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چکيده
از ديدگاه جامعه شناسی ،ادبيات و جامعه دارای پيوندی تاريخی است .انعکاس مسائل مهم اجتماعی در آثار
نظم و نثر از نمودهای اين پيوند است .شناخت آداب ،رسوم ،روابط اجتماعی ،خانوادگی و نمودهای فرهنگی از
متن آثار ادبی میتواند از دقيقترين بررسیهای جامعه شناختی به حساب آيد .ناصرخسرو از شاعران متعهد ادب
فارسی است .به دليل اهميت مسائل مذهبی و اجتماعی در ديدگاه شاعر بخش قابل توجهی از محتوای شعر او
به مسائل اجتماعی و نمودهای آن اختصاص يافته است .ساختار اجتماعی ،تضاد طبقاتی ،مسائل اقتصادی ،شيوة
طبابت ،وضعيت دينی و باورها و فرهنگ عامه از مقولههای جامعه شناسی هستند که در اشعار او بازتاب يافته
است .مسلم است که ناصرخسرو در موضعگيری های اجتماعی ،سياسی و فرهنگی به دور از تعصبورزی نبوده
است .دين و اخالق راه حلی است که شاعر در رفع مشکالت اجتماعی ارائه میدهد و اين دو را راه سعادت
بشر می شمرد .در اين پژوهش مسائل اجتماعی در ديوان ناصرخسرو مورد بررسی قرار گرفته است.
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مقدمه
با تأمل در آثار ادبی درمیيابيم که شرايط اجتماع بر روی اين آثار تاثير غير قابل انکار دارد .ادبيات تنها
منحصر به کلمات موزون و مخيل نيست بلکه «رسالت بزرگ ادبيات ،پرداختن به خوشیها و رنجهای وجودی
انسان ،احوال نفسانی و حقيقتهای هستی است»(مسکوب .)181 :1731 ،بنابراين ادبيات ،بهترين وسيله برای
بيان عواطف و احساسات ،رنجها ،نيازها ،خواستها و حقوق از دست رفتة انسانها در جامعه است.
آنچه مسلم است اين که ادبيات و جامعه در تأثير و تأثر مداوم هستند .اجتماع در آيينة ادبيات به نمايش
گذاشته می شود و ضمن تأثيرگذاری بر ادبيات و جريان های ادبی ،متقابالً از ادبيات و آثار ادبی تأثير میپذيرد.
اين ار تباط ناگسستنی و دو سويه ميان جامعه و ادبيات ،پديد آمدن علم جامعهشناسی ادبيات را موجب شده
است.
«علم جامعهشناسی از شيوه های گوناکونی با عالم ادبيات پيوند برقرار کرده و شاخة نوينی به نام جامعه-
شناسی ادبيات پديد آورده است .جامعهشناسی ادبيات ،ادبيات و آثار ادبی را به منزلة يک پديدة اجتماعی
بررسی میکند .جامعهشناسی ادبيات می تواند با دقت در آثار ادبی ،اطالعات دقيق و گويايی دربارة روابط فردی
و اجتماعی ،ارزش های فرهنگی ،نهادها ،گروهها ،آداب و رسوم فراهم آورد .اين روش در ايران با نام
«اجتماعيات در ادبيات» شناخته میشود»(فتوحی .)61 :1731 ،جامعه شناسی ادبيات علم نوپايی است که آثار
ادبی را بر اساس اصول و مبانی دو رشتة «جامعهشناسی» و «ادبيات» مورد بررسی قرار میدهد .ادبيات هر دوره-
ای ،انعکاسی از شرايط اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و اقتصادی آن دوره است .روح االمينی ادبيات را زبان حال
و شناسنامة يک ملت میداند که به وسيلة آن میتوان يک جامعه را شناخت ،رويدادها و رفتارهای اجتماعی را
دانست و سير تحولی پديدههای اجتماعی را رديابی کرد(ر.ک .روح االمينی.)1 : 1731
اين حقيقت يعنی انعکاس واقعيت در ادبيات از آنجا ناشی میشود که در هر دوره هنرمند تحت تأثير
محرکهايی واقع میشود که منشأ آن محرک ها شرايط اجتماعی و فرهنگی و سياسی جامعه است و اين
محرکهاست که به اثر هنرمند سمت و سو میدهد .بنابراين ادبيات هر دوره به آيينهای تبديل میشود که اوضاع
اجتماع و ابعاد مختلف فرهنگ آن را با وجود شدت و ضعف در خود انعکاس میدهد و به همين دليل است که
آل احمد ،ادبيات را اصيلترين اسناد تاريخی هر ملت میداند .فرهنگ و همه پديدههای آن اعم از دين ،آداب و

رسوم ،آئينها ،باورها و هنرها ريشه در گذشته های دور تاريخ دارد که با گذشت زمان تغيير و تحول يافته است
و برای توضيح و تحليل پديده های فرهنگی و اجتماعی بايد اطالعاتی از فرهنگ دورههای پيشين در اختيار
داشت .واضح است که الزمة اين امر در اختيار داشتن منابعی موثق و قابل استناد است .بهترين منبع برای ترسيم
سيمای فرهنگی يک دوره ،آثار ادبی آن دوره است که واقعيات اجتماعی و فرهنگی را بهصورت مستقيم و غير
مستقيم در بسياری از موارد به صورت جزئی بازتاب می دهد .اين جزئی نگری يکی از مزيتهای ادبيات است
«حسن ادبيات در اين است که ويژگیهای هر عصری را به دقت ثبت میکند»(ولک ،وارن .)111 :1737 ،در
واقع دليل اختالف آثار فرهنگی جوامع اين است که صاحبان اثر به عنوان کنشگرانی اجتماعی تحت تاثير
فرهنگ و خرده فرهنگ جامعة خويش قرار دارند ،هر چند تأثير فرهنگ بر همةکنشگران به يک اندازه نيست
ولی به هر حال کسی نمیتواند عضو جامعه يا طبقهای باشد و نشانة فرهنگی از آن نداشته باشد(ر.ک .وحيدا،
.)81 :1783
اهميت ناصرخسرو در ادبيات فارسی به دو دليل است :نخست آنکه او شعر را در خدمت دين خود و تبليغ
آن به کار گرفته است و ديگر آنکه از نمايندگان شعر اجتماعی در ادبيات کالسيک به شمار میرود .ناصرخسرو
در ديوان خود تمام اقشاری را که در به وجود آمدن اوضاع نامناسب درجامعه او دخيل بودهاند ،به انتقاد می-
نشيند .در مسير نقد خود حتی از شاه و سلطان نيز باکی ندارد و به همين علت «شايد سزاوار بود به جای اينکه
ناصرخسرو را شاعر گوييم ،او را مجاهد ناميم؛ زيرا شعر و زبان ناصرخسرو به منزلة شمشير برّانی است بر ضد
قشريان ،ر ياکاران ،غاصبان حق مردم .مخصوصاً غاصبان خالفت و تمام عمال جور و ستم»(دشتی-01: 1731 ،
 .)11راوندی ناصرخسرو را مرد دين و سياست مینامد و معتقد است «ناصرخسرو به علت ثباتی که در
نظريات و عقايد اجتماعی خود داشت تا پايان عمر از آزار و اذيت دشمنان درامان نبود»(راوندی.)971 :1780،
هرچند عده ای بر اين باورند که ناصرخسرو بيشتر به بازتاب موضوعات فلسفی ،مذهبی ،اخالقی پرداخته و
کمتر شرايط اجتماعی عصر خويش را در شعرش بازتاب داده است و ديوان او را برای مطالعات جامعهشناختی
منبع چندان مناسبی به حساب نمیآورند(ر.ک وحيدا.)181 :1783،
قصايد انتقادی ناصرخسرو همانند آيينهای جامعه و اوضاع و احوال سياسی و اجتماعی عصر او را به وضوح
در خود انعکاس داده است .شکايات و انتقادات ناصرخسرو ،يادآور برخی شعرهای ويکتور هوگو است که پس
از آوارگی از وطن برای مخالفت با کودتای ناپلئون سوم در تبعيدگاه سروده است(ر.ک .يوسفی.)87 :1737 ،

از ويژگی های بارز شخصيت ناصرخسرو ،صراحت لهجه و بی باکی او در مقابل صاحبان زور و زر است و
از اين رو او را «شجاعترين و صريح ترين نمايندة فکر معترض در ادب فارسی ناميدهاند»(اسالمی ندوشن،
 .)61 :0676وی همه چيز را از دريچة دين مینگرد حتی «انتقادات اجتماعی او تا حد زيادی جنبة مذهبی
دارد و بر اساس عقايد خاص اسماعيليان است و گاهی صورت مباحثهای به خود میگيرد در مسائل شرعی
و فلسفی»(يوسفی .)103 :0676،شرايط اجتماعی و بدبينی شاعر ،اوضاع سياسی ،برده و برده داری ،تضاد
طبقاتی ،نسب سا زی و فخر به نسب ،تعليم و تربيت،معماری و شهرسازی ،طبقات اجتماعی،مشاغل ،مسائل
اقتصادی ،نظام حکومتی و اداری ،فرق و مذاهب ،مسائل پزشکی و باورها و فرهنگ عامه از جمله نمودهای
جامعة دوران ناصرخسرو است که در اشعارش بازتاب يافته است.
شرايط اجتماعی و بدبينی شاعر :رو اج ظلم و ستم و نبود امنيت و رفاه ،موجب بدبينی شاعران نسبت به دنيا
شده بود .يکی از اصلیترين مضمون های شعری ناصرخسرو بدگويی نسبت به دنيا و توصيه به دنيا گريزی
است .اين انديشة موجود نسبت به دنيا ،نتيجة پريشانی اوضاع اجتماعی و سياسی زمان است .دورهای که هر
رو ز حکومت و قدرت در دست حاکم و پادشاهی خودکامه بود و خراسان چون خراس در دست هر يک از
امرا و سالطين میچرخيد؛ دورهای که «عدل نهان گشت و فاش اضطراب» و دورهای که:
چااااکر ناااانپااااره گشااات فضااال و ادب

علااام باااه مکااار و باااه زرق معجاااون شاااد

زهد و عدالت سفال گشت و حجر

جهااااال و سااااافه زرن و درن مکناااااون شاااااد

فعاال همااه جااور گشاات و مکاار و جفااا

قاااول هماااه زرق و غااادر و افساااون شاااد
(ديوان)38-31،

با وجود شرايطی اين چنين است که ناصرخسرو دنيا را کودن ،خوار ،خسيس و خس میداند «زان که نسازد
همه جز با خس و با کودن» و حکمرانی کردن ترکان بر سر خلق را گواه برخس بودن دنيا میآورد.
کودن و خوار و خسيس است جهان و خس

زان نسازد همه جز با خس و با کودن
(ديوان)71 ،

از ديد ناصرخسرو دنيا خواب است ،خوابی آشفته که نبايد دل به آن بست .سراب تشنهکشی است که
«تشنگان بسيار کشتهست اين سراب» ،ديوی است صعب فريبنده که رفتن به راه او شايستة خردمندان نيست،

هرچند در ظاهر مانندة پری و خوشايند همه است اما «زکردار ديوست و نر اژدهاست» .دنيا مادری است که
فرزندش هر روز کهن و سالخورده میشود و خود سال نمیخورد .در نگاه مثبت ،دنيا را تنها مسير جهت فراهم
آوردن توشة سرای باقی میداند و دفتری که خط خدای را در آن میتوان ديد.
بی ثباتی سياسی :دست به دست شدن قدرت و حکومت و بیثباتی سياسی از جمله مسائلی است که
ناصرخسرو در اشعار خود به آن میپردازد:
نگه کنيد که در دست اين و آن چو خراس

به چندگوناه بديدياد مار خراساان را

باه ملاک تارک چاارا غارّهاياد يااد کنيااد

جااالل و ع ازّت محمااود زابلسااتان را

کجاساات آنکااه فريغونيااان ز هيباات او

ز دست خويش بدادناد گوزگاناان را
(ديوان)113 ،

فريغونيان يا آل فريغون که در زمان سامانيان بر جوزجانان حکومت میکردند با قدرت يافتن سبکتگين ،با او
راه دوستی در پيش گرفتند و روابط بين غزنويان و فريغونيان تا زمان محمود نيز دوستانه بود تا اينکه سلطان
محمود با درگذشت ابونصر احمد  -که محمود حکومت جوزجانان را به او سپرده بود -حکومت جوزجانان را
به پسر خويش ،محمد واگذار کرد(ر.ک .فروزانی.)106-101 :1781 ،
در ادامة اين ابيات از تصرف سيستان و ری توسط محمود سخن میگويد:
کسی چنو به جهان ديگری را نداد نشاان

همی به ساندان انادر نشااند پيکاان را

چو سيستان ز خلف ،ری ز رازيان ،بستد

وز اوج کيوان سار برافراشات اياوان را
(ديوان)133 ،

بعد از غزنويان ،سلجوقيان به حکومت دست يافتند؛ اقوامی بيابانگرد و بدوی که هيچ سنخيتی با تخت پادشاهی
نداشتند:
مااار طغااارل ترکماااان و چغاااری را

بااا تخاات نبااود و بااا مهاای کاااری
(ديوان)761 ،

سلجوقيان طايفه ای از ترکمانان غز بودند که در زمان سامانيان در ترکستان ،در درههای عليای رود سيحون
و جيحون سکونت داشتند و چون ديگر قبايل ترک برای يافتن چراگاهای مناسب از مکانی به مکان ديگر کوچ
میکردند(ر.ک.قديانی .) 171 :1789 ،ناصرخسرو نيز به حضور ترکان غز و قفچاق در کنار رود جيحون اشاره
میکند و آنها را شبيخونی از جانب خداوند میداند:
نباااات پااار باااال غزّسااات و قفچااااق

کااه رسااتهسااتند باار اطااراف جيحااون

شاابيخون خدايساات اياان باار ايشااان

چنااين شااايد ،بلاای ،ز اياازد شاابيخون
(ديوان)199-196 ،

قفچاق نيز گروهی از ترکانند که ناصرخسرو اين کلمه را در معنای اميران ترک به کار میبرد:
چااااکر قفچااااق شاااد شاااريف ز دل

حاا ارّة او پيشااااکار خاااااتون شااااد
(ديوان)31 ،

« بخشی از ديد انتقادی او[ناصرخسرو] ،ناشی از انحطاطی است که در فرهنگ خود میبينيد و بخشی
مستقيماً به گردش های منفی در رويدادهای سياسی روزگار او مربوط میشود»(هانسبرگر.)36 :1781،
وی در قصيده ای با مطلع:
چونکه نکو ننگاری جهاان چاون شاد

خير و صالح ازجِهان جَهان چون شد

به خوبی اوضاع اجتماعی جامعة خود را در برابر ديدگان مخاطب به تصويرمیکشد:
خاااک خراسااان چااو بااود جااای ادب

معااادن دياااوان نااااکس اکناااون شاااد

حکماات را خانااه بااود بلااخ و ،کنااون

چونکه کنون ملاک دياو ملعاون شاد

خاااک خراسااان بخااورد ماار دياان را

دياان بااه خراسااان قاارين قااارون شااد

خانااة قااارون نحااس را بااه جهااان

خاااک خراسااان مثااال و قااانون شااد

بنااادة ايشاااان بردناااد ترکاااان ،پاااس

حااال گااه اياادون گاااه اياادون شااد

بنااادة ترکاااان شااادند بااااز ،مگااار

نجاام خراسااان نحااس و مخبااون شااد

چااااکر قفچااااق شاااد شاااريف ز دل

حاا ارّة او پيشااااکار خاااااتون شااااد

الجااارم ار ناقصاااان اميااار شااادند

فضل به نقصاان و ،نقاا افازون شاد
(ديوان)31 ،

ناصرخسرو سلجوقيان را دجال (ص ) ،770خيل ابليس(ص )910 ،ديو(ص )761،118 ،ابليس(ص)110 ،
میخواند و به واسطة حضور آنها و عامالن اهل فساد آنهاست که خاک خراسان را نحس میشمارد:
بخاصه تاو ای نحاس خااک خراساان

پاار از مااار و کااژدم يکاای پااارگينی
(ديوان)11 ،

برده و بردهداری :يکی از واقعيتهای جامعة عصر ناصرخسرو رواج برده و بردهداری بود که بيشتر اين بردهها
را قبايل ترک تشيکل میداداز آنجا که ترکان بيابانگرد ،خشن و جنگاور بودند ،در جنگها به خدمت گرفته می-
شدند و به دليل بهره داشتن از زيبايی نيز در عشق ورزی و کامجويی از آنها بهره گرفته میشد« .غالمان را برای
جنگاوری ،معاشرت ،خدمتگزاری در خانه و سرای زنان ،خنياگری ،طباخی ،فراشی ،حاجبی ،ستوربانی و امثال
اينها میخريدند»(صفا )36 :1717 ،عالوه بر اين موارد آنها در دستگاه های دولتی نيز نفوذ فراوانی داشتند و برای
اخذ ماليات و عوارض نيز مورد استفاده قرار میگرفتند(ر.ک .همان.)33 ،
خلفای عباسی بودند که برای نخستين بار برده های ترک را در لشکر خود به کار گرفتند و پس از آنان نيز
سامانيان از آنان پيروی کردند و در زمان غزنويان و سلجوقيان نيز حضور اين بردگان ،موجب رونق تجارت
برده شد .ناصرخسرو در اشعار خود از غالمان هندو ،زنگی ،چگلی ،رومی ،طنجی ،زنجی و  ...نام میبرد.
به خاطر وجود غالمان زيبارو است که ناصرخسرو ،خراسان را چون بتکدة هند و چين میداند:
وز خاااوب غالماااان هماااه خراساااان

چون بتکدة هند و چين ستانست
(ديوان)111 ،

از غالمان ترک که در اين عهد خريداری میشدند به صورتهای مختلف استفاده میشد ،دستهای از آنان
بازيچة شهوات امرای اين عهد بودند .بر اساس اشعار ناصرخسرو بعضی از فرقههای اهل سنت نيز اين عمل را
مجاز دانسته بودند:
صاااحبت کودکاااک سااااده زناااخ را مالاااک

تيز کردهست ترا رخصت و دادهسات جاواز

ماای و قيمااار و لواطاات بااه طريااق سااه امااام

مر ترا هار ساه حاللسات ،هاال سار بفاراز
(ديوان )117 ،

تضاد طبقاتی :تضاد طبقاتی واقعيتی است که در هر جامعهای وجود دارد «ارسطو نابرابرایهای اجتماعات را
بسته به استعدادهای افراد می داند و معتقد است که طبيعت به منظور صيانت متقابل يکی را فرماندار و ديگری را
فرمانبردار ساخته اس ت .همچنين کسی را که به نيروی هوش عاقبت انديش است بر آن کس که جز با کار بدنی
سودی بر مردم نتواند رساند حاکم گردانده است»(اديبی.)111 :1769 ،
طبيعت گرايان و حکمايی چون افالطون و ارسطو عدم تساوی افراد در اجتماع را ناشی از طبايع آنها میدانند
نه ناشی از نظامها و روابط اجتماعی(ر.ک همان .)110 :ناصرخسرو در قصيدهای با مطلع:
آن که بنا کرد جهان زين چاه خواسات

گر به دل انديشاه کنای زيان رواسات

معتقد است که قول و عمل از صفات آدمی و صفات مردم و خداوند جدا از هم است .آدمی خود مسئول
اعمال خود است .در اين قصيده روی سخن شاعر با اشعريان است که معتقدند همه اعمال و کردار آدمی وابسته
به اراده حق است .وی در خالل اين قصيده به تضاد طبقاتی اشاره میکند که يکی بر بستری از خزّ و بزّ سر بر
بالين می گذارد و ديگری در آرزوی بورياست ،يکی تخت بر سر گنج دارد و ديگری در کنجی بی نواست:
اياان بااه ساار گاانج باار آورده تخاات

وان بااه يکاای کاانج درون باای نواساات

خالاااد بااار بساااتر خزسااات و بااازّ

جعفااااااار در آرزوی بورياسااااااات
(ديوان )11 ،

نسب سازی و فخر به نسب :ترکان غزنوی و سلجوقی که از نژاد وااليی برخوردار نبودند ،به نسب سازی
پرداختند و برای خود شجره نامههای دروغين ترتيب میدادند ،هر يک از اين دو نسب خود را به شاهان قديم
میرساندند و «سالجقه نسبت خود را به افراسياب میرسانيد»(صفا .)13 :1717 ،نسب سازی در ميان ترکان
چندان دوام پيدا نکرد و تنها « آل سبکتگين و آل افراسياب و سالجقه که قريب به عهد سامانيان و دورة رواج و
غلبة عقيدة نژادی در ايران بوده اند ،احتياج به جعل اين روايات و انتساب خود به شاهان قديم داشتهاند ،ليکن
اين عقيدة نژادی به سرعت راه زوال پيش گرفت و فراموش شد ،چنان که بايد قرن ششم را دورة ضعف انديشة
مليت در ايران دانست»(همان.)13-18 :
يکاای گويااد شااريفم ماان عراباای گااوهر و نساابت ج يکی گويد عجام را پادشااه مار جاد مان باد جام
شرف در علم و فضلسات ای پسار عاالم شاو و فاضال

تو علم آور نسب ،ماور چو بی علمان ساوی بلعام
(ديوان)81 ،

در دورهای که همه به پدران و اجداد خود مینازيدند و نسب سازی میکردند ،ناصرخسرو ،خاودش را ماياة
مباهات و افتخار آل و تبارش میخواند:
من شرف و فخار آل خاويش و تباارم

گر دگری را شارف باه آل و تبارسات
(ديوان)98 ،

تعليم و تربيت :با دقت در ديوان و ديگر آثار ناصرخسرو میتوان عقيدة او را در رابطه با تعليم و تربيت
دانست .ديدگاه او نيز آيينهای از ديدگاه جامعة او در اين رابطه است .تعليم و تربيت نزد ناصرخسرو و ديگر
اسماعيليان آن چنان با اهميت بود که پيروان اين فرقه را «اهل تعليم» میناميدند . .وی در موارد فراوانی به علم-
اندوزی سفارش می کند و دليل به کارگيری علم و دانش با بسامد باال در ديوان ناصرخسرو جامعهای است که
شاعر در آن زندگی کرده و گمراهی و جهالتی که جامعة عصر او را فرا گرفته است .معلم و آموزش و پرورش،
مراکز تعليم ،دايه و پرورش کودک از جمله مسائلی است که در ديوان ناصرخسرو منعکس شده است :از جمله
نظرات ناصرخسرو در رابطه با تعليم و تربيت ،ضروری بودن وجود معلم در آموزش است:
و اال نگشااات هااايچ کاااس و عاااالم

ناديااااااده ماااااار معلاااااام واال را

(ديوان)113 ،
نهاااان آشاااکارا کاااس نديااادهسااات

جااااز از تعلاااايم حاا ارّی نامااااداری
(ديوان)030 ،

شرايط نامناسب اجتماعی و سياسی دورة ناصرخسرو بر ابعاد گوناگون زندگی مردمان تأثير داشت و خواه و
ناخواه کسادی بازار ادب را منجر شد ،ناصر خسرو در مسير سفر قبله به سمنان رسيد و مدتی آنجا اقامت کرد و
جويای اهالی علم و ادب شد تا اينکه «مردی نشان دادند که او را استاد علی نسائی میگفتند و نزديک وی
شدم ،مردی جوان بود ،سخن به زبان فارسی همیگفت ،به زبان اهل ديلم ،و موی گشاده و جمعی نزد وی
حاضر ،گروهی اقليدس میخواندند و گروهی طب و گروهی حساب در اثنای سخن میگفت که «من بر استاد
ابوعلی سينا رحمه اهلل عليه چنين خواندم و از وی چنين شنيدم» همانا غرض وی آن بود تا من بدانم که او
شاگرد ابوعلی سيناست .چون با ايشان در بحث شدم ،او گفت :من چيزی سپاهيانه (سياق) دانم و هوس دارم
که چيزی از حساب بخوانم(قباديانی .)9 :1717 ،اين سخن حيرت ناصرخسرو را برانگيخت که «چون چيزی
نداند چه به ديگری آموزد»(همان..)19 :
از جمله مراکز مهم تعليم و تربيت در دورة سلجوقيان ،نظامية بغداد بود که با همت و کوشش نظام الملک بنا
شد ،و در آن بيشتر به تدريس علوم دينی ،فقه و حديث میپرداختند و به دنبال تأسيس نظاميه افراد زيادی از
فرقه های گوناگون به تأسيس مدارس همت گماشتند .وی از اصطالحات مربوط به دبستان استفاده کرده است،
و اسالم را دبستانی می خواند که استاد آن پيامبر(ص) و شمشير آن حضرت ،چوب استاد است ،آوردن واژة
«استاد» در کنار واژة «چوب» بيانگر اين مطلب است که در مراکز آموزشی جامعة عصر ناصرخسرو ،تنبيه هم
وجود داشته است:
اسااااالم دبسااااتان تساااات و عااااالم

ماننااد سرائيساات خااوش پاار اصاانام

در خانااااة اسااااتاد علاااام و ديناااات

پيغمباارت اسااتاد و چااوب صمصااام
(ديوان)11 ،

با توجه ب ه اشعار ناصرخسرو ،تحصيل در جامعة عصر او رايگان نبوده و افراد بايد در ازای تحصيل مبلغی
را پرداخت می کردند و در اين ميان بودند کسانی که به دليل فرار از هزينة تحصيل مانع تحصيل فرزندانشان
میشدند:
از غاام ماازد ساار ماااه کااه آن يااک درمساات

کودک خويش به استاد و دبستان ندهی

هر چه کان را به دل خويش ندهی از پی مزد

آن به کار بزه جز کز بان دنادان نادهی
(ديوان)917 ،

يکی از شرايط پرورش کودک ،سپردن کودک به دايه است ،ناصرخسرو ابر را به دايه مانند میکند:
چو دايهی مهربانی جمله فرزندان عاالم را

همی گردی کجا هستند در آباد و ويارانش
(ديوان)071 ،

نکتة ديگری که در پرورش فرزند متذکر می شود لزوم تنبيه است ،وی در بيان تربيت نفس ،آن را به فرزندی
مانند میکند و مالش را در تربيت آن ضروری می شمارد ،چرا که فرزند نابکار ،تنها با تشويق و احسنت گفتن
مهذّب نمیگردد:
فرزند تسات نفاس ،تاو ماالش دهاش

بااای راه را يکااای باااره آرد باااه ره

هرگز نگشات نياک و مهاذّب نگشات

فرزناااد نابکاااار باااه احسااانت و زه

ناکشاااته تخااام هرگاااز نااااورد بَااار

ای در کماااال فضااال تااارا ياااار ناااه
(ديوان)936 ،

معماری و شهرسازی :ديوان ناصرخسرو حاوی اطالعات با ارزشی دربارة معماری و شهرسازی جامعة زمان
شاعر است که نشانی از فرهنگ جامعة اوست .سلجوقيان از حاميان صنعت معماری بودهاند ولی از آن جا که
بيشتر از نيروهای بومی در معماری بهره میگرفتند روش خاصی در معماری و آثار صنعتی دوره آنها ديده نمی-
شود ولی با اختالط سبک های محلی ،سبکی به نام سبک سلجوقی به وجود آمد که به تشويق سالطين سلجوقی
به اوج خود رسيد(ر.ک .تاج بخش .) 113-118 :1781 ،معماری در دورة سلجوقی چنان بود که حتی در آب نيز
بناها و ديوارهايی بنيان مینهادند ،دربارة شهر سور میگويد که قسمتی از ديوار شهر در آب بود و برای

جلوگيری از نفوذ آب از شکافهای ديوار ،ديوار را با قير میاندودند« :چنان بود که باره شهرستان صد گز بيش
بر زمين خشک نبود .باقی اندر آب دريا بود ،و بارهای سنگين تراشيده و درزهای آن به قير گرفته تا آب دريا در
نيايد»(قباديانی.)09 :1717،
وجود برج و بارو در اطراف شهر ،انواع مسکن ،ويژگی درِ بناها ،تزئينات ساختمانی ،گنبدها و کاروانسراها و
مساجد موضوعات مورد توجه شاعر در اين حوزه است .هدف شاعر بيان اطالعات در اين زمينه نبوده است،
بلکه آنچنان که شيوة اوست در بيان مفاهيم و معانی مورد نظر خويش از آنها سود میجويد ،به عنوان مثال در
بيان انواع مسکن قصيدة خود را به قصر مانند میکند که ابيات آن گلشن و ايوان قصر را تشکيل میدهند .يکی
از ويژگی های شهرها در زمان ناصرخسرو ،برج و باروهايی بود که بر گرد شهر میکشيدند «شهرها دارای برج و
باروهايی بود که در درون آنها ارگی قرار گرفته بود که آخرين پناهگاه مدافعين شهر در زمان محاصره و
م أمورين حکومتی در زمان طغيان بود .شهر معموالً به محالت گوناگونی تقسيم میشد و محالت در شهرهای
بزرگ خودکفا بود و بعضی اوقات دارای برج و بارويی بودند که درون آنها مسجد ،بازار برای نيازمنديهای اوليه
و حمام قرار گرفته بود»(لمبتون .)87 :1717 ،ناصرخسرو نيز به اين مسأله میپردازد که برای حفظ امنيت شهر و
مانع شدن از هجوم بيگانگان به گرد آن حصاری میکشيدند ،وی در برابر ستيز روزگار حصاری از خرد بر گرد
خود میکشد تا دست روزگار به او نرسد:
جانم به جنگ دهر ،خرد چون حصار کرد

يابد هرگاز دهار ظفار بار حصاار مان

اناادر حصااار ماان نرسااد دساات روزگااار

چشم زمانه خيره شاد انادر غباار مان
(ديوان)018 ،

انواع تزئينات ساختمانی نيز در دورة سلجوقيان رو به پيشرفت نهاد و از اين حيث اين دوره از درخشندهترين
ادوار است .ناصرخسرو ابياتی را در ديوان خود میآورد که نشان از اين دارد که در دورة او ديوارها را با نقش و
نگارهای مختلف تزئين میکردند:
صحبت دنيا به سوی عاقال و هشايار

صحبت ديوار پار ز نقاش و نگارسات
(ديوان)98 ،

ساختار و طبقات اجتماعی :شاعر در خالل اشعار خود به طبقات و اقشار مختلف جامعة عصر خويش اشاره
کرده است و صفات و ويژگیهای آنان را در برابر چشم خواننده به نمايش میگذارد .وی بدون هيچگونه ترس
و هراسی در برابر طبقات مختلف جامعه زبان به انتقاد میگشايد و بيشتر از هر قشری به روحانيون تاخته است
و لبة تيز انتقاد و اعتراضش اين قشر جامعة دوران او را هدف گرفته است که با دين و مذهب او سر سازگاری
نداشتند .از اين رو در جای جای ديوان به آنها با لحنی آکنده از خشم و تندی تاخته است که اين نشان دهندة
تعصب ناصرخسرو در دين و مذهب است .وی به ديگر اقشار جامعه نيز میتازد اما از آنجا که همه چيز را از
دريچة دين مینگرد به نظر میرسد چندان به نژاد فرمانروايان ترک توجهی ندارد و آنچه از ديد او مهم است
مذهب اهل خراسان است .در مقابل نسبت به حکيمان انتقادی ندارد و ويژگیهايی که برای اين قشر برمی-
شمارد ويژگیهای مثبت هستند.
شاه ،وزير ،حاکمان ،روحانيون ،حکيمان ،قاريان ،دهقانان ،خواجگان ،راندگان و طفيالن ،عياران :دزدان و
طراران ،شاعران ،زن و عامة مردم اقشاری هستند که شاعر به آنها پرداخته و مورد انتقاد قرار داده است که قشر
علما و فقها که زير مجموعة طبقة روحانيون بودند به عنوان نمونه توضيح داده خواهد شد:
نفوذ دين و معارف دينی در ميان عامة مردم به محبوبيت علما و فقهای سنی مذهب منجر شد و باعث شد تا
مناصب مذهبی چون قضات  ،فقها ،علما ،خطيبان و واعظان مقبوليت يابند .روحانيون خراسان در دورة ناصر-
خسرو از ميان اهل سنت بودند و به عنوان نمايندگان حکومت در بين مردم انجام وظيفه میکردند .از اين رو
شاعر در ديوان خود ،بيشتر از هر گروه ديگری ،به اين قشر میتازد و چهرة واقعی آنها را نشان میدهد.
علما :اين گروه دشمن عاقالن و سزاواران دار هستند که منبر عالمان واقعی را از آن خود کردهاند .دروغ ،زنا،
شراب خواری ،تعدی به اموال يتيمان و خيانت در امانتداری از جمله ويژگیهايی است که ناصرخسرو برای
اين قشر از اجتماع برمیشمارد:
دشاااامن عاااااقالن باااایگنااااهانااااد

زانکااه خااود جاهاال و گنااه کارنااد

هااايچ ديااادار و هااايچ فاياااده ناااه

راسااات چااااون ساااااية سااااپيدارند

منبااااار عالماااااان گرفتاااااهساااااتند

اياااان گروهاااای کااااه از درِ دارنااااد

روز باااازار سااااختهسااات ابلااايس

وياااان ساااافيهانش روی بازارناااااد

کااای شاااود هااايچ دردمناااد درسااات

زيااان طبيباااان کاااه زار و بيمارناااد

بااار دروغ و زناااا و مااای خاااوردن

روز و شاااب همچاااو زاغ ناهارناااد

ور وديعاااات نهنااااد مااااال يتاااايم.

ناااازد ايشااااان ،غنيماااات انگارنااااد
(ديوان)930 ،

فقها نيز چون ديگر قشرهای مذهبی زمان ،اهل رشوه گرفتن بودند ،ناصر خسرو در انتقاد از شاعران ،آنها را به
فقها مانند میکند چرا که چون آنان ،شاعران را اهل رشوه میبيند:
چون حکم فقيهان نباود جاز کاه باه رشاوت

بی رشوت هار ياک ز شاما خاود فقهائياد

از حکاام الهاای بااه چنااين فعاال بااد ،ايشااان
اناادر خااور حدننااد و شااما اهاال قفائيااد
(ديوان)993 ،
مشاغل :مشاغل و حرفهها با گذشت زمان و احساس نياز به وجود آمدند و «ترديدی نيست که پيدايش مشاغل
در هر جامعهای ،معلول شرايط فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی ،جغرافيايی و اقتصادی است»(پارسا.)71 :1789 :
تحقيق پيرامون مشاغل و حرفهها يکی از مهمترين شاخصه های شناخت اجتماعات است .انعکاس انواع مشاغل
و حرفهها در ديوان ناصرخسرو ،تصويری از ج امعة ناصرخسرو را در برابر ديدگان ما قرار میدهد .وی همچنان
که شيوة اوست اسامی مشاغل و حرفهها را در جهت رساندن پيامهای اخالقی و تربيتی و ترويج انديشههای
دينی و اعتقادی خود به خدمت گرفته است و هدف او بيان مشاغل نيست به عنوان مثال :ناصرخسرو بهترين
سخن را سخن خداوند می داند؛ سخنی که ظاهر و باطنی دارد .سخنان الهی چون گوهر و لؤلؤ در قعر دريايی
است که دستيابی و فهم آن تنها به کمک غواص ممکن است و اين غواص ،پيامبر(ص) و بعد از ايشان،
حضرت علی (ع) است:
اناادر باان درياساات همااه گااوهر و لولااو

غواص طلب کن ،چه دوی بر لب درياا
(ديوان)6 ،

يا برای بيان اينکه تمسک جستن به حضرت علی(ع) بهتر از توسل به ديگران است زرگر و کوزهگر را مثال
میآورد ،که در برابر زرگر  ،کوزهگر ارزشی ندارد:
حباال اياازد حياادر اساات او را بگياار

وز فااالن و بااو فااالن بگساال حبااال

باای خطاار باشااد فااالن بااا او چنانااک

پاايش زرگاار باای خطاار باشااد کااالل
(ديوان)39 ،

جلوههای مسائل اقتصادی :اقتصاد هر جامعهای با ديگر ابعاد اجتماعی و سياسی و نظامی آن جامعه در ارتباط
است از اين رو میتوان گفت سقوط کشورها از نظر قدرت سياسی و نظامی وابسته به سقوط قدرت اجتماعی-
اقتصادی آنهاست .از اصطالحات مربوط به اقتصاد و مسائل اقتصادی از جمله باج ،غنائم جنگ ،اصطالحات
مرسوم در بازار ،نان پاره ،وام ،انواع سکه و نقود ،ابزارهای اندازهگيری و سنجش ،واحد اندازهگيری مسافت،
واحد سنجش و مقياسهای اندازهگيری در بيان اهداف و مضمونسازیهای خود سود میجويد
در انتقاد از شرايط اجتماعی و دگرگونی اوضاع اجتماع از نان پاره و باج سخن میگويد پادشاه و سلطان برای
تأمين هزينة معيشت خدم و حشم خود ،زمينی را در اختيار آنها قرار میداد که «نان پاره» نام داشت ،شاعر در
متحول شدن اوضاع اجتماعی و رو به نابسامانی رفتن آن میگويد:
چاکر نان پاره گشت فضل و ادب

علم باه مکار و باه زرق معجاون شاد
(ديوان)38 ،

و با بهرهگيری از واژة «وام» مخاطب را به گفتن سخن نکو دعوت میکند و يا اينکه روزگار و عمر را وامی می-
شمارد که دوامی نخواند داشت.
وام جهانسااااات تااااارا عمااااار تاااااو

وام جهااااان باااار تااااو نمانااااد دوام

دم بکشااای بااااز دهااای زانکاااه دهااار

بااااز ساااتاند ز تاااو مااای عمااارِ وام

باااااز دهاااای باااااز پسااااين دم زدن

باای شااک آن روز بااه ناکااام و کااام

گاار نکناای هاايچ باار اياان وام سااود

چااون تااو نباشااد بااه جهااان نيااز خااام

وام دم تسااات و بااارو ساااود نيسااات

چااونش دهاای باااز هماای جااز کااالم

باااازده ايااان وام و ببااار ساااود ازآناااک

ساااود حاللساااتت و ماياااه حااارام

خااوب سااخت چيساات ترا سااود عماار

خااوب سااخن کاارد تاارا خااوب نااام
(ديوان)711-711 ،

در بيان مفاهيم مورد نظر خويش از انواع سکه و نقود نام میبرد .وی سخنان خود را چون زر جعفری و سخنان
ناصبيان را چون پشيز ناچيز میخواند .در توصيه به علماندوزی به درم و دينار اشاره میکند وی عمل بدون علم
را چون درم تقلبی می شمرد .به عنوان مثال ترازويی که ناصرخسرو از آن نام میبرد ،ترازويی است از جنس
دانش که شاهين و زبانة آن از خرد است.
سااخن را بااه مياازان دانااش بساانج

کااه گفتااار باای علاام بادساات و دم
(ديوان)10 ،

در مواردی نيز شکل ظاهری ابزارهای سنجش را مد نظر داشته است.
نظام حکومتی و اداری :ناصرخسرو قبل از تحول روحی در دربار به کار ديوانی مشغول بود و با نظام حکومتی
و آداب و تشريفات درباری آشنا بود و از اين آداب و رسوم نيز بهترين بهره را در القای معانی مورد نظر
خويش برده است .وی تنها از درگاه حضرت ح ق خواهان بار است و يا اينکه در انتقاد از شاعران مداح به مرتبة
نشستن و ايستادن در حضور بزرگان اشاره میکند .حکومت در عصر ناصرخسرو از دو رکن اساسی يعنی دربار
و ديوانها تشکيل شده بود.
بار دادن ،خلعت بخشيدن ،خطبه خواندن به نام خليفه و سلطان ،مرتبه نشستن و ايستادن از جمله آداب و رسوم
درباری است که مورد توجه شاعر بود و از ديوانها نيز به ديوان احتساب ،ديوان رسالت ،ديوان اشراف ،ديوان
استيفاء ،ديوان عرض ،ديوان مظالم اشاره کرده است.
فرق و مذاهب در ديوان ناصرخسرو :در دورة ناصرخسرو تعصبات مذهبی به اوج خود رسيده بود ،اشعار
ناصرخسرو و عقايد و افکارش بهترين گواه برای اين مطلب است .وی شعر را تنها وسيله برای ترويج دين می-
داند و اوضاع دينی جامعه اش را به خوبی در آثارش منعکس کرده است اما از آنجا که در مسائل دينی فردی

متعصب است نسبت به فرقههای اهل سنت لحنی تند و خشن دارد و در موارد بسياری از ناصبيان با عنوان«خر»
ياد میکند:
خااازن علاام قاارآن فرزنااد شااير اياازد اساات

ناصبی گر خر نباشد زوش چون بايد رميد
(ديوان)69،

وی در ابياتی به بيان فتاوی امامان فرق اهل سنت میپردازد ،حالل شمردن شراب پخته از سوی ابوحنيفه،
مباح دانستن شطرنج از جانب محمد بن ادريس شافعی و مجاز دانستن تمتع از غالمان بنابر اجازة مالک:
می جوشيده حالل است سوی صاحب رای

شااافعی گويااد شااطرنج مباااح اساات بباااز

صااحبت کودکااک ساااده زنااخ را مالااک

تيز کرده است ترا رخصات و دادهسات جاواز
(ديوان)117،

محقق معتقد است «ناصرخسرو از روی دشمنی و عنادی که به اهل سنت داشته ،آنان را با اين اعمال زشت
نکوهيده است و نيز میتوان حدس زد که همة اين نسبت ها را او در جايی به همين صورت ديده و آن را به
شعر فارسی درآورده است .خصوصاً که اين تعبيرات با همين صورت در قطعهای به زبان عربی است بهوسيله
نشوان حميری نق ل شده و به ابوالعالء معرّی نسبت داده شده است .با اين تفاوت که در قطعة عربی
برای«روافض» هم نسبتی نقل شده ولی ناصرخسرو چون خود شيعه بوده ،نسبت به روافض ،يعنی شيعيان در
اشعار خود چيزی نياورده است»(محقق.)118 :1788،
وی از اديان و فرقههای ديگری از جمله .اسالم و مسلمانان :شيعه ،رافضی ،زيديه ،اسماعيليه ،علاوی ،غاالی،
اهل سنت ،اشاعره ،معتزله ،کراميه ،کيالی و حروری ،صابی ،ثنويه ،دهری ،مانوی ،يهوديان ،مسيحيان ،زرتشتيان و
هندو نام میبرد و افکار و عقايد فرقههای غير از فرقة مذهبی خود را به انتقاد مینشايند .باه عناوان مثاال فرقاة
ثنويه به دو خدای خير و شر معتقدند«در اسالم ثنويه کسانی هستند که گويند« الخيرُ مِن اهلل و الشر مِن ابليس أو
مِن انفسنا» يعنی هر چه نيکی و طاعت اسات از خداوناد اسات و هرچاه بادی و معصايت از شايطان و نفاس
ما»(مشکور.)171 :1718،
وانااات گوياااد کردگاااار نياااک و باااد

اياااازد دادار و ديااااو ابتاااار اساااات

کار يازدان باه صالح و نيکاوئین و خيار

کار ديوان جناگ و زشاتی و شار اسات
(ديوان)77 ،

در جامعة دورة ناصرخسرو مسيحيان و يهوديان ملزم به رعايت اصولی از جمله بستن زنّار و غيار بودند
بی عسل و روغنست نانات و خوانات

تااااا نسااااتانی جهااااود را عساااالی
(ديوان)611 ،

يکاای بوستانساات عااالم کااه ياازدان

زماااردم درو کشااات و اشاااجار دارد

از اينجااا هماای خياازدش غلّااه لاايکن

باااادان عااااالم ديگاااار انبااااار دارد

همااااه برزگااااران اوينااااد يکساااار

مسااالمان و ،ترساااا کاااه زنّاااار دارد
(ديوان)731،

اما از آنجا که پيروان اين دو مذهب در دستگاه خلفای فاطمی صاحب نفوذ بودند و با اسماعيليان روابط خوبی
داشتند ،لحن ناصرخسرو نسبت به آنها خالی از تعصب ورزی و خشونت است.
بنکاااااوهی جهاااااود و ترساااااا را

تو چه داری بار ايان دو تان تفضايل
(ديوان)109،

ناصرخسرو از فرقهها و مذاهب مختلف جامعة خود میگويد که هر کدام از آنها چه عقايدی دارند و البته
قول همة فرقهها و مذاهب را هيچ میانگارد چرا که«قول قولِ کردگار اکبر است» همچنانکه قول حق بهترين
قولهاست ،خط حق نيز بهترين خطهاست و خلق اين خط الهی را جز با شرح و تفسير رسول در نمیيابد.
آفرينش های عالم ،زبان قول حق و تن خلق نيز خط الهی است .ناصرخسرو جهان را در جنب فکرتهای ما
مانند ساغر در جنب دريا میشمرد و می گويد :کليد رمزها و تمثيلها در خانة پيغمبر است و برای ورود به اين
خانه نيز بايد از در آن وارد شد که «اين مبارک خانه را در حيدر است» و با اين مقدمهچينی به مدح و ثنای
حضرت علی(ع) روی میآورد و بدينگونه بهترين مذهب را شيعة علی معرفی میکند(ر.ک .ديوان.)76:

دارو درمان و مسائل پزشکی :ناصرخسرو آشنايی نسبتاً خوبی با مقوالت پزشکی زمان خود داشته است .هم
در ديوان و هم در آثار ديگرش کم و بيش از آنها درست و بهجا بهره گرفته است .هدف او به کار بردن مقوالت
پزشک ی و دارو و درمان ،توضيح و تشريح درمانی و دارويی آنها همانند يک پزشک نيست بلکه او از اين
مقوالت استفاده کرده است که بتواند آنها را در اهداف تأويلی ،توضيحی و تفسيری خود به خدمت بگيرد .او
بيشترين توجهش به مقوالت دارويی و گياهان دارويی بوده است .او همچنين به خاصينت آنها بيشتر از رنگ يا
ويژگی ديگر اين گياهان دارويی توجه کرده است .خرد را چشم و علم را توتيای آن میداند و جهالت و نادانی
را دردی میداند که با ريوند و امثال آن نمی توان آن را درمان کرد بلکه بايد با علم و پند به درمان آن پرداخت.
وفا را همچون مرهم و تأثير سخن حجت را کارآمدتر از تأثير زرعون میداند .هليله ،فرژ ،واالن ،شقاقل،
افسنتين ،سقمونيا ،صبر ،باديان ،ريوند ،مازريون از جمله گياهان دارويی هستند که شاعر به آنها اشاره کرده
است .در بيان اينکه هيچ راه منطقی و حتی ترفندی در برابر جور جهان سود ندارد ،سستی دندان و هليله را به-
عنوان مثال میآورد و میگويد دندانی که به واسطة جور زمانه سست شده باشد حتی با هليلة کابلی نيز سفت و
محکم نخواهد شد.
ساای و دو دررنم کااه سساات کاارد زمانااه

سااخت کجااا گااردد از هليلااه کاباال
(ديوان)791،

هر يک از اقوام و ملل را در کار يا هنری صاحب فن میشمرد و سپس سؤاالتی را مطرح میکند ،با طرح اين
سؤاالت مخاطب را متوجه خرد میسازد .يکی از سؤاالت اين است:
که دانست که اين تلاخ و نااخوش هليلاه

حاااارارت برانااااد ز ترکيااااب انسااااان

[[[
(ديوان)87،
يا اينکه علم و پند را به ريوند مانند میکند که کاهندة حرارت جهالت است .بر اساس ابيات زير ،کاهش
حرارت های بدن نيز از ديگر خواص درمانی ريوند است:
حرارتهااااای جهلاااای را حکيمااااان

ز علااام و پناااد گفتاااهساااتند ريوناااد
(ديوان)187 ،

طبق گفتة ناصرخسرو از شقاقل برای افزايش قوت و رفع سستی نيز استفاده میکردند .مفتون شدگان دنيا را
متوجه گذرا بودن آن می سازد و اينکه نهنگ زمانه همه را خواهد بلعيد و با زور شقاقل نيز سستی پيری از آنان
دور نخواهد شد.
باااز نگااردد ز تااو بااه زور شااقاقل

چند شقاقل خوری کاه سساتی پياری

(ديوان)791 ،
ناصرخسرو نيز به خواص درمانی فرژ و واالن آگاه است .و فرژ را در درمان درد شکم و واالن را در بهبود درد
معده موثر می داند :بيت زير در رديف سؤاالتی قرار دارد که بعد از مطرح کردن آنها به خرد و خردورزی می-
پردازد.
فاارژ بايااد از چااين و از روم واالن

که فرماود از اول کاه درد شاکم را

جج(ديوان)87 ،
باورها و فرهنگ عامه :تحقيق دربارة فرهنگ عامه ،آداب و رسوم ،عقايد و انديشههای مردم ايران ،از جنبههای
گوناگون علمی ،روان شناسی ،تاريخی ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی و  ...دارای اهميت است .ناصرخسرو بنابر
انديشه ،دانستهها ،خواسته ها و اعتقادات خود ،مفاهيم بسياری از زندگی مردمان روزگار خويش را در اشعار و
ديگر آثار خود منعکس کرده است .باورهايی چون :آسمان و اجرام آسمانی  ،بخت و اقبال ،جادو ،سحر و
افسون ،چشم زخم ،حيوانات و پرندگان ،خورشيد و زر ،طلسم کژدم ،طلسم و گنج ،فال ،ماه و کتّان ،موجودات
موهوم و خيالی ،موجودات و پديده های اساطيری.
ناصرخسرو برای تبيين افکار و انديشه های خود به خوبی و در حد وسيعی از فرهنگ مردم استفاده کرده است.
هدف شاعر از استفاده از اين باورها نيز بيان عقايدش بوده است .وی در برخی موارد باور رايج در ميان عامه را
میپذيرد ،از جمله آن سعد و نحس بودن سيارات است.
به سعد زهره و نحس زحل نگر که کاه
داد

بااادان يکااای ساااعدی و بااادين دگااار نحسااای

(ديوان)31 ،
دنيا را چون جادوگری میبيند که سياه سرش را با سحر و افسون ،سفيد کرده است:
قيرت چو شير کرد جهان ،جادويسات ايان

جادو بود کسی کاه کناد کاار جاادوان
(ديوان)611 ،

بدبختی و خوشبختی را وابسته به گفتار و کردار نيک میداند.
بيااااموز گفتااااار و کااااردار خااااوب

کهت اين هر دو بنياد نياک اختريسات
(ديوان)111 ،

خودش را به سنگی مانند میکند که با تابش نور خليفة فاطمی به ياقوت بدل شده است.
خورشيد تواند کاه کناد يااقوت از سانگ

کااز دساات طبااايع نشااود نيااز مغياار

ياقوت منم اينک و خورشيد مان آن کاس

کز نور وی آن عاالم تااری شاود اناور
(ديوان)619 ،

به موجودات خيالی چون پری ،ديو و غول نيز باور دارد .در غايب بودن از انظار عموم ،خود را پری می-
خواند.
گرچاااه باااه يمگاااان شاااده متاااواريم

زيااان بفااازودهسااات مااارا برتاااری

گرچااه نهااان شااد پااری از چشاام مااا

زياان نکنااد عيااب کساای باار پااری
(ديوان)61 ،

از نگاه شاعر ،سلجوقيان و عباسيان ديوانی هستند که نبايد فريفتة آن شد .وی ديو و پری را در تقابل با هم
قرار می دهد ،منظور از ديو ،تن و نفس شرور و منظور از پری جان است .در بعضی موارد اعتقادی به باورهای
عامه ندارد ،از جمله اعتقادی به شوم بودن زاغ ندارد .همچنين تأثير زمرد در کور شدن مار را از مجهوالت می-
شمرد و به رد آن می پردازد و در مواردی نيز تناقض در کالمش مشهود است مثالً از يک سو به تأثير فلک در

سرنوشت بشر اشاره میکند و فلک را ستمگری میخواند که بيکار نمینشيند .وی علّت غم و اندوه خود را از
جانب فلک میبيند و میگويد:
ای سااتمگر فلااک ای خااواهر آهاارمن

چون نگوئی کاه چاه افتااده تارا باا مان
(ديوان)76 ،

از طرف ديگر سرزنش چرخ را دور از عقل دانسته و سعادت و شقاوت را وابسته به خود فرد میشمرد:
نکاااوهش مکااان چااارخ نيلاااوفری را

بارون کاان ز ساار باااد و خيااره سااری را

باااری دان ز افعاااال چااارخ بااارين را

نشااااايد ز دانااااا نکااااوهش بااااری را

چو تو خود کنای اختار خاويش را باد

ماادار از فلااک چشاام نيااک اختااری را
(ديوان)190 ،

خوراک ،پوشاک ،انواع سرگرمی ها و موسيقی و الحان از ديگر موارد در حوزة فرهنگ عامه است که
ناصرخسرو آنها را جهت بيان مفاهيم مورد نظر خويش به خدمت میگيرد
خوراک :با بررسی انواع خوراک در جامعهای می توان به وضع اقتصادی مردمان آن جامعه پی برد و عالوه بر
اين بسياری از عوامل فرهنگی و دينی آن جامعه را شناخت .ناصرخسرو در ديوان خود به خوراکهايی اشاره
کرده است ،هدف شاعر از ذکر اين خوراکها ،بيان نام يا مزة آنها نيست ،بلکه در انتقادات از اقشار مختلف
جامعه و القاء معانی و مفاهيم اخالقی ،تربيتی و دينی خود ،از اسامی آنها بهره میگيرد :به عنوان نمونه
پاره« نوعی از حلوا و آنرا شکرپاره نيز گويند و پارة سمرقند نوعی بهتر از آن است»(لغت نامه ،ذيل پاره) .شاعر
زرتشتی را مخاطب قرار میدهد که زند بر لب دارد اما به آن جامة عمل نمیپوشاند و فقط ديگران را پند می-
دهد .ناصرخسرو از او می خواهد که پند حکما را پذيرا باشد چرا که پند ،فرزند حکمت است ،پند حکما را
چون قند شيرين و مانند پارة سمرقند میشمرد:
زی مااارد حکااايم در جهاااان نيسااات

خوشاااتر باااه مااازه ز قناااد جاااز پناااد

پنااادی باااه مااازه چاااو قناااد بشااانو

باااای عيااااب چااااو پااااارة ساااامرقند
(ديوان)07 ،

پوشاک :پوشش و لباس يکی از مظاهر فرهنگی هر جامعه است .از اين رو بدون بررسی انواع پوشش ،تحقيق
دربارة جوامع کامل نخواهد بود .هر جامعه با توجه به موقيعت جغرافيايی ،شرايط فرهنگی و اعتقادی خود،
پوشش خاص به خود را دارد که نشانی از فرهنگ آن جامعه است ،در هر جامعهای نيز اقشار و طبقات مختلف
پوشش های مختا به خود دارند که با پوشش ديگر قشرهای جامعه متفاوت است که بررسی و تحقيق پيرامون
آن بيانگر بسياری از مسائل اجتماع خواهد بود .انواع پارچهها و پوششها از عناصری هستندکه ناصرخسرو در
بيان انديشه های خود ،از آنها بهره گرفته است .از جمله مسائلی که ناصرخسرو در رابطه با انواع پوشش مطرح
کرده اين است که لباسها دارای تزئيناتی بودند که به آنها طراز و پروز میگفتند:
يکاای خااوب ديبااا شاامر دياان حااق را

که علمست و پرهياز نقاش و طارازش
(ديوان)981،

پروز جان علم باشد علم جو از بهر آناک

جامه بی مقدار و قيمت گردد از بای پاروزی
(ديوان)901 ،

از جمله پارچه و لباس هايی که ناصرخسرو در ديوانش به آنها اشاره کرده ،توزی است که «قبا و جامه تابستانی
بسيار نازک را گويند و آن را از کتان میبافند»(لغت نامه ،ذيل توزی)« .توزی نام جامهای منسوب به توز
است»( غياث اللغات ،ذيل توزی) .بر اساس اشعار ناصرخسرو تارهای اين لباس بسيار لطيف هستند ،وی در
بيان چگونه سخن راندن ،از توزی سود میجويد و از مخاطب خود میخواهد که سخنانی لطيف و نغز چون
تار توزی بر زبان آورد:
سخن چون تار توزی خوب و باريک و لطياف آور

سخن چون تار باياد تاا بارون آئای ز تاار و تام
(ديوان)81 ،

سرگرمیها :هر جامعهای بازیها و سرگرمی هايی دارد که با توجه به فرهنگ و اعتقادات و موقعيت اقتصادی با
سرگرمیهای ديگر جوامع متفاوت است ،از اين رو يکی از راههايی که از طريق آن میتوان به گوشههايی از
فرهنگ جامعهای پی برد ،بررسی سرگرمیهای افراد آن جامعه است.بازیها و سرگرمیهای مربوط به عصر

غزنوی و سلجوقی در ديوان ناصرخسرو ،برای انتقال موضوعات متعددی از قبيل مسائل اخالقی ،اجتماعی،
دينی و اعتقادی به کار گرفته شده است .انواع بازیها و سرگرمی هايی چون شکار ،شطرنج ،مار افسايی ،چوگان
بازی ،شطرنج ،سوارکاری،دوالکبازی ،از رايجترين بازیهای جامعة شاعر بوده است.
شکار :در شکار از روشهايی بهره میگرفتند که برخی از آنها در اشعار ناصرخسرو بازتاب يافته است .از جملة
اين روشها ،قرار دادن دامی پر از دانه بر سر راه پرندگان است .وی به بيان اين نکته میپردازد که زمانه ،دام
جهان است و دانه هايی که در اين دام قرار دارد ،مال و ثروت است و کسانی در اين دام اسير میشوند که گرفتار
آز و طمع باشند و برای بيان بهتر مقصود خود تمثيلی را میآورد که نشان دهندة نوع دام بر سر راه پرندگان
است:
در دام جِهاااااان جَهاااااان هميشاااااه

تخاام و چنااه جااز ساايم و زر نباشااد

بتواناااااد از ايااااان دام زود رساااااتن

گاار ماارد درو سااخت خاار نباشااد

در دام نياااااااااويزد آنکااااااااه زی او

تخاام و چنااه را بااس خطاار نباشااد
(ديوان)761 ،

روش ديگری که در شکار به کار میبردند کندن چاله هايی بر سر راه حيوانات بوده است ،آنجا که شاعر ،ديگر
شاعران را از غزل و غزل گويی بر حذر میدارد اين مطلب را بيان میکند:
باااا سااار همچاااو شاااير نياااز مخاااوان

غااازل زلفاااک ساااياه چاااو قياااار

چشاام دل باااز کاان ببااين ره خااويش

تااا نيفتاای بااه چاااه چااون نخچياار
(ديوان)111 ،

نتيجه گيری

اگرچه اشعار ناصرخسرو سرشار از مضامين حکيمانه ،دينی ،فلسفی و اخالقی است اما با دقت در محتوای شعر
ناصرخسرو می توان نمودهای اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی فراوانی بدست آورد و تصويری از جامعة دوران
شاعر را ترسيم کرد .وی به عن وان شاعری متعهد و مسئول در قبال جامعه و مردم ،نسبت به جامعة عصر خويش
بیتفاوت نبود .ديوان وی سرشار از انتقادات اجتماعی و سياسی است که زاييدة اوضاع نابسامان اجتماعی و
وضعيت نامطلوب حکومت هاست .همين شرايط نامناسب اجتماعی بود که به بدبينی شاعر نسبت به دنيا
ان جاميد ،به طوری که توصيه به پرهيز از دنيا يکی از اصلیترين مضامين شعری ناصرخسرو است در خالل
اشعار خود به انتقاد طبقات و اقشار مختلف جامعة عصر خويش پرداخته است در اين ميان بيشتر از هر قشری
به روحانيون تاخته است ،قشری که با دين و مذهب او سر سازگاری نداشتند .شاعر از بسياری از مسائل جامعة
عصر خويش سخن به ميان آورده و آنها را در بيان انتقادات و يا عقايد دينی و تعليمی خود به کار گرفته است.
ناصرخسرو در اشعارش به بسياری از مشکالت اجتماعی ،سياسی و فرهنگی جامعة خود توجه کرده است و
عامل بسياری از اين مشکالت را ساختار حکومت و مذهب میداند .ناصرخسرو با توجه به اعتقادات مذهبی
خود در مورد مسائل اجتماعی ،فرهنگی و سياسی قضاوت و راه حل رائه میکند.گاهی تعصبات مذهبی
ناصرخسرو باعث افراط و تفريط در موضعگيریهای اجتماعی ،سياسی و مذهبی او شده است.
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