااراز بااااود شسااااتم 

 ه مااان از او بجساااتم چاااون دیاااو کااا  

 هماایش جتسااتم...و ماان جساات چااماای

 چااون دیااد کااه ماان چنااو نااه مسااتم    

 ه ساااازا و سااااخت بسااااتمبسااااتم باااا

 (227)ناصر خسرو: 
قوای درونی خود و یا ها یا ست که شاعران از برخی از اندامآن هادر شکوائیه غنائیرسم معهود ادب 
ر ز دست دیده و دل ه»کنند، جمالتی نظیر گناه عاشقی را به آنان حواله می کنند وخود شکوه می

گنجند. می غنائیادب ها مستقیما در نوع شود. این نوع گالیهبسیار دیده می هاشکوائیهدر « دو فریاد
 نالداغلب از خود ابراز نارضایتی میکند و می سازد. اوهایی را مطرح میچنین گالیهناصر خسرو نیز 

راه نیک و راه نافرجام ای هم قصد او آموختن و ایجاد تمایز بین از چنین ناله و گالیه درواقعاما 
 آورد: حساببناصر خسرو را هم باید در زمرۀ ادب تعلیمی  هایشکوائیهگونه اینزندگی است. 

 ار دشااامن مااان خاااود مااانم عجااابیا
 دشاامن ماان ایاان تاان بااد مهاار مساات   
 وایاام از ایاان دشاامن باادخو کااه هاای    
 جاماااااه بدرناااااد از اعااااادا و آناااااک 
 دشاامن ماان چاااهی و تیااره اساات و ماان

 
 

 نفایه تان مان در ایان جهاان    ای ناکس و 
 من دوستدار خویش گمان بردمات همای  
 اکنون که شد درست که تو دشامن منای  
 کار خر است سوی خردمند خواب و خاور 

 

 خیاااره گلاااه چاااون کااانم از دشااامنم   
 کاااارده گااااره داماااان باااار داماااانم    
 زو نشاااااااود خاااااااالی پیاااااااراهنم  

 ش بدریاااد ز خاااود، خاااود مااانم جاماااه
 برتااااار از ایااااان تیااااازرو روشااااانم   

 (373)ناصر خسرو: 
 

 ای نبااود کااس از تااو بتاار ماارا   همسااایه
 جااز تااو نبااود یااار بااه بحاار و بااه باار ماارا 
 نیااز از دو دساات تااو نگااوارد شااکر ماارا   
 ننگ است نناگ باا خارد از کاار خار مارا      

 (12)همان: 
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 ای تااان تیاااره اگااار شاااریفی اگااار دون
 گار تااو شااریفی و بهتااری تااو ز خویشااان 

 

 نبسااااۀ گردوناااای و نبیاااارۀ گااااردون  
 ش خویش شبیخونبری سوی خویکهچون

 (8)همان، 
   

های شکوه شخصی ناصر خسرو باید گفت، هایشکوائیهبندی کلی مختصات فکری این نوع در جمع

موضوع  در مقدمۀ قصاید ناصر خسرو اغلب بهسیاسی مطرح شده  و شخصی، فلسفی، اجتماعی

به عناد و لجاج و  ست تا جهانی را کهحکیم اسماعیلی در پی آن»شود. تعلیم و پندآموزی منجر می

خردی آن را تباه کرده است، آموزش خردورزی و بلنداندیشی دهد. ، و خرافه و بیتعصب خو گرفته

سرود بیداری. « )شودحتجاج و استدالل با عامۀ مردم میدر نتیجه سهم بزرگی از کار او مصروف ا

این نوع قصاید را  بنابراین است، شکوهحجم پنددهی در این نوع قصاید بیش از گالیه و  (.77

 توان در حوزۀ ادبیات تعلیمی جای داد.می

 علمااا را کااه هماای علاام فروشااند ببااین    

 هر یکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طماع 

 گرش پنهانک مهمان کنی از عاماه باه شاب   

 ه دیان انادر دیواناه شادند    گر همه خلاق با  

 رد جهالاات بفشااانآمااوز و ساار از گاادانااش

 ره دیان به چپ و راست مدو، راست بارو بار   

 

 به ربایش چو عقاب و به حریصای چاو گاراز    

 دهااان علااام فاااراز و دهااان رشاااوت بااااز

 ساااز و طرباای یااابیش و رودنااواز...   طبااع

 ویش تاو دیواناه مسااز   ای پسر خویشتن خا 

 راستی ورز و بکان طاعات و حیلات مطاراز    

 تر اسات ای پسار از تاار طاراز    ره دین راست

 (113-112)همان، 

گردد، پناه بردن ارائه می انسان شخصی و اجتماعی برای تمامی مشکالتدر این قصاید، راه حلی که 

ویژه حکمای اسماعیلیه و ب– های دنیوی و التجا به اولیای دینه دین، خردورزی، دوری از دلبستگیب

 است: -امرای فاطمی

 چنااد بگشاات ایاان زمانااه باار ساار ماان   

 یاااار مااان و غمگساااار باااود و، کناااون  

 مکاااار تااااو ای روزگااااار پیاااادا شااااد 

 نخواهااااد گزیااااد اگاااار بهشاااامنیااااز 

 سااار تاااو دیگااار باااد، آشاااکار دگااار    

 یاااار مااان اماااروز علااام و طاعااات باااس

 چاااون نپساااندم ساااتم ساااتم نکااانم   

 خواناادن فرقااان و زهااد و علاام و عماال   

 اسات غار جهاان گرچاه تناگ و تاار شاده     
 

 

 ساااار مااارا گااارد جهاااان کااارد خناااگ   

 غاااام بفاااازوده اساااات غمگسااااار ماااارا 

 نیااااز دگاااار مکاااار پاااایش مااااار ماااارا 

 ار ماااارازیااان سااااپس از آسااااتینت ماااا 

 سااااار یکااااای باااااود و آشاااااکار مااااارا

 شاااااید اگاااار نیسااااتی تااااو یااااار ماااارا

 پناااااد چناااااین داد هوشااااایار مااااارا  

 مااااونس جاننااااد هاااار چهااااار ماااارا    

 عقااال بسااانده اسااات یاااار غاااار مااارا    

 (126)ناصرخسرو: 



 

 

 

 

 

 

 15/ سرائی در دیوان ناصرخسرو شناسی شکوائیهسبک

 های زبانی:ویژگی .9.2

، )صرف و نحو( این نوع از قصاید ناصر خسرو از لحاظ مختصات سبکی در سطح زبانی ۀمقدم

برجستگی و امتیاز خاصی نسبت به سایر قصاید ناصر خسرو ندارد. همان مختصات رایج شعری 

سبک خراسانی در این قصاید نیز جاری و ساری است. سادگی لغات و زبان، وضوح و روشنی سخن، 

های عمدۀ قصاید ناصر از ویژگی ساده نثردوری از تکلف و پیچیدگی و نزدیک بودن زبان شعر به 

 او نیز وجود دارد. شکوائیۀ از قصایدقسمت ست که در این خسرو ا

 ه نااااالم از دهاااار جفاپیشااااه زی کاااا  

 باااا شسااات و دو ساااالم خصاااومت افتااااد 

 مااااااالی نشناساااااام ز عماااااار برتاااااار

 

 سااات ناااال ناااالم  گاااویم ز کاااه کااارده  

 سااات زار حاااالم از شسااات و دو گشاااته 

 ز بهااااار ماااااالمشاااااید کاااااه بناااااالم  

 (322: همان)

که با روحیات و -د شومیسخن وارد مضامین اصلی رود و قصیده پیش میدر اما هر چقدر که بیشتر 

دگرگونی عالوه بر معنی و مضمون حتی در سطح زبانی  -های او نیز هماهنگی بیشتری دارداندیشه

ذهن او چه در اندیشه و از آنجا که آن»ید ر و ترکیبات شعری او بوجود میاشعر، انتخاب الفاظ و تعابی

طلبد با مضامین اشعار دیگران فرق دارد، زبان او از حیث واژگان و ت بیان میدر تکاپوست و فرص

ات تازه ترکیبات از دیگر شاعران این سبک متمایز است، بخصوص که قریحۀ وی، ترکیبات و تعبیر

ترکیبات و اصطالحات جدید و متمایزی که در این  (.77چشمۀ روشن. « )آفریندنیز به مناسبت می

های جدید است که در بخش بعدی گذاریو نام ها وجود دارد، بیشتر از مبحث نشانهبخش از شکوائیه

 اند.)سطح ادبی( بررسی شده

 های ادبی و بالغی:یژگیو. 1.2

است تشبیهات و  گونه شعرهای ناصرخسرو وجود دارد، عبارتترین شاخصۀ ادبی که در اینمهم

و تعلیم مضمونی تکرارشونده در دیوان این  شکوائیههای متعدد. اگر چه مضمون استعارات و تشخیص

گونه تشبیهات، تصاویر جدیدتری را در شعر وارد سازد ت، اما او میکوشد تا با استفاده از اینشاعر اس

تنوع بود، که در کالم تغییر و یهایی نمیو تازگی بیشتری به آن بخشد؛ در واقع اگر چنین صورتگر

میگشت و کننده ضمون بسیار تکراری، خستهدلیل وجود چند مبآفرینند، کالم ناصرخسرو  می

 داد.بسیاری از قابلیتهای اثرگذاری خود را از دست می

 . تشخیص:4.1.2

آرایۀ تشخیص است. ناصر خسرو  ،کندجلب توجه می هاشکوائیهای که در این آرایه مؤثرتریناولین و 

 دهد:ها نسبت میصفات انسانی را بدان و است و روزگار را مورد مخاطبه قرار دادههمۀ عوامل جهان 

 جهانااا ماارا خیااره مهمااان چااه خااوانی   

 کس از خوان تو سیر خاورده نرفتاه اسات   

 خااوانیکااه تااو میزبااانی نااه بااس نیااک   

 از ایاان گفتماات ماان کااه بااد میزبااانی    
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 چااو ساایری نیابااد هماای کااس ز خواناات 

 یکاای نااان دهاای خلااق را ماای ولاایکن    

 

 نخاوانی هم آن به که کاس را باه خوانات    

 اگرشااان یکاای نااان دهاای جااان سااتانی  

 (274: همان)

 تشبیه:. 2.1.2

ها است. بنای اساسی بسیاری از جمالت در این این نوع شکوائیهدر بارز دیگر  از تصویرهایتشبیه 

 نوع اشعار بر پایۀ تشبیه بنا شده است:

 ای ساااتمگر فلاااک ای خاااواهر آهااارمن   

 و زردآلاااوچااانااارم کااارده ساااتیم و زرد  

 
 

 و کنااون ماان ماانش زرو  ودکااان بااعااالم 

 ای عجباای خلااق را چااه بااود کااه ایاادون   

 

 ه چاه افتااد تارا باا مان      چون نگاویی کا   

 ه بخاواهیم همای خاوردن   قصد کاردی کا  

 (35)همان، 
 

 کاااانمرا باااه نفاااس ناطقاااه   زرّ ساااخن

 ی ز ناااام و نشاااانمساااخت بترساااند مااا

 (212)همان، 

کند و هم خود را که که از او گله و شکوه می طرف مخاصمه یعنی جانبی راناصر خسرو، هم 

کند ها و امور مختلف تشبیه میپدیده اعتراضی دارد و در این مدعا دادخواه اصلی است، پیوسته به

 تا کالم و زبان را تازگی بخشد:

 علمااا را کااه هماای علاام فروشااند ببااین    

 طماع و ز بس جهال و  همچو نهنگیهر یکی 

 
 جهاان باازی  جهان بازیگری داند مکان باا ایان    

 

 و اکنون مای فارود آرد   چو کاخی خوببرآوردم 
 

 چه باشد بازی، آن باشد که ناید هی  حاصال زو 

 
 

 به حریصی چو گاراز و  ربایش چو عقاببه  

 دهاان علاام فااراز و دهاان رشااوت باااز     

 (113-112)همان، 

 اگرچاه تیزپار باازی   که درماانی باه دام او   

 برآورده فارود آری نباشاد کاار جاز باازی     
 پورا به روز و شب پاسِ باازی همای تاازی     تو پس 
 (127)همان: 

ای تازه بر تن سخن ست که پیوسته جامهها مشخص است، تالش شاعر برای آنهمانگونه که در مثال

اند و آن را به طرازی نو بنماید، اما در عین حال التزام او برای سادگی سخن که منجر به بپوش

 -شودسرو و اصوال شعر تعلیمی شمرده میعر ناصرخو مشخصۀ اصلی ش-سهولت درک مخاطب است 

روی تشبیهات موجود در این کالم اغلب از امور محسوس یر هم رعایت شده، از ایندر این نوع تصاو

 شود:ها دیده میا عقلی و تخییلی در آناند و کمتر تشبیه غامض، یبرگزیده شده



 

 

 

 

 

 

 17/ سرائی در دیوان ناصرخسرو شناسی شکوائیهسبک

 بااااه کااااردار مساااات اشااااتریزمانااااه 

 

 لشاااااکر خااااارداد و ماااااردادز جاااااور 

 محااال اساات ایاان طمااع هیهااات هیهااات 

 ز بهااااار آنکاااااه تاااااا در دامااااات آرد 

 خااااواهی کااااه جاویاااادان بمااااانی همی

 تاااو تاااا ایااان بادپیماااائی شاااب و روز   

 از ایااان پااار بااااد خاناااه هااام باااه آخااار
 

 

 ماااارا پساااات بسااااپرد زیاااار ساااابل   

 (461)همان: 

 کااااس داد توانااااد داد مااااا را هاااای  

  دیااادی کاااه دادش داد خااارداد یکسااا

 ماار تااو را خاارداد خااور داد  چااو مرغااان

 بنیااااد سسااات ۀپربااااد خانااا در ایااان 

 در ایااان خاناااه برآماااد ساااال هفتااااد   

 بااارون بایاااد شااادن ناچاااار باااا بااااد    

 (61)همان: 

 های شاهدآوری را به خود اختصاص داده است:گونههم سهمی از اینتلمیح 

 بااه ساایه چاااه درون مااانی  همچااو بیااژن

 چااون هماای باار ره بیااژن روی ای نااادان 

 

 گاار تااو بااه دنیااا بنهاای گااردن  ای پساار  

 پس چه گویی کاه نبایسات چناان کاردن    

 (35)همان، 

یابد و در چند بیت پیاپی تکرار شده و اده از تشبیه حکم یک تمثیل را میها، استفدر برخی از نمونه

شود، همچون ابیات زیر که در آن ناصر در سخن وارد میمضامین و تعابیر دیگری بر اساس آن 

دیگری را وارد  تشبیهکند و بر همین اساس، در هر بیت گیتی را به زنی جادوگر مانند می خسرو

 پیر، عروس، کدبانو(: کند )مادر، گندهمی

 وینا این کهن گیتی ببرد از تازه فرزنادان  

 ش را بسیار باز آیاد ناوی   مادرچون کهن 

 هرکه را نو گشت مادر او کهن گاردد، بلای  

 هاشمزور جامهکی شوی غره بدین رنگین 

 عاروس کدخدائی کرد نتوانی بر این ناکس 

 خواناد تاو را  تا نخوانیش او به صد البه همی
 

 

 !ما کهن گشتیم و او نو اینات زیباا جاادوی    

 مادری دیدی که فرزندش کهن گردد هگارز 

 همچنین آید به معکاوس از قیااس مساتوی   
 آگاه شاوی    گنده پیرچون ز فعل زشت این بد 

 کدبانویزانکه کس را نامده است از خلق ازو 

 راست چون رفتی پس او پیشت آرد بادخوی 

 (344: همان)

 . استعاره:9.1.2

ی طبیعت و موجودات هاهای جدیدی هستند که بر روی اشیا و امور و پدیدهها در واقع ناماستعاره

عالوه بر -قراردادی و موضوعینه –های اختیاری شوند؛ طبعا در گزینش این نامجهان گذاشته می

 اندیشه و عواطف شاعر بسیار تاثیرگذار است: خالقیت،
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 گون پشکمپیروزهین ربسی رفتم پی آز اند

 ساایه دیبااارد ایاان گاا مرواریاادفاارو باریااد 
 که بر عارض پدید آمد نرگسبگریم من بر این 

 

 کم آماد عمار و ناماد مایاه آز و آرزو را کام      

 وفاا عاالم  بیکه بر دو عارض من بست دست 

 مرا زیرا که بفزایاد چاو نارگس را بیایاد نام     

  (1377)ناصر خسرو، 

همین ، بدمورد خطاب و نقد شاعر واقع میشوهای ناصرخسرو بسیار جایی که فلک در شکوائیهاز آن

 تری آن را بنامند:تر و متنوعب تازهابا نام و الق کوشد تاجهت شاعر پیوسته می

 خضااااراروزن قبّااااۀ گردناااادۀ باااایای 

 

 گنباااد زنگااااریو ای کاااار و کاااردار تااا

 

 ن گااوی ماادورباادی چنباار گردناادهایاان 

 

 باااا قامااات فرتاااوتی و باااا قاااوّت برناااا   

 (4: 1377)ناصرخسرو، 

 ز مکاار و سااتمکاری بیاانم جاا نااه هماای 

 (74)همان، 

 و چنبار چا را کارد  چون سرو سهی قاد ما  

 (137)همان، 

 گیرد:تیز استعاری بسیار بهره می تند وناصر خسرو در مقام منتقد اجتماعی نیز از این زبان 

 اماااروز باااه زیااار پاااای، دیااان اسااات   

 مااااا راعاااااد نااااد بااااه  هزمااااان بز

 سااادّ یااااجوج ساااورار شاااده اسااات   

 دجّاااالق شاااده اسااات بااار منبااار حااا

 

 در ظلماااااات غفلااااات و شااااار  انااااا 

 بااااااد صرصااااار از مغااااارب حاااااق،  

 ذر کاااان ای باااارادریااااک چنااااد حاااا

 و زیاااار منباااارخااااامش بنشااااین تاااا

 (74: همان)

اقوامی که در شرع و نگرش گونه که در مثال مشخص است، ناصر خسرو با تلمیح قرار دادن همان

شوند، با زبانی استعاری دشمنان ت جوامع انسانی مسلمانی محسوب میکار و آفدینی بعنوان گناه

ار اجتماعی و و وضعیت اسفب ، ازخویش و مخالفان فکری و سیاسی خود را با آنان برابر شمرده

 نالد. معه خود میمذهبی جا

ای میان هایی از تاریخ اسالم، مقایسهص یا اشخاصی، با اشاره به داستانوی بدون نام بردن از شخ

کامال به حق  که آن را-کند و تمایزی بین راه خود مخالفان فکریش در کالم ایجاد می خود و

–داند. او با این شیوه ل میتعاری دشمنانش را ملحد و باطو راه مخالفانش نهاده، با زبان اس -داندمی

طور ضمنی در عین دفاع از منش و خط فکری خود، مخاطب را به راه و ب -مقایسه خود و مخالفان

 خواند:فرامی -راه سعادت از دیدگاه شاعرتنها –مسلک خود 

 ای باااااااار خااااااادای و کردگاااااااارم

 زیاااارا کااااه بااااه روزگااااار پیااااری    

 راز دل هرکسااااااای تاااااااو دانااااااای 

 را ساااااپاس دارم  مااااان فضااااال تاااااو 

 جاااز شاااکر تاااو نیسااات غمگساااارم    

 دانااااای کاااااه چگوناااااه دل فگاااااارم 



 

 

 

 

 

 

 19/ سرائی در دیوان ناصرخسرو شناسی شکوائیهسبک

 دانااای کاااه چگوناااه مااان باااه یمگاااان 

 سااااااااپاه بوحنیفااااااااه از باااااااایم 

 ترسااااول یّزیاااارا کااااه بااااه دوساااات 

 تاااااو داد دهااااای باااااه روز محشااااار 

 گماااااره ساااااتور ۀرماااااباااااا ایااااان 

 گمااره رمااه گاارگ و خاارس زیاان یااک  

 

 تنهااااااا و ضااااااعیف و خااااااوار و زارم

 بیچاااااااره و مانااااااده در حصااااااارم  

 کاااااااااااارمگناهزی لشاااااااااااکر او 

 فساااارمرماااه گااااو بااای  زیااان یاااک  

 ه ماااان حمااااارم نااااهرگااااز نااااروم  

 یااااارب بااااه تااااو اساااات زینهااااارم   

 (177: همان)

 گیری:نتیجه

 دیوان ناصرخسرو، این نتایج حاصل آمد:شناختی قصاید شکوائیه در از بررسی ساختاری و سبک

از لحاظ ساختاری، این قصاید به دو نوع: الف. دو بخشی )شکوه و تعلیم(؛ ب. چندبخشی  .1

 تر ازهستند. در نوع اول لحن شعر آرام )شکوه، انتقاد و پرخاش، مفاخره و تعلیم( قابل تقسیم

  .تر از نوع دوم استدر آن عمومی« من»نوع دوم است و 

گری و پند و موعظه وارد و انواع و موضوعات به نصیحتاز لحاظ فکری، این قصاید در تمام م .2

های آرمانی ید به موعظه و حکمت و تبلیغ اندیشهانجامیده است. ناصرخسرو در تمام این قصا

 پردازد.شعر، علما، جامعه و زمامداران میخود در قبال انسان، 

ها و اعتقادات صرخسرو را به اعتراض و شکوه وامیدارد، عدم تحقق آرمانچه بیش از همه نانآ .3

م مردم فکری و مذهبیش در جامعۀ حقیقی و تنهایی، و احساس عدم درک شدن از طرف عمو

همین دلیل است که شاعر، همواره اعتراض و انتقاد خود را با تعلیم و ارشاد و تبلیغ است. و ب

 آمیزد.برای سیره و مسلک خود در هم می

 های بارز این قصاید است.اتحاد و تکرار مضامین از ویژگی .4

و پربسامدی که  برجستگی خاص یا عدول از هنجار ویژه ،این نوع قصاید در بررسی سطح زبانی .5

 دلیل بر وجود سبک شخصی در سطح زبانی این قصاید باشد به دست نیامد.

پربسامد  ،زگیِ مضمون تکراریاز لحاظ ادبی، وجود تشبیهات و استعارات و تلمیحات برای تا .6

ها و های جدید بر پدیدهیگذارسند و از استعاره برای ناماست. تشبیهات، اغلب ساده و محسو

 الخصوص مخالفان( استفاده شده است.چنین برای نامیدن غیرمستقیم اشخاص )علیهم

های ناصرخسرو و شکوائیۀ دیگر شاعران ادبیات چه باعث تمایز اصلی شکوائیهبنابر تمام این موارد، آن

 هاست.  شۀ تعلیمی و آموزندۀ مسطور در آن، اندیگشتهفارسی 
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 المعارف اسالمی.دائره
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پژوهی ادبی، ( متن1377)انتقادی ناصرخسرو قبادیانی، بشیری، محمود -بررسی افکار سیاسی -3

 .172-165، صص 3شمارۀ 

 ( جلد دوم، تهران: فردوس. 1368اهلل )تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح -4

( به کوشش مهدی ماحوزی، تهران، انتشارات 1362تصویری از ناصرخسرو، دشتی، علی ) -5
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سال یازدهم، شماره  .گیالن ما،  (1377) علی اصغر ،باباصفری، شکوائیه در دیوان ناصرخسرو -17
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