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Abstract  

      Goshayesh and Rahayesh is a prose work by Naser Khosrow Ghobadiani 

written on Ismailia rhetoric. The author promotes philosophical thoughts in a 

polemic manner, and takes advantage of the potentials and elements of the 

language to serve his purpose. In the book Goshayesh and Rahayesh, the ideas are 

expressed with appropriate linguistic constructions. This study investigates the 

aesthetic properties of the book in relation to ideological issue and examines the 

author’s linguistic strategies of conveying his points of view. According to the 

tenets of the text, the research questions to answer are ‘How does the linguistic 

structure of Goshayesh and Rahayesh reflect the author's ideology?’, ‘Which 

syntactic elements were of interest to the author?’, ‘With respect to the language 

of the book, what literary devices are used?’ and ‘What literary arrays has Naser 

Khosrow used to express her ideological concepts?’ The results of the study 

indicate that ideology is explicitly reflected in Goshayesh and Rahayesh. The use 

of rational and narrative arguments as well as philosophical and theological codes 

shows the dominance of ideological concepts in the text. At the syntactic level, 

the aspects of verbs, grammatical sounds and accent elements provide a clear 

picture of the ideological burden of the text. The range of the ideological concepts 

at the rhetorical level has also limited theological diversity to arrays that have 

considerable ability to describe the author's attitude and worldview. Therefore, 

those rhetorical industries that cause ambiguity and multifaceted texts are not seen 

in Goshayesh and Rahayesh. 
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شگردهای زبانی ناصرخسرو در گشایش و رهایش برای انتقال مفاهیم 

   ایدئولوژیک

 پژوهشی( مقالة)
 1 مریم جعفرزاده

 دانشگاه کاشان ات فارسیو ادبیّ دانشجوی دکتری زبان

 رضا شجریدکتر 

 ات فارسی دانشگاه کاشاندانشیار گروه زبان و ادبیّ

  

 
 چکيده

كلشم كه دا موضااو  اساا   (ه.ق. 841رفشت ) قبشد شنینشصااررواارر  اثری منثوا از «گشااش و ر ایش و»

  رود از افکشا فلوفی ر كلشمی ر بحث ر جدل برای تبليغ اسشلنو ونده كه  .اسا شادهنوشاههاسااشیيليه 

دا كهشب گشش و ر  نشصارروارر. اسا بردهبهرهدا ا ن كشا،   زبشن ر ینشصار نن از ظرفيّكرده، اساهفشده 

. اس بيشن كرده ای مؤثّربه گونهاا   ویشی رور اند شه ، یقش دبیشی زبشنی منشسبش گز نو ساشر  ،ایش و

 مهنیدارن ژ کولوئدا پيوند بش ینشصاار ا د ا ن كهشبیشی ر ژگی براساایا نکه به  ضااان ،پژریوا ن 

   دید.شننش ببه مخشطاا دا انهقشل مفشیيم ا دئولوژ ک  شگردیشی زبشنی نشصررورر، بر نن اس  كه پردازدمی

نو ونده چگونه  ا دئولوژی گشش و ر ایش و،اس  كه دا سشرهشا زبشنی  نپرساو پژریو اشضار ا 

یشی ادبی برای اند؟ نشصررورر از چه ناا هو ونده بودهن ؟ كدام ینشصر نحوی مواد توجّهاسا ه شفهبشزتشب 

شش و ر دا گا ن مقشله بيشنگر نن اسا  كه ا دئولوژی نهش ج اسا ؟ بردهبيشن مفشیيم ا دئولوژ ک رو و بهره

یشی یقلی ر نقلی ر نيز امزگشن فلوفی ر كلشمی بریشن گيری ازبهرهاس . ایش و به طوا صار   بشزتشب  شفهه

رجوه افعشل، صدای دسهوای ر  ،دید. دا سار  نحویمی نشاشن مهن بر ژ ک ااولوئیشی ا د شاهسايرر  اند

یشی ر  اند شااه. گوااهكندمی یرضااه مخشطب به اا مهن ، تصااو ر گو ش ی از بشا ا دئولوژ کتأكيدی ینشصاار
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نو  نگرش  تشر   هی برایتوجّ قشبل  كه ظرفيّیش ی ناا ه به اا كلشمی نيز تنوّ  بلشغی ژ ک، دا سر ولوئا د

نن دسااهه از صاانشیشت بلشغی كه ساابب ابهشم ر  ، از؛ بنشبرا ناساا بينی نو واانده دااند، محدردكردهجهشن ر

 شود.د ده نای ، نششنیشوند، دا گشش و ر ایش وچندرجهی شدن مهن می

  

 سشرهشا زبشن، نثر تعليای. ا دئولوژی، نشصررورر، گشش و ر ایش و،یشی كليدی: راژه

 

 مهمقدّ -1

عده از القت در ماه ذیص به حجّب و متخلّي به ابومعين و ملقّمکنّ» ناصرخسرو قبادیاني

ه.ش. در قبادیان از نواحي بلخ   903ه.ق. مطابق با تير یا مرداد سههنه  990 ةشهههور سههن

در یمگان ه.ق.  000 ةدر سن ،تصحّه و به روایت اقرب ب 091 ةمتولد شده و بعد از سن

وی از جمله اسماعيلياني  (.030: 0930،)فروزانفر «بدخشهان وفات یافته اسهتاز اعمال 

 سههتكرده ابرای تبليغ از افکار فلسههفي و كلامي و بحو و جدل اسههتفاده مياسههت كه 

   (.039: 0999)صفا، 

جامع الحکمتين، زادالمسافرین،  شاملآثار ناصهر خسهرو در زمينة عقاید اسهماعيليه 

گشهههای  و رشای  یکي از . »شهههودمي وجه دین، خوان اخوان و گشهههای  و رشای 

رسهالات فارسهي ناصهرخسهرو در جواب سند ساال است كه یکي از برادران مذشبي از 

شای را گشوده و نفس آنهاشای را جواب داده و دشواری آنهاناصر خسرو كرده بود و او 

لصهههان را از تردید رشایي داده و به شمين مناسهههبت كتاب را گشهههای  و مامنان و مخ

  (.  090: 0999)صفا،  «رشای  ناميده است

يني ببه دنبال بيان اندیشه و جهان ،ناصهرخسهرو در این كتاب، شمنون دیگر آثارش

شا، از ارزش اميظنی را ولوژئیدا»شههود: ميناميده «ایدئولوژی»خوی  اسههت كه شمان 

سههياسههي و اعمال یو گروه، -يشای اجتماعكه نگرش دانندایي ميشبينيجهان باورشا و

: 0991)فتوحي، « کم یو كل شدایت مي كندحر اجتمهاعي یها جهامعه را د ةطبقه یهو

ن را در بيا آنهاتوان نق  (. زبان و ادب از ابزارشای انتقال ایدئولوژی شسههتند و نمي900
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بيني و ایدئولوژی شهاعر یا نویسنده در انتخاب گرفت و جهانمفاشيم ایدئولوژیو نادیده

 شای زباني و ادبي متن ماثر است.ساخت

 

   موألهبيشن  -1-1

 «واقع آغشهههته به ایدئولوژی اسهههت زبان صهههورت مادّی ایدئولوژی و در»كه  از آنجا

شای متن با با بررسههي سههطوت مختلن متن به روابا ميان سههازه .(99: 0909)فركلاف، 

تحليلي -پژوش  حاضر به شيوة توصيفي ،روبرد؛ از اینتوان پيایدئولوژی نویسنده، مي

با بررسهي سهه لایة واژگاني، نحوی و بلاغي  به تحليل شگردشای زباني ناصرخسرو در 

 دشد:مير پاسخانتقال مفاشيم ایدئولوژیو پرداخته و به ساالات زی

ته افینویسههنده سگونه بازتاب  ایدئولوژی گشههای  و رشای ،در سههاختار زباني ( 0

   است؟

 اند؟ سه عناصر نحوی در خدمت ایدئولوژی نویسنده بوده( 3

شای ادبي برای بيان مفاشيم ایدئولوژیو خوی  نهاصهههرخسهههرو از سهه آرایهه( 9

 است؟بردهبهره

 

 ة تحقيقپيشين -2-1

ست؛ در اشا و مقالات بسهياری دربارة آثار و افکار ناصر خسرو نوشته شدهتاكنون، كتاب

نيز اخيراً كارشای ارزشمندی صورت گرفته است؛ برای ایدئولوژیو شناسي زمينة سهبو

م برای انتقال مفاشي الملوکةنصییی  طرز بيان غزّالي در »در مقالة  عليجعفری قریهنمونه 

ای به پيوند زبان و ایدئولوژی شهههناسهههي لایه( به روش سهههبو0999) «مورد نظر خود

گيرد نگرش عرفاني غزّالي كه بر بنياد پيوند شهریعت و طریقت است، پرداخته، نتيجه مي

 است.  شای كلامي تأثيرگذار بودهدر گزین  عناصر زباني و سازه
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زادالمسافرین حکيم شهناسهي نگاشي به سهبو»پور ملکشهاه و دیگران در مقالة غني

شناسانه، به رابطة زبان و تفکّر در زادالمسافرین ( با رویکردی سبو0909) «ناصهرخسرو

پردازند. نویسهندگان با توجّه به بسهامد بالای آیات قرآن، بسامد واژگان فلسفي و نيز مي

قا رسند كه ناصرخسرو كتاب را فساختار زباني و بلاغي زادالمسافرین، به این نتيجه مي

 است. برای بيان اندیشة خوی  نوشته و در آن به زبان اثر توجّه نکرده

بررسههي تکواژشای تصههریفي و » كياني و عباسههي به ،«گشههای  و رشای »در زمينة 

به منظور شناخت ( 0993) «اشهتقاقي در كتاب گشهای  و رشای  ناصر خسرو قبادیاني

مه و در ساختمان كل آنهاجایگاه سابقه و  تکواژشای تصهریفي و اشهتقاقي زبان فارسي و

، نمایدشای جدید ایفا ميواژه سههاخت ا وشهنيز نقشههي كه این تکواژشا در تصههرین واژ

 اند.پرداخته

اسههت. شههده كه كمتر موردتوجّه پژوششههگران بودهپژوش  حاضههر در متني انجام

ان و زیمتن به ارتباط در ناصرخسرو  يزبانبا بررسي شگردشای  شمننين از آن روی كه

 پردازد، تازگي و اشميّت دارد.ایدئولوژی مي

 

 بحث -2

مباني فکری نویسههنده در متون مختلن ممکن اسههت آشههکارا و مسههتقيم یا در لفّافه و 

ایدئولوژی با صهههراحت بيان شهههده از نو   آنهاشایي كه در غيرمسههتقيم بيان گردد. متن

طورمسهههتقيم شای گروه ایدئولوژیو بهنشهههانه آنهاشهای گفتمهاني شسهههتند كه در متن

ني كه بار ایدئولوژیو صههریو و آشههکار دارند، در دایرة ادبيات تبلي ي شههود. متوميبيان

رسهاني شمراه با اقنا  مخاطب است. گيرند كه شدف نویسهنده در آن تبليغ و پيامقرار مي

ق  ادبي متن تقليل یافته و نت تر باشد، ادبيّشرسه ميزان ارتباط متن با ایدئولوژی صریو

دشي به جهت ثير زبان درأت تنویسهههنده از ماشيّ» ،حال نبها ایگردد. تر ميرنه آن كم

 زباني ور كه صههراحت بيان خود را رشا كند، از ابزانيسههت و بدون آن لشا غافاندیشههه
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ریه )جعفری ق« بردميخود بهره وایدئولوژی ، برای پيشبرد اشدافنصناعات بلاغي روش

 (.  011-010:  0999علي، 

ضمن بيان ساختار گشای  و رشای ، ایدئولوژی نویسنده در سطوت  ،در این بخ 

شههود ناصههر خسههرو سگونه نشههان داده نحوی و بلاغي كتاب بررسههي شههده تاواژگاني، 

م شا و مفاشيشای زباني برای انتقال بهتر و تأثير بيشههتر اندیشهههتوانسههته اسههت از ّرفيّت

 ایدئولوژیو بهره گيرد.

 

 سشرهشا كهشب گشش و ر ایش و -2-1

وید: گميخود از آن روی كه  نهد؛نام مي« گشای  و رشای »ناصهرخسرو این كتاب را 

ما  ن توان داشت؛ وليکنآشایي كه شبهت اندر از بسهته گشتن مسأله ،ای برادر ،دانسهتم»

از  ،«گشای  و رشای »نهادیم این كتاب را شا و نام اجابت كردیم در پرسيدن این مسأله

شای مامن مخلصان را اندر او گشای  كردیم تا نفسكه سخن بسته را اندر او گشاده نآ

 .  (00: 0901)ناصرخسرو، «و رشای  باشد...

 شود:ساختار این كتاب در مواد زیر خلاصه مي

 ؛تاین كتاب از سي مسأله  و به تبع آن سي جواب تشکيل شده اس( 0

 ؛آیديم -اماول تا سيبترتيب از - «مسأله»شر سي پرس  كتاب با عبارت عنوان ( 3

    .ي صورت گرفته استت خاصّنظم و دقّ ،در ترتيب و سين  این سي مسأله( 9

اول بترتيب سنين است: آفریدگار و آفریده؛ دو سيز كه ميان ایشان  ةلأعنوان پنج مس

شيچ زمان نباشهد؛ كردگار قدیم و عالم محد؛؛ در جسم نبودن صانع عالم؛ نفس لطين 

  بيست و ششم سنين است: رشای ةلأبترتيب از مس آخر ةلأعنوان پنج مس. و علم كثين

كه ایزد - مردم به سيسهت و ثواب سيسهت؟؛ صهراط سيسهت؛ حساب سيست؟؛ ترازو

 .سيست؟؛ مجبور یا مختار بودن مردم و شرط عقوبت -تعالي خلق را وعده كرده

 ؛ شودآغاز مي« ...پرسيدی ای »شر مسأله با عبارت ( 0



 84  ، شاشا1877تشبوهشن ، درمبيو  ر  سشل ،نشمهكشرشفصلنشمة یلای  08

 

 ؛ شودن ميبيا« ...بدان ای »جواب شر مسأله با عبارت ( 3

بيان كن تا »آید: ميموارد ذیل  انتههای شر مسهههألهه بها عبارات و جملاتي سون( 9

 ؛(30)مسأله   «باید كه بيان كني و حقيقت آن بازنمایي» ؛(00، 30،30 )مسأله «بدانيم

بازنمای » (؛09)مسأله   .«بيان كن تا بشناسيم»؛ (9)مسأله   «شرت آن بگوی تا بدانيم»

اگر »؛ (0 )مسههأله «كن و مبرشن را پيدا این مسههأله جواب»؛ (09)مسههأله   «تا بدانيم

أله  )مس «لاموالسّ -ا نادرستي آن بنمای به حجتوالّ ؛درسهت اسهت تا بازگفته شهود

 ؛(39

أله )مس «بررس تا بداني، بشناس تا برشي»انتهای جواب شر مسأله جملاتي سون ( 0

بپرس تا بداني، بياموز »(، 9)مسههأله  «رشيبپرس تا بداني، بررس تا ب»(، 30، 0، 9، 3

 ؛آید( و ... مي00)مسأله  «تا برشي

« تاین است علّ» :انند؛ مشهودمي ذكرجملات تأكيدی مسهائل، جواب برخي در ( 0

 .(03شمان: ) «این جواب شر سه ساال تو است»(، 99)شمان: 

آن اسههت كه و جواب دیگر » كند. در برخي مسههائل سند جواب یا دليل ذكر مي( 9

دوازدشم، شههه  دليل  ةدر جواب مسهههألهشمننين (، 09 شمهان: «)گویيم مر او را

 ؛(30-39شمان: ) آوردمي

 :كندگاشي مسأله را شم ذكر مي ،در جواب( 01

جواب آنکه گفتي سرا سون آب از بالا به نشيب آید عين آب است، و سون به بالا »

نشيب به بالا شود از مركز كثافت به آن است كه سون آب از ، شهود بخار استبرمي

 ؛(00شمان: ) «مركز لطافت شود تا...

که گفتي كه ... آن است كه بداني عين آب از ایزد سبحانه بيافرید شرگز قطره آنا امّ» 

 ؛(00شمان: ) «... زیادت و نقصان نکرده است وبي

با طرت سهاال و پاسخ به و  گيردمير راقمخاطب  در جایگاه گاشي ،در جواب( 00

 :كندایجاد مي گفتگوآن، فضای 
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این است كه گویي فایده دشنده است و یکي  عالَمپس اگر كسي گوید سون صفت »

است كه یکي فایده دشنده است و فایده  عالَمفایده پذیرنده، پس استاد و شاگرد نيز 

 عالَمآید در مي پهذیرنهده و ... جواب او بهازدشيم، گویيم از شمه سيزی كه یادكرده

 ؛(90-99)شمان: « و... عالَمنداست و شمه اجزا و اشخاص 

پس اگر گوید سه دليل داری بر آن كه جز این عالم عالمي دیگر اسهههت؟ جواب » 

 ( 90شمان:  ) «دشيم كه ما دراین عالم ...

گراني شوا دليل است ... و  پس اگر كسهي گوید كه پيوسهتن شوا با آب و خاب بر» 

جواب او بازدشيم گویيم شوا جسههم است كه درازا و پهنا و بالا  ،متناقض باشهداین 

 ؛(00 شمان:) «دارد و ...

و اگر خواشي كه بداني كه آب سون به جای خاب سهههبو اسهههت و به جای شوا »

 ؛(09 شمان:) «بنگر كه جای آب بر روی زمين است و زیر شوا ،گران

كه  يم مرایشان را گوی ،سنين نشاید گفتناگر كسهي گوید كه این  مانو گفتند متکلّ»

را شهاید گفتن این سخن؟ اگر گوید شيچ كس را نشاید گفتن. ایشان را گویيم شما 

 .(09شمان: ) «را بر خصم خوی  حکم نشاید كردن و اگر گویند ...

 كند:گاشي به عام بودن ساال اشاره مي ،در جواب( 03

مردمان پوشيده است و شر كه را اندب مایه و این مسأله كه تو پرسيدی بر بيشتر از »

 ؛(09 شمان: ) «شوش است..

 دشد:كند و پاسخ ميشا شم اشاره ميدیگر گروه شایدر جواب به نظر( 09

این مسهأله سهخن بسيار است شر گروشي را. ما بازنمایيم كه شرگروشي در این  در»

بازگویيم تا بر آن اند. پس آننه طریق حق اسهههت اند و حجت سه آوردهسهه گفتهه

 ؛(01شمان: ) «مستقيم شوی و اعتقاد خوی  برآن درست داری

 بر ؛ امّاگذارده مي( صحّاندیشهة خود )منظور مخالفان در جواب به كلام مقابلان( 00

 . مانند:پردازداساس اعتقادات خوی  به تأویل آن مي
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داننه گویيم ب ،و سون معلوم كردیم كهه صهههراط راه نفس اسهههت نهه راه جسهههم»

كه صهراط بر سهر دوزک كشيده است باریکتر از موی و تيزتر از شمشير  گویندشمي

و خلق را از او بباید گذشههت تا به بهشههت رسههد و اگر از او بيفتد به آت  جاوید 

 شمان: ) «راسههت اسههت وليکن تأویل آن بباید دانسههتن نه ّاشر گفتار شمه  ،رسههند

003). 

 

 راژگشنیلش ة ا دئولوژی دا  -2-2

ات معنایي بسهههيار شای سهههاختماني، گونهشها از نظر ویژگيواژه شای دلالت و مختصهههّ

، نمهایانگر رویکرد خاص، ویژه و متنبسهههامهد بهالهای برخي از واژگهان در انهد. متنوّ 

شایي كه ارتباط متن را با در لایة واژگاني، بررسههي مالّفه .اسههت نویسههندهایدئولوژیو 

ود: شهههگفته مي ،كند، قابل اشميّت اسههت. در این خصههوصمي بافت بيروني آن برقرار

ای شههاخص و در توان مجموعهسههاختار لفظي متن یا قاموس ذشني شر شههخص را مي»

 (.  303: 0993)فاولر،  «دانست شاناشا و جریعين حال دگرگون شونده از مناسبت

اسهههت. دار بر دوش واژگان نشهههان، سهههياسهههي عي، فرشنگيارویکرد خاص اجتم

ت به نههههسب یا نویسنده ت و دیدگاه شاعریّن انعکاس فردبيّم متنداری واژگان یو نشان

واژگان نشاندار  ،دیگر (. از سوی309-390: 0991)فتوحي،  كند، اسهتمي ناآننه كه بي

 ب ورّق بهه یهو نظهام فکری و اعتقادی خاص شسهههتند كه در عين اینکه پویا، محمتعلّ

 د. كننمينویسنده را بياند، رویکرد خاص انایدئولوژیوحامل بار احساسي و عاطفي 

: شسههتنداصههطلاحات كلامي، از واژگان نشههاندار این متن  ،در گشههای  و رشای 

، انفس، شيولجسد، ، جسم، حس، صورت، ناطق ،حد، عرض، مواليد معني، وشر، ذات،ج

ت. كثين، شوی، طبایع، جنس الهاجناس، بسهههيا ب،قهدیم، محهد؛، مركّه ، عرض،نو 

شمننين برخي تركيبات، جزو تركيبات نشهههاندار شسهههتند: برشان عقلي، ترازوی عدل، 
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ترازوی عقل، جنب  طبعي، جوشر بسهيا، جوشر مركب، صورت لطين، صورت مطلق، 

 . ّاشر شریعت، علّت نخستين و ...

به توضههيو و تعرین برخي واژگان  ،بر اسههاس نق  فرازباني زبانناصههرخسههرو 

، (Jakobson) به اعتقاد یاكوبسهههن»تا مخاطب را با خود شمراه كند. نشهههاندار پرداخته 

شرگاه گوینده یا مخاطب یا شردو آنها احسههاس كنند لازم اسههت از مشههترب بودن رمزی 

ن در سني گيری پيام به سههوی رمز خواشد بود.كنند مطمئن شههوند، جهتكه اسههتفاده مي

شای مورد اسههتفاده رود و واژهميخود زبان به كار  ةبت دربارحزبان برای صهه ،شههرایطي

ه در ، سنانکبرای نمونه ؛(00:  0900صفوی به نقل از یاكوبسن، ) «شهرت داده مي شهود

ناصهرخسرو واژگاني مثل شيولا، ثواب و صورت را كه از واژگان  ،شهودميمشهاشدهزیر 

صه به انتقال شرسه بهتر اندیشه و تفکرات ن مشخّيشمكند. نشهاندار متن اسهت، معنا مي

 :هتساهبه او كمو كرد متندر بستر 

 «آراسههته شههده مر او راسنان باشههد كه  ،اند و به پارسههياز تازی گرفته شيولالفظ »

 .(39: 0901ناصرخسرو، )

 شمان: ) «باشد و صورت را بي شيولا یافتن نيست به حس سهرهبه پارسي  صهورت»

30).   

 .(001شمان: )« است بازگشتنو ثواب را معني  ؛ثواباما »

 .(000شمان: ) «باشد و راه از دوگونه بود راه در پارسيصراط كه  ،بدان ای برادر»

زیررمزگاني  و طبق رمزگان یافته برسههازمان شایمتن، نظامي از نشههانه شر»در واقع 

 «باشههندن ميمعيّشای شا و كن شا، باورشا، فرضگرای  شا،اسههت كه بازتابي از ارزش

واژگاني و نق  آن رمزگان در متن، ميزان  ةلای در نو  رمزگان(. »391: 0909، نهدلر)س

 ا و نسبت او با ایدئولوژی و نهادشایشای مسلّن به گفتمانسپردگي مالّوابستگي و دل

 (.  390: 0991)فتوحي« كندقدرت را مشخص مي
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ّم شای مهلسفي، یکي از رمزگانوسهعت اطّلاعات ناصهرخسرو و آشنایي با مفاشيم ف

و  ؛حدَ ه دربارة مفاشيم م  ؛ سنانکاستمتن یعني رمزگان فلسهفي و كلامي را شهکل داده

 راند:قدیم، قائم به ذات و ... سخن مي

حدَ؛ سيزی باشهد كه از سيزی دیگر باشد و سيزی كه او نه از سيزی و حقيقت م »

سبحانه است كه سيزشا شمه از او سيز باشهد قدیم باشهد، پس قدیم به حقيقت امر باری 

 (.39: 0901ناصرخسرو، ) ...«گشتند و 

وليکن شویت باری از مادّه و آلت و قوت و صههورت و نظر و فعل برتر اسههت، اثر »

شا از وی عزّ اسمه بدان منزلت است كه به ذات خوی  قائم است و شمة بودشا و بودني

 (.30شمان:  ) «اندر او گنجيده است

ا كه ناصهههرخسهههرو مبلّغ مذشب اسهههماعيلي اسهههت؛ بسهههياری از مفاشيم و از آنج

ت، امام، مأذون، داعي، حجّ درجات روحاني طریقه اسهههماعيلي سون:اصهههطلهاحات و 

 شود كه نشان از رمزگان اسماعيلي دارد: در متن دیده مي اساس و ناطق

كه به منزلت خود بایستد و برتر از محّل خوی  منزلت نجوید دین مردم باید اندر »

كه او را نباشههد، سنانکه مامن مسههتجيب بر مأذون بيشههي نجوید كه من بهتر از اویم و 

دانم؛ و مهأذون منزلت داعي نکند و نه داعي منزلت حجت و نه حجت منزلت امام و نه 

 (.  009)شمان:« امام منزلت اساس و نه اساس منزلت ناطق

شمننين مفاشيمي سون ثواب، عقاب،  صهههراط،  حسهههاب، ترازو و ... كه شركدام 

جداگانه موضهو  یو مسهأله را در گشهای  و رشای  شکل داده، بيانگر رمزگان دیني 

 (39تا  33است. )مسأله

 

 لش ة نحوی ا دئولوژی دا  -2-7

در مقاصههد سههخنور نق   آنهاسههاختارشای نحوی، سين  كلمات و جملات و تركيب 

شا و سازند، بلکه نحوة نظم واژهبه عقيدة جرجاني فقا الفاظ معني را نمياساسي دارند. 
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شای صههورت»(. 009-301: 0900)جرجاني،  شههکل تألين كلام در این مهم نق  دارد

ي یا مقاصهههد متفاوت شای مختلن ایدئولوژیو، كابردشای مختلننحوی زبان در گفتمان

خود را بر روابا نحویِ كلمههات تحميههل ، ایههدئولوژی .(930 :0991وحي، )فت« دارنههد

 گزیند؛ البتّه این تحميل صریو و آشکار نيستبرمي ي از گرامر را نيزكند و نو  خاصّمي

 ((.  Haynesینس )به نقل از شا شمانجا،)

شای در زیر عناصهر تأكيدی، وجوه افعال و صدای دستوری به عنوان برخي از مالفه

 شود.نحوی مرتبا با ایدئولوژی بررسي مي

 ینشصر تأكيدی -2-7-1

شای و تحقير ارزش «خودی»گفتمهان ایهدئولوژیهو برای تأكيد بر حقيقي بودن نگرگاه »

. در (939: 0991)فتوحي، «بردرقيب از عناصههر نحوی شههدت بخ  بسههيار سههود مي

ای برای تأكيد بر ایدئولوژی بخ ، وسههيلهگشههای  و رشای ، عناصههر تأكيدی شههدّت

شای اند. مترادفات، تکرار، حصر، قيدشای تأكيد از جمله برخي شيوهنویسهنده قرارگرفته

رده ببيني خود بهرهدر جهت تأكيد بر جهان آنهاتأكيد مطلب اسههت كه ناصههرخسههرو از 

 است.

 مهرادفشت -2-7-1-1

زی ساو برجستهأكيد شای تترین شههيوهشای مترادف از متداولآوردن واژگان و یا عبارت

 (.  939: 0993نجّاریان، ) نحوی است

 دشد: تر نشان ميدر عبارت زیر كلمات مترادف، ایدئولوژی ناصرخسرو را برجسته

نند ار كاقرو مي بسته و بنده ومقهورند به بودن آن بندشا گواشي مي دشند كه ایشان »

ناصهرخسرو، ) «ای شسهت كه مقهور و بازداشهته نيسهتكه ایشهان را قاشری و بازدارنده

0901 :010) 

کل شپذیر است به و سون عالم را از این دو صهفت كه گفتيم فایده دشنده و فایده»

 (93شمان: «)آن عالم را كه تخم این عالم است صفت شمين باشد و صورت
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 تکراا -2-7-1-2

گشهای  و رشای  كه اغلب به قصهد تأكيد است در سطو واژگان، عبارات و تکرار در 

شهههود. در بحههو ایهدئولوژی و شهههگردشهای بلهاغي بيشهههتر بهه آن ميجملهات دیهده

 خواشدشد.پرداخته

در عبارت زیر، تکرار صهفت مبهم دليل بر تأكيد موصههوف و تعميم و شمولّيت آن 

 است:

نجا بازنتواند جنبيد از این سوی و آن ذره را شوای عالم از آن ذره كه از آ شمهو در »

وا یو ش شمهبه صحرا نتوان دید به سبب آن كه در صحرا روشني آفتاب یکسان باشد و 

در یکدیگر باشد و مخالن نباشد یو از دیگر پيدا  شمهشای شوا رن  دارد و سون جرم

   .(91-90شمان: )« نياید

 ر قصر اصر -2-7-1-7

شهود منحصهر كردن حکم یا صفتي است به كه به شدف تأكيد انجام ميیا حصهر  قصهر

شای حصر سنين است: كسهي یا سيزی و نفي آن حکم یا صفت از دیگری. برخي شيوه

؛ با «ن ازبيرو» و« غير»، «جز» مثل كلماتي شای نفي وواژه: استثنا با نفي وحصهر با بس؛ »

 (.990: 0993)نجّاریان،  «و ...  ؛«تنها»و « فقا»

 در زیر حصر، بيانگر باور قطعي ناصر خسرو به موضو  است:

این دو صفت كه یاد كرده جز و  ... ،بس سيز است و و عالم جسماني خود این دو»

 ؛(99: 0901ناصرخسرو، ) «... شد مر عالم را گرد نيارد،

 (.010)شمان:  «مردم شمه در بندشای ایزدند جزپس از شمه سيزشا كه یادكردیم »

 قيدیشی تأكيد -2-7-1-8

مال و كه بر كتمام و ... ه، یکبارگي، بتمامي، سراسر، یکایو، زسرتافرودمانند شایي واژه»

افراد ة شامل شمجمع  مفهوم دشندمينشهاناسهت كه  تأكيددلالت دارند، از موارد كليت 

 (.990: 0993)نجاریان،  «است نه شامل بعضي از آنها
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كه از نظر مفهوم نوعي قيد كمّيّت « جملگي»و « شمه» ،«بتمهامهت»در عبهارات زیر 

 شستند، بيانگر اعتقادات قطعي ناصرخسرو است:

 بتمامتشهای آن را سون نفس او از كهالبهد جهدا شهههود... در آن سهههرای نعمهت»

 .(019: 0901ناصرخسرو، )«بيابد

 (.011شمان: «)بسته است به بند ایزدی شمهآننه شست در عالم »

 شمان:«)آفرین  پادشهههاه یابي جملگين  به مردم رسهههتي او را بر و سون از آفری»

013.) 

علهاوه بر پيونهد جملهات، عبهارات و واژگان بر تأكيد مطلب نيز  رف رباگهاشي ح

توان نوعي قيد تأكيد به حسههاب آورد را مي« شم»  رف ربادارد؛ در عبارت زیر حدلالت

 بر نظر و اندیشة خود دارد.  كه با عطن واژگان متضاد نشان از تأكيد ناصر خسرو

بزدلي آید و  شم شجاعت و شمبخل و  شمسخاوت و شم نفس آن اسهت كه از او »

 .(09 : 0901ناصرخسرو، ) «فساد شمپارسایي و  شم

گوید از یو سيز كه عين او یکي بود و اندر او شيچ خلاف نباشهد و سههرشته باشد »

تندرستي  شمبينایي و  شمكوری و  شمزندگاني و  شممرگ آید و  شماز اعتدال و اتفاق، 

 شمانجا(. )«بيماری شمو 

 

 رجوه افعشل -2-7-2

بها توجهه به وجهيّت یعني ميزان قطعيّت گوینده در بيان یو گزاره و تبيين آن در اثر به 

جهّيت، شای بروز وبرد. یکي از موقعيّتپيتوانبيني نویسنده ميارتباط بين ذشن و جهان

شایي از آن است كه بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، وجه فعل صورت یا جنبه»اسهت. فعل 

 (.  900: 0900)فرشيدورد،  «كندتمنا، تأكيد، اميد و برخي امور دیگر دلالت مي

شای ناصهرخسهرو گشهای  و رشای  را سنانکه خود اشاره كرده در پاسخ به ساال

وجه بيشتر افعال در  ،و از سویي (00-00: 0901)ناصهرخسرو،  برادر دیني خود نوشهته
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توان اینگونه تبيين كرد كه وجه گشههای  و رشای  اخباری اسههت. این دو ویژگي را مي

اخباری برای توصين و توضيو شر موضوعي ارتباط نزدیو گوینده با موضو  بحو را 

 مدشد و نيز كاربرد این وجه از فعل در مخاطب اطمينان بيشهتری نسبت به كلانشهان مي

 ایيشو قطعي نویسهنده نسههبت به موضو  انگيزد؛ سراكه بيانگر باور مسهلّمگوینده برمي

 كند. است كه مطرت مي

ه شمة پي مبران ك»وجه اخباری در این عبارات به خوبي نمایانگر است:  ،برای نمونه

هر بآمدند پي ام نفس كل آوردند به تأیيد عقل از كلمة باری سبحانه و پي مبر را ناطق از 

 «نفس كل راست و ناطق فرستادة اوستگوی باشد و سخن مر آن گویند كه ناطق سخن

 (.003)شمان: 

گاه نيز نو  گفتمان و ارتباط گوینده و شههنونده سههبب شههده ناصههرخسههرو، عقاید 

ند. كبه مخاطب القا« بدان»و با وجه امری « دانسههتن»خوی  را با افعال شههناختي قطعي 

(، 00، 30،30هأل)مسهه «بيان كن تا بدانيم»ون: ، سهألمسههسههي شر  تکرار این فعل در آغاز

گونه كه پي  از این در ساختار گشای  و رشای  بيان شد، ضمن اینکه بيانگر این شمان

تر از گوینده دارد، در شمراشي مخاطب با گوینده ماثّر ای پایيناسهههت كه مخاطب درجه

 شا مورد تأكيد قراربندی او را به حقيقت گزارهبوده، نيز اقتهدار نویسهههنهده و ميزان پای

 دشد. مي

كتاب، مخاطب را ترغيب و مسههأله سههي شر شا، در پاسههخانتهای در ناصههرخسههرو 

ا بررس تا بداني، بشناس ت»سون ای امری جملاتكند. تشهویق به جسهتن و پرسيدن مي

بپرس تا »(، 9)مسهههأله  «بپرس تا بداني، بررس تا برشي»(، 30، 0، 9، 3)مسهههألهه «برشي

د به آموختن و دانسههتن، نمایانگر ضههمن تأكي ( و ... 00)مسههأله  «بداني، بياموز تا برشي

 .دیدگاه تبلي ي و اندیشة خردگرایانه و حکيمانة ناصرخسرو است

كه از لحاظ شهههدت، فرمان را دربردارد، درجة تأكيد و « باید»فعل كمکي  ،شمننين

 دشد و با ایدئولوژی و اندیشة مذشبي ناصرخسرو شماشن  است. ميامر نویسنده را نشان
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 .(91شمان:  ) «شاست از یو رویتت شمه علّعلّ ،كلمهكه  بباید دانست»

خوی  منزلت  كه به منزلت خود بایسهههتد و برتر از محلّ بهایدو انهدر دین مردم »

 .(009شمان: )«نجوید كه او نباشد...

خوی  را كه برابر عرش]نسههخه كتاب ارش   اسههت  ةكه خداوند زمان بایدمامن »

 .(030شمان: )« دبشناسد و بپذیرد و طاعت دار

 صدای دسهوای  -2-7-7

ندگان كنصدای دستوری عبارت است از رابطة ميان رخداد یا حالت فعل با دیگر شركت»

وقتي كه مبتدای جمله، (. »393: 0991)فتوحي،  «)فهاعل، مفعول و...( در فراینهد فعلي

مبتدا، شدف دشندة فعل اسهت، فعل صدای نحوی فعّال دارد و زماني كه گر یا انجامكن 

 شایي كه نياز نيست بدانيمیا پذیرندة فعل اسهت، فعل صدای نحوی منفعل دارد. در متن

رسههد. شمننين، متن فعل را سه كسههي به انجام رسههانده نيز صههدای منفعل به گوش مي

كنند. جملات علمي صدای منفعل دارد؛ زیرا رخدادشا را با وجه غيرشخصي گزارش مي

 (.  09: 0999)درپر،  «منفعل شستند اسنادی نيز دارای صدای

شا و دلایل از عالم طبایع است، و در گشهای  و رشای ، از آنجا كه بسياری از مثال

شا بيشهتر اسنادی است، صدای حاكم، یو صدای منفعل است كه با افعال این نو  جمله

 وگانهمتون علمي سهازگاری دارد؛ امّا ناصر خسرو با بيان متفاوت خود، نوعي مواجهة د

ای شههنيده صههدای دوجانبه در جمله»اسههت. را شم در سههاخت نحوی به وجود آورده

تم شای گفكنند. سنانکه غزلشههود كه فاعل و مفعول، فعلي را به طور متقابل اجرا ميمي

 (.911: 0991)فتوحي، « شودگفتا نوعي مواجهة دوگانه را در ساخت نحوی سبب مي

با كند و مخاطب از خود ساال مي در جایگاهگاشي  مسائل، در جوابناصهرخسهرو 

آفریند. این سهههاخت نحوی بيانگر نوعي مواجهة دوگانه مي ، گفتگوی فرضهههي ایجهاد

شای شاسههت. شمننين ضههمن اینکه اطّلاعات و آگاشيآشههنایي نویسههنده با سههایر دیدگاه

 ال:كند. به عنوان مثدشد، زبان متن را پویا و قابل فهم ميبيشتری به مخاطب مي
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م این اسههت كه گویي فایده دشنده اسههت و اگر كسههي گوید سون صههفت عالَ ،پس»

م اسههت كه یکي فایده دشنده اسههت و یکي فایده پذیرنده، پس اسههتاد و شههاگرد نيز عالَ

م آید در عالَفهایهده پذیرنده و ... جواب او بازدشيم، گویيم از شمه سيزی كه یادكرده مي

 .  (90-99: 0901ناصرخسرو، ) «د و...مناست و شمه اجزا و اشخاص عالَ

پس اگر كسههي گوید كه پيوسههتن شوا با آب و خاب برگراني شوا دليل اسههت ... و »

این متناقض باشهد جواب او بازدشيم گویيم شوا جسم است كه درازا و پهنا و بالا دارد و 

 .(00 شمان:) «...

دیگر اسهههت؟ جواب پس اگر گویهد سه دليل داری بر آن كه جز این عالم عالمي »

یابيم كه نه از این عالم اسهههت و مر این عالم را آن م سيزی مياین عال دشيم كهه مها در

 .(90شمان: ) «نيست...

بر عقاید خوی   ،آنهاناصههرخسههرو با بيان اندیشههة دیگران و رد  ،شای بالادر نمونه

ة دیگر ( بيان سهههخن و اندیشهههLesley Jeffries) كند؛ سناننه لزلي جفریزتأكيد مي

ند تا كداند كه به سبو شناس كمو ميكنندگان را در متن از جمله ابزارشایي ميشركت

 :شا پرده بردارد )ر.ب.اش به ایدئولوژیاز باورشای نهان گوینده و ميزان سهههرسهههپردگي

 (.091: 0991فتوحي، 

 

 بلشغی  ا دئولوژی ر شگردیشی -2-8

كلام، قابليّت بياني  یِسهههازانگيزی و برجسهههتهعلاوه بر خيال شای بلاغيآرایه شریو از

ي شای ادبي خاصّ ای متناسب با ایدئولوژی دارد. به عبارت دیگر شر ایدئولوژی آرایهویژه

جا كه ایدئولوژی مسهههلّا از آن» گيرد.را متناسهههب با محتوا و اشداف آن به خدمت مي

معنا، مسلّم دارد، زباني روشن، توشای روشن و عقاید موضع مشخص، اشداف و ارزش

د. انجامطلبد. به حدّی كه گاه وضوت و قطعّيت در آن به قشریت ميقاطع و صهریو مي
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برای  شوندشدن متن ميبنابراین آن دسهته از صناعات بلاغي كه سبب ابهام و سندوجهي

 (.  993: 0991)فتوحي، «مقاصد ایدئولوژیو كارآمد نيستند

ان خوی  از تشبيه، تمثيل، ایضات بعد از ابهام، تکرار، تقابل و ناصهرخسرو نيز در بي

م برد كه ّرفيت بيان مفاشيبه كار ميرا جویهد. یعني دقيقهاً شهههگردشایي تلميو بهره مي

 ایدئولوژیو را دارا باشد.

 

   تشبيه -2-8-1

 تشههبيه یعني مانند كردن سيزی به سيز دیگر از جهت تناسههبي كه منظور گوینده باشههد

 همعنا را از نهان ب ،تشههبيه»وید: گتشههبيه ميدربارة خطيب قزویني (. 093: 0900)شمایي

 .دشددانيم به ما انتقال ميمي را با آننه فطرتاً آورد، آننه با فکر حاصههل شههدهّهورمي

وحي، ت)ف «كندسههازد و امر معقول را برای ما محسههوس ميمعنای نامأنوس را آشههنا مي

 .خطيب قزویني(به نقل از  91: 0909

كند، یا اینکه برای امور را محسوس و قابل فهم مي ناصهرخسرو به سند شيوه، امور

 كند:آورد و یا اینکه از تمثيل استفاده ميشای محسوس ميعقلي و انتزاعي نمونه و مثال

كس را از مثل عالم طبایع در ملو خدا سون مثل درگاه سهههلطان اسهههت كه شيچ »

و مثل عالم روحاني كه قوّت و فرمان او در این عالم طبایع  اشههدت سههوی او بار نبرعيّ

روان اسهت، سون مثل حاجبان و دربان سهلطان اسهت؛ پس شركس كه درگاه سلطان را 

« نهدانهد و حهاجهب و خشهههم او را نهدانهد جلهالت و عظمت و قدرت او را سه داند؟

   .(09: 0901)ناصرخسرو، 

گاه سلطان و در ي كه امری معقول اسههت بهو عالم روحان طبایع در این نمونه، عالم

تر بيان شههده اسههت؛ درحقيقت دربان او تشههبيه شههده و به این طریق امر نهان، واضههو

 است. بردهنمودن مفاشيم كلامي و فلسفي بهرهناصرخسرو از تشبيه برای روشن
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عالم جسماني كه اصل آن طبایع است مر عالم روحاني را سون كالبد است و تا  ...»

. در این مثال ناصرخسرو از (09شمان: ) «كالبد یافته نشهود سهوی شناختن نفس راه نبود

تشهبيه مركب اسهتفاده كرده، نسهبت عالم جسهماني به عالم روحاني را با تشبيه كالبد به 

 كند.ميتر بياننفس روشن

نيز  ناصرخسرو برای روشنگری مفاشيم مورد نظر خود در ضمن تشبيه نمونه و مثال

 ای از كاركردداند نمونهآورد. مثلاً در جایي كه كاركرد مردم را مانند كاركرد طبایع ميمي

و آننه صهنيعي حقيقي اسهت بعضههي از او مسههتحيل است و بعضي نه »كند: را ذكر مي

است و مردم شدهمستحيل، و آن صنعت مردم است كه از این شر دو كاركرد، طبایع كرده

انکه از كاركرد مردم سيزی اسههت كه به كاركرد طبایع ماند سون از شر دو بهره دارد؛ سن

سههاختن آبگينه از نبات و سههاختن عقيق از نوعي از انوا  سههن  و سون تركيب مينا كه 

این سيزشا شمه صهنيعي است كه به طبيعي ماند و باز از كاركرد مردم سيزی است كه به 

تن سفال از خاب و آب و بيرون كاركرد جانوران ماند سون ساختن روغن از شير و ساخ

 (.00شمان: «) آوردن رن  سبز از ميان كبودی و زردی 

 

 تاثيل -2-8-2

ر آن )ممثّل( است. در تمثيل اصل ب بهحاصل یو ارتباط دوگانه بين مشبّه و مشبّهتمثيل 

به ذكر شود و از آن متوجّه مشبّه شویم؛ اما گاه ممکن است مشّبه شم است كه فقا مشبّه

 كنيمتری را اسههتنباط ميبه امر كليشههود كه در این صههورت از مشههبّه و مشههبّه ذكر

 (.09: 0909)شميسا،

ياسي شای سخطابه كاركرد تعليمي تمثيل در مذاشب بسيار روشن است؛ به ویژه در»

در توصيه به انجام امری و یا نهي  و علم اخلاق، قدرت اثبات و اقنا  شهگرفي دارد؛ مثلاً

مثيل ت شمارند.ت مياستدلال و از اقسام حجّ ةقيان تمثيل را از انوا  پنجگاناز عملي. منط
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« كندميدشد و آن را تثبيتميشهههکل ذشني، گهاشيِآكردن امور انتزاعي، بهه يبها حسهههّ 

   (.309: 0909)فتوحي،

يلي سبو تمثناصرخسرو یکي از شهگردشای ناصهرخسهرو، استفاده از تمثيل است. 

ضهمن مقایسهة ميان امور محسوس و معقول،  ،تمثيل گيری ازبهرهای دارد. وی با سهاده

ا او از تمثيل ب كند.سطو با آگاشي عقلاني مخاطب خود بيان ميا شمر شای كلامياندیشهه

كند؛ سنانکه در عبارت زیر برای توضيو قدیم و محد؛ شدف تعليم و اقنا  اسهتفاده مي

ده و برای آگاشي مخاطب از قدیم و كركهه از مفهاشيم كلامي اسهههت از تمثيل اسهههتفاده

 آورد: محد؛، تمثيل درخت و بار آن را مي

فرق ميهان قهدیم و محدَ؛ آن اسهههت كه قدیم از محد؛ به روزگار پي  بوده »... 

باشهد؛ سنانکه درخت قدیم باشد و بار درخت محد؛ كه درخت پي  از بار بوده باشد 

 (.30)شمان:  «و شمة قياسات قدیم شمين باشد

 «كوشهشي برای راشيابي به افق معنایي اصيل متن است»صهر خسهرو تأویل را كه نا

نزیل بر بباید دانست كه ت»كند: ( در تمثيلي به سر نردبان تشبيه مي090: 0903)احمدی، 

ی شای خلق را سواند از برای برشدن نفسمثال نردبان پایه اسهت كه از آسمان فروششته

نردبان بر سر شود تا به آسمان رسد و از پایان برشدن او آسهمان، باید كه مامن از پایان 

فرودین اسههت از نردبان، تا روزی كه به ة آن باشههد كه تنزیل و شههریعت را بگيرد كه پای

 .  (019: 0901)ناصرخسرو،  «سر نردبان برسد كه آن علم تأویل است

اخته؛ شای خوی  پردگيری از تمثيل به بيان اندیشهدراینجا نيز ناصهرخسهرو با بهره

ظر به ن»قائل شستند.  و باطني رآن ّاش شهریعت و احکام قرآن،برای اسهماعيليه سنانکه 

ی نرسههههههيدن كار آنهاّاشر قرآن یا حدیو یا شههریعت توقّن كردن و به باطن آنان در 

 «بر ّواشر بایستد به درجة ستوری بسنده كرده اسههههتبنابراین آن كه ؛ ست سههههتوریا

 (.  90: 0900)غلامرضهایي، 



 84  ، شاشا1877تشبوهشن ، درمبيو  ر  سشل ،نشمهكشرشفصلنشمة یلای  44

 

برای توضههيو بهتر تنزیل كه به عقيدة اسههماعيليّه ّاشر  ،ناصهرخسههرو درجایي دیگر

پي مبران... نخسهههت تنزیل را كه ّاشر »كند: ميكرده، بياندین اسههت از تمثيل اسهههتفاده

ثال م مردمان را كاربستن آن كار بربود و بفرمودند شریعت است به مردمان دادند كه عام 

 اندببرند اندبكوبند و شميكه بارشای برنج به دست شاگردان دشد تا آن را شمي زرگر

 .(019: 0901ناصرخسرو، «)تا بر علم زرگری سابو شوند

بيشههتر برای روشههنگری و تبيين مسههائل كلامي و « گشههای  و رشای »شا در تمثيل

عنوان مثال ناصهرخسرو در توضيو آنکه آفریدگار و آفرین  و آفریده بهفلسهفي اسهت؛ 

شمه در امر باری تعالي اسهت و شوّیّت پروردگار را با آنان پيوستگي و جدایي نيست از 

سون خالق و پادشهاه را بودش از اثر او بود شمة بودشا را نسبت با او »برد: ميتمثيل بهره

مردی كوشکي فرماید آن كوشو را در گرو كارگران كنند بر روی بزرگداشهت، سنانکه 

كنند و گویند این كوشهههو فلان كس كرده اسهههت، وی بي  از فرمان، نداد و شيچ كار 

 (.30) شمان:  «اند...نکرد و نگویند كه كارگران كرده

گاه تمثيل در خدمت ایدئولوژی تعليمي ناصهههرخسهههرو  ،در گشهههای  و رشهای 

 تمثيل برای تبليغ این نکته كه انسهههان باید به دانایي ،ت زیرگيرد؛ سنانکه در عبارقرارمي

 و»است: آویزد؛ كه اگر در ناداني باشهد و به درجة ستوری بماند او را عقاب یاشد؛ آمده

سون این آلت بدین سرای شمي باید از بهر حاصل كردن علم را و خداوند این آلت مرد 

به حایا خوی  فرسههتد و جفت گاو و را بر مثال مردی اسههت كه خداوند حایطي او را 

تخم و آلت كشاورزی شمه بدو دشد تا كشاورزی كند، آنجا بيکار بنشيند. پس گویيم آن 

 ،نفس كل و آن حایا ،مردم اسهههت و آن خداوند حایا ند،مرد كه او را بدان حایا برد

 ،ي و آن آلت كشاورزیاین كالبد اسهت با نفس حسههّ  ،این جهان اسهت و آن جفت گاو

عقل است كه اگر مردم شيچ شوش دارد  ،آن تخم . وسشهم و گوش و دل و زبان اسهت

بدین آلت كه دادندش باید كه سيزی بداند و بياموزد تا سون به سهههرای لطين بازگردد 

. پس گویيم آویزش مردم به ناداني است ازبهر كه اصهل  از آنجاست با او سيزی باشد.
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ای نادان بيرون شود و به سرای آخرت كه داناست آنکه سون نفس نادان باشد از این سر

 «نرسههد بلکه در آت  اثيربماند كه سههرحدّ آن جهان اسههت و جاویدان در عذاب بود...

 .(013-019شمان:)

؛  بر تندشس صهرخسهرو سهاده و بيشهتر تشبيه تمثيلشای ناتمثيل ،سنانکه دیده شهد

اه شرگ»گوید: ننه رجایي ميتوان نهاد؛ سناتمثيل ناصههر خسههرو نام مذشب فقهي نيز مي

( كه 900: 0939)رجایي،  «استدلال در كلام به طریق تمثيل باشد آنرا مذشب فقهي گویند

مذشب كلامي عبارت است از اینکه متکّلم در سخن »شای مذشب كلامي است. از شهاخه

نظم یها نثر برای اثبهات مهدعهای خود احتجهام كلهامي به كاربرد یعني دليل قاطع آورد 

طوریکه مخاطب پس از تسليم مقدّمات آن ملزم گردد به قبول نتيجه و مراد از احتجام به

كلامي شمان اسههتدلال اسههت كه از طریق قياس یا تمثيل در علم كلام برای اثبات مطالب 

 (.909)شمان: « آن آورند

 

 بيشن ر تفوير )ا ضشح بعد از ابهشم( -2-8-7

شود عني مطلبي مجمل را كه معمولاً با عدد بيان ميبيان و تفسير یا ایضات بعد از ابهام ی»

تقسيم »(. و این از فرو  تقسهيم است. 009: 0900شهميسها،«)تفصهيل دشند و بگشهایند

عبارت از این اسههت كه سند سيز یا یو سيز دارای اجزا را ذكر كنند و بعد از آن متعلّق 

 (.  939)شمان: « سازندشر یو از آحاد و اجزای او را علي التّعيين یه صاحب  مرتبا 

این نو  پرداخت ادبي در خدمت تبيين و تثبيت نظرات « گشهههای  و رشهای »در 

است؛ سنانکه در عبارت زیر برای توضيو مفاشيم كلامي سون نفس، كلامي نویسنده آمده

كلام خوی  را ماثّرتر  ،نو  و جنس از ایضهههات بعد از ابهام اسهههتفاده كرده و بدینگونه

 است: ساخته
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و نفس را سه مرتبه است: یکي از او روینده و دیگر خورنده و سوم گوینده، و شر »

سيزی كه وی را انوا  باشههد مر او را از جنس ساره نباشههد و نو  بسههيار باشههد، سنانکه 

 (.93ص0901)ناصرخسرو، « جانور جنس است و پرنده و خزنده انوا  اویند...

تدا وجوه سيزی بر سيز دیگر را ناصهرخسرو در سگونگي حضور نفس در جسد، اب

 آورد: بندی كرده، برای شر یو نمونه ميرده

كه سيزی بر سيزی بر دوازده روی باشهههد: یکي سنانکه جزو اندر  ،ای برادر ،بدان»

كل، سنانکه دسهت یا پای مردم در تن مردم كه آن اجزاسهت در تن؛ و دیگر سنانکه كل 

بوی و سهارم سنانکه عرض اندر جوشر، سون اندر جزو ... و سه دیگر سنانکه آب در س

سهپيدی موی در پيری؛ ... دشم سون صهورت اندر شيولا سنانکه صورت انگشتری است 

در شيولای سهيم؛ یازدشم سون شيولا در صورت سنانکه سيم باشد در صورت انگشتری 

 (.  30-33)شمان:  «و دوازدشم سيزی باشد در زمانه

بررسههي شریو از وجوه، در نهایت بيان ضههمن توضههيو نفس در جسههد با  ،سههپس

نفس در جسهد سنان است كه صورت لطين در شيولای كثين بر مثال صورت »كند: مي

انگشهتری در سهيم؛ ازبهرآنکه نفس لطين اسهت بر مثال صورت و شيولا كثين است بر 

گيری شد ناصرخسرو با بهره( سنانکه دیده39)شمان: « مثال جسهد و نفس جسهم نيست

ت بعد از ابهام، ضمن نفي وجوه متصوّر دربارة سگونگي حضور نفس در جسد از ایضها

 مي پردازد. به تثبيت دیدگاه خوی  در ذشن مخاطب 

آوری یادآور رویکرد زباني نمونه ،ایایضات بعد از ابهام در بيان ناصرخسرو، به گونه

)ر.ب  ورد.آبنهدی اسهههت كهه لزلي جفریز جزک رویکردشهای دشگهانه خوی  ميو رده

 (  091:  0991فتوحي، 
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 رااتک -2-8-7

یکي دیگر از شگردشای ناصر خسرو برای ارائة مفاشيم و عقاید خوی  استفاده از تکرار 

شرگاه لفظي را برای رفع تردید »دانند: اسههت. برخي تکرار را ابزاری برای رفع تردید مي

( سنانکه 03: 0990)رضانژاد، « مخاطب یو یا سند بار اسهتعمال نمایند، آنرا تکرار نامند

 كند:ناصرخسرو از این آرایه استفاده مي

 ود كهشاید بو  شهاید كه فردا نباشهندآنکه نباتي و حيواني كه امروز شسهتند  از بهر»

 .(01 :0901ناصرخسرو، ) «نيز بباشند

تکرار برخي عبارات، تأكيد بر عقيدة نویسهنده و روشهي برای تلقين اسههت. شفيعي 

 ترین عوامل تأثيرتکرار از قوی»شههود: ای مصههری یادآور مينقل از نویسههندهكدكني به 

دكني، )شفيعي ك «ای است كه عقيده یا فکری را به كسي القاكنداسهت و بهترین وسهيله

0909 :99.) 

اسهههت كه  «شدف ةجمل»به تعبير نگارنده،  "؛ اسههتحدَم  ،عالم"عبارت  ،در ذیل 

م بر آن كه عالم دليل سهههوّ»... زد:سهههاتکرار آن، نوعي تلقين در ذشن مخاطب ایجاد مي

محد؛ اسهت آن است كه... و دليل سهارم بر آن كه عالم محد؛ است آن است كه... و 

دليل پنجم بر آن كه عالم محد؛ اسههت آن اسههت كه ... و دليل شههشههم بر آن كه عالم 

 .(33-39: 0901صرخسرو، نا« )محد؛ است آن است كه...

مرتب در جواب مسأله یازدشم تکرار « نفس در جسهد سنان نيست»شمننين جمله 

و تکرار جمله با فعلِ منفيِ نيسهت، انوا  تصورات ذشني نادرست « س»شهود؛ تکرار مي

دشد كه مفهوم مورد نظر كند و مخاطب را در فضایي قرار ميسهلب مي ،را درمورد نفس

 تر بپذیرد: عناصرخسرو را سری

... و نيز نفس در  كه و نيز نفس در جسد سنان نيست كه عرض در جوشر از بهرآن»

ا سركه و شکر سركنگبين ركه  نيز نفس در جسد سنان نيست ...  و  جسد سنان نيست 

 .(33شمان: ) « ...



 84  ، شاشا1877تشبوهشن ، درمبيو  ر  سشل ،نشمهكشرشفصلنشمة یلای  42

 

در مثال زیر تکرار عبارت، شمراه با سين  خاصّ جمله، تضههاد در افعال دو جمله، 

كه بيانگر تقابل اسهت و نيز یکساني حرف پایاني كلمات « امّا»جمله با حرف ربا  پيوند

 كند:ميتر بيانحس و نفس پيام جمله را مشخص

فس در ن صههورت را بي شيولا یافتننيسههت به حس، اما  صههورت را بي شيولا یافتن»

 .(30شمان: « )است...

ت باری یّشسههت آورنده شوّبه »گاه شههاشد تکرار معنا و مفهوم شسههتيم؛ در عبارت 

 ... « نخسهتين شسهت او باشدو سون  شسهت نخسهتين وی باشهداسهت نه از سيزی و 

دشد و شدف از آن تثبيت مفهوم در ذشن ميتکرار، قطعيّت نویسنده را نشان (09شمان: )

 مخاطب است. 

 

 تقشبل  -2-8-7

دشد و شم عنا ميشاست كه طباق و تضاد متقابل، در نثر ناصهر خسهرو شم در سطو واژه

شای سبکي و شگردشای خاص در سطو جمله و كلام.  این آرایه به عنوان یکي از مالفه

ت ای اسشود. تضاد واژگان و یا عبارات به گونهدر گشهای  و رشای  به وفور دیده مي

 توان شنر ناصرخسرو را در ترتيب و نظم جملات نادیده گرفت:كه نمي

است و شم نفس عاقله، یکي ستور راست و یکي فرشته در مردم شم نفس شهواني »

 .(033: 0901ناصرخسرو، ) «را

كار در اینجها نيز تضهههاد و تقابل واژگان ابزاری برای بيان ایدئولوژی نویسهههنده به 

اسهههت. قهدرت القهای این آرایهه از آن روی اسهههت كهه تمایزشا را به روشهههني آمهده

ه به شده كشای متضهاد نبات و یا حيوان بيانيسهازد؛ سنانکه در مثال زیر ویژگمينمایان

 شود:شناخت مخاطب از نبات و حيوان منجرمي
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آننه نبات اسههت خالي نيسههت از زیادت پذیرفتن و نقصههان شههدن و آننه حيوان »

 «آمدن و ناپيداشدن اسهت خالي نيسهت از مرگ و زندگاني و تندرستي و بيماری و پيدا

 .(30 شمان:)

 نهاآشای متضاد ی متوافق آورده شود سپس با شمان ترتيب واژهاگر دو یا سند معنا»

( و 009: 0993)طبيبيان، « گرفته كه این آرایه در طباق اسههت ذكر گردد مقابله صههورت

بودن سيزی است نابوده ، سون صفت زیادت»ناصهر خسرو نيز به آن توجه داشته است: 

. در این نمونه (33: 0901ناصرخسرو،) «نابوده شدن سيزی است بوده ،و صهفت نقصان

ناصهرخسهرو با آوردن واژگان كلامي سون بوده و نابوده، زیادت و نقصان، ضمن ایجاد 

 كند.مقابله تأثير كلام را دوسندان مي

در مثال زیر نویسهنده به وسهيلة مقابله، جداسازی دو مقولة محسوسات و معقولات 

كند. شناخت بهتر مخاطب كمو مي را كه از مفاشيم كلامي است متمایزتر بيان نموده، به

داند كه به اعتقاد فلاسفه ادراب نویسهنده، ابزار درب مركّبات و محسهوسهات را وشم مي

تر تواند امور كليداند كه ميشا و معقولات را عقل ميكند و ابزار بسههيامعاني جزیي مي

 دشد:و غيرمحسوس را تشخيص

سه بسيا و معقولات  دار، و شربات و محسهوسات است به وشم برپس شرسه مركّ»

 .(09 شمان: ) «است به ميزان عقل وزن كن

شا شههود كه تأثير كلام بيشههتر و تفاوتشای زیر نيز تقابل و تضههاد باعو ميدر نمونه

 آید و دیدگاه تعليمي و تبلي ي نویسنده بارزتر گردد:سشمبيشتر به

 پرسههتاری جدا شههد از عالمگر با شههناخت آفریدگار و طاعت و و این نفس كه ... ا»

 «ماند جحيمشههد در  باشههد و اگر نادان بود و در ناداني و بي طاعتي جدا نعيم در جاوید

 .(00 شمان:)

اسهههت و در  ثواب طاعتو مردم كه منزلت او ميان این دو منزل اسهههت او را بر »

 .(033شمان: ) «عقاب معصيت
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 تلاي  -2-8-0

تلميحات ناصههر خسههرو در گشههای  و رشای  در جهت ارائة مفاشيم كلامي اوسههت. 

شای ت عقل از ویژگيخبر رسههول و حجّ كتاب خدا و برشان آوردن ازو  اسههتنادسنانکه 

شای اكنون ساال»گوید: ميدر ابتدای كتاب خود  او در این كتاب است. ناصرخسرو بيان

به شرت و بيان و برشان و حجّت از آیات قرآن  تو را ای برادر یاد كنيم و جواب شر یو

 (.00)شمان:  «آریمو دلائل از آفاق و انفس و طبائع و اركان شمي

شای سادة قرن ششم شای قرن پنجم و متنكه بخشهي از متن- اگرسه در متون دیني

 به ضهرورت موضهو ، به آیات و احادیو مکّرر اسههتناد شده است -دشدرا تشهکيل مي

(؛ اما این استشهادشا برای توضيو و تبيين است و جنبة تزیين 033: 0990، )غلامرضهایي

كند. مي(. سنانکه ناصههرخسههرو، از آیات شمراه با ترجمة آن اسههتفاده031)شمان:  ندارد

ای تکرار اسهههت كهه بههه شهدف تهأكيهد و تفهيم ترجمهه در كنهار متن عربي، بهه گونههه

 شود. ميانجام

پردازد. او از آیات بار به ذكر آیات قرآن مي ی شفتاداوی، در این رسهالة صد صفحه

آورد. به عنوان نمونه برای بيان این قرآن برای بيهان اعتقهادات خوی  حجّت و دليل مي

جسم ما طبایع با دان  »گوید: مي« شای ما بهتر از این عالم نادان استجسهم»مفهوم كه 

وَو ا الذَي ي َ يَلْلَمنو َ »لي گوید: اسههت و دانا بهتر از نادان باشههد؛ سنانکه خدای تعا هَلْ يَسییْ

 (.93: 0901ناصرخسرو، ) («9)زمر/ «وَالذَي ي َ لَا يَلْلَمنو َ إ نذَمَا يَوَيَكذَرن أنولنو الْأَلْبَاب 

گوی سخن»... یا در جای دیگر در بيان اینکه قرآن صفت خداست یا آفریده، گوید: 

است و حجّت كوتاه بر درستي این قول آن  كه سهخن فعل اوسهت آفریدة باری سبحانه

گوید: گوی سيزی اسههت و سهخن نيز سيزی اسههت، و خدای تعالي مياسهت كه سهخن

به حکم این آیت  ،پس ،(013)انعام/ «ذَل كنمن اللذَهن رَبذنكنمْ لَا إ لَهَ إ لذَا هنوَ خَال قن كنلذ  شَيْءٍ فَاعْبندنوهن»

 (.03شمان: ) «گوی آفریده است و شم سخن شم سخن
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آورد و ، دليل و حجّت از قرآن مي«راه دو گونه اسهههت»كهه  در بيهان این ،شمننين

( دليل آن 3)فاتحه/ «اهْد نَا الصذ رَاطَ الْمنسْوَق  مَ»فرماید: كند اینکه خداوند در قرآن ميميبيان

 (.000شمان:  :)ر.ب. است كه صراط ناراست شم وجود دارد

خوی  را مانندة  ،شركه به كاركردن در شریعت»كند: به آیة قرآن اسهتشههاد مي ،گاه

نفس كهل كنهد نفس كهل مر او را بهه علم، مهاننهدة خوی  كنهد؛ سنهانکه خدای تعالي 

رنوا اللذَهَ يَنْصنرْكنمْ وَينََبذ ْْ أَْْدَامَكنمْ»گوید: مي )شمان:  («0)محمّد/ «يَا أَيذنهَا الذَي ي َ آمَننوا إ  ْ تَنْصین

001.) 

كند كه متناسهههب با ميگهاه نيز از آیهات قرآن برای راشگشهههایي و تبليغ اسهههتفاده

آموزی و آموزش علم موعظه كرده، مورد علم ایهدئولوژی تعليمي اوسهههت. سنهانکه در

اگر تو را درجة آن باشهد كه تو را بياموزند زیردستان خوی  را بياموزی و از »گوید: مي

را  گوید مرپي مبر خوی سنانکه خدای تعالي مياشد علم طلب كني؛ آن كه از تو برتر ب

 (3ه/)جمع «وَينلَلذ منهنمن الْك وَابَ وَالْ  كْمَةَ وَإ  ْ كَاننوا م  ْ َْبْلن لَف ي ضَلَالٍ منب   ٍ: »به آموختن خلق

اند. و مرایشهههان را كتاب و حکمت شرسند ایشهههان از پي  گمراه بوده گوید بياموزمي

 «رَبذ  ز دْن ي ع لْمًا»بگو كهه: علم من زیهادت كن.  -عليهه الصهههلوة- پي مبر را مي گویهد

 .(000شمان: ) (000)طه/

رده؛ كاشارات قرآني ناصر خسرو نه بدین دليل است كه او خود به آیه استناد برخي 

ننه آحجّت متکلمان بر »كند: ميبيانرا شم  شاهبلکه از آن روست كه استنادات دیگر فرق

وََما َيْأت  ه ْم م ْ  ذ ْكٍر م َ  الرذَْحَم   »گوید: قرآن محد؛ است و آفریده، این آیت است كه مي

 (.09)شمان: ( 3)الشّعراک/ «من ْدَثٍ
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 گيری نهيجه

مذشب  تبليغاز ّرفيت زبان در جهت  اسههت كه نویسههندگانيناصههرخسههرو از جمله 

 وی قراردر خدمت اعتقادات  «گشهههای  و رشای »زبان و بيان در  وبهره برده خوی  

ي لر خياعناص درگير. او در این كتاب، به ادبيّت متن سندان التفاتي ندارد و گرفته اسهت

. سههتاوبيني جهان يانب ابزاری برایو زبان بيشههتر  شههودمينی زباني شایرگریزانجشو 

 گيری ازبهرهاسهههت. در گشهههای  و رشای  به طور صهههریو بازتاب یافتهایهدئولوژی 

 دشد.مينشان متن بر ژیو راولوئشای ایدسيطرة اندیشه ،شای عقلي و نقليبرشان

آشهکارترین بازتاب ایدئولوژی در سطو واژگان است كه اصطلاحات نشاندار كلامي 

سهههماعيلي نمایانگر دیني و ارمزگان شهههود. شمننين و فلسهههفي به وضهههوت دیده مي

 ایدئولوژی صهریو متن اسهت. در سهطو نحوی وجوه افعال، صهدای دستوری و عناصر

يطرة سهه. كندميعرضههه مخاطب به را متن ، تصههویر گویایي از بار ایدئولوژیوتأكيدی

 قابلت كه ّرفيشایي آرایه به را كلامي نيز تنوّ  بلاغي ژیو، در سطوولوئشای ایداندیشه

نابراین . ببيني نویسنده دارند، محدود كرده استجهان توجهي برای تشریو نو  نگرش و

شوند، در گشای  آن دسهته از صناعات بلاغي كه سبب ابهام و سندوجهي شدن متن مي

 شود. و رشای  دیده نمي

ناصهرخسهرو از تکرار برای تأكيد بر عقيده، و روشي برای تلقين مطلب و از ایضات 

كند. بنهدی مطلهب و تثبيهت آن در ذشن مخهاطهب اسهههتفاده ميبههام برای ردهبعهد از ا

آوری، و تشهبيهات محسهوس، تمثيل و مقابله از جمله مواردی است كه وی برای نمونه

 برد.مياز آن بهرهعقلاني مخاطب خود   آگاشي كردن سطوشم
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