
 
 
 
 
 
 

 دين ناصر خسرو  بر گردن زبان فارسي

  هاي ديوان ناصر خسرو) ها و تركيب (سيري در واژه
  دكتر حسن اكبري بيرق
  عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان
  زهرا طالبي
 كارشناس ارشد  زبان و ادبيات فارسي

  چكيده
هاي اوليه اسالمي ونفوذ چشمگير آن  نگاهي به وضع زبان فارسي از جنبة علمي و فرهنگي، از همان قرن    

ترين نقش ها را در دهندة آن است كه شاعران پارسي گو، يكي از اصليدر حوزة دانش هاي مختلف، نشان
  اند.سيطرة عمومي زبان فارسي داشته

عالم به علوم مختلف، از جمله كساني است كه دنبالة سبك ساماني را ناصرخسرو به عنوان متكلم، فيلسوف و 
پيش گرفته و اشعارش به تمام معني يادآور سخن شاعران اواخر قرن چهارم است و از اين لحاظ، متعلق به 

  آيد.دورة دوم تاريخ ادبيات فارسي از ميانة قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم به شمار مي
ناصرخسرو و سهم بزرگ او در افزايش ظرفيت زباني در طول تاريخ ادب فارسي  ارزش ادبي و فكري كار

ها و مخصوصاً  سازي، افزودن معاني جديد به واژه حقيقتي است كه پنهان مانده است. ناصرخسرو از نظر واژه
و پويايي سازي، ديني بر زبان فارسي دارد كه هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. اين نوشتار، خالقيت  تركيب

هاي اصيلي باشد كه  دهد و سعي بر آن دارد تا راهگشاي يافتن واژهزبان در شعر ناصرخسرو  را نشان مي
  كند. كاربرد آن به غناي زبان امروز كمك مي

  ها ناصرخسرو، شعر قرن پنجم، زبان فارسي، استخدام واژهها:  كليدواژه
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 مقدمه 

هاي زبان به  چون نبض جامعه با تپش خود، خون را در رگدر طول تاريخ زبان فارسي، شاعران بزرگ 
هاي اوليه و پيشرفت  اند. نگاهي به وضعيت زبان فارسي از نظر علمي و فرهنگي از قرن جريان انداخته

  هاي علمي و فرهنگي گواه اين ادعاست. چشمگير آن در عرصة همة علوم و همگامي شاعران با اين جريان
- 481) بين 1زاده بر ديوان ناصر خسرو ( و را با استناد بر مقدمة سيد حسن تقياگر دورة حيات ناصر خسر

بندي كتاب تاريخ ادبيات دكتر صفا او را متعلق به دورة دوم تاريخ ادبيات  بدانيم، بايد براساس تقسيم 394
              فارسي از ميانة قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم به شمار آوريم.                             

نهضتي كه اوايل قرن پنجم به وسيلة علما و متكلمين معتزله و دانشمنداني از قبيل ابوريحان و ابوعلي سينا و «
شاگردان او در تأليف كتب علمي به زبان فارسي ايجاد شده بود در اين عهد با شدت بيشتري ادامه يافت و 

(تاريخ ادبيات در ايران، ج » لمي و زبان پارسي گرديد.اين امر باعث ايجاد كتب متعددي در مسائل مختلف ع
  )326، ص 3
شعر فارسي در نيمة دوم قرن پنجم و قرن ششم تا آغاز قرن هفتم از هر حيث در مراحل كمال و مقرون به «

تنوع و تحول بوده است. در اوايل اين عهد، يعني نيمة دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هنوز شعر فارسي 
كوشيدند كه سبك ساماني را احياء  ر سبك دورة اول غزنوي قرار داشت و حتي گاهي شاعراني ميتحت تأثي

  )335(همان، ص » كنند.
تاريخ ادبيات دكتر صفا، از ناصرخسرو به عنوان متكلم، فيلسوف و صاحب اطالعات وسيع در علوم مختلف  

داند كه دنبالة سبك ساماني را پيش  كساني ميكند و او را از جمله  معقول و منقول در آغاز اين دوره ياد مي
  )335گرفته و اشعارش به تمام معني يادآور سخن شاعران اواخر قرن چهارم است. (همان، ص 

شناسي تاريخي يا در  بر مبناي زبان«كه » تاريخ تطور نثر فارسي«يا » شناسي سبك«الشعرا بهار نيز در ملك
نوشته شده است؛ يعني عمدتاً به بررسي تطور و تحول لغات در متون  )Diachornical linguistics(زمانــي 

)، با 143شناسي، شميسا، ص  (كليات سبك» پردازد و به طور كلي فقط به جنبة زباني متون توجه دارد مي
مقايسه بين سبك سفرنامه و زادالمسافرين، سبك ناصرخسرو را پيرو سبك دورة ساماني قرار داده است، اما 

شناسي،  ها بسنده كرده است. (سبك ن ناصرخسرو نيز تنها به ذكر يك يا دو مورد آن هم در معني فعلاز ديوا
  ) 152، ص 2بهار، ج
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شناسي شعر خود هنگام نام بردن از شاعراني كه در دورة اول تسلط سلجوقيان هنوز  دكتر شميسا نيز در سبك
) و در عين 59شناسي شعر، شميسا، ص  (سبك كند اند، از ناصرخسرو ياد مي گفته به اسلوب كهن شعر مي

در آثار خود به تبيين مسائل مذهب اسماعيلي پرداخته و همين موجب «حال معتقد است ناصر خسرو 
تشخص سبكي اوست... قصايد او به لحاظ اوزان سنگين و قوافي مشكل و لغات اصيل كهن و مضامين 

همان، ص » ( ايد او را صاحب سبك شخصي دانست.مذهبي و فلسفي و انتقادي مشخص است و از اين رو ب
59(  

تر  هاي زماني ادب فارسي را موشكافانه ها و دوره تر بنگريم و مرز ظريف بين سبك اگر با اندكي تأمل، دقيق
شود. شاعراني  تجزيه و تحليل كنيم، نقش و اهميت شاعران مرزنشيني همچون ناصرخسرو بيشتر آشكار مي

اي است كه  اي خاص تعلق دارند ولي افكارشان موجد سبك خاص و تازه دورهكه از لحاظ زباني به 
  آورد. هاي دورة ديگري را به ياد مي نشانه

شود.  تغيير و تحوالت اجتماعي، علمي و فرهنگي موجب تغيير ديدگاه و بينش و در نتيجه زبان و ادبيات مي
هاي سبكي سامانيان و پرورش يافتن ن نشانهناصرخسرو در مرز دورة قبل و بعد از خود، شاهد از بين رفت

هاي سبكي غزنويان بر نردباني قدم نهاده است تا بتواند خالقانه، با صالبت و در عين حال محتاطانه،  نشانه
اش را بر صفحات ديوانش و در سطر سطر اشعارش بگنجاند. ناچار او با رنگ و بوي كالم  ديدگاه فكري

گذاشتن بر روي ردپاي گذشته از دنياي فكري آنان  فاصله گرفته و براي بيان  عصر و  دورة ساماني و با گام
گيرد كه هرگز از نظر فكري در دورة ساماني قابل گنجيدن نيست و گسترة  هايي  را به ياري مي افكارش واژه

  طلبد. وسيعتري را براي آن مي
عرصه شعر و نثر دوره بعد به وقوع هايي از انقالبي است كه قرار است در  شك پختگي كالم او، رگه بي

كاهد و به سبك دورة بعد  هاي راه مي بپيوندد و نقش او در اين انقالب نقش جلوداري است كه از سختي
  دهد.  مجال حضور مي

بخشد صرف نظر از بيان آزادانة مسائل مذهبي و فلسفي، لحن  آنچه به كالم او رنگ و عطر بيشتري مي
تر كرده و سهم او  عرصة حكمت و اندرز است كه زبان او را به گونة گفتاري نزديك واعظانه و مبلغانه او در

  كند. پسند، بيشتر مي هاي دلنواز و طبع ها و تركيب را در خلق واژه
ارزش ادبي و فكري كار ناصر خسرو و سهم بزرگ او در افزايش ظرفيت زباني در طول تاريخ ادب فارسي 

ها و مخصوصاً  سازي، افزودن معاني جديد به واژه ت. ناصرخسرو از نظر واژهحقيقتي است كه پنهان مانده اس
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سازي، ديني بر زبان فارسي دارد كه هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. توجه به اين خالقيت و  تركيب

ن هاي اصيلي باشد كه كاربرد آن به غناي زبا تواند راهگشاي يافتن واژه پويايي زبان در شعر ناصرخسرو مي
سازي و تركيبات و نقش آنها در  ها، بازي با كلمات، خالقيت زباني در واژه كند. استخدام واژه امروز كمك مي

  پردازد. رساندن پيام، ويژگي بارزي از ناصرخسرو است كه اين نوشتار به آن مي
  ها استخدام واژه 

مسايل ديني و فلسفي قرار اي است كه زبان شعري را كامالً در خدمت طرح  ناصرخسرو نخستين گوينده
  بين او به تأمل در آفرينش باز است:  دهد. ديدة نهان مي

  )2دان را ( در اين بام گردان و اين بـوم ساكـن         ببين صنعت و حكمت غيب      
  )10هيچ حاجت      به جان سبك جفت جسم گران را                (ديوان، ص نگه كن كه چون كرد بي      

***  
  )103اند           از خويشتن بپرس، تو اي عالم صغير          (ديوان، ص اين عالم بزرگ ز بهر چه كرده      

***  
  )92(ديوان، ص          اي گشته جهان و خوانـده دفتـر           بنديـش ز كـار خويـش بهتـر              

  دهد كه فريفته و غرّة جهان نشوي:  و زينهار مي
  )27چه ماند جهان مگر به سراب          سپس او تو چون دوي به شتاب                          (ديوان، صبه 

باوري  شمارد تا با چنگ زدن در آنها به تاخت و تاز در عرصة دين و دين و معيارهاي ارزشي خود را بر مي
  بپردازد:

)                          20نيكي الفنج وز پرهيز و خرد پوش سالح                                                                (ديوان، ص
  )   12دانش به از ضياع و به از جاه و مال و ملك                                                            (ديوان، ص

)2با لشكر زمانه و با تيغ تيزدم              دين و خرد بست سپاه و سپر مرا                          (ديوان، ص
           

  ) 8بلكه به جان است، نه به تن، شرف مرد               نيست جسدها همه مگر گل مسنون         (ديوان، ص
            

 )8نش           جانت بپرور درو چو لؤلؤ مكنون            (ديوان، صتن صدفت اي پسر، به دين و به دا

  )98راست گويم، علم ورزم، طاعت يزدان كنم                                                              (ديوان، ص
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ها گشت و  ان واژهطلبد كه ماهرانه در مي نقش نمودن اين همه تازگي بر كالبد شعر، هنرمندي را به حضور مي
تر واژه و تركيب  ها، صدها و بلكه بيش ها بيرون بكشد؛ ده گذار كند؛ تعمقانه معاني پرباري را از دل واژه

  اي عرضه كند.  بسازد و هركدام را متناسب با فضاي شعر و وزن و آهنگ و همگام با القاي معني تازه
اي  گردد و از پديده هاي اطرافش نمادين مي ديدهشود، همة پ در اين عرصه همه چيز در نظر او پررنگ مي

آيد و با تكرار مجدد آن ذهن  كند كه از دل آن هزاران حرف تازه بيرون مي دنيايي پر از رمز و راز خلق مي
واژگاني را به كار كند.  كند و پيام ماندگار خويش را بر آن حك مي خواننده را به مفهومي عالي نزديك مي

تر  تر و پيام رساننده گير ها چشم ها از خود واژه سازد كه گاه اين تركيب صدها تركيب زيبا ميگيرد و با آن  مي
  است.

  
  »سر«واژة  - 1

هاي زيبا و پرمفهومي ساخته است كه ذكر آنها به دنبال  به طرزي هنرمندانه تركيب» سر«ناصر خسرو با واژة 
توان با  دارد كه به راستي چگونه مي به تفكر وا ميكند و انديشه را  هم، زيبايي و پرباري آن را دو چندان مي

  يك واژة ساده دنيايي از پيام را منتقل نمود.
آمده است و با » سر«هاي مشابه آن در يك مفهوم در زير مدخل  ها يا تركيب در فرهنگ سخن اكثر اين تركيب

ديگر مخصوصا نويسندگان هايي از شعرا و نويسندگان  هايي از خود ناصرخسرو يا شاهد مثال شاهد مثال
  معاصر ذكر شده است.

رساني و مفهوم كنايي آنها قابل تأمل است؛ براي مثال  ها در اشتراك پيام نوازي بعضي از اين تركيب چشم
مورد در اين همين  25ناصرخسرو مفهوم متعالي شدن و ارزشمند گشتن را با كنايات مختلف در حدود 

ار داده است و با نگاهي نمادين به آسمان، ثريا، سرطان، جوزا، چرخ، چرخ به ياد آورده و هشد» سر«تركيبات 
سپرد و بر بلنداي  خضرا، آستانه، گنبد گردون، فلك، كيوان، گنبد اخضر، چرخ زحل و... آنها را زير قدم مي

  كند. آنها سير مي
  ا برآوردنسر از ثري  

  )405(ديوان، ص            برآرد سر از ثرياگر تخم تو آب خرد بيابد                           شاخ تو          
 سر از چرخ بركشيدن    

  )504به دانش كه داننده نيلوفريم               (ديوان، ص               چرخ نيلوفري بركشيمز سر ا        
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 سر از چه به فلك بركردن   

  )304پيش ازين سفله به چاه اوفتد              من سر از اين چه به فلك بركنم؟           (ديوان، ص         
 (بيدار و هشيار شدن؛ آگاه شدن) سر از خواب غفلت بركردن  

  )44ص(ديوان، بركن ز خواب غفلت پورا سر                     واندر جهان به چشم خرد بنگر                 
 ) از زير حمايت كسي خارج شدن)سر از زير پر كسي برون آوردن  

  )306كبوتر تو را بر سر است ايستاده                  كه از زير پرّش نياري برون سر             (ديوان، ص    
 (آگاه و هوشيار شدن)  سر از گرد جهالت فشاندن  

   )113راستي ورز و بكن طاعت و حيلت مطراز   (ديوان، ص    آموز و سر از گرد جهالت بفشان      دانش   
 (سر بلند كردن) سر افراختن  
  )127فراز پيري آمد پيشت اكنون سر نيفرازي    (ديوان، ص    نشيبي بود برنايي سرافرازان همي رفتي    
 (افتخار كردن به چيزي)  سر افراختن به  
  )397شايد كه به هر دو سر بيفرازي             (ديوان، ص                  گر تازي و علم را به دست آري      
 (به كاري مشغول شدن و به آن پرداختن) سراندر كاري نهادن  

  )535بر                  (ديوان، ص نكردم روزگار خويش بي                  سراندر جستن دانش نهادم    
  (مطيع گشتن) سر بازِ خط آوردن  

  )29چون سر ز خطا بازِ خطّ ناري؟                  (ديوان، ص   در دشت خطا خيره چند تازي؟       
  سر بر بردن به سرطان   

  )106اگر بر برد شيطان سر به سرطان؟             (ديوان، ص               سرم زيرش ندارم، مر، مرا چه
  سر بر زدن  
  ظاهر شدن؛ آشكار شدن: -1 

سر بر زند از ميان او ناري                (ديوان،                             ود بلند شد به هر حالي چون د
  )352ص

  تجاوز كردن؛ از حد گذشتن: - 2
 )340با خور چه چند چيز هويدا شد           (ديوان، ص                    بنگر كز اعتدال چو سر بر زد        
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  ) ردن سر از بدن) جدا كسر برداشتن  
  )245صديوان، بردار به تيغ فكرتش سر                   (                 سر بسته بگويم، ار تواني     
  (مطيع و فرمانبردار بودن) سر بر ستانه نهادن  
 )42صديوان، (    گر از سوختن رست خواهي همي شو            به آموختن سر بنه بر ستانه                  

  سر بر كردن  
  نگريستن:  سربلند كردن و - 1
  )93صديوان، (                 فتنه چه شدي چنين بر اين خاك؟                  يك ره بركن سوي فلك سر  
  ظاهر شدن؛ آشكار شدن:  - 2

  )352صديوان، سر بركند از جهان جهانداري               (                چون كار جهان چنين فراشوب
 (اوج گرفتن؛ متعالي شدن) سر بركشيدن  

  )251صديوان، »       (تعال«ز بس فخر چون منش گويم                 به عالي فلك بركشد سر سخن  
 (مطيع و متقاد كردن؛ به اطاعت درآوردن)  آوردن سر به چنبر  

  )306صديوان، (               آرد به چنبر سراگر زين سه آنك او شريف است و واال       مر آن ديگران را 
 (اطاعت و پيروي كردن)  سر به خط طاعت كسي نهادن  

  )49صديوان، (          تا ننهد سر به خطّ طاعت او بر                    ناصبي شوم را سر از درِ دار است     
 فايده كردن) (كاري خطرناك و بي سر به ديوار بر زدن  

  )259صديوان، (                 به ديوارعزيز  سر تار تازنان به چپ و راست            بر زني آخراي به شب 
  )197صديوان، (            سر به زانو برْ من مانده چنين زانماند اهل خراسان و ني آگاهند                  غرقه

 (در خواب غفلت فرو رفتن) سر به زير بالين نهادن  
  )51صديوان، (     اگر چه خوب و نرم است                    سر خيره منه به زير بالين                 بالينت 

  فايده) (مجاز: تالش بي سر به فراز كردن آب  
  خيره مر آب روان را چه كني سر به فراز؟      جفت خير است خرد، زو ستم و شرّ مخواه    

                                                                                                                               
  )112صديوان، (
 سر پر از خواب و خمار بودن   
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  )166صديوان، تو      آن روز شوي، اي پسر، از خواب تو بيدار        ( پر از خواب و خمار است سرامروز 

  بودن بخار خمارسر پر از   
  )32صديوان، و چشم خواب آلود    ( پر از بخار خمار است كنون ببايد رفتن سبك به قهر و، سرت        
 (سر مست و مغرور بودن) سر پر بطر بودن  

  )155(ديوان، ص سرت پر بطر نيست  چون برگ او به زينت ديباي شوشتر نيست    آهنگ اين شجر كن گر 
 خود بودن) (سرمست بودن؛ از خود بي سر پر خمار بودن  

  )294(ديوان، ص        سر پر خماري     به چشمت همي مار ماهي نمايد                     ازيرا تو از جهل 
 سر پر ز بخار بودن    

  )419ن، ص(ديوا                  مباري نه چو تو ز خمر دنيا                           سر پر ز بخار و پر خمار
 (سر خم كردن) سر پست كردن  

  )402به طمع گردن آزاد چنين سخت مبند      (ديوان، ص      سر پست مكن    گر بلند است در مير تو 
 (سياه و سفيد گشتن و به مجاز پيري) سرپيسه گشتن  

  نّازي كنونت باز بايد گشت از اين بازي و طگشت سر پيسه        به چنگ باز گيتي در چو بازت
  )127(ديوان، ص                                                                                                        

 (فكر چيزي را از سر بيرون كردن) سر تهي كردن از  
  )50بر بستر دين بهوش بنشين                     (ديوان، ص                         تهي كناز هوس  سربالين 

 (سفيد گشتن مو و به مجاز پير شدن) سر چون قير چو شير شدن  
  )258در غم آزت چو شير شد سر چون قير          وان دل چون تازه شير تو شده چون قار        (ديوان، ص

 مردد بودن سر خاريدن)(  
  )173ص (ديوان،                         سر الجرم و زنخ نخارماكنون چو ز مشكلي بپرسي                          

 ) راه خود را تشخيص دادن)سر خويش دانستن  
  )317ورچه رهبر به سوي عالم عقلي نظر است       (ديوان، ص       نداند سر خويشنظر تيره در اين راه 

 (سر پايين انداختن و به مجاز به فكر فرورفتن) ش كردنسر در آگو  
  )522(ديوان، ص                     سر ناتواني در آگوش كنجواني شد، او را فراموش كن                 

  



 1427    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

و تركيبات بيشمار ديگري كه در اينجا مجال ذكر شاهد مثال براي آنها نيست اما تنها به ذكر تركيبات 
  پردازيم: مي
(آگاه و هوشيار بودن و مستي  سر ز خمار هشيار كردن(ظاهر شدن؛ آشكار شدن)/   ر ز حجاب برون كردنس

سر زير (سر را از بدن جدا كردن و به مجاز خوار و ذليل كردن)/  سر زير پاي درافكندنرا كنار گذاشتن)/ 
سر اعت و پيروي كردن)/ (از كسي اط سر زير فرمان كسي آوردن(مطيع بودن؛ اطاعت كردن)/  طاعت آوردن

(سر بلند  سرفراز آوردن بر/ سر سوي گنبد اخضر بودن(مجاز: به خدا توجه داشتن)/  سوي آسمان داشتن
جهل و سرفشاندن از گرد جهالت ((مجاز: تسليم شدن)/ سرفرو آوردن كردن و افتخار كردن بر چيزي)/ 

برتري سر كسي (چيزي) بودن (به دنبال كار خود رفتن)/ سرِ كار خويش گرفتن (ناداني را كنار گذاشتن)/ 
سر كسي به رنگ عقعق (مجاز: كشتن و از بين بردن)/ سر كسي به جواز كوفتن داشتن بر كسي يا چيزي)/ 

سفيد شدن موها و به مجاز پير سر كسي به گرد كافور آلودن (سفيد شدن موها و به مجاز پير شدن)/ گشتن  (
سر لگد كردن سر زير پا)/ سر كسي را كوفتن (ديوانه و خياالتي بودن)/ دا بودن (سر كسي پر سوشدن)/ 

به  سرنگونسار كردن( سر به آسمان سودن)/  سر ماه زير قدم سپردن(رشوه پرداختن)/  كيسة رشوت گشودن
ل (در سختي و مشك بر سر آتش نهادن(سر را در مقابل كسي خم كردن و به مجاز تعظيم نمودن)/  پيش كسي

(چيزي را پيشه كردن؛ كاري را  بر سر چيزي نشستن(واداشتن؛ مجبور كردن)/  بر سر آوردنقرار دادن)/ 
(به پيري  بر سر شست بودن(بر گذرگاه دنيا و آخرت مستقر بودن)/  بر سر دو راه نشستنانجام دادن)/ 

به به پايان رسيدن)/ سر آمدن (به شايع و پراكنده كردن؛ بر سر زبان انداختن)/ بر سر منبر كردن (رسيدن)/ 
با سر به زمين خوردن و سرنگون شدن)/ به سر در آمدن ((با سر باال رفتن؛ با اشتياق تمام رفتن)/  سر بر شدن

  (عزيز و گرامي داشتن) به سر كسي بر نشستن(كسي را به دردسر انداختن)/  به سر كسي آوردن
  »دست«واژة - 2

نشاند مفاهيمي را بر ابيات ثبت و  ها مي گيرد و در انواع تركيب مي را در خدمت» دست«هنگامي كه واژة 
گيرد كه  دارد؛ كناياتي را به كار مي كند كه هر ذهن خالقي را در مهارت به كارگيري آن به تحير وامي ضبط مي

  شود: قريب به اتفاق همةآنها در زبان معيار ما استعمال مي
شدن)به كسي متوسل ( دست اندر رسن كسي زدن  

  )                              412(ديوان، ص        دست اندر رسن آل پيمبر زن         تا ز ديوان نرود بر تن تو دستان          
(ترك كردن؛ كنار نهادن) دست باز داشتن از  
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  )373(ديوان، ص           وگر چند از تو سختي بينم و محن     ندارم دست باز از تو بدين سستي          

(از آن استفاده كردن) دست بر چيزي داشتن  
        )25ديوان، ص(   تا به اندك روزگاري خويشتن قارون كني   دست بر پرهيز دار و خوب گوي وعلم جوي

ها را به هم كوبيدن يا ماليدن) از شدت تأسف يا تعجب و دست( دست بر دست ماليدن  
  )255(ديوان، ص  مالآن دست همي  دست بردت عمر   ي بي خرد اين اكنون كه نيامدت به كف مال و ش

 دخالت و مشاركت داشتن)( دست بودن بر  
  ست دستي بران سامري را  به هارون ما داد موسي قرآن را                            نبوده  

  )143(ديوان، ص 
  و تركيباتي ديگر از اين دست:

(دست به سينه زدن به نشانة  غلبه؛ سلطه كردن)/ دست به بر زدن -2ن؛ ميسر و حاصل شدن -1دست دادن (
پذيرفتن چيزي؛ با تواضع پذيرفتن و اطاعت كردن)/ دست به بغل كردن پيش كسي (دست به سينه نهادن و 

(دست  دست را تماس دادن؛ لمس كردن)/ دست به پيش كسي داشتن( اظهار فروتني كردن)/ دست بر زدن به
اقدام و مبادرت كردن يا كاري را آغاز كردن)/ دست در دهان مار ( بردن)/ دست پيش كردنرا به سوي آن 

صرف ( اقدام به كاري كردن)/ دست در كشيدن از( به پيشواز خطر و مرگ رفتن)/ دست در زدن به( كردن
/ دست آن را گرفتن و به مجاز به آن متوسل شدن)( (متوسل شدن)/ دست زدن در نظر كردن)/ دست زدن به

 بخشش كردن)/ دست كردن پيش كسي( اهميت ندادن و چيزي را ترك كردن)/ دست فشاندن (شستن از 
دست  بر دست كسي بوسه زدن؛ احترام گذاشتن)/( (دست را به طرف چيزي بردن)/ دست كسي بر لب نهادن

ي يا چيزي را (امكان يافتن كس (تسلط و غلبه داشتن)/ دست كسي رسيدن اندر كسي دراز بودن بر چيزي
داشتن)/ دست كسي كوتاه (كوته)گشتن(شدن) (ناتوان شدن در انجام كاري يا رسيدن به چيزي)/ دست كسي 

خودداري كردن و باز ايستادن از انجام ( كمك خواستن از كسي؛ ياري گرفتن)/ دست كشيدن از( گرفتن
خودداري و ( ست كوتاه داشتن از(ناتوان در انجام دادن كاري يا رسيدن به چيزي)/د كاري)/ دست كوتاه

از كاري باز ايستادن و ( (ياري كردن؛ دستگيري كردن)/ دست گرفتن ز اجتناب كردن)/ دست گرفتن
(انجام دادن)/ دست من و دامن كسي (متوسل شدن به كسي)/ دست نهادن  خودداري كردن)/ دست گزاردن

ن قصير بودن اندر (كاهل و تنبل بودن در دست بر چيزي گذاشتن)/ دست و انگشتا -2لمس كردن؛  -1( بر
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 محدود بودن و اختيار عمل نداشتن)/ دست و پاي كسي را بستن( انجام كاري)/ دست و پاي بريده شدن
(غلبه و چيرگي يافتن؛ مسلط شدن)/ از  كسي را محدود كردن و اختيار عمل را از او گرفتن)/ دست يافتن(

نجات يافتن؛ رها شدن از ( خارج شدن)/ از دست كسي رستندست شدن (اختيار و تصرف چيزي از دست 
در  -2فراهم بودن؛ آماده بودن  -1(آماده انجام كاري شدن)/ به دست بودن (دست كسي)/ بردست گرفتن 
  در اختيار و تصرف خود درآوردن)( اختيار داشتن)/ به دست كردن

ه امروزه نيز همواره در صفحات ادبي كند ك هايي خلق مي تركيب» دست« ناصرخسرو با نگاهي مجازي به
  متون ما درخشش دارد:

 دست الهي    
  )431جامة دين مرا تار نماندي و نه پود           گر نكردي به زمين دست الهي رفُوم            (ديوان، ص

امدست اي     
  )319معمور                    (ديوان، صبسترد نگار دست ايام                                 زين خانة پرنگار 

 دست تفضّل     
  )341مركب نيكيت را به جلْ وفاها                     پيش خداوند كش به دست تفضّل           (ديوان، ص

دست توبه     
  )7(ديوان، ص                       دست توبه بياراييشايد كه صورت گنهانت را                          اكنون به 

 دست جان     
  )193به دست جان تو بر دنبلي به دست طمع          ببر دو دست طمع تا بيفتد اين دنْبل       (ديوان، ص

 دست جفا     
  )303ي وفا به دست جفا رفته              (ديوان، ص اي زود گرد گنبد بر رفته                           خانه 

  چون:ديگر هم و تركيباتي
دست جور، دست جهل، دست حرص، دست حكمت، دست خدا، دست روزگار، دست زمان، دست زمانه، 

دست فكرت، دست  دست طمع، دست عالم، دست عقل، دست فقر، دست طاعت، دست طبايع، دست زهد،
    يزدان.

  »روي«) واژة 1- 3



    پرنيان سخن     1430

  
ي اهميتش در ديدگاه  شك به واسطه خوريم كه بي مي براي  به تركيبات تازه» روي«ي  هنگام استخدام واژه    

اي مركب يا مشتق مركب  ها واژه هاي مختلف جلوه كرده است. گاه از دل همين تركيبناصر خسرو به گونه
  پرداخته شده است: 

  صالح و مصلحت)( روى و راى  
  و صالح را دگر رايى   و جعفر را دگر رويى       ّى و حسان را دگر كيدى  ن را دگر مكرـّمحس

 )478صديوان، (                                                                                                         

  دورويى؛ تظاهر( روى و ريا( 

 )429ص ديوان، (        نه جاى محابا و روى و رياست                   ش آخر نراند كه را خواند هرگز كه

اي ه گيرد  كه حضور تكرار هر رنگي بر چهررا در رساندن پيام خود آنقدر زيبا به بازي مي» روي«او رنگ     
  آفريند پر از معني و مفهوم:به نوعي متفاوت تابلويي مي

 شرمنده بودن( روى چون طاعون كردن( 

  ارى از انده روى چون طاعون كنىوقت هشي         آن كنى از بيهشى كز شرم آن گر بر رسى    
 )25ص ديوان، (                                                                                      

  شاداب و سرحال شدن( روى چون عسلى كسى چو گل شدن( 

 )286ص ديوان، ( پشت چو چوگان و روى چون عسلى                        از غزل و مى چو تير و گُل نشود

 شدن)سرافراز  سربلند و( روى خود را گلگون كردن 

  تا به گلگون مى همى تو روى خود گلگون كنى               ده تن از تو زرد روى و بينوا خسپد همى 
 )24ص ديوان، (                                                                                            

 شرمنده شدن( روى خويش اصفر كردن( 

  گر بنازم من بدو چون روى خويش اصفر كنى؟           چون پيمبر را برادر بود حيدر سوى خلق 
 )454ص ديوان، (                                                                                                           

 (نوراني كردن) روى روشن كردن 

  )440ص ديوان، (       روشن چو زهره روى چو آهرمنش                       وين زهرگن ز ما كند از بهر او
 

 شرمنده بودن( روى سيه بودن( 
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 )94ص (ديوان،        روى كه بود سيه به محشر؟                                پيد باشد روى وى اگر س

  :تركيباتي ديگر همچون و
روى   )/ سربلند بودن(روى كسى سپيد بودن  )/ زده شدن خجالت شرمنده و ( روى كسى چو گل زرد شدن 

   (گشتن)شدن (سيه)كسى سياه
 »رخ«) واژة 1- 4

  نيز قابل تأمل است: »  رخ«نظير همين هنرنمايي در واژة     
  (شكست خوردن در مجادله و مقايسه)  رخ زرد كردن 

 )92ص ديوان، (     ن سوى من رخان لكايى كزرد م                 ور تو حكيمى بيار حجت و معقول     

 (صورت گلگون) رخان لكايى 

 )92ص ديوان، (       زرد مكن سوى من رخان لكايى             ور تو حكيمى بيار حجت و معقول     

 (نهايت تيرگي شب) رخ به قطران شستن 

  ستش خداى فرد فردايى كه گفتى نافريده         زمانه رخ به قطران شسته وز رفتن برآسوده    
  )475ص ديوان، ( 

 رآژنگ و چين بودنو عصبانى بودنخشمگين ( رخ پ( 

 )17ص ديوان، (       ازيرا ز من رخ پر آژنگ و چينى                   تو را چشم درد است و من آفتابم      

 (بي آبرو شدن) رخ چون رخام كردن 

  به پيش خلق رخان چون رخام بايد كرد                شرمى  وگرنه همچو فالن و فالن به بى    
                                                                                                                                    

 )159ص ديوان، (

 زدن چنگ زدن چهره از شدت تأثر و تألّم؛ آسيب( رخ خراشيدن( 

 )413ص ديوان، ر عاريتى هيچ مه بخراش و مه بخروش (ب                 ور عاريتى باز ستانَدت تو رخ را    

 صورت شاد وگلگون( رخ روشن( 

 )435ص ديوان، (       آن رخ روشن چون الله نُعمانى                    گشته چون برگ خزانى ز غم غربت 

 زرد و پژمرده شدن( رخ كسى به زرآب اندودن( 

 )320ص ديوان، (               آلوده سرش به گرد كافور                            اندوده رخش زمان به زرآب 
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 ناراحت و دردمند شدن( رخ كسى زرد گشتن( 

   ر چينـُجانت رخ زردو روى پ ردردگشتـُپ           پرستان در هند و چين و ماچين  از كين بت   
 )235صديوان، (                           

  بودنسربلند ( فام كردن رخ لعل( 

 )158ص ديوان، (   فام بايد كرد به قال و قيل تو را لعل                  رخ از نبيد مسايل به زير گلبن علم    

 و خوشحال شدن شاد( رخ همرنگ آذريون كردن( 

  شادمان گردى و رخ همرنگ آذريون كنى         »بس نيكوجوانى، شاد باش!«ْت  گر كسى گويد
  ) 62صديوان، ( 
  »سرا«واژة ) 1- 5
كند، همه جا آن را جلوي چشم خود  هنگامي كه مفهوم يك واژه در نظر ناصرخسرو ارزش و اعتبار پيدا مي 

كند. او زيباترين ها پيام خود را رساتر فرياد ميكند؛ يقيناً با تكرار اين واژهدارد و از آن صرف نظر نمي مي
شمارد كه ديگر مجالي براي انديشيدن به آن را با صفاتي بر ميآفريند؛ را با نگاه به آن مي دنيا تصوير از اين
 ماند:آن باقي نمي

 (مجاز: دنيا) سراي بهايم  
  )90گمان به سرآيي            (ديوان، ص گر چه سراي بهايمي، حكما را                     تو نه سرايي چو بي

 (دنياي به شتاب گذرنده) سراي به عاجل  
  )138(ديوان، ص       سراي به عاجلراحت و رنج از بهشت خلد و ز دوزخ            چاشنيي دان در اين 

 (دنياي پر از آرزو)  سراي پر خيال  
  )73(ديوان، ص               سراي پر خيالت جز وبالگمان شو زانكه نايد حاصلي                      زين  بي
 (مجاز: دنياي مادي)  سراي رنج و تيمار و تعب  

  )96(ديوان، ص سراي رنج و تيمار و تعب؟اي طلبگار طربها، مرطرب را غمروار               چند جويي در 
 (محل عبور و گذر)  سراي رهگذر  

  )175ديوان، ص(     سراي رهگذررهگذار است اين جهان ما را، بدو دل در مبند      دل نبندد هوشيارا اندر 
 (دنياي موقت و زودگذر)  سراي سپنج  
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  )368سنگ بسيار ساختي بر سنگ              (ديوان، ص                        سراي سپنجدل نهادي در اين 
  (دنيا) سراي غرور  

  )76يوان، صخورده بسيار ساليان و شهور               (د                       سراي غروراي كهن گشته در 
 (دنيا) سراي فاني  

  )69بردي علم اي خام خيره بر بام؟          (ديوان، ص                            سراي فانياز بهر چه اندر 
  (محل اقامت يا سكونت)  سراي قرار  

  )14(ديوان، صدل منه اينجا و مرنجان روان                                    سراي قراررهگذر است اين نه 
 (محل تالش و زحمت)  سراي كار  

  )320تا روز قيام و نفخت صور                (ديوان، ص                         سراي كار استگيتي به مثل 
 (خانة خويشان)  سراي كسانه  

  )383(ديوان، ص سراي كسانه   آمدني اندر اين سراي كسانند                         خيره برون شو تو زين 
 (جهان) سراي كهن  

  )168من                    تا كهنم كرد صحبت دي و بهمن       (ديوان، ص سراي كهندير بماندم در اين 
  »گنبد«) واژة 1- 6

كشد كه به رنگ، شكل، هيأت و صفات وخصايص  ناصرخسرو، در وراي اين دنيا، گنبدي را به تصوير مي   
  پر از درس و عبرت است: 

 (مجاز: آسمان كبود و نيلي)  گنبد آبگون 

 )111صديوان، يكي كاركن رفتني لشكري است         (                         گنبد آبگونتو را جان در اين 

 اخضر  (مجاز: آسمان سبز رنگ) گنبد 

  )132صديوان، ( گنبد اخضرميمون شجري بود پر از شاخ شجاعت                بيخش به زمين شاخش بر 
 (گنبد بلند)  گنبد بر رفته 

 )303صديوان، ي وفا به دست جفا رفته                     ( خانه                      گنبد بر رفتهاي زود گرد 

 د بسيار فن  (مجاز: روزگار پر فريب)گنب 

  )160صديوان، (                    گنبد بسيار فندام و دد را دام مي سازي و باز                دام توست اين 
 روزن  (مجاز: آسمان)گنبد بي 
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 )36صيوان، د(       گنبد بي روزن     ت آورد در اين  نيك بنديش كه از بهر چه آوردت              آن كه

 روزن  (مجاز: آسمان پر ستاره)گنبد پر چراغ بي 

 )328صديوان، (                     گنبد پر چراغ بي روزناي آن كه به امر توست گردنده                  اين 

 (مجاز: آسمان نيلگون)  گنبد پيروزه 

  )36صديوان، است              كه چو باغي است پر از الله و پرسوسن      ( گنبد پيروزهمعدن نور بر اين 
  »و تركيباتي ديگر مانند

گنبد پيروزة بي روزن گردان (مجاز: آسمان نيلگون دوار)/ گنبد پيروزه پرند (مجاز: آسمان نيلگون لطيف)/ 
 ردنده)/ گنبد زنگارگون (گنبد اخضر)/گنبد پيروزه پيكر/ گنبد چنبري (مجاز: آسمان گرد)/ گنبد دوار (گنبد گ

گنبد غدار (مجاز: روزگار فريبكار)/ گنبد كيوان (مجاز: باالترين نقطة آسمان)/  گنبد سيمين (گنبد آبگون)/
گنبد گرد گرد اخضر (مجاز: آسمان گردان سبز)/ گنبد گردنده (مجاز: آسماني كه به  گنبد گردا (گنبد گردنده)/
 رخد)/ گنبد نيلوفري (گنبد آبگون)چ دور خود يا ديگري مي

  »جهان«) واژة 1- 7
  گويد:سخن مي جهاناي پندآموز است؛ وقتي از نگاه ناصرخسرو به زمين و آسمان در پس هر واژه

 فايده)ثمر و بيحاصل  (دنياي بيجهان بي  
  )492صديوان، اي خورده جهان و ديده دامش را             (                      جهان بي حاصلپرهيز كن از 

 وفا  جهان بي  
  را برگزيد و بد گزيد                  الجرم بر دست خويش ار بد گزيد او خود گَزيد جهان بي وفااين 

  )51صديوان، (                                                                                                              
  

 ارزش)جهان سفله  (دنياي پست و بي  
  )58صديوان، اي زمام؟             ( به فرمان كردگار           كوتاه كن، دراز چه افگنده جهان سفلهدست از 
 (دنياي زودگذر و نابود شونده)  جهان فاني  

  )342صديوان، ؟                    (جهان فانييا چون نكني طلب چو ياران                     داد خود از اين 
   جهان فريبنده  
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  )480صديوان، را نوش بر روي                     چو زهر است در پيش و رنج است نازش    ( جهان فريبنده
 (دنياي ناپايدار)  جهان گذرنده  
ديوان، گذرنده است                       سرما ز پس گرما سرّا پس ضرّا                    ( جهان گذرندهاحوال 

  )4ص
   جهانِ مرد فريب  

  به دست راست شكر دارد و به چپ حنظل                    جهانِ مرد فريبمرا خبر نه ازانك اين 
  )192(ديوان، ص                                                                                                          

  »چرخ«) واژة 1- 8
  كشد: يا چرخ را به تصوير مي

 پايان)انجام  (روزگار بيچرخ بي  
  گر تو كار دين نياغازي كي آغازي؟  عمرت را بينجامد              پس اكنون انجامچرخ بيهمي اين 

  )128ص ديوان، ( 
   چرخ بيدادگر  

  )122ص ديوان، و گشتن هموارش       ( چرخ بيدادگراز تو هموار همي دزدد عمرت را                   
  چرخ جافي  

ص ديوان، محضرم     ( چرخ جافيفعلهاي او زمن برخوان كه من                            من تو را زين 
470(  
   چرخ جفاپيشه  

  )435ص ديوان، به بيدادي                     از دلش راحت و ز تنش تن آساني     ( چرخ جفاپيشهبرده ازين 
 چرخ مردخوار    

 )125مرا؟          (ديوان، ص چرخ مردخوارچون خورم اندوه او چو مي بخورد                   گردش اين 

 خ نادانچر    

  بدكنش                    نزد يكديگر هگرز اين هر دو را بازار نيست  چرخ نادانمرد دانا بدرشيد و 
  )311(ديوان، ص 

  »خانه«) واژة 1- 9
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  كند:ياد مي خانهيا از  
 (جاي اندوختن و به مجاز دنيا)  خانة الفنج  

  )413صديوان، زين معدن كوشش                   برگير هال زاد و مرو الغر و دريوش    ( خانة الفنج وزين 
 (خانة ويران و به مجاز دنيا) خانة بيران  

  )196صديوان، ؟        (خانة بيرانمزين پسم باز كجا برد و همي خواهد              چون برون آرد از اين 
 ه مجاز فلك و روزگار)پنجره و ب روزن (خانة بي خانة بي  

  )498صديوان، روزني؟                     ( روز تو كي نيك شود تا چنين                        فتنة اين خانة بي
 (مجاز: بدن؛ كالبد)  خانة پراستخوان    

  )15صديوان، ( خانة پر استخوان               ست                     بسته در اين  جان تو از بهر عبادت شده
 (خانة پر نقش آباد و به مجاز جسم) خانة پر نگار معمور  

  )319صديوان، (                    خانة پر نگار معموربسترد نگار دست ايام                              زين 
  و تركيباتي ديگر از اين دست:

(خانه  خانة خرابخانة پنج در (مجاز: مغز به اعتبار حواس پنج گانه)/ خانة تاريك و تنگ (مجاز: دنيا)/  
  (مجاز: دنيا)/  خانة دو درويران و به مجاز دنيا)/ 

  »جهل و جهالت«هاي ) واژه10-1
با حك كردن  برد،شناس آگاه از جهل و جهالت زمان خود رنج ميناصرخسرو وقتي به عنوان يك جامعه    

  طلبد:ها را به بيداري ميآن در صفحه صفحة ديوانش، ديده
 چاه جهل  

  )92صديوان، برآيي              ( چاه جهلآل رسول خداي حبل خدايند                     چونش گرفتي ز 
   خواب جهالت 

 )358سر خويش      بركني تا به سرت بر وزد از علم نسيم   (ديوان، ص خواب جهالتوقت آن است كه از 

  ديو جهل  
  )410ص ديوان، (           پند شايد ديو جهلت را طناب                   را به پند من ببند ديو جهلت

   رسن جهل  
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 )428ص ديوان، (         وسواس ةو سلسل رسن جهل                             ين ستوران كرده در گردن 

   رود جهل 

 )426ص (ديوان،     باد خوش بزنده و كشتى و لنگرند                   رود جهلموج بحر فتنه و طوفان  ز

روى جهل    
 )497ص ديوان، (           برنكشى از سرت آهرمنى؟                      روى جهلچونكه نشويى به خرد 

   زنگ جهالت  
  )91ز جانت چون بزدايي؟   (ديوان، ص زنگ جهالتجز كه جسد را همي نداني ترس                      

  و تركيباتي ديگر مانند:
  لباس جهل   صفراي جهل/ گرد جهالت/  جهل/  صفراي جهالت/  شبزنگ جهل/  زنگار جهل/  سپه جهل/   

  »چاه«) واژة 11-1
اي و در تضاد  نشاندن وقفه واژهنمادين به مظاهر طبيعت از تكرار بيناصرخسرو گاهي غير مستقيم با نگاهي 

داند و بارها و نمايد؛ براي مثال، چاه را مظهر پستي مياي ديگر، مفهومي متعالي را  برجسته ميآن با واژه
  دهد:بارها آن را در مقابل چرخ، جوزا، كيوان، بام بلند، مشتري،گاه و...قرار مي

   (از فرش به عرش رسيدن؛ مقام و منزلت يافتن) بام برشدناز چاه به 

  )57صديوان، ( بامزين چاه زشت و ژرف بدين بي قرار                   تدبير آن همي كنم اكنون كه بر شوم
 (مقام و منزلت يافتن)  چاه به جوزا بر شدن از 

  )5(ديوان، ص        از چاه به جوزا جانت به سخن پاك شود زانكه خردمند             از راه سخن بر شود
 از چاه به چرخ اعظم برآمدن   

  )278گر تو بپذيري ز من نصيحت                    از چاه برآيي به چرخ اعظم                   (ديوان، ص
 از چاه به چرخ عالي برآمدن   

 )467(ديوان، ص                به چرخ عالياز چاه برآيي گر روي به آل پيمبر آري                          

 از چاه به كيوان شدن  

 )133(ديوان، ص          بر گنبد كيوان شد از اين چاه مقعرتا راه بديد اين دل گمراه و به جودش           

 از چاه به مشتري برآمدن  

 )261آيي                 (ديوان، صگر جهد كني، به علم از اين چاه                 يك روز به مشتري بر
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 (از ذلّت به عزّت رسيدن؛ از مقامي پايين به مقامي باال رسيدن) از چه به گاه برشدن 

  كجاست جاي هنر جز به زير تيغ و قلم؟        بدين دو برشود از چه به گاه شاه و رهي 
  )321(ديوان، ص                                            

  نهد: دهنده ميتلخ و آزاردهنده را به كرات كنار خرماي شيرين و آرامش خارو يا 
 (نظير گل و خار با هم بودن؛ توأم بودن سختي و راحتي)  خار با خرما بودن  

  )226اين همي گويد كه گرمان نيستي دو كردگار          نيستي واجب كه هرگز خار با خرماستي (ديوان، ص
  ارزش را در قبال باارزش به دست آوردن)بيخار به خرما خريدن (چيزي  

  )336ص(ديوان، نخرّد بجز غُمر خارش به خرما                     از اين است با عاقالن خارخارش         
  »ريحان«ة واژ) 12-1

ريحان برد؛ براي مثال، با واژة سازد كه هيچ ذهن خالقي ره به آن نمي تر آنكه گاه با كلماتي تركيب ميعجيب
  آورده است:

 ارزش چيزى را ندانستن( ريحان از مغيالن نشناختن( 

 )386ص (ديوان،          ريحان نشناسى از مغيالن؟                       دت چون همى توـْه َ د كه  ريحان

 به راحتى دست يافتن( ريحان راحت از جان كسى شكفيدن( 

  جان كس ريحان راحت نشكُفيد به علم از جز      راحت روح از عذاب جهل در علم است ازانك 
  )53ص(ديوان،                                                                                                          

 »فلسفي، كالمي«هاي ) واژه13-1

ها در اشكال و معاني متفاوت آن پيش واژهاو حتي در عرصة فلسفه و كالم نيز بااستعمال آگاهانه و مدبرانه 
گواه كوچكي بر عالم، عقل و نفس هاي  تاز اين حوزه در شعر و به زبان فارسي است؛ نگاهي به زير مدخل

  اين ادعاست:
  »عالم«) واژة 13-1- 1

 ادي؛ جهان ظاهر)م(در فلسفه قديم: عالم   عالمِ اجسام  
  )318ص(ديوان، آن كه در عالم اجسام چنينش پسر است          فخر بر عالم ارواح و بر ارواح كند         

   (در فلسفة قديم: عالم نفوس مجرد؛ جهان غيب)عالم ارواح 
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  )318ص(ديوان، فخر بر عالم ارواح و بر ارواح كند                آن كه در عالم اجسام چنينش پسر است   
 (دنياي پس ازمرگ ؛ مقـ ِ  عالم فاني) عالم باقي  

  )90ص(ديوان،  معدن والفنج گاه توشه مايي                                       عالم باقيورفنايي وسوي د
 (عالم ظاهر؛ عالم مادي)  عالم پيدا  

  )378(ديوان، ص جان را كه نهان است نهان است چنو دار                   عالم پيداستدارِ تن پيداي تو اين 
 (در فلسفة قديم: عالم اجسام)  عالم جسماني  

  )437(ديوان، ص              عالم جسمانياي به تركيب شريف تو شده حاصل               غرض ايزدي از 
 عالم مادي؛ جهان محسوسات)(  عالم حس  

  38را سرانجامي                      (ديوان، ص عالم حسهر كاري را يود سرانجامي                   تو 
  (عالم صغير) عالم خرد  

  )156ضعيف و دانا                         وين عالم مردي بزرگ و نادان               (ديوان، ص عالم خرديتو 
 عالم ملكوت)(  عالم دوم  

  )243كه بود كارگاهشان                       ويران كنندگان بنا و بناگرند                (ديوان، ص عالم دومدر 
 (مجاز: وجود انسان؛ مقـِ عالم كبير) عالم صغير  

  )103(ديوان، ص      عالم صغيراين عالم بزرگ ز بهر چه كرده اند؟                  از خويشتن بپرس تو، اي 
 علْوي)(در فلسفة قديم: علم  عالم عالي  

138كشتي او چيست؟ اين قباب اسافل          (ديوان، ص                است عالم عالي بحر عظيم از قياس(  
 ْ(در فلسفه قديم: عالم امر؛ مقـِ عالم سفلي) ويعالم عل  

  )119رسد                         چون كني مر علم را با جان عجين           (ديوان، ص عالم علويجان تو بر 
 باقي)(عالم مادي؛ مقـِ عالم  عالم فاني  

  )296ص(ديوان،          عالم فانيشوجود و مجسم شده در م            ممستنصر باللّه كه او فضل خداي است
 (در فلسفة  قديم: عالم سفلي؛ عالم مادي)  عالم فرودين  

  )169مسكن            (ديوان، ص عالم فُرودينمسكن تو عالمي است روشن و باقي              نيست تو را 
  »عقل«) واژة 13-1- 2

 الدر فلسفة قديم: نيروي حاكم بر جهان ماده كه عامل پيدايش  عقل فع)ر محسوسات است)صو  
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  )245شاينده به عقل يك پيمبر؟                  (ديوان، ص                         عقل فعالغواص چه چيز؟ 

 رانديش و تدبيرگر)(خرد چاره عقل مدب  
  )309از اينجا در طريق دين مثالي                 (ديوان، ص                              مدبِر عقلنيايد آنگهي 

 كند)(در فلسفة قديم: عقلي كه شخص به مرور كسب مي  عقل مكتسب  
  )98(ديوان، ص عقل مكتسبراست گويم، علم ورزم، طاعت يزدان كنم       اين سه چيز است اي برادر كار 

  »نفس«واژة ) 13-1- 3
 گويي و خردورزي است)نفس انساني  (در فلسفة قديم: نيرويي در انسان كه منشأ سخن 

 )58(ديوان، ص                           نفس انسانيزيرا كه خبر نبود ترسا را                       از قدر بلند 

 ي  (در فسلفة قديم: نيرويي در انسان و حيوان كه منشأ حيات و حس و حركت است)نفس حس 

 )30كو ماية جهل است و بي فساري                   (ديوان، ص               نفْس حسيديوي است ستمگاره 

 (در فلسفة قديم: نيرويي در گياه، حيوان و انسان كه منشأ تغذيه، رشد و توليد مثل است) نفس رستني 

 )97او در بيخ و حب  (ديوان، ص نفس رستني پيداستفعل  من به يمگان در نهانم، علم من پيدا، چنانك     

 (در فلسفة قديم: نفس ناطقه) نفس سخنگوي  
  )49من كليد حصار است     (ديوان، ص نفس سخنگويعلم عروض از قياس بسته حصاري است            

 (ر افالك كه پس از عقل اول قرار دارددر فلسفة قديم: روح عالم و نفس مدب) نفس كل 

 )85اي زان و شادان      (ديوان، ص منش گشتهست آن عنايت             كه تو خوشيافته نفس كلگل از 

 (نفس كل)  نفس كلّي 

  )85به اركان         (ديوان، ص نفس كلّيزر و سيم و گوهر شد اركان عالم                 چو پيوسته شد 
 (نفس انساني) نفس مردمي 

 )226ص(ديوان،   از كلّ خويش اجزاستي نفس مردمينفس ما بر آسيا كي پادشا گشتي به عقل        گرنه 

 (نفس انساني)  نفس مفكّر 

 )508ز مفكّر       (ديوان، ص نفس مفكّرز انديشه غمي گشت مرا جان به تفكّر              ترسنده شد اين 

توان يافت كه كشف آنها درخور تعمق ارزشمندي در ديوان ناصر ميهاي در اين رهگذر چه بسيار گنجينه    
  بيشتر است.
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  نتيجه

آنچه از تدقيق در اشعار ناصر خسرو، صرف نظر از آتار منتورش، بر مي آيد اين است كه آن حكيم نكته    
امروزه از پس هزار پرداز، خواسته يا نا خواسته، برگنجينة زبان فارسي تعابير و تركيبات بسياري افزوده است. 

و اندي سال، شايد در بادي امر، ارزش كار ناصر خسرو چندان به چشم نيايد اما با امعان نظر به اين كه در دو 
قرن آغازين تجديد حيات فرهنگ و زبان فارسي دري، پايمردي فرهيختگاني چون ناصر خسرو بود كه به 

اريخي خود را در عرصة علم و تمدن ايراني، اسالمي و زبان فارسي آن توانايي را بخشيد كه جايگاه واالي ت
جهاني باز يابد. اگر به انبوه واژه هايي كه در اين مقاله تنها به عنوان نمونه ذكر شد، با ديدة كارشناسانه 
نگريسته شود، دريافته خواهد شد كه بيشترين همت ناصرخسرو مصروف امر تركيب سازي و واژه پردازي 

فن نيز مبرهن است كه وسعت دايرة واژگاني يك زبان تا چه مايه توانش آن را در ايراد  شده است و بر اهل
معاني مختلف، ارتقا مي دهد. طرفه اين كه مقايسة اشعار ناصر خسرو با شعراي متقدمش، في المثل رودكي، 

ن نيست مگر به نشان مي دهد كه پيچيدگي معنا و عمق محتوا در ديوان اين حكيم به مراتب بيشتر است و اي
دليل توانش زباني ناصرخسرو كه بخش عمدة آن محصول واژه پردازي هاي اوست. به ديگر سخن، چيرگي 
ناصر خسرو به زبان فارسي و قدرت او در تركيب آفريني بوده كه توانايي انديشيدن به مسائل عميق فلسفي و 

مذكور در باال نيست بخوبي آشكار مي شود  كالمي را به او بخشيده است. همچنان كه از واژه ها و تركيبات
  كه درصد بااليي از نوآوري هاي زباني ناصر خسرو در حوزة علوم عقلي، بويژه كالم، بوده است.

ملخص كالم آن كه اگر فيلسوفان و متكلمان ايراني، همچون خواجه نصيرالدين طوسي و يا بابا افضل كاشاني 
ة فلسفي و كالمي خود را به زبان سليس و شيرين و روان فارسي بيان و ... توانسته اند افكار ژرف و گسترد

كنند و از اين طريق زبان فارسي را نيز به عنوان زبان دوم جهان اسالم از ركود و خمود برهانند، وامدار 
مجاهدت هاي ناصر خسرو و ابن سينا و بيروني هستند. چراكه اين بزرگان و باالخص ناصر خسرو بود كه 

ن فارسي آن قابليت را داد كه از حيطة بساطت و طبيعن به در آيد و در آسمان عقالنيت و انتزاعيات به زبا
  پرواز كند. 
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