
 ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(
 1علمی

 51ماره پیاپی ش-1399رداد م -شماره پنجم–سال سیزدهم 
 

 سبک شناسی قصاید ناصرخسرو قبادیانی
 (69-89)ص 

 ،)نویسنده مسئول(3حسین خسروی، 2دهکردی بنی شریفآرزو 
 4اصغر رضاپوریان

 1397بهارتاریخ پذیرش قطعی مقاله:   1397 بهار تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده

ای كهه  ناصرخسرو قبادیانی از بزرگترین شاعران ایران در قرن پنجم هجری است. سهده 

منظور  در این مقاله كوشش شده است به قالب قصیده، قالب رایج و مسلط شعر فارسی بود.

، جانبه سبک شخصی وی با نگاهی موشکافانه در سهه سهطح زبهانی    شناسایی عمیق و همه

 یها نشهان ادبی و فکری به بررسی قصاید این شاعر پرداخته شود. مطالعه و بررسی این ویژگ

د رین بسهام میدهد كه ناصرخسرو قصاید خویش را در بیست و پنج وزن سروده است. بیشت

ی قصاید اوزان متعلق به بحر هزج و كمترین آن مربوط به بحر رجز و مقتضب است. در قواف

قصهاید   در جایگاه رَوی قرار دارنهد. تقریبهاً چههارده و نهیم درصهد     « ن»و « ر»بیشتر حروف

ز دیوان وی دارای ردیفنهد كهه ردیفههای فعلهی بسهامد بهاالتری دارنهد. تخفیهف كلمهات ا         

، لهوی رایهج  زبان قصاید او میباشد. ناصرخسرو از تركیبات و لغات عربهی و په  ویژگیهای بارز

متهرین  در قصاید خویش استفاده كرده است. تشبیه در قصاید او بیشترین بسامد و مجهاز ك 

تلمهیح،   بسامد را دارا هستند. آرایه ههای پركهاربرد قصهاید ناصرخسهرو عبارتنهد از: تضهاد،      

 جناس، ارسال مثل و ...  .
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Stylistics of Nasser Khosrow Ghobadian's Tale 

Arezo Banisharif Dehkordi1, Hossein Khosravi2 (corresponding Author), 

Asghar Rezaporian3 

 

Abstract: 

Nasser-i  khusraw-i qubadiyani is one of the gretest poets of Iran in 

Hejira fifth century. In thatv century, Ballade format was the prevalent 

and dominant format in Persian poem. The poems of this poet will be 

considered for identifying his personal style deeply and holistically in 

three levels linguistic, literary, and intellectual. According to study of 

these features, Nasser-i  khusraw has composed his poems in twenty five 

rhythms. Most of the frequencies of rhythms belong to hazaj measure 

and the least ones belong to epopee and moghtazab measure. In the 

rhymes of his poems the most frequent letters in ravi position  are 'r' and 

'n' Approximately, 14.5 percent of the Ballades in his poetical works has 

arrays that verb arrays have the hijher frequency. Vocabulary reduction 

is one of the remarkable features of his Ballades. Nasser-i  khusraw has 

used the common Pahlavi and Arabic compounds and vocabulary in his 

poems. Metaphor is the most frequent and metonymy (imagery)is the 

least frequent . more arrays of Nasser-i  khusraw s ballades are as 

follows : opposite, allusion, equivoque, proverb, … . 

 

Keywords:  Nasser-i  khusraw –i qubadiyani, methodology, ballades, 

music, language, figures of speech. 
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  مقدمه

ناصرخسرو یکی از شاعران مطرح  ادب كالسیک فارسی و جزو قصیده سهرایان بنهام      

دیوان اشعارش یکی از آثار ارزشهمند زبهان فارسهی اسهت كهه سهبک و شهیوه         .كشور است

ههای  سرودن آن مورد توجه بسیاری از صهاحبنظران قهرار گرفتهه اسهت. شهعر او از سهویه      

گوناگون چون زبان، نظم موسیقایی، كاربرد واژگان كهن، كاربرد سهاختارهای ویهژه نحهوی،    

یرهای شاعرانه، مضامین مهذهبی، فلسهفی و   روش قافیه پردازی، اوزان و قوافی مشکل، تصو

انتقادی فرسنگها از سبک خراسانی فاصله گرفته است كه نشان آشکاری اسهت از تشهخص   

لذا در این رهیافت از زوایهای مختلهف بهه شهعر و     ادبی او كه پیرو چندانی هم نیافته است .

 سبک وی نگریسته شده است.

 

  پیشینۀ تحقیق و ضرورت انجام آن

طبقه بندی كلی پژوهشهایی را كهه در زمینهه شهعر ناصرخسهرو انجهام گرفتهه       در یک 

ها دسته بندی كرد كه از آن جمله نامهمیتوان به سه بخش مجموعه كتابها، مقاالت و پایان

تحلیل اشعار ناصرخسهرو و شهرح سهی قصهیده بهه اهتمهام       »میتوان به این آثار اشاره كرد: 

سهی قصهیده از   »، «اصرخسرو از ادیهب پیشهاوری  شرح مشکالت دیوان ن»، « مهدی محقق

سبک شناسی شعر سهیروس  » ،«تصویری از ناصرخسرو از علی دشتی»،«محمد غالمرضایی

ای بهرای ایهن موضهوع یعنهی     و ... اما پژوهشی كه بطور دقیق و متمركهز پیشهینه   «شمیسا

    بحساب آید؛ تا كنون انجام نشده است. «سبک شناسی قصاید ناصرخسرو»

وآوریهای ادبی، عاطفی،تخیلی و ابداعات زبانی و فکری، شعر ناصرخسرو را وجود ن

متمایز از دیگر شاعران ساخته است و با توجه به اهمیت موضوع سبک شناسی كه همواره 

زوایای پنهان ذهن و دل شاعران است؛ لذا یکی از مهمترین و مفیدترین راههای شناخت 

 ضرورت دارد سبک شعری وی تبیین گردد.

 بحث و بررسی

 ویژگیهای زبانی -الف

 سطح آوایی یا سبک شناسی آواها -1-الف

: موسیقی بیرونی یا وزن مهمترین عامل در ساختمان شعر موسیقی بیرونی -1-1-الف

است؛ چرا كه پدیده ای است برای تصویر عواطف و ایجاد تخیل و از سویی كلّیت شعر را 

نظام میبخشد. یکی از موارد قابل توجه در قصاید ناصرخسرو، هماهنگی و درخور بودن وزن 

وسیقی شعر و بحور عروضی داشته و آهنگ با مضامین آن است. شاعر با شناختی كه از م

برای هر موضوعی بحر مناسب با همان موضوع را انتخاب كرده تا بر تمثیر سخن خویش 
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بیفزاید. بررسی این جنبه از موسیقی شعر در قصاید ناصرخسرو نشان میدهد كه شاعر در 

د مور 78وزن بهره برده است. بیشترین بسامد اوزان قصاید وی، با  25قصیده از  278

متعلق به بحر هزج است و كمترین آن مربوط به بحر رجز و مقتضب است كه تنها یکبار از 

 آنها استفاده شده است.

 بحرهای بکار رفته در قصاید)بدون زحافات( -1جدول شماره

ردی

 ف

 درصد بسامد نام بحر

 05/28 78 هزج 1

 78/19 55 رمل 2

 83/15 44 مضارع 3

 71/9 27 متقارب 4

 47/6 18 منسرح 5

 40/5 15 سریع 6

 68/4 13 خفیف 7

 68/4 13 مجتث 8

 68/4 13 قریب 9

 36/0 1 رجز 10

 36/0 1 مقتضب 11

 100 278 مجموع

 

 موسیقی كناری -2-1-الف

 قافیه -1-2-1-الف

زبان فارسی یکی از زبانهایی است كه در آن میتوان واژه های بسیاری را هم قافیه كرد. 

ناصرخسرو نیز به پیروی از زبان فارسی بسامدهای بکارگیری این ساختها رعایت در قصاید 

شده است یعنی ما شاهد بسامد باالیی از ساختهایی هستیم كه در زبان فارسی بیشتر به 

 18؛  3،)رتبۀ «ا»مورد(  19؛ 2، ) رتبۀ «ان»مورد( 20؛ 1، ) رتبۀ «آر»كار میروند همچون 

 مورد(. 16؛4، ) رتبۀ «رَ -»مورد(  

حروف روی بکار گرفته شده در قصاید ناصرخسهرو نهرم و روان هسهتند، امها بهه سهبب       

كاركرد شعر از دیدگاه ناصرخسرو و لحن و آهنگ كهالم و همچنهین بهه سهبب سهختیها و      

دشواریهایی كه وی با آنها روبرو بوده، گاه آن گوشنوازی كه باید، از كالمش هویهدا نیسهت،   
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تداعی كنندۀ كوههای صعب العبور و سر به فلک كشهیده باشهد. لهذا بها     بلکه شاید سخنش 

بررسیهای بعمل آمده مشخص شد كه حروف رَوی كلمات قافیه با موضهوع قصهاید ارتبهاط    

 مستقیمی دارند.

قصهیده یعنهی    65و « ر»درصد با رَوی  33/27قصیده؛ یعنی76قصیده،  278از مجموع 

ست كه این قافیه ها بیشهترین بسهامد را در بهین    سروده شده ا« ن»درصد با رَوی  38/23

 قافیه های قصاید ناصرخسرو داراست. 

قصیده دارای قافیه ههای الحهاقی و    112قصیدۀ  دیوان ناصرخسرو،  278در مجموع از 

 قصیده دارای قافیه های غیر الحاقی میباشند. 166

كهه تشهبیه بها     یکی دیگر از كاركردهای كلمات قافیه در شعر ناصرخسرو، جهایی اسهت  

قافیه گره میخورد و در واقع كلمۀ قافیه در نقش مشبه یها مشهبهب بهه مهورد اسهتفاده قهرار       

 میگیرد.

 آنکههههه تههههو را خههههاک ز كههههردار او 

 

 بههر تههن تههو جامههه و در تههن غذاسههت   

 (100)دیوان ناصرخسرو، ص                  

 همههی رشههک بههرد از زنِ خههویش مههرد

 

 گههههههِ حملهههههۀ  مهههههردوار علهههههی  

 (185)همان: ص                                   

 ناصرخسرو از این نوع به فراوانی در اشعار خود بکار برده است.

یکی از شگردهای ناصرخسرو در قافیه پردازی توجهه او بهه نقهش موسهیقیایی صهنایع      

 بدیعی است.

 لذا هنریترین كاربرد قافیه در قصایدش آنهایی است كه جناس تام تشکیل میدهند.

 به ناكامِ تو بود این همه تقدیر، چهرا گر 

 

  ؟هواسهت به همه عمر چنین خواب و خورت كهام و   
 (19)همان: ص                                         

 همچنان چون تن ما زنده به آبست و ههوا 

 
 هواستسخن خوب، دل مردم را آب و  

 (23)همان: ص                                        

 جناس ناقص:

 بهههه كارجههههان ای شهههده مشهههغول  

 

 غهههرّه چرایهههی بهههه جههههانِ جههههان   

 (13)همان: ص                                        

 صنعت عکس:

 نبینههی بههر درخههت ایههن جهههان بههار   

 

 مگر هشیارمرد، ای مرد هشیار 

 (17)همان: ص                            

 جناس مركب:

 بلندچرخ كبهود؟ كه ملک ازو نربود این   از اهل ملک در این خیمۀ كبود كه بود
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 (31)همان: ص                                          

 ردیف -2-2-1-الف

یکی از عوامل زیبایی شناسی در ایجاد موسیقی شعر، بکاربردن هنرمندانۀ ردیف است. 

كلمه یا كلماتی كه در آخر مصراعها عینا »بنا بر تعریف دكتر شمیسا ردیف عبارتست از: 

( بر اساس گفتۀ برخی 89آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص«) بعد از قافیه تکرار شوند

هنر نمایی شاعران و »از صاحبنظران آوردن ردیف در شعر، نشان توانمندی شاعران است: 

ابدع البدایع، شمس العلماء «)امتحان قدرت طبع ایشان را میزانی بهتر از ردیف نیست

 (364گركانی: ص

شتر ولی از شاعران پس از خود كمتر از ردیف ناصرخسرو از سخنوران پیش از خود بی

استفاده كرده است. وی در دیوان خود از ردیفهای ساده و بی تکلف استفاده كرده و از آن 

 به عنوان وسیله ای برای كمال شعر و تممین كنندۀ بُعد موسیقایی آن بهره برده است.

درصد  38/14دود قصیده دارای ردیف هستند؛ یعنی ح 40قصیدۀ او،  278از مجموع 

 كل قصاید. 

 درصد انواع ردیف در قصاید ناصرخسرو -2جدول شماره

رد

 یف

 درصد فراوانی نوع ردیف

 70/0 28 ردیف فعلی 1

 5/0 2 ردیف اسمی 2

 10/0 4 ردیف ضمیری 3

 15/0 6 ردیف حرفی 4

 

 موسیقی درونی 3-1-الف

آهنگین بودن كالم تنها به موسیقی بیرونی و كناری شهعر مربهوط نمیشهود، بلکهه ههر      

آنچه را كه موجب ایجاد توازن و تناسب در شعر شود، شهامل میشهود. برخهی از مختصهات     

 زبانی در ایجاد موسیقی درونی شعر نقش بسزایی دارند.  

 تخفیف كلمات، مخففها )حذف یک یا چند حرف و...(

 مخفف)حذف یک یا چند حرف(: حذف از كلمه،

آنگونه كه مشهود است بیشترین موردی كه ناصرخسرو در قصاید خود بکار برده است، 

ابیات قصاید ،  10531حذف از كلمه یا مخفف است. در دیوان قصاید ناصرخسرو از مجموع 

 درصد ابیات،  حذف از كلمه وجود دارد.84/63بیت، یعنی  6724در 
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 همه اشهیا  از ستقدیمخداوندی كه در وحدت 

 
 همهه تنهها  زیهن  نه اندر وحدتش كثرت، نه محهدا   

 (507)دیوان ناصرخسرو، ص                

 هر آنچ امروز نتواند به فعل آوردن از قهوّت 
 

 چه دیّ و چه فهردا ورا نیاز و عجز اگر نبود  
 )همان(                                                      

 تشدید مخفف:
درصد از كل ابیات  86/0بیت از ابیات قصاید وجود دارد، یعنی  91این ویژگی در 

 قصاید.
 هر آنچ امروز نتواند به فعل آوردن از قهوت 

 
 و چه فهردا  دیّنیاز و عجز اگر نبود ورا چه  

 (1)همان: ص                                              
 جهان تنهگ مکهن دل  كمّیّ از بیشی و 

 
 بهها دهههر مههدارا كههن و بهها خلههق مواسهها 

 (4)همان: ص                                          

 تخفیف مشدد:
درصد از كل ابیات  28/0بیت از ابیات قصاید وجود دارد، یعنی  30این ویژگی در 

 قصاید.
 چههو خوانههدت ز پههی مسههجد  ن ذمههّ

 
 تههههو اوفتههههاده ژاژ همههههی خههههایی   

 (7)همان: ص                                            
 چشم و گوش خلهق بهی شهرح رسهول    

 
 و از قههول او كههور و كههر اسههت خههطاز  

 (34)همان: ص                                         

 تغییر مصوت
 تبدیل مصوتهای كوتاه به بلند

درصد كل  31/0بیت از ابیات قصاید ناصرخسرو وجود دارد.یعنی  33این ویژگی در 
 ابیات.

 مّذن چو خواندت ز پی مسجد
 

 ژاژ همههههی خههههایی اوفتههههاده تههههو  
 (7)همان: ص                                            

 را فریشههتگینیههک و بههد و دیههوی و   
 

 سههوی خردمنههد هسههت مایههه و قههانون 
 (8)همان: ص                                         

 تبدیل مصوتهای بلند به كوتاه
درصد  65/14بیت از ابیات قصاید ناصرخسرو وجود دارد.یعنی  1543این ویژگی در 

 كل ابیات.
 گویی از چه او عالم پدیهد آورد از لولهو  چه 

 
 و صورت نه باال بهود و نهه پهنها    بُد كه نه مادت 

 (1)همان: ص                                            

 خاكیست خامُشفرزند تو این تیره تن 
 

 پاكیزه خرد نیست نه این جهوهر گویها   
 (4)همان: ص                                            
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)حركت( یا ساكن كردن) گاهی حذف مصوت كوتاه، حیذف  حذف مصوت كوتاه 

 هاء غیر ملفوظ از آخر كلمات است(
درصد كل 43/2بیت از ابیات قصاید ناصرخسرو وجود دارد.یعنی  256این ویژگی در 

 ابیات.

 بفعل آوردن از قوت نتواندامروز آنچ هر 

 

 ورا چه دیّ و چه فهردا  نبودنیاز و عجز اگر  
 (1یوان ناصرخسرو، ص)د                       

 فلک زاید فلک نابوده چون باشد كززمانی 

 
 زمان و چیز ناموجود و ناموجود بهی مبهدا   

 )همان(                                                      

 اسکان ضمیر

مراد از اسکان ضمیر اینست كه مصوت آغاز ضمیر را )كه همواره قبل از آن همزه »

مصوت حذف میشود و صامت ضمیر به كلمۀ ماقبل است( حذف كنند، یعنی همزه و 

 (199)كلیات سبک شناسی، شمیسا: ص« میچسبد

 مورد اسکان ضمیر یافت شد: 723در قصاید ناصرخسرو 

 زندان تو آمهد پسهرا ایهن تهن و زنهدان     

 این بند نبینهی كهه خداونهد نهادسهت    

 

 زندان تو آمهد پسهرا ایهن تهن و زنهدان      

 مگهر خهاطر بینها؟    نبینهدش بر ما كهه  

 (4)دیوان ناصرخسرو، ص                       

 سطح واژگانی یا سبک شناسی واژه ها -2-الف

ناصرخسرو اغلب از لغات رایج و پركاربرد زبان فارسی بهره گرفته است، لغاتی كه رنهگ  

و بوی فارسی بخود گرفته و تقریباً برای همه فارسی زبانان قابل فهم اسهت. لهذا در قصهاید    

 تلفظهای قدیمی، لغات عربی، لغات پهلوی و ... نیز استفاده نموده است.خود از لغات و 

 

 كاربرد تلفظهای قدیمی -1-2-الف

 قههولی بههه قلههم گویههد گویهها بههه كتابههت

 

 قولی به زفهان گویهد مشهروح و مفسهر     

 (131)همان: ص                                      

 ایهههن دههههر باشهههگونه چهههو بسهههتیزد

 

 شههههیر ژیههههان بههههه دام درآویههههزد   

 (527)همان: ص                                      

 علی آن یافت ز تشریف كه زو روز غدیر

 

 در آفاق شهیر درفشندهشد چو خورشید  

 (220)همان: ص                                      

 جان تو هرگز نیابد لهذت از دیهن نبهی   

 

 نبیید تا دلت پر لهو و مغزت پهر خمارسهت از    
 (5)همان: ص                                          
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 استعمال برخی از كلمات عربی به جای فارسی معمول: -2-2-الف

 ایهههن زمانهههۀ دیوانهههه   حیییربدر 

 

 از صههبر سههاز تیههغ و، ز دیههن مغفههر    

 (46)همان: ص                                         

 توشه از طاعت یزدانت همی بایهد كهرد  

 

 سفر طاعهت او توشهۀ ماسهت    صعبكه در این  
 (20)همان: ص                                         

 استعمال لغات پهلوی و لغات نزدیک به پهلوی: -3-2الف

 :بابه معنی  ابا

 بههه دو سههوی صههف دو بههرادر مبههارز   

 

 ابهها هههر یکههی پههنج فرزنههد درخههور     

 (518)همان: ص                                     

 بر: معنی بهابر 

 چو هاروت و ماروت لب خشک ازانست

 

 ابههر شههطّ دجلههه مههر آن بههدگمان را    

 (11)همان: ص                                         

 :اشتر

 اگههر اشههتر و اسههب و اسههتر نباشههد    

 

 كجهههها قهرمههههانی بههههود قهرمههههان را 

 (10)همان: ص                                         

  اومند:

 خرداومنههد سههخندان بههه تههو برخنههدد 

 

 چههو مههر آن بیخههردان را تههو بگریههانی  

 (436)همان: ص                                      

 :اینجابه معنی  ایدر

 نیست چیزی هیچ از ایهن گنبهد بهرون   

 

 هرچه هست اینست یکسر كایدر اسهت  

 (23)همان: ص                                         

 : مملکت وسلطنت به معنی  پادشاهی

 پادشاهی یافتستی بر نبات و بهر سهتور  

 

 آن از بن دندان كننهد « آن كنید»هر چه گوئی  

 (150)همان: ص                                           

 آهو به معنی عیب:

 برشهههو ز هنهههر بهههه عهههالم علهههوی   

 

 آهیییوزیهههن عهههالم  پرعهههوار  پهههر   

 (163)همان: ص                                      

 ایرا و ایراک به معنی زیرا:

 آن به كه نگوئی چو ندانی سخن ایراک

 

 از گفتههۀ رسههواناگفتههه سههخن بههه بههود  

 (5)همان: ص                                            
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 هگرز به معنی هرگز:

 كه كهرد بههین كهار جهز بههین كهس؟      

 

 دیبا هگرزحهههههههههههالج نبههههههههافد  

 (105)همان: ص                                      

 ویژگیهای ادبی -ب
 بیان -1-ب
 تشبیه -1-1-ب

 بهرای  نویسندگان و شاعران»كارآمدصورخیال است.  از این رو تشبیه یکی از ابزارهای 

 و تشهبیه  بهه  خهویش  ذهنهی  صهور  بخشیدن بهه  تجسم برای گاه و خود اندیشه های بیان
 میشهود،  بیهان  اسهتعاره  و تشهبیه  با مطلبی كه عاطفی تمثیر زیرا میشوند؛ متوسل استعاره

معانی وبیان، علوی مقهدم،  «)میشود. بیان شاعر بهتر هایاندیشه تشبیه راه از و است بیشتر
 از یکهی  نویسهنده  و های شهاعر اندیشه تبیین كه گفت میتوان بنابراین (؛2اشرف زاده: ص

 بر سنتی شعر در تصویر كه  ایوظیفه دومین»و  است شعر در صورخیال مهم كاركردهای

 تبیهین  و توضیح یعنی نخست؛ از نقش نقش این است، اندیشه تزیین و آرایش دارد، عهده

 (.96)بالغت تصویر، فتوحی: ص« است پركاربردتر و مهمتر اندیشه
و آالت جنگهی،   ابهزار  جهانوران،  انسهان،  طبیعهت،  مختلفی مانند عناصر او تشبیهات در

 آن امثال و نویسندگی ابزار پوشاک، و خوراكیها خاصیت اشیاء، و شکل نجومی، اصطالحات

ناصرخسرو اسهت.   های مشبهُ به دایرۀ  گستردگی نگر نشا رفته كه بکار  مشبهٌ به عنوان به
 ایهن  شعر در كه مردم روزمره و عادی زندگی به مربوط اینکه عناصر دیگر، بیان قابل نکتۀ

  .چشمگیر است او در شعر است، كم دوره
تشبیه بکار بهرده اسهت. از ایهن تعهداد      4592ناصرخسرو در دیوان قصاید خود مجموعاً 

درصد تشبیهات عقلی به حسی است. خصوصهاً تشهبیهاتی كهه     01/57تشبیه یعنی  2618
درصد از مشبه بهه   13/93مشبهب به آنها حسی است، دارای بسامد باالیی هستند و مجموعاً 

 های او را تشکیل میدهد كه نمونه هایی از آن آورده میشود:
 آز تو نهنهگ اسهت همانها، كهه نپهرس     

 
 از گرسههنگی خههود ز حرامههی و حاللههی 

 (42)دیوان ناصرخسرو، ص                     
 دلت خانۀ آرزو گشته ست و زهرسهت آرزو 

 
 زهر قاتل را چرا با دل همی معجون كنی؟ 

 (24)همان: ص                                         
 انواع تشبیه:

 تشبیه عقلی به حسی:
 حهههههذر دار از عقهههههاب آز ازیهههههرا  

 
 كههه پههر زهههر آب دارد چنههگ و منقههار 

 (19)همان: ص                                         
 تشبیه حسی به عقلی:

 ز دیو تنت حذر كن كه بر تو دیو تنهت 
 

 فسوسههها همههه از یههک دگههر بتههر دارد  
 (280)همان: ص                                      
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 تشبیه عقلی به عقلی:
 دردی است آرزو كه به پرهیز بهه شهود  

 
 پرهیز مرد را سوی دانها بههین دواسهت    

 (396)همان: ص                                      

 تشبیه حسی به حسی:
 تنت چو پیرهنی بود جانت را و كنهون 

 
 همه گسست و بفرسوده گشت تارش و پود 

 (32)همان: ص                                         

 تشبیه مركب به مركب:
 صبح را بنگر پس پروین روان گهویی مگهر  

 
 عنقاسهتی از پس سیمین تذروی بسّهدین   

 (225)همان: ص                                      

 تشبیه مفرد به مفرد:
 آفتهههابِ آز گرچهههه رنجهههه كنهههدت   

 
 از نمیههدی چتركههی بههر سههر فکههن     

 (160)همان: ص                                     

 تشبیه مفرد به مركب:
 گههر درخههت از بهههر بههر باشههد عزیههز   

 
 جان براست و تهن درخهت بهرور اسهت     

 (33)همان: ص                                         

 تشبیه مفروق:
 آب دریا را گالب ناب گردانی بهه عهدل  

 
 خاک صحرا را به بوی عنبر اذفهر كنهی   

 (455)همان: ص                                     

 تشبیه تفضیل:
 وز نههور آفتههاب بهههره گیههرد خههاطرت  

 
 پیش روشن خاطرت مهر مهاه را عرجهون كنهی     

 (27)همان: ص                                     

 تشبیه مشروط:
 حاتم میان ما به سخاوت سمر شهده سهت  

 
 حاتم تویی اگر به سخاوت چهو حهاتمی   

 )همان(                                                    

 تشبیه جمع:

 ویشههان را نیههز همچههو سههیب و بهههی  

 

 هست بر افالک شکل و رنگ همیهدون  

 (491)همان: ص                                      

 

 تشبیه تسویه:
 ریگ و شورستان و سنگ و دشت و غهار و آب شهور  

 
  كشت و میوه ستان و راغ و باغ چون دیباسهتی  

 (226)همان: ص                                      
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 تشبیه ملفوف:

 نیههههک و بههههد عههههالم را، ای پسههههر،

 

 همچههو شههب و روز در آن نوبههت اسههت 

 (267)همان: ص                                      

 تشبیه مضمر:
 اگههر پنههد حجههت شههنودی بههدو شههو  

 
 بخههور نههوش میههوه خههوش گههوارش    

 (337)همان: ص                                      

 تشبیه معکوس:
 فرزنههد دیههو را رطههبم زهههر مههار گشههت

 
 من زهر مار او شهدم، او زههر مهار مهن     

 (299ص )همان:                                      

 استعاره -2-1-ب
یکی دیگر از عناصر خیال كهه شهاعران بهه فراخهور قهدرت شهعریت خهود از آن بههره         
میگیرند، استعاره است. این عنصرخیال یکهی از مهمتهرین تمهیهداتی اسهت كهه شهاعر یها        

 نویسنده سعی میکند تا با بکارگیری آن، سخن خود را مّثرتر بیان كند.   
گوناگونی از استعاره شده اسهت؛ محمهد بهن عمرالرادویهانی در     در متون بالغی تعاریف 

معنی وی چیزی عاریت خواسهتن  » در تعریف استعاره مینویسد: « ترجمان البالغه »كتاب 
باشد و این صنعت چنان بوذ كی اندر او چیزی بوذ نامی را حقیقی یا لفظی بوذ كی مطلهق  

به جای دیگهر اسهتعارت كنهد بهر سهبیل      آن به معنی بازگردد، آن گه گوینده مر آن نام را 
 (.40ترجمان البالغه، رادویانی: ص«. ) عاریت 

 اسهتعاره ی مصّهرحه   از بیشهتر  رفته و بکار استعاره مختلف انواع ناصرخسرو در دیوان

 ساده تهر  نوع استعاره این در استعاره اركان به بردن پی كه است. چرا شده استفاده مطلقه

 .دارد همخوانی بیشتری مطالب توضیح و اندیشه تبیین نقش با و است انواع دیگر از
 سازی استعاره به دست آنها دربارۀ ناصرخسرو كه موضوعهایی مهمترین و پربسامدترین

 دنیها،  و جههان  طبیعهت،  مهردم،  مختلف طبقه های انسان، بدن اعضای از: میزند، عبارتند

 فلک. آسمان و
در رتبهۀ بعهد از تشهبیه قهرار دارد و مجموعهاً       استعاره و انواع آن در دیوان ناصرخسرو،

 مکنیهه  نهوع  از بیش استعارۀ مصرّحه مورد در قصاید بکار رفته است. ناصرخسرو از 3427

 مصهرّحه  نهوع  از وی شهعر  در بکار رفتهه  های استعاره از 68% تقریباً و است كرده استفاده

 مصرّحه های استعاره از 48% خسرو حدود ناصر دیوان بیشترین كاربرد استعاره در .هستند

 است.  مطلقه نوع و از
 بنهدیش  خهویش  خهوب  صهورت  زیهن 

 
 پههروین همچههو نجههوم هفههت بهها 

 (50)دیوان ناصرخسرو، ص                    
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 اسهت؛  مرّشهحه  نهوع  مصرحه از هایاستعاره از %30 تقریباً حدود ناصرخسرو دیوان در

 :بیت در نمونه برای

 پهس  آن از رهها  گشهتی  چهو  بنهد  زین
 

 نیسهت  رهها  را الفهنج  و كوشهش  مهر  
 (115همان: ص)                                      

 است: مجرّده گونۀ از ناصرخسرو اشعار در رفته بکار مصرّحه هایاستعاره  از %22حدود

 تهو  خهویش  گور این در بپرس خویشتن از

 
 نکیهر  و منکر ترا است بس خرد و جان 

 (104ص)همان:                                       

 است. مکنیه استعارۀ نوع از هااستعاره از 32% در دیوان ناصرخسروحدود

 سهخن  آن بها  كهه  اسهت  كرده فرض انسانی همچون را گشت زمان شاعر زیر بیت در 

 :میگوید

 میخهواهی؟  چهه  مهن  ز زمان گشت ای

 

 روبههاهی و زرق مفههروش نیههزم 

 (105)همان: ص                                      

 كنایه -3-1-ب

كنایه در شعر ناصرخسرو ازجایگاه ویژه ای برخوردارست. برخی از كنایه های شعر او از 

نوع كنایه هایی است كه در آثار سایر گویندگان فارسی نیز دیده میشود امها عناصهر جدیهد    

 نیز در شعرش كم نیست.

ه و با بسامد باالی این عنصر خیال در دیوان اشعارش نشان از وسعت آگاهی شاعر داشت

 كاربرد وسیع انواع كنایه در اشعار خویش به آفرینش مفاهیم و معانی تازه پرداخته است.

كنایهه   923كنایه استخراج شهد كهه از ایهن تعهداد      1348در بررسی قصاید این شاعر، 

 درصد را كنایه مصدر یا فعل كه رایجترین نوع كنایه است تشکیل میدهد.   69حدود 

و آن در لغت به معنی اشهاره كهردن بهه چیهزی     » كنایۀ ایماء است.یکی از انواع كنایه، 

است از دور و در اصطالح كنایه ای است غیر عریضیه كه كثیرالواسطه باشد.یعنی انتقهال از  

( الزم بهذكر  210)معهالم البالغهه، رجهایی: ص   « ملزوم به الزم محتاج باید به وسایط چندی

وضهوح و خفها از نهوع ایماسهت. یعنهی حهدود       است كه بیشتر كنایات ناصرخسرو به لحاظ 

 درصد كه دیگر انواع در مقایسه با آن بسیار كم میباشند.26

 بنگر كه كجا خواهدت این باز همی برد

 

 دیوانههه مبههاش آب مپیمههای بغربههال    

 (255)دیوان ناصرخسرو، ص                 

 اندر این جای سپنجی چه نههادی دل؟ 

 

 آب كههوبی همههی، ای بیهههده، درهههاون 

 (36)همان: ص                                         

 بدشههههنام مههههر پههههاک فرزنههههد او را

 

 بههههدرّی همههههی پوسههههتین محمههههد 

 (130)همان: ص                                     
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 مجاز -4-1-ب

های بیان اندیشه های شاعرانه و شگردهای كالم ادبی مجاز است. بهه  یکی دیگر از شیوه

واژه در غیهر معنهی اصهلی و ماُوضِهَع لَهه كهه بهرای         كاربرد»دیگر سخن مجاز عبارتست از: 

رسیدن به معنی مجازی و عدول از معنی حقیقی باید مناسهبتی یها عالقهه ای بهین معنهی      

« حقیقی و معنی مجازی وجود داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر شهاعر برسهد.  

 (.128)معانی وبیان،علوی مقدم،  اشرف زاده: ص

ال آن چه كمترین بسامد را در قصاید ناصرخسرو دارد، مجهاز اسهت.این   از میان صورخی

به اعتبار عالقه های مختلف در دیوان قصاید ناصرخسرو بکار رفتهه   بار 587صورت از خیال 

 است.

 در غم آزت چو شیر شد سر چون قیهر 

 

 وان دل چون تازه شیر تو شهده چهون قهار    
 (258)دیوان ناصرخسرو، ص                 

 پیوسهههته شهههدم نسهههب بهههه یمگهههان

 

 كههههز نسههههل قبادیههههان گسسههههتم   

 (221)همان: ص                                     

 شاید كه بگریند بر آن دین كه بهدو در 

 

 فرزنهههد نبهههی را بکشهههند از قبهههل زر  

 (132)همان: ص                                     

 

 بدیع -2-ب

نیز میگویند در دوره های این صنعت كه آن را طباق، مطابقه و تکافو  تضاد: -1-2-ب

مختلف مورد توجه شاعران بوده است. تضاد در شعر ناصرخسرو وسعتی خاص دارد. فراوانی 

تضاد در شعر او از آنجاست كه وی شاعریست منتقد و معترض، و چهه در اشهعار زههد او و    

ی چه در انتقادها و اعتراضها، پیوسته به تضهادهای فراوانهی كهه در دنیها و در خلهق و خهو      

انسانهاست نظر دارد و برای نشان دادن آنها خواه ناخواه مجبهور اسهت از واژه ههای متضهاد     

استفاده كند. تضادهای او نیز با معمولیترین و ساده ترین واژه ها بیهان میشهود. )رک، سهی    

بهار از ایهن آرایهه     734(. ناصرخسرو در قصاید خهود  69قصیده ناصرخسرو، غالمرضایی: ص

 ت.استفاده كرده اس

 چهههون شدسهههتند خلهههق غهههرّه بهههدو 

 

 همه خرد و بهزرگ و كهودک و شهاب؟    

 (27)دیوان ناصرخسرو، ص                     

 خوب سخن جهوی چهه جهویی ز مهرد    

 

 نیکهههههویی و فربههههههی و الغهههههری؟  

 (56)همان: ص                                         

در شعر ناصرخسرو، تلمیح نه بهه عنهوان صهنعتی بهدیعی بلکهه بهه        تلمیح: -2-2-ب

عنوان حوزۀ وسیع معنایی و اندیشه كه زبان شاعرانۀ  او را تقویت میکند و عنصر اندیشهه و  
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فرهنگ را در آثار او نشان میدهد قابل دقت و بررسی و تامل است. البته شاعر بهه نهدرت از   

قرآنهی و سهامی در قهوّت بیهان شهعری و تخیهل        اساطیر ملی و به كثرت از منابع فرهنهگ 

شاعرانه بهره برده است. در شعر وی، یاری از تلمیح برای ساختن تشبیه یا به صورت منفرد 

در مضامین شاعرانه، به وفور میتوان جست كه فضای عمومی قرآنی شهعر شهاعر را تکمیهل    

 میکنند.

 ناموخهههت خهههدای مههها مهههر آدم را   

 

 اسهما چون عور و برهنهه گشهت جهز ك    

 (182)همان: ص                                     

 (29)قرآن، بقره: «                     وَ عَلَّمَ آدَمَ األسماءَ كُلَّها » 

 از طاعههت برشههد بههه قههاب قَوسههین    

 

 پیغمبههههر مهههها از زمههههین بطحهههها    

 (406)دیوان ناصرخسرو، ص                 

 (9)قرآن، نجم:   «             فَکَانَ قَابَ قَوسَینِ أو أدنَی » 

 سهههامه كجههها یافهههت ز دسهههتان او   

 

 رسههتم دسههتان و نههه دسههتان سههام     

 (391)دیوان ناصرخسرو، ص                 

ناصرخسرو برای تبیین موضوع، در بسیاری از موارد  ارسال مثل یا تمثیل: -3-2-ب

نیز از تمثیل استفاده میکند. آوردن تمثیل برای تبیین و تایید موضوع پیش از ناصرخسرو 

در شعر فارسی سابقه دارد، اما از آنجا كه در سخن وی مسایل حکمی و كالمی و عقیدتی 

فراوان است، استفاده از تمثیل ضرورتر بوده است به همین سبب تمثیل در شعر وی 

نمودی خاص یافته است. وی از تمثیلهای قرآن مجید استفاده كرده یا به داستان یا مثلی 

ه داستانهای دینی و ملی اشاره كرده و در مواردی تمثیل را با طنز معروف تمثل نموده یا ب

همراه نموده است. تمثیلهای ناصرخسرو در شعر او بسامد معنی داری پیدا كرده كه میتوان 

 تشخص سبکی شاعر را احساس كرد. 

در ساختار تمثیلهای ناصرخسرو با دو شکل عمده روبرو هستیم، یکی مثلهایی كه در 

تا روزگارِ او و حتی پس از او رایج بوده و او بکار برده است، مانند ماه، كتان،  ادب فارسی

 بریخ نوشتن و...

 از نههام تههو بگههدازد بههدخواه تههو، گههوئی 

 

 ماه است مگر نامت و بدخواه تهو كتّهان   

 (487)همان: ص                                      

 سازی كرده است: و دیگر این كه او از پیش خود مثل زده یا به تعبیری مثل
 آب جوئیّ و سقا را چو سفال اسهت دههان  

 
 حُلّههه خههواهی تههو و شههلوار نههدارد بههزّاز 

 (112)همان: ص                                      
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از بررسی قصاید ناصرخسرو درمیابیم كه ناصرخسرو در مجموع جناس:  -4-2-ب

ر شعر خویش بهره جناس را در اشعار خویش بکار برده است. او از انواع جناس د 1098

 گرفته است. 

 پسههت بنشههین و چشههم دار بههدانک   

 

 زود زیههههر و زبههههر شههههود نیرنههههگ  

 (369)همان: ص                                      
 شههام كنههی طمههع چههو گیههری عههراق  

 
 مصرت پیش است چهو رفتهی بهه شهام     

 (391)همان: ص                                      

 ردالعجز علی الصدر -5-2-ب

 رنهج و غهم و تاریکیسهت   این جهان معدن 
 معدن نور بهر ایهن گنبهد پیهروزه سهت     

 

 نور و شادی و بهی نیست در این معدن 
 كه چو باغی است پر از اللهه و پهر سوسهن   

 (36)دیوان ناصرخسرو، ص                    

 ردالصدر علی العجز -6-2-ب

 دفتههر بفگههن كههه سههوی مههرد علههم    
 

 بهههی خطرسهههت آن سهههخن دفتهههری  
 (56)همان: ص                                         

 ویژگیهای فکری -ج
محور اشعار ناصرخسرو دین و دینداری است و بالطبع دنیاگریزی در شعر او موج 

مسایل دنیا در نظر ناصرخسرو آن قدر جدی و كار روزگار آن قدر نابسامان است كه » میزند
د حرام كرده است. مانند كسی است كه جز پرداختن به این مسایل، هر تفنن دیگر را برخو

سرنوشت خویش را به اصالح دنیا وابسته است و نذر دارد كه تا این اصالح نشده روی خود 
(.  از اینرو ، محور شعر 183)آواها و ایماها، اسالمی ندوشن: ص« را به سوی زندگی نگرداند

رۀ این دو قرار داده و ناصرخسرو عقاید مذهبی و اخالق است و وی همۀ مطالب را زیر سیط
از این رو دیوان او اغلب مشتمل است بر عقاید مذهبی، اخالق، پند و اندرز، اشعار سیاسی 
دربارۀ انتقاد از امیران و شاهان و شاعران ستایشگر، انتقاد و شکایت از مردم عامی و عالمان 

ندگی و و فقیهان، خاصه خراسانیان و نیز خلفای عباسی، دفاع، برهانگویی، ستیه
 پرخاشگری، وصف طبیعت و مدیحه گویی.

 بازتاب برخی افکار و اصطالحات اسماعیلیه در شعر ناصرخسرو: -1-ج

 مراتب دعوت -1-1-ج
 مههرا گههر ملههک مههممون نیسههت شههاید 

 
 كههه افههزونم ز مههممون هسههت مههمذون   

 (145)دیوان ناصرخسرو، ص                 
 پیش داعی من امروز چو افسهانه اسهت  

 
 بهههن قهههره حرّانهههی  حکمهههت ثابهههت 

 (437)همان: ص                                      
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تنزیل یعنی فرو فرستادن و گهاهی بهه معنهی قهرآن آمهده       تأویل و تنزیل: -2-1-ج

است. آنچه از مجموعۀ اشعار ناصرخسرو بر می آید ، تنزیل را ظاهر قرآن و تمویهل را بهاطن   
 ن مبانی فکری فرقه اسماعیلیه است.آن میداند. اعتقاد به تمویل و باطن قرآن از مهمتری

 شورست چو دریا به مثل صورت تنزیل
     ّ  اندر بُهن دریاسهت همهه گهوهر و لّله

 

 تمویل چهو لّلّسهت سهوی مهردم دانها      
 غوّاص طلب كن چه دوی بر لب دریها؟ 

 (5)همان: ص                                            

مذهب بهه وحهدانیت   ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی  یگانگی خداوند: -3-1-ج
خدا ایمان دارد اما آفریدگار را از با صفت و بی صفت مجرد وصفات خدا را عین ذات میداند 

 و توصیف خالق را با صفات مخلوق خالف توحید میشمارد.
 خدای را به صفات زمانهه وصهف مکهن   

 
  كه هر سه وصف زمانه ست هست و باشد و بود 

 (31ص)همان:                                         

اسماعیلیه عقل را اولین مخلهوق میداننهد .ناصرخسهرو نیهز در دیهوان      عقل:  -4-1-ج
اشعار، عقل را اولین موجود میشمارد و هستی دیگر هستی یافتگان را از عقهل میدانهد، بهه    

 مخلوقِ حق و جوهر مجرّدی است كه آغاز جهان بدوست.  « عقل»نظر وی 
 نبات و گونۀ حیوان وآنگهه جهانور دریها     جسم آنگهخرد دان اولین موجود، زان پس نفس و 

 (2)همان: ص                                            

ناصرخسرو نیز از شش پیامبر اولوالعزم در دیوان اشعار یهاد كهرده   پیامبران: -5-1-ج
 است:

 شهههش بهههود رسهههول نیهههز مرسهههل  
 

 بنههههههدیش نکههههههو در اعتههههههذارم  
 (419)همان: ص                                      

اسماعیلیه به تبع از امام ششم از میان دو خط افراطی جبر و جبر و اختیار: -6-1-ج
اختیار، امر بین االمرین را ترجیح میدهند. ناصرخسرو نه به جبر مطلق معتقدست و نهه بهه   
اختیار مطلق. او امر بین االمرین  را میپذیرد كه هم به اراده و خواست الهی وجهی مینهد و 

 مثیر انسان را انکار نمیکند.هم مسئولیت و ت
 بههه میههان قههدر و جبههر رود اهههل خههرد
 به میان قهدر و جبهر ره راسهت بجهوی    

 

 راه دانا به میانۀ دوره خهوف و رجاسهت   
 كه سوی اهل خرد جبر و قهدر درد و رعناسهت  

 (21)همان: ص                                         

ناصرخسرو در طرح مسایل اخالقی بنا بر تفکهر خهویش بسهتایش     خردگرایی: -2-ج
خرد و دانش پرداخته اسهت. دیهوان ناصرخسهرو ، سرشهار از سهتایش خهرد و بزرگداشهت        

 خردورزیست و از این نظر تنها با شاهنامۀ فردوسی قابل قیاس است. 
 خرد از هر خللی پشت و ز هر غم فرجست

 
 سهت خرد از بیم امانسهت و ز ههر درد شفا   

 )همان(                                                      
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انسان دوسهتی ناصرخسهرو وجهوه و جلهوه ههای       انسانگرایی و نوع دوستی: -3-ج
گوناگون دارد، منزلت انسان در نظر ناصرخسرو به حدیست كه در یکی از قصایدش، آدمیان 

 را، به طور اعم، نهال خداوند تلقی میکند.  
 اینههدخلههق همههه یکسههره نهههال خد   

 ...خونِ به نهاحق نههال كنهدنِ اویسهت    
 

 هیچ نه بر كن از این نهال و نهه بشهکن   
 دل ز نهههالِ خههدای كنههدن بَههر كَههن   

 (170)همان: ص                                     

اگهر   –از میان قصاید ناصرخسرو  تنفر از مدیحه سرایی و استبداد ستیزی: -4-ج
 30تنهها   -از ابیاتی كه در تمجید از پیامبر اسالم و اهل بیت او سروده شدند صرفنظر كنیم

قصیده به مدح و تمجید از خلیفه و خاندان فاطمی اختصاص یافتهه اسهت. البتهه بهرخالف     
شاعران مداح، موضوع اصلی اكثر این قصاید مدح نیست، بلکه شاعر معموال هنگام انتقهاد از  

اعی یا هجو و نقد مخالفان و خلفای عباسی و یا تمجید از پیامبر و اههل بیهت و   اوضاع اجتم
 نیز ضمن شرح حال خویش، چند بیتی را به مدح خلیفۀ فاطمی اختصاص میدهد.

 در دسههههت امیههههر و شههههاه نههههدهم 
 

 بهههههههر آرزویِ مِههههههههی مههههههههارم 
 (418)همان: ص                                      

 آن نهادان حکیم آنست كهو از شهاه نندیشهد،نه    
 

 كه شه را شعر گوید تا مگر چیزیش فرماید 
 (40)همان: ص                                         

انتقههادات ناصرخسههرو از عناصههر مختلههف  انتقییادات از طبقییات اجتمییاعی: -5-ج
اجتماعی، نقدی از روی غرض شخصی و یا هجو گروهی یها شخصهی، بهرای بدسهت آوردن     
خواسته های دنیهوی نیسهت. انتقهادات ناصرخسهرو، از طبقهات مختلهف، بازتهاب واقعیهات         

 اجتماعی عصر اوست.
 ای غههههرّه شههههده بههههه پادشههههائی   
 زیههن بنههد گههران كههه ایههن تههن توسههت

 نههه ای تههو بهها بنههد   پههس شههاه چگو 
 

 بهتهههر بنگهههر كهههه خهههود كجهههائی؟   
 چههههون هههههیچ نیامههههدت رهههههائی؟ 
 چهههون بنهههده خهههویش و مبتالئهههی   

 (260)دیوان ناصرخسرو، ص                  
 خلق یکسهره بهت پرسهتان گشهته انهد     

 
 جانهاشان چون شهمن شهد، بهت بهدن     

 (160)همان: ص                                     

ناصرخسرو نسبت به دنیا سرستیز دارد و دنیاگریزی زهدورزی و دنیاگریزی:  -6-ج
 در شعرهایش دیده میشود. 

 كههار خرسههت خههواب و خههور ای نههادان
 

 با خر به خواب و خور چه شهدی درخهور؟   

 (44)همان: ص                                           

با بررسی اشعار ناصرخسرو،  میتوان دریافهت كهه بهی     زن مقام واالیی ندارد: -7-ج

اعتناترین شاعر ادبیات فارسی به زن شمرده میشود و دیوانِ او در نگاهِ اول خالی از حضهور  
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زن تلقی میگردد. لکن در الیه های ذههن وی و در میهان اشهعارش میتهوان بهه طهور غیهر        

ناصرخسهرو را بهر نگهرش او بهه زن      مستقیم سایۀ زن را پیدا كرد. اگر بخواهیم تمثیر عقاید

بررسی كنیم، نخستین و بارزترین این تمثیرات را در ارادت او به حضرت زهرا)س( خهواهیم  

 دید:

 گههههزین و بهههههین زنههههان جهههههان  

 

 كجههها بهههود جهههز در كنهههار علهههی؟    

 (186)همان: ص                                      

: یکههی از مهمتههرین مههواردی كههه در دیههوان نجییوم و اصییطالحات نجییومی -8-ج

ناصرخسرو مطرح است اشارات وی در رابطه با دانش نجوم یا ستاره شناسی است كه حاكی 
از اطالعات شاعر در نجوم كهن است. .از جمله این كه خوشۀ پروین مجموعۀ هفهت سهتاره   

بوجود آمهده و   است و یا عیوق در مغرب قرار دارد، مریخ سرخرنگ است و از تمثیر آن آهن
یا از تمثیر خورشید زر موجود شده است. یکی دیگر از نکاتی كه در زمینهۀ ارتبهاط نجهوم و    

 اشعار ناصرخسرو میتوان یافت، اعتقاد وی به تمثیر اجرام آسمانی در قضا و قدر است. 
 چو خوشۀ  نسترن پروین درفشنده به سبزه بهر 
 نهاده چشم سرخ خهویش را عیهوق زی مغهرب   

 

 زرّ و گوهران آراسته خود را چو دارائهی به  
  چو از كینه معادی چشم بنهد زی معادائی

 (476)همان: ص                                      
همچنین شهاب سنگها را بر اساس متون دینی تیرهایی میداند كه از جانب خداوند به 

 سوی شیطان پرتاب شدند:
 بنگر به سهتاره كهه بتهازد سهپس دیهو     

 م نردبههههانی كههههناز طاعههههت و علهههه
 ویههن چههرخ بههرون خههرد همههی گویههد 

 

 بنگر به سهتاره كهه بتهازد سهپس دیهو      
 وانگهههه برشهههو بهههه كوكهههب جهههوزا   
 صحراسههت یکههی و بههی كههران صههحرا 

 (183)همان: ص                                     
یکی دیگر از اعتقادات ناصرخسرو و ارتباط آن با نجوم، باور و دیدگاه وی در تمثیر 

درک بهتر قدرت خداوند است كه كمتر شاعری در ادب فارسی این ستاره شناسی در 
 دیدگاه را در باب ستاره شناسی دارد.

اصطالحات پزشکی و مفاهیم مربوط به علهم  طب و اصطالحات مربوط به آن:  -9-ج

طب به ویژه طب كهن و مباحث مربوط به دارو و درمان از عناصر مههم و مضهمون سهاز در    
بوده است. ناصرخسرو نیز همچون خاقانی، عطار، مولوی و ... و البته  اشعار برخی از شاعران

پیشتر از آنها از این دست اصطالحات و مضامین در شعر خود بهره برده است. البته گهاه در  
برخی از اشعار وی به این نکته برخورد میکنیم كه وی با در نظرداشتن نکته های پنهان در 

سمانی نبوده و از این رهگذر و البته بسهیار حکیمانهه و   علم طب در صدد درمان دردهای ج
رندانه بیماریهای روحی بشهر و وارسهتگی انسهان بها شفابخشههای الههی و دینهی را التیهام         

 میبخشد.
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 چون نشویی دل به دانش ههم چنانهک  
 

 مههههوی را شههههویی بههههه آب آمُلههههه  
 (281)دیوان ناصرخسرو، ص                  

 جسهههتی بسهههی ز بههههر تهههن جاههههل
 

 سهههههقمونیا و تربهههههد و افسَهههههنتین 
 (89)همان: ص                                         

 سهههپس بهههی هشهههانِ خلهههق مهههرو   
 

 گهر نخهوردی تههو همچهو ایشهان بَنههگ     
 (369)همان: ص                                      

 نتیجه:

 از بررسی سبکی قصاید ناصرخسرو میتوان به این نتیجه رسید:

بحر عروضی استفاده كهرده اسهت. بیشهترین بسهامد     ناصرخسرو در قصاید خود از یازده 

مورد متعلق به بحر هزج و كمترین آن با یک مورد مربوط بهه بحرههای رجهز و     78اوزان با 

در جایگهاه رَوی قهرار دارنهد. از    « ن»و« ر»مقتضب است. در قهوافی اشهعار بیشهتر حهروف     

ن ردیهف و  مجموع دویست و هفتاد و هشت قصیده، دویست و سهی و هشهت قصهیده بهدو    

چهل قصیده دارای ردیف هستند. از ویژگیهای بارز زبان او، میتهوان بهه تخفیهف كلمهات و     

تکرار اشاره كرد. ناصرخسرو از لغات و تركیبات عربی رایج و پركاربرد زبان فارسی اسهتفاده  

كرده است. در سطح ادبی در مقولۀ بیان، برجسته ترین صهورخیال در قصهاید وی، تشهبیه    

در این شکل خیالی از تصاویر مختلف به خوبی بهره جسته است. از میان اقسام  است كه او

تشبیه، تشبیهات عقلی به حسی در اشعار وی دارای بسامد بهاالیی اسهت و از نظهر افهراد و     

تركیب طرفین، تشبیهات مفرد به مفرد بیشهتر از انهواع دیگهر آن اسهت كهه نشهانۀ ایجهاز،        

ر است. در اسهتعاره، اسهتعارۀ مصهرحه و از نهوع مطلقهه،      نوآوری و همچنین زبان فاخر شاع

دركنایه، كنایۀ مصدر یا فعل، باالترین درصهدهای كهاربرد را بهه خهود اختصهاص داده انهد.       

های ادبی پربسامد در قصاید ناصرخسرو عبارتند از: تضاد، تلمیح، ارسال المثل، جناس آرایه

زهدورزی، ستایش اخالق نیک، نکهوهش   و .... اشعار ناصرخسرو موضوعات متعددی از قبیل

بدیها، سرزنش دنیا و روزگار، ستایش دین، پند و موعظه، بیان مسایل اخالقی و دینی را در 

 برگرفته است.
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