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 یهاشهیاست. اند یادب فارس خیبزرگ در تار یهاتیاز شخص یکیارج و گرانی شمندیشاعر و اند ناصرخسرو
برخوردار است که در طول  یمانده، از چنان ارزش یآثار منثور بر جا گریو د یحکم دیکه در قالب قصا یو
روزگار خود  ۀناصرخسرو به وضع جامع. قرارگرفته است شهیاهل ادب و اند ۀهمواره مورد توجه و مطالع خیتار

او در  یو مقام واال یختگیتابد؛ فره یآن را برنم یِو فرهنگ اجتماعی – یاسینابسامان س شیوۀمعترض است و 
 یاهیریها و خرده گاعتراض د،یقصا وانیخوانندگان دکند که اقتضا میحکمت، کالم، شعر و ادب  یعرصه ها

که به  یشود و او در کنار عبارات یتوقع برآورده نم نیا گاه چشم بدارند؛ اما متأسفانه ستهیشا یرا با کالم یو
تعارض  وجود .ریر است و باورناپذامنتظَننشاند که یرا بر دفتر م شایستیاست، کلمات نا رینرمتر از حر یو ۀگفت
 یتن علت خشونت کالمرا به جس نسانناصرخسرو، ا گینآخشمسخت و و کالم  زیسخنان نرم و مهرآم انیم
رفتار کالمی دوگانۀ ناصرخسرو را در دیوان قصاید  ،یلیتحل –ی فیبا روش توص ۀ حاضرمقال در. داردیوا م وی

دو  راستایش خود و دیگر فاطمیان  زیو ن ی ویکالم یهایتابو شکنایم و با بیان دلیل، مورد بررسی قرارداده
را که ناصرخسرو از توجه بدان غفلت ه ای نکت ،انیو در پاایم کردهیدر برابر مخالفان معرفاو  یراهبرد دفاع

 ایم.ودهمنتقدان فراهم آورده است، بازنم یسو ازرا  شیو اسباب طعن و سرزنش خو دهیورز
 

 .یناصرخسرو، خشونت کالم قصایدناصرخسرو،  واژه: دیکل
 

 
 مقدمه. 1

مدیون وجود شاعران و نویسندگانی است که در طی قرون دوام و قوام شعر، زبان، خط، اندیشه و فرهنگ ایرانی 
هایی ارزشمند، ادب و اندیشۀ قوم ایرانی را برجسته و متمادی به قدر وسع کوشیده و با سرایش و نگارش مجموعه

 اند.نامدار ساخته
سی یکی از این بزرگان حکیم ناصرخسرو قبادیانی بلخی است. رفعت مقام علمی و معرفتی ناصرخسرو بر ک

در جامع الحکمتین و زاد المسافرین به عنوان یک فیلسوف و در » ، پوشیده نیست. او شخصیتی جامع االطراف دارد
 . او( 317: 2535محقق، ) « معرفی می شودوجه دین و خوان االخوان و گشایش و رهایش به عنوان یک متألّه اسماعیلی 

نفعل و بریده از جامعه نیست. دیوانش را که مخاطبان بسیاری ها دارد شاعری مدر عین حال که از شعر و ادب بهره
ست. دارد به تعلیم و نشر مضامین حکمی اختصاص داده و مردم روزگار خویش را به کمال و تعالی رهنمون گشته ا

های روزگارش خاموش ننشسته و با فریادهایی رسا که در جای جای دیوانش ها و ناراستیدر برابر نادرستی همچنین
شنیده می شود مسئولیت بیدارسازی دیگران را بر عهده گرفته است؛ بنابراین در کردارش از آنچه بدان باور داشته 

متکی نباشد و شعری نسروده است که متأثر از  چیزی نگفته است که به اندیشه و عقاید وی» عدول نکرده و نیز 
 (. 45: 1388)دشتی، نبوده است  انفعاالت نفسی وی

در گسترۀ ادب فارسی و به ویژه شعر تعلیمی جایگاه واالیی دارد، چنانکه گفته آمد او حکیم، متکلم، ناصرخسرو 
ازه بهره مندی از کمال سبب می شود که مبلغ مذهب اسماعیلیه و نیز انسانی صاحبه اندیشه و خردورز است. این اند

 تیشخص این یهابا سروده ییارویهنگام رو به ویژه دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و خوانندگان شعرش
 مقام ۀستیشا پالوده و پاک و یزبان بارا،  شیهاشهیاند اثبات درستی عقاید و یبرا یاستدالل و احتجاِج و ،برجسته

mailto:vejdani@znu.ac.ir
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های لغزشبرآورده نمی شود و خوانندگان در مواجهه با انتظار  گاه ایناما متأسفانه  د؛ارنبدچشم  وی علمی و ادبی
 شوند.میزبانی ناصرخسرو دچار بهت و سرگشتگی 

زدودن این بهت و سرگشتگی از ذهن و ضمیر خوانندگان دیوان قصاید ناصرخسرو، برآنیم تا در  کمک به برای
 اضع خشونت کالمی در دیوان وی و سپس به بررسی علل بروز آن بپردازیم.مقالۀ حاضر نخست به تبیین مو

 

 تبیین مواضع خشونت کالمی در دیوان ناصرخسرو. 2
های منفی در وجود آدمی است که وقتی منجر به رفتاری شود که در اثر تخلیۀ آن هیجان منفی خشم از انواع هیجان

که از  سازدیرا به ذهن متبادر م یکیزیتعرض ف در وهلۀ نخستخشونت  ۀواژ گیرد.کند، خشونت نام میبروز می
ها معمول بوده است. نمونۀ آشنای آن کشته شدن قابیل به دست برادرش هابیل در آغاز خلقت دیرباز در میان انسان

  و ... خرتمس ر،یتحق ن،ینفر بت،یطعنه، ناسزا، تهمت، غوقتی در لباس  نیزکالم افزون بر خشونت فیزیکی،  است؛ اما 
 تواند آزاردهنده باشد.ظاهر شود می

دار کند، نه تنها را خدشه یآدم تیثیکه ح ینوع بشر محترم است، هر سخن ،یو هم از نظرگاه انساندر آیین اسالم 
ی به حرمتیدارد. ب در پی یمجازات قانون زین یبلکه از نظر حقوق شود،یمحسوب م دهینکوه عملی یاز نظر اخالق
و  شماردیم دهیآن را نکوه یرد انسانخاست که  یگریظلم به خود و د قیاز مصاد ی و حقوقیبه لحاظ اخالق دیگران
 .نخواهدبود رفتهیپذ زیخرد ن ۀنندینظر آفرماز  نیقیباشد، به  دهیخرد نکوه از منظرهرآنچه 

از نظر او همه چیز، » ت. ناصرخسرو شخصیتی است که زندگانی خود را بر سر باور و نشر آیین اسالم گذاشته اس
حتی فلسفه و علم و خرد باید در خدمت دین قرار گیرد. هر موضوعی که ناصرخسرو در آثار خویش مطرح کرده در 

از این رو بهتر است در ابتدا به اجمال جایگاه خشونت کالمی  ( 200: 1384نظری، ) « دایره جهان بینی دینی قرار می گیرد
 ها آگاه بوده است، بررسی نماییم. که به یقین ناصرخسرو از آنرا در آموزه های اسالمی 

 

  اسالم دگاهیاز د یخشونت کالمنگاهی گذرا به  2-1
بر آن  زانیرالمی. صاحب تفس(70) اسراء، استکردهیانسان را صاحب کرامت و شرف معرف میمتعال در قرآن کر خداوند
رو  نیاز ا (156: 1417 ،یی) طباطبا ندارد ینیّبوده و اختصاص به گروه مع یهمگان ادشدهی یۀدر آ "کرامت"است که 

است. اهل سخن گفتن و قول معروف فراخوانده مانهیاند به کربوده شرب یرا که الگوها امبرانیپ یپروردگار عالم تمام
 اسمٌ فُعروُالمَ» .انندخویم"معروف"شود  دییشرع تأ ایعقل  ۀلیبه وس اشیدگیرا که پسند یهر عمل زیلغت عرب ن

 .(595:تایب گران،یو د سیان)«رعِالشَّ وِأَ  قلِالعَبِ هُسنُحُ فُعرَیُ علٍفِ لِّکُلِ
 مانیرا که حضرت سل یانامه سینمونه بلق یدارد. برا اریشواهد بس امبرانیقول معروفِ پ مسلمانان یکتاب آسمان در
 ادی (29) نمل،  "مٌیکتابٌ کر"و از آن با عبارت  نامدیم یگرام یاست، مکتوبحق نوشته یدعوت آنان به سو یبرا
به  است،دهیرا از حد گذران یو سرکش انیگفتن با فرعون که طغو هارون را در سخن ی. خداوند، حضرت موسکندیم
صل لطف اسالم )ص( را حا امبریپ کالم مهرآمیز ،ی. خالق هست(44) طه، دیفرمایسفارش م رآمرانهینرم و غ یکالم
)آل شدندیم هخشن و تندخو بود مردم از اطراف او پراکند امبریکه اگر پ ورزدیم دینکته تأک نیدانسته و بر ا شیخو

و نفرموده  (83)بقره/ دییسخن بگو نیکو مردم به زبانِعموم با  همچنین سفارش خداوند کریم آنست که (159عمران، 
  کنید. است که با مؤمنان و یا حتی مسلمانان چنان

 

 شواهدی از درشتی و نرمی در کالم ناصرخسرو  2-2
ورزد. از دیگر سو ناصرخسرو انسان خردورز تأکید بسیاری می کالم نرم گزینش چنانکه مالحظه شد دین مبین اسالم بر

رود هم به سائقۀ فرهیختگی و هم به سبب تقّید به دستورات دینی، از درغلتیدن ای است که انتظار میصاحب اندیشهو 
 های زبانی در دیوان وی کم نیست.  گویی در امان بماند؛ اما متأسفانه لغزشهای درشتبه ورطه
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، 38) ق  (42، ب 10) ق ایر و گخا (26، ب 36)ق خس و قشور ( 11، ب 70) خر، ق  را او مخالفان مرام و عقیدۀ خویش 

 گرید مواقعیو ... خوانده و در  (52، ب 201) ق گوباره لهیکناره و  یب( 28، ب 228)ق زیپش( 32، ب 169) قستور( 24ب 
 :سروده است نیچن

 ( 227) ق بپپپپپرهپپیپپز از ایپپن لشپپپپپکپپر بپپوزنپپه   
 

 تپپپو ای عپپپاقپپپل ار دیپپپنپپپت بپپپایپپپد هپپپمپپپی
 

لت زین     به حی  ( 205) ق رمۀ حیوانمگر یک ره برون آیی 
 

 بپپبپپرّ از نپپنپپگ نپپادانپپی طپپلپپب کپپن فپپخپپر دانپپش را
 

 ( 235) ق  بپپر خپپوگ رمپپه مپپکپپن شپپپپپبپپانپپی   
 

 ای مسپپپپپپکپپپیپپپن حپپپجپپپت خپپپراسپپپپپپان
 

 ( 243) ق پپپر از مپپار و گپپژدم یپپکپپی پپپارگپپیپپنپپی   
 

 بپپه خپپاصپپپپه تپپو ای نپپحپپس خپپاک خپپراسپپپپان
 

 ( 54) ق زانپپکپپه نپپبپپاشپپپپد عپپجپپب از خپپر خپپری   
 

 نپپیسپپپپپت عپپجپپب کپپافپپری از نپپاصپپپپپبپپی
 

نم    خربپپا گوبپپان و نپپه  نی کپپه نپپه  تو دا  ( 196) ق گر 
 

 چپپون کپپه بپپا گپپاو و خپپرم صپپپپحپپبپپت فپپرمپپایپپی
 

چنین سخن می گوید، وگرنه در دیگر  گاهیگفتن ناصرخسرو همواره چنین نیست. او البته سبک و سیاق سخن
 چیمؤّکد و بدون ه یبا کالم ر،یز تیمثال در ب یبرا. شرافت و کرامت نوع انسان دارد رشیاز پذ یرنگها سخنش جای
 .خواندیو محافظت م میتکر ۀستیو شا یها را نهال خداانسان یتمام یو شرط دیق

 ( 78) ق نهپپال و نپپه بشپپپکن نینپپه برکن تو ز چیه    
 

 نپپدیپپنپپهپپال خپپدا کسپپپپپرهیپپخپپلپپق هپپمپپه 
 

 .استکه خط خداوند در آن نگاشته شده کندیمانند م یمردم را به دفتر ۀوجود هم گرید یشاهد در
 (16) ق او را شپپپپخپپ  مپپردم دفپپتپپرسپپپپت خپپط

 

 جپپپز عپپپالپپپم زبپپپان سپپپپپتیقپپپول او را نپپپ
 

 .شماردیم یخداوند در عالم هست همانیمرا ها هم انسان ی دیگرانمونه در
 ( 194) ق ؟وانیپر ز چراغ ا نیاسپپپت در انشپپپانده چون    

 

 زدیپپتپپو، تپپو را ا یپپیگپپر نپپه مپپهپپمپپان خپپدا
 

را دوست و  انیحیمسلمانان و مس امبرِی. پردیگیدربرم زیرا ن رمسلمانانیغ یحت خسرومهرِ ناصر ،یمواقع نیدر چن
 دارد.بازمی حیمس روانیبا پ یرا از دشمن نیو مسلم کندیقلمداد م گریکدی قیرف

 قانندیو رف مبرانیپ شانیا ( 77) ق ؟ترسا را هدهیتو ب یدشمن چون

بار درخت زمانه ، سازدیآشکار مها مطلقِ انسان ۀرا دربار شیباور خو خسرودست که ناصر نیاز ا یاتیاب در
درخت بوستان جهان  و...( 7، ب194؛ ق52، ب179؛ ق17، ب166؛ ق1، ب70؛ ق11، ب61؛ ق11، ب9؛ ق45،ب 3) قخواندن
؛ 52، ب 179؛ ق26، ب 172) ق ها انسان دنِینام المو کشتزار ع و...( 35، ب171؛ ق30، ب 78؛ ق 7،ب38؛ ق9،ب33) قدانستن

 .دارد یبسامد قابل توجه و...( 21، ب 236ق 
در دیوان « کم آزاری » شود؛ اما دعوت به های کالمی سبب آزار دیگران میشکنیبا تابو علی رغم آنکه او خود گاه

 کند.ایست معرفی میوی کم نیست و حتی بر خالف انتظار، زبان خویش را نیز زبانی به دور از سخنان ناش
 چپپون بپپیپپازاری مپپرا یپپا نپپیسپپپپتپپی مپپردم مپپگپپر

 

مردم مپپدر می،  مرد نی در  ک عوی  می د ه  ( 174) ق گر 
 

 جپپز کپپم آزاری نپپبپپاشپپپپد مپپردمپپی گپپر مپپردمپپی
 

 گپپپرگ درنپپپده نپپپدرّد در بپپپیپپپابپپپان گپپپرگ را
 

 ( 284) ق بپپپفپپپزای تپپپا کپپپمپپپال بپپپیپپپفپپپزایپپپی 
 

 بپپپر خپپپوی نپپپیپپپک و عپپپدل و کپپپم آزاری
 

مال اسپپپپت   ( 120)  آن یمینشپپپخ  دین را این شپپپ
 

 پپپپارسپپپپپایپپپی را کپپپم آزاری اسپپپپپت جپپپفپپپت
 

 ( 197) ق کپپه مسپپپلمپپانی این اسپپپپت و مسپپپلمپپانم
 

 حپپپق هپپپر کپپپس بپپپه کپپپم آزاری بپپپگپپپزارم
 

 ( 172) ق هپپپمپپپچپپپون ز حپپپرام هپپپا ازارم 
 

 پپپپاک اسپپپپپپت ز فپپپحپپپش هپپپا زبپپپانپپپم
 

ی ناصر خسرو کالمرفتار نشان می دهد که  -که در دیوان ناصرخسرو نظایر بسیاری دارد -شواهد ذکر شده   
. حتی اگر این دوگانگی در دهیزشت و نکوه یدارد و گاه کلمات دهیو پسند کوین یدوگانه است؛ گاه واژگان یرفتار

شد، باز هم ذهن آدمی برای توجیه آن به دنبال دلیل می گشت، چه رسد به شخصیت ظاهر می میکالم انسانی عا
ها را بر سرزمین خراسان است و وظیفۀ زعامت انسان« حجت»  واالیی همچون ناصرخسرو که در کنار وفور دانش،
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مقاله دوم دلیلی باید که در بخش ها را سببی نیست و ظهور و بروز آنتندی ها بیعهده دارد؛ از این رو به یقین این 
 در صدد بازنمایی آن خواهیم بود.

 

 ناصرخسرو وانیدر د یخشونت کالمبررسی علل . 3

 علل اجتماعی  3-1
روزگار زندگانی ناصر خسرو روزگار کناره گرفتن جامعه از مسیر خرد و تعادل و سوق یافتن به سوی جمود و تعصب 

اتحاد غزنه و بغداد که از زمان محمود بر ایران سایه افکنده، یک دورۀ انحطاط فکری و مغزی را آغاز کرده » است.
قی که از تمدن بیگانه اند، چه بر حسب خشکی و تعصبی است که در زمان سلجوقیان ادامه می یابد. ترک های سلجو

که بر نژاد و قبیلۀ آن ها حاکم است و چه بنا بر حسابگری سیاسی که دوام حکومت خود را در همدستی با بغداد می 
 ( 34: 1355اسالمی ندوشن، ) « بینند، جز این راهی ندارند که انحطاط را به جلو برانند

ی که از سوی خلیفۀ فاطمی مصر بر دوش او نهاده شده است، عزم آن دارد که تکلیف ناصرخسرو به سبب مسئولیت
در پی آفریدن جهانی آراسته به عدالت   خویش را در برابر مردم جامعه به جای آورد؛ او با آرمان گرایی و کمال طلبی

ا ماندن در انحطاط و خرافه پرستی رود که گویبا امید و انتظار به سوی مردمی می» رو و فضایل اخالقی است؛ ازاین
خوردند و شیادان شهر نیز م غوطه میهای طوالنی در خواب و توهّها و سدهها سالرا از پیش تصمیم گرفته بودند. آن
دارد. چریدند. ناصر در این پهنۀ خواب گرفته و خرافه زده، بانگ بیداری برمیپیوسته در جهل و احساس اینان می

ی آنان از بند دیوِ دروغ می کوشد و شب و روز را در دغدغه و اضطراب از اوضاع زندگی آنان به سر شاعر برای رهای
خواهد که در آداب و اصول آور با آنان استدالل می کند. از همه میآورد؛ در حد مقدور و با صبر و آرامش شگفتمی

امید می بندد؛ اما سخن و فریاد او مانند  دینی خویش با درنگ و آگاهی بنگرند، هشدار می دهد، فریاد می کشد،
 .( 90:  1378درگاهی، ) «پژواکی به خود او برمی گردد

های خلفای عباسی، ستیز حاکمان وقت با دیگراندیشان که فریبکاریدر کنار انحطاط کنش و منش مردم جامعه 
کالمی و مذهبی که در نفی و طرد  ناصرخسرو نیز در زمرۀ آنهاست، جدل و جدال میان علما و پیروان فرق گوناگون

ایفا می کند و سبب ضعف و سستی دلبستگی و  اساسی یرانگیختگی خشم ناصرخسرو نقش، در بکوشندیکدیگر می
 شود.پیوستگی او با جامعه و مردم روزگارش می

 

 علل روانشناختی 3-2
است که  یزیکالم هم چ نیرفتار است. بنابرا کیزند،  یهر آنچه که از انسان سر م ،یشناخت یروان شناس دگاهیاز د »

 یانآدم یرفتارها هدف است و هدف تک تکِ  کیرفتارها معطوف به  ۀهم .رفتار است ۀرمجموعیزند و ز یاز ما سر م
  .خودشان است یدرون یازهایاز ن ازیچند ن ای کی یارضا
توانند یشوند و نمیبه هدفشان ناکام م دنیها در راه رسانساناست؛ هرگاه  یناکام ]یخشونت کالم [لیدل نیاول» 
خورد و دست به رفتار یخواهند، توازنشان بر هم مینم نند،یبیرا که م یزیچ ایخواهند برسند یکه م یزیبه آن چ
 .( 1395) صاحبی، فتارهاستاز آن ر یکیهم  یزنند که خشونت کالمیم زیخشونت آم

در هم رفتار خشونت آمیز انسان ها را حاصل محرومیت و ناامیدی  پرخاشگری -تئوری ناکامینظریه پردازان 
 (. 185: 1379)سفیری، دستیابی به اهدافشان می دانند

نیز مواجهه با آنچه سبب آزار آدمی می شود، احساساتی منفی در وی  تئوری واکنش به رویدادهای آزار دهندهطبق 
 .( 211: 1385) صادقی، زایش می دهدبرمی انگیزد که میل به پرخاشگری را در وجود وی اف

در سفرنامۀ خود  نیز داشته است. او واالییمی دانیم که ناصرخسرو افزون بر جایگاه رفیع علمی، جایگاه اجتماعی 
در دیوان  .( 1: 1374دبیرسیاقی، ) « من مردی دبیرپیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی » می نویسد: 
 سراید:ۀ موقعیت پیشین خود چنین مینیز دربار
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 ز مپپپن مپپپجپپپلپپپس مپپپیپپپر و صپپپپپدر وزیپپپر   
 

 هپپپمپپپان نپپپاصپپپپپرم مپپپن کپپپه خپپپالپپپی نپپپبپپپود
 

 ( 217) ق ادیپپبپپم لپپقپپب بپپود و فپپاضپپپپل دبپپیپپر    
 

 بپپه نپپامپپم نپپخپپوانپپدی کپپس از بپپس شپپپپپرف
 

که  میشویمتوجه م میخوانیاو را  م وانید یرا گذرانده که وقت اییزندگ» اما پس از گرویدن به آیین اسماعیلیه
از زن و  یو دور یخانمان یب ده،یفقر را چش ۀمز ده،یشده، عذاب کش ریخشن بر او گذشته است. تحق اریروزگار بس

 (. 1394سرّامی، ) « است کردهبکشد، تحمل  توانستهیآدم در قرن پنجم م کیرا که  ییهابتیمصۀ بچه و مردمان و هم
برخورد دولتمردان، علمای زمانه و عامۀ مردم با ناصرخسرو به سبب پاسداشت عقیده و پایبندی وی به رسالت 

و  حرمتیمذهبی، ناروا و ستیزه جویانه بوده است. ناصرخسرو در برابر اذیت و آزارهایی که دیده و آوارگی، بی
هایی که در حق خود و باورهایش را علیه ستم گویی هایی که متحمل شده است، به مقابله برخاسته و دشنامکامیتلخ

 .سالحی دفاعی به کار گرفته است نخستین راهبرد و روا داشته شده، به منزلۀ
قرمطی و فاطمی و شیعی و باطنی و غالی » در برابر کسانی که او را  ناسزاگوییزبانی و ناصرخسرو افزون بر تلخ

و  استکردهراهبرد دیگری نیز اتخاذ  ( 92: 1370زرین کوب، ) « خوانده اند و به بدمذهبی و ماجراجویی متهم کرده اند
باور دارد و برای  آن ستایش خود و دیگر بزرگان مذهب اسماعیلی است؛ زیرا وی از بن دندان به حقانیت اسماعیلیه

اند و آن های دیگر مر او را مخالفاند که همۀ فرقههای مسلمانان، برحق آن گروهاز جمله فرقه» نمونه می نویسد: 
ها را مخالف است... و هیچ فرقتی نیست اندر هفتاد و دو فرقۀ مسلمانان که مر او را کافر خوانند فرقه نیز مر همۀ فرقه
 «می گویند که امام از ذریت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله است و امامت از فرزندان اوست مگر این گروه شیعت که

اش در باور به مذهب اسماعیلیه را به های خویش، در عین حالی که استواری؛ لذا با ستایش( 21: 1382) ناصرخسرو،
ضییع شدۀ خود و دیگر فاطمیان و نمودن گذارد، هدفی سیاسی را نیز دنبال می کند. او قصد دفاع از حق تنمایش می

سازد و نشان حقیقت وجودی و چهرۀ معنوی و مقدس بزرگان این مذهب را دارد. می خواهد وجدان جامعه را بیدار 
ها و ای که مجمع نیکی های پاک و کمال یافتهدهد در جامعه ای که از منهج عدالت خارج شده چگونه درحق انسان

 شود. ناشایست نقل و در حق آنان ستم روا داشته میاند سخنانی فضائل

وی را  که است یفاطم ۀفیخل نیالمستنصرباهلل هشتم گزیندبرای ستایش برمینخستین کسی که ناصرخسرو 
 سازد،یممتمایز از دیگران را  فهیآنچه وجود خلبیند. خود می روزگارهم یهاشخ  و گل سرسبد انسان نیپرثمرتر

، 18) ق را سرانجام عالم حسّ  . ناصرخسرو خلیفه1ستای نید ۀشیاز علم و اند شیمندبهرهو  معنوی اوجایگاه رفیع 

 خواند.میو...  (31، ب130) ق نیشهره نگ( 35، ب 23)ق ریماه من (22، ب96) ق مبریپآفتاب آل ( 29ب 
علم  معنویت و که از یابهره اندازۀبه  همو..  یمأذون، داع ب،یاعم از مستج یلیاسماع نییصاحبان رتبه در آ گرید
، ب 228؛ ق24،ب 31)ق وهیپرمو  دهیرا اشجار مبارک، برگز شانیا او .اندزداشتنیحفظ حرمت و عز ۀستیدارند، شا نید

 یسحر ۀو ستار نیصبح صادق، ماه و پرو (40، ب 219) قدست خداوند (26، ب 36) ق نشیاز آفر زدیغرض ا (37و  26
 .(39، ب 218) ق شماردیم نیروح االم نینشاسرار خدا و هم ۀرا خان انیفاطم "امام" یو حتّ (31 ، ب31) ق خواندیم

 به منظور دفاع از خود و باورهایش موسوم است، یداریتحول و ب ۀکه به دور یدوم زندگان ۀناصرخسرو در دور
از شناخت  شیپ که را شود. خودمیقائل  زیخراسان است ن نیکه حجت سرزم یشتنخو یرا برا یارج و اعتبار نیچن
 (12-11: 1378 ،ی) درگاهاست داشته دیجستجوگر و پرترد یذهن ار،روزگ یهانییو آ هاشهینسبت به اند یفاطم ۀفیخل
 پرثمر معرفی می کند. ن،یاز علم د یبهره مند لیبه دل باهللبا مستنصر ییو پس از آشنا دهیفایب ،یختگیفره ۀبا هم

 بپپپه عپپپلپپپم تپپپو مپپپن بپپپنپپپده تپپپوانپپپگپپپرم
 

 آب شپپپپپپور بپپپپودم یاو قپپپپدحپپپپ یبپپپپ
 

 ( 18) ق  یتپپو تپپوانپپگپپر از جپپهپپان تپپامپپزیپپرا    
 

 ( 152) ق  زاللپپم ۀامپپروز بپپدو چشپپپپپمپپ و   
 

                                                           
اگر بیشتر از سه سال مانده بود با آن ذهن حقیقت جویی که داشت، آن چنان تا پایان عمر مفتون فاطمیان نمی در مصر البته مدت زیادی نماند، . »  1

 (. 91: 1370ماند، الُبّد خیلی زود درمی یافت که خلیفه در همه جا خلیفه است) زرین کوب، 
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 . 1نیز همچون دیگر صاحب منصبان در آیین اسماعیلی تحسین برانگیز می سازد، وجود ناصر را دین علم نیهم
 قرآن و شعر حجتکه آیات  ( 109) ق دل دیوان بسنبد همچو پیکان

 ای پسر شعر حجت از بر کن ( 78) ق که پر از حکمت است همچو زبور

 اگر اندوه دین است ای برادر شعر حجت خوان (204) ق که شعر زهد او از جانت این اندوه بگسارد

 شعرم بخوان و فخر مدان مر مرا به شعر ( 299) ق دین دان نه شعر فخر من و هم شعار من

 (34،ب 202؛ ق 53، ب 108؛ ق 5، ب90؛ ق30، ب8؛ ق48، ب 3)ق را آفتاب یشتنبه کرّات خو شیهادر سروده از این رو
، 13) ق ؛ نوعروس(45، ب123)ق شهد و لبن زیو شعر خود را ن (44، ب 147) ق( ابرگوهربار13، ب 198درّ شاهوار) ق 

 زیو پندآم (66، ب 45) قخردمندانه (54، ب 34) ق عالمانه (42، ب 8)قیبدخش نینگ (4، ب165) ق سحر حالل (49ب 
شمارد و بر این را بنده ای بیش نمی د، خوجایگاه شامخ خلیفۀ فاطمیخواند، با این همه در برابر یو... م ( 49، ب54) ق

 کند.بندگی مباهات می
 ستمداغ مستنصر باهلل نهاده ( 208) ق یشانیپ ۀو بر پهن نهیبر بر و س

 

 ناصرخسروموضع غفلت  3-3
در » عقیدۀ وی. نگاه ناصرخسرو پس از گرویدن به مذهب اسماعیلیه تابعی است از متغیرِ  های ناصرخسروارزشگذاری

تمام حوزه ها عقیدتی است؛ لذا همه چیز یک جهت و یک معنا دارد و آن هم، هم معنا و هم سو با اندیشۀ اوست. 
 «ها؛ در غیر این صورت لغو و بیهوده و باطل استو نمایندۀ آن هاهرچه هست یا مؤیّد آن افکار است یا مطابق آن

 (.215: 1391) مسبوق و دیگران، 
ارزشی که در تاریخ ادبیات فارسی دارد، هدف طعن و سرزنش منتقدان ساخته،  تمامرغم آنچه ناصرخسرو را علی

تفاوت و رت ها و تفاوت هاست. آن است که وی گاه از توجه به این نکته غفلت ورزیده که این جهان، جهان کث
و کردار  باورتفکر،  ۀویش یِسانناهمو  ستین یریو گز زیاست که از آن گر یو امر یجزء سرشت هست ناهمگونی
هایی متفاوت و حتی متضاد از حقیقتی های مختلف دریافتبنابراین اگر گروه. تفاوت نیاست از هم یاها جلوهانسان

و  دهدیحق انتخاب م هم به کفار میکه قرآن کر به همین دلیل است طبیعی خواهد بود.واحد داشته باشند بسیار 
 نیلکن چن ؛(99 ونس،ی) «آوردندیم مانیا یهمگ نیزم یمردم رو فرمود،یاگر پروردگار اراده م»  که دینمایگوشزد م

 .است ها وانهادهنخواسته و انتخاب را به انسان
 .ر، زیبایی و ظرافت بیان کرده استرا در سه بیت و در کمال اختصا معنا اینسعدی در باب هشتم گلستان 

 یکی یهود و مسلمان نزاع می کردند چنانکه خنده گرفت از حدیث ایشانم

 به طیره گفت مسلمان گر این قبالۀ من درست نیست خدایا یهود میرانم

 و گر خالف کنم همچو تو مسلمانم
 (537: 1376) گلستان،                   

 یهود گفت به تورات می خورم سوگند

 های مختلفی دارند، دیگرگون می بینند و دیگرگونها نظرگاهحال که تفاوت جزء ذات زندگی است و انسان 
 مهربانانه و م،یمال ده،یمدارا به رفتار معقول، سنج» کنند، خردورزانه ترین کار مدارا پیشه کردن است. برداشت  می
با  جوییو آشتی متیالم .(67: 1385 ،یمروت) «ردیپذیبلند انجام م یبه اهداف دنیرس یکه برا شودیگفته م یاخردمندانه
 یهانشانه نیاز مهمتر شانیا ی گوناگونصدر داشتن در برابر کنش و منش متفاوت آنان و برتافتن باورها ۀها، سعانسان
مهم که سبب حفظ حرمت و شأن  یِاصل اخالق نیم، بر ااسال یدر نظام ارزش .و مدارا با آنهاست گرانیتحمل د
 .استشده اریبس رشسفاشود یها مانسان یاجتماع

                                                           
خودستایی یکی از خصوصیات هنرمندان برتر است که در برابر » . به عنوان یک نظرگاه تأیید کننده می توان این سخن را نیز در نظر داشت که:  1

 (.  290 1385فروم، «) دیگران از خود و هنر خود دفاع می کنند . نه به عنوان اینکه خودستا باشند، بلکه از حقی که وجود دارد پشتیبانی می کنند
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)نراقی،  1«امَرَنى رَّبى بِمُداراۀِ الَنّاسِ کما اَمرَنى بِاداءِ الْفَراِئضِ»   باره می فرمایند:در این) ص ( پیامبر گرامی اسالم  

رِفْقُ الْمَرْءِ وَ سَخاُئُه » فرمایند: . امام اول شیعیان جهان نیز برای غلبه بر دشمن به رفق و نرمی توصیه می ( 341: 1394
. میزان اهمیت و ارزش فروگذارکردن از لغزش دیگران و آسان گیری ( 96: 1377) علی بن ابی طالب،   2« الى اْعدائِهِ حَبِّبُهُی

ایشان وجود انسان عاقل را در مند نیز به وضوح رخ می نماید که در این کالم ارزش ( ) ع نسبت به آنان نزد امام علی
 .( 397همان: ) «  إنّ العاقَِل نِصفُهُ احتِمالٌ ، و نِصفُهُ تَغافُلٌ »تحمل و تغافل خالصه می فرمایند.

و خود ناصرخسرو نیز اینچنین نگرشی، مدارا با خلق را که از مظاهر پختگی، خردمندی و کرامت انسانی است  
 بدان تصریح کرده است، درپی خواهد داشت.
 ( 4) ق با دهر مدارا کن و با خلق مواسا از بیشی و کمیّ جهان تنگ مکن دل

که  زندیسر م یمدارا معموالً از شخص»  .هست ییبخشش و توانا ،یبزرگوار ینوعهای اهل مدارا وجود انسان در
بر خود مهار  یداشته باشد؛ اما به الزاِم اخالق و مهرِ انسان همخشونت  یاعمال قدرت و حتّ ایقدرت بر ترک مدارا 

 یباشد، حتّبه کار بردن قدرت نداشته  ایعمال خشونت که قدرت بر اِ  ی. بر رفتار شخصکندیرفتار م زیو مهرآم زندیم
 .(83: 1376 ،یخرمشاه) « شودیمدارا اطالق نم رد،یصورت بگ یاگر در اوج نرم

عوام و های و پذیرش کاستی مماشات، از تسامح یدورغفلت ناصرخسرو از توجه به این فضیلت اخالقی و 
گزنده در حق دیگران داوری کند و از این روی خود نیز مورد طعن و تعریض سبب شده تا با زبانی شخواص روزگار
 منتقدان قرار گیرد.

 

 گیرینتیجه. 4
های تاریخی ایران است که سیطرۀ بارترین برههو از خشونت دارد یوضع آشفته و نابسامان ناصرخسروی عصر زندگان

 .کندیدر آن غوغا م یمذهب یهانزاع و خشونت فرقه خودرأیی حکام و
به  عوام و خواص روزگارش ۀهجم، فشار جامعه و ناصرخسرو ه، سرکش، سخت و ناسازگارِهندیست وجودی بُعد

ها را با خود همراه تواند آنیخود است. نه م ۀناصرخسرو گرفتار زمانه و مردم زمان. کند یم ینگییآتش را، او و معتقدا
 به نهادنفشار طاقت فرسای روزگار، ارج از کاستن برایاو  راهبرد. همراه شود نانسر آن دارد که با آ نه سازد و

استخفاف مخالفان است؛ اما افسوس که در اتخاذ راهبرد دوم خواسته یا ناخواسته از  نیز باورمندان به آیین اسماعیلی و
آالید که درخور شأن او نیست. اگر آنچه را که از دیدگاه خود رود و کالمش را به الفاظی میمسیر اعتدال بیرون می

ن با شرنگ تلخی و تندی، با شهد راند و سخنانش را به جای آمیختزبان می تر برتر و متینپنداشت نرمحقیقت می
 مؤثرتر بود همچنانکه خود وی فرموده است:صد البته تر و آمیخت، به صواب نزدیکنصیحت می

 به نرمی ظفر جوی بر خصم جاهل ( 85) ق  که کُه را به نرمی کند سست، باران
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