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چکیده

نا صر خ سرو قبادیانی یکی از بزرگترین شاعران ایران در طول قرن پنجم هجری ا ست که ا شعار
حکمی و پند آمیزش را که به پیروی از کسااایی مروزی ،شاااعر قرن چهارم و در جهت مبارزه با
حاکمان جبّار زمانه خویش سروده ،از وی چهرهای درخ شان در تاریخ شعر و ادب فار سی بر جای
نهاده است .یکی از اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه ،تشبیه تمثیل است .تمثیل که یکی از روشهای
بیان غیر مستقیم معانی و اندیشه های شاعر است ،یکی از مباحث گسترده ،پرسابقه و پرکاربرد در
اشعار شاعران در دوره های مختلف شعر فارسی میباشد .با توجّه به اهمّیّت این موضوع ،اهل بالغت
در کتابهای بالغی و بیانی در تعریف و تفسیر آن آرا و اظهار نظر های مختلفی ارائه کردهاند .از آنجا
که ناصرخسرو بعنوان یکی از شاعران صاحب سبک  ،نگاهی ویژه به تمثیل دارد ،نمونه های تمثیل
در دیوان ا شعار وی با ژرف نگری ا ستخراج میگردد و نمونه های م شابه این تمثیالت در ا شعار
معاصرانش مثل فرّخی  ،مسعود سعد  ،فخرالدین اسعد گرگانی ،اسدی طوسی و ....ذکر می شود تا
در پایان بتوان از این طریق به میزان نبوغ شاعر در بهره گیری از کاربرد های مختلف تمثیل جهت
مح سوس نمودن ا شعارش پی برد و دریافت که تمثیالت نا صرخ سرو در مقای سه با معا صران وی ،
عمدتاً از قریحه و معلومات شعری ناصرخسرو و بینش مذهبی او نشأت گرفته اند و جلوه بهتری در
اشعارش دارند .
کلمات کلیدی :شعر قرن پنجم هجری ،ناصر خسرو قبادیانی و معاصران  ،تشبیه ،تمثیل(ارسال المثل).

mohammadamirmashhadi@yahoo.com
 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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مقدّمه
ادبیّات فارسی در طول تاریخ همواره دو مقوله را با خود به همراه داشته است که عبارتند از :نظم
و نثر  .نظم یا شعر معموالً بیشتر از نثر به صورخیال از قبیل تشبیه  ،استعاره و ...آمیخته ا ست و از
این راه می تواند بر روح و روان مخاطب تأثیر گذا شته وبر دلش بن شیند.امروزه ادبیّات نه صرفاً از
جنبه زیبا شنا سی و هنری آن ،بلکه میتواند بعنوان مف سّر و نمایانگر دنیای اطراف زندگی ادیبان و
صاحبان ذوق مورد عنایت قرار میگیرد .بنابراین مطالعه اشعاری که در مضامین حکمی سروده شده
اند نه تنها ما را با عواطف و اندی شه شاعران بزرگی چون نا صرخ سرو بلکه با جلوه های فرهنگی و
اجتماعی زمان و محیط اطراف آنها آ شنا می سازد .هرگاه نامی از ت شبیه بر زبان جاری گردد ،بی
گمان همانندی و هم شکلی بین دو چیز یا دو پدیده در ذهن نقش میبندد  .این پژوهش بر این
است که یکی از مهمترین اقسام تشبیه یعنی تمثیل را به لحاظ کاربردهای مختلف در اشعار ناصر
خ سرو قبادیانی مورد برر سی وتحلیل قرار دهد و نمونه های م شابه به هریک از کاربرد های تمثیل
در اشعار معاصران وی از جمله فرّخی ،عنصری ،منوچهری  ،مسعود سعد  ،امیرمعزّی  ،ازرقی هروی
 ،اسدی طوسی  ،قطران تبریزی  ،ابوحنیفه اسکافی  ،عثمان مختاری و خیام نیشابوری ذکر خواهند
شد تا بتوان از این طریق ،جلوه هایی از امثال و حکم را در البه الی ا شعار این شاعر بلند آوازه
نمایان ساخت و میزانی از تأثیر گذاری چنین ا شعار حکیمانه و پندآمیز را بر روان مخاطب ن شان
داد و نمونه کاربردهای تمثیل در ا شعارش در مقای سه با معا صرانی چون فرّخی  ،م سعود سعد ،

اسدی طوسی و ....را با بسامدشان تحلیل نموده و رویکرد یکی از معدود شاعران اسماعیلی مذهب قرن پنجم
هجری را نسبت به امثال و حکم که ناشی از قریحه شاعری و بینش مذهبی شاعر است ،بیان کرد.

پیشینه و ضرورت تحقیق
با توجّه به اینکه ناصر خسرو قبادیانی یکی از مشاهیر شاعران قرن پنجم هجری است و عالوه بر
شاعری ،یک فیل سوف ،نوی سنده ،و مبلّغ مذهب نیز مح سوب می شود ،بیگمان کارهای زیادی در
زمینه شخصیّت ،طرز فکر و اندیشه ،زندگی و اشعار و آثار وی انجام شده ولی پژوهشی که به بررسی
کاربردهای تمثیل در اشعار ناصر خسرو در قیاس با شاعران معاصر وی به صورت تخصصی پرداخته
باشااد ،یافت نگردید .هرچند مقالهای دربارة کاربردهای تمثیل در دیوان خاقانی توسااط غالمرضااا
رحیمی و فرشته محمّدزاده ،استادیار دانشگاه ایالم در مجله پژوهشهای ادب عرفانی اصفهان (جلد4
شماره 4صفحات  )39-551تألیف و چاپ شده است .همین عامل انگیزه ای شد تا با ژرف نگری و
مداقّه بتوان رویکرد های نا صر خ سرو را به بهره گیری از تمثیل برای مقا صد و کاربردهای مختلف
در بین اشعارش بررسیکرده و در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
روش تحقیق
این تحقیق بصورت کتابخانه ای و توصیفی انجام میگیرد.
کّلّیات این تحقیق عبارتند از :
 -9تمثیل (ارسال المثل)
 -5شعر قرن پنجم هجری  -1تشبیه
 -4نمونه کاربردهای تمثیل (ارسال المثل) در دیوان اشعار ناصر خسرو.
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 .9شعر قرن پنجم هجری
قرن پنجم هجری ،یکی از قرون درخ شان و تأثیرگذار در تاریخ شعر و ادب فار سی ا ست که به
لحاظ تاریخی مصادف با دوران فرمانروایی غزنویان میباشد .سالطین غزنوی بویژه سلطان محمود و
سلطان مسعود غزنوی عالقة وافری به شاعران و نویسندگان داشته اند .چنانکه شاعران بزرگ و بلند
آوازه این قرن از قبیل ناصر خسرو قبادیانی ،منوچهری دامغانی ،عنصری ،فرّخی سیستانی و مسعود
سعد سلمان  ،ابوالفرج رونی  ،فخرالدین ا سعد گرگانی  ،قطران تبریزی ،ا سدی طو سی ،مختاری
غزنوی و ازرقی هروی در این دوران ظهور کرده و با حمایت سالطین غزنوی مجال خود نمایی یافته
اند .به لحاظ ادبی ،قرن پنجم قرنی ا ست که شعر دارد به سمت و سوی غنی و پر بار شدن پیش
میرود و دیگر خبری از ا شعار کم مایه وناموزون قرن سوم هجری نی ست .سبک غالب بر شعر قرن
پنجم هجری  ،سبک خرا سانی ا ست که حوزه و سیعی از خرا سان بزرگ آن دوران شامل :بلخ،
سمرقند ،خوارزم ،بخارا و ...را در بر میگیرد .سبک خرا سانی  ،سبکی ا ست که در آن شاعران با
طبیعت و محیط زندگی اطرافشان مأنوس شده اند.
 .6تشبیه
مهمترین مبحث از مباحث عمدة علم بیان ،مبحث تشبیه میباشد که تعاریف متعّددی از آن شده
ولی با وجود تعّدد تعاریف همه آنها یک دیدگاه را ارائه مینمایند .کزّازی در کتاب زیبا شناسی سخن
پارسی (بیان) تشبیه را اینگونه شرح میدهد« :مانندگی یا تشبیه ،مانند کردن چیزی است یا کسی
به چیز یا کساای دیگر بر بنیاد پیوندی که به پندار شاااعرانه در میانة آن دو میتوان یافت» (زیبا
شناسی سخن پارسی ،کزّازی  )44 :شمس العلمای گرکانی در کتاب ابدع البدایع تشبیه را اینگونه
آورده است« :مانند کردن چیزی است به چیزی در صفتی با ادوات تشبیه که در عربی کاف و کأنّ و
مثل و در فارساای چون ،همچو،گویا،گوییاو...اساات(» .ابدع البدایع ،گرکانی  )511 :پس از ارائه
تعاریفی از تشبیه آنچه از تعاریف فوق استنباط میشود ،این است که تشبیه در واقع همانند کردن
چیزی به چیز دیگر است بواسطه شباهتی که بین آنها وجود دارد.
 .3تمثیل (ارسال المثل)
یکی از انواع تشاابیه ،تمثیل اساات و سااخنوران به یاری تشاابیه تمثیل به آفرینش زمینه های
پندارین و فضاهای شاعرانه نائل میشوند .میر جالل الدین کزّازی در کتاب زیبا شناسی سخن پارسی
،تمثیل ،را اینگونه شرح و توضیح میدهد« :تمثیل گونهی پرورده و گستردهی تشبیه است و پرمایه
ترین و هنریترین گونه تشبیه نیز همان میباشد .مانروی (وجه شبه)در تشبیه تمثیل ویژگی بر آمده
از چند چیز است ؛چنانکه چندین پیوند شاعرانه در میانه دو سوی تشبیه آنگاه که باهم میپیوندند و
در هم میامیزند،وجه شبه ای پندارین و متعّدد می سازند که تمثیل بر بنیاد آن ساخته می شود .از
آنجا که پندار شاعرانه در تشبیه تمثیل گسترده است ،بستر تشبیه اغلب بیش از یک بیت میباشد.
چنانکه منوچهری میسراید:
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پااالساااایاان مااعااجاار و قاایااریاانااه گاارزن
شااا بی گیساااو فروهشاااتااه بااه دا من
باازایااد کااودکاای باالااغاااری آن زن
بااه کااردار زناای زنااگاای کااه هاارشااااب
(زیبا شناسی سخن پارسی ،کزّازی )13:
« تمثیل یا ارسال المثل آن است که وجه شبه از امور متعدّد انتزاع شده باشد و دو طرف تشبیه
از مجموع اشیایی حاصل شده باشد که به هیأت واحدی در آمده اند( » .صور خیال در شعر شاعران
سبک خراسانی ،طالبیان )41 :بطور کلی در تعریف تمثیل (ارسال المثل) میتوان گفت هرگاه کالم
حاوی ضرب المثلی با شد یا جنبه ضرب المثل دا شته با شد  ،آن تمثیل ا ست .مثلها و حکمتها از
زندگی مردم پدید میاید و پیوند آن با عامه نا گسستنی است .ارسال المثل در کتاب مثلهای فارسی
نو شته میرزا صادق صادقی ا صفهانی در ف صل ه شتادم اینگونه تعریف شده«:و آن عبارت ا ست از
معرفت اقوال سااایره که نزدیک ظهور حادثه یا جهت تمثیل حالی به حالی ایقاع کرده باشااند؛یا
غرابتی که در آن بٌود( ».مثلهای فار سی ،صادقی ،ا صفهانی « )11:امین خ ضرایی در مقدّمه فرهنگ
نامه امثال و حکم ویژگیهای ارسال المثل را برشمرده و میگوید:جمع آوری مثلها آسان ولی شناخت
و درك آنها نیاز به تعمّق دارد و ویژگیهای آن عبارتند از-5:کوتاهی و کمیّت لفظ -1روشنی و خوبی
تشاابیه-9لفظ کنایه که این آخرین پایة بالغت اساات و باالتر از آن متص اوّر نیساات»(فرهنگنامه
،خ ضرایی )14:انوری در مقدّمه فرهنگ امثال ،تمثیل و ضرب المثل را جدا میکند و میگوید « :در
کنار مَثَل ،اغلب سخنان عبرت آمیز و شعر مَثَل گونه نیز بکار می رود.ولی باید دان ست که آنها با
مَثَل قرابت و تشابه دارندولی عین مَثَل نیست»(فرهنگ امثال سخن ،انوری)11 :
« ساختار ضرب المثل بدین شکل ا ست که ابتدا دو جمله را بدون ذکر ادات ت شبیه به یکدیگر
مانند کنند و مشبّه به ضرب المثل باشد .در این صورت،تشبیه مرکّب (تمثیل)و مضمراست و غرض
از تشبیه ،تأکید مشبّه میباشد ؛ چنانکه سعدی میسراید :
سااااوز نی بااایااد کز پااای برآرد خاااری
غم عشاااق آ مد و غم های دگر پاك ببرد
(نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا)544:
 .4نمونه کاربردهای تمثیل (ارسال المثل) در دیوان اشعار ناصر خسرو
مهمترین کاربردهای تمثیل در دیوان ناصرخسرو بر شش قسم میباشند که عبارتند از:
 -1کاربرد برای پندواندرزدادن
 -5کاربرد برای اثبات یک حکم
 -4کاربرد برای ترغیب وتشویق به کاری
 -9کاربرد برای تحذیر از کاری
-1کاربرد برای طلب کردن
 -1کاربرد برای ترویج یک عقیده یا سنّت عامیانه
 .4.9نمونه های کاربرد تمثیل دراشعارناصرخسرو برای اثبات یک حکم
دراین کاربرد تمثیل جهت اثبات یک حکم درنظرگرفته شده است؛ یعنی یک حکم کلّی در نظر
گرفته میشود ،سپس شاعر برای اثبات آن حکم یک تمثیل را انتخاب کرده و در آن بیت بکار میگیرد.
سااارت بااایااد نخساااات آنگاااه دساااتااار
ساا ا خن پ یش ساا ا خناادان گو ،از یرا
(دیوان ناصرخسرو)51:
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م صراع اوّل این بیت یاد آور تعبیر زیبای « م ستمع صاحب سخن را بر سر ذوق میاورد » ا ست.
سرت باید نخست آنگاه دستار معادل با این تعبیر است که همیشه در هرکاری اصل برفرع اولویت
دارد و باید در هرکاری تناسبات را رعایت نمود .نمونه مشابه در اشعار معاصران ناصرخسرو پیدا نشد
بااچااه ساااانااجاااب زایااد از ساااانااجاااب
تااخاام اگاار جااو بااود جااو آرد باار
(همان)13:
بیت فوق میتواند معادل با شد با این تعبیر که از هر چیزی باید متنا سب با قابلیت ذاتیش انتظار
داشت .مثال ًنمیتوان دانه گندم را کاشت و از آن انتظار برداشت جو را کرد .ابیات معادل با این بیت
در اشعار معاصران ناصرخسرو در منظومة ویس ورامین فخرالدین مشاهده شد ؛ چنانکه میسراید :
ناایااارد شااااا بااد جااز تااخاام بااد بااار
نااباااشااااد مااار را بااچااه بااه جااز مااار
( ویس ورامین)511 :
اگاارچااه مااا دهاایاامااش آب شااااکاار
درخاات تاالااخ هاام تاالااخ آورد باار
( همان ) 541 :
ناارویااد هاارگااز از پااوالد شاااامشاااااد
طاامااع چااون کااردی ازگاامااره دلاایاالاای؟
(دیوان ناصرخسرو)15:
بیت فوق معادل است با اینکه انسان از آدم نابینا تقاضای نشان دادن راه نماید که کاری عبث و
غیرممکن است .نمونه ی مشاب این بیت در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
کزریااگ ناااسااارشاااات خردمنااد را خمیر
خاایااره ماایااازمااای ماارایاان آزمااوده را
(دیوان ناصر خسرو)549 :
شاید مصراع دوم این بیت اشارهای به ماجرای حضرت ابراهیم داشته باشد که در دفتر دوم مثنوی
در ضمن یکی از دا ستانها بیان شده که دانه های ریگ که از صحرا ب سوی خانه میبرد ،در خانه
تبدیل به دانه های گندم شدند و ناصر خسرو این قضیه را احتماالً مدّ نظر داشته است  .مصراع اوّل
معادل با ضرب المثل آزموده را آزمودن خطاست که مشابه آن را میتوان در تعبیر آدم عاقل دوبار از
یک سورا گزیده نمی شود ،م شاهده کرد .م صراع دوم از ریگ خمیر نیاید معادل با این تعبیر ا ست
که هرچیزی قابلیت جداگانه ای دارد و در حیطة سرشت خود عمل میکند .نمونه های مشابه آن در
شعر معاصران ناصرخسرو پیدا نشد .
کااه هرکس کااه او گاال کنااد گاال خورد
زناایااکاای بااه ناایااکاای رسااااد ماارد ازان
(همان)114 :
هر کس بخواهد تن آ سانی و تنبلی را پی شه کند و از انجام وظایفش امتناع کند ،چیزی پ ست را
به د ست میاورد نه عالی .بیت فوق معادل ا ست با تعبیر هرچه را بکاری همان را درو میکنی؛ یعنی
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هرکس نتیجة عملش را متنا سب با کاری که انجام داده خواهد دید.نمونة م شابه این بیت در دیوان
ابوالفرج رونی دیده میشود ؛ چنانکه میسراید :
بااا هاارکااه بااود رفااق ناامااودن بااایااد
از هر کااه دهااد پنااد شاا ا نودن بااایااد
زیاارا کااه هاامااه کشااااتااه درودن بااایااد
بااد کاااشااااتاان و ناایااک درودن نااایااد
(دیوان ابوالفرج ) 511 :
بااایاادخااوردناات زکِشاااااتااارِ خااویااش
بااد بااه تاان خااویااش چااوخااودکاارده ای
(دیوان ناصر خسرو)511:
بیت فوق اشاره به آیة «الدّنیا مزرعةُ اآلخِرَة» دارد  .جنبة تأثیر گذاری بیت در این است که انسان
مفسد و بدکار هیچگاه نمیتواند از زشتی و بدیهای عمل خویش مبّرا باشد و نمونه های آن را میتوان
از مضمون برخی آیات قرآن هم دریافت .بیت فوق معادل با تعبیر از مکافات عمل غافل مشو ،یعنی
هرکس در آخرت باید جوابگوی عمل وکردار خویش باشد.ابیات مشابه در اشعار دیگرشاعران معاصر
او هم مشاهده شد؛ چنانکه اسدی طوسی درگرشاسب نامه میگوید:
گااناااه او باار چاار چااون نااهاای
چااو از تااو بااود کااژی و باایاارهاای
(گرشاسب نامه )511:
امیر معزی میگوید :
کسااایکاه باد کناد از باد همی برد کیفر
همه ز کرده پ شیمان شدند و درمثل ا ست
(دیوان امیر معزّی )31 :
فخرالدین گرگانی در منظومه ویس و رامین میگوید:
کجااا چون بااد ک نی بااد آی ادت پ یش
م کن بااد بااا کسااای و بااد م ینااد یش
(ویس ورامین )519 :
خیام نیشابوری میگوید:
یک بد نکند تا به خودش صاااد نرساااد
بدخواه کساااان به هیچ مقصاااد نرساااد
تو نی اک ن ب ی نی و بااه من بااد نرسااااد
من نی اک تو خواهم و تو خواهی بااد من
(رباعیات خیام)11 :
بسااای زان بااه کااه خواهم نااان ز دونااان
بااه آب روی اگاار باای نااان بااماااناام
چوآبم شااااد من آنگااه چون خورم نااان
بااه نااا نش چون من آب خو یش بااد هم
(دیوان ناصرخسرو)934:
منظور ابیات فوق این است که انسان بلند همّت و صاحب منش واال هیچگاه حاضر نمیشود آبرو و
اعتبار خویش را در عوض بدست آوردن متاع بی ارزش دنیوی از دست بدهد .آب را به نان نتوان داد
معادل است با این تعبیر که آبروی خویش را در عوض به دست آوردن نان نباید از دست داد و آبرو
را باید حفظ کرد و آن در گروی کسب روزی از بین نبرد.
نمونه های مشابه درر اشعار معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
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چنان کز دور جمع سور ماننده ا ست با ماتم
زراه شااخ ماننده اساات نادان مرد با دانا
(همان)15:
منظور اینکه نمیتوان بین دانایان و نادانان به لحاظ جنبه های جساامانی تفاوت قائل شااد بلکه
تفاوت آنها ریشه در بینش و بصیرت آنها دارد  .به سبب گردآمدن مردم،مجلس شادی و ماتم مشابه
به نظر میایند ،با تعبیر اینکه در قضاوت نباید عجله کرد چه بسا که حواس پنجگانه ما دچار اشتباه
شود که در این صورت سور را ماتم یا ماتم را سور ت شخی دهد.نمونه م شابه این بیت از بین
معاصران ناصر خسرو در گرشاسب نامه اسدی طوسی پیدا شد ؛ چنانکه میگوید :
که بس ما ند از دور شااایون به ساااور
گمااا نهااا همااه راساااات نشااا مر ز دور
(گرشاسب نامه )534:
کااز باایاام مااار در دهاان اژدهااا شاااادم
از شاااااه زی ف قیااه چنااان بود ر ف ت نم
(دیوان ناصر خسرو)593 :

از بیم مار در دهان اژدها رفتن معادل ا ست با تعبیراز چاله درآمدن و به چاه افتادن یعنی ان سان از بالیی
بیرون آمده گرفتار بالیی مهلکتر و بدتر شود .نمونه های مشابه آن در اشعار معاصران ناصر خسرو پیدا نشد.

زانااکااه ناایااایااد ز کاادو هاااونااای
جااای حااکاایاامااان مااطاالااب باای هااناار
(همان)433 :
جنبة تعلیمی بیت دوم در این اساات که انسااان و بویژه پادشاااهان باید در انتخاب افراد جهت
ت صّدی امور حساسیّت ویژه ای به خرج دهند  .از کدو هاونی نیاید معادل است با این تعبیر که هر
کسی را بهر کاری ساختند؛ یعنی هرکس متناسب با استعداد ذاتیش میتواند کار مربوط به خود را
انجام دهد .در بین اشعار معاصران ناصر خسرو چنین نمونه ای پیدا نشد .
کود کان را شااایر مادر همی با ید مک ید
گرچه یزدان آفریند مادرو پسااتان و شاایر
(همان)19 :
بیت فوق معادل ا ست با تعبیر از تو حرکت از خدا برکت؛ یعنی ان سان ابتدا باید در راه ک سب
معاش روزمره تالش کند و بعد خداوند نظر لطف و عنایت خود را به او بیندازد تا به مقصود برسد.
نمونه های مشابه در اشعار برخی معاصران ناصر خسرو دیده میشوند ؛ چنانکه فخرالدین گرگانی میسراید:
بااه باای رنااجاای ناایاااباای ناایااکااناااماای
بااه آساااااناای ناایاااباای شااااادکاااماای
(ویس ورامین )511:
اسدی طوسی میگوید :
باابااایاادش جااان باار نااهااادن بااه کااف
بااه دریااای ژرف آنااکااه جااویااد صاااادف
(گرشاسب نامه )511 :
هر گه که به خُردی بگریزد ز دبسااا تان
حسااارت نک ند کودك را ساااود به پیری
خوابش نبرد گرسااانه شااابهای زمساااتان
هرکس که به تابسااتان در سااایه بخساابد
(دیوان ناصرخسرو)411 :
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م ضامین ابیات فوق در ا شعار تعلیمی شاعران قبل نا صر خ سرو مثل رودکی و بعد از او مثل
سنایی ،سعدی و موالنا تکرار شده ا ست .ابیات فوق معادل ه ستند با تعابیری چون هرچه بکاری
همان را درو می کنی یا درخت کاهلی بار ندارد؛ یعنی هرچقدر در طول زندگی تالش کنی درآینده
ای نزدیک نتیجه اش را خواهی دید ولی اگر تنبلی و سستی نمایی ،جز اندوه و حسرت چیزی به تو
نخواهد ر سید.نمونه های م شابه ابیات فوق در شعر برخی معا صران نا صر خ سرو دیده می شوند ؛
چنانکه اسدی طوسی میسراید:
غاام تااو ناادارد کساااای از تااو باایااش
تورا چون نباااشااااد غم کااار خو یش
(گرشاسب نامه )511:
ابوحنیفه اسکافی میگوید :
سبک شمارد در چ شم خویش وح شت غار
بااه قاااب قوساااین آنرا برد خاادای کااه او
(شاعران بی دیوان )511 :
قطران تبریزی میگوید :
اگر خسرو فزونی جست و رنجش آمد ازجستن
به رنج اندر بود راحت به خار اندر بود خرما
(دیوان قطران)45:
عنصری چنین میگوید :
نااه مرد ی اابااد ملااک و نااه بر ملوك ظفر
نااه زود خفتن و از دیر خاااساااتن هرگز
(دیوان عنصری )151:
نزقباال ساااوختن باادو سااار و دساااتااار
آتااش دادت خاادای تااانااخااوری خااام
(دیوان ناصرخسرو)111:
پیام اخالقی بیت این ا ست که ان سان باید از نعمتهای خداوند در جهتی که مورد ر ضایت او ست
بهره ببرد نه در جهت مخالف آن .آتش برای سوختن نیست میتواند معادل با تعبیر آتش را به آتش
ننشاااندن باشااد بدین معنی که هرکس خشاامگین و عصاابانی اساات با گفتار زننده و زشاات آرام
نمیگیرد.در بین ا شعار معا صران نا صر خ سرو تنها یک نمونه در منظومة ویس ورامین فخرالدین
مشابه این بیت بود که نقل میگردد .
تااو گااویاای ماایااکشاااام آتااش بااه آتااش
بااگااریااد گااه گااهاای دل را کااناام خااوش
کااانااام درماااان دردی را باااه دردی
نشاااااناام گاارد هااجااران را بااه گااردی
(ویس ورامین)541 :
چاااوعااامااار درازش فااازایاااد درآزش
وبااال اسااااات باار مااردعااماار درازش
کاارا آز باااشاااااد دلاایاال و ناایااازش
ساااوی چشااامااه شاااوربختی شاااتااابااد
(دیوان ناصرخسرو)413:
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نا صر خ سرو یکی از نکات ارز شمند را در این ابیات به ت صویر میک شد که حرص و طمع آدمی را
گرفتار بالهای مهلک میکند چنانچه موالنا این م سأله را به خوبی در مثنوی ت شریح کرده ا ست .
وبال است بر مرد عمر دراز معادل است با تعبیر زیبای شعر صائب تبریزی بدین مضمون که «آدمی
پیرکه شد حرص جوان می گردد»؛ یعنی انسان در هنگام پیری در پی انجام کارهای جوانان میفتد
که امری ناپسند است .نمونه مشابه این بیت در شعر معاصران ناصر خسرو دیده نشد .
پااای بنااد گوسااا فنااد از گوساا ا پنااد
از ماان آماادباانااد باار ماان هاامااچاانااانااک
(همان)494:
پیام بیت این میبا شد که گرفتاریها و م شکالت ان سان در دنیا پیامد اعمال نادر ست وی ا ست .
بیت فوق معادل اساات با تعبیر از ماساات که برماساات یا کرم درخت از خود درخت اساات؛ یعنی
هرکس نتیجة هر بدی یا خوبی را که انجام دهد خواهد دید و نتیجه اش فقط به خودش میر سد.
ابیات معادل آن درشعر شاعران معاصر ناصر خسرو هم مشاهده شد؛ چنانکه ابو الفرج رونی میگوید :
هر چنااد کااه زنااگ هم ز آ هن خ یزد
آری بااخااورد زنااگ هااماای آهاان را
(دیوان ابو الفرج )91:
مسعود سعد میگوید :
کز تن ماااساااات آ نچااه بر تن ماااساااات
گلااه از هاایااچ کااس ناابااایاادکاارد
(دیوان مسعود سعد)41:
ابو حنیفه اسکافی میگوید :
در تبر و در درخاات و آهن و ساااوهااان
از ما بر ماساااات چون ن گاه کنی ن یک
(شاعران بی دیوان )413:
خیام نیشابوری در یکی از رباعیات خود میگوید :
ج م عیاات ک فر از پریشااااا نی ماااساااات
آبااادی ماایااخااانااه ز ویااراناای ماااساااات
عیبی که در اوساات از مساالمانی ماساات
اسااااالم بااه ذات خااود ناادارد عاایااباای
(رباعیات خیام )11:
در پایان این کاربرد م شخّ می شود که نا صرخ سرو تمثیالت بهتر و هنرمندانه تری ن سبت به
معا صرانش در ا شعارش بکار میبرد و ب سامد آنها نیز در دیوان او ن سبت به ا شعار معا صرانش باالتر
است که شاید بدلیل جهانبینی ناصرخسرو و نگرش ویژة او به مسائل حکیمانه باشد .
 .4.6نمونه کاربرد های تمثیل در اشعار ناصرخسرو برای پندواندرز دادن
در این کاربرد شاعرتمثیل را جهت پندواندرز دادن به مخاطبان عرضه میکند؛ یعنی شاعر امری را
به عنوان تمثیل در قالب بیت گنجانده و هدفش اندرز دادن و عبرت گرفتن مخاطب است.
چون آب سااوی جوی زباالسااوی محشاار
کوتوشااه و کو رهبرت ای رفته چهل سااال
(دیوان ناصر خسرو)591 :
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بیت فوق بر لزوم داشتن یک راهنمای مجرّب تأکید دارد تا بتواند فرد را به مراتب واال برساند .آب
سوی جوی آمدن معادل با این تعبیرکه آب گودال را پیدا میکند و به جایگاه میرسد.نمونه مشابهی
در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
همی خواهدکه گِل برآفتاب روشااان انداید
کسااای کاوبامن اندر علم وحکمت همبری جوید
(همان)44 :
این بیت از نمونه های خوب مفاخره شاعران در ادب فارسی است .آفتاب روشن را به گل اندودن
معادل ا ست با کار بیهوده وغیرممکن انجام دادن  .نمونه های این مورد در ا شعار برخی شاعران
معاصر وی هم مشاهده شد؛ چنانکه قطران تبریزی میگوید :
تواندر غالیه خورشاااید تابان را نهان کردی
به گِل گوی ند نتوان پن هان ماه تا بان را
(دیوان قطران تبریزی)111:
فخرالدین گرگانی در منظومة ویس ورامین چنین میسراید :
فااروغ حااور بااه گاال نااتااوان نااهاافااتاان
بااه خااواهااش باااد را نااتااوان گاارفااتاان
(ویس ورامین )511:
اسدی طوسی میگوید:
که خورشااا ید پوشااا یده خواهی به گل
چاانایان داد پاااسااااخ باات دل گساااال
(گرشاسب نامه)34:
ازرقی هروی میگوید:
آفااتاااب ای ب اه ک اَه گاال اناادوده اساااات
زیاار خاار بسااااتااه تااو صااااورت تااو
(دیوان ارزقی)591 :
کزشاااعر بازداشاااات تراجساااتن شاااعیر
دنیایت دور کرد زدین ،وین مثل تراسااات
(دیوان ناصرخسرو)549:
م صراع دوم بیت فوق معادل ا ست با تعبیر عربی« شَغَلَنِی ال شعیرُمِنَ ال شِّعرِ» یعنی پرداختن به
چیزی حقیر تو را از پرداختن به امری متعالی بازداشت.این تعبیر در دیوان حافظ و همچنین کتاب
تاریخ جهانگشا با همین مضمون دیده میشود.
م کش ب یش از گ ل یم خویشااا تن پااای
باادان خااود را ماایااان انااجااماان جااای
(همان)511:
پا از گلیم خود برون نهادن یکی از امثال رایج در ادب فار سی ا ست که سابقة آن را میتوان در
متون قرن سوم هجری هم م شاهده کرد .از گلیم خود پا بیرون نهادن معادل ا ست با تعبیر به حق
خود قانع نبودن و زیاده خواه بودن در کاری میباشد .معادل این بیت در اشعار دیگر شاعران معاصر
ناصر خسرو هم دیده میشود؛ چنانکه مسعود سعد میگوید:
در دل خااویااش پاارورم دشاااااماان
آهااناام باای خااالف زانااکااه هااماای
آن را از حاااد بااارون رود روغااان
بااه حااقاایااقاات چااراغ را بااکشاااااد
(دیوان مسعود سعد )511 :
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اسدی طوسی در گرشاسب نامه میگوید :
مااجااوی آنااچاات آرد ساااارانااجااام باایاام

مااکااش پااای از اناادازه باایااش از گاالاایاام
(گرشاسب نامه)31:
یک قطره آب نادره باشاااد زچشااام کور
از بیوفااا وفااا بااه غنیماات شااامااار ازانااک
(دیوان ناصرخسر)943 :
این بیت یکی از نابترین ابیات در باب پند دادن در ا شعار نا صر خ سرو ست که تأکید دارد وفا را
باید از اصلش جست .بیت فوق حاوی یک تمثیل هنرمندانه است که معادل آن را میتوان در تعبیر
از بخیل یک سکه هم غنیمت است ،یافت .نمونه مشابه در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
به دسااتة ساایردرخوش نیساات سااوساان
دل از باایااهااوده خااالاای کاان خااودرا
(دیوان ناصر خسرو)933:
ناصاار خساارو از مخاطبش میخواهد که خود را اساایر سااخنان بی ارزش نکند و همواره در پی
بهترینها با شد .م صراع دوم بیت فوق حاوی یک تمثیل ا ست که معادل آن را میتوان در تعبیر در
جمع جاهالن جای فرد عالم نیست،یافت .نمونه مشابه در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
بااا من ز رسااان بااه کینااه کشااااان دارد
ن یناادیشاااام ازکساااای کااه بااه نااادا نی
ازغاالااغاال سااااگااان چااه زیااان دارد؟
ابااارسااااایااااه را باااه هاااوا انااادر
(همان)113:
مصراع دوم بیت دوم یکی از تعابیر رایج در میان شاعران معاصر ناصر خسرو بوده که شاید وی از
همانها تأثیر پذیرفته باشد« .تعبیر ابر از غلغل سگان چه زیان دارد معادل است با تعبیر«آواز سگان
کم نکند رزق گدارا» و «از عرعر خر ک سی نرنجد » و«از لب سگ دریا نجس نمی شود»؛ یعنی از
ساارزنش و بدگویی انسااان های پساات و فرومایه هیچ آساایبی به انسااان های بلندنظر و آزاده
نمیر سد(».امثال و حکم ،دهخدا )511-511 :نمونه های م شابه این بیت در ا شعار معا صران نا صر
خسارو دیده نشاد .در پایان این کاربرد میتوان دریافت که نمونه های تمثیل برای پند و اندرز در
اشعار ناصر خسرو نسبت به این کاربرد دراشعار معاصرانش برتری محسوسی دارند که بیانگر نبوغ
ذاتی ناصر خسرو در مقایسه با معاصرانش در مسائل پند و اندرز میباشد .
 .4.3نمونه کاربرد های تمثیل در اشعار ناصرخسرو برای تحذیر ازکاری

در این کاربرد ،شاعرتمثیل را برای بازداشتن و دور کردن مخاطب خویش از کاری که ناپسندست
و جلوة منفی دارد ،بکار میگیرد.
جااز هااماچاان اان مااباااش کااه بااناامااایاای
درکاااارهاااای دیااانااای و دنااایاااایااای
ارزن ناامااوده ریااگ نااپاایاامااایاای
زنااهااار تااا بااه سااااایاارت طااراران
(دیوان ناصرخسرو)1 :
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در باور شاعر انسان نباید شخصیتی دورو و منافق داشته باشد و بخواهد جای خوب و بد را تغییر
دهد .ارزن نما و ریگ پیما معادل ا ست با تعبیر گندم نمای جوفروش؛ یعنی ک سی که شخ صیتی
منافق و دو رنگ دارد .نمونه های مشابه این بیت در اشعار معاصران ناصر خسرو پیدا نشد.
کااَه بااافاااروشااااای بااَدَلِ زعااافاااران
باااك نااداری کااه در ایاان ره بااه زرق
(همان)54:
آنچه از تمثیل در بیت فوق قابل درك میبا شد  ،هم رنگ بودن کاه و زعفران ا ست که زرد رنگ
هستند «.کَه» فروختن بَدَلِ «زعفران» معادل است با این تعبیرکه انسان نیرنگ باز باشد و چیز بی
ارزش را به بهای چیز ارزشمند بفروشد .نمونه مشابه درشعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
باارهاانااه چااون کااناای عااورت بااه بااازار؟
چرا خااا مش نباااشاااای چون ناادا نی؟
(دیوان ناصر خسرو)51:
یکی از د ستورات مر شدان به سالکان  ،تو صیه به سکوت ا ست و این نکته در چند جا در کتاب
مثنوی معنوی ذکر شده ا ست ،چنانچه گفته اند  :الَ صُّمت کَالحوتِ .یعنی خاموش و ساکت بودن
مریدان مثل ماهی که هرگز حرف نمی زند.مصراع دوم بیت فوق معادل با این تعبیر است که انسان
کاری ب سیار ناپ سند را آ شکارا در میان جمع انجام دهد یا از روی عمد کاری را انجام دهد که مورد
سرزنش و استهزاء دیگران قرار بگیرد .نمونه مشابه در شعر معاصران پیدا نشد .
ناایااابااد راحاات از باایاامااار ،باایاامااار
پزشااا کی چون ک نی د عوی کااه هر گز
(همان)51 :
بیت فوق معادل اساات با تعبیر اگر بیل زنی باغچه خودت را بیل بزن یا تعبیر«کل اگر طبیب
بودی  ،سرخود دوا نمودی»؛ یعنی اگر طبیبی سرکل خود را دوا کن و اگر واقعا اهل عمل ه ستی،
ابتدا سعی کن کردار خویش را اصالح کنی و کارخودت را انجام بدهی .ناصرخسرو در جاهای دیگر میگوید:
چااونااکااه ناابااناادی ب ان دیااوار خااویااش
بااام کسااااان را چااه عاامااارت کااناای
(همان)511:
گر تو چ ن ین ساااخاات و ساااره گااازری
چونکااه نشاااویی سااالااب چرب خویش
(همان)11:
نمونه های مشابه در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
کشاااتااه شاااود عااا قباات ازمااار خو یش
مااارفساااااای ارچااه فساااااونااگااربااود
(همان)511 :
بیت فوق معادل ا ست با تعبیر «از مارگیر مار برآرد دمار یا سبو به راه آب می شکند».قدما معتقد
بودند که مارافسای هر چند ب سیار ماهر و کاردان هم باشد،سرانجام به زخم مار خود از دنیا خواهد
رفت .بیت مشابه از عنصری:
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بااه زخم مااار بودهم زبااان مااارافسااااای
زبان کینه ورش هم به زخم کینة اوسااات
(دیوان عنصری)11 :
آنااکااه او ماار دیااگااری را چاااه کاانااد
چاانااد ناااگاااهااان بااه چاااه اناادرفااتاااد
(دیوان ناصرخسرو)494 :
این تعبیر در اشعار بیشتر بزرگان ادب فارسی مثل سعدی هم جلوه هایی دارد .بیت فوق معادل
ا ست با ضرب المثل چاه مکن بهرک سی ،اول خودت دوم ک سی؛ یعنی ک سی که سوء ق صدی برای
دیگری بخواهد ،ابتدا آن سوء قصد به خودش سرایت میکند.
کااه تو هنوز ز آتش ناادیااده ای جز دود
به مال و ملک و به اقبال دهر ،غرّه مشاااو
(دیوان ناصر خسرو )91:
آیات قرآن و سخنان بزرگان دربارة م ضمون این بیت وجود دارد که ان سان را از غرور کاذب بر
حذر میدارد .م صراع دوم بیت فوق معادل با رنج بیهوده ک شیدن و تحمّل مرارت ا ست  .یک نمونه
مشابه آن از معاصران ناصر خسرو در منظومه ویس ورامین پیدا شد .
کاازیاان آتااش نااباایااناای بااهااره جااز دود
بااه یاااد آیااد تاارا گاافااتااار ماان زود
(ویس ورامین )114:
در پایان به این نتیجه میرسیم که نمونه های اینگونه تمثیل در اشعار معاصران ناصر خسرو نمود
چندانی ندارد و فقط در شعر کسانی چون فخرالدین اسد گرگانی میتوان نمونه هایی را یافت که این
امر هم بیانگر وظیفه و تعهّد دینی ناصر خسرو نسبت به امور در قیاس با معاصرانش میباشد.
 .4.4نمونه کاربرد های تمثیل در اشعار ناصرخسرو برای ترغیب مخاطب به کاری

در این کاربرد ،شاااعرتمثیل رابرای برانگیختن مخاطب به انجام کاری که پسااندیده اساات و
مقبولیت عام دارد ،بکار میبرد.
کاه کاُه را باه نرمی کناد پساااات بااران
بااه نر می ظ فر جوی برخصاااام جاااهاال
(دیوان ناصرخسرو)11 :
یکی از ا صولی که شاعران حکیم و عارف م سلک در ا شعار شان بدان تأکید کرده اند،مالیمت در
کارها ست .بیت فوق حاوی یک تمثیل هنرمندانه ا ست و معادل با تعبیر مالیمت در کارها مفید و
نجاتبخش است ،میباشد .نمونه مشابه در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
نیسااات آ گاه هنوز ای پسااار از نر پ یاز
صاابرکن بر سااخن سااردش زیرا کان دیو
(همان)554:
از نر پیاز آگاه نبودن معادل ا ست با تعبیر از نر لوبیا آگاه نبودن؛ یعنی در بی خبری محض
بسر بردن و از اصل قضیه بی اطالع بودن است .ناصرخسرو در جای دیگری میگوید:
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عااامااه گویااد نیساااتی آگااه زنر لوبیااا
نیسااتی آگه چه گویم مرترا من جزهمانک
(همان)511:
گاار خاالااق تاارا هاامااان بااگااویاانااد
آن گااوی ماارا کااه دوسااااات داری
هاارکااو بااه بااهااار جااو پااراکاانااد
زیاارا کااه بااه تاایاارماااه جااوخااورد
(همان)19 :
بیت دوم ابیات فوق معادل ا ست با تعبیر هرکس متنا سب با عملی که انجام داده ،نتیجه خواهد
گرفت و به مقصود خود خواهد رسید .تعابیر ابیات فوق در اشعار برخی شاعران معاصر ناصر خسرو
دیده میشود؛ چنانکه قطران تبریزی میسراید :
همااان دان کجااا باادروی هر چااه کاااری
بااه جاازناایااکااویاای هاایااچ کاااری نااداری
(دیوان قطران )93:
اسدی طوسی در گرشاسب نامه میگوید :
کااه خااواهاای روان و تاان خااویااش را
هاامااان خااواه باایااگااانااه و خااویااش را
(گرشاسب نامه )511 :
منوچهری میگوید :
و آنکه بدی کرد هسااات عاقبتش بر ندم
باد نساااگاالاد باه خلق باد نبود هرگزش
(دیوان منوچهری )111:
در این کاربرد به این نکته پی میبریم که این کاربرد تمثیل یعنی ترغیب مخاطب به امور
پسندیده حتّی در شعر ناصر خسرو هم نمونه های اندکی دارد و در میان معاصرانش میتوان نمونه
هایی در اشعار قطران تبریزی و اسدی طوسی یافت.
 .4.5نمونه کاربرد های تمثیل در اشعار ناصرخسرو برای ترویج یک عقیده یا باور عامیانه

در این کاربرد ،شاعر تمثیل را برای اینکه یک عقیده یا باور عامیانه را در ذهن مخاطب خویش
مجسّم سازد ،بکار میبرد و از این طریق مقصود ذهنی خود را بیان میکند.
بخاات باادآ نگاااه خاااردش رگ بسااااماال
مرغ کااه در دام پر چنااه ط مع ا ف کنااد
(دیوان ناصرخسرو)591 :
رگ بسمل خاریدن مرغ معادل است با تعبیر اجلش فرا رسیده؛ یعنی مرگ او نزدیک شده است.
معادل این بیت از ناصر خسرو است:
پس خود تن خو یش را م کن بساااماال
باادباارتاان تااو زفااعاال خااویااش آیااد
(همان)115:
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کو بااه فرزناادان ن خواهااد جز گزنااد؟
جز تو که شااان یده ساااات هرگز مادری
زهاار داری ساااااخااتااه در زیاار قاانااد
کااااه داری یااااخاااتاااه در زیااار آب
(همان)494:
آب زیرکاه دا شتن معادل ا ست با ک سی که زندگی و ح شر و ن شر اجتماعی خود را برپایة مکر و
حیله بنا نهاده و با صورتی حق به جانب ولی سیرتی ناپسند در مقام انجام مقاصد شوم خود برآید.

این افراد را به ا صطالح فریبکار میگویند و ضرر و خطر وجودی آنها از مخالف ود شمن بی شتر ست .ابیات

معادل این بیت در شعر معاصران ناصر خسرو تنها در دیوان ازرقی هروی دیده شد ؛چنانکه ازرقی میگوید:
چون بساااوزد خاك او را ده به باد اعتبار
آب زیر کاه شااد خصاامت بزن آتش در او
(دیوان ازرقی )31 :
دا ند این ما یه هر که هشااا یار اساااات
از باادان بااد شااااود ز ناایااکااان ناایااک
(دیوان ناصر خسرو )111:
م صراع اوّل بیت فوق معادل با این تعبیر ا ست که آلو به آلو رنگ گیرد و هر که با ر سوا ن شیند
عاقبت رسوا شود و یک بز گر گله را گر میکند  .نمونه های مشابه این بیت در شعر برخی معا صران
ناصر خسرو دیده میشود؛ چنانکه فخرالدین گرگانی میگوید:
کااه از بااد خااواه باادتاار یااار نااادان
تااو ناااداناای و نشااااناایاادی مااگاار آن
(ویس ورامین)541:
فرّخی سیستانی چنین میسراید:
خااوی تااو ناابااد بااهاار حاادیااثاای تاایاازی
ای دوسااات به یک ساااخن زمن بگریزی
بااا دیااگ بمنشاااین کااه سااایاه برخیزی
بااد گشااا تی ازآن کااه بااا باادان آ م یزی
(دیوان فرّخی)441 :
آن نیساااات بااه سااااوی خاادای م ب هم
باارخااویشااااتاان ار تااو بااپااوشاااای آن را
ازمااال حااراماای چااه باااد و چااه دم
از باااال فاااراز آمااادو بااادم شاااااد
(دیوان ناصرخسرو)111 :
اینکه مال حرام هیچ ماندگاری ندارد ،در اشعار شاعران بزرگ به خوبی منعکس شده است و ناصر
خسرو هم این موضوع را پرورده است .از باد آمدن به دم شدن معادل است با این تعبیر که بادآورده
را باد با خود خواهدبرد و ماندگار نیست .نمونه مشابه آن در اشعار معاصران ناصرخسرو پیدا نشد .
خشاا ا کی و دردساااار کنااد از رو غ نش
چون مرد شاااور بخاات شااااد و روز کور
در خنااب و خ نبااه ریااگ شااااود ارز نش
هاار او گااران بااخاارّد ارزان شاااااود
(همان)493:
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وقتی بخت و اقبال از آدمی رویگردان شود ،همه چیز حالت بر عکس به خود میگیرد .نمونه های
مشابه ابیات در اشعار معاصران ناصرخسرو پیدا نشد .
آن چ یز برون آیااد و ب یرون دهاادآغاااز
از هرچه سااابو پرکنی ازسااار و ز پهلوش
(همان)511 :
این باور عامیانه در اشعار دیگر شاعران مثل سعدی و موالنا هم نمونه هایی دارد .این بیت معادل
با تعبیر از کوزه همان برون تراود که دراوست؛ یعنی از هرچیزی به اندازه قابلیتش باید انتظار داشت
نه غیرآن .نمونه های این بیت در اشعار برخی معاصران ناصرخسرو دیده میشود ؛ چنانکه عنصری میگوید :
از خاام سااااارکااه سااااارکااه پاااالیااد
فاااعااال آلاااوده گاااوهااار آالیاااد
(دیوان عنصری)513:
منوچهری میگوید :
از ناافااس او ناایااایااد اال لااطااف کااناای
از جااام ا ن گ ب ین ن ترابااد جز ا ن گ ب ین
(دیوان منوچهری)114:
در این کاربرد میبینیم که کاربرد فوق الذکر بسااامد باالیی در اشااعار ناصاار خساارو نساابت به
معا صرانش دارد که میتوان دالیل ب سامد ن سبتاً باالی این کاربرد در شعر نا صر خ سرو را توجّه به
باورهای عامیانه عصر او مرتبط دانست .
 .4.6نمونه کاربرد های تمثیل در اشعار ناصرخسرو برای طلب کردن امری

در این کاربرد ،شاعر تمثیل را به گونه ای در شعرش بکار میبرد که از مخاطب خویش طلب انجام
کاری را طلب میکند تا مقصودش را بیان نماید.
باااایااادت ساااااپااارد زر باااه زرگااار
گاااو رساااااه چااوکاارد ماای نااداناای
(دیوان ناصرخسرو)34 :
ناصر خسرو میخواهد این مطلب را بیان کند که هر کسی را بهر کاری ساخته اند و اشاره به این
آیة قرآنی «کُلُّ میّسارُ لِما خُلِقَ لَه» دارد  .مصااراع دوم بیت فوق معادل اساات با تعبیر کار را به
کاردان سپردن؛ یعنی اینکه هرک سی توانایی انجام کاری در حیطة علم و دانش خود را دارد .نمونه
های مشابه در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
ماایاافااگاان بااه فااردا ماارایاان داوری را
هاام امااروز از پشاااات بااارت باایاافااگاان
(همان)541:
بیت فوق معادل ا ست با اینکه ان سان نباید کار امروز را به فردا ب سپارد و باید در ا سرع وقت کار
خود را انجام دهد.نمونه مشابه در شعر معاصران ناصر خسرو پیدا نشد .
هرچه گویی آن کنید آن ازبن دندان کنند
پادشااااهی یافتساااتی برن بات وبرساااتور
(همان)514 :
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ا صطالح از بن دندان معادل ا ست با تعبیر از روی ر ضایت و رغبت کاری را انجام دادن ،نهایت
فرمانبرداری و اطاعت و توا ضع درمقابل کاری دا شتن ا ست .نمونه های م شابه در ا شعار معا صران
ناصر خسرو دیده میشود ؛چنانکه فرّخی ،امیرمعزّی و عثمان مختاری گویند:
بنااد گی بااایااد کرد از بن دناادان ایاادر
همه شااااهان جهان را چو همی در نگرم
(دیوان فرخی)591 :
وآنکه باشااد دشاامنش او از بن دندان کند
خد مت او از م یان جان ک ند هر ب نده ای
(دیوان امیر معزی)514:
با چر بزرگی ران و ز ب خت بل ندی بین
چرخات ز بن دنادان از بخات برد فرماان
(دیوان عثمان مختاری )43:
در این کاربرد ب سامد تمثیل در ا شعار نا صر خ سرو و معا صرانش ن سبت به سایر کاربردها کمتر
است که شاید بدلیل مضامین حکیمانه اشعار ناصرخسرو و مضامین عمدتاً محسوس معاصران وی از
جمله فرّخی و فخرالدین گرگانی باشااد .ابیات مذکور بعنوان نمونه هایی از کاربردهای تمثیل در
دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی هستند که الگوی تقسیم بندی آنها برحسب نوع و مضمون ابیات
بوده است و با توجه به محتوای ابیات کاربرد های تمثیل را در شش نوع منحصر گشته و از هرکدام
بهترین نمونه ها را به عنوان شاهد ذکر شده ا ست.ابیات فوق از یک دیدگاه دیگر هم در این مقاله
برر سی می شوند؛ دیدگاهی که در آن بیان می شود که ابیات مذکور هرکدام خطاب به چه ق شر و به
چه افرادی سروده شده اند .مهمترین خطابهای ابیات مذکور ناصر خسرو عبارتند از :
 -1خطاب به غافالن و فریفته شدگان به دنیا
 -5خطاب به عوام
 -4خطاب به فقیهان
 -9خطاب به حکیمان
 -1خطاب به عالمان زمانه و برخی علمای ظاهری
 -1خطاب به فلک و کارهای منافق وار آن و انسانهای گرفتار در آن
که این نوع طبقه بندی نیز پژوهشی مستقل را نیز میطلبد.
نتیجه

با دقّت در این پژوهش میتوان به نتایج زیر دست یافت.
-5نا صر خ سرو از معدود شاعران قرن پنجم ا ست که عقاید و دیدگاههای مذهبی خویش یعنی
فرقة اسماعیلی را که یکی از فرق شیعه میباشد  ،باهوش و ذکاوت سرشار خود در اشعارش منعکس
ساخته ا ست و در میان مباحث عمدة روزگار خویش از قبیل امور مح سوس و پرداختن به مناظر
طبیعی که در شعر شاعرانی چون فرّخی و منوچهری آشکارست ،عمدتاً مباحث پند آمیز و حکیمانه
را ب صورتی عمیقتر بیان کرده تا بتواند تأثیر ویژه ای بر روان مخاطبانش گذا شته و آنها را با اندی شه
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های فلساافی و عقالنی خویش تا حدودی آشاانا سااازد-1.ناصاار خساارو مثل معاصاارانش از جمله
منوچهری ،فرّخی ،مسعود سعد ،ازرقی هروی و عنصری به مباحث بیانی بویژه تشبیه توجّه بسیاری
دا شته؛ چنانکه عمدة مباحث معقول را با آوردن م شبّه به مح سوس به خوبی ارائه کرده و توان سته
حقّ مطلب را تا حدّ ممکن ادا کند -9.با توّجه به ب سامد ابیات ا ستخراج شده از دیوان ا شعار نا صر
خسرو قبادیانی نسبت به اشعار معاصران مشهور خود همچون مسعود سعد ،منوچهری ،عنصری و
فخرالدین گرگانی در زمینه تشابیه تمثیل و ارساال المثل و همچنین ضارب المثلهایی عامیانه از
قبیل:تنها بودن بهتر از داشتن همنشین بد است و از کوزه همان برون تراود که دراوست و ...میتوان
گفت شاعرق صدش هم سو نمودن م ضامین شعری با محیط و طرز زندگی مردمان آن روزگاربوده
است چنانکه معاصرانش نیز عمدتاً چنین دیدگاهی داشته اند تا بتواند جلوه هایی از مباحث حکمت
آمیز و آموزنده را با ظرافت خا صّی عرضه کند و تأثیر گذاری بیشتری داشته باشد و مخاطبان را به
اجرای دستورالعملهای حکیمانه مندرج شده در البالی اشعارش ترغیب نماید -4.در بین کاربردهای
ششگانة تمثیل در اشعار ناصر خسرو ،باالترین بسامد مربوط به کاربرد تمثیل جهت اثبات یک حکم
است و پایینترین بسامد مربوط به کاربرد تمثیل طلب جهت انجام کاری میباشد که این خود عاملی
صریح بر نگرش همه جانبه و حکیمانه نا صر خ سرو بعنوان یک فیل سوف و حکیم ن سبت به امور
دنیوی و اخروی دنیا میبا شد  -1.عمدة تمثیالت نا صرخ سرو در دیوان ا شعارش ،برگرفته از قریحة
شاعر در ساخت تمثیالت زیبا و هنرمندانه و بینش مذهبی اوست که برخی از تمثیالتش نشانی از
تلمیحات و آموزه های قرآنی شاااعر دارد؛ در حالیکه معاصاارانش کمتر به آموزه های قرآنی و
داسااتانهای تاریخی توجه داشااته اند و عمدتاً مضااامین طبیعی و محیط پیرامون را مدّ نظر قرار
دادهاند.
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