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 چكيده

اعرى شا « حکای  »باا عواوان   او را . در ادب فارسای  اسا  ساب  خراساانی    آوراز شاعران تواناا و سا     قبادیانی ناصرخسرو
اش  گر دی  و خرد اس ، بعد از چهل سالگی به دنبالۀ خوابی که دید، متحاو  گشا  و اندیشاه   اند که ستایششمردهبلودمرتبه 

اش تأثیر گذاش  گرچه به دلیل عقایادش  که بر زندگی شدباورهای عمیق مذهبی نسب  به زندگی تغییرکرد، بعد ازآن صاحب 
باه عواوان یا     گذارند اما همواره با تکیه بر عقاید خاود  « یمگان»رت تبعیدی در درۀ از جامعه طرد شد و تا آخر عمر به صو

دار زندگی کرد، در ای  مقاله زندگی اجتماعی و ش صی شاعر، عقاید خاا  او در زنادگی و دیادگاه و    شاعر خردمود و دی 
دهد که ناصرخسرو یا    ررسی نشان میاش به مفهوم زندگی با توجه به اشعارش مورد بررسی قرار گرفته اس  نتایج بنگرش

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      
ی  شود بوابرای  نباید دلبستۀ زندگی جهانی شد وباید تعلقات مادی را کوار گذاش  که از اای  سه را باه  داشته باشد کامل می

 های عارفانه همسو شده اس .  نظر دیدگاهش با اندیشه
 

 ناصرخسرو، زندگی، خرد، دی . :گان کليدیواژ
 

 مقدمه    .1
و ملقب و مت لص به حجا  در ساا      یبه ابومع یمکو یالمروز یالبل  یانیناصر ب  خسرو ب  حارث القباد  یحک
در  یمتولاد شاد. در آغااز جاوان     یوابسته به دربار غزنو ۀخانواد  یبلخ در  یاز نواح انیدر قباد یقمر یهجر 394

اربااب   یزنادگ  ۀان عشارت و لاذت کاه  زما    یا پا یبا  ۀخود را در لج»خدم  کرد و  یدر دربار غزنو یوانیشغل د
( اما به اساتواد خاودش در سافرنامه بار اثار      62: 1343کوب،¬ ی)زر« و ... بود غرق کرد «یروزیباغ پ»و  «ش انهیخ»

او فاراه    یبارا  شاتر یکه پ یه  به سبب مقدمات دیو شا دید یدر چهل و دو سالگ 437سا   اآلخر عیکه در رب یخواب
 عیباود باه ماذهب تشا     یسفر روحاان   یاستعفا داد و در سفر هف  ساله خود که در واقع  یوانیشده بود از شغل د

باوده و   یزمان سلجوق طیاز شرا یو  یعدم رضا ان،یلیاو به اسماع شیبتوان گف  عل  گرا دیشا وس یپ هیلیاسماع
 (419: 1363  ،ی)لوئس آورد صورت گرفته ا یاو به ناگاه به سفر رو وکهیدس  ک  چود سا  قبل از ا شیگرا  یا

 ۀفا یدر او شاکل گرفا ، باه درباار خل    « ناصرخسارو »  یخدا، رفته بود، ش ص ۀخان ارتیسفر که به قصد ز  یا در
 یو از ساو  دیرس« حج » ۀتا به درج دید  ی. سه سا  در مصر اقام  کرد و تعلاف یراه « مستوصر باهلل»مصر یفاطم
  یا ا اتیا و ادب خی( اکواون آنهاه در تاار   3: 1383 ،یوارد بلخ شد )نظر 444درسا   یفاطم دیعقا جیترو یبرا فهیخل

بعد از هجارت اوسا  از ب اش      یمربوط به ش ص ق یاو ثب  شده در حق دیبه عووان ناصرخسرو و عقا  یسرزم
وان به هادر  و به عو غیکه از آن با تأسف و در سودهی( جز همان اشارات کوتاه خود نویدربار یاو )زندگ یاو  زندگ
کرد  یزندگ اش¬و خردمودانه یوداریخا  د دی( او با عقا2)همان:س یدر دس  ن یاطالع باًیکرده تقر ادیدادن عمر 

از  اش¬یوق  در زنادگ  چیرا بدورد گف ، اما ه یزندگ «مگانی» ۀدر در 481و غرب  در سا   ییو سرانجام در توها
ناو    شاود ¬یما  اعثخا  اس  که ب ۀشیاند ¬صاحب یزندگ در یفرد  یخود برنگش ، مسلماً چو یمذهب دیعقا
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خاود قارار داده اسا ،     یوا ید یهاا ¬ۀشا یاس  که شعر را در خدم  اند یمتفاوت باشد او شاعر ینگاهش به زندگ
گفتاه اسا ،    شیهاا ¬شهیاز اند وستهیاس  و در شعرش پ  تهیاو آم یدتیعق یبا زندگ اش¬یش ص یزندگ  یبوابرا

و در شاعرش   دهیا را برگز یناو  زنادگ    یا  یدر نگااه او دانساته شاود، هار شااعر      یضرورت دارد مفهوم زنادگ 
اسا ،   ستهینگر یخود به زندگ ۀخا  خردمودان دگاهیخود اس  ناصرخسرو ه  با د دگاهیاز د یزندگ گر¬فیتوص

 .شود¬یم یمفهوم بررس  یا ۀاو دربار ۀشیاند یایمقاله زوا  یکه در ا
 

 متعصب ۀشاعر در جامع یاجتماع یزندگ
 خیدوران تاار   یتر¬از پرآشوب یکیدوران   یگذش ، ا انیو سلجوق انیحکوم  غزنو ۀناصرخسرو در دور یزندگ

فضاایی   ران،یاس  که تسلط ترکان غزنوی و سلجوقی بر ا  یا گر¬به جا مانده اس  نشان خیاس ، آنهه از تار رانیا
جای اصالح امور جامعه ومبارزه با ظل  و فساد،  همملک  ب اجرایی های¬ناسال  و بسته در جامعه ایجاد کرد. دستگاه

خود در عمق تباهی و ست  غوطه ور بودند و توها چیزی که برای آنها اهمی  نداشا  اصاالح اماور و بهباود وضاع      
 باه  را خاود  جاای  هاا، ¬ش¬زندگی مردم بود. الگوهای رفتاری جامعه چوان دگرگون شده باود کاه هوجارهاا و ارز   

  یا بود که ا  یمسئله ا  یتر¬داده بود و تش یص حق از باطل دشوار گشته بود، مه  ها¬زشو ضد ار ها¬ناهوجاری
از  یحکاومت   یبر مذهب اهل تسو  بودند اماا رسام   زین انیبود، گرچه سامان یو مذهب یویاوج تعصب د ۀدوره، دور
 ییشاکوفا  لیا باه دل  انیامانسا  ۀدر دور دادناد  ¬ینشاان نما   ینداشتود و در مورد مذهب تعصاب  یعباس ۀفیطرف خل
 دایا پ یدسا  کا  باروز و نماود     ایا نگرفتاه باود    یچوادان رونقا   ییبازار فرقه گرا ،یو اقتصاد یا اجتماع  یفرهوگ

از هرگوناه تشات     یطبار  ریتفسا  ۀباا عرضاه کاردن ترجما     دندیتمام کوش یاریو هوش یرکیبا ز انیسامان کرد¬ینم
 (  146: 1382،یواحد متوجه کوود،)رواق یمردم را به نگرش ۀبکاهود و هم یویو د یمذهب یشگیاند
غزنویان سویان متعصابی بودناد و   »شد اریبس یمذهب یها¬یریکار آمدند، س تگ یرو انیکه دول  غزنو یاما از زمان 

( سالاان محماود   52: 1375والادم ،  «)همهون اکثر مسلمانان دارای نگرش تاری ی، مذهبی و سیاسی خاصی بودند
 یساو   یبغداد را داش ،  یاز طرف خلفا حکوم  ۀدییکه تأ انیغزنو ۀپادشاه سلس  یالدوله، بزرگتر  یمی ملقب به

دانس  که سلاان محمود چقدر به ماذهب تساو  متعصاب باوده      توان¬یم انیغزنو خیمتعصب بود، با رجو  به تار
 باه  از ساامانیان  امتواای  عادم  را کاارش  دلیال  توهاا  فرساتد ¬می بغداد به ب ارا فتح از پ  که ای¬اس ، در فتح نامه

  یا باا ا  زیا ن انیسالجوق  ان،یا غزنو از بعاد ( 27: 1362باسورث،. )داند¬،القادر باهلل، می لیفهخ فرمان شواخت  رسمی 
کاه   داد¬یرا اداماه ما   یریا حکوم  آنها همهوان شغل دب لیکار آمدند و ناصرخسرو ه  در اوا یرو یگرش مذهبن

 را دگرگون کرد اش¬یبه تحو  آورد و زندگ یرو
خود شدند  یعاد یسرگرم زندگ یا¬کردند،عده اختیار سکوت و خزیدند انزوا گوشۀ به ای¬شرایای عده  یدر چو 

داد گرچاه در ماورد    رییا را تغ اش¬یماذهب  دیا شاد و عقا  داریب دیکه د یدش بعد از خوابخو ۀاما ناصرخسرو به گفت
 یجامعه بوده چاون در درباار غزناو    جیرا مذهب بر ه  او مسلماً اما اند¬نگفته یزیاو چ یداریب ۀمذهب قبل از دور

اگار داشاته    ایا داشته باشد،  گریمذهب د توانسته¬ینم اند،¬داشته انیکه غزنو یداش  و مسلماً با تعصب یوانیشغل د
 یهقا یب خیتاار  در را اش¬بود، نموناه  انیلیاسماع ۀدیعق هیجامعه به شدت بر عل طیکود چون شرا یعلو توانس ¬ینم
مصار   یاز خلفاا  ریا بار خلعا  گارفت  حساو  وز     یمبو یعباس ۀفیمحمود به خاطر اعتراض خل اانسل  ،یویب¬یم
 و جهاان  هماه  در ام¬ش  که م  از بهر قدر عباسیان انگشا  کارده  نب باید¬بدی  خلیفه خرف شده می:» دیگو¬یم

باه جارم    ریا وز و و عوامل گوناگون حس بیبا تضر زی( بعد از مرگ او ن230: 1،ج1386 ،یهقیب) «جوی  می قرمای
 (  234شد)همان:   تهیبودن به دار آو یقرما

شاد، چوانهاه از شاعرش بار      گردانیاز آن رو دیدربار را د یها¬یو ستمگر ها¬یآشفتگ  یناصرخسرو که از نزد 
  یا اهم¬یبا  گاذرد ¬یما  اش¬اطراف طیکه به آنهه در مح س ین یاس ، از کسان یبشر شمودیاند  یاو  دیآ¬یم
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 سا  ین یپار کسا   ریا ز یزنادگ  رد رد،یگ¬یم  یو تصم شدیاند¬یکود، خود م یباشد و طبق عادت مردم زمانه زندگ
 دارد، هدف دارد.  دهیعق
 یجاهاا  دنیا سافر و د  شاود، ¬یشد از بلخ دور ما  داریو ب دیخودش آن را در خواب د ۀکرات که به گفتتف  یهم با

کاه   گرداناد ¬یرا باه بلاخ بار ما     ییناصرخسارو  گار، ید یهاا ¬لیا و دل انیا با فاطم ییو آشوا یم تلف، تحو  درون
 یا¬استبداد گرفته ۀجامع  یچو در( 36: 1355ندوش ، یاسالم«)خاک برقرار شود یبر رو یا¬نظ  تازه خواهد¬یم»

اس  آنکه  دنیشیدر خود اند یروشوگر باشد از نظر کان  روشوگر  یحک  ی خواهد¬یاس  و م ییبه دنبا  روشوا
نو وتازه را نسب  به امور  ینکرده و نگرش یرویمعلوم، پ شیاز قواعد و احکام از پ شیافراد با به کار گرفت  فه  خو

 (  19: 1384د، )ارهاردگوناگون جهان آغاز کوو
سراساار  افاا ،یعصاارش ن ۀدر جامعاا یمتعااال گاااهیجا اش¬یو تفکاار مااذهب دهیااامااا ناصرخساارو بااه خاااطر عق  

 دیاو کاه ضامواً گرفتاار م الفا  شاد     »گذشا    یی)بعد از برگش  به بلخ( در آشوب و ترس و توهاا ¬اش¬یزندگ
: 1374)صافا،  «اباد ی ییارها  انیترک وط  گف  تا از شر ناصاب  یو قرما یویبه تهم  بدب ریبود ناگز عهیسالجقه با ش

در  ییجاا » شود¬یم دهید یاریبس یها¬تواقض وانشینکاس  هرچود در د اش¬دهیاز عق یا¬ذره هگاهی( اما ه246
صااحبان   ییدگا  و جازم، جاا    ییباز و اهل تساهل و تسامح اس ، جا اریبس ،یو مذهب یاعتقاد یها¬یریموضع گ

زبان ممک  آنهاا را باه     یبا تودتر ییجا کود¬ینکوهش م را« نکوهش»و  شمارد¬یاهب را محترم مو مذ ها¬شهیاند
و  هیلیدر ماورد اساماع   اش¬دهیا در عق ی( اما در اشعارش هرگز نمود سسات 177: 1389،ی)کرباس«ردیگ¬یباد ناسزا م

 اش¬یشاگان یاز موضاع اند  هگااه یو ه شاود ¬ینما  دهیا ( د یا )عقل و خرد و علا  و د  اش¬یزندگ یادیبو  یمفاه
و تحاو  خاود را باه     ییایا پو  یدارد. ا یتر¬و متحو  اتریپو یفکر انیکه جر یهرشاعر»گف   دیبرنگشته اس ، با
 (216)همان:«سازد¬یمتضاد و متواقض در شعرش آشکار م یها¬یریگ¬صورت موضع

  یا ب  یا و شاعر گفا . در    سا  یزمرگ با اعتقاادش   ۀو رانده شدن از جامعه تا لحظ یو س ت ییبا وجود توها او
 را مثا  زد: اش¬شهیاند یاستوار ۀنمون توان¬یم

 یفااطام ا یفاطام  یفااطما
 یظاهر یز غ  ا یتا که بدر  
 (412: 1367)ناصرخسرو،  

 یهااا¬یمتعصااب در شااعرش آشااکار اساا  شااعرش گااواه نابااه سااامان    ۀجامعاا  یاادر  یتلااخ زناادگ ۀتجرباا
 انیا باا ب  سا ، یسااک  ن  ها¬ینابه سامان  یاس . او در برابر ا انیعصر سلجوق یها-آشوب ها،¬ی،ستمگریاجتماع

  یدر چوا  باودن آزاداناه را بار    یزنادگ  و شادن  ¬و غرب  و راناده  یرنج دور کوبد،¬یشاعرانه بر آشوب دوران م
 گار یدس  بکشاد و چاون شااعران د    دشیدر برابر فشار جامعه از عقا توانس ¬یاو م دهد،¬یم حیترج یا¬جامعه

اسا  اماا بعاد از تحاو ،      کارده ¬یما  ¬یزنادگ  وگوناه یقبل از هجارت ا  ۀکود همهوان که تا دور یو زندگ شدیودیب
 اناد ¬شده اس ، گفتاه   تهیبا اعتراض آم اش¬یاجتماع یکالم زندگ  یکرد، در  اش¬شهیرا وقف اند اش¬یزندگ

 (50: 1355ندوش ،  یاسالم«)اس  یفارس اتیاعتراض در ادب یفکر ۀودینما  یتر حیو صر  یتر شجا  او»
او از جهال  ماردم   شود¬یعصرش م یکرده اس  مربوط به مسائل اجتماع انیدر در اجتما  ب اش¬یآنهه از زندگ 

 ۀشاعر ناصرخسارو درباار   »بکود،  یکردن جاهالن و خفتگان شهر کوشش داریب یروزگار آگاه اس  و تالش دارد برا
 یآن محکاوم ما   یکاه و  یو ساتم  یدادگریا از ب قیا عم یرا همراه با آگاه یرانیا  یخراسان، احساس پر قدرت هو

 .ارندیخفتگان و ناآگاهان در جامعه بس دیگو¬یبا طوز م ی( در شعر297: 1380)هانسبرگر،«دهد  یسازد، نشان م
 ادارندیز خواب ب ارانیهوشا

 ارندیگرچاه مساتان خفاته بس  
 (126: 1367)ناصرخسرو،   
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هولوااک و پار    یمایکه ناصرخسرو س شود¬یم افتهی یاریموارد بس  یکو یجه  بررس  یاو را از ا وانیسراسر د اگر
 :اند¬به نمونه انت اب شده ریز اتیکرده اس ، اب انیب آشکار و وضوح به را اش¬و ست  جامعه رنگیاز ن
 همه خفته ز عل  یوینب خلق

 عد  نهان گشته و فاش اضاراب  
 دمودنه همه مر یویتو ب وکهیا
 ابیث ریبلکه ذئابود به ز  

 ز بهر ست  و جور و جوگ کرده
 ناب ریو چو شمش لیچوگ چو نشپ  

 دیخمار چو قصر مش ۀخان
 و مساجد خراب رانیموبر و  

 قارون شده بر راه تو مارب
 و الحانش غاب هیما یب یمقر  

 در خلوت خوبان به روز حاک 
 شبان محتسب اندر شراب  ین 

 آن بهشد در صبوح  یحس خون
 ب ورد ز اشتر صالح کباب  یو  
 (39ا  38)همان:   

 یشاعر در زندگ یاصل دیعقا
 و آنها را ستوده اس .   رفتهیچود اصل را به عووان اعتقادات پذ اش¬یناصر خسرو در زندگ 
   ید ا
در »کاه   یا¬باه گوناه  اس    ید گر¬شیحضور پررنگ دارد، او ستا « ید» زیناصرخسرو قبل از همه چ یدر زندگ 

 (141: 1371)مسکوب، « یبگذر  یاز گذرگاه د دیبا  یس وور از هر سو که بوگر  یا یا فلسف یوید ۀشیاند
اسا  کاه    یسعادتمود اس ، از جملاه افاراد   دیحق بگرا  یو اعتقاد دارد هرکه به د ودیب¬یم  یرا در د زیهمه چ او

 اءیکه علال اشا   یوید  یاس  اما حک  یناصرخسرو حک»انجام داده  یوید ۀشیاند  ی جیتمام تالشش را در جه  ترو
: 1373،ی)حلب«رود¬ینم رونیب ع یاز چارچوب شر و دیگرا¬ینم طیراه به افراط و تفر  یو در ا کود یرا جستجو م

 :داند¬یم  یاو وجود دارد از جمله زنده بودن جان را د وانیدر د یاریبس اتیاب  ید  ی( در اهم234
 محامد چو دباستان س    ا یدترا  مر
  یکود جان ترا زنده و عل  آگ ا ید  
 (342: 1367)ناصرخسرو:  

 برادر یا ا یجاان جاناس  د تارا
 یانیع یواینگااه ک  به د  تاا بب  
 (482)همان:  

 :ودیب¬یم  یرا در د یزندگ یشاد
 ؟یمس  و مجوون چون کو ،یرا، گر نه مست شتا یپسر خو یاس ، ا  یاندر عال  د یو شااد یزنادگ
 (406)همان:
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را ها  کواار     ید دیستا¬یاو در کوار عقل و خرد و عل  قرار گرفته اس ، هرجا که خرد و عقل را م وانیدر د  ید  
و  سا  یخرد بر جان و ت  شاعر نگاه کرد، بر جان او گر ی: وقتدیگو¬یاز زبان خرد م دهیقص  یدر  آورد،¬یآنها م
 :یفکر او باش به دیاس  با بیاس  اما جان غر یتیت  عار ایدن  یدر ا گف 
 س یچون به جان و تو  بوگر خرد

 س یبر جان گر هارهیهر دو ب  یاز ا  
 اس  جان    بیغر وجایگف  کا مرا
 اس  یدریکه تو  ا  یبدو ک  عوا  
 (59)همان:   

تاا از   دیبشاو   یا و آن را باا صاابون د   دیبگرا  یبه د ینجات جان از گمراه یبرا کود¬یم هیخرد به شاعر توص بعد
 یمعرفا   یا و سعادت خردمود را در د دیستا¬یم ¬شعرش دانش و خرد را کوار ه  ۀپاک شود، در ادام ها¬یگمراه

 :کود¬یم
 مر جان  را یشو  یصابون د به
 اس  یب  نکو گازر  یکا اموزیب  

 اس  کان  یعلمها عل  د سر
 اس  یغمبریباغ پ ۀویمثال م  
 دور باش و بدان یاز خر  ید به
 اس  یش  خر یپور، ب یا ،یوید یکه ب  

 جهل درداس  و دانش دواس  مگر
 اس  یاز جهال  بر  یکه دانا چو  
  یدرون عل  د یعلم یدارو به
 اس  یز ب  موفع  شکر عسکر 

 به ز شکر کزو مرد را س  
 اس  یبهتر یگیز درد فروما  
 خرد و عل  ا

گفتاه اسا  کاه     یکساان  را ها¬انسان  یخداوند بدتر  یسفارش شده اس  در قرآن کر اریخرد در اسالم بس  یاهم
ن جوبوادگا   یانفا  آمده اس :إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِوْدَ اللَّهِ الصُّ ُّ الْبُکْ ُ الَّذِی َ لَا یَعْقِلُونَ بادتر  ۀمثالً در سور کوود، یتفکر نم

و  عا  یخرد امکان شاواخ  انساان، جامعاه، طب   ( »22 یۀ)انفا : آ کوود ینم شهیهستود که اند ینزد خدا، افراد کر و  ل
 یزنادگ   یا  یو روشاو  رود¬ی( با خرد اس  که جهل کوار م17: 1387)پورتر، «کود¬یبشر فراه  م یرا برا یهست
بار   دشیا او با توجاه باه تأک    ما مارح اس اتیشاعر خردمود در ادب  یناصرخسرو به عووان  د،یآ¬یم دیپد یمتعال
مها  اسا ، در    یگار یناصرخسرو خرد و عقل از هر امار د  ۀشیراسخ دارد در اند مانیبه اصل خرد ا یدر زندگ  ید

 و خواناد  ناصرخسارو  از شاود ¬نظر ناصرخسرو عامل کلیدی در رشد و تعالی انسان خرد اس  . کمترشعری را مای 
خداوناد باه انساان     یاۀ اس ، خرد را هد  تهیاو با خرد آم ی( زندگ71: 1378)ناصرخسرو،دیخرد را در آن ند بازتاب
 و عد  و احسان اس : ریکه معدن خ کود¬یم یمعرف
 گوهر اس  و د  و جانش کان اس  خرد

 مر خرد را د  و جان سزد کان ،یبل  
 صالح اس  و نعم  یایمیک خرد

 و عد  اس  و احسان ریخرد معدن خ  
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 یب ت  یرا شود ن یفرمان کس به
 به دو جهان که باشد خرد را به فرمان  

 ک یت  جان پاک اس  ل بان نگه
 دل  را خرد کرد بر جان نگهبان  
 درون اس  جان  ایزندان دن به
 ز زندان رونیخرد خواهدش کرد ب  

 نهفته یهر ک  رسول یسو خرد
 زدانیکه در د  نشسته به فرمان   
 (320: 1367)ناصرخسرو،  
 دیگو یم یو اخرو یویخرد در امور دن  یاهم در

 پشا  و ز هر غ  فرج اس  یاز هر خلل خارد
 امان اس  و ز هر درد شفاس  ا یخرد از ب  

 و سااالح اارسا یسااره  ایانادر ره دنا درخا
 صاس س  و ع لیدل  ین  یخارد اندر ره د  
 (47)همان:   
گفا  ساه    تاوان ¬یکه م یا¬اس  به گونه  تهیبا آن آم زیرا ن  یاکثر اشعار او عل  و خرد در کوار ه  اس  و د در

 ساته ینگر یخردموداناه باه زنادگ    دیا اس ، ناصر خسرو با د  یعل  و خرد و د یناصرخسرو در زندگ یاصل اعتقاد
  ینظر او دانش اس  و جهال مارگ، بواابرا    رد یزندگ کود،¬یم یزندگ  یو با توسل به د  یاس  که با عل  و درا

 هستود: انیزنده دانا
 داناش یجهل اس  و زندگاا مرگ

 ااانیمارده ناادان و زناااده دانااا  
 و عل  چاو هس  س یمانود ن جهل

 جهل چون درد و عل  چون درمان  
 ماناد به عاال  دانااا مارد هسا 

 ناادان یجاهاال گردد بااه ساا ین  
 (338و337)همان:  
باا آنهاا باه عازت و      تواناد ¬یکه انسان م کود¬یم فیمردان عل  و خرد توص یرا برا و یز  یبهتر گرید ۀدیقص در

 شرف برسد:
  یو زر و سا ریزنان اس  حار بیو ز وریز
 بیو ز وریجز از عل  و خرد ز س یمرد را ن  
 عز و شرف بر سر تو افسر و تاج یشو یک
 ب؟یو رک  یز یتا تو مر عل  و خرد را نکو  
 (42)همان:   
 :خواهد¬یجان م یت  و طاع  را برا یه  عل  را در کوار طاع  آورده که عل  را برا ریز اتیاب در
 اس  بود جهان، عل  و طاع  زیچ دو
 اگر چه گشاد اس  مر هر دوان را  

 ر عل  و طاع کان و جان گوه تو 
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 هر دو بگمار ت  را و جان را  یبد  
 (4)همان:   

   یشاعر به عشق در زندگ نگرش
 یزنادگ  ۀاو درباار  دگاهیا شاعران جدا کرده اسا  و آن د  گریکه او را از د شود¬یم دهیاو د یموضو  در زندگ  ی 

 یپانصاد صافحه ا   وانیا دسراسار   در»سا  ین یخاانوادگ  یاز زنادگ  یناصرخسارو نشاان   ۀشیاس  در اند یخانوادگ
 یاز دلبساتگ  یحرفا  هناه وصاف زن و نا    شاود ¬یما  دهیا ( دیفااطم  یخط مدح)جز مدح خلفا  یناصرخسرو نه 

  یتار ¬و خرد و عل  و تقوا اس  و هرگز به عشق کاه از مها     یاو د ۀشی(، اند31: 1355ندوش ،  ی)اسالم«یزندگ
شااعران عاارف    وانیا و عشق به خداوند که در اکثار د  یعشق عرفان یقائل نشده اس ، حت یتیاس  اهم یبُعد زندگ

کارده و باه    یتلقا  یناصرخسرو عشق را با همان بُعاد مااد   س ،نشده ا شیآمده اس  در شعر ناصرخسرو اصالً ستا
 او نشده اس : ریدانسته که هرگز دلش اس یو هوس یصراح  آن را رد کرده اس ، آن را هو

 محا  اس  نباشد هگرز عشق
 ر محل محا خاطر پرنو  

 به دل  در غز  ردینگ نظ 
 به دل  بر غزا  ردیراه نگ  
 هوا ابدین دیص یچو مو از
 شکار شگا  ریزش  بود ش  
 هوا را به دل  در مقر س ین
 به گردش مجا  زیمرا ن س ین 

 به مثل نا  و هوا آتش اس  د 
 دور به از آتش سوزنده، نا   
 (252و251: 1367)ناصرخسرو،  
 انت اب کرده اس . اریعشق او خرد را به عووان  یجا به
 آن  یو طاع  به سو دیز خرد با ارتی
 اس  اریاس  و نه فرزند و نه  لیاو را نه عد  
 (56)همان:   

 اس : دهیعل  و طاع  را برگز  یهمهو
 م  امروز عل  و طاع  ب  اری
 مرا اریتو  یستیاگر ن دیشا  
 (11)همان:  

   یماد یزندگ شاعر به نگاه
  یا اسا ،    تهیآم مانهیعارفانه و حک یکل یها¬شهیبا اند دیآ¬یناصرخسرو چوان که از شعرش بر م یزندگ ۀنحو 

اسما و صفات و مظااهرش   ثیعرفان عبارت اس  از عل  به حضرت حق سبحان از ح»اس :  یاز عرفان چو فیتعر
حاق   یکه همان ذات احد یواحد ق یحق هبازگش  آنها ب یعال  و چگونگ قیو عل  به احوا  مبدأ و معاد و به حقا

آن باه   وست یو پ اتیو بود جزئ دیق یرها ساخت  نف  از توگواها یسلوک و مجاهده برا قیاس  و معرف  طر یتعال
 گار ¬شیشود، او ستا یم دهیموارد در شعر او د  یا ی( تمام18: 1386،یثربی) « یو اتصافش به نع  کل شیمبدأ خو
را نکوهش شاده اسا  و    ایدن زیدارد در شعر او ن هیلیبه اسماع شیمذهب اسالم گرا رویو پ اوو خاندان  امبریخدا و پ

نادارد،   یاویا به درجات دن دنیرس یآرزو س ،ین یکرد، به دنبا  تعلقات ماد یریکواره گ ایاز دن دیمعتقد اس  که با
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اعما  خواهد بود اما نکتاه   یاس گوپ گریو اخال  بگذارند و معتقد اس  در جهان د مانیرا با ا یدارد زندگ یسع
را باا خاود دارد، گرچاه     « یحکا »بلکاه عواوان    س یناصرخسرو به عووان شاعر عارف مارح ن اتیدر ادب وجاس یا
دسا    یعرفاان شاعر او باا شااعران     یکرد و به شباه  عرفاان  سهیاو را با شاعران عارف مقا یها¬شهیاند توان¬یم
بار علا  و عقال     اش¬هیبودن او و تک  یجدا ساخته اس  حک اتیمعمو  ادب فان. اما آنهه ناصرخسرو را از عراف ی

 یدیا از واژگاان کل « عل ، عقال و خارد  »اما واژگان شود¬یم دهیبه ندرت د« عارف و عرفان» ۀاو واژ وانیاس ، در د
 .و عل  را باه  دارد و شکرگذار اس   یهستود، او د

 خود  یعل  و د یرا که سو یآن خدا شکر
 رحم  بگشاد در مرا یره داد و سو  
 (7: 1367)ناصرخسرو،  

چون نگاه عارفان اس  او همهاون   یجهان ینگاهش به زندگ شود،¬یم دهید ¬اش¬یعارفانه در زندگ یها¬شهیاند
که در ذه  دارد باعث مواع  طبع اوس  که سر به عاروس جهاان    ییندارد، اهداف بلود با  یعارفان غ  امور جهان

 :فروشد¬ینم ایبه دن هرگزرا   یاستوار اس  و د اش¬دهیاو بر عق وکهیا تر¬و مه  کود¬یخ  نم
 ایندها  ز بهار دن  ید م 
 یفرشا  نه بکاار و نه اوان  

 تاا تاوان  اریخ الفوااجا 
 یزماان ناااتواناا اا یاز ب  
 (467ن: )هما  
 ییوفاا ¬یهماواره از با   ماناه یحک یهاا ¬شاه یاند یاۀ عارفانه با ه  دارد، بر پا یها¬شهیخردمودانه را با اند یزندگ او

 :خواند¬یفرا م ایاز دن دنیگز یاس  و م اطب را به دور مود¬هیروزگار گال
 خردمود نگه ک  که جهان برگذر اس  یا
 همانا اگرت گوش کر اس  واس یچش  ب  
 (86)همان:  

 حاصل؟ یانبار ب  یبد یچه مشغول خردمودا،
 وباردیچو از حلوا ب  یانبارت از کشک  یکه ا  
 (137)همان:  

  یزندگ یها¬یشاعر به س ت نگرش
کارد و   یاساتوار و هدفادار زنادگ    دیکش یناگوار اجتماع طیکه از مردم زمانه و شرا ییها¬با وجود ست  ناصرخسرو
 گار یس   نگفا  و چاون د   یزندگ یرا ودا  کرد، هرگز از کمبودها و رنج ها ایخا ، دن دیبا عقا یا¬چون آزاده

 نکرد: اش¬هیگال یندگاز ز کردند¬یم هیگال زیکوچ  ن ییزهایچ یبرا یشاعران مداح که حت
 پسار ز دهار گاله یمک  ا اچیه
 شاکر هاس  هازار مرا   یزانکاه ز و  
 (12)همان:   
 س یروا ناگلاه  یتایگاردش گ از
 س یرا بقاا ن شیاکیهر چاود که ن  
 (61)همان:  
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 یۀاو وجاود دارد، او در ساا   یۀدر روح یعوصر شاد س ین  یدارد غمگ یکه در زندگ یخاص یها¬یوجود دشوار با
کاه باا وجاود آن دلاش هرگاز       ناماد ¬یما  یشاد یایمیعل  را ک یتیخرسود اس  در ب یاز زندگ  یعل  و خرد و د

 :شود¬ینم  یغمگ
 یهمه شاد یایمیاس  ک عل 
  یکود خردم تلق یهم ادونیا  
 ینور ماه شب نبود تار با
  یبا عل  حق د  نبود غمگ  
 (323)همان:   
 یهاا ¬نالاه  یو غرب  اس  چوانهه صدا یآوارگ کود¬یم ادیکه در اشعارش با رنج از آن  یا¬مسئله  یتر¬مه  اما
از اهل روزگار در شعرش حضاور   یو ناراحت هیگال رسد،¬یبه گوش م وانشیدر سراسر د مگانی ۀاز در اش¬یبیغر
بدخشان از زهر جانگداز کاددم غربا     یادر پش  کوه یو اند¬دارد او از مردم ناراح  اس  که باعث شده  یرنگ

 شاود ¬یاحسااس دردموداناه و شاور و حاا  هورموداناه برخاوردار ما        یشعرش از چاشو طیشرا  یآزرده باشد در ا
 یما  یزندگ شیافراد نابکار در ام  و آسا دید¬یم یدردناک بود وقت اریاو بس یمسئله برا  ی( ا182: 1382 ،یانی)طغ

 و دور از خاندان اس . یکس یو ب ییکوود و او در توها
 خوار یم یز هر شر اند م یبلخ ا در
 و زن باره  یو دزد و لوط  

 تو چون یدوستدار آ  رسول ور
 آواره یم  ز خاندان شو  
 (386)همان:   

 ز غ  غارب  یچون برگ خزانا گشته
 یی نعامان آن رخ روشا  چاون  لاه  
 (429)همان:   
 یافتااده اسا ، نما    مگانیچون ناصرخسرو که از بلخ رانده شده و به گوشه  هیبزرگوار و پرما یاس  شاعر یهیبد»

 یرخ ما  وساته یپ یو وانیا از خاال  د  دهیو رناج کشا   دهیطبع رنج  یخوب و شادان داشته باشد. ا یا¬هیتواند روح
 (61: 1362،ی)دشت«دینما
 :نامد¬یدرد مردان خدا م  یرا بدتر یبیاس  که غر یتا آن حد یبیو درد او از غر یس ت
 ز غرب  دمیآنکاه م  د اسا  دهیند
 دسته سارمه کرده هاون ااریباه ز  

 هااون ماردان علاا  اسا  یبایغار
 ود عل  اس  روغ ز مارد عل  خ  
 (371)همان:   
  یا را در گارو د  اش¬یاسا ، مواعا  طباع و روح آزادگا     یویاستوار د ۀدیدر پواه عق یبیناصرخسرو از رنج غر اما
 اس : دهیبرگز  یغرب  را به خاطر د دیگو¬یو م ودیب¬یم
 توس   یمرا غرب  ز بهر د مر
  یعظ یاس  ا  یم  ب  عظ یسو  یو  

 گمان یب د،یمرد با ب یغر ه 
  یو ند اری یو ب شیو خو قیرف یب  
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 و دوغ  ینان دستاس یبیغر در
  یبه چو در دوزخ ز قوم و خون و ر  

 بود یدیرا محو  نه جاو هرکه
  یباشد سل یمحو  او محوت  

 ندارم اسپ، خر ب  مرکب  گر
  یخز، درپوش  گل اب یور ن  

 و سر یکبل، بر پا یاس ، ا وید دام
  یو کفش اد شیمر تو را دستار خ  

 شدم چون زر زرد  یز بهر د م 
  یاز بهر س  یچو س یماند  یتو ز د  
 (284)همان:  

 و مرگ در نگاه شاعر یزندگ
با هادف باا  و    یشمودیس   نرفته اس ، او اند یدر شعر ناصرخسرو آنهوان که از مرگ س   گفته شده از زندگ 

ندارد، آنهه مها    یدر نگاه او ارزش دلبستگ یاس ، زندگ دهیشیس  که مسلماً به مرگ اندا مانهیحک یها-شهیبا اند
 ایا   آنهه. دارد ناگسستوی پیوندی معاد اصل با مرگ اسالمی بیوی¬پ  از مرگ اس ، چوانهه در جهان یاس  زندگ

باه مکارر باه مارگ و      ( در قرآن کری 106: 1372،یمعتمد)اس  مرگ از پ  روح بقای کود،¬می مستحک  را پیوند
بقای بعد از مرگ اشاره شده اس . مرگ از نظر قرآن تحویل گرفت  تمام ش صی  توسط مأموران الهی و آغاز سافر  

کاه   کواد ¬یما  دیبر م اطبش تأک یدیعقا  یچو یۀبر پا زی( ناصرخسرو ن107اس )همان: نهایینویوی به سوی مقصد 
 خواهد آمد:  یمرگ روز
 به دندان اایسخوردماان آ یهم ب واهد

 پسر، راس  راس  یمرگ، ا  
 (73)همان:   

باا تر از   یلاذت  یوقتا  د،یا گز یدور دیا با یو تعلقات جهاان  ییایاعتقاد دارد که از لذت دن یعارف شمودیهر اند چون
 توجه کود: یبه لذت جسمان دیاس  چرا عاقل با ییایدن یها¬لذت
 دیچو از دانا به جان تو رس یعلم لذت

 ذیلذ یبه چشم  لذت جسم دیزان سپ  نا  
 تا دل  ینب  یلذّت از د ابدیتو هرگز ن جان

 ذینب یپرلهو و مغزت پر خمار اس  ا  
 یچااو ماارا داد یعالا  باقا نعما 

 ؟یفان ۀمز یب ا یاز ا اش یچاه براند  
 (94)همان:  
 :شود¬یترس از مرگ درمان م  یعل  د یۀدر سا کود¬یم هیبه د  ندارد و توص یمرگ هراس از

 اس  یمردم ز مرگ درد دنیترس
 س یدوا ن  یکان را بجز از عل  د  
 (61)همان:  

پا  درک مارگ آساان     اف یادامه خواهد  گریدر جهان د اش¬یو زندگ ردیم¬یکه جان هرگز نم یدارد وقت اعتقاد
 اس .
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 ردیکه جان نم  یقیگش   چون
 
 (369ن:)هما  ز مرگ آسان یآسان بره  

 دانسته اس : یمعاد را جزو اصل هست اش¬یویدر جهان ب  یبوابرا
 یجهان اس  و تو از هر دو جهان م تصر دو
 جان تو اهل معاد اس  و تو  اهل معاش  
 (222)همان:  
 یریگ¬جهینت
کاامالً  در شاعر او   یکرده اس ، مفهوم زندگ یخا  خود زندگ دیاس  که با عقا یناصرخسرو شاعر و متفکر بزرگ 

 ،یاسا . او بعاد از تحاو  روحا     یو تحو  روحا  یداریب ۀبعد از دور اش¬یو ش ص یاجتماع ینو  زندگ یایگو
چاون نگااه    یجهان ینگاه او به زندگ نو کرد،  یخرد و عل  زندگ  ،ید ۀدیو با عق دیرا برگز هیلیاسماع ۀعیمذهب ش

و  یاز جهان مااد  دنیاو ه  م اطبش را بر د  بر گذارند،¬یرا کوار م یو تعلقات جهان یماد یعارفان اس  که هست
به مرگ و  دیبا شدیودیب یجهان یاز آنکه به زندگ شتریب دیکرده اس ، معتقد اس  انسان با هیتوص  یآوردن به د یرو

اس  که ناصرخسارو بار خارد و علا  در       یکه با عارفان دارد ا یو اما تفاوت دیشیودیو آخرت ب گپ  از مر یزندگ
کاه در نگااه    یاسا  تاا عارفاناه. موضاو  جاالب      ماناه یحک شترینگاهش ب رو¬ یکرده اس ، از ا دیتأک اریبس یزندگ

باودن آن   یمااد  ۀدیا د باا اس  او باه عشاق    یخانوادگ یاو از زندگ دنید  بر شود¬یم دهید یناصرخسرو به زندگ
اماا او   شاود ¬ینما  دهیا مفهوم در شاعر او د   یا زین یدانسته اس . در بُعد عرفانو هوس  یهو یۀو آن را ما ستهینگر

 یزنادگ  یها¬یشکستگ¬از د  یاو ناراحت وانیاستوارش در د دیعقا یۀگفته اس  بر پا  یهمواره از خرد و عقل و د
کاه   یزیا ندارد اما توها چ هیگال یزندگ یها¬یو در برابر س ت کود¬یم یزندگخود شاد  دیاو با عقا شود¬ینم دهید

 اس . رفتهیاعتقادش پذ یۀاو از غرب  اس  که البته آن را ه  در سا یدر شعرش بسامد دارد اظهار ناراحت


