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چكيده

ناصرخسرو قبادیانی از شاعران تواناا و سا آور ساب خراساانی اسا  .در ادب فارسای او را باا عواوان «حکای » شااعرى
بلودمرتبه شمردهاند که ستایشگر دی و خرد اس  ،بعد از چهل سالگی به دنبالۀ خوابی که دید ،متحاو گشا و اندیشاهاش
نسب به زندگی تغییرکرد ،بعد ازآن صاحب باورهای عمیق مذهبی شد که بر زندگیاش تأثیر گذاش گرچه به دلیل عقایادش
از جامعه طرد شد و تا آخر عمر به صورت تبعیدی در درۀ «یمگان» گذارند اما همواره با تکیه بر عقاید خاود باه عواوان یا
شاعر خردمود و دی دار زندگی کرد ،در ای مقاله زندگی اجتماعی و ش صی شاعر ،عقاید خاا او در زنادگی و دیادگاه و
نگرشاش به مفهوم زندگی با توجه به اشعارش مورد بررسی قرار گرفته اس نتایج بررسی نشان میدهد که ناصرخسرو یا
دیدگاه خردگرایانه و عارفانه به زندگی دارد در اندیشۀ او مفهوم زندگی با عل و خرد و دی آمی ته شده اسا کاه هار کا
ای سه را باه داشته باشد کامل میشود بوابرای نباید دلبستۀ زندگی جهانی شد وباید تعلقات مادی را کوار گذاش که از ای
نظر دیدگاهش با اندیشههای عارفانه همسو شده اس .
واژگان کليدی :ناصرخسرو ،زندگی ،خرد ،دی .

 .1مقدمه
حکی ناصر ب خسرو ب حارث القبادیانی البل ی المروزی مکوی به ابومعی و ملقب و مت لص به حجا در ساا
 394هجری قمری در قبادیان از نواحی بلخ در ی خانوادۀ وابسته به دربار غزنوی متولاد شاد .در آغااز جاوانی در
شغل دیوانی در دربار غزنوی خدم کرد و «خود را در لجۀ بای پایاان عشارت و لاذت کاه زماۀ زنادگی اربااب
«خیش انه» و «باغ پیروزی» و  ...بود غرق کرد» (زری ¬کوب )62 :1343،اما به اساتواد خاودش در سافرنامه بار اثار
خوابی که در ربیعاآلخر سا  437در چهل و دو سالگی دید و شاید ه به سبب مقدماتی که پیشاتر بارای او فاراه
شده بود از شغل دیوانی استعفا داد و در سفر هف ساله خود که در واقع ی سفر روحاانی باود باه ماذهب تشایع
اسماعیلیه پیوس شاید بتوان گف عل گرایش او به اسماعیلیان ،عدم رضای وی از شرایط زمان سلجوقی باوده و
ای گرایش دس ک چود سا قبل از ایوکه او به ناگاه به سفر روی آورد صورت گرفته اس (لوئی )419 :1363 ،
در ای سفر که به قصد زیارت خانۀ خدا ،رفته بود ،ش صی «ناصرخسارو» در او شاکل گرفا  ،باه درباار خلیفاۀ
فاطمی مصر«مستوصر باهلل» راه یاف  .سه سا در مصر اقام کرد و تعلی دید تا به درجۀ «حج » رسید و از ساوی
خلیفه برای ترویج عقاید فاطمی درسا  444وارد بلخ شد (نظری )3: 1383 ،اکواون آنهاه در تااریخ و ادبیاات ایا
سرزمی به عووان ناصرخسرو و عقاید او ثب شده در حقیق مربوط به ش صی بعد از هجارت اوسا از ب اش
او زندگی او (زندگی درباری) جز همان اشارات کوتاه خود نویسوده که از آن با تأسف و دریغ و به عووان به هادر
دادن عمر یاد کرده تقریباً اطالعی در دس نیس (همان )2:او با عقاید خا دیوداری و خردمودانه¬اش زندگی کرد
و سرانجام در توهایی و غرب در سا  481در درۀ «یمگان» زندگی را بدورد گف  ،اما هیچ وق در زنادگی¬اش از
عقاید مذهبی خود برنگش  ،مسلماً چوی فردی در زندگی صاحب¬ اندیشۀ خا اس که باعث مای¬شاود ناو
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نگاهش به زندگی متفاوت باشد او شاعری اس که شعر را در خدم اندیشاۀ¬هاای دیوای خاود قارار داده اسا ،
بوابرای زندگی ش صی¬اش با زندگی عقیدتی او آمی ته اس و در شعرش پیوسته از اندیشه¬هاایش گفتاه اسا ،
ضرورت دارد مفهوم زنادگی در نگااه او دانساته شاود ،هار شااعری یا ناو زنادگی را برگزیاده و در شاعرش
توصیف¬گر زندگی از دیدگاه خود اس ناصرخسرو ه با دیدگاه خا خردمودانۀ خود به زندگی نگریسته اسا ،
که در ای مقاله زوایای اندیشۀ او دربارۀ ای مفهوم بررسی می¬شود.
زندگی اجتماعی شاعر در جامعۀ متعصب
زندگی ناصرخسرو در دورۀ حکوم غزنویان و سلجوقیان گذش  ،ای دوران یکی از پرآشوب¬تری دوران تااریخ
ایران اس  ،آنهه از تاریخ به جا مانده اس نشان¬گر ای اس که تسلط ترکان غزنوی و سلجوقی بر ایران ،فضاایی
ناسال و بسته در جامعه ایجاد کرد .دستگاه¬های اجرایی مملک به جای اصالح امور جامعه ومبارزه با ظل و فساد،
خود در عمق تباهی و ست غوطه ور بودند و توها چیزی که برای آنها اهمی نداشا اصاالح اماور و بهباود وضاع
زندگی مردم بود .الگوهای رفتاری جامعه چوان دگرگون شده باود کاه هوجارهاا و ارز¬ش¬هاا ،جاای خاود را باه
ناهوجاری¬ها و ضد ارزش¬ها داده بود و تش یص حق از باطل دشوار گشته بود ،مه ¬تری مسئله ای بود که ایا
دوره ،دورۀ اوج تعصب دیوی و مذهبی بود ،گرچه سامانیان نیز بر مذهب اهل تسو بودند اماا رسامی حکاومتی از
طرف خلیفۀ عباسی نداشتود و در مورد مذهب تعصابی نشاان نمای¬دادناد در دورۀ ساامانیان باه دلیال شاکوفایی
فرهوگی ا اجتماعی و اقتصادی ،بازار فرقه گرایی چوادان رونقای نگرفتاه باود یاا دسا کا باروز و نماودی پیادا
نمی¬کرد سامانیان با زیرکی و هوشیاری تمام کوشیدند باا عرضاه کاردن ترجماۀ تفسایر طباری از هرگوناه تشات
اندیشگی مذهبی و دیوی بکاهود و همۀ مردم را به نگرشی واحد متوجه کوود(،رواقی)146 :1382،
اما از زمانی که دول غزنویان روی کار آمدند ،س تگیری¬های مذهبی بسیار شد«غزنویان سویان متعصابی بودناد و
همهون اکثر مسلمانان دارای نگرش تاری ی ،مذهبی و سیاسی خاصی بودند»(والادم  )52 :1375 ،سالاان محماود
ملقب به یمی الدوله ،بزرگتری پادشاه سلسۀ غزنویان که تأییدۀ حکوم از طرف خلفای بغداد را داش  ،ی ساوی
متعصب بود ،با رجو به تاریخ غزنویان می¬توان دانس که سلاان محمود چقدر به ماذهب تساو متعصاب باوده
اس  ،در فتح نامه¬ای که پ از فتح ب ارا به بغداد می¬فرساتد توهاا دلیال کاارش را عادم امتواای ساامانیان از باه
رسمی شواخت فرمان خلیفه ،القادر باهلل ،می¬داند( .باسورث )27 :1362،بعاد از غزنویاان ،سالجوقیان نیاز باا ایا
نگرش مذهبی روی کار آمدند و ناصرخسرو ه در اوایل حکوم آنها همهوان شغل دبیاری را اداماه مای¬داد کاه
روی به تحو آورد و زندگی¬اش را دگرگون کرد
در چوی شرایای عده¬ای به گوشۀ انزوا خزیدند و سکوت اختیار کردند،عده¬ای سرگرم زندگی عادی خود شدند
اما ناصرخسرو به گفتۀ خودش بعد از خوابی که دید بیدار شاد و عقایاد ماذهبی¬اش را تغییار داد گرچاه در ماورد
مذهب قبل از دورۀ بیداری او چیزی نگفته¬اند اما مسلماً او ه بر مذهب رایج جامعه بوده چاون در درباار غزناوی
شغل دیوانی داش و مسلماً با تعصبی که غزنویان داشته¬اند ،نمی¬توانسته مذهب دیگر داشته باشد ،یاا اگار داشاته
نمی¬توانس علوی کود چون شرایط جامعه به شدت بر علیه عقیدۀ اسماعیلیان بود ،نموناه¬اش را در تااریخ بیهقای
می¬بیوی  ،سلاان محمود به خاطر اعتراض خلیفۀ عباسی مبوی بار خلعا گارفت حساو وزیار از خلفاای مصار
می¬گوید «:بدی خلیفه خرف شده می¬باید نبش که م از بهر قدر عباسیان انگشا کارده¬ام در هماه جهاان و
قرمای می جوی » (بیهقی،1386 ،ج )230 :1بعد از مرگ او نیز با تضریب و عوامل گوناگون حسو وزیار باه جارم
قرمای بودن به دار آوی ته شد(همان)234 :
ناصرخسرو که از نزدی آشفتگی¬ها و ستمگری¬های دربار را دید از آن رویگردان شاد ،چوانهاه از شاعرش بار
می¬آید او ی اندیشمود بشری اس  ،از کسانی نیس که به آنهه در محیط اطراف¬اش مای¬گاذرد بای¬اهمیا
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باشد و طبق عادت مردم زمانه زندگی کود ،خود می¬اندیشد و تصمی می¬گیرد ،در زنادگی زیار پار کسای نیسا
عقیده دارد ،هدف دارد.
با همی تفکرات که به گفتۀ خودش آن را در خواب دید و بیدار شد از بلخ دور مای¬شاود ،سافر و دیادن جاهاای
م تلف ،تحو درونی و آشوایی با فاطمیاان و دلیال¬هاای دیگار ،ناصرخسارویی را باه بلاخ بار مای¬گرداناد کاه
«می¬خواهد نظ تازه¬ای بر روی خاک برقرار شود»(اسالمی ندوش  )36 :1355،در چوی جامعۀ استبداد گرفته¬ای
به دنبا روشوایی اس و می¬خواهد ی حکی روشوگر باشد از نظر کان روشوگری در خود اندیشیدن اس آنکه
افراد با به کار گرفت فه خویش از قواعد و احکام از پیش معلوم ،پیروی نکرده و نگرشی نو وتازه را نسب به امور
گوناگون جهان آغاز کوود(ارهارد)19 :1384 ،
امااا ناصرخساارو بااه خاااطر عقی اده و تفکاار مااذهبی¬اش جایگاااه متعااالی در جامع اۀ عصاارش نیاف ا  ،سراساار
زندگی¬اش¬(بعد از برگش به بلخ) در آشوب و ترس و توهاایی گذشا «او کاه ضامواً گرفتاار م الفا شادید
سالجقه با شیعه بود ناگزیر به تهم بدبیوی و قرمای ترک وط گف تا از شر ناصابیان رهاایی یاباد»(صافا:1374 ،
 )246اما هیهگاه ذره¬ای از عقیده¬اش نکاس هرچود در دیوانش تواقض¬های بسیاری دیده می¬شود «جاایی در
موضع گیری¬های اعتقادی و مذهبی ،بسیار باز و اهل تساهل و تسامح اس  ،جایی دگا و جازم ،جاایی صااحبان
اندیشه¬ها و مذاهب را محترم می¬شمارد و «نکوهش» را نکوهش می¬کود جایی با تودتری زبان ممک آنهاا را باه
باد ناسزا می¬گیرد»(کرباسی )177 :1389،اما در اشعارش هرگز نمود سساتی در عقیاده¬اش در ماورد اساماعیلیه و
مفاهی بویادی زندگی¬اش (عقل و خرد و علا و دیا ) دیاده نمای¬شاود و هیهگااه از موضاع اندیشاگانی¬اش
برنگشته اس  ،باید گف «هرشاعری که جریان فکری پویاتر و متحو ¬تری دارد .ای پویاایی و تحاو خاود را باه
صورت موضع¬گیری¬های متضاد و متواقض در شعرش آشکار می¬سازد»(همان)216:
او با وجود توهایی و س تی و رانده شدن از جامعه تا لحظۀ مرگ با اعتقاادش زیسا و شاعر گفا  .در یا بیا
می¬توان نمونۀ استواری اندیشه¬اش را مثا زد:
فااطمای فاطامیا فااطامی
تا که بدری ز غ ای ظاهری
(ناصرخسرو)412 :1367،
تجربااۀ تلااخ زناادگی در یاا جامعااۀ متعصااب در شااعرش آشااکار اساا شااعرش گااواه نابااه سااامانی¬هااای
اجتماعی،ستمگری¬ها ،آشوب-های عصر سلجوقیان اس  .او در برابر ای نابه سامانی¬ها سااک نیسا  ،باا بیاان
شاعرانه بر آشوب دوران می¬کوبد ،رنج دوری و غرب و راناده¬ شادن و زنادگی آزاداناه را بار باودن در چوای
جامعه¬ای ترجیح می¬دهد ،او می¬توانس در برابر فشار جامعه از عقایدش دس بکشاد و چاون شااعران دیگار
بیودیشد و زندگی کود همهوان که تا دورۀ قبل از هجارت ایوگوناه زنادگی¬ مای¬کارده اسا اماا بعاد از تحاو ،
زندگی¬اش را وقف اندیشه¬اش کرد ،در ی کالم زندگی اجتماعی¬اش با اعتراض آمی ته شده اس  ،گفتاه¬اناد
«او شجا تری و صریح تری نمایودۀ فکری اعتراض در ادبیات فارسی اس »(اسالمی ندوش )50 :1355 ،
آنهه از زندگی¬اش در در اجتما بیان کرده اس مربوط به مسائل اجتماعی عصرش می¬شود او از جهال ماردم
روزگار آگاه اس و تالش دارد برای بیدار کردن جاهالن و خفتگان شهر کوششی بکود« ،شاعر ناصرخسارو درباارۀ
خراسان ،احساس پر قدرت هوی ایرانی را همراه با آگاهی عمیاق از بیادادگری و ساتمی کاه وی آن محکاوم مای
سازد ،نشان میدهد»(هانسبرگر )297 :1380،در شعری با طوز می¬گوید خفتگان و ناآگاهان در جامعه بسیارند.
هوشایاران ز خواب بیادارند
گرچاه مساتان خفاته بسیارند
(ناصرخسرو)126 :1367 ،
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اگر سراسر دیوان او را از ای جه بررسی کوی موارد بسیاری یافته می¬شود که ناصرخسرو سیمای هولوااک و پار
از نیرنگ و ست جامعه¬اش را به وضوح و آشکار بیان کرده اس  ،ابیات زیر به نمونه انت اب شده¬اند:
خلق نبیوی همه خفته ز عل
عد نهان گشته و فاش اضاراب
ایوکه تو بیوی نه همه مردمود
بلکه ذئابود به زیر ثیاب
کرده ز بهر ست و جور و جوگ
چوگ چو نشپیل و چو شمشیر ناب
خانۀ خمار چو قصر مشید
موبر ویران و مساجد خراب
مارب قارون شده بر راه تو
مقری بیمایه و الحانش غاب
حاک در خلوت خوبان به روز
نی شبان محتسب اندر شراب
خون حسی آن بهشد در صبوح
وی ب ورد ز اشتر صالح کباب
(همان 38 :ا )39
عقاید اصلی شاعر در زندگی
ناصر خسرو در زندگی¬اش چود اصل را به عووان اعتقادات پذیرفته و آنها را ستوده اس .
ا دی
در زندگی ناصرخسرو قبل از همه چیز «دی » حضور پررنگ دارد ،او ستایش¬گر دی اس باه گوناه¬ای کاه «در
اندیشۀ دیوی ا فلسفی ای س وور از هر سو که بوگری باید از گذرگاه دی بگذری » (مسکوب)141 :1371،
او همه چیز را در دی می¬بیود و اعتقاد دارد هرکه به دی حق بگراید سعادتمود اس  ،از جملاه افارادی اسا کاه
تمام تالشش را در جه ترویج ی اندیشۀ دیوی انجام داده «ناصرخسرو حکی اس اما حکی دیوی که علال اشایاء
را جستجو میکود و در ای راه به افراط و تفریط نمی¬گراید و از چارچوب شریع بیرون نمی¬رود»(حلبی:1373،
 )234در اهمی دی ابیات بسیاری در دیوان او وجود دارد از جمله زنده بودن جان را دی می¬داند:
مر ترا دیا محامد چو دباستان س
دیا کود جان ترا زنده و عل آگی
(ناصرخسرو)342 :1367:
تارا جاان جاناس دیا ای برادر
نگااه ک به د تاا ببیوای عیانی
(همان)482:
شادی زندگی را در دی می¬بیود:
زنادگی و شاادی اندر عال دی اس  ،ای پسر خویشتا را ،گر نه مستی ،مس و مجوون چون کوی؟
(همان)406:
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دی در دیوان او در کوار عقل و خرد و عل قرار گرفته اس  ،هرجا که خرد و عقل را می¬ستاید دی را ها کواار
آنها می¬آورد ،در ی قصیده از زبان خرد می¬گوید :وقتی خرد بر جان و ت شاعر نگاه کرد ،بر جان او گریسا و
گف در ای دنیا ت عاریتی اس اما جان غریب اس باید به فکر او باشی:
خرد چون به جان و تو بوگریس
از ای هر دو بیهاره بر جان گریس
مرا گف کایوجا غریب اس جان
بدو ک عوای که تو ایدری اس
(همان)59 :
بعد خرد به شاعر توصیه می¬کود برای نجات جان از گمراهی به دی بگراید و آن را باا صاابون دیا بشاوید تاا از
گمراهی¬ها پاک شود ،در ادامۀ شعرش دانش و خرد را کوار ه ¬ می¬ستاید و سعادت خردمود را در دیا معرفای
می¬کود:
به صابون دی شوی مر جان را
بیاموز کای ب نکو گازری اس
سر علمها عل دی اس کان
مثال میوۀ باغ پیغمبری اس
به دی از خری دور باش و بدان
که بیدیوی ،ای پور ،بی ش خری اس
مگر جهل درداس و دانش دواس
که دانا چوی از جهال بری اس
به داروی علمی درون عل دی
ز ب موفع شکر عسکری اس
س به ز شکر کزو مرد را
ز درد فرومایگی بهتری اس
ا خرد و عل
اهمی خرد در اسالم بسیار سفارش شده اس در قرآن کری خداوند بدتری انسان¬ها را کساانی گفتاه اسا کاه
تفکر نمیکوود ،مثالً در سورۀ انفا آمده اس :إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِوْدَ اللَّهِ الصُّ ُّ الْبُکْ ُ الَّذِی َ لَا یَعْقِلُونَ بادتری جوبوادگان
نزد خدا ،افراد کر و لی هستود که اندیشه نمیکوود (انفا  :آیۀ « )22خرد امکان شاواخ انساان ،جامعاه ،طبیعا و
هستی را برای بشر فراه می¬کود» (پورتر )17 :1387،با خرد اس که جهل کوار می¬رود و روشاوی یا زنادگی
متعالی پدید می¬آید ،ناصرخسرو به عووان ی شاعر خردمود در ادبیات ما مارح اس او با توجاه باه تأکیادش بار
دی در زندگی به اصل خرد ایمان راسخ دارد در اندیشۀ ناصرخسرو خرد و عقل از هر امار دیگاری مها اسا  ،در
نظر ناصرخسرو عامل کلیدی در رشد و تعالی انسان خرد اس  .کمترشعری را مای¬شاود از ناصرخسارو خواناد و
بازتاب خرد را در آن ندید(ناصرخسرو )71 :1378،زندگی او با خرد آمی ته اس  ،خرد را هدیاۀ خداوناد باه انساان
معرفی می¬کود که معدن خیر و عد و احسان اس :
خرد گوهر اس و د و جانش کان اس
بلی ،مر خرد را د و جان سزد کان
خرد کیمیای صالح اس و نعم
خرد معدن خیر و عد اس و احسان
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به فرمان کسی را شود نی ب تی
به دو جهان که باشد خرد را به فرمان
نگهبان ت جان پاک اس لیک
دل را خرد کرد بر جان نگهبان
به زندان دنیا درون اس جان
خرد خواهدش کرد بیرون ز زندان
خرد سوی هر ک رسولی نهفته
که در د نشسته به فرمان یزدان
(ناصرخسرو)320 :1367،
در اهمی خرد در امور دنیوی و اخروی می گوید
خارد از هر خللی پشا و ز هر غ فرج اس
خرد از بیا امان اس و ز هر درد شفاس
خارد انادر ره دنایا سااره یاارسا و سااالح
خارد اندر ره دی نی دلیل س و عصاس
(همان)47 :
در اکثر اشعار او عل و خرد در کوار ه اس و دی را نیز با آن آمی ته اس به گونه¬ای که می¬تاوان گفا ساه
اصل اعتقادی ناصرخسرو در زندگی عل و خرد و دی اس  ،ناصر خسرو با دیاد خردموداناه باه زنادگی نگریساته
اس که با عل و درای و با توسل به دی زندگی می¬کود ،زندگی در نظر او دانش اس و جهال مارگ ،بواابرای
زنده دانایان هستود:
مرگ جهل اس و زندگاای داناش
مارده ناادان و زناااده دانااایااان
جهل مانود نیس و عل چاو هس
جهل چون درد و عل چون درمان
هسا ماناد به عاال دانااا مارد
نیساا گردد بااه جاهاالی ناادان
(همان337:و)338
در قصیدۀ دیگر بهتری زیو را برای مردان عل و خرد توصیف می¬کود که انسان می¬تواناد باا آنهاا باه عازت و
شرف برسد:
زیور و زیب زنان اس حاریر و زر و سای
مرد را نیس جز از عل و خرد زیور و زیب
کی شوی عز و شرف بر سر تو افسر و تاج
تا تو مر عل و خرد را نکوی زی و رکیب؟
(همان)42 :
در ابیات زیر ه عل را در کوار طاع آورده که عل را برای ت و طاع را برای جان می¬خواهد:
دو چیز اس بود جهان ،عل و طاع
اگر چه گشاد اس مر هر دوان را
تو کان و جان گوهر عل و طاع
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بدی هر دو بگمار ت را و جان را
(همان)4 :
نگرش شاعر به عشق در زندگی
ی موضو در زندگی او دیده می¬شود که او را از دیگر شاعران جدا کرده اسا و آن دیادگاه او درباارۀ زنادگی
خانوادگی اس در اندیشۀ ناصرخسارو نشاانی از زنادگی خاانوادگی نیسا «در سراسار دیاوان پانصاد صافحه ای
ناصرخسرو نه ی خط مدح(جز مدح خلفای فااطمی) دیاده مای¬شاود ناه وصاف زن و ناه حرفای از دلبساتگی
زندگی»(اسالمی ندوش  ،)31 :1355 ،اندیشۀ او دی و خرد و عل و تقوا اس و هرگز به عشق کاه از مها ¬تاری
بُعد زندگی اس اهمیتی قائل نشده اس  ،حتی عشق عرفانی و عشق به خداوند که در اکثار دیاوان شااعران عاارف
آمده اس در شعر ناصرخسرو اصالً ستایش نشده اس  ،ناصرخسرو عشق را با همان بُعاد ماادی تلقای کارده و باه
صراح آن را رد کرده اس  ،آن را هوی و هوسی دانسته که هرگز دلش اسیر او نشده اس :
عشق محا اس نباشد هگرز
خاطر پرنور محل محا
نظ نگیرد به دل در غز
راه نگیرد به دل بر غزا
از چو موی صید نیابد هوا
زش بود شیر شکار شگا
نیس هوا را به دل در مقر
نیس مرا نیز به گردش مجا
د به مثل نا و هوا آتش اس
دور به از آتش سوزنده ،نا
(ناصرخسرو251: 1367،و)252
به جای عشق او خرد را به عووان یار انت اب کرده اس .
یارت ز خرد باید و طاع به سوی آن
او را نه عدیل اس و نه فرزند و نه یار اس
(همان)56 :
همهوی عل و طاع را برگزیده اس :
یار م امروز عل و طاع ب
شاید اگر نیستی تو یار مرا
(همان)11:
نگاه شاعر به زندگی مادی
نحوۀ زندگی ناصرخسرو چوان که از شعرش بر می¬آید با اندیشه¬های کلی عارفانه و حکیمانه آمی ته اسا  ،یا
تعریف از عرفان چوی اس «:عرفان عبارت اس از عل به حضرت حق سبحان از حیث اسما و صفات و مظااهرش
و عل به احوا مبدأ و معاد و به حقایق عال و چگونگی بازگش آنها به حقیق واحدی که همان ذات احدی حاق
تعالی اس و معرف طریق سلوک و مجاهده برای رها ساخت نف از توگواهای قید و بود جزئیات و پیوست آن باه
مبدأ خویش و اتصافش به نع کلی » (یثربی )18 :1386،تمامی ای موارد در شعر او دیده می شود ،او ستایش¬گار
خدا و پیامبر و خاندان او و پیرو مذهب اسالم گرایش به اسماعیلیه دارد در شعر او نیز دنیا را نکوهش شاده اسا و
معتقد اس که باید از دنیا کواره گیری کرد ،به دنبا تعلقات مادی نیس  ،آرزوی رسیدن به درجات دنیااوی نادارد،

 / 8نهمين همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی  -بيرجند اسفند 1396

سعی دارد زندگی را با ایمان و اخال بگذارند و معتقد اس در جهان دیگر پاس گوی اعما خواهد بود اما نکتاه
ایوجاس در ادبیات ناصرخسرو به عووان شاعر عارف مارح نیس بلکاه عواوان «حکای » را باا خاود دارد ،گرچاه
می¬توان اندیشه¬های او را با شاعران عارف مقایسه کرد و به شباه عرفاانی شاعر او باا شااعران عرفاانی دسا
یاف  .اما آنهه ناصرخسرو را از عرفان معمو ادبیات جدا ساخته اس حکی بودن او و تکیه¬اش بار علا و عقال
اس  ،در دیوان او واژۀ «عارف و عرفان» به ندرت دیده می¬شود اما واژگان«عل  ،عقال و خارد» از واژگاان کلیادی
هستود ،او دی و عل را باه دارد و شکرگذار اس .
شکر آن خدای را که سوی عل و دی خود
ره داد و سوی رحم بگشاد در مرا
(ناصرخسرو)7: 1367،
اندیشه¬های عارفانه در زندگی¬اش¬ دیده می¬شود ،نگاهش به زندگی جهانی چون نگاه عارفان اس او همهاون
عارفان غ امور جهانی ندارد ،اهداف بلود با یی که در ذه دارد باعث مواع طبع اوس که سر به عاروس جهاان
خ نمی¬کود و مه ¬تر ایوکه او بر عقیده¬اش استوار اس و دی را هرگز به دنیا نمی¬فروشد:
م دی ندها ز بهار دنیا
فرشا نه بکاار و نه اوانی
الفوااجا خیار تاا تاوان
از بیاا زماان ناااتواناای
(همان)467 :
او زندگی خردمودانه را با اندیشه¬های عارفانه با ه دارد ،بر پایاۀ اندیشاه¬هاای حکیماناه هماواره از بای¬وفاایی
روزگار گالیه¬مود اس و م اطب را به دوری گزیدن از دنیا فرا می¬خواند:
ای خردمود نگه ک که جهان برگذر اس
چش بیواس همانا اگرت گوش کر اس
(همان)86:
خردمودا ،چه مشغولی بدی انبار بیحاصل؟
که ای انبارت از کشکی چو از حلوا بیوبارد
(همان)137:
نگرش شاعر به س تی¬های زندگی
ناصرخسرو با وجود ست ¬هایی که از مردم زمانه و شرایط ناگوار اجتماعی کشید اساتوار و هدفادار زنادگی کارد و
چون آزاده¬ای با عقاید خا  ،دنیا را ودا کرد ،هرگز از کمبودها و رنج های زندگی س نگفا و چاون دیگار
شاعران مداح که حتی برای چیزهایی کوچ نیز گالیه می¬کردند از زندگی گالیه¬اش نکرد:
هیاچ مک ای پسار ز دهار گاله
زانکاه ز وی شاکر هاس هازار مرا
(همان)12 :
از گاردش گیتای گلاه روا نایس
هر چاود که نیاکیش را بقاا نیس
(همان)61:
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با وجود دشواری¬های خاصی که در زندگی دارد غمگی نیس عوصر شادی در روحیۀ او وجاود دارد ،او در ساایۀ
عل و خرد و دی از زندگی خرسود اس در بیتی عل را کیمیای شادی مای¬ناماد کاه باا وجاود آن دلاش هرگاز
غمگی نمی¬شود:
عل اس کیمیای همه شادی
ایادون همی کود خردم تلقی
با نور ماه شب نبود تاری
با عل حق د نبود غمگی
(همان)323 :
اما مه ¬تری مسئله¬ای که در اشعارش با رنج از آن یاد می¬کود آوارگی و غرب اس چوانهه صدای نالاه¬هاای
غریبی¬اش از درۀ یمگان در سراسر دیوانش به گوش می¬رسد ،گالیه و ناراحتی از اهل روزگار در شعرش حضاور
رنگی دارد او از مردم ناراح اس که باعث شده¬اند وی در پش کوهای بدخشان از زهر جانگداز کاددم غربا
آزرده باشد در ای شرایط شعرش از چاشوی احسااس دردموداناه و شاور و حاا هورموداناه برخاوردار مای¬شاود
(طغیانی )182 :1382 ،ای مسئله برای او بسیار دردناک بود وقتی می¬دید افراد نابکار در ام و آسایش زندگی مای
کوود و او در توهایی و بی کسی و دور از خاندان اس .
در بلخ ایم اند ز هر شری میخوار
و دزد و لوطی و زن باره
ور دوستدار آ رسولی تو چون
م ز خاندان شوی آواره
(همان)386 :
گشته چون برگ خزانای ز غ غارب
آن رخ روشا چاون لاهی نعامانی
(همان)429 :
«بدیهی اس شاعری بزرگوار و پرمایه چون ناصرخسرو که از بلخ رانده شده و به گوشه یمگان افتااده اسا  ،نمای
تواند روحیه¬ای خوب و شادان داشته باشد .ای طبع رنجیده و رناج کشایده از خاال دیاوان وی پیوساته رخ مای
نماید»(دشتی)61 :1362،
س تی و درد او از غریبی تا آن حدی اس که غریبی را بدتری درد مردان خدا می¬نامد:
ندیدهاسا آنکاه م دیدم ز غرب
باه زیاار دسته سارمه کرده هاون
غاریبای هااون ماردان علاا اسا
ز مارد عل خود عل اس روغ
(همان)371 :
اما ناصرخسرو از رنج غریبی در پواه عقیدۀ استوار دیوی اسا  ،مواعا طباع و روح آزادگای¬اش را در گارو دیا
می¬بیود و می¬گوید غرب را به خاطر دی برگزیده اس :
مر مرا غرب ز بهر دی توس
وی سوی م ب عظی اس ای عظی
ه غریب مرد باید ،بیگمان
بیرفیق و خویش و بییار و ندی
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در غریبی نان دستاسی و دوغ
به چو در دوزخ ز قوم و خون و ری
هرکه را محو نه جاویدی بود
محو او محوتی باشد سلی
گر ندارم اسپ ،خر ب مرکب
ور نیاب خز ،درپوش گلی
دام دیو اس  ،ای کبل ،بر پای و سر
مر تو را دستار خیش و کفش ادی
م ز بهر دی شدم چون زر زرد
تو ز دی ماندی چو سی از بهر سی
(همان)284:
زندگی و مرگ در نگاه شاعر
در شعر ناصرخسرو آنهوان که از مرگ س گفته شده از زندگی س نرفته اس  ،او اندیشمودی با هادف باا و
با اندیشه-های حکیمانه اس که مسلماً به مرگ اندیشیده اس  ،زندگی در نگاه او ارزش دلبستگی ندارد ،آنهه مها
اس زندگی پ از مرگ اس  ،چوانهه در جهان¬بیوی اسالمی مرگ با اصل معاد پیوندی ناگسستوی دارد .آنهه ایا
پیوند را مستحک می¬کود ،بقای روح پ از مرگ اس (معتمدی )106: 1372،در قرآن کری باه مکارر باه مارگ و
بقای بعد از مرگ اشاره شده اس  .مرگ از نظر قرآن تحویل گرفت تمام ش صی توسط مأموران الهی و آغاز سافر
نویوی به سوی مقصد نهایی اس (همان )107:ناصرخسرو نیز بر پایۀ چوی عقایدی بر م اطبش تأکید مای¬کواد کاه
مرگ روزی خواهد آمد:
ب واهد همی خوردماان آسیاا به دندان
مرگ ،ای پسر ،راس راس
(همان)73 :
چون هر اندیشمود عارفی اعتقاد دارد که از لذت دنیایی و تعلقات جهاانی بایاد دوری گزیاد ،وقتای لاذتی باا تر از
لذت¬های دنیایی اس چرا عاقل باید به لذت جسمانی توجه کود:
لذت علمی چو از دانا به جان تو رسید
زان سپ ناید به چشم لذت جسمی لذیذ
جان تو هرگز نیابد لذّت از دی نبی تا دل
پرلهو و مغزت پر خمار اس ای نبیذ
نعما عالا باقای چااو ماارا دادی
چاه براندیاش از ایا بی مزۀ فانی؟
(همان)94:
از مرگ هراسی به د ندارد و توصیه می¬کود در سایۀ عل دی ترس از مرگ درمان می¬شود:
ترسیدن مردم ز مرگ دردی اس
کان را بجز از عل دی دوا نیس
(همان)61:
اعتقاد دارد وقتی که جان هرگز نمی¬میرد و زندگی¬اش در جهان دیگر ادامه خواهد یاف پا درک مارگ آساان
اس .
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چون گش

یقی که جان نمیرد

آسان برهی ز مرگ آسان (همان)369:
بوابرای در جهان بیوی¬اش معاد را جزو اصل هستی دانسته اس :
دو جهان اس و تو از هر دو جهان م تصری
جان تو اهل معاد اس و تو اهل معاش
(همان)222:
نتیجه¬گیری
ناصرخسرو شاعر و متفکر بزرگی اس که با عقاید خا خود زندگی کرده اس  ،مفهوم زندگی در شاعر او کاامالً
گویای نو زندگی اجتماعی و ش صی¬اش بعد از دورۀ بیداری و تحو روحای اسا  .او بعاد از تحاو روحای،
مذهب شیعۀ اسماعیلیه را برگزید و با عقیدۀ دی  ،خرد و عل زندگی کرد ،نو نگاه او به زندگی جهانی چاون نگااه
عارفان اس که هستی مادی و تعلقات جهانی را کوار می¬گذارند ،او ه م اطبش را بر د بریدن از جهان ماادی و
روی آوردن به دی توصیه کرده اس  ،معتقد اس انسان باید بیشتر از آنکه به زندگی جهانی بیودیشد باید به مرگ و
زندگی پ از مرگ و آخرت بیودیشید و اما تفاوتی که با عارفان دارد ای اس که ناصرخسارو بار خارد و علا در
زندگی بسیار تأکید کرده اس  ،از ای ¬رو نگاهش بیشتر حکیماناه اسا تاا عارفاناه .موضاو جاالبی کاه در نگااه
ناصرخسرو به زندگی دیده می¬شود د بریدن او از زندگی خانوادگی اس او باه عشاق باا دیادۀ ماادی باودن آن
نگریسته و آن را مایۀ هوی و هوس دانسته اس  .در بُعد عرفانی نیز ای مفهوم در شاعر او دیاده نمای¬شاود اماا او
همواره از خرد و عقل و دی گفته اس بر پایۀ عقاید استوارش در دیوان او ناراحتی از د ¬شکستگی¬های زنادگی
دیده نمی¬شود او با عقاید خود شاد زندگی می¬کود و در برابر س تی¬های زندگی گالیه ندارد اما توها چیازی کاه
در شعرش بسامد دارد اظهار ناراحتی او از غرب اس که البته آن را ه در سایۀ اعتقادش پذیرفته اس .

