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Abstract
Structure of structures in Naser Khosrow poem based on rationality dominant. All
large and small poem structures are systematically about structure of structures or
enhance it through interaction with each other, and functioning proof of claim of the
poet around the certainty instead of speculation and suspicious. Thought structure of
the Naser kosrow’s poem (in politics and religious, etc.) based on contrast with
Abbasid and Seljuk government. He was not only considering “wisdom” as judgment
criterion to argue and dominant on oppositions, but also raising and proving his
Ismaili beliefs based on rational approach. “Adherence to religion (especially Ismaili
sect) revolving around individual to escape from the world” is the contents of the
Naser kosrow poem and its related pictorial clusters composed of focal pictures of
his poem. His artistic poetics based on imitation of the world and its rules in poem is
stable and rational. Ultra- high frequency in” wisdom” meaning, balanced usage of
imagery and debates are the components of the rationality dominant in structure of
structures in Iran and they are causing the superiority of virtual pole to the
metaphorical pole of the clear, single meaning, and explicit language of his poem. In
this qualitative and part quantitative study, this study is exploratory in terms of
purpose and conducted through investigating the views of structuralist and formalist
approaches.
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ساختار ساختارها در اشعار ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب
محمّدرضا ایروانی  ،غالمعلی فالح ،حبیباهلل عباسی و حمید عبداللهیان



چکیده
ساختار ساختارها در دیوان ناصرخسرو بر وجه غالب «خردگرایی» استوار است و تمام مایگانها و ساختارهای کوچک

و بکگر

در اشعار ناصرخسرو حول آن سامانمند میشوند یا از طریق تقابل با یکدیگر آن را تقویت میکنند و کارکرد اثبات مکدّعای شکاعر
حول محور یقین (و نه حدس و ظن) میگردد .ساختار اندیشهای دیوان ناصرخسرو (در ساحت سیاسی ،مکههبی و  )...بکر مبنکای
تقابل و تضاد با دستگاه حاکمۀ خلفای عباسی و سلجوقیان بنا نهاده شده است و شاعر همیشه «خرد» را معیار قضاوت خود بکرای
محاجه و غلبه بر مخالفان قرار می دهد و حتی اعتقادات اسماعیلی خکود را بکا رویککردی خردگرایانکه موکرح و اثبکات مکیکنکد.
«تمس

به دین (خاصه مههب اسماعیلیه) حول محکور خکرد بکرای نجکات از دنیکا» درونمایکۀ اصکلی دیکوان ناصرخسروسکت و

خوشههای تصویری مرتبط با آن بیشتر تصاویر کانونی دیوان را تشکیل میدهد .بوطیقای هنری او بر محاکات اسکتوار و جهکان و
قوانین آن در دیوان ،ثابت و عقلپسند است .بسامد بسیار زیاد واژگان مرتبط با موتیف «خکرد» ،سکاختار نحکو اسکتد،لی ،اسکتفاد
متعادل از صور خیال ،وجود مناظرهها و  ...از مؤلفههای وجه غالب «خردگرایکی» در سکاختار سکاختارهای دیکوان اسکت و سکبب
تفوّق قوب مجازی زبان بر قوب استعاری و زبان روشن ،ت معنا و صریح اشکعار

شکده اسکت .نتیجکۀ نهکایی اینککه عناصکر،

مایگانها و ساختارهای گوناگون دیو ان ناصرخسرو تابعی است از سکاختار سکاختارهای عصکر  .ایکن پکاوهن از نفکر هکد ،
اکتشافی است و بر اساس آرا و رویکردهای ساختارگرایان و فرمالیستها انجام شده است.
کلید واژهها :ساختار ،ساختار ساختارها ،وجه غالب ،دیوان ناصرخسرو
 .1بیان مسئله
ساختار ساختارها یکی از رویکردهای جدید در نقد ادبی است که چشک انکداز تکازهای فکراروی خواننکدگان و منتقکدان بکرای
توضیح و تبیین آثار ادبی قرار میدهد .توجه به این نکته پاوهشکگران را در پکینبینکی دورههکای مختلکف ادبکی و تمکدنی و
فرهنگی مختلف یاری خواهد کرد.
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ساختار ادب و فرهنگ ایران از گهشتههای دور تا کنون تحو،ت و دگردیسیهای چشمگیری داشکته اسکت ککه در برخکی
ادوار در اوج بوده و در برخی ادوار در حضیض .به تعبیر استاد شفیعیکدکنی ،میتوان گفت این اوج و فرود ساختار فرهنگکی
و ادبی ایران در ادوار مختلف به ساختار ساختارهای آن ادوار منوط میشود ( .)14-7 :1388به اعتقاد ما یکی از نمودهای بارز
ساختار فرهنگی و ادبی ما ،برخی دانشمندان ،شاعران و نویسندگان بگرگی هستند که تا حکدود زیکادی عصکر خکود را آینگکی
میکنند .یکی از آینهگردانهای بگر

تاریخ ایران ،ناصرخسرو قبادیانی است که در این جستار درصدد هسکتی بکه تبیکین ایکن

مه بپردازی که دیوان ناصرخسرو بهویاه قصاید او جلو بارز ساختار فرهنگی و ادبی عصر خود است و نیگ نشان میدهد ککه
ساختار ساختارهای خردگرایی در آن عصر در اوج بوده اسکت از همکین رو ایکن گفتکار در پکی تبیکین میکگان تکتثیر سکاختار
ساختارهای خردگرایی بر اشعار ناصرخسروست.
سؤاالت پژوهش
با توجه به موالب یادشده ،سؤا،ت پاوهن عبارتاند از:
 -1ساختار ساختارها در شعر ناصرخسرو چیست؟ وجه غالب ادبی در شعر او کدام است؟
 -2رابوه و میگان تتثیر ساختار ساختارهای عصر ناصرخسرو بر اشعار و ساختار ساختارهای شعرهای او چگونه است؟
 .2روش تحقیق و قلمرو آن
این پاوهن از نفر هد  ،اکتشافی و به دنبال دانن و درک بهتر از دیوان ناصرخسروست .رویکرد این پکاوهن ،اسکتقرایی و
نحو انجام آن ،کیفی و در پارهای موارد کمّی است که از متدلوژی و آرای فرمالیستها ،ساختارگرایان و منتقدان جدیکد بهکره
برده است .هد

عمده آن ،تبیین میگان تتثیر ی

پدیده (ساختار ساختارها) از طریق مشخص کردن و ارزیابی عناصر کلیدی و

ساختارها و مایگانهای مختلف در دیوان ناصرخسروست.
 .3پیشینۀ پژوهش
پیشینه این پاوهن به آرای فرمالیست های روس و ساختارگرایان و نفرات آنها راجک بکه وجکه غالکب و سکاختار آثکار ادبکی
برمی گردد .شفیعی کدکنی با الهام از فرمالیسکت هکای روس و سکاختارگرایان ،بکرای نخسکتین بکار در زبکان فارسکی «سکاختار
ساختارها» ( )14-7 :1388را مورح و از جنبۀ نفری تبیین کرد .حبیباهلل عباسی نیگ به «تتثیر مصالحهها بر اوج و فرود ساختار
ساختارها در تاریخ ایرانزمین» ( )133-127 :1394اشاره کرده اسکت .معصکومه پکورجعفر در مقالکۀ «سکیمای خکرد در سکب
خراسانی (رودکی ،فردوسی ،ناصرخسرو ،خیام)» ( )235-215 :1390معتقد است این شاعران طبیعتگرایکی را بکا خردگرایکی
تلفیق کردهاند .سید مهدی مسبوق و دیگران در مقالۀ «از عقل ناصرخسرو تکا عقکل ابکوالعال » ( )239-209 :1391بکه ککارکرد
خرد در پیشبرد اهدا

سیاسی و دینی ناصرخسرو اشاره کرده است .پاوهنهای زیادی دربار اشعار ناصرخسرو انجکام شکده

است ،ولی به پاوهشی برخورد نکردی که بیان کند ساختار و مایگان هکای شکعر ناصرخسکرو تکابعی اسکت از متایکر سکاختار
ساختارهای آن دوره خاص.
 .4ساختار ساختارها و وجه غالب
«ساختارگرایی» از نفریه های مه ادبی ،اجتماعی و  ...در سد بیست است که رابوۀ تنگاتنگی با فرمالیس روسی داشته اسکت.
برخی اندیشههای فردینان دو سوسور در حوز زبانشناسی را آغاز نفریۀ «ساختارگرایی» میدانند (احمدی.)1380 ،
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ساختار یعنی نفام ،در هر نفام همۀ اجگا به ه ربط دارد به نحوی که کارکرد هر جگ وابسته به ککل نفکام اسکت و ککل
نفام بر پایۀ کل اجگا میچرخد ،مانند ساعت .در هر نفام ،هیچ جگئی نمیتواند بیرون از کار اجکگا چنانککه هسکت باشکد .بکه
همین دلیل ،کل نفام ،بدون درک ککارکرد اجکگا ،درکپکهیر نیسکت« .سکاختار دارای سکه ویاگکی اسکت :کلیکت ،تبکدیلهکا و
خودساماندهی» (پیاژه .)15 :1384 ،در ادبیات ،منفور از ساختگرایی بیشتر نفام مبتنی بر زبانشناسی ساختاری است و فراینکد
نقد ساختاری از «سه مرحله تشکیل میشود :الف) استخراج اجگای ساختار ب) برقرار ساختن ارتباط موجود بین ایکن اجکگا
ج) نشان دادن د،لتی که در کلیت ساختار اثر هست» (گلدمن.)10 :1382 ،
دکتر شفیعی کدکنی به تتثیر از فرمالیستها و ساختارگرایان ،در ی

نگاه ککالن ،بکا معکادل دانسکتن فرهنکگ بکا «سکاختار

ساختارها» مینویسد« :هر واژه به اعتبار صامتها و مصوتها و آراین واجهاین ی
ی

ساختار گستردهتر است و تمام بیت ی

تشکیل می دهد و تمام آثار ی
بگر تری است که سب
ادوار مختلف شعر ی

ساختار است در خدمت تمام بیکت ککه

ساختار است در خدمت ساختار بگر تری که واحد غگل یا قصیده یا منفومکه را

شاعر ساختاری است که سب

او را به وجود میآورد و سکب

دور اوست ،واحدی است که ساختار بگر تر سب

شخصکی او در درون سکاختار

دوره را تشکیل میدهد و سب های گونکاگون

زبان ،اجگای ساخت بگر تری هستند ککه ( »...شکفیعی ککدکنی .)255 :1391 ،ایکن سکاختارها حکول

ساختار ساختارها تتثیرات متقابلی نیگ دارند «هر ساختاری در ساختار بگر تر از خود اثر دارد و مجموعۀ ساختارها نیگ ماننکد
امواج آب بر یکدیگر اثر دارند .هر مصراعِ دارای جمال هنری (که به عنوان ی

موج در این دریا نقنویا خکود را دارد) ،در

کل ساختار بگر تر و ساختارهای بگر تر تتثیر خود را میگکهارد .از سکوی دیگکر ،سکاختارهای ککالن اقتصکاد و سیاسکت و
مههب و  ...نیگ بر ساختاهای کوچ تر ادبیات و شعر و هنر اثر دارند  ...بدین گونه داد و ستد متقابل این مجموعۀ سکاختارها
در درون ساختار ساختارها شکل میگیرد» (همان.)256 :
به قول مؤکد ویتگنشتاین«« :جهان جم کل امور واق است نه جم کل اشیا» و امور واق یعنی «وض های موجود» :الکف)
وض موجود اشیا مثل حلقههای زنجیر به ه متصلاند ب) در ی

دری

قوعی بودن پیوند اشیا با ه در ی

وض موجود اشیا پیوندی قوعی با هک دارنکد ج)

وض موجود ساختار آن وض موجود است د) فرم امکانپهیری ساختار اسکت ه) جمک

کل وض های موجود یعنی جهان» (اسکولگ.)19 :1393 ،
«ساختار ساختارها» رویکردی بدی است که به حل «مشکل سکنتی سکاختارگرایی ،یعنکی تاییکر ( »1یورگنسکن و فیلیکپ ،
 )33 :1394کم

می کند .این رویکرد در حقیقت حلقۀ واسوی بین نفریۀ ساختارگرایان و پساساختارگرایانی ماننکد ،ککالو و

است .بر این اساس ،ساختار ساختارها مفصلبندی  2کلیۀ ساختارهای ریگ و درشت ی

مو
و  ...ی

عصر را که بر ادبیات و سیاست

جامعه حاک است ،شکل و جهت میدهد و مشخص میکند به گونکهای ککه «وقتکی دوران شککوفایی سکاختارهای

بگر تر [و ساختار ساختارها] باشد ،محال است ساختارهای کوچ تر در انحواط مولق به سر برند» (شفیعی ککدکنی:1391 ،
 )257و بر عک  .در این دستگاه و نفر ،تمامی نشانهها و ساختارها ابعاد ی

نفاماند (ساختار ساختارها) و معنای هر نشانه و

ساختار را رابوۀ آن با دیگر نشانهها و ساختارها تعیین میکند.
از نگرگاهی دیگر ،ساختار ساختارها ،گرانیگاه ساختارهای گوناگون هر عصر یا دوره است که تمام ساختارهای متفکاوت و
ریگتر وجهی متمایگ از آن را آینگی میکنند .کارکرد مه ساختار ساختارها ممانعت از لاگ
یکدیگر و در نتیجه خلق ی

ساختارها از جایگاه آنها نسبت به

ساختار واحد کالن است که آن را «ساختار ساختارها» باید نامید .تا بکدانجا ککه سکاختارهای بکه

ظاهر متقابل با ساختار ساختارها سعی در همسویی با آن را برای تثبیت خود دارد امری که در شکرایط متعکدد دیگکر مشکاهده
نمیشود .به زبان دیگر ،از طریق طرد سایر ساختارها که میتوانسکت و جکود داشکته باشکد ،تمکام سکاختارها پیرامکون سکاختار
ساختارها همسو و همشکل میگردند بنابراین ساختار ساختارها به وسیلۀ ساختارها و وجه غالبهای بهکناررفته و طردشده و
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در تقابل با آنها شکل و انسجام مییابد« .بنابراین ممکن است ی

عنصر فرامو شده یا برکنارمانده [که در خکارج از سکاختار

ساختارهای موجود قرار دارد] ،به د،یل تاریخی و اجتماعی و گاه بسیار پیچیده ،ناگهان وارد صکحنه شکود و تبکدیل بکه وجکه
غالب گردد» (شفیعی کدکنی )1391 ،و از طریق کننهای متقابل ساختاری در سووح متفاوت ،ساختار سکاختارها را دگرگکون
سازد .بدین ترتیب ،نفریۀ «ساختار ساختارها» ،سنت ساختارگرایی سوسوری را که «دستگاه زبان ،ساختار زبان است .شکبکهای
از نشانهها که به یکدیگر معنا میبخشند و ثابت و تاییر ناپهیرند» (یورگنسن و فیلیپ  )31 :1394 ،تعکدیل مکیکنکد و از ایکن
طریق به پساساختارگرایان نگدی تر میشود.
از سوی دیگر «ساختار ساختارها سلسلهمراتب خاص خود را دارد و عناصرِ وجه غالب خود را» (شفیعیکدکنی.)256 :1391 ،
«وجه غالب» ،یکی از مه ترین و خالقانهترین مفاهیمی است که فرمالیستهکا و سکاختارگرایان -در سکد بیسکت  -بکرای
تبیین روابط عناصر مختلف فرم و ساختار استفاده کردند« .وجه غالب» از حیاتیتکرین ابگارهکا در همسکو ککردن و بکرانگیختن
ساختارهای گوناگون حول ساختار ساختارهاست و گاه ه ارز و متراد

ساختار ساختارها برشمرده میشود.

«وجه غالب را نه تنها می توان در شعر شاعری منفرد یا در قوانین و احکام شعری ،یعنی مجموعکهای از معیارهکای مکتکب
شعری مشخصی جستوجو کرد بلکه میتوان در هنر ی

دور تاریخی معین نیگ بهمثابکه کلیتکی ویکاه بکه دنبکال آن گشکت»

(یاکوبسون.)115: 1380 ،
از سوی دیگر «وجه غالب یا مسلط عامل پدیدآورند مرکگ و کانون تبلور اثر است و یگانگی یا سامان کلی (گشکتالت) آن
را تسهیل میکند .این عنصر در پینزمینه قرار میگیرد و عناصر دیگر را در پ زمینه نگاه میدارد» (سکلدن )56 :1373 ،و در
حقیقت گرهگاه ممتازی است که سایر عناصر ساختار حول آن منف میشوند و معنا و جایگاه خود را از رابوهشان با گکرهگکاه
أخه میکنند و ضامن انسجام ساختار اثر است .بنابراین باید گفت«« :وجه غالب» ،ساختار شعر را از نفر بافکت صکدا ،سکاختار
نحوی و صنای بدیعی دچار تاییرات بنیادی میکند» (.)Teylor, 1980: 17
وجه غالب کارآمدترین ابگار در خدمت ساختار ساختارهاست که تمام ساختارهای عصر ،آثار شاعر (و ککل هنرمنکدان) یکا
ی

اثر را از کوچ ترین اجگا تا کالنترین آنها دگرگون و همسو و همنوا با کلیت ساختار سکاختارها مکیسکازد .حتکی بافکت

صوری ،تصویرپردازی و انشای شعر را نیگ تاییر و نف میدهد« .وجکه غالکب از کوچک تکرین عناصکر سکاختاری یک
می تواند خود را آشکار کند و تا گستردهترین عوامل مایگانی و ساختاری در ی
دارد و بر مجموعه فرهنگ ی

قوم چیرگی خود را گستر

مکتن

یا چندین دوره ،سیوره خود را محفوظ نگکه

دهد» (شفیعیکدکنی.)165 :1391 ،

از چش انداز بوطیقا و نقد ادبی ،اگر وجه غالب را نقوۀ شروع کار در نفر بگیری  ،تعریف اثر هنکری در مقایسکه بکا سکایر
مجموعه ارز های اجتماعی از اساس دچار تاییر میشود که نقن زیباییآفرینی علت غایی اثر هنری نیست ،بلکه باید گفکت
در اثر هنری نقن زیباییآفرینی« ،وجه غالب» است نسبت به دیگر نقنهای زبان.
از نگاه متدلوژی ساختارگرایانه ،در ی
تاریخمند زیرا باید ی

نگاه کلی ،ساختار ساختارها از ی

سو آمیگهای است از سکاختارگرایی تککوینی و

سری شرایط تاریخی ،فرهنگی ،مههبی ،سیاسی و  ...ظهور کند تا سکاختاری بکا وجکه غالکب خکاص

(مانند خردگرایی در این پاوهن) حکمفرما شود و از سوی دیگر تاریخستیگ و فرازمان است (یعنکی فاقکد بدعکد زمکانی ماننکد
مبناهای منوق ریاضی) یعنی هرگاه ساختار ساختارها با این شرایط ویاه با وجه غالب خاص ،در هر دور زمانی فراه شکود،
ساختارهای کلی و کوچ تر فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،مههبی و  ...دارای چنین ساختار وکلیتی ورای عناصکر خکاص خکود
خواهند بود و از قوانین و وجه غالب مترتب بر آن پیروی خواهند کرد .نکته دیگر اینکه فقکط از اجتمکاع اتمیسکتی عناصکر (و
ساختارها) نیست که ساختار (و ساختار ساختارها) ایجاد میشود ،بلکه تتثیرات آن گشتاری است و پایا و همیشگی .بکه دیگکر
سخن ،نفریۀ ساختار ساختارها از ی

سو خواص اتمیستی دارد و حاصل اجتماع کل عناصر فرهنگی ،سیاسی ،اجتمکاعی و ...

ساختار ساختارها در اشعار ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب 19 /

جامعه است و از سوی دیگر ورای نفریات اتمیستی است چراکه ایستا و همیشگی نیست و گکاه بکا وجکود عناصکر یکسکان،
گشتارهای متفاوت ساختاری را بر آن حکمفرما میکند در صورتی که در نفامهای اتمیستی از اجتماع عناصر یکسان با شکیو
چینن یکسان ،ساختارهای ملکولی یکسان و ایستا به وجود میآیند حال آنکه با وجود عناصر و شیو چینن و بود

عناصر

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...در کشور ما در رهگهر تاریخ شاهد گشتارهای عمیق و متمایگ ساختارهای فککری ،فرهنگکی،
فلسفی و اجتماعی و ( ...با وجود ساختار ساختار یکسان) بودهای بنابراین ساختار ساختارهای جامعه امری ورااتمیستی است،
هرچند از ویاگیهای نفام اتمیستی بیبهره نیست بنابراین باید گفت نفریۀ ساختار ساختارها جکام تمکام پیونکدهای عوامکل
ساختاری و مایگانی ممکن است که خواصی از آنها را در دل نهان دارد اما در دایر تنگ شمول آنها باقی نمیماند.
با توجه به موالب بیانشده ،در ی
نقد ادبی و علوم است نه ی

نگاه کلی ،میتوان گفت که «ساختار ساختارها» ی

مکتب فلسفی صِر

توضیح و تبیکین فرهنکگ و

رو

و مانند تمام رو ها از منفری خاص به ادبیکات و فرهنکگ مکینگکرد بکا

امکانات و نقاط قوت و ضعف خاص خود یعنی نوعی نگاه است که از ارتباط ویاه ساختارهای ریگ و درشت و عناصرشان و
همکاری آنها با یکدیگر بحث میکند.
 .5ساختار ساختارها در اشعار ناصرخسرو
عصر ناصرخسرو عصری است که ساختار ساختارهای آن بر خردگرایی مبتنکی اسکت .قکرن چهکارم و پکنج هجکری یککی از
درخشانترین دوران تمدنی فرهنگی در تاریخ ایران محسوب میشود .ظهور دانشمندان و فالسفه و شاعران خردگکرای بکگر
در این دوره که هر ی

بر ستیغ معرفت ایستادهاند و دامنۀ تتثیرات شگر

دانشی و معرفتی آنان تا کنون ادامه دارد ،مؤید ایکن

امر است .ابن سینا ،ابوریحان بیرونکی ،فردوسکی ،ناصرخسکرو ،محمکد بکن زکریکای رازی و  ...بیکانگر در اوج بکودن سکاختار
ساختارها بر پایۀ وجه غالب «خردگرایی» هستند .حتی نویسندگان بگر

اشعریمسل

این دوره ماننکد ابوالفضکل بیهقکی و ...

نیگ در آثارشان منادی خردند و ستایشگران خردمندی .پرسن در اینجاست که ساختار سکاختارهای هکر دوره ،آیکا تکتثیری بکر
ساختارها و مایگان های گوناگون شعر یا آثار شاعران و نویسندگان آن دوره دارد؟ این جستار موالعهای موردی است که میگان
تتثیر ساختار ساختارهای خردگرایی بر ساختار اشعار ناصرخسرو را بررسی میکند .برای رسیدن به پاسخی روشن و مسکتدل،
بدون ورود به مباحث نفری یا نقد تاریخی به تحلیل دقیق ساختار زبانی ،فکری اعتقادی ،و ادبی بالغکی دیکوان ناصرخسکرو،
صرفاً از راه بررسی شعر او پرداخته میشود .بدین منفور ،ابتدا قصیدهای (ساختاری کوچ تکر) و سکپ

سکاختارهای زبکانی،

فکری اعتقادی ،و ادبی بالغی دیوان بررسی دقیق و علمی میشود .قبل از آن ،زم است ذکر شود:
دیوان ناصرخسرو شامل  278قصیده (و قوعه) و  5ربکاعی اسکت .بنکابراین وجکه غالکب از نفکر قالکب شکعری در دیکوان
ناصرخسرو« ،قصیده» است و متناسب با وجه غالب «خردگرایی» است چراکه قصیده محصول خودآگاهی است و مجال اثبات
اندیشههای عقالنی و مقاصد ناصرخسرو را در خود دارد .البته خردگرایی حاک بر ذهن و ضمیر ناصرخسرو سبب شده اسکت
که اغلب قصاید

فاقد تاگل ،تشبیب یا نسیب باشد و آنها را عبث بداند مانند قصید زیر که بررسی میشود:

خردمنکککد را مکککی چکککه گویکککد خکککرد؟

چککه گویککد ؟ گویککد «حککهر کککن ز بککد

خکککرد بکککد نفرمایکککدت ککککرد ازانککک

سککککرانجام بککککر بککککدکنن بککککد رسککککد

نبینکککی ککککه گکککر خکککار ککککارد کسکککی

نخسکککت آن نهکککالن مکککر او را خلکککد؟

اگکککر بککککد کنککککی چککککون دد و دام تککککو

تککککو از دام و دد

بکککککدی دام آهکککککرمن نکککککاک

جککککدا نیسککککتی پکککک

اسکککککت

بککه دامککن درون چککون شککوی بککا خککرد؟

خکککرد جکککگ ککککه نیککککی نگایکککد هگکککرز

نککه نیکککی بککه جککگ شککیر مککدحت مکککد

 / 20فنون ادبی ،سال ده  ،شماره ( ،4پیاپی  )25زمستان 1397

بککککککرون آرد از دل بککککککدی را خککککککرد

چککککو از شککککیر مککککر تیرگککککی را نمککککد

ککککرا دیکککو دنیکککا گرفتکککه اسکککت اسکککیر

مکککرو را کسکککی جکککگ خکککرد ککککی خکککرد؟

خکککرد پکککر جکککان اسکککت اگکککر بشککککنین

بککدو جانککت از ایککن ژر

چککون بککر پککرد؟

خککرد عاجگاسککت از تککو زیککرا کککه جهککل

از ایککن سککو وز آن سککو تککو را مککیکشککد
()275-273/128

اگر شعر (قصید ) با ،را با دقت و تتمل بررسی کنی  ،درمییابی که این شعر دارای ی

نفام ساختاری اسکت (نفکام از آن

جهت که ارتباط و تعامل اجگای زبانی را با ه نشان دهی ) و در این نفام ،سلسکلهمراتبکی از جهکت مالکوب و غالکب بکودن
عناصر زبانی در مقایسه با ه وجود دارد« .برخی از این عناصر نقن حاکمیت و فرمانروایی زبانی را نسبت بکه دیگکر عناصکر
ایفا می کنند به طوری که بدون درک نقن و نقد آنها ،فرآینکد درک کلیکت و سکاختار شکعر بکا مشککل مواجکه خواهکد شکد»
( )Jokbson, 1960: 34در قصید مهکور عنصر «خرد» (عقل) عنصری است که عامل و تنفی کنند سکاختار شکعر و سکایر
عناصر زبانی است .در جوار این عنصر است که عناصر دیگر و ساختار و مایگانهای مختلکف شکعر نقکن و معنکای خکود را
مییابند .تقابل های فکری و معنایی و تصاویر شعری در کنار این عنصر مکیروینکد و مکیبالنکد« .عاطفکه و احساسکات پشکت
ساختار نیگ تاب این وجه غالب است» ( )Matejka, 1971: 34و البته خش

و خشن است و یکسویه زیرا خرد صِکر

در

تقابل با احساس (عاطفه و عشق) قرار دارد.
«خرد» در قصید با ،نقن پروتوتایپ ودال کلیدی ( )Key signifiersدیدمان کلی در گرهگاه اندیشههکای شکاعر را بکر
عهده دارد که نه تنها شاعر آشکارا بدان اشاره دارد ،بلکه به صورت غیرمسکتقی نیکگ از رهگکهر احککام خردگرایانکهای چکون
استد،ل های استنتاجی ،آلیگوری

(تمثیلی) و نه استعاره ،علّی و معلولی و گاه استقرایی تجلی مییابد که کارکرد اثبات مدّعای

شاعر حول محور یقین دارد و نه حدس و ظن.
برای تبیین بیشتر مدعای با ،،ابیاتی از قصیده را در محور افقی بررسی میکنی  .در بیت نخست «خردمند را می چه گویکد
خرد؟ /چه گوید ؟ گوید «حهر کن ز بد» ،ناصرخسرو دیالو وار نتیجۀ خرد را که «پرهیگ از بدی» است ذککر و مخاطکب را
از آن برحهر میدارد .در این بیت «خرد» نقن مسندالیه و فاعل دارد که رکن اصلی جمله است و تمام واژگکان بعکد را هک از
نفر دستوری و ه از نفر مفهومی حول آن و برای تبیین آن سامان میدهد .در ساختار این بیت ،جملۀ اول حول محور خکرد،
دو جملۀ بعد را برای بیان مفهومی فراخوانی میکند که از ثمرات خرد است .در ساختار واژگانی کالم نیکگ تککرار واژ «خکرد»
در واژگان «خرد» و «خردمند» نقن برجستهای به ساختار موسیقیایی و واژگانی بیت بخشیده اسکت بنکابراین هک در سکاختار
دستوری و نحوی و ه در ساختار معنایی و موسیقیایی کالم« ،خرد» جگ تمرکگدهنده ساختار بیت است که بر اجکگای دیگکر
فرمان میراند ،آنها را تعیین و یکپارچگی ساختار بیت را تضمین میکند.
در بیت «خرد بد نفرمایدت کرد ازآن /سرانجام بر بدکنن بد رسد» ،جمله اول ،ساختاری مشابه بیت قبل دارد ککه خکرد
«مسندالیه» است و دال مرکگی و جملۀ دوم ه وابسته به جملۀ اول است و با استد،ل ،ادعای شاعر را در جملۀ نخست اثبات
میکند و سامانبخن ساختار این بیت است .در این بیت اسکتد،ل عقالنکی علّکی-معلکولی ،سکاختار فککری بیکت را مکنف و
ساختارمند کرده است.
بیت «نبینی که گر خار کارد کسی/نخست آن نهالن مرو را خلد؟» نیگ ی

آلیگوری (تمثیل) حسی و عینکی بکرای اثبکات

مدعای بیت قبل است و میدانی که «تمثیل سومین نوع استد،ل  ...است» (مففر.)305 :1370 ،
«اگر بد کنی چون دد و دام تو/جدا نیستی پ

تو از دام و دد» ساختار معنایی بیت ،نوعی گگار منوقی شرطی است (اگکر

 pآنگاه  )qجهت ترغیب و تشویق مخاطب به پرهیگ از بد کردن است و ...
اگر ساختار قصیده را از منفر توالی جمالت (محور عمودی) بررسی کنی « ،دسکتور زبکان توصکیفی تکوالی جمکالت بایکد شکامل
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دستور زبان توصیفی جمالت نیگ باشد» (وندی  .)41 :1394 ،باید نشان داد چگونه ساختار نحوی و معنایی ی

جمله یا تعکدادی از

جمالت ،ساختار جمالت دیگر را معین میکند و چگونه برای گروه معینی از جمکالت ایکن امککان فکراه مکیشکود ککه واحکدهای
بگر تری را (در ساختار خوابهای یا روایی) بسازند .در این میان «روابط معنایی بین جمالت و بین گگارهها ممککن اسکت مبتنکی بکر
معانی (نسبتهای معنایی مفهومی) یا مبتنی بر روابط بین ارجاعات یا د،لتها (معانی مصداقی) باشند» (همان.)48 :
کلیت» در نفر گرفتی و دیکدی ککه یککی از معیارهکای عکام

در ابیات قصیده ،همبستگیهای بین گگارهها را به مثابۀ «ی

تعیین ارتباط وقای امور در ساختار ساختارها و کلیت متن ،ارتباط علّی است .چنین رابوهای بین وقای امور اساس اسکتفاده از
حرو

ربوکی ککه عامکل ترکیکب گکگارههکا در قالکب

ربط مان ند ازیرا ،از آن  ،چون ،که و  ...است .از سکوی دیگکر حکرو

گگارههای مرکب هستند ،به رابوۀ بین وقای امور تفسیر میشوند (یعنی به روابط بین وقای امور ارجاع میدهند).
ساختار کالن یا ساختار ساختارها مشخصکنند ساختاری از نوع کلی است که این کلیت به صورت نسبی مبتنی بکر سکاختارهای
خاصی از سووح پایینتر است .هر ساختار کالن باید شرایط اتصال معنایی و همبستگی در سکووح سکاختار خکرد را بکرآورده کنکد:
همبستگیهای علّی میان گگارهها ،اینهمانی میان ارجاعات و الی آخر که البته حول وجه غالکب سکاختار سکاختارهای مکتن و عصکر
سامانمند میشوند و اگر این شرایط برقرار نشود ،ی

سوح کالن در متن دیگری خرد محسوب نمیشود.
-2

«ساختارهای کالن متون از طریق کاربست قواعد کالن بر سلسلۀ گگارهها حاصل میشوند که عبارتاند از -1 :حکه
انتخاب  -3تعمی  -4برساخت یا ادغام» (وندی .)73 :1394 ،
در قصید با( ،در محور عمودی) ،بیت اول با کاربست قاعد حه

و ادغام به صورت «خرد میگوید از بکد حکهر ککن»

درمیآید .بیت دو و سه دلیل پرهیگ از بدی را بیان میکند و با کاربسکت قاعکد حکه

بیکت  2و مصکرع اول بیکت  3حکه

میشوند .بیت  4تمثیلی برای مفهوم کلی بیت  1است و قابلحه  .بیتهای  7 ، 6 ، 5و  8دلیل گگار کلی را بیان میکننکد و
میتوان ادراکها را با ی

فراادراک جایگگین کرد« :بدی ناپسند است و نتیجۀ بدی دارد و خردمندانه نیست».
و ادغام ،میتکوان آنهکا را بکه

در بیت  13 ،12 ،11 ،10 ،9و  14مضمون فرق میکند و با کاربست قاعدههای تعمی  ،حه
فراادراک «نیکی ستوده است و زاد خرد» جایگگین کرد.

دو مثال با ،در ساختار عمودی و کالن بررسی شدند و تا انتهای قصیده این امر ادامه مییابد و تمام ساختارهای کوچ تر
در ساختارکالن قصیده قابلترسی هستند و نهایتاً خرد و ثمرات آن را بازنمایی میکنند که ساختار ساختارهای قصیده اسکت و
وجه غالب ساختار کالن آن که آشکار شد ،تمام ساختارهای ریگتر در آن بازنمایی و ساماندهی میشوند (نمودار شمار .)1
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نمودار شمارۀ  :1ساختار عمودی قصیده بر اساس وجهه غالهب «خهرد»؛ سهح اول (ابیهات قصهیده س سهح دو
(گزارههای معنایی مستفاد شده س سح نهایی (وجه غالب قوا بخش قصیده
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طرحوار بنیادین ساختارهای معنایی و زبانی در اشعار و قصاید ناصرخسرو تا حد زیکادی اسکتد،لی اسکت یعنکی تکوالی
فرض (مقدمات) – استنتاج مثالً بیت «خرد عاجگ است از تو زیرا که جهل /از این سو و زآن سو تو را میکشد» کلمکۀ «زیکرا»
معنایی نیست که نسبتی علّی میان دو واقعیت امر را منعک

کند ،بلکه ی

«زیرا»ی کاربردشناختی است که به ککنن اسکتنتاج

کردن ارجاع می دهد .البته باید ساختار استد،لی متن را مبتنی بر پ زمینۀ دیالو

ترغیبی ببینی  .گاه ناصرخسکرو مسکتقیماً بکه

معنای دقیق منوقی آن اقامۀ برهان میکند« :خرد بد نفرمایدت کرد ازان /سرانجام بر بدکنن بد رسد».
در دیوان ناصرخسرو ساختار کانونی استد،ل نهتنها گاه بیانی را در ارتباط با وقای امور عام توجیه میکند ،بلکه این ککار را در
ارتباط با کننها نیگ به انجام میرساند برای مثال ،ابیات  1تا  8قصیده با ،،نوعی قیاس منوقی ترکیبی مستقی و غیرمسکتقی یک
گگار معنایی است که در حقیقت ی

«اشتقاق منوقی نمایان» است و مشتی است نمونۀ خروار در دیوان شاعر.

 1.5ساختار فکریس فلسفی و ایدئولوژیکی دیوان ناصرخسرو
«بنمایه» (نقنمایه) یا «موتیف» عبارت است از هر عنصر «تکرارشونده» در اثر ادبی که «حساسیتآفکرین» باشکد ( ...فتکوحی،
 .)336 :1389کلیدیترین و بنیادیترین مفهوم در دیوان ناصرخسرو موتیف »خرد» است که تبدیل به موضوع مرکگی دیوان شکده
است و ساختار فکری و شخصیتی ناصرخسرو را ،به ویاه پک

از توبکه ،شککل داده اسکت و بکا اندیشکه و مکههب اسکماعیلی او

همبستگی مستقی دارد« :خرد آغاز جهان بود و تو انجام جهان /بازگرد ،ای سرهانجام ،بدان نی آغکاز» ایکن بیکت سکاختار اندیشکۀ
دایرهای ناصرخسرو را نشان میدهد که بر طبق آن ،جهان از خرد  3آغاز و به انسان خت میشود و انسان بکرای نیکل بکه سکعادت
باید دوباره بدان بازگردد بنابراین ،از نفر ناصرخسرو اساس جهان و شرط سعادت انسان بر خرد مبتنی است.
از سوی دیگر ،تکرار آشکار موتیف «خرد» حساسیت مخاطب را برمیانگیگد و حاکی از اندیشه و جهکانبینکی عقکلگکرای
ناصرخسروست .اساساً سفرهای دور و دراز هفتساله و گرویدن او در مصر بکه مکههب اسکماعیلیه ،تتمکل و تفککر او دربکار
جهان و سرنوشت انسان ،میل و شوق به حقیقتجویی و انتقادهای عریان او از شرایط جامعکه ،مکردم و فرمانروایکان عصکر از
مؤلفههای آشکار خردگرایی و دغدغهمندی او در ساحت اندیشگی است .در عمل نیگ او برای دستیابی به سرچشکمۀ حقیقکت،
از بحث و گفتگو با دانشمندان گوناگون و پیروان ادیان و مهاهب مختلف از جمله مسلمانان ،زرتشتیان ،مسکیحیان ،یهودیکان و
مانویان رویگردان نیست (صفا )245 :1382 ،و از رهبران دینی آنها در مورد حقیقت هستی پرسوجوها میکنکد ککه نمایکانگر
خردگرایی عملی اوست.
شکل های گوناگون کنن و واکنن کالمی در ساختار ساختارهای دیوان ناصرخسرو با وجه غالب خردگرایکی (بکه مفهکوم
ارسوویی آن) و اعتقادات (ایدئولوژی) اسماعیلیه (عصر المستنصر باهلل و ناصرخسرو) پیوند تنگاتنگی دارند و در سکاختارهای
گوناگون (ریگ و درشت) دیوان و حتی سب

و ساختار کالم (ساختار و نفامهکای آوایکی ،واژگکانی ،نحکوی و بالغکی) نمکود

مییابند چراکه «ساختارها و رخدادهای کالمی ،اساساً ماهیتی گفتمانی و ایدئولوژی

دارند و به طور غیرمستقی سکاختارهای

سیاسی و اقتصادی ،مناسبات بازار و  ...را در خود جای میدهند (فرکال  )96 :1989 ،به عبارت دیگر ،نهتنها «چه گفکتن» را
در دیوان ناصرخسرو شکل میدهند ،بلکه چگونه گفتن و ساختار کالم را نیگ ساماندهی میکنند و ساختار میبخشند.
لویی آلتوسر (1990-1918م) ،مارکسیست ساختارگرا ،معتقد است« :آگاهی توسط ایدئولوژی ساخته و پرداخته مکیشکود.
قلمرو ایدئولوژی عرصۀ مبارز دوگانه است و ایدئولوژیها از طریق تضاد با یککدیگر شککل مکیگیرنکد ( »...فتکوحی:1391 ،
 .)347بر اساس این دیدگاه ،ساختار اندیشهای دیوان ناصرخسرو (در ساحت سیاسی ،مههبی و  )...یکسره بر مبنکای مبکارزه و
تضاد با دستگاه حاکمۀ خلفای عباسی و ترکان سلجوقی بنا نهاده شده است .حتی علت سراین برخی قصاید و گاه تمام ابیات
قصیدهای ،تقابل و تضاد با مخالفان فکری ،مههبی و سیاسی شاعر است .در این میان شاعر همیشکه «خکرد» را معیکار قضکاوت
خود برای محاجه و غلبه بر مخالفان قرار میدهد و گرانیگاه مرکگی ساختار فکری اوست و اعتقادات مههب اسکماعیلی خکود
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را با رویکردی خردگرایانه مورح و اثبات میکند که نشان از وجه غالب خردگرایی در دیوان اوست.
آلتوسر ایدئولوژی را به دو نوع حاک و محکوم یا غالب و مالوب تقسی میکنکد« .ایکدئولوژی غالکب موجکب تبعکیض و
اختال

میشود یعنی تضادهای اجتماعی را «بازتحمیل» میکند» (همان.)349 :

ایدئولوژی غالب در عصر ناصرخسرو بر پایۀ خوانن «اشعریت» از دیکن اسکالم بنکا شکده بکود ککه خلفکای عباسکی آن را
حمایت میکردند و بعدها در دور خواجه نفامالمل

بر ممال

اسالمی سیوره پیدا ککرد ..سکاختار فککری و عقیکدتی اشکعار

ناصرخسرو ،در حقیقت واکنشی عصیانگرانه علیکه حاکمیکت ایکن ایکدئولوژی غالکب اسکت ککه سکاختار سکاختارهای دیکوان
ناصرخسرو را شکل و رنگ خاصی بخشیده و نفام داده است .این امر کامالً صریح و آشکار است بر خال

برخی شکاعران و

متفکران مانند حافظ که غیرمستقی گگندهتکرین انتقادهکای سیاسکی و اندیشکهای را نسکبت بکه وضک موجکود دارنکد و علکت
آوارگیهای ناصرخسرو نیگ همین امر است.
عالوه بر واژگان مرتبط با وجه غالب «خرد» ،رمگگان صریح مههب اسماعیلی و واژگان نشاندار در ستاین اسکماعیلیان و
خلفای فاطمی مصر و تحقیر مخالفان و دشمنان آنان و موض هوادارانۀ ناصرخسرو ،اشعار او را ی

متن عریکان ایکدئولوژی

ساخته است که از طریق این ساختار و نشانهها ،پیروان خود را از دیگران متمایگ میکند و مرزبندی میان خودی و بیگانکه را -
که در نفام ایدئولوژی

ی

ضرورت محض است  -استوار میسازد .بنابراین ،آشکارا ساختارهای ایکدئولوژی

اسکماعیلی در

متن دیوان تقویت و تثبیت میشوند.
توجه بر فضایل نی

انسانی و اخالقی (مانند ستاین و توصیه به نیکی ،آزادگی ،دانکن و حکمکت و )...منکتز از سکاختار

ساختارهای خردگرایی است و سبب شده دیوان ناصرخسرو قابلیت بیشتری برای مکالمه با نسلهکای مختلکف تکاریخ فکراه
کند ،اما ایدئولوژی اسماعیلی اشعار  ،به جهت ت صدا بودن آن ،دامنۀ مکالمه را در میان افکراد گکروه و هکوادارن عقایکد
محدود کرده است.
پند و اندرز یکی از خصایص سبکی ناصرخسرو و منتز از وجه غالب خردگرایی و ثمر آن است .انسان خردمنکد دربکار
رخدادها و روزگار میاندیشد .درسها ،یافتهها و عبرتهای حاصل از گهشت روزگار را درک میکند و بکه دیگکران آمکوز
میدهد .از سوی دیگر ،ساختار بیان علّیگرایانۀ اندیشهها و پندها و وجود مناظرهها در دیوان ناصرخسکرو ،ارز

قائکل بکودن

شاعر برای شخصیت و اند یشکۀ مخاطکب و وجکود نکوعی چندصکدایی ضکمنی در سکاختار سکاختارهای عصکر را بکر محکور
«خردگرایی» نشان می دهد که به شاعر اجازه نمیدهد ی طرفه ،آمرانه و بدون برهکان عقایکد خکود را بکه مخاطکب بقبو،نکد
هرچند بسامد این گونه مناظرهها بسیار با ،نیست.
یکی دیگر از موتیفهایی که در برخی قصاید

وجه غالبگونکه مکیگیکرد ،دنیکا و روزگکار اسکت و بکا عنکاوین «گنبکد

زنگاری»« ،گیتی» و  ....یاد میشود .در این موتیف اغلب از مکر و ستمکاری دنیا ،بیوفایی ،مادری بکدمهر و  ...یکاد مکیشکود.
ناصرخسرو در پرداخت به این موتیف ،سؤا،ت فلسفی و استد،لهایی طرح میکند که برداشت و عقاید خکاص او را آینگکی
میکنند .در این گونه اشعار ،ناصرخسرو نقاب انسان متفکر و فیلسوفی خردمند را بر چهره میزند و در برابر جهکان و ککارکرد
آن حیرتزده شکوی سر میدهد چه افعال و کار جهان را پارادوکسیکال مییابد مادری پرمکر و ستمکاره که با فرزندان خود
به پیکار است و  . ...این گونه افکار ناصرخسرو ،یادآور افکار خیام دربکار جهکان و پیشکرو اوسکت و البتکه جهکانبینکی او بکا
جهانبینی خیام تفاوت بسیار دارد مانند:
آنککه بنککا ککرد جهککان زیکن چککه خواسککت؟

گککر بککه دل اندیشککه کنککی زیککن رواسککت ...
()98/45

البته ساختارهای مایگانی «گیتی» در دیوان ناصرخسرو بر محور «خرد» تبیین و تثبیت میگردد تکا بکدانجا ککه شکاعر وجکه
غالب اصلی (خرد و متعلقات آن) را برتر از موتیف پربسامد گیتی (وجه غالب فرعی) میداند:
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تککو 1بککه پرگککار خککرد پککین روانکک در

بکککیخورتکککر زیککککی نقوکککۀ پرگکککاری

مر مرا سوی خرد بر تکو بسکی فضکل اسکت

بککه سککخن گفککتن و تککدبیر و بککه هوشککیاری
()74 /35

به باور ناصرخسرو نتیجۀ خرد رسیدن به یقین و رهایی از ظلمت جهل و ش
قصیدهای پ

و وه است در همۀ جلوههای آن مثالً در

از توصیه بسیار به خردگرایی و عل آموزی ،با قید «یقین» نتیجۀ آن را بیان میکند:
آنگکککه یقکککین بکککدان ککککه بکککرون آیکککد

از ککککوه مکککن بکککه جکککای گهکککر پکککروین
()90/41

 2.5ساختار زبانی دیوان ناصرخسرو
عالوه بر مواردی که پیشتر یاد شد ،در سوح نحوی اشعار ناصرخسرو ،آشکارا «خرد» و کلمکات مکرتبط بکا آن گرانیگکاه و
هستۀ اصلی جمالت و ابیات مختلف است به نحوی که در ابیات بسیاری «خرد» و متعلقات آن ،در نقن مسکندالیه در ابیکات
ظاهر میشوند و هستۀ گروه اسمی و نقن نهاد را تشکیل میدهد.
خکککرد کیمیکککای صکککالح اسکککت و نعمکککت

خرد معکدن خیکر و عکدل اسکت و احسکان
()84 /39

خککرد دوسککت جککان سککخنگککوی توسککت

ککککه از نیک ک

شکککاد اسکککت و از بکککد دژم
()62/30

در بسیاری از ابیات ،مخاطب اصلی شاعر عقل و خرد و خردمند است و صریحاً منادا قرار میگیرد:
ای خردمند چکه تکازی سکپ

سکفله جهکان

همچو تشنه سپ

خش

و فریبنده سراب؟
()182/84

یا از ظاهر مسائل تفسیرهای عقالنی میکند:
قول مسکیح آنککه گفکت «زی پکدر خکوین

مککیشککوم» ایککن رمککگ بککود نککگد افاضککل

عاقککل دانککد کککه او چککه گفککت و لککیکن

رهبککان گمکککراه گشککت و هرقکککل جاهکککل
()137/61

«عاقل» در بیت با ،،متضمن حصر است که فقط عاقل گفتار مسیح را میفهمد و ب

یعنی در سکاختار جملکه ،عکالوه بکر

نقن نهادی و اصلی برای خرد و متعلقات آن (عاقل) ،معنای جمالت را نیگ برای خردمند بازآفرینی مکیکنکد و در جسکتجوی
رمگی خردورزانه برای باور تثلیثگونۀ مسیحیان است.
در سوح واژگان و اصوالحات زبانی دیوان ناصرخسرو ،بسامد بسیار زیاد واژگکان خکرد ،خردمنکد ،بکاخرد ،عقکل ،عاقکل،
حکمت ،حکی  ،باهو  ،هوشیار ،دانا ،هوشمند ،با رای ،برهان ،قیاس ،عل و دانکن ،فضکل و ...را ککه حکول موتیکف «خکرد»
فراخوانی میشوند و بدان برجستگی میبخشند ،نشان از تفوق این مفهوم نسبت به تمام موتیفهای دیگکر در سکاختار دیکوان
ناصرخسرو دارد .اگر به این نکته نیگ توجه کنی که ««یکی از عملکردهای بنیادین ذهکن آدمکی خلکق تقابکلهاسکت» (بکرتن ،
 ،)78-77 :1384بسامد با،ی واژگان و مفاهی متقابل موتیف خرد و متعلقات آن نفیر جهل ،بکیخکرد ،سکفیه ،نکادان ،جاهکل،
غافل و  ...به نحوی تفوّق وجه غالب «خردگرایی» را در ساختار کالن دیوان ناصرخسرو تقویت و ساماندهکی مکیکنکد زیکرا
علت فراخوانی آنها در جهت تقبیح «بیخردی» به مفهوم عام آن بوده است.
در ساختار نحوی و بالغی دیوان ،شعر در الگوی طبیعی خود به کار رفته است و عاری از حشکوهای زایکد یکا آرایکههکای
ادبی بین از حد است که در اشعار برخی شاعران متتخرتر دیده میشود و تقریباً ساختار نحکوی اشکعار ،طبیعکی و غیرآشکفته
 .1با توجه به بیت قبل ،مقصود گنبد زنگاری (دنیا) است.
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است مانند ابیات قصید فوق مثالً در بیت «خرد بد نفرمایدت کرد ازان /سرانجام بر بد کنن بد رسد» بکه سکختی مکیتکوان
کلمه ای را از آن حه

کرد که به ساختار معنایی آن صدمه نگند .ترتیب و شیو چینن واژگان نیگ بر الگوی ترتیب نقنهکای

دستوری زبان فارسی معیار نگدی

است که منتز از وجه غالب خردگرایی است.

جهانبینی اسماعیلی و وجه غالب خرد ،ساختارها و سووح دیگر دیوان ناصرخسرو را از جمله ،یۀ واژگانی، ،یکۀ نحکوی
و حتی ،یۀ بالغی و ادبی نیگ ساماندهی کرده است .واژههکا در دیکوان ناصرخسکرو خنثکی نیسکتند ،بلککه از لحکاظ تکاریخی،
ایدئولوژیکی و فکری و اجتماعی ،مفاهی و د،لتهای ضمنی دارند که متکتثر از سکاختار سکاختارهای دیکوان ناصرخسکرو (و
عصر او) ،ساختارگرایانه فراخوانده و جایگهاری میشوند و متتثر از آن هستند .از این منفر در هر ساختار ،واژهها به دو دسکته
تقسی میشوند :واژگان خنثی یا بی نشان و واژگان غیرخنثی یا نشاندار که در خدمت سکاختار سکاختارها قکرار دارنکد و آن را
د،لت و تقویت میکنند و ساختاربندی اجگا را ربطمدار بر مبنای وجه غالب میسازند .واژگان نشاندار ،عکالوه بکر اشکاره بکه
مصداق خاص و معنی طبیعی خود ،در بردارند نگر

خاص و طرز تلقی گوینده و در راستای سکاختار سکاختارها هسکتند و

ساختارهای کالمی کوچ تر را به محتوای آگاهی ی

«ساختار بگرگتر» پیوند میدهند.

میگان استفاده از واژگان نشاندار یا بینشان و شاخصهای عصر و اثر ادبی حول وجه غالب ،میتواند معیار روشنی بکرای
بازنمایی ،ارزیابی و شناخت ساختار ساختارهای اثر ادبی و عصر باشد .در دیوان ناصرخسرو اغلب نسبت سکاختار واژگکان یکا
نوع واژگان با ساختار بگر تر کالم یا ساختار ساختارها بسیار روشن و طبیعی و آشکار اسکت مکثالً واژگکان پربسکامد حکول
موتیف «خرد» همچنین ناصرخسرو از طریق تقابل واژهها ،ساختار و فرمی خاص و ایدئولوژی
بیتِ «خازن عل قرآن فرزند شیر ایگد است/ناصبی گر خر نباشد زو

به برخی ابیات داده است :در

چون باید رمیکد؟» ( .)54/25تقابکل نشکاندارِ واژههکا و

اصوالحاتِ «خازن عل قرآن»/ناصبی (بدون هیچ صفت و قیدی که خوارداشت ناصبی است و قدرت بالغی عجیبی در خکود
نهفته دارد) ،شیر/خر ،فرزند شیر ایگد/رمیدن ناصبی از او و  ...لحنی تحقیرآمیگ به ناصکبیهکا داده اسکت .در مصکراع اول همکۀ
واژهها و جمالت محترمانه و مثبت است و در مصراع دوم واژهها و جمالت بار معنایی منفی دارد که سکاختار بیکت را شککل
داده و تشخص ایدئولوژی

بدان بخشیده است.

درست است که «خردگرایی» وجه غالب ساختار ساختارها در دیکوان ناصرخسکرو و عصکر اوسکت ،امکا گکاه سکاختارهای
کوچ تری هستند که با ساختار ساختارها -که بر کلیت متن یا جهان بیکرون مسکلط اسکت -در تنکاقض هسکتند بکرای مثکال
ساختار ایدئولوژی

دیوان ناصرخسرو که زیرمجموعۀ ساختار ساختارهای آن است ،بر جهانبینی اسماعیلیه و ستاین خلفکای

فاطمی مصر خاصه المستنصر باهلل و نکوهن ،تحقیر و سرزنن خلفای عباسی و حکام سلجوقی استوار است .اما ناصرخسکرو
از یاد برده است که در عمل ،خلفای فاطمی ه مانند خلفای عباسی کاخ و بارگکاه و تجمکالت خاصکی دارنکد و در سکفرنامه
بدانها اشاره کرده است و مساوات و برابری قرآنی و اخالقیای که «خرد» توصیه میکند ،در عمل و مرام کلی آنها  -فکار از
تبلیااتشان  -وجود ندارد چنانکه پ

از مکر

المستنصکر در دربکار خلفکای فکاطمی مصکر –ککه داعیکۀ دینکداری و تقکوا و

خردگرایی داشتند  -بر سر خالفت نگاع درگرفت و اسماعیلیه به دو فرقه تقسی شدند.
بسامد فراوان واژگان فلسفی (گاه متقابل) مانند «وحکدت»« ،کثکرت»« ،قکدی »« ،مدحکدث »« ،مکادت»« ،صکورت»« ،معلکول»،
«علت»« ،عدد»« ،واحد»« ،کلّ»« ،اجگا»« ،ناچیگ محض»« ،ناموجود بیمبدأ»« ،فل »« ،زمان و چیگ ناموجود»« ،قائ بکه ذات» و ...
در ابیات قصید نخست دیوان ،نشان از ساختار فکر فلسفی و عقلگرای ناصرخسرو دارد البته با رنگ و بوی اسالمی:
بنگککر تککا عقککل کککان رسککول خدایسککت

بککر تککو چککه خوانککد کککه کککردهای ز رذایککل

1

()138/61
1

این بیت ،آشکارا ریشههای باور «حقیقت محمدیه» در نفریات ابنعربی را در اشعار ناصرخسرو نشان میدهد.
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این شیو فلسفی خردگرایانۀ ناصرخسرو را هنگامی بهتر درک میکنی که این قصیده را بکا غکگل نخسکت حکافظ و وجکه
غالب «عشق» در ساختار ساختارهای دیوان حافظ (ویا مولوی) که از اولین بیت دیوان خواجه مستفاد میشود ،بسنجی .
عالوه بر سوح واژگانی ،ساختارهای نحوی مکتن در سکاختار سکاختارها نیکگ اهمیکت خاصکی دارد .سکاختار سکاختارها و
ایدئولوژی بر روابط نحوی کلمات نیگ اثر میگهارد و نوع خاصی از گرامر و نحو را برمیگگیند .البته این اثرگکهاری صکریح و
آشکار نیست برای مثال ساختار استد،لی اغلب ابیات دیوان ناصرخسرو بیانگر ساختار ساختارهای «خردگرایی» آن اسکت از
این رو جمالت خبری در اشعار

بسامد زیادی دارد که متضمن صدق و کهب منوقی هستند و در خدمت مقاصد شکاعر .یکا

ساختار نحوی در محور عمودی و افقی کالم ،مبتنی بر روابط علّی -معلولی یا استد،لی است مثالً:
ای بکککککککار خکککککککدای و کردگکککککککارم

مکککککن فضکککککل تکککککو را سکککککپاس دارم

زیکککککرا ککککککه بکککککه روزگکککککار پیکککککری

جکککگ شکککککر تکککو نیسککککت غمگسککککارم
()170/79
ایرا که تو  /نهای آگه از پکود و تکار علکی»

یا استفاده از جمالت و لحن تحقیرآمیگ برای مخالفانن« :تو ای ناصبی خامو

( )185/85که لفظ «تو» با ندا و منادای «ای ناصبی خامو » حالتی خصمانه و توهینآمیگ را تداعی میکند .ناصرخسرو به ایکن
طریق با تتکید بر حقیقی بودن نگرگاه «خودی» و تحقیر ارز های رقیب (مخالفانن و ناصبی) ،از عناصر نحوی شدتبخکن
بسیار سود می برد و با توجه به اقلیت بودن دیدگاهن در جامعۀ آن روز ،نحو کالمن قاط  ،تند ،شدید و مقید به زمان اسکت.
برخی عناصر شدتبخن جهانبینی ناصرخسرو عبارتاند از:
 -1استفاده از الفاظ با بار منفی و تحقیرآمیگ برای مخالفانن .مانند الفاظ «خر» ،ضمیر مفرد و ...
 -2عناصر تتکیدی :مانند مترادفات (مانند کاربرد همگمان واژههای متراد

رای و هو

و خرد و  ،)...تکرار ،قیکد تتکیکد

و انحصار و قوعیت
شاعر (اسماعیلیه)

 -3وجه امری و التگامی در راستای فراخواندن مخاطبان به جهانبینی و نگر
 -4وجه پرسشی با محتوای نفی و انکار (استفهام انکاری) به قصد تتکید.
وجهیت در زبان ناصرخسرو ،قاط و صریح است .به همین دلیل متن اشعار

از میان وجوه فعل ،دو وجکه امکری (امکر و

نهی) و التگامی (اغلب شرطی) را چنان به کار میگیرد که سخن متضمن کنن و عمل باشکد و شکنونده یکا گوینکده را ملکگم و
متعهد به انجام عملی (در راستای مقاصد و جهانبینی ناصرخسرو) بکند :برای مثال:
«مکن بدی تکو و نیککی بککن» چکرا فرمکود

خکدای مکا را گکر مککا نکه حکیّ و مختککاری ؟

جهانبینی خاص ،اوامر و نواهی خردگرایانه ،تبلیغ و تبیین دستورهای مههبی (اسکماعیلیه) در اشکعار

بکه شکیوهای بیکان

می شود که مخاطب را اقناع و ترغیب و آشکارا براین تعهد و الگام ایجاد کند بنابراین زبان ابگاری است در خکدمت اغکراض
شاعر .به همین دلیل نقنهای ترغیبی ،اقناعی و تنفی کنندگی زبان در اشعار ناصرخسرو کاربرد بیشتری دارد.
 3.5ساختار بالغی و ادبی
بالغت بین از آنکه به بازنمایی «چه چیگ» بپردازد ،به این توجه دارد که امور «چگونه» بازنمایی میشوند .اگکر ایکدئولوژی
را «محتوا» بدانی  ،صناعات بالغی غالباً تابعی از محتوای متن هستند ،اما همین صناعات با آنکه تاب اند ،عمیقاً در شکل دادن به
واقعیات دخالت دارند (فتوحی .)360 :1391 ،ناصرخسرو همواره خواسته است اطالعاتی را که برای اسماعیلیان و همفکرانن
ناخوشایند است ،بیاهمیت جلوه دهد و بر اوصا

منفی «گروه رقیب» (ناصبیان و خلفای عباسی و سکلجوقیان)» تتکیکد کنکد،

صناعات بالغی و شگردهایی مانند تمثیل ،حسن تعبیر ،بگر نمایی ،تخفیف ،تحقیر خصک  ،کنایکه ،هجکو و گکاه ناسکگا را بکه
خدمت می گیرد .در این میان ،بین از همه از تمثیل برای بیان مقاصد استفاده کرده که مبتنی بر وجه غالب «خردگرایی» اسکت
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زیرا تمثیل حاوی تجربۀ عقالنی و از انواع پنجگانۀ استد،ل و از اقسام حجّت است و « هکر آرایکۀ بالغکی یکا هکر ژانکر ادبکی،
قابلیتهای بیانی و معنایی جداگانهای متناسب با ی

جهاننگری و الگوی ایدئولوژی

صناعات بالغی بخشی از ژر ساخت نهفته در متن و سب

دارد» (همان.)361 :

را در خود دارند .هر ککدام از دو قوکب اسکتعاری و مجکازی

زبان ،نفام جداگانهای از حقایق را شکل میدهند و ذهن به مدد آنها ،جهان خاص خود را در درون زبان مکیسکازد .در دیکوان
ناصرخسرو قوب مجازی زبان بر قوب استعاری تفوّق دارد که منبعث از وجکه غالکب «خردگرایکی» در سکاختار سکاختارهای
دیوان ناصرخسروست .این امر در تمام ساختارهای ریگ و درشت دیوان شاعر نمایان اسکت چراککه اشکعار او زبکانی روشکن،
ت معنا ،قاط و صریح دارد و شاعر اندیشۀ خود را در روابط جگ و کل و تداعی مجاورت در امور طبیعی نشان میدهد .البته
با توجه به جهاننگری خاص شاعر استفاده از آن دسته از آرایههای بالغی که سکبب ابهکام و چنکدوجهی شکدن مکتن و تکثکر
معنایی آن میشوند ،برای بیان مقاصد ناصرخسرو (که به دنبال تبیکین قاطعانکهای از جهکان و همکۀ امکور آن بکر پایکۀ مکههب
اسماعیلیه است) کارآمد نیستند ،بنابراین جلو چندانی در دیوان او ندارند.
ناصرخسرو از گنجینههای اساطیری و ملی نیگ متناسب با رویکردهای خود برمیگگیند و رمگگان اسوورهای را متناسکب بکا
مقاصد و اهدا

خوین در قالب تلمیحات و شخصیتهای داستانی در ساختار اشعار

تککککککن پککککککاک فرزنککککککد آزادگککککککان

بازتولید میکند:

نگفککککت کککککه شککککاپور بککککن اردشککککیرم
ککککه بکککر عهکککد معکککرو

نککدان جککگ ایککن عیککب مککر خویشککتن را

روز غکککدیرم
()446 /212

رویکرد ملی مههبی در ساختار اندیشگی ناصرخسرو در دو بیت پیاپی آشکارا مشاهده میشود.
اشعار ناصرخسرو اغلب دارای ویاگی واقعگرایی است و واژهها در معنی قاموسی خود به ککار مکیرونکد و نماینکد چیکگ
دیگری غیر از خود نیستند و بیدرنگ ادراک میشوند بنابراین نام اشیای حسی ،صفتها و توصکیفهکای آنهکا ،ایمکاژ زبکانی
(ونه ایماژ مجازی) است« .در ایماژ زبانی ،رابوۀ دال و مدلول ذهنی ی

رابوۀ منوقی است» (فتوحی ،)49 :1389 ،که منکتز از

ساختار ساختارهای خردگرایی است .درست در مقابل «واژهها و تعبیرهای انتگاعی و مفهومی شعرای سب

هندی بهویاه بیدل

دهلوی» (فتوحی.)51 :1389 ،
«سادهترین تصویر مجازی از ترکیب دو جگ ساخته میشود» (همان )56 :که ساختار بسیاری از تصاویر ناصرخسرو از این
دست است مانند آتن طب در قصید با.،
در بوطیقا و ساختار اشعار ناصرخسرو تصویرهای شعری ،ارز

ذاتی ندارند و ی

امر مستقل به شمار نمیآیند ،بلککه در

خدمت اندیشه و مقاصد شاعر قرار میگیرند و اغلب برای اثبات ایدهای بیان میشوند بنابراین فی نفسه ارز
ندارند .از این رو ،تصویرهایی اثباتی هستند که مولود ی

هنری خاصکی

ادراک حسی و حاصل اندیشهای عقالنی است .عقل میکوشد میکان

مشبه و مشبهبه (در تشبیه و استعاره) پیوند صوری و عالقۀ جگئی ایجاد کند .مدلول کلمات این نوع تصکویر از معکانی حرفکی
تجاوز نمیکند و در سوح معنی ظاهری و قریب یا صرفاً در توصیف و بیکان متوقکف مکیشکود .ابعکاد ایکن تصکویر انکدک و
مفهومن تقریباً واضح و شفا

است زیرا بیانگر ی

تجربۀ روشن حسی با ابعاد محدود است .تن به ی

معنی واحد میدهد

و منوق زبان و الفاظ بر آن سیوره دارد« .منشت عالقههای این نوع تصویر تشابه ،تقارن و همانندی میان امکور حسّکی اسکت .در
تصویر اثباتی ،عال خارج از دنیای درون هنرمند جداست بنابراین تصویر ظر
برای مثال در بیت« :خرد پر جان است اگر بشکنین/بدو جانت از این ژر
تشبیه ساختاری دوبعدی (خرد +پرجان) دارد که شاعر برای اثبات ی

احساس هنرمند نیست» (فتوحی)59 :1389 ،

چون بر پرد؟» عالوه بکر وجکود موالکب یادشکده،

نگر  ،معادلهای میکان دو طکر

تشکبیه تنفکی ککرده
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است و از مقایسۀ میان دو چیگ (ابعاد تشبیه) نتیجهای به سود مقصود شاعر حاصل میشود .این گونه تشبیههکا (یکا تشکبیههکای
تمثیلی) و تصاویر که بسامد با،یی در ساختار بالغی اشعار ناصرخسرو دارد ،ابگاری برای توضکیح تجربکه و تشکریح اندیشکه،
آموز

اخالق و آگاهیرسانی و اثبات دعاوی هستند« .چنین تصویرهایی را که به قصد اثبات و تقریر یک

معنکا یکا موضکوع

آفریده میشود« ،تصویر اثباتی» خواندهاند .تصویر اثباتی ،نکوعی معادلکۀ خردمندانکه اسکت ککه بکر اسکاس رابوکۀ جانشکینی و
همنشینی شکل میگیرد و در خدمت معنی است» (فتوحی .)60 :1389 ،برعک ِ تصکاویر اتفکاقی ککه فرزنکد ناخودآگاهنکد و
عقالنی و برهانی نیستند .بسامد تشبیههای ی

شی حسی به ی

امر عقلی (و برعک ) در دیوان ناصرخسرو با،ست و غالباً

ساختاری دوبدعدی دارند که بر اساس رابوۀ قیاس ،شباهت ،مالزمت ،مقابله ،تقارن و تضاد با ه پیوند میخورند.
بیشتر تصاویر شعری دیوان ناصرخسرو ساختاری برونگرایانه دارد و به پوستۀ اشیا و برونۀ جهان و طبیعت توجکه داردککه
این ویاگی از ساختار بگر تر سب

خراسانی نشئت گرفته است اما خردگرایی و روح فلسفی او ،تعمق در اشیا و فراتر رفکتن از

پوستۀ اشیا را به او نهیب میزند و بسنده کردن به وصف طبیعت و شادخواری را نکوهن میکند .با وجود این ،هنوز طبیعکت در
تصاویر شعرین حلول نکرده و با احساسن همگون نشده است یعنی هنوز طبیعت ،طبیعت است و اندیشۀ او ه متمکایگ از آن.
به عبارت دیگر ،تصویرهای اشعار ناصرخسرو حامل ح

هسکتند و انتقکال حسّکی تصکویرها بکین از بکار عکاطفی و احساسکی

آنهاست .در این نوع تصویرپردازی ،شی جگئی از آگاهی درونی شاعر نمیشود ،بلکه با وضوح و شفافیت تمکام از عکال خکارج
به ذهن میآید و به همان شفافیت و روشنی در کلمات مینشیند و به تصویر ادبی بدل میشود .در این فرآیند ،شی نکه در منفکر
خارجیا

تاییری میکند و نه در جان و خیال شاعر و نه در ذهن مخاطکب « ،بکر خکال برخکی تصکاویر غگلیکات مولکوی ککه

نمادهایی سرشار از تجربههای روحی و ژر

عرفکانی اسکت( ».فتکوحی )103 :1389 ،بنکابراین بیشکتر «وصکف تجربکه»انکد ککه

فرآیندی دیداری ،تجگیهکننده و پرشتاب است و نه «تعبیر تجربه» که بکه ادراک بکاطنی و جکوهری شکی و فرآینکد درونبینانکه و
ترکیبکنندگی روح توجه دارد مثالً «بادام به از بید و سپیدار به بار است /هر چند فگون کرد سپیدار درازا» (.)34/1
حکایت های منفوم تمثیلی مثل کدوبن و چنار ،پر عقاب و  ...نیگ که فراوانی قابلتکوجهی در سکاختار دیکوان ناصرخسکرو
دارند ،اغلب در خدمت اثبات مدعا یا اندیشۀ شاعر و از مؤلفههای وجه غالب خردگرایی هستند.
«ارتباط شاعر با شی و جهان بیرون تاب حا،ت عاطفی و نوع نگر

اوست  ...میان من شاعر با شی چهارگونکه ارتبکاط

میتوان یافت :...وصف شی  ،همدلی با شی  ،یگانگی با شی  ،حلول در شی » (فتوحی .)70 :1389 ،ساختار و شکیو ارتبکاط
ناصرخسرو با اشیا و جهان ،بیشتر بر حالت وصف مبتنی است .ضعیفترین پیوند میان ذات شاعر و شی در این حالت است.
در این وضعیت ،ذهن در حالتی انفعالی مثل آینه ،صورت شی را بدون تصر

خیال منعک

مکیکنکد ماننکد «درخکت ایکن

جهان را سوی دانا /خرمند است بار و بیخرد خار» ( )17/9که بر توصیف مستقی و واضکح طبیعکت بکدون تصکر

خیکال و

عاطفه و احساس استوار است که متتثر از وجه غالب «خردگرایی» در ساختار ساختارهای دیکوان ناصرخسروسکت و از سکویی
متتثر از ساختار بگر تر سب

خراسانی است که «بر توصیف مستقی و صریح طبیعت نفر داشتند» (فتوحی.)70 :1389 ،

گاه ساختار ارتباط شاعر با اشیا و جهان ،حکالتی همد،نکه دارد بکهویکاه در شککواییههکای دردمندانکۀ ناصرخسکرو از روزگکار و
آزارهایی که دیده است ،تصاویر شعری توأم با احساس درد و رنز شاعر است البته با طنین صالبتگونه و استوار مردانه ککه پکا را از
حدود عقالنیت و وقار فراتر نمینهد مانند «آزرده کرد کادم غربت جگر مرا/گویی زبون نیافکت زگیتکی مگکر مکرا» ( )11/6و برخکی
ابیات این قصیده .حالت یگانگی با شی و حلول در شی در ساختار دیوان ناصرخسرو جایگاهی ندارد و نادر است.
«این چهار نوع ارتباط از طریق سه نوع تخیل حاصل میشود ،یکی «تخیل وصفی» ،دوم «تخیل انفعالی» و سه دیگر «تخیل
سازنده» (فتوحی .)75 :1389 ،در اشعار ناصرخسرو با توجه موالب مورحشده« ،خیال وصفی» وجکه غالکب اسکت ککه بیشکتر

ساختار ساختارها در اشعار ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب 29 /

توصیفگر است و فاقد احساس و عاطفۀ شاعر با تبلور کمرنگی از وجود «تخیل انفعالی» ،بهویاه در اشعار شکوایی شاعر ککه
مبتنی بر حالت همدلی و در پی کشف تناسبهاست .احساس و عاطفۀ شاعر معوو

به برقراری پیوند میکان اجکگای طبیعکت

است ،اما «تخیل سازنده» در اشعار ناصرخسرو چندان قوی ظاهر نمیشود.
در ساختار ساختارهای اشعار ناصرخسرو ،شاعر نخست تجربه یا معنا را مجس میکند ،سپ

آن را در قالب کالم میریگد

و تصویرهای مستقل از معنا را بر تن آن میپوشاند بنابراین معنا بر صورت تقدم دارد .حتی باید گفت ناصرخسرو به تکتثیر از
اسماعیلیه معنا و تتویل را اساس و برتر از ظاهر و صورت اشعار و آیات قرآن کری میداند:
شور است چو دریا به مثکل صکورت تنگیکل

تتویککل چککو لؤلؤسککت سککوی مککردم دانککا
()5/2

معنککی طلککب از ظککاهر تنگیککل چککو مککردم

خرسککند مشککو همچککو خککر از قککول بککه آوا
()5/2

در چنین نگرگاهی« ،الفاظ خادمان معانیاند زیرا وظیفۀ خو نمایی و آراین معنا را بر عهده دارنکد» (الشکریف الرضکی،
 )244 :1955بنابراین ساختار اشعار ناصرخسرو از تقابل اندیشه (اصل) و صورت (فرع) شکل میگیرد.
از سوی دیگر ،در ساختار بالغی دیوان ناصرخسرو ،عناصر صورت جدا از معنا و در خدمت آن فرض شکدهانکد بنکابراین
«دو وظیفۀ اساسی را بر دو

میکشند )1 :توضیح و تتکید معنا  )2آراین و تگیین معنا» (فتکوحی )1389 ،از ایکن رو شکگرد

بالغی اصلی و مسلط در ساختار ادبی اشعار ناصرخسرو ،تشبیه و تمثیل است زیرا در توضیح و تبیین اندیشکه ککاربرد بکا،یی
دارد و بهترین ابگار برای بیان محاکات و تقلید از طبیعت و حقیقتنمایی است:
چکککون الفکککی بکککود مردمکککی بکککه مثثکککل

چککون کککه الککف مردمککی کن کون نککون شککد؟
()44/7

قصاید و اشعار ناصرخسرو اغلب فرم و کلیت دارند ،اما گاه اگر برخی ابیات و اجکگا و تصکاویر آن سکاقط شکود ،نقصکی
پررنگ در شکل و محتوای قصیده مشهود نمیشود بنابراین ساخت کلی برخی قصکاید و قوعکات ناصرخسکرو (بکه ویکاه در
محور عمودی) انداموار نیست و گاه حه
(مانند کاربست زیاد قاعد حه

ابیات و تصاویر و جابهجایی آنها به اندیشه و معنکای شکعر خللکی وارد نمکیکنکد

در قصید بررسیشده (نمودار شمار  .)1تصاویر در سراسر شعر پراکندهاند و اغلب موضوع

با وزن و قافیۀ واحد است که این تود پراکنده و متنوع را انسجام میبخشد بنابراین فرآیند تصویرسازی اشعار  ،حرککت از
مرکگ به بیرون است مرکگ عبارت است از معنا یا غرض شعر .شاعر با کم
مجاز و صناعات بدیعی و بالغی) مقصود خود را گستر
که بر مبنای نوعی نگر

میدهد .هر ی

ابگارهای تصویری مناسب (تشبیه ،تمثیکل ،کنایکه،
از تصاویر به تنهایی وظیفۀ خود را انجام میدهنکد

ریگبین و تجگیهکننده استوار است .البته تصاویر در بافت کالم ناصرخسرو به تعادل به کار برده شکده

است و متکلفانه نیست.
شاعر از دو طریق به آفرینن شعری دست میزند :یکی تعقل و دیگکری تخیکل (احمکد الهاشکمی .)322 :1923 ،آفکرینن
شعری ناصرخسرو بیشتر بر تعقل استوار است که بر درک حسی و مشاهد مستقی بدون اغراق و مبالاه مبتنی اسکت و شکی
همان گونه که هست وصف میشود.
در اشعار ناصرخسرو معانی واضح و آشکار است و از نماد و تصاویر غیرحسی و معقول کمتکر نشکانی مکییکابی چراککه
«معنا متعلق به قلمرو عقل است در حالی که نماد تصویر تجارب عال جان است که عقل را در آن راه نیست» (فتوحی:1389 ،
 )167حتی ترکیبها و آرایۀ متناقضنما ه در دیوان ناصرخسرو کمتر راه یافته است چراکه اجتماع نقیضین به باور فالسکفه
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و منوقیان محال است.
 1.3.5نگرش و تصویر
در کار هر هنرمند بگر

و صاحب سب  ،ی

،به،ی تصویرها ،در فرم ،ساختار ،سب

درونمایۀ مسلط وجکود دارد ککه بکر سراسکر آثکار او سکایه مکیافکنکد و در

و در مفهوم و مضمون آثار

دستگاه منف و مسکلط فککری

حضور دارد .گویی ی

است که بر همۀ فعّالیتهای ذهنی و تخیّلی هنرمند حک میراند .این اید مسلط را «نگر » مینامی  .نگر  ،سکاخت پنهکان
ذهن و شخصیت و نوعی آمادگی ذهنی و روانی است در رویارویی با جهان و اشیا و حواد
فرد به نحو بارزی نمایان میشود و در هنر غالباً توأم با هیجان است .نگر
(فتوحی .) 77 :1389 ،شاعری که نگر

که در همۀ رفتارها و کننهکای

هکر کسکی ،محصکول «ذخیکر شکناختی» اوسکت

خلّاق و فردی دارد ،نکوعی وحکدت نگکاه در کلیکۀ تصکویرها و سکاختارهاین دیکده

میشود که میتوان آنها را خوشههایی از ی

تصویر بگر

به حساب آورد .نگر

واحکد در یک

«تصکویر ککانونی» متمرککگ

است و تمام ساختها و تصویرهای فرعی بر گرد آن میچرخند.
« تمس

به دین (خاصه مههب اسکماعیلیه) حکول محکور خکرد بکرای نجکات از دنیکا» نگکر

و درونمایکۀ اصکلی دیکوان

ناصرخسروست و خوشههای تصویری مرتبط با آن بیشتر تصاویر کانونی دیوان ناصرخسرو را تشکیل میدهنکد و سکب

او را

یکدست و هماهنگ کردهاند:
بککا لشکککر زمانککه و بککا تیککغ تیککگ دهککر

دیکن و خککرد بک

خککرد انککدر ره دنیککا سککره یارسککت و سککالح

خرد اندر ره دین نی

اسکت سککپاه و سککپر مککرا
()12 /6
دلیکل اسکت و عصاسکت
()21 /10

در ساختار ساختارهای دیوان ناصرخسرو ،جهان و قوانین آن به شیوهای روشن و شفا

نفاممند ،ثابت و عقلپسند اسکت

که هماهنگی ،اعتدال و تناسب را ترجیح میدهد .ناصرخسرو آشکارا برای جهان و انسان قاعدهسازی میکند و تکال
را با قوانین تاییرناپهیر هستی هماهنگ سازد و در ی

دارد او

کالم میان انسان و جهان هماهنگی و تعادل بر پایکۀ خکردورزی برقکرار

کند و در نهایت جویای رسیدن به آرامن و هماهنگی و تعادل در روان بشر با صباۀ الهی است.
بوطیقای هنری ساختار ساختارهای دیوان ناصرخسرو بر محاکات 1با نگاهی خردورزانه و ساختمند اسکتوار اسکت و در دو
ساحت مجگا متبلور شده است :یکی تقلید از طبیعت که در برخی ابیات فوق قابلمشاهده است ،و دیگری تقلیکد از الگوهکای
هنری گهشته که «وی خود را در عهد خود در کتابت یگانه و بینفیر میدانسته چنان که در نفک عربکی خکود را بکا جریکر و
بحتری و حسان و در نف فارسی با رودکی و عنصری معادل میشمارد» (فروزانفر )153 :1387 ،البته بهرغ ادعاین ،در نفک
از رودکی ،کسایی مروزی و فردوسی بسیار متتثر است.
ویاگی دیگر ساختار ساختارهای دیوان ناصرخسرو حقیقت نمایی به معنکای انوبکاق بکا عقکل و ادراک حسکی اسکت و نکه
نماین عینی واقعیت یا امور ممکن یعنی تصویرهای هنری او پهیرفتنی است و عقل و ذوق همگان آن را مکیپکهیرد .از ایکن
رو ،اغلب از کلیات سخن میگوید مانند مناظر چنار و کدوبن.
بیان هنری او کامالً روشن و عاری از هر گونه ابهام و پیچیدگی است به گونکهای ککه عقکل آن را مکیپسکندد و خکالی از
معمّاپردازی و غموض است.

IMITATION

1

ساختار ساختارها در اشعار ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب 31 /
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 .6نتیجه
این پاوهن نشان میدهد:
 -1ساختار ساختارها در دیوان ناصرخسرو بر پایۀ وجه غالب «خردگرایی» استوار است و تمکام مایگکانهکا و سکاختارهای
کوچ

و بگر

در اشعار ناصرخسرو حول آن سامانمند میشوند یا از طریق تقابل با یکدیگر آن را تقویت میکنند و ککارکرد

اثبات مدّعای شاعر حول محور یقین دارد و نه حدس و ظن.
 -2ساختار اندیشهای دیوان ناصرخسرو (در ساحت سیاسی ،مههبی و  )...بر مبنای تقابل و تضاد با دستگاه حاکمۀ خلفکای
عباسی و ترکان سلجوقی بنا نهاده شده است .در این میان ،شاعر همیشه «خرد» را معیار قضاوت خود برای محاجه و غلبکه بکر
مخالفان قرار میدهد و حتی اعتقادات اسماعیلی خود را با رویکردی خردگرایانه مورح و اثبات میکند به گونکهای ککه وجکه
غالب خردگرایی و ایدئولوژی اسماعیلیه ،در تمام ساختارهای گوناگون (ریگ و درشت) دیوان و حتکی سکب

و سکاختار ککالم

(ساختار و نفامهای آوایی ،واژگانی ،نحوی و بالغی) نمود مییابند و عالوه بر «چه گفتن»« ،چگونه گفتن» را نیگ سازماندهکی
میکنند و ساختار میبخشند.
 -3بسامد بسیار زیاد واژگان مرتبط با موتیف «خرد» ،هستۀ اصلی جمالت و نقن نهاد واق شدن موتیف «خرد» ،سکاختار
نحو استد،لی و وجود مناظرهها ،پند و اندرز و تبیین علّی اندیشهها و جهانبینی شاعر از مؤلفههای وجکه غالکب «خردگرایکی»
در ساختار ساختارهای دیوان ناصرخسروست و سبب تفوق قوب مجازی زبان بر قوب استعاری و زبکان روشکن ،تک معنکا و
صریح اشعار

شده است.

 -4در ساختار نحوی و بالغی دیوان ،اشعار تقریباً در الگوی طبیعی خود (عاری از حشوهای زاید یا آرایههای ادبکی بکین
از حد) به کار رفتهاند .ناصرخسرو به تتثیر از اسماعیلیه معنا و تتویل را برتر از ظاهر و صکورت مکیدانکد و اغلکب ایماژهکای
اشعار ،ایماژ زبانی است نه ایماژ مجازی.
 -5ساختار ساختارهای خردگرایی و توجه بر فضایل نی

انسانی و اخالقی (مانند سکتاین و توصکیه بکه نیککی ،آزادگکی،

دانن و حکمت و ،)...سبب شده که دیوان ناصرخسرو قابلیت بیشتری برای مکالمه با نسلهکای مختلکف تکاریخ فکراه کنکد،
حال آنکه ایدئولوژی اسماعیلی اشعار  ،به جهت ت صدا بودن آن ،دامنۀ مکالمه را در میان افراد گروه و هکوادارن عقایکد
محدود کرده است.
 -6با وجود ساختار ساختارهای «خردگرایی» و تتکید بسیار ناصرخسرو بر حقیقتبینی ،گاه سکاختارهای کوچک تکری در
دیوان ناصرخسرو هستند که با ساختار ساختارها در تناقض هستند مانند ستاین کورکورانۀ خلفای فاطمی مصر و نککوهن و
تحقیر خلفای عباسی و حکام سلجوقی که شاعر با شکگردهای زبکانی و بالغکی (ماننکد سکاختار نحکوی اسکتد،لی) سکعی در
پوشاندن و همسو کردن آن با ساختار ساختارها کرده است.
 -7تصویرهای شعری در دیوان ناصرخسرو ،تصویرهایی اثباتی هستند که مولود یک
عقالنی است و فی نفسه ارز

ادراک حسکی و حاصکل اندیشکهای

ذاتی و هنری ندارند .ساختار و شیو ارتباط ناصرخسرو بکا اشکیا و جهکان ،بیشکتر بکر حالکت

وصف مبتنی است و گاه حالتی همد،نه دارد .حالت یگانگی با شی و حلول در شی در ساختار دیوان ناصرخسرو جایگاهی
ندارد بنابراین «تخیل وصفی» وجه غالب اشعار اوست« ،تخیل انفعالی» نیگ ک و «تخیل سازنده» چندان قوی ظاهر نمیشود.
« -8تمس

به دین (خاصه مههب اسماعیلیه) حول محور خرد بکرای نجکات از دنیکا» نگکر

و درونمایکۀ اصکلی دیکوان

ناصرخسروست و خوشههای تصویری مرتبط با آن بیشتر تصاویر کانونی دیوان ناصرخسرو را تشکیل میدهند.
 -9در ساختار ساختارهای دیوان ناصرخسرو ،جهان و قوانین آن ،ثابت و عقلپسند است .ناصرخسرو آشکارا برای جهکان
و انسان قاعدهسازی میکند و تال

دارد او را با قوانین تاییرناپهیر هستی هماهنگ سکازد و سکاختار اندیشکهای او فلسکفی و
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عقلگراست با رنگ و بوی اسالمی (اسماعیلی).
 -10بوطیقای هنری ساختار ساختارهای دیوان ناصرخسرو بر محاکات با نگاهی خردورزانه و ساختمند استوار است.
تتکید بر ساختار استد،لی مستقی (توالی فرض (مقدمات) -استنتاج) و بسکامد فکراوان پنکدهای خردورزانکه و اخالقکی و
انتقادهای صریح او از اوضاع جامعۀ عصر شاعر ،نشان میدهد (به زع شاعر) همبستگی مسکتقیمی بکین سکاختارهای متنکی و
رفتار اجتماعی واقعی وجود ندارد هرچند شیو ترغیکب اسکتد،لمحکور ،روح خردگرایکی را در سکاختار سکاختارهای عصکر
بازنمایی و تتیید میکند که وجه غالب «خردگرایی» در دیوان ناصرخسرو متتثر از ساختار سکاختارهای بکگر تکر عصکر او ،در
دیوانن نمود یافته است به گونهای که چونان ریسمانی نکامرئی تمکام اجکگای بکهظکاهر پراکنکده و نامتنکاج

اشکعار

را از

کوچ ترین عناصر تا کالنترین ساختار به ه پیوند داده و سامان بخشیده است .البته وجه غالب خردگرایکی در اشکعار او تکا
حد زیادی مقید به خوانن اسماعیلیه از «خرد» است بنابراین ،نتیجۀ نهایی این پاوهن این است که ساختارها و مایگکانهکای
گوناگون شعر ناصرخسرو تابعی است از ساختار ساختارهای عصر شاعر که سببساز تمایگ آشکار سبکی شعر او شده است.
پینوشتها
 -1در حالی که کانون توجه ساختارگرایی بر ساختار بنیادین و ثابت است (یورگنسن و فیلیپ .)33 :1394 ،
« -2هر گونه عملی که رابوهای را میان مؤلفهها تثبیت میکند ،به نحوی که هویتشان در نتیجۀ عمکل مفصکلبنکدی دسکتخو
تاییر شود» (یورگنسن و فیلیپ .)33 :1394 ،
 -3تلمیح به حدیث مشهور «اوّل ما خلقاهلل العقل» (کلینی ...« .)52 :1383 ،اولین پدیده به باور اسکماعیلیه پک

از ذات حکق،

عقل اول است ( »...بدوی.)334 :1374 ،
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