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  1مریم محمودي
  1/2/1393تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  چکیده:

دیوان ناصـر خسـرو به عنوان یکی از آثار تعلیمی برجسـتۀ زبان فارسی دربردارندة مباحث مهم    
یافته است. اخالقی، اجتماعی، دینی و مذهبی اسـت. در این اثر پیوند زبان و معنا به روشــنی ظهور  

اغراض بالغی خبر و انشا به عنوان بخشی از سطوح سه گانه سبکی یعنی زبانی، اندیشگی و ادبی در 
ها و مفاهیم مورد اندیشــه اي خاص دارد. ناصــرخســرو از انواع جمله در زمینه القاياین دیوان جلوه

ــعر او رویکرد بالغی و غیر اگونهنظرش ب ــمندانه بهره میگیرد. در ش ــا قابل اي هوش یجابی خبر و انش
توجه اسـت. خبر در شـعر ناصـرخسـرو بیشتر از نوع طلبی و انکاري است. استفاده از تمثیل و شبه     

کارگیري ب . میشــودها هاي تحذیري موجب برجســته شــدن نقش انگیزندگی این نوع جمله جمله
ــعر او به فرآیند آموزش و تعلیم کمک کرد  جمله ــامد باال در ش ــی با بس ــش ه، تأثیر کالم را هاي پرس

هاي امر و و در القاي مفاهیم و موضـوعات اخالقی و اعتقادي مؤثر است. وجود جمله  میدهدافزایش 
نهی از عوامل تقویت کارکرد انگیزشـی شـعر ناصر خسرو در سبک تعلیمی اوست. ندا نیز که در این   

. بنابراین باید گفت عالوه میشودکاربردي فراوان دارد موجب جلب توجه مخاطب و انگیزش او ،دیوان
بر امر و نهی که در متون تعلیمی و مخاطب محور کاربردي وسیع دارد سایر انواع انشا یعنی پرسش 

ــی می ــاعر را در تعالیم خاص خود یاري و ندا همچنین خبر در دیوان او کاربردي انگیزشـ یابد و شـ
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  مقدمه:
اي براي بیان ناصـر خسـرو شـاعر و نویسندة بزرگ ادب فارسی است. او شعر را به عنوان وسیله   

  .میخوردو در شعرش فکر و زندگی به هم گره  میبرد بکارعقاید و افکار خویش 
رونق او پس از کســایی از شــاعرانی اســت که ادبیات تعلیمی را با موضــوعات پند و اندرز و زهد 

بخشـید. این شاخه از ادبیات در قرن پنجم به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی بیشتر متوجه  
حســاســیت به امر تعلیم و پرورش اخالقی با شــدت گرفتن « شــاعران قرار گرفت؛ مخصــوصــاً آنکه 

ــر   ــید. در مقابل روحیه نظامیگري حاکم بر عص ــماعیلیه در قرن پنجم به اوج خود رس فعالیتهاي اس
یف د که موجب تلطمیجستنزنویان و رواج عصـبیت مذهبی و نفی دگراندیشان، اسماعیلیه عواملی  غ

نظریه تعلیمی ناصـرخسرو در  » ( روح حاکمان جامعه از سـویی و عموم مردم از سـوي دیگر شـود    
  ). 66مثنوي روشنایی نامه، مشرف، ص 

شعر  ۀآید. شعر او نمونمیزهد و وعظ و حکمت و تحقیق به چشم  ،در تمامی آثار ناصـر خسـرو  
 و باعث رمیدگی دلها میکنداست. همین نگاه متعهدانه است که شعر او را سنگین  مسـئول متعهد و 
ــود ــعر را در خدمت فکر اخالقی قرار دارد . امـا از امتیـاز او بـه عنوان اولین گوینده   میشـ اي که شـ

 ساز پیدایش شعر زهد بهزمینه با تبلیغات وسـیع و نفوذ عمیق زبان خویش « نمیکاهد؛ شـاعري که  
ها و موجبات الزم را براي اندیشه فراگیر عرفانی در صـورتی گسـترده در ادبیات فارسی شد و انگیزه  

عهد خود و پس از خود در شعر پدید آورد و در واقع پیش کسوت تفکرات اندرزي براي شاعران پس 
  ).303ر جستجوي قاف، محبتی، ص مرغ دسی»(از خود چون سنایی، موالنا، سعدي و دیگران شد 

با آنکه نگاه ناصـر خسـرو به ادب و هنر متفاوت از بسیاري شاعران است اما خواسته یا ناخواسته   
با فنون شـاعري و شگردهاي خاص زبانی رو به رو شده و از آنها در جهت اهداف و مقاصد خود بهره  

هاي سخنوري نیز با ترفندها و قاعده برده اسـت. او که خود به سخن و ارزش و اهمیت آن آگاه است 
 کاربرســانی مطلوبتر و تأثیرگذاري بیشــتر هاي خویش و پیامآشــناســت و آنها را براي بیان اندیشــه

ــت. میبرد ــعار او گاه مانعی بزرگ براي جلب توجه مخاطب اسـ ؛ زیرا لحن تعلیمی و بار معنایی اشـ
ــیوهمخاطبان از اینکه دائماً مورد امر و نهی قرار گیرن هاي بالغی د نفرت دارند. پس او به ناچار از شـ

. یکی از مباحث مهم در نقد شـعر ناصــر خسرو معانی ثانوي یا  میبردبراي جلب توجه خواننده بهره 
هاي بالغت اسالمی ها است که از مباحث دانش معانی است. این دانش از  شاخهاغراض بالغی جمله

ــگردهـاي ادبی را در حوزة زبـان    ــت و شـ ــی و مطـالعـه   اسـ و ارتباط زیادي با دانش  میکندبررسـ
یابد دقت او در زبان شناختی دارد. در حقیقت آنچه در شعر ناصرخسرو اهمیت می سـانه شـنا سـبک 

. کاربرد ویژه زبان، شگردهاي کالمی و میکندکاربرد زبان است که شعرش را از شاعران دیگر متمایز 
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سـی است: آنجا که غالمحسین یوسفی درباره ناصرخسرو  عناصـر زبانی در شـعر او قابل تحلیل و برر  
 "سبک همان خداوند سبک است یعنی عین نفس آدمی است    ": سخن مشهور بوفن که مینویسد

شناسی فرد )، از سبک 77در مورد شـعر ناصـر خسـرو مصـداق دارد ( چشـمه روشن، یوسفی: ص      
  .میگویدسخن 

: با توجه به سبک تعلیمی ناصرخسرو  کدام  یک این مقاله در پی پاسـخگویی به این سؤالهاست 
رفته است؟ آیا در پند و اندرز بیشتر به  بکاراز انواع جمله در شعر او متناسب با این زمینه و موضوع 

هاي خبري و انشــایی در بیان ؟ نقش معنایی جملهمیکندصــورت مســتقیم و از امر و نهی اســتفاده 
  تعلیمات خاص او چگونه است؟

  ه در شعر ناصرخسرو:جمل -2-1
  خبر   -1-2

است که قابل صدق و  اي. جمله خبري، جملهمیشودکالم در علم معانی به خبر و انشـا تقسـیم   
ــت و ب ــیلهکذب اس ــتنده به گیرنده منتقل  وس ــودآن خبري از فرس  »فایده خبر « که به آن  میش

 به سخنی. « میرود بکاراند. اما جمله خبري گاهی براي اغراض و اهداف دیگري جز انتقال خبر گفته
ــت از زبان وام  یم. بر بکارتا آن را در قلمرو ادب  میگیریمدیگر ما جمله خبري را که ابزاري زبانی اس

ت که ما از آنها در کاربردي دیگر جدا از هاي خبري نیز در آن اسسـرشـت هنري این گونه از جمله  
» ( م ایایم و تا قلمرو ادب فرا بردهایم و بدین شیوه آنها را برکشیدهکاربردشـان در زبان بهره جسـته  

  .مینامند» فایده خبر « ). این معناي ثانوي را  50معانی، کزازي: ص 
ــرو وجود جمله  ــرخسـ ، اما در میکندرا ایجاب  هاي امر و نهیروح تعلیمی حـاکم بر دیوان ناصـ
هاي خبري چشمگیر است. اغلب این بررسـی شـعر او بیش از امر و نهی و حتی پرسش وجود جمله  

و کارکرد تعلیمی آنها برجســته اســت. این اغراض بالغی در  رفته بکارها در معناي ثانوي خود جمله
  دیوان ناصر خسرو با توجه به جنبۀ تعلیمی آن عبارت است از:

  و مالمت: توبیخ -
ــد    ــدت زي مســـــج ــوان ــو خ ــؤذن چ   م
ــن   ــوي گلشـ ــه سـ ــاه خوانــدت ب   ور شــ

  

  فـــتـــاده ژاژ هـــمـــی خـــایـــیتـــو او
ــی    ــای ــم ــی ــپ ــم و روي ب ــه چشــ   ره را ب

  ) 7( دیوان، ناصرخسرو: ص 
  هشدار: -

ــدان   ــرا این تن و زن ــدان تـو آمــد پسـ   زن
  

ــیش بــه دیبــا  ــود گرچــه بپوشـ   زیبــا نشـ
  ) 4(همان: 
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 تشویق کردن و امید دادن: -
ــود زآنکه  ــخن پاك شـ   خردمندجانت به سـ

  
ــه جوزا  ــود از چــاه ب ــخن بر شـ   از راه سـ

  ) 5( همان: 
بر اســاس نظریه ارتباطی یاکوبســن، فرســتنده، گیرنده، کد، زمینه، پیام و تماس شــش عنصــر  
برقراري یک ارتباط موفق اســت. هر یک از این عناصــر کارکردي جداگانه دارد. کارکرد فرســتنده   
عاطفی، کارکرد گیرنده کوشــشــی، کارکرد کد فرازبانی، کارکرد زمینه ارجاعی و کارکرد پیام ادبی و 

ساختار  ( میشودخره کارکرد تماس کالمی اسـت. در ادبیات تعلیمی بیشتر کارکرد گیرنده ظاهر  باال
ــتقیم به گیرنده گونه) پیامها در این متون ب 66ي: ص و تأویل متن، احمد ــتقیم یا غیر مسـ اي مسـ

 هاي خبري کارکرد انگیزشی پیام بر سایر، بنابراین در شعر ناصرخسرو حتی در جملهمیشودمرتبط 
  کارکردها برتري دارد.

خبر در شـعر ناصـرخسـرو بیشتر از نوع خبر ادبی است. هر چند غناي معنایی شعر او و مفاهیم    
اما اگر « فلسـفی، اخالقی و عقلی سـرشـار آن موجب کم رنگ شـدن تصـاویر شـعري او شده است       

صی که دارد مورد ها و تفکرات و تداعیهاي منطقی و شور و عاطفه خادیوان او را گذشـته از اندیشـه  
بررسـی قرار دهیم خواهیم دید که در شـعر او عنصر خیال در بلندترین نقطه در اوج قرار دارد اما از   
آنجا که در شعر او تفکر و عاطفه نیز در کنار خیال همواره در حرکت است مجال خودنمایی به صور 

استفاده وي از عنصر خیال و شـاید راز این نهان ماندن صـور خیال در شـعر او طرز     میرسـد خیال ن
صـور خیال در شعر فارسی،  » ( باشـد که بیش و کم با طرز سـود جسـتن دیگران متفاوت  اسـت...     

کار میگیرد تا کالمش را اره مهمترین ابزاري است که او ب). تشبیه و استع 550شـفیعی کدکنی: ص  
اق آمیز و اعجاب برانگیز هم هاي خبري غیر ادبی رها کند. این زبان تصــویري اغراز یکنواختی جمله

  هست.  
فضــاي تعلیمی حاکم بر دیوان ناصــرخســرو وجود انواع جمله خبري از نوع ابتدایی و طلبی و   

هاي خبري طلبی و انکاري او مایل است بیشتر از جمله میرسدنماید، اما به نظر انکاري را توجیه می
بت به که نس میگویدب با کسانی سخن اسـتفاده کند. زیرا از موضـع یک مبلغ دینی بیشـتر در خطا   

  هایی از قبیل:سخن او در شک و گمان و یا در انکارند. جمله
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ــت   ــر خزینــۀ دین اسـ   دل بـه یقین اي پسـ
  

چشم تو چون روزن است و گوش چو پرهون 
  ) 9( دیوان، ناصرخسرو: ص 

  ن صـــعب و فریبنده مر او رادیوي اســـت جهـا 
  

ــت همانا   ــته اسـ ــیـار و خردمند نجسـ   هشـ
  ) 5( همان: 

استفاده شده است تا شک و تردید مخاطب  انهاخبر ابتدایی بیشتر همراه امر و نهی و در توجیه 
  را برطرف کند:

ــل به دین جوي     ازیراكبر خلق جهـان فضـ
  

ــل معالی  ــروري و اصـ ــر سـ   دین اســـت سـ
  ) 43( همان: 

  .میشودگاهی نیز براي اقناع مخاطب از چندین جمله خبري استفاده 
ــین و مبر از همگــان نیز ــا هرکس منشـ   ب
ــار مــوافــق نــبــود تــنــهــا بــهــتــر    چــون ی

ــت از آن   ــید که تنهاس ــت بر او ننگخورش   نیس
  

ــه عنقــا   ــه مگس بــاش ن   بـر راه خرد رو ن
ــا نــادان همتــا  ــار چو ب ــد ب   تنهــا بــه صــ
  بهتر ز ثریــاســـت کــه هفــت اســـت ثریــا  

  ) 4( همان: 
و در جواب ســؤاالت  میگذاردهاي خبر ابتدایی نیز جانب احتیاط را فرو ناو در اســتفاده از جمله

  :میگیردهاي خبري ابتدایی بهره چراي مخاطب باز هم از جمله مقدر و یا چون و
ــود زآنکه خردمند ــخن پاك شـ   جانت به سـ

  
ــه جوزا  ــود از چــاه ب ــخن بر شـ   از راه سـ

  ) 5( همان: 
ــدن نقش  هاي خبري به ویژه خبر ابتدایی موجبگیري از تمثیـل در جملـه  بهره ــته شـ برجسـ

  :میشودانگیزندگی آنها 
  بــه دین شــــده اســــت جــدا مردم از خر

ــت قـنــد چون رخپین لیکن   ــرخ اســ   سـ
  

ــین  ــه نقطــه کرد جــدا از سـ ــین را سـ   شـ
ــیــریــنــیــش جــدا کــنــد از رخــپــیــن    شـ

  ) 88( همان: 
ــبـه جملـه    نیز در جلب توجه مخاطب به معنا و مفهوم تعلیمی  هاي تحذیريهمراهی نـدا و شـ

  باشد:جمله که اغلب ترغیب و اغرا و یا ترهیب و تحذیر است مؤثر می
  آبی اســـت جهــان تیره و بس ژرف و بــدو در 

  
ــفــا         زنـهــار کــه تـیـره نـکـنی جــان مصـ

  ) 5( همان: 
ــره  ــده غ ــار   اي شــ ــه ــن ــان زی ــه ــه ج   ب

  
ــان    ــد نشــ ــینی از این ب   کــایـمـن بــنشـ

  ) 14( همان: 
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  انشا: -3
در علم معانی انشـا بیانی اسـت که قابل صـدق و کذب نباشـد و بیانگر احســاسات و عواطف درونی     

  است. انشاء بر دو قسم است:
  است.انشاء طلبی که شامل امر، نهی، استفهام، ندا و تمنی  -1
و در  میشودانشـاء غیرطلبی که شـامل تعجب، مدح، ذم، قسـم، ترجی، دعا و صیغه عقود     -2

  .ودمیشعلم معانی چندان قابل اعتنا نیست. در ادامه انواع انشا طلبی در دیوان ناصرخسرو بررسی 
  پرسش: -1-2-2

ــب خبر مطرح    ــتفهام را به طلب جواب و یا کس ــخنور پرســش یا اس به و برخی آن را  میکندس
ــیم کرده  ــدیقی تقسـ ــوري و تصـ ؛ آیین بالغت، امین 100انـد. ( ر. ك. هنجار گفتار، تقوي: ص تصـ

ولی قصد او طلب جواب و کسب خبر  میکند) اما گاهی گوینده سؤالی را طرح  75: ص 2شیرازي، ج
نیسـت بلکه هدف اصـلی او انتقال احسـاس یا بیان عقاید خود به مخاطب اسـت. این نوع پرسش از     

انشـاي طلبی اسـت که آن را پرسـش بالغی یا هنري یا ادبی یا اسـتفهام مجازي یا استفهام      اقسـام 
؛ معانی، کزازي: 205اند ( ر.ك. معانی و بیان، همایی: ص تولیدي یا اسـتفهام در معناي ثانویه نامیده 

  ).   38؛ معانی، رنجبر: ص 120؛ معانی، شمیسا: ص 206ص 
رویکرد بالغی و غیر ایجابی پرســش است.  میشـود دیده در دیوان ناصـرخسـرو آنچه به وضـوح    

ــعر او   ــش در ش ــت. این امر به فرآیند از نظر اهداف و اغراض و کیفیت بپرس کارگیري آن متنوع اس
تأثیر کالم نیز افزایش  میشــودو از آنجا که حضــور مخاطب احســاس  میکندآموزش و تعلیم کمک 

که نشــانگر  میشـود قصـیده با پرسـش آغاز    76 دیوان ناصـرخسـرو   قصـیده  278یابد. از مجموع می
هاي پرسشی توجه خواننده را به اهمیت موضوع ها در این دیوان اسـت. جمله اهمیت این نوع جمله

  دارد.میکند و او را به تعمق و تأمل وا میجلب 
ادوات پرسش در کالم ناصرخسرو عبارت است از: چرا، چه گویی، چه، کجا، چون، تا کی، از چه، 

که، که، کو، چند، به چه، چگونه، تا چند و... در بین این ادات به ترتیب چون، چه و چرا بیشترین از 
ــتر براي توبیخ و مالمت و تنبیه و تذکر  ــامد را دارد. این الفاظ بیشـ نیز  . البته گاهیمیرود بکاربسـ

  پرسش بدون ادات آمده است:
ــتاین بنــد نبینی کــه خــدا   ونــد نهــاده اسـ

  
ــا ؟     بـر مــا کــه نبنــدیش مگر خــاطر بین

  ) 4( دیوان، ناصرخسرو: ص 
  با در نظر گرفتن جنبه تعلیمی شعر ناصرخسرو اغراض بالغی پرسش در سخن او به شرح زیر است:

 امر به طریق مستقیم:   -



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٥٧/ بررسی اغراض بالغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو 

 

ــت حرص بــه  ــنــدينــاخن ز دســ   خرسـ
ــت     ــاع ــرد و ط ــش خ ــه آت ــان را ب   ج

  

ــت نـپـیـرایــی؟       ــکـنــی و پســ   چـون نشـ
ــرا   ــت چ ــعصـــــی ــی   از م ــاالی ــپ ــه ن   ک

  ) 6( همان: 
 توبیخ و مالمت: -

  گر نخواهی اي پســـر تا خویشـــتن مجنون کنی
ـت    ـانـۀ آرزو گشـ ــت آرزودلـت خ ــت و زهرسـ   سـ

  

ــت    آن پس چون همی چون نون کنی؟پیش این و ،پش
  زهر قـاتـل را چرا بـا دل همی معجون کنی؟   

  ) 24( همان: 
 عبرت: -

ــاد؟     ــب ــق ــی ــا ک ــج ــدون و ک ــری ــوت ف   ک
ــتم کجــاســــت؟   ســــام نریمــان کو و رسـ
ــیر   ــان کــو و کو اردشـ ــاســ ــابــک ســ   ب

  

ــان؟     ــاوی ــم ک ــل ــه ع ــجســـــت ــوت خ   ک
ــر    ــیشـــــرو لشـــــکـ ــدران پـ ــازنـ   مـ

ــیــروان     ــه نـوشـ ــه بـهــرام ن ــت؟ ن   کـوســ
  ) 14( همان: 

 نهی: -
  بــدخواه تو مــال اســـت کــه مــالیــدة اویی 

  
ــت تو چون فتنۀ اویی؟     بـدخواه تو مـال اسـ

  ) 42( همان: 
 تشویق: -

  بـــزداي بـــه عـــذر زنـــگ کـــیـــنـــه 
  

ــرکــنــد؟     جــز عــذر درخــت کــیــن کــه ب
  ) 24( همان: 

 هشدار: -
  خرد ز بهر چــه دادنــدمــان کــه مــا بــه خرد

  چرا فرمود» مکن بــدي تو و نیکی کن « 
ــوي  ــت س ــتمکاره نیس   خدا چرا که گرگ س
ــگ و خروش و فغــان بی   معنیچرا بــه بــان

  

ــت و گهی گنهکــاریم؟ايگهی خــد   پرســ
ــه حـی و مـختــاریم؟      خــداي مــا را گـر ن
  بــه فعــل خویش گرفتــار و مــا گرفتــاریم؟

ــت گرفتــا   و مــا گرفتــاریم؟ رکلنــگ نیســ
  ) 71( همان: 

 نفی: -
  هگرز چــه بینی تو از خســـیس؟جز رنجگی 

  
  جز رنجگی چــه دیــد هگرز از زکــام کــام؟

  ) 57( همان: 
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قادي هاي اعتیکی از اندیشه« پرسشهاي فلسفی نیز در دیوان ناصرخسرو کاربرد فراوان دارد زیرا 
ت. موضوعی که میان اسـماعیلیه چگونگی نگرش آنان به موضـوع توحید و ذات و صفات خداوند اس  

ــاعر در   ــیوه بالغی ش ــالم همواره مایه بحث و جدل بوده اســت. ش ادیان توحیدي و فرق مختلف اس
هاي بالغی در شعر ناصرخسرو، شیوه» ( بسـیاري از اشعار وي با طرح پرسش در اینباره همراه است  

  ).   12آقاحسینی: ص 
  فلسفی اشاره شده است: در بیتهاي زیر به برخی از صفات خود از طریق پرسشهاي

ــتعــان گر  ــتعــان مسـ   چــه گویی بود مسـ
  

ــتعــان را؟    ــتعین مسـ   نـبـودي چنین مسـ
  ) 10( همان: 

  ور همچو ما خداي نه جســـم اســـت و نه گران
ـاید همیش تخت؟    ـه ب ــت چ ــم نیس   ور چون تو جس

  

ــت     ـمیع اس ـه سـ ـا چرا ک ـیر؟پس همچو م   و هم بصـ
ــریر   ــد و سـ   معنی تخــت و عرش یکی بـاشـ

  ) 104( همان: 
  ساختار پرسش در دیوان ناصرخسرو: -2-2-2

. گاهی پرسش پس از جمله خبري میرودکار هاي متنوعی بخسـرو پرسـش به شـیوه   در دیوان ناصـر 
  آید:می

  شـــدن کار ســـتور اســـت تو رابه چرا فتنه 
  

  این همه مهر بر این جاي چرا چون و چراست؟
  ) 20( همان: 

 :میشودگاه نیز پرسش قبل از جملۀ خبري مطرح 
ــده فلــک چون طلبی خیره بقــا؟   زیر گردن

  
ــت  ــتن از آیات فناسـ   کـه به نزد حکما گشـ

  ( همان )
طور کلی جمله خبري میشود و بساختار اخیر در جلب توجه مخاطب و تأکید بر خبر مؤثر واقع 

یا  که توبیخمیکند. همچنین مخاطب قبل از آندر دســتیابی مخاطب به معناي ثانوي پرســش کمک 
و به هر حال پرسش در  شـود میخبري توجیه  ملۀوسـیله ج ،بالفاصـله ب مالمت شـود و یا بعد از آن  

پرسشی در شکل شرط  . در مواردي نیز جمله خبري ومیشـود موارد زیادي مکمل مفهوم خبر تلقی 
  که گاهی شرط قبل از پرسش و گاه بعد از آن قرار میگیرد. میرودکار و جواب شرط ب

ــه در میر   گر زهــد همی جویی چنــدین ب
  

  بیهــده چون اســــب دوالی؟چون میــدوي اي 
  ) 42( همان: 

  چون همیشـــه چون زنـان در زینـت دنیا چخی  
  

ـاید چخید؟   ـار دین ب   گرت چون مردان همی در ک
  ) 52( همان: 



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٥٩/ بررسی اغراض بالغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو 

 

  :میگیردگاه پرسش و امر در کنار هم قرار 
  بـــزداي بـــه عـــذر رنـــگ کـــیـــنـــه 

  
  جــز عــذر درخــت کــیــن کــه بــر کــنــد؟ 

  ) 24( همان: 
ــایی در کنار یکدیگر به تقویت جنب  ــتفاده از دو جمله انش ــش کمک  ۀاس و  ندمیکتعلیمی پرس

. گاهی شاعر با استفاده از ندا ظاهراً مخاطب خاصی را مورد سؤال قرار میشـود باعث انگیزش بیشـتر  
  .میگیرد. این مخاطب طیف وسیعی از منکران و ناآگاهان را در بر میدهد

ــد      ــازن ــد و پ ــاب زن ــت ــده ک ــوان   اي خ
  

ــد؟   ــا کــی و چــن ــد ت ــدن زن ــن خــوان   زی
  ) 23( همان: 

در تعیین و تبیین معناي ثانوي پرسش که اغلب توبیخ و  میرودکار هایی که بصورت منادا بکلمه
  به این موارد اشاره کرد:  میتوانباشد. از جمله این مناداها مالمت است مؤثر می

ــ   ــفلـه، اي خـام، اي نادان، اي خر، اي خر بدبخت، اي بیخرد، اي فضـ ولی و... بطور کلی اي سـ
هاي قبل و بعد از پرسش نقش مهمی در تأویل پرسش و دریافت غرض ثانوي آن دارد. اهمیت جمله

  ) 151پرسش در متون عرفانی، (اهمیت پرسش در متون عرفانی، آقاحسینی، براتی: ص 
  از نکات مهم و پر بسامد در دیوان ناصرخسرو پرسشهاي پی در پی و مکرر است:

ــتــابی؟   ــوي علم و طــاعــت نشـ   چـون سـ
  عـلـم دیـن هـمـی چــه طــمع داري؟     بـی 

  

ــایــی؟    ــد، چــه هـمــی پ   اي رفـتــنــی شــ
ــی؟    ــرا ســــای ــره چ ــی ــاون آب خ   در ه

ــد؟   ــاشــ ــزاي رحمــت کی ب ــی سـ   عــاصـ
  

ــدایــی!  ــه گــل ان ــیــد را هــمــی ب   خــورشـ
  ) 7( دیوان، ناصرخسرو: ص 

کاربرد پرسـشـهاي متعدد در جلب توجه مخاطب به موضـوع بسیار مؤثر است و این نکته وقتی    
هاي پرسشی متوالی و پشت سر هم از افزاید که جملهو بر جنبۀ تأکیدي کالم می میشودتر برجسته

  نظر معنایی نیز مترادف باشند:
ــایــد؟     ز جـهــل خــویــش چــون عــارت نی

  
ــار؟    ــن ع ــت ــوخ ــی ز آم ــم   چــرا داري ه

  ) 18( همان: 
ــابــی هــمی؟   ــت بــت   چـنــد چــپ و راســ

  
ــاروان؟   ــن ک ــت در ای ــروي راســ   چــون ن

  ) 14( همان: 
ها لحنی توبیخ آمیز این جملههاي پرسـشی انکاري بسامد باالیی در شعر ناصرخسرو دارد.  جمله

شــوند در برابر مخاطب ناآگاه در خود نهفته دارند و عالوه بر آنکه موجب تذکر و بیدراي مخاطب می
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و ناآشنا نیز عامل اقناع و انگیزش هستند. این پرسشها غالباً با فعلی از مصدر دیدن یا شنیدن همراه 

  است:
  بینیفـرو بـیـخــت نـمـی      خـلـق را چـرخ   

  
ــر پرویزن؟   ــت همـه بر سـ   خس مـانــده اسـ

  ) 36( همان: 
ــودي    ــژن نشــــن ــی ــا ب   زرق آن زن را ب

  
ــر بـیژن؟    ــه سـ ــه آخـر ب   کــه چــه آورد ب

  ) 35( همان: 
هایی ي مؤثر اســت. زیرا در جملهااین شــیوه در زنده کردن متن و ایجاد ارتباط با هر خواننده« 

ر در متن پ میداندکه مایۀ توبیخ، امر و تنبیه دارد اوالً موضـــع برتر گوینده از آن جهت که مطلب را 
ــودرنگ  ــتقیماً مخاطب را در مرکز توجه قرار  میش و در نتیجه به القاي مفاهیم و  میدهدو ثانیاً مس

ــی کمک  ــی و تحلیل نق» (  میکندمطالب آموزش ــش در آثار عینبررس ــات همدانی، ش پرس القض
  ). 156فرد، محمدي: ص میرباقري

بنابر آنچه گفته شد پرسش یکی از مهمترین انواع جمله در اقناع و انگیزش مخاطب و دستیابی 
ــمار    ــرو به ش ــرخس ــوعات اخالقی و اعتقادي در کالم ناص به تأیید ذهنی او در القاي مفاهیم و موض

  آید.می
  امر و نهی: -3-2

ها هدف دیگري را جز امر و نهی از اقســام دیگر انشــاي طلبی اســت. گوینده از کاربرد این جمله
. در شعر ناصرخسرو در موارد معدودي میکندي دنبال بکاربازداشـتن شنونده از کاري یا واداشتن او  

  رفته است: بکارامر و نهی در معناي دعا 
  ت غرض مر مرا ز عمرگر جز رضــــاي توســـ

  
ــه دو عــالـم ظفر مرا       بـر چـیـزهــا مــده ب

  ) 13( دیوان، ناصرخسرو: ص 
هاي ها پند و اندرز و موعظه اســت. وجود جملهاما در بیشــتر موارد هدف اصــلی از کاربرد این جمله

ه موجب تقویت زمینه تعلیمی امر و نهی از عوامل تقویت کارکرد انگیزشـی شـعر ناصرخسرو است ک  
 . اغراض بالغی امر و نهی با رویکرد تعلیمی در شعر ناصرخسرو عبارتست از:میشودشعر او 

  ارشاد و ترغیب و تشویق:
  دیباي ســـخن پوش به جان بر که تو را جان

  
ــر از دیـبــا زیــبــا     ــود اي پسـ   هـرگـز نشـ

  ) 4( همان: 
  به چپ و راســت مدو راســت برو بر ره دین 

  
  تر اســـت اي پســـر از تـار طراز ره دین راســـت

  ) 113( همان: 



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٦١/ بررسی اغراض بالغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو 

 

 عبرت: -
ــخن ادریس      بـنـگـر نــیــکــوتــر از پــی سـ

  
ــیــد ز هــامون  ــه مکــان العلی رسـ   چون ب

  ) 9( همان: 
  پند و اندرز: -

ــم نــهــان بــین نهــان جهــان را  ــه چشـ   ب
  

ــم عـیــان    بـیـن نبینــد نهــان را  کــه چشـ
  ) 10( همان: 

  هشدار:  -
  نهنگی بــد خوي اســــت این زو حــذر کن

  
ــم و بیکـه بس پ  ــت و ناهارر خشـ   رحم اسـ
  ) 19( همان: 

  تهدید و تحذیر: -
  زیـن بــد کنش حــذر کن وزین پس دروغ او 

  
ــیري و تیزویر      مـنـیـوش اگر بهوش و بصـ

  ) 103( همان: 
. در میشودتوجه به روشـنگري و ایضـاح در شـعر ناصـرخسرو گاهی باعث اطناب و تطویل کالم     

ــخن ناخوش و ناپاك با یک جمله خبري و یک خبر تمثیلی  ــنیدن سـ نمونۀ زیر نهی مخاطب از شـ
  همراه شده است:

طعام جان ســخن باشــد ســخن جز پاك و خوش 
  مشنو

ــ    د خوش طعام پاك بگزایدازیرا چون نبـاشـ
  ) 39( همان: 

 گویی دارددر سخن به سبب اجتنابی که از لغو و بیهوده« هر چند برخی معتقدند ناصـرخسـرو   
سـخن را کوتاه و پر مغز میپسندد   میداندبه شـیوه ایجاز میگراید و اعجاز کالم را در واقع ایجاز لفظ  

)، اما موارد اطناب در شـعر او کم نیسـت. روشـن است که     100له، زرین کوب: ص با کاروان ح» ( 
در مواردي که  میتوانهدف او اقناع مخاطب و در نتیجه تأثیرپذیري بیشـــتر اوســـت. این اطناب را 

ه آید ببراي موکد کردن کالم دو یا چند جمله امري متفاوت با معناي مفهوم یکسان در کنار هم می
  کرد: وضوح مشاهده

ــو    ــک ــگــر ن ــن ــاز کــن ب ــم دل را ب   چشــ
  

ــت       زآنـکــه نـفـتــاد آنکــه زیبــا بنگر اســ
  ) 33( دیوان، ناصرخسرو: ص 

ــبـک باش و مکن جاي قرار    زاد بر گیر و سـ
  

ــفرند  خـانـه     اي را کـه مقیمـانش همه بر سـ
  ) 65( همان: 
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. به میگیرد. نهی در کنار امر قرار میشوددر شـعر ناصـرخسـرو مخاطب متحیر و سر در گم رها ن   
  : میشودبه آنچه خیر و صالح در آن است نیز توصیه  میشودعبارتی اگر مخاطب از چیزي نهی 

ــت بر راه حقیقـت رو و منگر به چپ و    راسـ
  

ــو که ز نالی ــو و زآن سـ   با باد مچم زین سـ
  ) 44( همان: 

ــتر کالم  ــه فعلی در کنار هم موجب توجه مخاطب و تأثیرگذاري بیشـ کاربرد امر و نهی از یک ریشـ
 : میشود

  بـنـگـر کــه کــجــا میروي و بیهــده منگر   
  

ــوي خــدم و بــنــده     و آزاد و مــعــالــیسـ
  ) 43( همان: 

  شــهوت فرو نشــان و به کنجی فرو نشـــین  
  

ــب غدر و طمع را مده لگام ــین بر اسـ   منشـ
  ) 57( همان: 

اما گاهی او از مخاطب خود با عناوینی  میگیردشـعر ناصرخسرو طیف وسیعی از مخاطبان را در  
. روشن است که میدهدو چونان پدري مشفق او را پند  میکندچون؛ اي پسـر، پورا، اي برادر و... یاد  

  این نوع خطاب از خشونت کالم امري میکاهد:  
ـرف در علم و فضـل اســت اي پســر عالم شو و فاضل     ش

  
ــب  ـوي بلعم تو علم آور نسـ ــان سـ ـاور چو بی علم   م

  ) 81( همان: 
ــت خواب اي پوربــاب   این جهــان خواب اسـ

  
ــفته خواب    ــی بـدین آشـ ــاد چون بـاشـ   شـ

  ) 409( همان: 
ورد که در این م میدهدآمیز مورد خطـاب قرار  البتـه گـاهی نیز او مخـاطبش را بـا لحنی تحکم    

  :میشودگر متانت و سنگینی کالمش بیشتر جلوه
ــده دفــتــر   ــتــه جــهــان و خــوان   اي گشــ

  
ــر       ــت ــه ــش ب ــوی ــار خ ــش ز ک ــدی ــن   ب

  ) 92( همان: 
  اي کهن گشــته تن و دیده بســی نعمت و ناز

  
ــت بــدو نیز ننــاز   ــتــه اسـ   روز نــاز تو گـذشـ

  ) 111( همان: 
  :میشوداما لحن استوار و قاطع او در امر و نهی گاهی با استفاده از تمثیل تا حدي نرم و متعادل 

  بــا عــقــل مــکــن یــار طــمــع را       
  

ــاري    ــار ی ــی ز م ــواه ــخ ــه ن ــد ک ــای   شــ
  ) 31( همان: 

ــتفاده از ت ــتعاره نیز موجب لطافت کالم  اس ــبیه و اس ــودش که در نتیجۀ آن لحن آمرانه و  میش
  کوبندة ناصرخسرو به نرمی میگراید:



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٦٣/ بررسی اغراض بالغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو 

 

ــه  ــوانـ ــۀ دیـ ــانـ   در حـــرب ایـــن زمـ
ــاخ دیــن شــــکــوفــه دانــش مــن    وز شــ
ــتــقــر خردمنــدان   ــت مسـ   کــایـن نــیســ

  

ــاز تـیـغ و ز دیــن مــغــفر     ــبـر ســ   از صـ
ــنبــل طــاعــت    ــت عــلــم سـ   چروز دشــ

ــت برو بگــذر    بــلــک ایــن گــذرگهی اســ
  ) 46( همان: 

سازي زبان تسـلط شاعر بر زبان و شناخت ظرفیتها و استعدادهاي گوناگون آن او را در هماهنگ 
ــمون . « میدهدبا حال و مقام مخاطب یاري  هماهنگی و تالئمی که خواننده میان زبان و مایه و مض

سبب احساس زیبایی در خواننده و تشدید  میکندچه آگاهانه و چه نا آگاهانه احساس عاطفی شـعر  
  ). 353سفر در مه، پونامداریان: ص » ( گرددتأثیرپذیري وي می

  ندا -4-2
  رفته است: بکاردر دیوان ناصرخسرو ندا به فراوانی در هر سه نوع جمله خبري، امري و پرسشی 

  خبر:
ــر گیتی ــراي رهگــذران اســــت اي پسـ   سـ

  
ــتقر مرا     ــت نیز یکی مسـ   زیـن بـهـترســ

  ) 12( همان: 
  امر:

ــو  ــو شـ ــر از عامه به یک سـ   مرد واراي پسـ
  

ــه خــواب و خور خرواري    چــه بـري روز ب
  ) 75( همان: 

  پرسش:
ــیـه از گرد جهــالــت  ــتــه دل تو سـ   اي گشـ

  
ــت    بـا این دل چون قــار تو را جــاي وقــارسـ

  ) 87( همان: 
ــودندا موجب جلب توجه مخاطب  ــود معناي بالغی آن و غالباً با هر جمله میشـ را اي همراه شـ

یابد. الفاظ ندا در شـعر ناصـرخسرو به ترتیب باالترین بسامد کاربرد عبارت است از اي، الف آخر   می
ــت یا بی ــرا ( جان. برخی از مناداهاي بیجان مانند: اي قبه بیمنادا، ایا. منادا یا جاندار اس روزن خض

اي ستمگر فلک اي )  12) اي جسـد ( ص   89) اي تن تیره ( ص  79)، اي بیوفا زمانه ( ص  4ص 
) 57) اي روزگار ( ص  57زمانه ( ص ) اي بیوفـا   43) اي خوب نهـال( ص   35خواهر آهرمن ( ص 

  ). 78اي فلک زود گرد ( ص 
  مناداهاي جاندار گاهی اسم است. پر کاربردترین این مناداها به ترتیب عبارتست از: 

تر اي پســر، اي برادر، اي پور، پورا، اي خواجه، اي رفیق. این نوع منادا به ایجاد فضــاي صــمیمانه
ــفات و وجه    ــتر ص ــرو بیش ــرخس کمک کرده و رابطۀ متکلم  و مخاطب را محکمتر مینماید. اما ناص
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در هر که او قصد دارد هر کس که در هر زمان و  میرسد. به نظر میدهدوصفی را به عنوان منادا قرار 
مکان صـفات را داراسـت مناداي او قرار گیرد.  گاهی صـفات مثبت اسـت. بر شمردن این صفات به     

  قصد توصیف و تعظیم منادا نیز هست:
ــل    ــده حاصـ ــریف تو شـ   اي بـه ترکیـب شـ

  
ــی    ــان ــم جســــم ــال ــزدي از ع ــرض ای   غ

  ) 437( همان: 
ــف زده انــدر خطــب تواي خیــ   ل ادب صـ

  
ــکر    ــل تو معسـ   اي عـلـم زده بر در فضــ

  ) 514( همان: 
ــفـات مثبت که در نقش منادا   رفته مانند: خردمند، عاقل، دانا، بخرد،  بکاربرخی دیگر از این صـ

ــ  فات به خوبی هوشــیار و دانا. جایگاه خاص عقل و خرد در اندیشــه ناصــرخســرو در گزینش این ص
  مشهود است. البته گاهی بر شمردن صفت مثبت به منظور استهزا و ریشخند است:

ــیوار هنر بین       از بـهـر چــه اي پـیـر هشـ
  

ــار دگر زین    ــب هـوا کرد دلــت ب   بـر اســ
  ) 517( همان: 

  ده که تحقیر دارندةاین صفات مورد نظر بوده است:در اغلب موارد صفات منفی منادا واقع ش
ــاه    اي آنـکــه همــه زرقی در فعــل چو روب
  وي آنکــه همــه رنگی در وصـــف چو کــاووس

  

ــارت  ــه زی ــا کـی روي آخــر ز پی حج ب   ت
  از طوس ســـوي مکــه و ز مکــه ســـوي طوس

  ) 525( همان: 
  دیگر از این نوع منادا:و برخی 

ــپنجی ( ص  341خویش ( ص  بکاراي متغافل  ) اي  338) اي داده دل و هوش بدین جاي سـ
ــده همچو  326) اي دهان باز نهاده به جفاي من ( ص  330داده دل به دنیا ( ص  ) اي به نوروز شـ

ــغول دایم چون نبات ( ص   335خران فتنـه ( ص   ( ص  ) اي جاهل مفلس 324) اي بـه خور مشـ
  ). 260) اي غره شده به پادشاهی ( ص  182) اي سپرده دل به دنیا ( ص  320

که ندا  میشودفضـاي تعلیمی حاکم بر دیوان ناصـرخسـرو و مخاطب محور بودن شـعر او سبب     
کند و ســبب انگیزش او کاربرد بســیاري در این دیوان داشــته باشــد. ندا توجه مخاطب را جلب می 

یوان ندا بیشتر جنبۀ تذکر و تنبیه و هشدار دارد اما یقیناً کارکرد اصلی آن . هرچند در این دمیشود
گوینده به آســانی تعالیم و مفاهیم مورد نظر  میشــودحفظ ارتباط با مخاطب اســت. این امر موجب 

  خود را به مخاطب القا نماید.
د وعی که باشتوان به این مهم دسـت یافت که انشاء به هر شکل و ن با توجه به آنچه گذشـت می 

ــی و « نقش مؤثري در تحکیم ارتبـاط و انتقـال مؤثر پیام دارد.    در ادبیات تعلیمی کارکرد انگیزشـ



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٦٥/ بررسی اغراض بالغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو 

 

ــت  ــت. همچنین در پیامهایی که زمینۀ آنها تعلیمی اسـ ترغیبی پیام بر کارکردهاي دیگر غالب اسـ
ــايکند. به عبارتی دیگر با در نظر گرفتن زمینه پیام ( تعلیمخاطب اهمیت پیدا می حال  م ) مقتضـ

  ). 193فرد، محمدي: صنقش انشا در زبان عرفانی، میرباقري» ( یابد مخاطب اهمیت می
  گیري:نتیجه

تحلیل انواع جمله از دیدگاه علم معانی در دیوان ناصرخسرو نشان میدهد که اغراض بالغی خبر 
و انشــا مجالی وســیع براي شــاعر فراهم آورده تا تعلیمات خاص خود را به مخاطب القا کند. ســبک 

 کند که براي رعایت اقتضاي حال مخاطب و برقراري رابطه مؤثر با اوتعلیمی ناصـرخسـرو ایجاب می  
  انگیز نباشد. اي سخن گفته شود که یکنواختی آن ماللبه گونه

ــوددر متون تعلیمی امر و نهی متوالی بـاعث رمیدگی مخاطب   ــعر میشـ . به همین دلیل در شـ
هاي خبري بیشتر مخاطب محور بوده و کارکرد تعلیمی یافته است. این کارکردها ناصـرخسرو جمله 

  .میشودیق کردن و امید دادن را شامل معانی چون توبیخ و مالمت، هشدار، تشو
ــایی در عین حال که به القاي تعالیم خاص خود میگیري جملهبکاراو با  ــله هاي انش پردازد فاص

. میشودکند. در پرسش، امر، نهی و ندا حضور مخاطب احساس ذهنی میان خود و مخاطب را کم می
ها در مهمترین کارکرد تعلیمی این جمله تحکیم ارتباط گوینده و مخاطب بر انتقال پیام مؤثر است.

شـع ناصـرخسرو عبارتست از؛ امر به طریق مستقیم، توبیخ و مالمت، عبرت، نهی، ارشاد و ترغیب و   
  تشویق، هشدار، نفی، پند و اندرز و تهدید و تحذیر.

ها با اغراض بالغی خاص و متناسب با سبک تعلیمی خود، گیري جملهبکارناصـرخسرو عالوه بر  
ــتر و القاي مفاهیم و عقاید و   از ــگردهاي بالغی در جهت تأثیرگذاري بیش ــر هنري و ش ــایر عناص س

گفت اغراض بالغی خبر و انشــا همچون ســایر امکانات  میتوانطوري که میگیرد باعتقاد دانش بهره 
 ها و تعالیم او قرار گرفته است.زبانی و ادبی و بالغی در شـعر ناصـرخسـرو در خدمت تبیین اندیشـه    

گیري این بخش از علم معانی ( اغراض بالغی ) نقش مؤثري در تعدیل زبان خشن، بکاربدیهی است 
  جدي و کوبندة ناصرخسرو داشته است.
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