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چكیده
یکی از جنبههای مهمّی که در ادبیات نمود فراوانی یافته ،مسائل اجتماعی است که این امنر در رن ر ناصرخسنرو بیتنتر بنه-
صورت دررتخویی و تندمزاجی پدیدار رده است .در ای پژوهش ،نگارنده با توجنه بنه پرخارنگریهنا و تنندخوییهنای
ناصرخسرو نسبت به مخاطب خود ،به جستجو و تبیی دالیل ای امر با استفاده از نظریۀ داغ ننگ گنافم پرداختنه و در ا از
روش کتابخانهای و تحلیل نمونههای ر ری ناصرخسرو سود برده است .بدی صورت که  9منورد از داغهنایی کنه منقبنا بنا
رخصیت ناصرخسرو بوده است ،استخراجرده و سپس بامقال ۀ دینواا ناصرخسنرو اسنناد داغخنوردگی وی ،از داخنل خنود
دیواا گرد وری و همچنی س ی رده است تا علل انزواطلبی و رفتارهای توهی میز وی بنه جام نۀ هن عصنرش نینز توجینه
گردد .در پایاا ،پس از مقال ات انجامرده متخص رد که دو مؤلفۀ کمالگرایی و انزوای خودخواسته که پیامدهایی همچنوا:
تندخویی ،افسردگی ،اضقراب ،رک و سرگردانی برای ناصرخسرو به همراه دارته ،بسامد باالتری را نسبت به دیگر مؤلفنههنا
به خود اختصاص داده است.
.
واژگان کلیدی :جام هرناسی ادبیات ،نظریۀ داغ ننگ ،ار ار ناصرخسرو ،اروینگ گافم

مقدمه
راعراا ادب فارسی ،چه به لحاظ بستر اجتماعی و چه به لحاظ موق یت زمانی و مکانی با ررایط متفاوتی نسبت بنه
یکدیگر حیات یافتهاند .دابورسوم ،دی  ،یی ها ،هنر ،فرهنگ ،روابط فنردی ن اجتمناعی و منواردی از این قبینل،
عوامل اصلی ایجاد یک جام ه هستند که در ار ار اکثر راعراا چه بهصنورت بنارز و چنه بنهصنورت پنهناا نمنود
یافتهاند و ناصرخسرو نیز از ای امر مستثنی نیست.
یکی از جنبهها ی مهمی که در ادبیات نمود فراوانی یافتنه ،مسنائل اجتمناعی اسنت .در میناا رناعراا ادب فارسنی،
ناصرخسرو به دلیل تفاوت رخصیّتی در دو برهۀ زمانی مختلف از زندگیاش و همچنی نگنرش و رفتنار اجتمناعی
متفاوت خود در جام ه ،همواره موردتوجه پژوهتگراا ادب فارسی قرار دارته است .او در ار ارش بسیار بنیپنرده
سخ گفته و فراواا به خردهگیری و اعتراض به جام ۀ خویش پرداخته که ای امر سبب تحریک جام ه و همچننی
رانده ردا وی از رهر و دیار گتته است« .باری ای پرخارگری از ارزش سخ او میکاهد و برهااهنای او را کن
اثر میکند» (ر ار.)81 :8631 ،
نگارندۀ ای مقاله بر ا است تا با بررسی و تحلیل دیواا ناصرخسرو و با استفاده از نظریۀ داغ ننگ اروینگ گنافم
ن جام هرناس مریکایی ن نتاا دهد که بر طبا ای نظرینه چگوننه منیتنواا بنه رخصنیت اجتمناعی ناصرخسنرو
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دستیافت و علل انزواطلبی و رفتارهای توهی میز وی به جام ۀ ه عصرش را توجیه کرد؛ بنابرای  ،پژوهش حاضر
در پی پاسخ به ای دو سؤال است -8 :چگونه میتواا بر طبا نظریه داغ ننگ گافم علل اننزوای ناصرخسنرو را در
ار ارش بهصورت رورمند تبیی کرد؟
 -2چه مؤلفههایی از نظریه داغ ننگ در دیواا ناصرخسرو بارزتر است؟
راید ای گونه به نظر ید که اصقالح داغ ننگ ،اصقالحی منفی و زنننده اسنت و واۀۀ «نننگ» ،بنار م ننایی منفنی و
ناخورایندی ن خصوصاً در بی ایرانیها ن دارته بارد اما باید گفت در حقیقت ،ای امنر منیتوانند نارنی از ترجمنۀ
نامناسب ما از واۀۀ « »Stigmaبارد؛ زیرا ای کلمه صرفاً به م نای عملی که ننگی و بار م نایی منفنی دارنته بارند،
نیست بلکه بیتتر به رفتارهایی از سوی فرد اطالق میرود که ه سو و ه جهت بنا عقایند و رفتارهنای سنایر افنراد
جام ه نیست و ای امر سبب میرود تا فرد ،در میاا افراد جام ه ،موردپن یرش واقن نتنود و اقلیّتنی گنردد کنه در
مقابل اکثریت جام ه قرارگرفته و بهنوعی از جام ه «جدا» ماننده اسنت؛ بننابرای  ،اصنقالح داغ نننگ این م نانی را
داراست و بهخصوص در ارتباط با رخص ناصرخسرو باید گفت :بههیچعنواا بدی م نی نیست که وی عمل ننگی
و ررم وری انجام داده بلکه بدی م نی است که از جام ه جدا مانده و ای فاصله برای او پیامدهایی را دربنر دارنته
است و یا به اعمالی دستزده که او را بیتتر «در میاا چت ها» قرار داده است.
درواق میتواا گفت« :داغ ننگ ،نماد فرهنگی رناختهردهای است که بهمنظنور تمنایز بختنیدا و بنیاعتبنار کنردا
فردی نسبت به فردی دیگر به کار میرود» (ادگار و سجویک.)829 :8611 ،
در باب رخصیت ناصرخسرو و زندگانی و عصر وی کتب و مقاالت بیرماری نگارش یافتنه اسنت امّنا در مبحن
جام هرناسی و تحلیل جام هرناختی ار ار ناصرخسرو بر طبا نظرینهای بنهخصنوص ،مقال نات چنندانی صنورت
نگرفته و محدود تحقیقات به انجام رسیده نیز بیتتر درزمینۀ نثر ناصرخسرو بوده و تناکنوا پژوهنش مستقلی با این
مضموا در راستای نظ وی صنورت نگنرفته و تنها در چند مقاله و پایاانامه به مسائل اجتمناعی و جام نهرنناختی
ثار ناصرخسرو پرداختهرده که در ذیل ورده رده است.
« -8نگاهی به بازتاب مسائل اجتماعی در دیواا ناصرخسرو قبادیانی» ( ،)8698به قل صدیقه کافتری که در ا پنس
از مقدمهای در باب جام هرناسی ادبیات و زندگانی و رخصیت ناصرخسرو ،از ررایط اجتماعی ،بیثباتی سیاسی ا
دوره ،بَرده و بَردهداری ،تضاد طبقاتی و اقتار جام ۀ روزگار ناصرخسرو بح رده است.
« -2ناصرخسرو راعری مت هد (نگرری به ار ار ناصرخسرو از منظر جام هرناسنی ادبینات)» ( ،)8613بنه کورنش
زهرا روا که در ا برخالف چکیدۀ ج اب ا ی نی :بررسی اندیتنههنای اجتمناعی ناصرخسنرو از منظنر نظرینات
لوکاچ و گلدم  ،باید گفت :بسامد باالیی از مقاله را زندگی ناصرخسرو و اتفاقنات عصنر وی در برگرفتنه و تنهنا 1
صفحۀ پایانی به نظریات ا دو اختصاص دادهرده است.
 -6غالمحسی یوسنفی نینز مقالنهای بنا ننام «ناصرخسنرو منتقندی اجتمناعی» ( ،)8616دارد کنه در کتناب یادنامنۀ
ناصرخسرو به چاپ رسیده و در ا ،نخست به ویژگیهای بارز رخصنیتی و عقیندتی ناصرخسنرو و هندف وی از
ر ر ارارهرده و سپس به انتقادات او از اقتار و طبقات مختلف پرداختهرده است.
 -4بازتاب نابسامانیهای اجتماعی عصر ناصرخسرو در دینواا او ،)8611( ،بنه اهتمنام محمند میرزائیناا قهفرخنی،
پایاانامهای است که در ا اوضنا و رنرایط جام نۀ عصنر ناصرخسنرو و رناسناندا نابسنامانیهنای ا ازجملنه:
نابسامانیهای سیاسی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و اختالفات م هبی ترسی رده است.
 -1بازتاب مسائل سیاسی ن اجتماعی در دیواا ناصرخسرو )8611( ،که در پنج فصل و به اهتمام ماهرخ رنکریاا بنه
چاپ رسیده و در ا ،هدف از انجام تحقیا در فصل اول ،مروری گ را بر ر ر اجتماعی ،زندگی ،ثار و ویژگیهای
ر ر ناصرخسرو در فصل دوم ،اطالعاتی دربارۀ فرقه هنای عصنر ناصرخسنرو و اختالفنات من هبی در فصنل سنوم،
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جام هرناسی ر ر ناصرخسرو در فصل چهارم و نتیجهگیری از دیدگاههنای ناصرخسنرو در فصنل پننج بیناارنده
است.
در باب موضو داغ ننگ نیز جدا از کتاب گافم که محنور اصنلی این پنژوهش را در برگرفتنه ،کتنب و مقناالتی
نورتهرده است ،ازجمله -8 :داغ ننگ اثر ناتانیل هاثورا )8639( ،که داستانی را روایت میکند که در ا ،زا جنوانی
به خاطر ارتکاب به زنا با متهورتری کتیش رهر ،به ت دارت «داغ ننگ» تا پایاا عمر خویش محکوم میرود؛ امنا
او رکست نمیخورد تا اینکه رفتهرفته با اعمال خیرخواهانهاش نگاه جام ه را بهسوی خود تغییر میدهد.
« -2جام هرناسی رفتار در رماا طنابکتی بر مبنای نظریۀ داغ ننگ» ،)8696( ،به کورش سید علی قاس زاده کنه در
ا نخست ویژگیهای رمااهای م اصر مقرحرده و در ادامه نویسنده س ی کرده است تا با واکناوی رمناا «طنناب-
کتی» نورتۀ مجید قیصری ،به رناسایی نسبت میاا انسااها و کنشهای فردی و اجتماعی بنا جام نۀ سننتی مسنتبد
بپردازد.
« -6بازخوانی رواارناختی  -جام هرناختی بخش پهلوانی راهنامه بر مبنای نظرینۀ داغ نننگ گنافم » ،)8691( ،بنه
اهتمام مژده ساالر کیا که در ا ،پژوهنده ابتدا به موضو اسقوره و پیوند اسقوره و جام ه پرداخته و در ادامه ،نظریۀ
داغ ننگ و انوا ا را با وردا مثالهایی از راهنامه تتریح کرده است.
 -6جامعهشناسی ادبیات
در ابتدا باید گفت« :جام هرناسی ،علمی است که به رناخت حرکات اجتماعی و تحلیل قواعد حاک بر ای حرکات
میپردازد» (ترابی« .)4 :8612 ،نمودهای فرهنگ هر قوم و ملّتی بهصورت ادبیات و سایر رناخههنای هننری متجلّنی
میگردد و الزاماً هر هنرمند و راعری بهصورت گاهانه یا ناخود گاه از پدیدههای اجتماعی تأثیر میپن یرد و متقنابالً
بر هماا جام ه یا جوام دیگر اثر میگ ارد .سبک هر راعر ،ان کاس راستی رخصیت هنری او و به اعتبناری خنود
اوست و ای رخصیت از برخورد راعر و افکار و عواطف او با محیط اجتماعی و جام ۀ فرهنگی نتأت میگینرد و
ررد میکند و برومند میگردد» (برزکی.)8 :8613-8611 ،
«جام هرناسی ادبیات راخهای از جام هرناسی است که ساخت و کارکرد اجتماعی ادبینات و رابقنۀ میناا جام نه و
ادبیات و قوانی حاک بر اها را بررسی میکند» (ستوده« .)11 :8611 ،میتواا جام هرناسی ادبیات را عل مقال ه و
رناخت محتوای ثار ادبی و خاستگاه روانی و اجتماعی پدید ورندگاا اها و نیز تنأثیر پابرجنایی کنه این ثنار در
اجتما میگ ارند ،ت ریف کرد .درواق  ،جام هرناسی ادبیات مقال ۀ علمی محتوای اثر ادبی و ماهیت ا در پیوند بنا
دیگر جنبههای زندگی اجتماعی است» (هماا.)13 :
پس پیراموا مبح ادبیات و جام هرناسی دو گونه پژوهش متفاوت وجود دارد« :گونۀ نخست ،پژوهتی است کنه
به ادبیات از زاویۀ کارکرد ا در جام ه و با توجه به قترهای اجتماعی گوناگوا مینگرد .مثالً ممک اسنت ادبینات،
در قالب پدیدۀ نوظهور سرگرمی ادبی جم ی ،گریزگاهی بارد برای تودههایی که به سرخوردگی اجتمناعی دچارنند.
گاهی ه ادبیات ،کارکردی ایدئولوۀیک ،در م نای دقیا کلمه ،دارد و دستگاه سلقۀ خاصی را منیسنتاید و ا را در
نیل به اهداف موزری یاری میدهد؛ و دومی گونۀ پژوهتی ،بررسیهای مربوط به رکلهای ادبی است .گرچنه بنه
ای نو پژوهش کمتر توجه رده است ،به لحاظ اجتماعی اهمیتی بهاندازۀ پژوهشهای نو اول دارد .حماسه و ر ر
غنایی و نمایتنامه و رماا ،هریک بهگونهای خاص با سرنورت اجتماعی ویژهای پیوند خنورده اسنت .طنرح مسنائل
مربوط به انزوای فردی یا احساس امنیت جم ی و خوشبینی یا نومیدی اجتماعی و گرایش به خود اندیتنی رواننی
یا پیروی از متتی ارزشهای عینی را میتواا مقدمۀ بح هایی دانست که به بازنگری در رنکلهنای ادبنی از منظنر
اوضا اجتماعی میانجامد» (لوونتال.)12 :8613 ،
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بهطورکلّی میتواا گفت« :جام هرناسی براا است که تمامی ثار انساا ،رفتارهنا و کردارهنا و را و عقایند ،مهنر ینا
«اَنگ» گروه یا محیط اجتماعی را که در ا پدید مدهاند و در خود نهفته دارند و از تغییرات و تحوالت اها تب یّنت
میکنند ،به تحلیل کتد» (ستوده.)11 :8611 ،

 -2نظریۀ داغ ننگ
در ابتدا باید گفت که پیراموا نظریۀ «داغ ننگ» گنافم  ،صنحبتهنایی جسنتهوگریختنه از جام نهرناسناا مختلنف
مقرحرده است امّا هیچکدام از اها بهاندازۀ کتاب گافم به فه و رناخت ای نظریه کمک نکردهانند و بیتنتر بنه
بازتاب ای نظریه در جوام و اذهاا عمومی و مثبت یا منفی نتاا دادا ا پرداختهاند ل ا مبنای اصلی رنناخت این
نظریه برای خوانندگاا ،خودِ کتاب گافم (داغ ننگ؛ چارهاندیتی برای هویت ضای رده) خواهد بود و درای بنی از
نورتههای دیگراا درصورتیکه به فه بیتتر اثر کمک کند ،استفاده خواهد رد.
«یونانیها که ظاهراً از چتماا تیزبینی برخوردار بودند ،اولی بار اصقالح داغ ننگ را در اراره به عالئ بدنیای بنه
کاربردند که برای اراره به نکتهای غیرعادی و ناپسند در خصوص وض یت اخالقی فرد مقرح میرد .این عالئن را
روی بدا افراد خاصی میبریدند و یا با سوزاندا ،روی پوست ایجاد میکردند .نتاا م کور بهرورنی اعالم منیکنرد
که فرد حامل ا ،برده ،مجرم یا خیانتکار است ن دمی لکهدار رده ،به لحاظ دینی لوده که بهویژه در اماک عمومی
باید از وی پرهیز کرد» (گافم « .)83 :8692 ،او (گافم ) در بررسی تأثیر انگ زننی در اعضنای گونناگوا حارنیهای
اجتما  ،از م لوالا جسمی گرفته تا زندانیاا زادرده ،روسپیاا ،ه جنسبازاا ،بیماراا روانی و بیکاراا ،به توصنیف
درواریهایی میپردازد که ای گونه افراد ناچارند با هویتهایی که بهگونهای «لکهدار» ردهاند .با اها روبهرو روند»
(کیویستو.)832 :8613 ،
«بهطور کل سه نو کمابیش متفاوت از داغ ننگ را میتواا نام برد :اولی نو  ،زرتیهنا و م اینب مربنوط بنه بندا
هستند ن انوا بدرکلیهای جسمانی .نو دوم ،نواقص و کمبودهای مربوط به رخصیت فرد را رامل میروند ،مثنل
متقلب ،ض یفالنفس و سلقهپ یر بودا ،عقاید ان قافناپ یر و غیرقابلاعتمناد دارنت و رفتارهنای افراطنی سیاسنی
هستند؛ و نو سوم داغ ننگ قومی و قبیلهای است که منظور از ا داغ ننگهنای مربنوط بنه ننژاد ،ملّیّنت و من هب
است» (گافم .)22 :8692 ،
در ت ریف داغ ننگ باید گفت که« :داغ ننگ ،نماد فرهنگی رناختهردهای است که برای تمایز بختنیدا و بنیاعتبنار
کردا فرد به کار میرود» (ادگار و سجویک .)829 :8611 ،درواق باید گفت« :صفتی که تواننایی این امنر را دارنته
بارد که فردی را در ذه ما از یک انساا کامل و عادی به فردی ناقص و ک ارزش تبدیل کند ،یک داغ نننگ اسنت»
(گافم « .)81 :8692 ،نظریۀ داغ ننگ ،موق یت اجتماعی افرادی را مورد باریکبینی قرار میدهد که بهواسنقۀ ایجناد
رکافی میاا هویت اجتماعی بالف ل و بالقوهراا قادر به پیروی از هنجارهای متداول جام نه نیسنتند و درنتیجنه ننزد
سایر افراد عادی یا م مولی موردپ یرش واق نمیروند» (هماا .)1 :ریترز نیز در کتاب خود ،داغ نننگ را بنه همنی
نحو بیاا میکند و م تقد است« :با ایجاد رکاف میاا «هویّت اجتماعی بالقوه» و «هویت اجتماعی بالف نل» ارنخاص،
داغ ننگ ظاهر میرود و ا رخص احساس میکند که داغی بر پیتانیاش خورده و دچار غب و سرخوردگی منی-
رود» (ریترز .)681 :8613 ،ای امر در رخصیت دوگانۀ ناصرخسرو بهخوبی دیده میرود بنهطنوریکنه قصناید وی
مملو از تناقضاتی است که بی هویت پیتی و پسی وی در رفتو مد است و حالت دوگاننۀ ناصرخسنرو در ننرم-
خویی و تندخویی نیز حاکی از همی مسئله است« .هنگامیکه از رخص اداهایی سر میزند که با نقشهای هنجناری
تناقض دارد ،پیتگاه متناقض را نتاا میدهد ،در عمل به مناسک مناسب رکست میخورد ،در جستجوی یک نقنش
نامناسب است ،در مسیری کار میکند که ازنظر مناسکی و هنجاری ارتباه است یا چهرۀ ارتباهی را نمایش منیدهند،
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بالقوه انگتتنما میرود» (ترنر« .)186 :8696 ،دغدغۀ اصلی یک فرد داغخورده در زندگیاش برمیگردد بنه همناا
چیزی که غالباً به رکلی ابهام میز «پ یرش» خوانده میرود .افرادی که با فرد داغخورده مراوداتی دارنند غالبناً نمنی-
توانند ا توجّه و احترامی را که جنبههای سال هویت اجتماعی وی مقالبه میکنند و خود وی نیز انتظار دریافنت ا
را دارد ،به او ارزانی کنند؛ او زمانی به ای مسئله پی میبرد که میبیند ب ضی از صفات خودش موجب ای وضن یت
ردهاند» (گافم .)24 :8692 ،
 -4آثار و شواهد داغ ننگ در شعر ناصرخسرو
در ای بخش ابتدا به ویژگیهای یک فرد داغخورده بنا بر کتاب گافم و سپس به تقبینا ا خصنایص بارخصنیت
ناصرخسرو به کمک ار ارش پرداختهرده است .الزم به ذکر است با توجه به اینکه ارجاعات ای بخش از دو کتناب
استخراجرده است ،بهمنظور جلوگیری از تکرار ،برای کتاب داغ ننگ تنها در ابتدای کار نام نویسننده و سنال چناپ
مده است و در ادامه تنها به نام نویسنده و صفحات ارجا اکتفا رده است و در بخش ار ار نیز به رماره قصناید و
ابیات موجود در دیواا ناصرخسرو مبتنی بر چاپ دوم ( ،)8631تصحیح مینوی و محقّا ارارهرده است.
«داغ ننگ ،پدیدهای دوسویه یا دووجهی است؛ از یکسو ،مناف ی برای داغ زننده دارد و از دیگر سنو ،تب ناتی بنرای
داغخورده؛ بنابرای فرد داغخورده به نتانۀ دفا نسبت به موق یّت خویش واکنشهایی متفاوت از خنود نتناا منی-
دهد» (ساالر کیا.)11 :8691 ،
 -6-4کمالگرایی
در دیواا ناصرخسرو بهکرّات دیده میرود که ناصرخسرو به خود و دانش خنود افتخنار کنرده و مخاطنب خنود را
بسیار پایی تر و پستتر از خود دانسته است .راید یکی از دالیلی که باع میرود مخاطب ناصرخسرو ،چننداا بنا
ر ر وی اُنس نگیرد ،همی فخرفروریهای بیشازحد وی بارد.
فردی به خاطر بیگانه ردا از دیگراا ،احساس میکند یک انساا عادی و تمام و کمال اسنت .او بنا خنود ینک داغ
ننگ را حمل میکند اما به نظر نمیرسد که تحت تأثیر ا قرارگرفته بارد ینا بنه خناطر ا متأسنف بارند (گنافم ،
 .)22 :8692ای ویژگی بهوضنوح در سراسنر ارن ار ناصرخسنرو دینده منیرنود و اینکنه ناصنر مندام رنرو بنه
نصیحتگری و انتقاد از مخاطب خودکرده نیز به همی دلیل است که در تفکر ناصرخسرو ،مخاطبش ناقص و جاهل
است و کسی که عال به امور است باید اها را از جهل گاه سازد.
گر در کمال فضل بود مرد را خقر  /چوا خوار و زار کرد پس ای بیخقر (دنیا) مرا؟
گر بر قیاس فضل بگتتی مدار چرخ  /جز بر مقرّ ماه نبودی مقر مرا...
با خاطر منورّ رور تر از قمر  /ناید به کار هیچ مقرّ قمر مرا...
اندیته مر مرا رجر خوب برور است  /پرهیز و عل ریزد از او برگ و بر مرا...
منگر بدی ض یف تن زانکه در سخ  /زی چرخ پر ستاره فزونست اثر مرا
هرچند مسکن به زمینست روز و رب  /بر چرخ هفتمست مجال سفر مرا (ق  ،3ب )84 ،86 ،88 ،1 ،1 ،4
همااطور که در بیت نخست متاهده میرود ،ناصرخسرو ارزش انساا را به دانش او دانسته که تا ای قسنمت هنیچ
جای بحثی نیست؛ اما در ابیات ب د ،از نجاییکه ناصرخسرو خود را یکّهتاز عرصۀ دانش میداند ،جایگاهش را هن -
طراز با جایگاه ماه دانسته و زمانی که به وض یت ناخورایند خود در زماننه نگریسنته ،بنا ت رینف دیگنری از خنود،
صحبت پیتینش را توجیه کرده و گفته است« :زمانی که اندیتۀ دمی وقّاد و گیرا بارد ،دیگر مقرّ ماه بنه چنهکنارش
می ید» او همچنی در ادامه ،خود را درخت باروری با میوۀ عل و برگهای پرهیز ،سخ سنرایی بنا ثنار و تألیفناتی
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بیتتر از سماا پرستاره و رخصی که مسک در زمی دارد اما روحش در سماا هفت سیر میکند و رنا بنه عنوال
روحانی و وحیانی ،دانسته است.
...............
تو را چت درد است و م فتاب  /از ایرا ز م رخ پر ۀنگ و چینی
خراساا چو بازار کی کردهام م  /به تصنیفهای چو دیبای چینی
تو ای حجت مؤمناا خراساا  /امام زماا را امی و یمینی
برانندت اگه که ایزدت خواند  /به عال دروا یت ال المینی
دل مؤمناا را ز وسواس امانی  /سر ناصبی را به حجّت کدینی
جز از بهر مالش نجوید تو را کس  /همانا که تو روغ یاسمینی
بهاگیر و رختانی ای ر ر ناصر  /مگر خود نه ر ری ،بدختی نگینی
بر اعدای دی زهری و مؤمناا را  /غ ایی ،مگر روغ انگبینی؟ (ق  ،1ب )46-61 ،64 ،62
در ای قصیده نیز همااطور که متاهده میرود ،ناصرخسرو در ابتدا خود را فتاب دانسته و دلیل زردگی و ناراحتی
مردم را ازای جهت می داند که چت دیدا فردی متتهر و فراتر از خنود را ندارنند .سنپس در ادامنه ،رن ر خنود را
بهمانند دیبای چینی متهور و ارزرمند دانسته ،خود را ه قَس و امانتدار خلیفۀ فاطمی ،یکنی از نتنانههنای جهناا
هستی در جهاا م رفت و کمال ،امانت دار دل مؤمناا ،مره دردها چوا روغ یاسم رمرده ،سپس دوباره به رن ر
خود نازیده و ر ر خود را همچوا نگی بدختاا ارزرمند و درختاا دانسته و در پایاا خنود را بنر درنمناا دین
همچوا زهر و بر مؤمناا همچوا غ ا دانسته است .i
 -2-4پناهنده شدن به پروردگار و الطاف او
کسی که مصائب متحمل را بهعنواا القاف پروردگار ت بیر کند ،طبی تاً فردی خدارناس است و در درجۀ اول به خدا
و رسول و اهلبیت او پناه ورده و در اوج سختیها رکرگزار اوست؛ زیرا کسی که در درّۀ ختک و ک ب و علنف
یمگاا که حتی زمی زراعی و دهقانی در نجا نیست ،بالقب نباید رکرگزار بارد امّا این سپاسنگزاری حناکی از ا
است که وی نخست به خداوند پناه ورده و سپس مصائب را بهمنزلۀ القناف پروردگنار دانسنته اسنت .بنا دقنت در
قصاید ناصرخسرو دیده میرود که وی در جایجای دیواا ،چت انتظار لقنف و عناینت پروردگنار و بنهخصنوص
رسول و اهلبیت است تا نجا که اطمیناا دارد که ای تحمل رنج و مصیبت و وارگی حتی اگر سبب از دست رفت
منزلت و جایگاهش در ای دنیا رود بهطور حت نتیجهاش را در ا سرای میبیند:
گر م در ای سرای نبین در ا سرای  /امروز جای خویش ،چه باید بصر مرا.
«فرد داغخورده ممک است مصائب متحمل رده را بهعنواا القاف پنهاا الهی ت بیر کند» (گنافم  .)21 :پنساز نکنه
تهمت بددینی و قرمقی به ناصرخسرو زده رد ،وی از خانه و کارانه گریخت و بنالقب از دوسنتداراا وی کاسنته و
بر درمنانش افزوده رد .در دنیایی که ناصرخسرو دوستاا نزدیکی ندارت تا با اهنا حنرف دل را بزنند ،او بهتنری
دوست را برگزید .همی امر سبب رده است تا وی مصائب و متکالت متحمل را جنز خواسنته و لقنف پروردگنار
نداند و پیوسته رکرگزار خداوند بارد و در سختیها به او پناه ببرد.
از هرچه حاجتست بدو بنده را ،خدای  /کردهست بینیاز در ای رهگ ر مرا
رکر ا خدای را که سوی عل و دی خود  /ره داد و سوی رحمت بگتاد در مرا
اندر جهاا به دوستی خانداا حا  /چوا فتاب کرد بدی متتهر مرا
وز دیدا و رنیدا دانش یَله نکرد  /چوا درمناا خویش به دل کور و کر مرا
گر م در ای سرای نبین در ا سرای  /امروز جای خویش ،چه باید بصر مرا...
گر رحمت خدای نبودی و فضل او  /افگنده بود مکر تو در جوی و جر مرا...
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ای نکه دی تو بخریدم به جاا خویش  /از جور ای گروه خراا بازخر مرا
دان که نیست جز که به سوی تو ای خدا  /روز حساب و حتر مفرّ و وَزَر مرا (ق  ،3ب )42 ،69 ،21 ،22-83
راید ای ابیات در نگاه اول یک رکرگزاری و سپاسگزاری ساده به نظر بیاید اما زمانی کنه مَقلن نخسنت قصنیده
ی نی « :زرده کرد کژدم غربت جگر مرا  /گویی زبوا نیافت ز گیتی مگر مرا» و ت اریف ناصرخسرو از مصنیبتهنایی
که بر وی واردرده را بدانی  ،بهوضوح متوجه خواهی رد که ناصرخسرو از ا درد و رنجها به خداونند پنناه ورده
است.
.................
مرا گویی «اگر دانا و حرّی  /به یمگاا چوا نتستی خوار و بییار؟»
به زنهار خدای م به یمگاا  /نکو بنگر ،گرفتارم مپندار (ق  ،9ب  4و )1
همااطور که در بیت دوم دیده میرود ،ناصر با وردا کلمۀ زنهار بهصورت مستقی به پناهنده ردا به پروردگنار از
دست گروه داغ زننده که ازنظر او گروه جاهالااند ،ارارهکرده است .i i
.................
 -9-4انزوای خودخواسته و پیامدهای آن
با توجه به اینکه ناصرخسرو در میانۀ عمر خود به فرقۀ اسماعیلیه گنرایش یافنت ،از سنوی خالفنت بننیعبناس بنه
قرمقی بودا محکوم رد و ای بداا م نا بود که مردم حا کتت او را دارتند .همی امر سبب جدایی و رانده رندا
او از جام ه و همچنی نگاه منفی افراد جام ه نسبت به او گتت .به همنی دلینل ،ناصنر از تنرس جناا و همچننی
قرمقی خوانده ردا توسط مردم ،به درۀ یمگاا پناه برد و درد و رنج و فتارهای زیادی کنه در نجنا متحمنل رند،
منجر به جبههگیری وی در مقابل جام ه گتت .او میتوانست هماا زندگی پیتی خود را در کمال راحتی و سایش
ادامه دهد اما بهطور خودخواسته تصمی گرفت تا پای درراه س ادت گ ارد و در این راه ،متنکالت فراواننی را بنه
دوش کتد.
« فردی که به دلیل عدم دریافت بازخورد مناسب و محترمانه از مینزش اجتمناعی روزاننه بنا دیگنراا ،در اننزوای
خودخواسته فرورفته ،میتواند متکوک ،افسرده ،تندخو ،مضقرب و سرگرداا رود» (گافم .)29 ،
در ای بخش ،از نجاییکه حالت رک ،اضقراب و سرگردانی را میبایست از فحوای قصیده بردارت کرد و نمنی-
تواا ارارۀ ضمنی به ا نمود ،تمرکز بر جنبهی تندخویی و حالت افسردگی کالم ناصرخسرو هست و البته ای نکتنه
را نیز باید مدّنظر دارت که« :اجتناب ،یکی از روشها برای رهایی از اضقراب خواهند بنود» (هورننای.)11 :8613 ،
«بزرگتری مصداق اجتناب ورزیهای ناصر ای است که در دورۀ جدید نتوانسته است از راعری دست بکتد زینرا
بهعنواا ابزار تبلیغ و م رفی یی و مرام م هبی خود به ا نیاز دارد امّا نمنیتوانند دیگنر ماننند رناعراا دربناری ن
دوستاا سابا خود ن ر ر بگوید؛ ازای رو با اجتناب کردا از قصیدۀ درباری و خراسانی ،رکلی تازه از قصیده بندوا
حضور تتبیب و تخلّص و مدح و دعای پایاا قصیده بنیاا میگ ارد .در وزاهای نامت ارف مانند وزا رباعی و بحنر
متقارب قصیده میسراید ،قافیههای دروار و ک کاربرد با واۀگاا فارسی و عربی دور از ذه را انتخناب منیکنند تنا
کاری کند که کمتری رباهت میاا ر ر او و راعراا دیگر (بهخصنوص دربناری) بارند .از روی وردا بنه ربناعی
مسمّط که ارتیاق راعراا ه روزگارش به اها ک نبود ،رویگرداا است و طبی تگراینی را در حندّ پنایی سنقح
خود نگه میدارد» (مدرّس زاده.)812 :8698 ،
 6-9-4تندخویی
ای گتته خوش دلت ز قضا و قدر به نام  /چوا خویتت ستور گمانی مبر مرا
قول رسول حا چو درختی است بارور  /برگش ترا که گاو تویی و ثمر مرا
چوا برگخوار گتتی اگر گاو نیستی  /انصاف ده ،مگوی جفا و مخور مرا
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ای نکه دی تو بخریدم به جاا خویش  /از جور ای گروه خراا بازخر مرا (ق  ،3ب )69-63
همااطور که مالحظه می رود ناصرخسرو در ای ابیات مخاطب خود را ستور ،گاو و خر خقاب کرده و در پایاا نیز
با وردا ترکیب گروه خراا ،عالوه بر ت می دادا ا به یک گروه ،خود را کامالً از میاا اها بیروا کتیده و متمایز
ساخته است .انتخاب ای کلمات در ر ر ،دلیلی بر خت و تندخویی ناصرخسرو است.
..................
خلا را چرخ فرو بیخت ،نمیبینی  /خسّ ماندهست همه بر سر پرویزا؟
زی خساا خیر چه جویی چو همی دانی  /که به ترب اندر هرگز نبود روغ
ای خساا باد ع ابند ،چو ناداناا  /باد ایتاا مخر و باد مک خرم ...
مرد بیدی چو خر است ،ار تو نهای مردم  /چو خراا بی دی رو ،روز و رباا میدا
خری موختت اکس که بفرمودت  /که «همیته رک و م ده همی گ » (ق  ،81ب )61 ،61 ،22 ،22 ،89
در بیت نخست ،ناصرخسرو توهی به فرد یا افراد را کنار گ ارته و ا را به خلا ت منی داده اسنت .از دیند او کنلّ
خلا خس و خاراکاند .در ادامه نیز واۀۀ خساا را تکرار کرده و اها را ترب دانسته که فاقد روغ است (اراره بنه
بیخاصیتی اها دارد) .همچنی وردا واۀه خر تندخویی ناصرخسرو را نمایااتر ساخته است .i i i
 -2-9-4افسردگی
بر م بیچاره گتت سال و ماه و روز و رب  /کارها کردند بس نغز و عجب چوا بوال جب
گتت بر م روز و رب چندانکه گتت از گتت او  /موی م مانند روز و روی م مانند رب...
م به یمگاا در به زندان از ای دیوانگاا  /عال السّری تو فریاد از تو خواه  ،ی ربّ
اندری زنداا سنگی چوا بماندم بیزوار  /از که جوی جز که از فضلت رهایش را سبب؟
جمله گتتهستند بیزار و نفور از صحبت  /ه زباا و ه نتی و ه زمی و ه نسب
کس نخواند نامۀ م کس نگوید نام م  /جاهل از تقصیر خویش و عال از بی رغب
چوا کنند از نام م پرهیز اینها چوا خدای  /در مبارک ذکر خود گفتهست نام بولهب...؟!
می فروش اندر خرابات ایمنست امروز و م  /پیش محراب اندرم با ترس و بنا بنی و هنرب (ق  ،44ب -86 ،2 ،8
)22 ،81
در ای ابیات افسردگی ناصرخسرو بهوضوح از فحوای کالم وی استنباط میرنود و بنهکنارگیری برخنی از لغنات و
ترکیبات همچوا  :م بیچاره ،موی چوا روز و روی چوا رب ،زندانی بودا در یمگاا ،بی زوار ،بیزار و نفور بودا
مردم از ه نتینی با او ،پرهیز کردا مردم از گفت نام وی و ترس از کتته ردا ،میزاا افسنردگی وی را برجسنتهتنر
کرده است.
....................
پانزده سال بر مد که به یمگان  /چوا از بهر چه؟ زیرا که به زندان
به دو بندم م ازیرا که مر ای جاا را  /عقل بستهست و به ت بستۀ دیوان ...
ور بر ای قوم بخندم چو بیازارم  /پس بر ای خنده جز زار نخندان
از غ نکه دی از بهر چه خندیدم  /خود م امروز بدِل خسته و گریان ...
تازه روی به مَثَل اللۀ ن ماا بود  /کاه پوسیده رد ا اللۀ ن مان ...
دی به درت اندر چوا گوی همی گتت  /وز جفای فلک امروز چو چوگان (ق  ،92ب )22 ،81 ،84 ،86 ،2 ،8
در ای ابیات میزاا غ و افسردگی ناصرخسرو از ترکیباتی چوا :پانزده سال در یمگاا زندانی بودا ،به دو بند بودا،
بستۀ دیواا بودا ،جز زار او را نخنداندا ،غ دارت به دلیل عدم خنده در روز ،خسته و گریاا بودا ،از بی رفت و
پوسیده ردا روی تازهاش و مانند چوگاا خمیده بودا ،بهخوبی احساس میرود.i v
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 -4-4دوگانگی شخصیت و کالم
در جایجای دیواا ناصرخسرو حالت جبههگیرانه و غضب گونه نسبت به مخاطب دیده میرود .انگار وی از باال بنه
افراد جام ه مینگرد و حتی نصایحش در بسیاری از ابیات تند و گزنده است که ای امنر در قصنایدش کنامالً نمنود
یافته است اما در برخی از ار ار ،وی از در پند و نصیحتگری واردرده است بهطوریکنه دیگنر از ا زبناا تلنخ و
گزندهاش خبری نیست .گویی نسبت به مخاطب خود عقبنتینی کرده و از در صلح و صفا با اها در مده است تنا
راید در بی جام ۀ عصر خود پ یرفته رود اما وقتی میبیند جام ه ه چناا او را رد میکنند و قرمقنی منیخوانند،
دوباره ررو به خیزش و جبههگیری نسبت به مخاطب میکند و از پرخاش به افراد جام ه هیچ ابایی ندارد.
«فرد داغ خورده گاهی اوقات وا ق ًا بی عقنب کتنیدا ینا بر رنفتگی دچنار تردیند منیرنود ،او ممکن اسنت در
موق یتهای مختلف واکنشهای مختلفی دارته بارد» (گافم  64 :8692 ،ن .)61
ناصرخسرو که در قصاید پیتی  ،با دررتخویی و توهی فراواا بر افراد جام ه بهویژه ناصبیاا ،دل و روح اهنا را
جریحه دار کرده و طبقات مختلف را با الفاظی چوا :خر و گاو و ستور و ...مورد ط و ل خود قنرار داده ،گنویی
در ای قصیده از موض خود عقب کتیده است که ای امنر بنرای مخناطبی کنه بارخصنیت ناصرخسنرو رناسنت
عجیب مینماید.
چوا نخواهی کهتْ ز دیگر کس جگر خسته رود  /دیگراا را خیره خیره دل چرا باید خلید
ور بترسی زانکه دیگر کس بجوید عیب تو  /چتمت از عیب کساا لختی بباید خوابْنید
مر مرا چوا گویی نچهت خوش نیاید همچناا؟  /ور بگویی از جواب م چرا باید طپید؟
خار مدرو تا نگردد دست و انگتتت فگار  /از نهال و تخ تتری نیرکر خواهی چتید؟
برگزی از کارها پاکیزگیّ و خوی نیک  /کز همه دنیا گزی خلا دنیا ای گزید
نیکخو گفتهست یزداا مر رسول خویش را  /خوی نیکست ای برادر گنج نیکی را کلید (ق  ،21ب )84-9
................
در قصیدۀ  ،46ناصرخسرو نخست اب یاتی را ورده که در ا خود به هتّاکی مخاطبش پرداخته است ،امّا در ادامه بیتنی
ورده که از مخاطبش تقاضا دارد تا او را درنام نگویند.
ای گمره و خیره چوا گرفتی  /گمراهتری دلیل و رهبر؟
م با تو سخ نگوی ایراک  /کرّی تو و رهبر از تو کرتر
م میوۀ دی همی چرم رو  /چوا گاو تو خار و خس همی چر...
پرخاش مک سخ بیاموز  /از م چه رمی چو خر ز نتترv؟ (ق  ،46ب )11 ،18-49
................
 -5-4دعوت و عضوگیری و دفاع از نمایندگان گروه
با مقال ۀ ار ار ناصرخسرو ای گونه استنباط میرود که اکثر ار ار وی برای بیاا عقینده و اندیتنۀ رناعر و درگنرو
فکری خاص سروده رده اند .بدی منظور درست اسنت کنه ناصرخسنرو ارن ارش را بنا رنکایت از دنینا ،سنتایش
حکمت ،نصیحت و نصیحتگری ،رزوی رهایی از ررایط نامساعد زندگی دنیوی و موضو هایی ازای دسنت ،غناز
میکند امّا خاتمۀ برخی از ار ارش را مدح خلیفۀ فاطمی و اگر بهطور رفافتنر بخنواهی بگنویی سنتایش و مندح
گروه و عامالنی که سبب «داغ» وی ردهاند ،در برمیگیرد .ای امر نتاادهندۀ ا است کنه ناصرخسنرو بنهصنورت
خودخواسته ننگی را که در جام ۀ وی از ا با عنواا قرمقی و دهری بودا یاد میرود ،پ یرفته و با تمنام وجنود از
ا حمایت می کند و تا جایی که امکاا دارته بارد ا ننگ را به افراد دیگر نیز ت می منیدهند و بنرای رسنیدا بنه
هدفش حتّی از مرگ نیز هراسی ندارد.

 / 61نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

«افرادی که در دارت یک داغ ننگ با یکدیگر ارتراک دارند ،مبنای عضنوگیری بنرای اجتمنا را فنراه منیکننند و
احتماالً از عامالا و کارگزارانی که نمایندگیراا را بر عهده بگیرند حمایت میکنند»(گافم .)48 :8692 ،
منکِر متو ارارت حجّت را  /زیرا هگِرزْ حا نبوَد منکر...
بتتاب سوی حضرت مستنصر  /ره را ز فخر جز به مژه مَسْپَر
اجاست دی و دنیا را قبله  /و اجاست عزّ و دولت را مت ر
خوررید پیش طل ت او تیره  /گردوا به جای حضرت او کردر (ق  ،22ب )11-16 ،34
همااطور که متاهده میرود ناصرخسرو در ای ابیات مبنای عضوگیری را فراه کرده و مردم را بهسوی کنارگزار و
رهبر خود دعوت کرده و به ت ریف و تمجید از او پرداخته است.
..................
ترا ره نمای که چنبر کرا ک  /به سجده مر ای قامت عرعری را
کسی را برد سجده دانا که یزداا  /گزیدهستش از خلا مر رهبری را
کسی را که بسترد ثار عدلش  /ز روی زمی صورت جائری را
امام زمانه که هرگز نراندهست  /بَر ری تش سامری ساحری را
نه ریبی به جز حکمتش مردمی را  /نه عیبی به جز همّتش برتری را
چو با عدل در صدر خواهی نتسته  /نتانده در انگتتری متتری را
بتو زی امامی که خط پدرْش است  /به ت وی ْ خیرات مر خیبری را
ببی گرْت باید که بینی به ظاهر  /ازو صورت و سیرت حیدری را (ق  ،34ب )42-66
همااطور که از ابیات پیداست ،ناصرخسرو وظیفهای را که بهعنواا «حجّت» و «داعی» بر او محوّل رده را بنهخنوبی
ادا کرده است و با ت ریف و تمجید و همچنی بر حا نتاا دادا خلیفۀ فاطمی ،مردم را به دینی دعنوت کنرده (کنه
ازنظر او) ،خداوند او (مستنصر) را رهبر مسلماناا بر روی زمی قرار داده است .کسی که صورت و سیرتش همچوا
علی ب ابیطالب است .vi
 -1-4ذکر روشهای پسندیدۀ رفتار با فرد داغخورده
با دقت در دیواا ناصرخسرو دیده رد که وی ،در برخی از قصاید خود ررو به داسنتااسنرایی کنرده و عنالوه بنر
اینکه در حی قصیده نصیحتهایی به مخاطب خود ابراز دارته ،عیوب جام ۀ خویش را نیز بیاا کرده و از مخاطبش
خواسته تا ای م ایب را کنار گ ارته ،مسیر صحیح را برگزیند .درواق اگر ناصرخسرو را فنردی داغخنورده در نظنر
بگیری که اَنگ دی مغایر با جام ه بر پیتانیاش خورده بارد ،میتواا نتیجنه گرفنت کنه سن ی در رفن این «داغ»
خواهد کرد امّا نه با عقبنتینی و تسلی ردا بلکه نخست با دعوت جام ه بهسوی م هب خود و سپس در صورت
عدم پ یرش و گرایش جام ه ،از طریا حمله و دررتخویی و نتاا دادا جاهلیّت جام ه نسبت به خود و من هبش
اقدام کرده است؛ بنابرای باید گفت که ناصرخسرو بیتتر درد دی دارد تا درد ت و بدی جهنت اسنت کنه نخسنت
سنگدلیها و قساوتهای م هبی افراد جام ه را مدّنظر قرار داده و سپس به سختدلیهایی کنه بنر او تحمینلرنده،
توجه کرده است.
«یک فرد داغخورده گاه داستاا قساوتهایی که حاکی از بدرفتاریهای خت دمهای عنادی بنا افنراد داغخنورده
است ،اع ّ از جدید و قدی را ثبت میکند و داستااهای اخالقی و عبرت موز در قالب ررححال مینویسد تا روش-
های پسندیدۀ رفتار با افراد داغخورده را ررح دهند» (گافم .)42 :8692 ،
گرد بازار بگرد اینک و احوال ببی  /چوا تو خود مینگری م نکن قصّه دراز...
علما را که همی عل فرورند ببی  /به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز
هریکی همچو نهنگیّ و ز بس جهل و طم  /ده عل فراز و ده رروت باز...
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نکه بر فسا ترا رخصت دادهست و جواز  /سوی م راید اگر سرْش بکوبی به جواز
زی قبل ماند به یمگاا در حجّت پنهاا  /دل بر گنده ز اندوه و غ و ت به گداز...
گر همه خلا به دی اندر دیوانه ردند / ،ای پسر ،خویتت خویش تو دیوانه مساز
بتنو ای پند به دی اندر و بر حاّ بایست  /خویتت کژّ مگِر خیره چو هو و گراز
دانش موز و سر از گرد جهالت بفتاا  /راستی ورز و بک طاعت و حیلت مقراز...
به چپ و راست ردهست از ره دی نکه جهاا  /بر دراعهش به چپ و راست به زر بست طراز
روم چنگال چو نتپیل خود از مال یتی  /نکتد گرچه ده انگتت ببرّیش به گاز
ور بپرسیش یکی متکل گویدْت به خت « /سخ رافضیانست که وردی باز!»
به سؤال تو چو درماند گوید به نتاط « /بر پیمبر صلواتی خوش خواه باواز!»
صبر ک بر سخ سردش زیرا کاا دیو  /نیست گاه هنوز ،ای پسر ،از نرخ پیاز
خویتت دار تو کامروز جهاا دیواا راست  /چند گه منبر و محراب بدیتاا پرداز
سرد و تاریک رد ،ای پور ،سپیدهدم دی  /خُرُه عرش ه اکنوا بکند بانگ نماز...
عل کانباز عمل بود و جدا کردش دیو  /باز گردند سرانجام و ببارند انباز
روی جاا سوی امام حا باید کردنْت  /گاه طاعت چو کنی روی جسد سوی حجاز (ق  ،12ب )46-81
همااطور که در ای ابیات دیده میرود ،ناصرخسرو در ابتدا ررو به داستااسرایی و به تصویر کتیدا جام ۀ عصر
عباسی کرده ،جام های که در ا علمای عل فروش طمّا سبب پنهاا رندا ناصرخسنرو در یمگناا رنده و باعن
بالها و مصیبتهاییاند که بر او واردرده است .پس ررو به نصیحت مخاطب میکند و میگوید« :اگنر همنه خلنا
در انتخاب دی خود دیوانه ردهاند و م هب نادرست را برگزیدهاند ،تو (ای کسی که نصنیحتهنای را گنوش منی-
داری) همچوا اها دیوانه متو و م هب درست را برگزی » .در ادامه نیز ناصرخسنرو پنندهایی را گورنزد کنرده و
دوباره صفات علما و فقهای ظاهری را بررمرده تا اینکه مقدمهچینی را رها و دعوت را علنی منیکنند و منیگویند:
«همااطور که هنگام عبادت ،روی جسمت را بهسوی قبله میکنی ،روی جانت را نیز باید بهسنوی قبلنه و امنام حنا
(مستنصر) بگردانی» .ناصرخسرو که بهعنواا یک فرد بدم هب از سوی خالفنت عباسنی تحنتفتنار اسنت ،خیلنی
خوب دانسته که هرچه قدر مردم به سمت م هب اسماعیلی گرایش یابند« ،داغ» وی ک رنگ و کن رننگتنر خواهند
رد .vi i
................
 -7-4گزینش تجارب پیشین در توجیه عملكردهای فعلی
ناصرخسرو در برخی از ابیات دیواا ،ار ار مدحی را نکوهیده و بسیار ارزش ا را پنایی دانسنته و طنوری وانمنود
کرده که انگار وی ،در هیچ زماا مدح کسی را نگفته و صلهای دریافت نکرده است:
« حکی نست کو از راه نندیتد ،نه ا ناداا  /که ره را ر ر گوید تنا مگنر چینزیش فرمایند» (دینواا.)42 :8631 ،
همچنی ای گونه به نظر میرسد که ناصرخسرو ب د از تحول روحی خود ،در جهت مثبت نتاا دادا وجهۀ خود در
نزد مخاطب ررو به دلیلتراری و توجیه کارهای گ رتۀ خودکرده و با مدح خلیفۀ فاطمی و حجنتهنای خراسناا
که خود نیز یکی از اهاست و نیز تغییر موضو ار ار خود به سمت خردگرایی ،درواقن  ،فنراری روبنهجلنو کنرده
است؛ بنابرای  ،ناصرخسرو در توجیه عقاید گ رتۀ خود به سه طریا عمل کرده است -8 :بررمردا تجنارب پیتنی
خود و نتیجهگیری از اها -2 ،خردهگیری بر ار ار مدحی راعراا دربار و افتخار به ارن ار خنردگرایاننۀ خنود-6 ،
جایگزی کردا مدح خلفای فاطمی بهجای خلفای عباسی
«فرد داغخورده ممک است برخی تجارب گ رتهاش را گزینش کند و سپس ب تفصیل روی اهنا کنار کنند تنا در
توجیه عقاید و عملکردهای ف لیاش نسبت به همتایاا و دمهای عادی به او یاری رسانند»(گافم .)11 :8692 ،
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رهره درختیست ر ر م که خرد را  /نکته و م نی برو رکوفه و بارست
عل عروض از قیاس بسته حصاریست  /نفس سخنگوی م کلید حصارست
مرکب ر ر و هیوا عل و ادب را  /طب سخ سنج م عناا و مهارست
تا سخن مدح خانداا رسولست  /نابغۀ طب مرا متاب و یارست
خیل سخ را رهیّ و بندۀ م کرد  /نکه ز یزداا به عل و عدل متارست
متتری اندر نمازگاه مر او را  /پیشرو و جبرئیل غاریهدارست
طل ت «مستنصر از خدای» جهاا را  /ماه منیرست و ،ای جهاا رب تارست
روح قدس را ز فخر روزی صد راه  /گرد در و مجلسش مجال و مدارست
قیصر رومی به قصر مترف او در  /روز مظال ز بندگاا صغارست
خلا رمارند و او هزار ازیراک  /هرچه رمارست جمله زیر هزارست
رایت او روز جنگ رهره درختست  /کش ظفر و فتح برگها و ثمارست...
ناصبی روم را به مغز سر اندر  /حکمت حجّت بخار و دود رخارست
نیست سر پر فساد ناصبی روم  /از در ای ر ر ،بل سزای فسارست (ق  ،26ب )41-29
ناصرخسرو در ای ابیات مقابا م مول ابتدا مقدمهچینی کرده و بر ار ار خردگرایاننۀ خنود فخنر فروختنه و سنپس
سخ سرایی خود را ک ک به «مستنصر» مرتبط ساخته و ررو به مدیحه گفت وی کنرده اسنت .رناید ناصرخسنرو
گماا کرده که با مدح گفت خلیفۀ فاطمی بهجای خلیفۀ عباسی ارتباهات گ رتۀ خنود را جبنراا و گ رنتۀ تارینک
خود را توجیه کرده است؛ اما درواق باید گفت« :نققهض ف راعر ای است که از دستگاه پرقدرت عباسیاا و نظننام
گنسترده سیاسنی ن اجتماعی حاک بر بغداد خبر دارد و تأکید دارد که خلیفه عباسی ،خلیفه پینامبر نیسنت و جنز بنه
جاه و جالل خود فکر نمیکند اما چگونه است که نمیتواند تتخیص دهند ای خلیفۀ فاطمی ن که محبوب اوست ن
روی دیگر سکۀ خلیفنۀ عباسنی است و اگر ایکی در بغداد ،جانتی واق ی پیامبر نیست ای خلیفه با ای دربنار و
قنصر پررکوه نیز نمیتواند نواده پیامبر و فرزند دختر او بارد ( »vi i iمدرس زاده.)816 :8698 ،
....................
 -8-4تقسیم جهان به دو قطب کوچک و بزرگ
از خالل ار ار ناصرخسرو ای گونه استنباط میرود که وی جهاا پیرامونش را به دو ققنب بنزرگ جناهالا (گنروه
منحرف= عباسیاا) و کوچک خردمنداا (گروه متّفا= فاطمیاا) تقسی کرده که ازقضا خود نینز جنزگ گنروه دانایناا
است .پسازای تقسی بندی گویا تصمی گفته است تا نصیحتهای نکوهش گوننه و تنومم بنا ختنونت و تنوهی و
انتقادهای تند خود را م قوف گروهی کند که ازنظر وی هیچ نمیدانند و درخور ای لح بیاا هستند؛ چراکه عقینده
و م هب اها با عقیده و م هب وی متفاوت است و در مقابل ،ت اریف و تمجیدهای خود را م قوف گروهنی کنند
که هرچند کوچکاند اما او را درک میکنند و به او بها میدهند چراکه لقب حجّت را بنه او دادهانند؛ بننابرای رناید
ای گونه بردارت رود که ناصرخسرو با گروه جاهالا صحبت میکند ولی در اصل هیچ نمیگوید چراکه ا سنخنی
که رایستۀ ناا بارد را بیاا نمیکند و بیتتر بهتحقیر اها میپردازد و ای گونه میرود که رفتهرفته بر درنمناا وی
افزوده میرود تا جایی که میخواهند سر به تنش نبارد .امّا کالم ناصرخسرو در گفتگو بنا خردمننداا ،بسنیار متنی ،
استوار و فاخر است و در بیتتر مواق  ،از اها طلب است انت دارد و حتّی در صورت ایراد نصیحت نیز س ی میکند
تا جانب احتیاط را نگه دارد و سخنش روی توهی به خود نگیرد.
«یکی از راهبردهایی که مورداستفادۀ فردی که داغ ننگ بدنام کننده دارد قرار میگیرد ای است که برای مقابلنه بنا
مخاطراتش جهاا را به دو گروه تقسی کند یک گروه بزرگ که به اها هیچ نمنیگویند و ینک گنروه کوچنک کنه
همهچیز را به اها گفته و سپس روی کمکتاا حساب باز میکند» (گافم .)821 :8692 ،

تحلیل جامعهشناختی دیوان ناصرخسرو بر مبنای نظریۀ داغ ننگ 69 /

خداوند زماا و قبلۀ خلا  /مرا پتتست و حص از ررّ ریقاا
به جود و عدل او کوتاه گتتهست  /به بدکرداری از م دست دوراا
مرا حسّاا او خوانند ایراک  /م از احساا او گتت چو حسّاا (ق  ،41ب )31-31
در ای ابیات کامالً متخص است که ناصرخسرو روی کمک «مستنصر» حساب بازکرده و پتت خنود را بنه او گنرم
دیده که ترکیباتی چوا :پتت و حص بودا خداوند زماا ،کوتاه گتت دست زماننه از بندرفتاری بنا ناصرخسنرو و
احساا خداوند زماا نسبت به او ،ای امر را نمایااتر ساخته است.
....................
بهتری زمانه مستنصر  /که عیال ویند انسی و جاا
دل او داد را بهی رهبر  /امر او خلا را مهی میزاا
داد و دانش به عزّ او زندهست  /دی و دنیا به نور او رختاا...
ای رسیده ز تو جهاا به کمال  /ای مراد از طبای و دوراا
بنده را دستگیر باش به فضل  /به خراساا میانۀ دیواا
تخ دادی مرا که کتت کن  /نفگن تخ تو به رورستاا
چوا کتاورز خوگ و خار گرفت  /تخ اگر بفگن بود تاواا (ق  ،888ب )34-38 ،18-49
همااطور که متاهده میرو د ،در ای ابیات ناصرخسرو ابتدا به مدح و ستایش خلیفۀ فاطمی پرداخته و در ادامه بنه-
وضوح از وی طلب کمک کرده و میگوید« :ای کسی که جهاا از تو ،به کمال رسنیده و ای نکنه منراد از فنرینش
طبای و دوراا هستی؛ با فضل و دانتت مرا از میاا مردم دیوصفت خراساا نجات دِه».
 -3-4دفاع ستیزهجویانه و متعصّبانه از ارزشهای گروه همتایان
بر اساس مقال اتی که بر روی دیواا ناصرخسرو به انجام رسید ،متخص رند کنه ناصرخسنرو ،در دفنا از مواضن
گروه همتایاا بسیار مت صّبانه عمل کرده و در ای راه تمام تالش خنود را انجنام داده تنا حنرف خنود را بنه کرسنی
بنتاند .ای گزینه ممک است با گزینه « »6ی نی «تندخوییهای ناری از انزوای ناصرخسرو» متنتبه رنود چراکنه در
ای گزینه نیز ناصر ،از هرگونه تندروی در جهت دفا از گروه م هبی خود استفاده کرده و چهبسنا درراه دین بسنی
ص بتر از مواض دیگر است.
«فرد داغخورده ممک است از یک رویۀ ستیزهجویانه و مت صّبانه برای دفا از ارزشهنا و عملکردهنای خناص و
مسلّ پندارته ردۀ دستۀ همتایانش استفاده کند حتّی تا نجا که به سمت یک ایدئولوۀی جداییطلبانه کتنیده رنود»
(گافم .)818 :8692 ،
ای گمره و خیره چوا گرفتی  /گمراهتری دلیل و رهبر؟
م با تو سخ نگوی ایراک  /کرّی تو و رهبر از تو کرتر
م میوۀ دی همی چرم رو  /چوا گاو تو خار و خس همی چر (ق  ،46ب )18-49
همااطور که از ابیات پیداست ،ناصرخسرو رهبر ناصبیاا (خلیفنۀ عباسنی) را گمنراه دانسنته و بنه او و پینرواا وی
توهی کرده و در ادامه گفته است« :م میوۀ دی را تناول میکن و تو بهمانند گاو خار و خس را بخور».
.................
به دی از خری دور باش و بداا  /که بی دینی ،ای پور ،بیرک خریست...
ح ر ک ز عام و ز گفتار خام  /گرت میل زی م هب حیدریست (ق  ،49ب )63 ،82
ناصرخسرو افراد بیدی (کسانی را که جز م هب اسماعیلی برگزیدهاند) را خر دانسته و بسنیار مت صّنبانه از ارزش-
های گروه همتایاا (فاطمیاا) دفا کرده است.i x
 -5برجستهترین نمونههای داغ در دیوان ناصرخسرو
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 -6-5انزوای خودخواسته و پیامدهای آن :پس از مقال ات انجامرده بر روی دینواا ناصرخسنرو بایند گفنت کنه
بارزتری مؤلفۀ داغ ننگ در دیواا وی ،انزوای خودخواستۀ ناصر و پیامدهای ای عمل اوست که خود را بنهصنورت
تندخویی و رکاکت کالم بیشازحد ،افسردگی و گاه رک و اضقراب و سرگردانی بهروز داده است .با توجه به منار
بهدست مده باید اذعاا دارت که ناصر ،در  16قصیدۀ خود ،مخاطب خود را با الفاظی چنوا :خنر و گناو و خنس و
خاراک و ستور و بوزنه و خوگ و کلماتی ازای دست خقاب کرده است که ای نو طرز بیناا ،همچنوا داغنی بنر
پیتانی او و دیوانش باقیمانده است.
از دیرباز بزرگاا بسیاری در ادب فارسی دست به تألیف کتاب درزمینۀ رخصیت ناصرخسنرو و زنندگی وی زدهانند
که اکثر اها نگاه مثبتی به «حجّت خراساا» دارته و بسیار ک به انتقاد از وی پرداختهاند .در ای که ناصرخسرو یکی
از راعراا طراز اول زباا فارسی خصوصاً در فلسفه و حکمت و م هب است هیچ رکی نیست و هیچکس نمیتواند
بزرگی او را انکار کند .همااطور که مؤلف «سرود بیداری» مینویسد« :چینزی کنه سنیمای ناصرخسنرو را در میناا
راعراا سنّتی ای سرزمی ممتاز و متفاوت جلوه میدهد ،پایبندی و ت هّد او بهنوعی ایندئولوۀی و ایمناا و تالرنی
بیدرنگ در مسیر ابالغ و گسترش ا در مت حیات انسااهاست» (درگاهی .)81 :8611 ،امّنا چگوننه منیرنود کنه
حکیمی چوا ناصرخسرو ،لب به فحّاری میگتاید و مخاطب خود را به سخره میگیرد؟ مگنر منیرنود کسنی کنه
مدّعی رده بارد« :مونس م حبّ رسول است و ل» و در دیوانش ،مدام بنه ت رینف و تمجیند و افتخنار بنه پینامبر
(ص) و امام علی ( ) پرداخته و قر ا را از حفظ دارته ،احادی ای بزرگواراا را نخوانده و یا از اها سر ،بناز زده
بارد؟ اگر ناصر به احادی پیامبر (ص) چوا« :ال تَسبُّوا الناسَ فَنتَنکتَسِبوا ال َداوَۀ بَینَه » (کلینی ،بیتا ،ج ( .)34 :4به
مردم ناسزا نگویید ،که با ای کار در میاا اها درم پیدا میکنید)« ،مَ ْ کااَ یؤْمِ ُ باللَّهِ وَ الْیَوْم الْآخِر فَلْیَقُلْ خَیْنراً مَوْ
لِیَسْکُتْ» (هماا 8611 ،هن ،ج ( .)331 :2هرکس به خدا و روز قیامت ایماا دارد ،باید سخ خیر بگوید ینا سنکوت
نماید) و یا احادی امام علی ( ) همچوا« :اِنَّکَ مقَوَّمٌ باَدَبنکَ فَزَیننْنه بنالْحِلْ » (تمیمنی مندیّ( .)241 :تنو بنا ادبنت
ارزشگ ارى مىروى ،پس ا را با بردبارى زینت بخش)؛ «رَمْس الْ ِلْ التَّمْییزُ بَیْ َ االْخْالق وَ اِظْهار مَحْمودِها وَ قَمْن
مَ ْمومِها» (هماا( .)36 :باالتری درجه دانایى ،جندا کنردا اخنالق از یکندیگر و رنکار کنردا اخنالق پسنندیده و
سرکوب اخالق ناپسند است)؛ و یا «ال مدَبَ مَ َ غَضَبٍ» (هماا( .)626 :با خت  ،تربیت [ممک ] نیست)؛ توجنه منی-
کرد ،هیچگاه زباا خود را به توهی و درنام لوده نمیکرد.
بنابرای  ،ای مؤلفه را میتواا یکی از اصلیتری مؤلفههای داغ نننگ در دینواا ناصرخسنرو دانسنت کنه اگنر 84
قصیدهای را که در ا ،افسردگی ناصر نمود یافته است را نیز بر ا بیفزایی  ،ای داغ نمایااتر میرود و انزوای ناصنر
نیز بیتتر به چت می ید« .فرد داغخورده ن هنگامیکه بدنام رده بارد ن ممک است احساس کند که اگر رکارا در
م رض دید دمهای عادی قرار گیرد ،اها به حری خصوصیاش تجاوز میکنند» (گافم « .)66 :از دالینل عمندهای
که ر ر ناصر را ازنظر برخی میراند و او را در حاریه قرار میدهد ،بدزبانی و دررتگوییهای اوست کنه انگتنت
اتهام را بهسوی او نتانه رفته است ،راید بتواا در نگاه اول ای دررتگویی و درنام فرسنتادا را بنه منققنۀ زادگناه
راعر نسبت داد؛ همااطور که انوری میگوید:
بلخ رهری است در کنده به اوباش و رنود  /در همه رهر و نواحیش یکی بخرد نیست (انوری)112 :8634 ،
اما برای راعری که خود را پایبند دی و اخالق و بهویژه خرد و دانش میداند ،ای ریوه سنخ گفنت توجینهپن یر
نیست» (مدرّس زاده« .)811 :8698 ،باری ای پرخارگری از ارزش سخ او میکاهد و برهااهای او را ک اثر منی-
کند» (ر ار.)81 :8631 ،
 -2-5کمالگرایی :مؤلفۀ بارز دیگری که پس از تندخویی ناصرخسرو نمود بیتتری در دیواا وی یافته ،کمالگرایی
و تفاخر اوست .طبا بررسیهای انجامگرفته ،ناصر در  12قصنیدۀ خنود بنه ت رینف و تمجیند از خنود و ارن ارش
پرداخته و تا توانسته (بهخصوص در ابیات تخلّص) ،بر مخاطب خویش اظهار فضل کرده کنه این امنر ،داغ دیگنری
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است که بر رخصیت ناصر هک رده است .همااطور که ر ار میگوید« :ناصر عمالً ثابت کرده است که همّتی بلنند
و مناعت طب دارد ،امیر و ساالر ت خویش است ،جهاا سفله را به چیزی نمیگیرد .امّا اغلنب این مناعنت طبن و
خرسندی ،او را به «خودستایی» میکتاند :ر ر خود را ناف تر از چرخ پرستاره میداند و به نثر و به نظ  ،خاصّنه بنه
«زادالمسافری » و به دی و خرد خود مینازد» (ر ار.)2 :8613 ،
نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،بر مبنای نظریۀ داغ ننگ و با هدف جسنتجو و تبینی دالینل پرخارنگری و تنندخویی ناصرخسنرو
نسبت به مخاطب و همچنی علل انزوای وی صورت پ یرفت .بدی طریا که  9منورد از منوارد داغ نننگ از کتناب
گافم استخراج رد و با ار ار ناصرخسرو مورد تقبیا قرار گرفت.
اولی مؤلفۀ داغخوردگی ناصرخسرو« ،احساس کمالگرایی» او بود .بر طبا رواهدی کنه از دینواا ارن ار وی بنه
دست مد ،متخص رد که وی تا جایی که توانسته ،خود را در من هب ،خردگراینی ،نظن و نثنر نافن خنود و ...از
جام ۀ خویش (خصوصاً جام ۀ عباسی) باالتر دانسته و س ی کرده است تا در همه حال خود را بر اها ترجیح دهد.
درنتیجه ،با توجه به رواهد متخصرده ،وی فردی کمالگراست.
دومی مؤلفه« ،پناهنده ردا به پروردگار و القاف او» بود .با توجه به نمونههایی که از دیواا ناصرخسرو به دسنت
مد ،متخص رد که وی پیش از نکه مصائب متحمل را بهعنواا القاف فریدگار بداند ،به او پناهنده رنده و همنه-
چیز را از خدا دانسته و به همی دلیل است که در اوج سختیها و متکالت ناری از حضور در درّۀ یمگاا ،همنواره
رکرگزار اوست .درنتیجه ،وی مصائب متحمل را بهعنواا القاف الهی دانسته و پناهنده ردا به پروردگار نینز حناکی
از همی امر است.
سومی مؤلفه« ،انزوای خودخواسته و پیامدهای ا» بود .در ای بخش با توجه به مقال ات انجامرده متخص رند
که ناصرخسرو بهصورت خودخواسته م هب اسماعیلی را پ یرفته و همی امر موجب انزوای وی رده است .انزوای
ناصرخسرو و سکونت در منققۀ ک ب و علف و خالی از سنکنۀ یمگناا ،پیامندهایی چنوا :تنندخویی ،افسنردگی،
اضقراب ،رک و سرگردانی برای وی دارته و سبب زایش ار ار تاریکی از ناصرخسرو خصوصاً درزمینۀ تنندخویی
رده است .درنتیجه ،وی فردی منزوی است و ویژگیهای یک فرد منزوی را نیز داراست.
چهارمی مؤلفه« ،تناقض در رخصیت و رفتار» بود .بر طبا رواهدی که از دیواا به دست مد ،متنخص رند کنه
ناصرخسرو در برخی از قصاید خود حالتهایی چوا :عقب کتیدا یا بر رفتگی ،هتّاکی به مخاطب و تقاضای عندم
درنام از سوی او ،نصایح تند و همراه با توهی به مخاطب و در ادامه مختار گ ارت او و ...را به خود گرفته و نتاا
داده که رخصیت ثابتی ندارته است .درنتیجه ،وی رخصیتی متناقض دارته که پیوسته در حال تغییر بوده است.
پنجمی مؤلفه« ،دعوت و عضوگیری و دفا از نمایندگاا گروه» بود .با توجه به نمونههای متاهدهرده در دینواا،
متخص رد که ناصرخسرو در برخی از قصاید خود با مقدّمهچینی ررو به دعوت مردم بهسوی ینی اسنماعیلی و
خلیفۀ فاطمی کرده و تا جایی که توانسته است در دفا از نمایندگاا گروه خود کوریده اسنت .بنهطنوریکنه پایناا
برخی از قصایدش را مدح خلیفۀ فاطمی و دفا از عامالنی که سبب «داغ» وی ردهاند ،تتکیل داده است .درنتیجنه،
وی مداف نمایندگاا خود است و جام ه را بهسوی اها و یینتاا دعوت کرده است.
رتمی مؤلفه «ذکر روشهای پسندیدۀ رفتار با فرد داغخورده» بود .مقابا رنواهدی کنه در دو قصنیده از دینواا
دیده رد ،متخص رد که ناصرخسرو از نجاییکه داغ م هب مغایر با جام ه بر پیتانیاش خنورده ،عنالوه بنر ذکنر
عیوب جام ه و دعوت مخاطب به برگزیدا مسیر صحیح ،جام ه را به سمت م هب خنود دعنوت کنرده و از اهنا
خواسته تا راه و روش نامناسب دیگراا را در پیش نگیرند .درنتیجه ،ریوههای مناسب رفتار بنا فنردی کنه بنه لحناظ
م هبی داغخورده است را یاد وری کرده است.
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هفتمی مؤلفه «گزینش تجارب پیتی در توجیه عملکردهای ف لی» بنود .بنا توجنه بنه مقال نۀ ابینات موجنود در
دیواا ،متخص رد که ناصرخسرو به چند طریا عقاید گ رتۀ خود را توجیه کرده است -8 :وردا و بنازگو کنردا
تجارب پیتی خود و نتیجهگیری از اها -2 ،جایگزی کردا مدح خلفای فاطمی (که ازنظر او جانتنیناا پیامبرنند)
بهجای خلفای عباسی -6 ،خرده گیری بر مدح و ستایش راعراا دربار خلفای عباسی و تفاخر به ارن ار خردگرایاننۀ
خود .درنتیجه ،ناصرخسرو از ای سه طریا استفاده کرده و با داستااسرایی و بهکنارگیری از نتنایج دلخنواه خنود در
توجیه عملکردهای کنونی خود استفاده کرده است.
هتتمی مؤلفه «تقسی جهاا به دو ققب کوچک و بزرگ» بود .با بررسی دیواا ناصرخسرو و رنواهدی کنه از ا
به دست مد ،متخص رد که وی جام ه را به دو ققب بزرگ جاهالا و کوچک خردمنداا تقسی کرده کنه ازقضنا
خود نیز جزگ گروه خردمنداا است .سپس تصمی گرفته تا نصایح انتقاد میز غتته به اهانت خود را م قنوف گنروه
جاهالا کند و ت اریف و مدیحههای خود را تقدی گروه کوچکی کند که در همه حال پتت اویند و روی کمکتناا
حساب کند .درنتیجه ،ناصرخسرو ذه و دید خود را نسبت به جام ه دوققبی کرده است.
نهمی مؤلفه «دفا ستیزهجویانه و مت صّبانه از ارزشهای گروه همتایاا» بود .بر طبا نچه در دیواا متناهده رند،
متخص رد که ناصرخسرو در دفا از ارزشهای گروه همتایاا بسیار جدّی و مت صّب است .بهطنوریکنه وی در
جهت حمایت از گروه م هبی خود از هر توهینی به مخالفاا اها استفاده کرده و چهبسا درراه دی بسیار ص بتر و
جدّیتر است .درنتیجه ،ناصرخسرو در حمایت از ارزشهای گروه خود از هیچ درمنی و تنندخویی مضنایقه نکنرده
است.
امّا ای داغخوردگی دارای ردّت و ض فهایی بود .بدی صورت که ناصرخسرو در گزینۀ «انزوای خودخواسنته و
پیامدهایش» ،در  16قصیدۀ خود ،نمونههایی از ت ندخویی خود را با وردا الفاظی چوا خر و گاو و ستور و خوگ و
خس و خاراک و کلماتی از ای قبیل نتاا داده است .ای در صورتی است که نگارنده ،کلمات جاهل و ناداا را بنه
علّت طب خقابه گونه و نصیحتگرانۀ ناصرخسرو ،در حیقۀ تندخویی او بهحساب نیاورده و از ا عبور کرده است.
ای «داغ» ،زمانی رکارتر میرود که  84قصیدهای را که افسردگی ناصرخسرو در ا نمود یافته اسنت را نینز بنر ا
بیفزایی .
همچنی وی در گزینۀ «کمالگرایی» ،در  12قصیدۀ خود به ت ریف و تفاخر از خود پرداخته کنه این عامنل ازجملنه
عوامل بارز دیگری است که داغخوردگی ناصرخسرو را بیتتر میکند.
در سایر گزینههای داغ ننگ ازجمله« :پناه بردا به القاف الهی» ( 83قصیده)« ،تناقض رخصیت و کالم» ( 1قصنیده)،
«عضوگیری و دفا از نمایندگاا گروه» ( 1قصیده)« ،روشهای مناسب رفتار با فرد داغخورده» ( 2قصیده)« ،گنزینش
تجارب پیتی در توجیه عملکرد ف لی» ( 81قصیده)« ،تقسی جهاا به دو ققب کوچک و بزرگ» ( 6قصیده) و دفا
ستیزهجویانه و مت صّبانه از ارزشهای گروه همتایاا ( 82قصیده) ،با وجود اکه ردّت دو گزینۀ ابتدایی را ندارنند،
امّا بازه از نمونههای اها مینزاا داغخنوردگی ناصنر بنهخنوبی احسناس منیرنود و حناکی از ا اسنت کنه
ناصرخسرو (علیرغ تمام وجوه مثبت و گراامایهاش) ،فردی داغخورده بوده است.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،متخص رد که مجمو عوامل ذکررده دست در دست ه دادهاند تا «داغنی»
بر هویت ناصرخسرو و دیواا وی هک رود و فتارها و متکالتی که در منققۀ یمگاا گریبناا گینر او بنوده ،سنبب
رده است تا ای «داغ» بیتتر به رکل تندخویی و تندمزاجی خودنمایی کند.
 -iرواهد دیگر( :ق  ،32ب ( ،)69 ،63-64 ،29-21ق  ،34ب ( ،)43-41ق  ،31ب ( ،)46 ،42-61ق  ،31ب ( ،)68ق  ،18ب ،43-61
( ،)12ق  ،14ب ( ،)62-29ق  ،19ب ( ،)22-22 ،84-86ق  ،18ب ( ،)12ق  ،11ب ( ،)46ق  ،92ب ( ،)41 ،41 ،81 ،1-6ق  ،96ب
( ،)21-24ق  ،94ب ( ،)49ق  ،91ب ( ،)48-69 ،62-29 ،4ق  ،821ب ( ،)21ق  ،821ب ( ،)14-18ق  ،884ب ( ،)62 ،21-21ق
 ،883ب ( ،)11 ،61 ،21-24 ،83 ،84-86ق  ،822ب ( ،)16-12ق  ،826ب ( ،)41-44ق  ،821ب ( ،)29-22ق  ،861ب ،69 ،63 ،61
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( ،)42ق  ،863ب ( ،)11ق  ،842ب ( ،)61-61 ،22-89 ،81ق  ،846ب ( ،)84-82ق  ،844ب  61و ( ،)61ق  ،841ب ( ،)31ق ،841
ب ( ،)66ق  ،814ب ( ،)69-61ق  ،811ب ( ،)41ق  ،836ب ( ،)44ق  ،831ب ( ،)12 ،82 ،1 ،3-2ق  ،839ب ( ،)32ق  ،816ب ،)46
(ق  ،813ب  63و ( ،)61ق  ،818ب ( ،)42ق  ،812ب ( ،)62ق  ،814ب ( ،)43ق  ،819ب ( ،)12 ،89-9ق  ،898ب ( ،)11-11ق
 ،892ب ( ،)64ق  ،891ب ( ،)42 ،64 ،66 ،22ق  ،899ب ( ،)24ق  ،228ب  11و ( ،)13ق  ،222ب ( ،)63-66ق  ،226ب  12و ،)18
(ق  ،221ب ( ،)21 ،23ق  ،223ب ( ،)81ق  ،221ب ( ،)84ق  ،282ب ( ،)24 ،89-81ق  ،289ب  46و ( ،)44ق  ،228ب ( ،)23ق
 ،224ب ( ،)1 ،6ق  ،221ب ( ،)11 ،16 ،12 ،64 ،66ق  ،262ب  41و ( ،)49ق  ،263ب ( ،)18 ،12ق  ،242ب .)41-46
 -iiرواهد دیگر( :ق  ،9ب  4و ( ،)1ق  ،44ب ( ،)68ق  ،41ب  36و ( ،)34ق  ،13ب ( ،)22ق  ،11ب  8و ( ،)88ق  ،13ب ( ،)16ق
 ،19ب ( ،)81 ،88-8ق  ،12ب ( ،)49 ،41 ،6-8ق  ،11ب ( ،)8ق  ،841ب ( ،)11ق  ،831ب ( ،)89ق  ،816ب ( ،)81ق  ،891ب  61و
( ،)63ق  ،223ب  21و ( ،)21ق  ،229ب  8و .)2
 -iiiرواهد دیگر( :ق  ،34ب  42و ( ،)44ق  ،31ب ( ،)83-82ق  ،31ب ( ،)26ق  ،12ب  88و ( ،)81ق  ،18ب  12و ( ،)18ق  ،11ب
( ،)28ق  ،19ب ( ،)89 ،82 ،88ق  ،12ب  9و ( ،)81ق  ،18ب ( ،)21ق  ،14ب ( ،)28ق  ،11ب ( ،)44ق  ،11ب ( ،)42ق  ،19ب ،)2
(ق  ،92ب ( ،)88ق  ،93ب ( ،)86ق  ،91ب ( ،)9ق  ،91ب ( ،)64ق  ،882ب ( ،)66ق  ،884ب ( ،)4-8ق  ،883ب  18 ،61و ( ،)12ق
 ،828ب ( ،)249ق  ،822ب ( ،)89ق  ،821ب ( ،)64ق  ،821ب ( ،)12 ،21 ،6 ،2ق  ،829ب ( ،)68 ،62 ،82 ،88ق  ،862ب ،88 ،3
( ،)86ق  ،868ب ( ،)89 ،81 ،2 ،8ق  ،862ب ( ،)84 ،82 ،82 ،2 ،8ق  ،866ب ( ،)44 ،42ق  ،864ب ( ،)89 ،81ق  ،861ب ،)69-61
(ق  ،863ب ( ،)41 ،29-21ق  ،869ب ( ،)6 ،8ق  ،841ب ( ،)31 ،33ق  ،841ب ( ،)12ق  ،841ب ( ،)9 ،1ق  ،814ب ،)83 ،81 ،82
(ق  ،811ب ( ،)1ق  ،836ب ( ،)18ق  ،839ب ( ،)16 ،43 ،44ق  ،818ب  9و ( ،)82ق  ،816ب  62و ( ،)66ق  ،812ب ( ،)42ق
 ،818ب ( ،)62ق  ،812ب ( ،)21 ،28 ،1ق  ،819ب ( ،)61ق  ،896ب ( ،)81ق  ،894ب ( ،)21-24ق  ،228ب ،48-69 ،64 ،66 ،68
( ،)11 ،43 ،41ق  ،224ب ( ،)81ق  ،221ب ( ،)89 ،82ق  ،223ب ( ،)81 ،82ق  ،221ب ( ،)22 ،81 ،88ق  ،286ب ( ،)68 ،22 ،81ق
 ،289ب ( ،)84 ،2ق  ،226ب ( ،)66 ،62ق  ،221ب ( ،)42ق  ،223ب  21و ( ،)21ق  ،221ب ( ،)42 ،48 ،62 ،68 ،21 ،21 ،24ق
 ،266ب ( ،)24ق  ،248ب ( ،)4-8ق  ،242ب ( ،)84 ،88ق  ،244ب ( ،)88ق  ،218ب ( ،)8ق  ،214ب .)82
 -ivرواهد دیگر( :ق  ،41ب ( ،)14ق  ،11ب ( ،)48ق  ،92ب ( ،)22 ،81 ،84 ،86 ،2 ،8ق  ،91ب ( ،)1-1ق  ،846ب  4و ( ،)1ق ،812
ب ( ،)6-8ق  ،811ب ( ،)3-4 ،8ق  ،811ب ( ،)1 ،1 ،6-8ب  ،819ب  8و ( ،)2ق  ،896ب ( ،)2ق  ،221ب ( ،)1-8ق  ،223ب ،2-1
( ،)84ق  ،221ب .)12-41
 -vرواهد دیگر( :ق  ،882ب ( ،)41-42ق  ،861ب ( ،)69-63 ،21 ،24-22ق  ،831ب .)18-49 ،61 ،63
 -viرواهد دیگر( :ق  ،92ب ( ،)11-12ق  ،888ب ( ،)32-49ق  ،861ب ( ،)41-63ق  ،812ب ( ،)46-61ق  ،811ب .)43-63
 -viiراهد دیگر( :ق  ،92ب .)42-8
 -viiiرواهد دیگر( :ق  ،43ب ( ،)41-41 ،42 ،21 ،21 ،26 ،22 ،81 ،83 ،86-9 ،8ق  ،41ب ( ،)82 ،88 ،1-6ق  ،19ب  29و -61 ،62
( ،)19 ،16-32 ،41ق  ،32ب ( ،)23-86 ،4-8ق  ،32ب ( ،)23-8ق  ،11ب ( ،)41-42 ،21-23 ،1-3ق  ،19ب ( ،)16-61ق  ،92ب
( ،)66-62 ،21-21 ،26-22ق  ،826ب ( ،)21-28 ،83-9ق  ،861ب ( ،)62-62 ،22 ،22 ،81 ،86 ،82 ،3-6ق  ،812ب ،89-1 ،1-8
( ،)61-68 ،21-24ق  ،831ب ( ،)41-69ق  ،811ب ( ،)43-63ق  ،222ب ( ،)64-21ق  ،221ب ( ،)21-26 ،81 ،84-88ق  ،283ب
( ،)1-1ق  ،223ب .)21-26 ،81-1
 -ixرواهد دیگر( :ق  ،12ب ( ،)62-89ق  ،826ب  62و ( ،)62ق  ،861ب ( ،)41 ،43 ،41ق  ،842ب ( ،)24-84ق  ،834ب ،29-23
( ،)66 ،62ق  ،281ب ( ،)42 ،69 ،62 ،29 ،21ق  ،289ب .)42-63
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 -1ترنر ،جاناتان اچ .نظریههای نوین جامعهشناختی .ترجمۀ علیاصغر مقدس و مریم سروش .تهران :جامعهشناسان.)1939( .
 -9تمیمی آمدیّ ،عبدالواحد بن محمّد .تصنیف غُررالحکم و دُرر الکلم .مکتب اإلعالم اإلسالمی( .بیتا).
 -4خیرخواه برزکی ،سعید« .انعکاس تحوّالت اجتماعی و سیاسی در آثار ادبی عصر سلجوقی» .رسالۀ دکتری زبان و ادبیات
فارسی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.)1931-1931( .
 -1ریتزر ،جرج .نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر .ترجمۀ محسن ثالثی .تهران :علمی و فرهنگی.)1911( .
 -1ریترز ،جرج و گودمن ،داگالس جی .نظریۀ جامعهشناختی مدرن .ترجمۀ خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده .تهران :جامعه-
شناسان.)1931( .
 -3ساالر کیا ،مژده« .بازخوانی روانشناختی ـ جامعهشناختی بخش پهلوانی شاهنامه بر مبنای نظریۀ داغ ننگ» .فصلنامه علمی ـ
پژوهشی کاوش نامه .سال هفدهم ،شمارۀ  ،91ص .)1931( .111-33
 -1ستوده ،هدایت اهلل .جامعهشناسی در ادبیات .با همکاری مظفرالدین شهبازی .تهران :آوای نور.)1931( .
 -3شعار ،جعفر .گزیده اشعار ناصرخسرو .چاپ دوم .تهران :علمی.)1911( .
 -11قبادیانی بلخی ،ناصربن خسرو .دیوان اشعار .تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق .چاپ چهارم .تهران :دانشگاه تهران.
(.)1931
 -11کلینی ،محمد بن یعقوب .اصول کافی .ترجمۀ سیّد جواد مصطفوی .تهران :نشر فرهنگ اهلالبیت علیهم السّالم( .بیتا).
 -11ـــــ ،ـــــــــــــــــ  .اصول کافی .تصحیح علیاکبر غفّاری .ج  .1چاپ سوم .تهران :دارالکتب اإلسالمیه 1911( .هـ  .ق.).
 -19کیویستو ،پیتر .اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی .ترجمۀ منوچهر صبوری .چاپ ششم .تهران :نشر نی.)1911( .
 -14گافمن ،اروینگ .داغ ننگ :چارهاندیشی برای هویت ضایعشده .ترجمۀ مسعود کیانپور .چاپ دوم .تهران :مرکز.)1931( .
 -11لوونتال ،لئو .رویکرد انتقادی در جامعهشناسی ادبیات .ترجمۀ محمدرضا شادرو .تهران :نشر نی.)1911( .
 -11مدرس زاده ،عبدالرضا« .بررسی روانشناسانه شخصیت ناصرخسرو قبادیانی» .مجلّۀ علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات فارسی.
س  ،1ش ( 1پیاپی  ،)1پاییز .ص .)1931( .111-143
 -13هورنای ،کارن .شخصیّت عصبی زمانۀ ما .ترجمۀ سیمین موحّد .تهران :نشر علم.)1911( .

