
  
  
  
  
  
  

 بررسي عوامل تعقيد لفظي و ديريابي در اشعار حكيم ناصرخسرو قبادياني

  حسنعلي كوثري لنگري                                          
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان                                        

  دكتر علي اصغر باباصفري                                       
استاديار دانشگاه اصفهان                         

  چكيده
ت هاي گوناگوني را پشت سر گذاشته است كه به وجود آمدن سبك هاي دوره اي زبان شعر فارسي وضعي

مثل خراساني، عراقي و ... و در دل آن ها، سبك هاي شخصي (خاقاني درصعوبت كالم، سعدي درسالست 
كالم و ...) مويد اين نظر است. شعر ناصرخسرو يكي از نمونه هاي برجستة سبك خراساني مي باشد؛ سبكي 

ژگي عمدة آن سادگي ورواني است. ساختار جمله ها در شعر و كالم عادي و ارتباطي، متفاوت است و كه وي
شاعر، آن نظم و چيدمان معمول جمالت زبان معيار و كاربردي را، درهم مي ريزد. اما دراشعار اين شاعر 

  . بزرگ، مواردي ازنظم شكني وجود دارد كه سبب تعقيد لفظي و ديريابي معني مي شود
زبان براي شاعر، محمل و مركب ابالغ انديشه و عاطفه است. بنابراين بايد ازصحت وسالمتي برخوردار  

باشد تا بتواند بارخود را سالم به مقصد برساند درغير اين صورت، شعر ممكن است دچار مشكالتي چون: 
  نارسايي، تعقيد و كژتابي گردد.

ديريابي اشعار ناصرخسرو ارائه وعوامل آن كه به دستور و تا دراين نوشتار نمونه هايي ازتعقيد لفظي و
حدودي عروض بازمي گردد، بررسي شده است. هم چنين نشان داده شده كه صنايع لفظي (آرايه هاي 
بديعي) درابياتي كه تعقيد لفظي دارند چگونه سبب افزايش سرگرداني ذهن در يافتن اصل كالم و معني مي 
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ار اشاره اي است به عامل برون متني كه در وراي مقوله هاي ادبي است و آن جنبة شود. نكتة پاياني نوشت

  روان شناسي كالم ناصر خسرو و تاثير روحيات شاعر در ايجاد اين نوع زبان است.
   ناصرخسرو، سبك، زبان شعري، عروض، بديع، تعقيد لفظي و ديريابي.هاي كليدي: واژه

  
  مقدمه
و در ») تعقيد«ذيل واژة  1377تعقيد در لغت به معني گره زدن،بسته كردن و پيچيدن است(معين،      

اصطالح پيچيدگي ِكالم و دشواري فهم آن است. تعقيد لفظي اين است كه دشواري و پيچيدگي معنيِ جمله، 
  از جهت ِتقديم و تأخير يا حذف ِكلمات و امثال آن باشد. مانند:

ر ِمنـور مـنمن آن سپهر  كه دايم چنانكه مهر به ماه            به مهـر نور دهـد نيـ   
  ) 18: 1368(منسوب به غالب دهلوي)  (همايي،

تعقيد لفظي در شعر ناصرخسرو با مباحثي چون دستور، بديع،معاني و تا حدودي با عروض و قافيه در       
است.پند،اندرز،مباحث فلسفي و كالمي از       بن ارتباط است.در كنار اين عوامل ناصرخسرو شاعر خرد 

چون پيوسته مي خواهد مقصود خود را بيان كند از اين رو ناچار مي شود اجزاي «مايه هاي شعري اوست 
جابه جايي ) «35: 1383دشتي،»(جمله را سر ِجاي خود ننشاند و بدين ترتيب دريافت ِمعني را دشوار مي كند

در اشعار ِناصرخسرو فراوان است به گونه اي كه اين ويژگي را بايد از شاخصه » ظيتعقيد لف«و» ديريابي« ،»
  هاي اصلي زبان شعرش دانست.  

  عوامل تعقيد ِلفظي و ديريابي در اشعار حكيم ناصر خسرو قبادياني
  الف:  تقديم فعل

زن، قافيه و رديف اين مواردي كه فعل بايد در پايان بيت(/جمله) باشد اما به داليلي چون ضرورت و      
  عمل صورت نگرفته است.

  به دانش گراي و در اين روز پيري      برون  افكن از سر خمار شبانه                                                  
  به اندك زماني، به دانش  نشانه(...)       -(بباشي) اگر دل به دانش  نشاني                

  )20(ق.                                                                                                
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متعلّق به پايان بيت است. اگر دل به دانش نشاني/ بنشاني به اندك زماني، به دانش نشانه/ » بباشي«     
و » ، نشاني»شبانه«، »دانش«هاي معروف بباشي/ مي شوي. بازي شاعر با واج هاي / ا/ ، /ن/ و /ش/  در واژه 

  هم در سرگرداني ِمخاطب موثر است.   » نشانه«
  چون مركب ِاو تيز شود(كرد نيارد)                     

  تنّين ِفلك روز مالقات، عنانيش(...)                                                     
  )138(ق.                                                                                           

متعلّق به پايان بيت است. چون مركب او تيز شود ، تنّين فلك روز مالقات او را عناني نتواند » كرد نيارد«      
  كرد.

  (غرّه نكند)هركه  بديده ست  سپاهش                   
  اين عالم از آن پس به فراخي مكاني(ش) (...)                                              

  )      138(ق.                                                                                                  
فراخي متعلّق به پايان بيت است. هركه سپاهش (را) بديداست اين عالم ازآن پس، به » غرّه نكند«          

  متعلق به فعل است.(غرّه اش نكند) » مكانيش«در» ش«مكاني غرّه(اش) نكند. ضمير
  من آن دارم طمع، كاين دل طمع را               

  (ندارد) در دو عالم جز به يزدان (... )                                             
  )                                     48(ق.                                                                                      

متعلّق به پايان بيت است. » ندارد«من طمع ِآن دارم كه اين دل، در دو عالم جز به يزدان طمع نداشته باشد.    
  سردرگمي مخاطب را بيشتر مي كند» طمع«تكرار واژة 

  ز) به خيره نازموده     (مندا                   
  زي باز، چوكودكان كبوتر(... )                                           

  )43(ق.                                                                           
متعلّق به پايان بيت است. دراين بيت          » منداز«چوكودكان به خيره و ناآزموده،كبوتر(را) زي باز منداز.         

) هم وجود دارد كه موجب درنگ و ديريابي كالم مي شود: تو چون كودكان چنين كاري نكن يا 1»(كژتابي« 
  كبوتران را چون كودكان به سوي باز مينداز. 

       -(سودي نداردت) چو فراشوبد                           
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  بدخو زمانه، خواهش و نه زاره  (...)                                                             

  )139(ق.                                                                                                    
  براي تو سودي ندارد.»/ سودي نداردت«بدخوزمانه چو فراشوبد/برآشوبد، خواهش و زاره 

  بس است اين كه گفتمت ك(افزون نخواهد)          
ود اسب، يـك تـازيـانـه (...)                                                    چـو تـازي بـ  

  )20(ق.                                                                                                     
  بيشتر نياز نيست»/ افزون نخواهد«اين كه گفتم بس(ت) است كه/ زيرا چو اسب تازي بود، يك تازيانه 

  اصل سخن ها دم است سوي ِخردمند                   
  معني،(باشد) سخن ِبه دم شده معجون(...)                                                           

  )4(ق.                                                                                                          
  است. »/ باشد«اصل سخن ها سوي خردمند دم است معني،سخن ِ به دم شده معجون 

  
  نهاد درجايگاه خود ، قرارنگرفته باشد)( ب: تاخيرنهاد

  (...) پس ِخويشت كشيد پنجه سال                    
  بر اميد شراب و آب، (سراب)                                                            

)                                                      13(ق.                                                                                              
  ، بر اميد شراب و آب، پنجاه سال پسِ خويشت كشيد/كشانيد.»سراب« 

  ( ...)همانا خشم ِايزد بر خراسان                       
  براين دونان بباريدست،(گردون)                                                        

)                                                         65(ق.                                                                                           
  ين دونان  بباريده است.، خشم ايزد بر خراسان (را)، بر ا»گردون«: همانا  

  (...) و گرديدي مرا، عاجز نگشتي                        
  در اقليدس به پنجم شكل،(مأمون)                                                    

  )65(ق.                                                                                          
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مرا ديدي، به پنجم شكل در اقليدس عاجز نگشتي=  اگر مأمون مرا مي ديد در حلّ پنجمين »مأمون«وگر       
  شكل ِهندسة اقليدس، عاجز نمي گشت.

  ( ...)هرچند خلنده است، چو همساية ِخرماست                  
  برشاخ چو خرما(ت)،همي آب خورد،(خار)                                                             

  )  76(ق.                                                                                                                 
اية خرماست، برشاخ، چو/ مثل ِخرما(...) از آب خورد/ مي هرچند خلنده(ت) است چو/چون همس»خار«    

خورد. تكرار ِچو(:به اين دليل كه)درمصرع اول و چو(:مثل) درمصرع دوم،همچنين پيوستن ضمير(ت) به 
  عوامل تعقيد و ديريابي اند.   -كه متعلق به خلنده است -خرما 

  است و در جايگاه خود واقع نشده است.در پايان بيت آمده » نهاد«* در چهار بيت اخير         
  (...) فرسودن ِاشخاص بودشي را                          

  (ايام)  بس است  تيز سوهان                                                         
  )  71(ق.                                                                                      

تيز سوهان، فرسودن ِ اشخاص بودشي را بس است= ايام ِ تيز سوهان، براي فرسودن ِ مخلوقات » ِايام«     
  كافي است.گسستن اضافة ِتوصيفي ِ(ايام ِتيز سوهان) نيز در ديريابي كالم دخالت دارد. 

  (...)شَعر شدي(...) گربشنيدي ز ِشرم                 
  شعرتو بر پشت (كسايي)،(كسا)ش                                                   

  )200(ق.                                                                                         
ي و كسا ز ِشرم ،برپشتش شَعر شدي/ مي شد. تاخير ِدو نهاد؛يعني،كساي» كسا«شعر تو بشنيدي؛ » كسايي«گر 

  همچنين آوردن مفعول ِبدون را(شعر تو) تعقيد بيت را بيشتر كرده است.   
       -بده پندش،كه(...)بگشايد سرانجام            

  ز ِبنده ، بند ِملعون ديو را ، (پند)                                                 
  )84(ق.                                                                                     

  ، سرانجام بند ِديو ِملعون را از بنده بگشايد. »پند«پندش بده كه 
  (...) با بانگ يكي باشد (بي معني گفتار)             

  بي بوي يكي باشد خاكستر و عنبر                                                   
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  )59(ق.                                                                                         

[در نظرگرفتن] بو، يكي » گفتار ِبي معني«     با بانگ( ِتهي)، يكي باشد [همچنان كه] خاكستر و عنبر بدون ِ
به سمت معناي تقابلي آن ها مي برد باشند/يكسان ا ند. دوكلمة (با) و(بي) در آغاز دو مصرع، ذهن را 

  درحالي كه اين دو مصرع در تقابل هم نيستند. 
  

  (در فعل هاي مركّب، اضافه هاي توصيفي و...) پ: گُسستن اجزا
  گُسستن اجزاي ِفعل مركّب-

  چون خوري اندوه ِگيتي كو فرو خواهدت خورد؟           
  چون (كني) بر خيره او را كز تو بگريزد(طلب)؟                                                         

  )44(ق.                                                                                                               
پيوند اجزاي جمله سستي در ». طلب كني«مصرع دوم : او را كز تو بگريزد چون (چگونه/ چرا) برخيره        

  كامال آشكار است فقط فرمان قافيه است كه سبب شده شاعر به اين ضعف تن دهد! 
  (روي)، نيارم سوي ِجهان كه (بيارم)                    

  كاين به سوي من بتَر زِگرسنه مار است                                                
  ) 23(ق.                                                                                              

نيز » بيارم«و » نيارم«از سويي ظاهر تضادگونة ». روي بيارم«مصرع اول: نيارم(نمي توانم) كه سوي جهان 
  فريب دهندة ذهن است.

  جز او    (نكرد) از بزرگان عالم                
  كسي علم و ملك ِسليمان (بهم)                                             

  )30(ق.                                                                                
بعد          از » را«جمع نكرد. حذف »/ بهم نكرد«از بزرگان عالم، جز او، كسي علم و ملك سليمان (را)     

  نيز در افزايش تعقيد موثّر است.» علم و ملك سليمان«مفعول 
  گُسستن اضافة توصيفي-

  خوش بوي هست آنكه همي از وي                     
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                            )                          98خاك ِسياه (مشك) شـود (سارا)  (ق.                                                     
  شود. » مشك ِسارا«مصرع دوم: خاك سياه، 

  صد(گواه) است مرا (عدل) كه من ز ايزد                    
  بر تـو و بر سر ِسلطـان ِتـو، سلطـانم                                                         

  )90(ق.                                                                                                  
  است كه من زِ ايزد بر تو و بر سرِ سلطان ِ تو سلطانم/ سروري دارم. » گواه ِعدل«مصرع اول: مرا صد   
  گُسستن بدل از مبدلٌ منه-

  خاك ِ درشت  ناخوش ِ غَبرا  را ؟ رنگين كه كرد و شيرين در خرما                       
  (خرماگري) زِ خاك كه آمخته است       (اين  نغز  پيشه) دانة   خرما  را ؟               

                   )                               77(ق.                                                                                                  
  نغز پيشه، بدلِ خرماگري است.    خرما را : به خرما     

  كه بود آن كه بر(سيم) فضل او نهاده است                   
  مر(اين زر كان) را، چنين گرد كيهان؟                                                            

  )   39(ق.                                                                                                    
  است. » سيم«ِ، بدل »زر كان«در بيت باال 
  (همگان)برخطرند(آن كه مقيم اند)؛ وگر                   

  ره  نيابند ، سوي ِباخطران بي خطرند                                                               
  )65(ق.                                                                                                     

] باخطران(ارزشمندان] بي خطرند[بي ارزش          نزد] همگان،آن كه مقيم اند، برخطرند و گر ره نيابند، سويِ
است. جناس تام خطر(ماية آسيب) و خطر(ارزش) نيز باعث درنگ، » همگان«بدل » آن كه مقيم اند«اند]. 

  كندي ِادراك و ديريابي سخن مي شوند.   
  گُسستن تركيب عطفي-

)است اين حشَر، كز بوالبشر زاد (و فساد)           اصل ِ(شرّ
  جز فساد و شرّ هرگز كي بود كار ِحشَر؟                                                             

  ) 80(ق.                                                                                                        



    پرنيان سخن     576

  
  است.» شرّ و فساد«مصرع اول : اين حشَر كَز بوالبشر زاد، اصلِ

  قولم همه هزل و محال بودي            
  (هزلم) همه حكمت شد(و محالم)                                        

  )152(ق.                                                                           
  همه حكمت شد. » هزل و محالم«قولم همه هزل و محال بودي/ مي بود .[اما اكنون]            

  
  ت: پرشِ ضمير

  مردم آنست كه  دينست و هنر  جامة ِاو            
  نه يكي بي هنر و فضل كه(ديباش قباست)                                                  

  )10(ق.                                                                                               
درست اين است كه بگويد: (كه ديباست قباش!: كه قباي او ازجنس ديباست) اما قافيه به او اين اجازه        

  را نداده است ! 
  (دل) ز ِافتعال ِ اهل زمانه  مال شد(م)             

  زايشان به قول وفعل ازيرا جدا شدم                                             
  )62(ق.                                                                                     

  مصرع اول: (دلم ) ز ِافتعال ِاهل ِزمانه مال شد.
  

  و... )( ويرگول،گيومه ث: نبود ِعالئم نگارشي
  است   » به بار«از بيد و سپيدار، » بِه«بادام،                 

  هـر چنـد فزون كـرد سپيدار درازا                                                 
                                                )              2(ق.                                                                                       

  با دو خوانش و معني ِمتفاوت (بهتر) و(ازجهت) هم سبب دشواري كالم شده است. » به«آوردن كلمة 
  روز، ندامت ز ِبد ، بس است نديمم                

  به عبادت، قرين بس است قُرانم شب،                                                  
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)                                                         97(ق.                                                                                           
  (حذف جمله، فعل،حرف و...) ج:حذف
  مخور، انده ِخان و مان چون  نمانَد     همي خان ومان ِتو سلطان و خان را         
  )   5ز ِدنيا زيانت (...) ز ِدين سود كردي      اگر خوارگيري، به دين سوزيان را  (ق.         

  بيت دوم: ز ِدنيا زيانت [خواهد بود ولي] ....   
                                                                                           

  خار و سوزن     كردار(...) مدار            
  )      67(...)گفتار(...)، حرير و خَزّ و ملحم(...) (ق.                                     

  : كردار[ت] را خار و سوزن مدار[در حالي كه] گفتار[ت]حرير و خزّ و ملحم[باشد].       
                                                                                          

  خفته چه خبر دارد از چرخ و كواكب ؟              
  (...) دادار چه رانده ست بر اين گوي  ِمغبر؟                                               

  )     5ب 242مصرع دوم: ... [و چه خبر دارد] دادار چه رانده ست...                        (ق.   
          

  آن سيم مي نمايد، و ارزيز در ترازو(...)              
  وين زهد مي فروشد، درآستينش تنّين(...)                                                       

  )109در پايان دو مصرع حذف شده است.                                    (ق.» ددار«فعل
                                                                                             

  (بدل از كسره)ي فك اضافه» را«چ: كاربرد 
  ت     چو هاروت و ماروت (لب)، خشك از آن اس             

ر شـطّ دجـله مـر آن (بـد گمـان را) (ق.                                                   5اَبـ                                                   (
  به اين دليل،( لب ِ آن بدگمان ) مثل هاروت و ماروت، كنار ِآب خشك مانده است.

  
       -عب، (اورا)رازي است بزرگ اين و ص     

)                                                           14تنـگ است به دل هـا درون،(مجاري) (ق.                                           
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  اين رازي بزرگ و صعب است و(مجاري ِاو) در دل ها تنگ است.     

  
     -با من دشمن ِ من دوستي جست  چو                

)                                                188(مرا) زانده كهن، زين گشت نو، (تن)  (ق.                                                   
  هايي يافت و تازه شد. مصرع دوم: از اين جهت (تن ِمن)از اندوه ِكهن ر

  
  چ: گاه بخشي ازيك مصرع، متعلّق به مصرع ِديگراست     

       -(گرببايد گرَويدن به كسي ديگر               
  )90با محمد) پس  پيش آر تو برهانم  (ق.                                           

  دليل اين امر را برايم بياور. با وجود حضرت محمد(ص) اگر بايد به كسي ديگر بگروم
  

      –وز قول؛ يكي چو نيش، تيزست                 
)                                                               67در جان و،) يكي چو نرم مرهم(ق.                                                

  دمي مثل نيش گزنده و سخني مثل مرهم ِنرم استو از سخنان؛ سخني در جان آ      
  

     –اگر سالمت خواهي زِ جهل،(بر در ِعقل               
)                                           72سـالم بايــد كـرد و مقــام بايــد كـرد)  (ق.                                                      

  متعلّق به مصرع دوم است.» بر در ِعقل«
  (خويشتن را،) چون به راه داد و عدل و دين روي                  

)                                      12گرچـه افريدون نـه اي(برگاه افريدون كني) (ق.                                                         
متعلّق به مصرع دوم است. چون به راه ِداد و عدل و دين روي،گرچه افريدون      نه » خويشتن را «            

  اي(خويشتن را بر گاه ِافريدون كني)  
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  در اشعار ناصرخسرو » تعقيد لفظي«نمونه هاي برجستة 
  ) فالن اگر به شك است اندر آن چه خواهد كرد   1

  جهـان بـدو؛ بنـگر،گـو، بـه چشـم  بهمـان را                                          
  )52(ق.                                                                                                

[عبرت] بنگر.                           :اگر فالن، اندر آن چه  جهان بِدو خواهد كرد  به شك  است ، بدو بگو بهمان را به چشمِ
) 2) جهان بدو چه خواهد كرد1به دو قسمت كالم برمي گردد» بـِدو«متعلّق به مصرع اول است. » جهان بدو«

  عقيد و سردرگمي مخاطب مي شود.نيز سبب افزايش ت» گو«و » بنگر«بدو بگو. همچنين جابه جايي 
  ) همي تا كند پيشه، عادت همي كن      2

ر صابري را                                     جهـان مرجفـا را، تو مـ  
  )64(ق.                                                                             

» تو«و » جهان«تا جهان مر جفا را پيشه همي كند، تو مر صابري را عادت همي كن. تأخير دو نهاد         
  سبب تعقيد لفظي ِاين بيت است.» صابري«و » جفا«همچنين تأخير ِدو مفعول 

  ) پسنده است با زهد عمار و بوذر    3
  صري را؟  كنـد مدح ِمحمود مـر عن                                 

 )                                                                           64(ق.                                                                        
محمود  با وجود ِزهد عمار و بوذر(افراد زاهدي چون عمار و بوذر)آيا اين پسنديده است كه عنصري         

غزنوي را مدح كند؟ تقديم ِمسند و رابطه (پسنده است) و تأخير نهاد ِجملة پاياني(:عنصري) باعث تعقيد 
  نيز در تأنّي و درنگ و تأخير ِادراك بيت بي تأثير نيست.     » با وجود«در معني ِ» با«لفظي بيت اند.

  ) اي تو را آرزوي نعمت و ناز      4
  آز، كـرده عنـان ِاسب ِنيـاز                               

  )  69(ق.                                                           
اي كسي كه آز، آرزوي نعمت و ناز ِتو را، عنان ِ اسب ِنيازت كرده است. تاخيرنهاد( آز) و گُسستنِ          
  موجب تعقيد كالم اند.» آرزوي نعمت و ناز ِتو « تركيب 

  ) بي دين، خر است بي شك؛ ورچه به چهره خر نيست  5
  )70بـي دين درخـت مـردم؛ بيـد است بـارور نيست  (ق.                                                 
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در نيمة اول ِمصرع » جابه جايي«مصرع دوم: مردم/ آدم ِبي دين مثل ِ بيد است كه  بارور نيست.           
  سبب تعقيد شده است.

  ) اي سپاهي كز سر خاور بود    6  
  هر شبي تا  باخترتان، تاختن                                

  )73(ق.                                                              
پرش «(تاختن) و » تاخيرنهاد« اي سپاهي كه تاختن ِتان هر شب، از سر ِخاور تا باختر بود.          
  تان) مهم ترين عوامل تعقيد اين بيت اند»(ضمير

  ) گر من در اين سراي(...) نبينم ، درآن سراي   7
  (امــروز جاي خويش) ،چـه بايـد بصر مـرا                                           

)                                                       6(ق.                                                                                              
ن سراي، (جاي خويش ) نبينم؛ بصر درآن سراي، چه بايد مرا؟ خارج شدن قيد و گرمن(امروز) دراي      

  از جملة نخست، عامل اصلي تعقيد است.» امروز جاي خويش«مفعول 
  ) از ديــــو كنـد فريشتـــه، (نفسي)    8

  كه(ش) عقـل، همي قـوي كنـد(بـازو)                                          
)                                                                 75(ق.                                                                                   

كه عقل همي قوي كند » نفسي«، جابه جايي و تأخير مفعول عوامل تعقيد بيت اند. »ش«پرش ضمير         
  از ديو فريشته كند.» ش«وباز
  ) چون علـم نيستش كـه بگويــد،جز اين محـال 9

  چون بند سخت گشت، چه چيز است حيلتش؟                                                 
  )82(ق.                                                                                                      

چون علم نيستش(علمي ندارد ،پاسخي در مناطره ندارد) كه بگويد، چون  بند  سخت گشت (در تنگي       
جملة » چون بند سخت گشت«مناظره قرارگرفت)جز اين سخنان محال،حيلتش چه چيز است؟ عبارت 

  معترضه است كه سبب كندي ِادراك شعر مي شود.
   ) بي حاجتم  به  فضل ِخداوند ، الجرم   10



 581    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  اندر جهان زِهر كه به من نيست حاجتش                                         
  )82(ق.                                                                                       

مسند و رابطه  الجرم، به فضل ِخداوند اندر جهان ز ِهركه به من حاجتش نيست، بي حاجتم.  تقديم         
  ، تعدد قيد و جابه جايي اركان، عوامل تعقيد بيت اند. »بي حاجتم«

  ) با طلعت ِمبارك ِمسعود ِاو، ز ِسعد    11
  خاليست مشتري را در قوس طلعتش                                     

  )82(ق.                                                                            
)طلعت ِمبارك ِمسعود ِاو؛ مشتري         از سعادت خالي  -طلعتش درقوس هم كه باشد -با وجود (در برابرِِ

  است. جابه جايي عامل اصلي تعقيد است.
  

  ) شرم است نــكو  بِحقّ و، خـوش دانش    12
  ور و همتاهر دو خوش و خوب و درخ                                               

  )83(ق.                                                                                          
بحقيقت؛ شرم، نكو و دانش، خوش است.هر دو خوش و خوب و درخور و همتا هستند. جابه جايي ِفعل و 

لفظي در پايان ِدو مصرع و تأخير به قرينة »است«،حذف ِفعل »خوش دانش«و مسند و نهاد» است نكو«مسند
  عواملِ تعقيد بيت اند.» بِحق«ِقيد
  ) فكند، پهن بساطي به زير پاي نشاط      13

  به عمر كوته خود، در دراز كرده امل                                       
  )88(ق.                                                                             

و » افكند«به عمر كوته خود، در امل ِ دراز كرده ؛ بساط پهني به زير پاي ِنشاط  افكند. تقديم فعل         
  جابه جايي دو مصرع عوامل تعقيد اند. 

  ) نشايــد كرد، مرهشيار دل را      14
  به باد ِبي خرد، بر باد، خرمن                                

  )188(ق.                                                          
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نشايد(شايسته نيست) به باد(سخن بيهوده ي) بي خرد،خرمن ِهشيار دل را، بر باد كرد/ بر باد داد. راي      

با دو معني » باد«برباد) و آوردن كلمة  - كرد«، گسستن اجزاي فعل ِمركّب » خرمن -هشيار دل را «فك اضافه
  جناس تام) عوامل تعقيد اين بيت اند.متفاوت (

  ) خويشتن را چـون فريبي؟ چون نپرهيزي زبد؟   15
  بهانه بر قضا؟  –چون خود كني عصيان -چون نهي                                                 

)                                       6ب236(ق.                                                                                                      
،تقديم » بهانه«مصرع دوم: وقتي خود عصيان مي كني چگونه بهانه (را) بر قضا مي نهي؟ تاخيرِ مفعول        
سبب تعقيد در بيت شده است.عالوه بر اين، تعدد » ي عصيانچون خود كن«و آمدن ِجملة معترضه» نهي«ِفعل ِ
  و استفاده از دو معناي متفاوت ِآن ،سبب دير ياب شدن پيام شاعر شده است.» چون«كلمة 

  
هم به كار رفته است. اين آرايه ها همراه با تعقيد » صنايع لفظي«دراغلب ابياتي كه دچار تعقيد شده اند       

در يافتن اصل كالم مي شود. براي روشن شدن مطلب؛ كافي است، » رگرداني ذهنافزايشِ س«لفظي سبب
  به طورخالصه بررسي شوند: -ازاين ديدگاه -پانزده بيت بخش پاياني اين مقاله

) بِدو بگو... بيت دوم: لف و نشر دارد.  بيت 2) جهان بِدو چه خواهد كرد 1استخدام دارد» بِدو« بيت اول:     
/از/ در » : مصوت / ا/ و صامت/ ز/«سوم: تلميح به دوفضاي گوناگون دارد. بيت چهارم: تكرار و توالي ِ

ورچه، به « بار و بازي ِصوتي /چ/ در  3/، /د/ كلمات ِناز، آز و نياز. بيت پنجم: تكرار واج هاي /ب/، /ي
» اين سراي«و تكرار ِمصوت/ ا/ و صامت /خ / بيت هفتم: تقابل » خاور و باختر«بيت ششم: تضاد » چهره

در چنين واژگاني ذهن » وقتي كه«: بيت نهم:  تكرار ِچون »  ديو و فرشته « بيت هشتم: تقابل »  آن سراي«و
« بيت يازدهم: تكراركسرة ِاضافه /  ِ/ و  » حاجت«ز جستجو مي كند. بيت نهم: تكرار معاني ديگر آن ها را ني

، ايهام تناسب »كوته و دراز«بيت سيزدهم: تضاد » خوش«بيت دوازدهم: تكرار مصوت /  ُ / و كلمة » طلعت 
صرع دوم جناس تام بار؛درم 4» چون«بيت پانزدهم: تكرار » باد«و... بيت چهاردهم: جناس تام در » دراز و پا«

  دارند.
در اغلب ِاشعار ناصر خسرو، تگرگ سواالت يك ريز بر سرمخاطب فرو مي ريزد.شاعر مدام در مجادله       

و استدالل است. اين همه، دركنار تعصب خاص و پر رنگ ِشاعر در عقايد مذهبي، چه نوع زباني را ايجاد 
هم پيوسته و همانند است... شعر ناصرخسرو از نظر فكر و شعر و زندگي ِناصرخسرو به «خواهد كرد؟ 
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محتوي و صورت، واژگان و آهنگ ، اوج و فرود و شتاب و درنگ همان ساخت انديشة اوست در قالب وزن 
) در ابياتي ازشعر او كه داراي تعقيد لفظي است، بسامد موضوعاتي چون: 75: 1376يوسفي،»( و كلمات.

باال ست. آيا گفتار و نوشتار فرد در چنين حاالتي در مقايسه با حاالت  سرزنش،نهي،توهين،تنذير و تحريض؛
  عادي و طبيعي يكسان خواهد بود؟ 

  
  نتيجه 

زبانِ «ناصرخسرو اگرچه شعرش جزء اشعار سبك خراساني است و از سادگي كالم بهره مند اما از نظر 
به تامل است.خواننده ممكن است در ابياتي در كالم  او يافت مي شود كه براي درك آن ها نياز » شعري

، بي نصيب بماند. مشكل اين »ظاهرِ واقعي بيت« چنين مواردي به طنطنة كالم بسنده كند و از معنا و حتي
 sayntactic structureابيات، در صورخيال پيچيده يا تركيبات سخت نيست بلكه در ساختار نحوي كالم(

در » تعقيد لفظي « و» دير يابي«)است شاعر با افراط در جابه جايي،از منطق شعري فاصله مي گيرد و باعث 
كالم مي شود.از سويي در چنين ابياتي صنايع لفظي نيز به شكل برجسته اي به كار رفته است كه سرگرداني و 

و حاالت خاص شاعر هم در ايجاد خستگي ذهن را افزايش مي دهد. در وراي آن چه كه ذكر شد ، روحيات 
  چنين زباني نقش مهمي دارد و جا دارد در مقاله اي ديگر از منظر روانشناسي تحليل شود.   

  
  پي نوشت

) موالي خداوند 2) دو خواهر و برادر دانشجو هستند.روشن نيست كه چند نفر دانشجو هستند 1مثال:  -1
) مثل من كه به دربارها نرفتم تو هم 59ين در نه بدان در(ق.جهان باشي و( چون من) / زان پس نشوي نيز بد

نمي روي يا نه، مثل من نشوي كه به دربارها رفتم. ما چون شاعر اين شعر را مي دانيم و مي شناسيم ، وجه 
  درست را مي توانيم تشخيص دهيم.
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