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نشانههاي روشنفكري حكيم ناصرخسرو قبادياني
در ديوان قصايد

دكتر عبدالحسن فرزاد ـ دانشيار و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مرتضي هاديان ـ دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
چكيده

تاريخ روشنفكري غرب بر پاية اومانيسم ،خردورزي و رواداري از دوران رنسانس آغاز شد .روشنفكري

جرياني فكري بود كه در سايه ناسازگاري ميان نيازها و حقوق طبيعي انسان در برابر سلطة انديشة كليسايي و
حاكميت مطلقة شاهان روي داد.

در اين نوشتار برآنيم كه با بيان شالودههاي روشنفكري در تاريخ انديشة غرب و ويژگي روشنفكر ،انديشههاي

روشنگر حكيم ناصرخسرو را در زمينة تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران آن روزگار بررسي كنيم ،تا انديشة روشن و

ويژگيهاي روشنفكري او در سرودههايش و همچنين جايگاه فكري و خدمات سياسي ـ اجتماعي اين سخنسراي
روشنفكر در تاريخ ايران بيشاز پيش آشكار شود.

ناصرخسرو روشنفكري است كه نيمة دوم زندگياش با چيرگي سياسي سلجوقيان و حاكميت ديني خالفت

عباسي همزمان بود .ناصرخسرو اوضاع اجتماعي و سياسي روزگارش را به درستي دريافته و همواره بر آن بود كه
براي برونرفت از آن اوضاع ناخوشايند ،انديشههاي روشنگرش را طرح كند.
1ـ درآمد

در پرتو بالندگي انديشهها و افزايش نيازها و گسترش حقوق انساني در جوامع ،جريان روشنفكري رخ ميدهد

و كساني بهنام روشنفكر پيشبرندة آن جريان هستند كه در برابر اوضاع سياسي و فرهنگي و نيز آيندة جامعه خود
حساسيت و احساس مسئوليت بيشتري دارند و ميكوشند آرمان «آزادي» را با ارائة انديشهها و ايدههايشان محقق
سازند.

ايران سرزميني بوده است جايگرفته ميان سرزمين يونانيان ،امپراتوري روم ،بيابانهاي عربنشين و ملتهاي
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● آموزة كليساي قرون وسطي ،باور به گناهكاري ذاتي انسان بود .در اين آيين ،انسان بايد عمر خود را
يكسره به تاوان گناه نخستين ،تباه ميساخت .شرارت و بدي انسان تا آنجا بود كه حتي نميتوانست
خود به درگاه خداوند روي آورد و بخشوده شدن گناهانش را بخواهد .از اينرو ،كليسا خود را واسطه
ميان خدا و انسان ميدانست و به فروش آمرزشنامه براي پاك شدن از گناه دست ميزد.
اومانيسم نميخواست نفس را پليد بهشمار آورد .كليساي قرون وسطي بر اين باور بود كه انسان جز
براي درد و رنج كشيدن و دادن تاوان گناه نخستين در زندگي و دنياي پست ساخته نشده است و بايد
خود را وقف عبادت صرف و پارسايي كند .كليسا اگر لذت جسماني را براي انسان مجاز ميشمرد،
به آن دليل بود كه او را داراي طبيعتي ضعيف ميدانست .اومانيستها لذت بردن از زندگي و مواهب اين
جهاني را مغاير با روح و خرد نميدانستند ،بلكه آنرا براي انسان الزم ميشمردند.
آسياي مركزي كه در تاريخ خود از هر سه متحمل شكست نظامي شده؛ هخامنشيان در برابر اسكندر مقدوني،
ساسانيان در برابر اعراب و سلسلههاي نيمه مستقل ايراني تازه پا گرفته در برابر تركان آسياي مركزي شكست يافتند

و رنج و آسيبهاي بسيار ديدند و سپس تازش مغول ،ايران را به ويرانهاي بدل كرد .همة آنها براي سدهها بر ايرانيان

فرمان راندند ،حقوق انسان را پايمال كردند و سختگيريهاي سياسي و اجتماعيشان مانع هرگونه آزادي و تنوع
ِ
اقتصادي شكستها ،رسيدن به «آزادي» و
فكري بود .با توجه به پيامدهاي كمرشكن اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و
«عدالت» از ديرباز آرزوي ايرانيان بوده و در فرهنگ و انديشه ايراني آشكارا نمود يافته است.

ناصرخسرو روشنفكري است كه انديشهاش متأثر از خردگرايي در دوران حكومتهاي نيمه مستقل ايراني است.

او اوضاع اجتماعي و سياسي روزگارش را به درستي دريافته و بر آن بود كه براي برونرفت از آن اوضاع ناخوشايند،

انديشههاي روشنگرش را طرح كند.

در اين نوشتار ،پس از بيان مباني روشنفكري در تاريخ انديشة غرب و ويژگيهاي روشنفكر ،انديشههاي روشنگر

حكيم ناصرخسرو را در زمينة تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران در آن روزگار بررسي ميكنيم تا انديشة روشن و
ويژگيهاي روشنفكري كه در شخصيت ناصرخسرو تكوين يافته و همچنين راهكارهايي كه او با هدف رهايي از
اوضاع نامطلوب روزگارش به دست داده است روشن شود و نيز جايگاه فكري ،خدمات سياسي ـ اجتماعي و تأثير

فكري اين شاعر روشنفكر در تاريخ ايران براي مخاطب آشكار گردد.

روش پژوهش در اينجا تبييني ـ تحليلي است و با تحليل شواهد ،درون متني انجام شده است .براي اين كار،

نخست با رجوع به منابع و آثار ترجمه شدة نويسندگان غربي به تعريف مباني و ويژگيهاي روشنفكر پرداخته،

سپس اوضاع سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي ايران در روزگار غزنويان و سلجوقيان را نمايانده و در پايان ،به بررسي
ديدگاههاي سياسي و فرهنگي ناصرخسرو در بستر تاريخ نشستهايم.

دربارة انديشة ناصرخسرو ،آثاري چند در دست است :اسالمي ندوشن ،محمدعلي ()1355؛ پيوند شعر و فكر

نزد ناصرخسرو؛ در مجموعه مقالههاي يادنامه ناصرخسرو؛ انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده ادبيات
و علوم انساني) ،فرزاد ،عبدالحسين ()1384؛ نقد و بررسي انديشه خردگرايي و آزادانديشي در شعر مبتني شاعر
عرب و ناصرخسرو قبادياني ،مجله علمي پژوهشي شناخت؛ شماره  45و  46بهار و تابستان و ....اما در اين نوشتار

با تبيين انديشه روشنفكري در تاريخ تفكر غرب و ويژگيهاي روشنفكر از ديدگاه انديشمندان معاصر ،با رويكردي

بينارشتهاي و تازه به عقايد شاعر ايراني پرداخته شده است.
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2ـ تعاريف ،مفاهيم نظري و تاريخي

 -1-2تعريف روشنفكر

اوضاع متفاوت زماني و مكاني ،رسالت روشنفكران را تعيين ميكند و مانعي است در راه رسيدن به تعريفي

با مصداق معين و مشخص .در كتابها به تعاريفي گوناگون از روشنفكر برميخوريم كه هر يك مصداقي است از
مصاديق روشنفكر .1در اينجا كوشيدهايم تعريفي كلي و كاركردي از روشنفكر بهدست دهيم؛ كاري كه اميدواريم
سودمند افتد.

روشنفكر كسي است كه خود را در برابر سه نيروي نظام سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ميبيند و به تعديل

سركشي قدرتي كه هر يك از آنها در ذات خود دارد ،ميپردازد .اين كار در صورتي به كار روشنفكري تبديل

ميشود كه در دفاع از حقوق مادي و معنوي انسان ـ در مفهوم كلي آن ـ باشد .از اين ديدگاه ،روشنفكران كساني

هستند كه :بر پايه اصول جهاني عمل ميكنند؛ اصولي كه طبق آنها همه انسانها حق دارند از قدرتهاي دنيوي يا از
ملتها بخواهند معيارهاي شايسته آزادي و عدالت را پاس بدارند؛ و اينكه با جسارت بر ناديده گرفته شدن عمدي يا
غيرعمدي اين معيارها شهادت دهند و با زير پا نهاده شدن آنها به مبارزه برخيزند( .ادوارد سعيد)31:1383 ،

روشنفكر در برابر نظام سياسي و اقتصادي ،معترض و منتقدي است براي تحقق بخشيدن به آزادي و برابري و

در برابر نظام فرهنگي ،پرسشگر است؛ پرسشگر دربارة آنچه فكر و روح آدمي را مسخ كرده و مانع زيستنِ استوار
بر خرد ميشود .گرامشي 2كساني را روشنفكر مينامد كه «در نظم دادن به دستاوردهاي فرهنگي جامعه (در زمينه
توليد ،توزيع و انتظام دانايي) نقش اصلي دارند( ».احمدي)102:1387 ،
 -2-2مباني روشنفكري

روشنفكري را جنبشي در تاريخ انديشة غرب دانستهاند و اومانيسم را مصداق روشنگري و روشنفكري .در اينجا

به مهمترين مؤلفههاي اومانيسم و سپس به ديگر مقولههاي وابسته به اومانيسم ـ كه از مباني روشنفكري شمرده
ميشودـ خواهيم پرداخت:
 -1-2-2اومانيسم

3

اومانيسم ،منادي آزادي و واگذاري حقوق مادي و معنوي انسان به او بود؛ انديشهاي كه نظامهاي سياسي و ديني

كليسايي ،با يكسويهنگري و مطلقانديشي ،آنرا ناديده ميگرفتند .اومانيسم ـ جنبش روشنفكري ـ واكنشي در برابر
تفتيش عقايد و محاكمه آزادانديشان و آورندگان انديشههاي تازه بود و ميكوشيد با بيان انديشههاي نُو ،حقوق
طبيعي پايمال شدة انسان را به وي بازگرداند.

● اومانيسم در برابر جمعگراييِ نظام سياسي و ديني مسيحي كه در آن حقوق خصوصي و نيازهاي
فردي ناديده گرفته ميشد ،بر فردگرايي و اصالت انسان تأكيد ميكرد.
فردگرايي بدان مفهوم نيست كه جنبة اجتماعي زندگي بشر ناديده گرفته شود؛ بلكه باور به ارزش
واالي فرد و باور به حقوق و آزاديهاي فردي ،حق مالكيت و تأمين جاني و مالي انسان كه ريشه در
قانون طبيعي يا حقوق دارد ،در فردگرايي متبلور است .انسانگرايي ،در دوران رنسانس كه به حقوق
خصوصي انسان بيشتر بها ميداد ،پاگرفت.
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● جنبش روشنفكري يا هر حركت روشنفكرانه برپايه و در چارچوب خردورزي شكل ميگيرد.
بيدرنظر گرفتن اين مؤلفه ،نميتوان تصوري از روشنفكر و كار روشنفكرانه داشت.
عقل ،راهنماي ما به واقعبيني و واقعگرايي (رئاليسم) است .عقل كه واقعنماست ،شناختي به انسان
ميبخشد كه او را از گرفتار شدن در دام تو ّهم و ايدئاليسم ميرهاند و وي را به حقايق نزديك ميكند.
انديشههاي جزمي كه ادعاي «دستيابي به حقيقت مطلق» دارد ،انسان را از واقعيات دور و دورتر ميكند.
اما عقل با آگاه بودنش به محدوديتهاي شناختي خود «نزديك شدن به حقيقت» را جانشين «دستيابي به
حقيقت مطلق» ميكند و همه انديشههاي جزمي را با اين اصل به چالش ميكشد.
جنبش فلسفي و ادبي اومانيسم كه در نيمة دوم سدة چهاردهم ميالدي از دولتشهرهاي ايتاليا آغاز و به ديگر

كشورهاي اروپا كشيده شد« ،در واقع به دنبال تالش در راه ترك فرهنگ سنتي بود؛ فرهنگي كه در قرون وسطي

شكل گرفته بود و خودساماني انسان را دشوار ميساخت و از بين ميبرد( ».ارتگااي كاست.)86:1376 ،

بيگمان ،جنبش اومانيستي جنبشي در راستاي اين جهاني كردن بوده است .در چارچوب انديشه «اين جهاني

كردن» به نيازهاي معقول دنيوي و طبيعي آدمي توجه ويژه شده است ،اما اين «به معناي بيحرمتي به ارزشهاي

سنتي نيست؛ بلكه گرايش روح انسان به تفحص دربارة خودش و يافتن رابطهاي ضرور ميان مذهب و ارزشهاي آن
است .هنرمندا ِن دوران رنسانس وقتي مردان و زنان را بهصورتي زيبا ميكشيدند ،ميگفتند :كه نگرش دنيوي نوعي
مباهات كردن به مواهبي است كه ماية انسان بودن ماست( ».برونوفسكي )641:1387 ،آنان كه تا آن زمان انسان را

گرفتار طبيعت و تاريخ ميديدند ،به دنبال قابليتي بودند تا طبيعت و تاريخ را قلمرو حكومت خود سازند.
ِ
كليساي به انحراف
مهمترين ديدگاههاي اومانيستي در زمينه دفاع از آزادي و كرامت انسان ،در برابر انديشة

رفته:

 -پاك نهادي بشر :آموزة كليساي قرون وسطي ،باور به گناهكاري ذاتي انسان بود .در اين آيين ،انسان بايد عمر

خود را يكسره به تاوان گناه نخستين ،تباه ميساخت .شرارت و بدي انسان تا آنجا بود كه حتي نميتوانست خود

به درگاه خداوند روي آورد و بخشوده شدن گناهانش را بخواهد .از اينرو ،كليسا خود را واسطه ميان خدا و انسان

ميدانست و به فروش آمرزشنامه براي پاك شدن از گناه دست ميزد.

اومانيسم نميخواست نفس را پليد بهشمار آورد .برداشت ولتر 4در مقاله داور رستگار در رد گناهكاري ذاتي

انسان اين بود كه «انسان تباه زاده نشده است ...اگر همه كودكان جهان را گرد هم آوريم ،در آنان چيزي جز بيگناهي،
آرامش و ترس نخواهيد يافت ...اگر آدميان ذات ًا تباه و شرير بودند ...در آنصورت ميبايست هر روز شوهران به
دست زنان و پدران به دست پسران كشته ميشدند( ».بومر527:1385،ـ)526

 -توجه به خواستهاي انساني :كليساي قرون وسطي بر اين باور بود كه انسان جز براي درد و رنج كشيدن و

دادن تاوان گناه نخستين در زندگي و دنياي پست ساخته نشده است و بايد خود را وقف عبادت صرف و پارسايي

كند .كليسا اگر لذت جسماني را براي انسان مجاز ميشمرد ،به آن دليل بود كه او را داراي طبيعتي ضعيف

ميدانست .اومانيستها لذت بردن از زندگي و مواهب اين جهاني را مغاير با روح و خرد نميدانستند ،بلكه آنرا براي
انسان الزم ميشمردند.

«بينش اومانيستي را ميتوان شبيه تفكرات اپيكوريان دانست؛ زيرا انسان به دنبال خوشبختي ميرود كه همانا
5

لذت بردن است .در بينش اومانيستي گزينش ميان خوب زندگي كردن و زندگي با حسرت و درد و رنج مطرح
است .اين بينش اومانيستي به همة قابليتها ميدان ميدهد .از ديد اومانيستها انسان از اين جهت داراي فطرتي ويژه
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است و توان رويارويي با اوضاع گوناگون را دارد( ».عليزاده)76:1386،

 -فردگرايي 6و اصالت انسان :اومانيسم در برابر جمعگراييِ نظام سياسي و ديني مسيحي كه در آن حقوق

خصوصي و نيازهاي فردي ناديده گرفته ميشد ،بر فردگرايي و اصالت انسان تأكيد ميكرد.

فردگرايي بدان مفهوم نيست كه جنبة اجتماعي زندگي بشر ناديده گرفته شود؛ بلكه باور به ارزش واالي فرد

و باور به حقوق و آزاديهاي فردي ،حق مالكيت و تأمين جاني و مالي انسان كه ريشه در قانون طبيعي يا حقوق
دارد ،در فردگرايي متبلور است.

انسانگرايي در دوران رنسانس كه به حقوق خصوصي انسان بيشتر بها ميداد ،پاگرفت .رنسانس «از ديدگاه

بوركهارت ،7دوران فرد[ ...يا دوران تكوين فردگرايي] بود؛ يعني تكوين نوعي ظرفيت جهاني انديشيدن شخص به

خودش ،به شيوهاي بنيادي ،به مثابه يك فرد»( .ديوس )23:1386،از آن پس انسان رفتهرفته ميتوانست تواناييها و
استعدادهاي ذاتياش را به نمايش گذارد.

ِ
شناخت امور و توانايي فردي ،آزادي و اختيار به انسان ميبخشد.
 -اختيار ،آزادي وجدان و اراده :قدرت

بهسخن ديگر ،اختيار و آزادي معنادهنده و اعتباربخش به انسان است.

انديشه كليسايي بر ناتواني انسان استوار بود .از نگاه كليسا ،توانمنديهاي انسان در زهد و رهبانيت اعتبار

مييافت؛ اما از ديد اومانيستها ،انسان از تواناييهايي برخوردار است كه وي را قادر ميسازد به تنهايي بر زندگي

خويش مسلط شود .پيكو دال ميراندوال 8در كتاب خطاب در باب حيثيت آدمي ،هنگام خطاب خداوند به انسان

دربارة دامنة اختيار آدمي چنين ميگويد« :اي آدم نه جايگاه ثابت ،نه شكلي كه تنها مختص تو باشد و نه كارويژهاي

خاص تو ،به تو دادهايم .به اين منظور كه بتواني بسته به خواست و بسته به داوري خود هر جايگاه ،شكل و

كاركردي كه خود ميخواهي ،داشته باشي .طبيعت همه چيزهاي ديگر ...از سوي ما محدود و مشخص شده است؛
اما تو محدود به حدي نيستي؛ ميتواني با ارادة آزاد خودت كه ما تو را به دست آن سپردهايم ،حدود طبيعت خويش

را مشخص سازي(».بومر)173:1385،
 -3-2-2خردورزي

9

جنبش روشنفكري يا هر حركت روشنفكرانه برپايه و در چارچوب خردورزي شكل ميگيرد .بيدرنظر گرفتن

اين مؤلفه ،نميتوان تصوري از روشنفكر و كار روشنفكرانه داشت.

در اينجا مقصود از خرد ،نيروي انساني براي تشخيص خوب و بد ،حل مسائل ذهني و تحليل و استنتاج فكري

است .از ديگر معاني خردورزي« ،استقالل معرفت عقالني در دستيابي به حقايق؛[...يا] استقالل و بينيازي آدمي در
زمينة شناخت[ ...يا] خوداتكايي عقل (مبتني بر دادههاي حسي) براي شناخت حقايق ،رسيدن به نيكبختي ،پيشرفت،

● مدارا ،نتيجة روشنفكري و تضمينكنندة صلح و آزادي و برابري است .مدارا ،فضا و بستري فراهم
ميآورد كه همة انسانها در كنار هم زندگي مسالمتآميز و آميخته با احترام داشته باشند .انسان در
پرتو مدارا ،اصالت و اعتبار مييابد و باالترين مقام در هستي براي او تثبيت ميشود؛ و با رسميت
يافتن تكثر آرا ،اختالف اديان و حقوق خصوصي افراد جامعه نيز به رسميت شناخته ميشود .مدارا
به معناي محترم شمردن و به رسميت شناختن پيروان آيينها و باورهاي گوناگون است .محترم شمردن
باورهاي مذهبي ديگران ،در حقيقت ارج نهادن به حقوق طبيعي انسانهاست.
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● شك و انتقاد هسته اصلي ويژگي روشنفكر است كه نقش علمي و عملي وي با آن پيوند دارد.
روشنفكر ،با براهين عقلي به آنچه با ارزشهاي انساني ناسازگار است ،شك ميكند و با طرح «پرسشهاي
نگرانكننده[...به] روياروي شدن با سنتپرستيها و جزمانديشيها (نه دامن زدن به آنها) »...ميپردازد
و مردمان را كه مخاطبان او هستند از وضع موجود آگاه ميسازد.
روشنفكران ،مدافع ارزشهاي واال و جاودانة فرامكاني ـ زماني چون عدالت و حقيقت ،آزادي و حقوق و
كرامت انساني هستند؛ از پيشداوري دور و خودمختارند .اينجاست كه روشنفكران ،دگرانديشاني هستند
كه هر چه براي خود ميپسندند ،براي ديگران نيز ميپسندند.
رفاه و آزادي فرد و جامعه [است]( ».اخالق138:1388 ،ـ)122

عقل ،راهنماي ما به واقعبيني و واقعگرايي (رئاليسم) است .عقل كه واقعنماست ،شناختي به انسان ميبخشد

كه او را از گرفتار شدن در دام تو ّهم و ايدئاليسم ميرهاند و وي را به حقايق نزديك ميكند .از ديد ياسپرس

10

«...معرفت عقالني ،مقولهاي انساني و در چارچوب عقل آدمي است و همة محدوديتهاي انساني را با خود دارد؛

بنابراين براي هميشه ايدئال (شناخت خداگونه يا مطلق) را كنار ميگذارد( ».همان)153-154 :

انديشههاي جزمي كه ادعاي «دستيابي به حقيقت مطلق» دارد ،انسان را از واقعيات دور و دورتر ميكند .اما

عقل با آگاه بودنش به محدوديتهاي شناختي خود «نزديك شدن به حقيقت» را جانشين «دستيابي به حقيقت مطلق»

ميكند و همه انديشههاي جزمي را با اين اصل به چالش ميكشد.

«خرد براي همة افراد بخرد ،همة ملتها ،همة دورانها و همة فرهنگها يكي است .از دگرگونيپذيري باورهاي

ديني و دستورها و باورهاي اخالقي گرفته تا عقايد تئوريك و احكام قوه فهم ميتوان عنصري پايدار و استوار

بيرون كشيد ...و همين يگانگي و پايداري است كه ذات واقعي خرد را بيان ميكند( ».كاسيرر )59:1389،بدينسان،

خرد وجه مشترك انسانهاست.
 -3-2-2مدارا

11

مدارا ،نتيجة روشنفكري و تضمينكنندة صلح و آزادي و برابري است .مدارا ،فضا و بستري فراهم ميآورد

كه همة انسانها در كنار هم زندگي مسالمتآميز و آميخته با احترام داشته باشند .انسان در پرتو مدارا ،اصالت و
اعتبار مييابد و باالترين مقام در هستي براي او تثبيت ميشود؛ و با رسميت يافتن تكثر آرا ،اختالف اديان و حقوق

خصوصي افراد جامعه نيز به رسميت شناخته ميشود.

مدارا به معناي محترم شمردن و به رسميت شناختن پيروان آيينها و باورهاي گوناگون است .محترم شمردن

باورهاي مذهبي ديگران ،در حقيقت ارج نهادن به حقوق طبيعي انسانهاست؛ زيرا هر كس به گونة طبيعي ،در

گزينش دين و مذهب مختار است .پس «تساهل از لوازم و متعلقات انساني است ...و نخستين قانون طبيعت».
(بومر539:1385،ـ)538

نكتة ظريف در مدارا اين است كه هر باور و انديشهاي كه با عقل و معيارهاي اخالقي و انساني ناسازگار نباشد،

بايد نسبت بدان متساهل بود؛ زيرا از ديدگاه مداراي ديني «انسان بودن ...و عنصر اخالقي بعنوان عنصري تعيينكننده

برجسته ميشود( ».هرش)155:1387،
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شك و انتقاد هسته اصلي ويژگي روشنفكر است كه نقش علمي و عملي وي با آن پيوند دارد .روشنفكر،

با براهين عقلي به آنچه با ارزشهاي انساني ناسازگار است ،شك ميكند و با طرح «پرسشهاي نگرانكننده[...به]

روياروي شدن با سنتپرستيها و جزمانديشيها (نه دامن زدن به آنها)( »...ادوارد سعيد )30:1389،ميپردازد و

مردمان را كه مخاطبان او هستند از وضع موجود آگاه ميسازد.

روشنفكران ،مدافع ارزشهاي واال و جاودانة فرامكاني ـ زماني چون عدالت و حقيقت ،آزادي و حقوق و كرامت

انساني هستند؛ از پيشداوري دور و خودمختارند .اينجاست كه روشنفكران ،دگرانديشاني هستند كه هر چه براي

خود ميپسندند ،براي ديگران نيز ميپسندند.

نظامهاي ارزشي و فرهنگي ،رفتارهاي فردي و جمعي را كنترل و معين ميكنند .روشنفكر با قرائتي تازه

وتفسيري نو از آنها ،راه خطراتي چون بدعتگذاري را بر خود باز ميكند؛ «زيرا هنجارهاي غالب ...پيوندي بسيار

ژرف با ملت دارند ،...هميشه در موضع قدرتند و خواهان پيروزي و توقع وفاداري و فرمانبرداري دارند( ».همان:
 )55هنجارهاي غالب و رايج ،از راه سلطه بر فكر ،آدمي را به پيروي ،فرمانبرداري و برآوردن هدفهاي صاحبان

قدرت واميدارند .روشنفكر بر خود ميداند كه در برابر علل هنجارهاي ناراست بايستد و با خرافهستيزي و
قداستزدايي ،براي از ميان برداشتن موانع و محقق ساختن زمينه مطلوب فكري بكوشد.

روشنفكران در برابر هرگونه سازش با صاحبان قدرت « ...نه گوياني هستند كه با جامعه [و حاكمان و ارباب

عقايد] ناسازگارند و بنابراين بيگانه و تبعيدي بهشمار ميآيند و از عزت و حقوق و امتيازهاي ويژه محرومند».
(همان )71:روشنفكر از سوي حاكمان و ارباب عقايد «موجودي غيرخودي» كه دشمن مليت و روگردان از

باورهاست ،شناخته ميشود .البته اين امر استثناپذير است ،زيرا در بسياري از موارد ارتباط نزديك با مراكز و
نهادهاي قدرت ،روشنفكر را در پيشبرد هدفها و ايدههايش ياري ميدهد؛ يعني روشنفكر ناچار است با نزديك

شدن به قدرت ،برنامههايش را كه در نهايت به سود عمومي ميانجامد ،عملي كند.

آنچه روشنفكر را به مردمان عادي نزديك ميسازد ،وجوه اشتراك در آمال و آرزوها و نيز مخالفت با دشمن

مشترك است .پس «روشنفكر نميتواند آزاد باشد ،بيآنكه ديگران آزاد شده باشند( ».سارتر )81:1385 ،بدينسان،
آفتاب راه مردمان ميشود و آنان را پيامبرگونه ،بيهرگونه چشمداشت ،راهنمايي ميكند.

نقش ديگر« ،بازنمايي درد مشترك ملت خودي،شهادت دادن بر رنج و مصائب ديگر ملتها ،و تأكيد بر حضور

و تحكيم خاطرة آن چيزي است كه روشنفكر بايد وظيفه انجام دادن آنرا بر عهده گيرد( »....همان)61:

«هيچ انقالب بزرگي ...بيحضور روشنفكران شكل نگرفته است ....روشنفكران پدران و مادران جنبشها بودهاند

و بيگمان پسران و دختران آنها و حتي برادرزادگان و خواهرزادگان آنها( ».ادوارد سعيد)30:1383،

● زمانة ناصرخسرو ،روزگار فرمانروايي سلجوقيا ِن غير ايراني و حاكميت سياسي و فكري خلفاي
عباسي بر ايران بود؛ روزگاري كه سلجوقيان و عباسيان به پشتوانة يكديگر و برپاية هدفهاي سياسي
مشترك ،مدارسي برپا كردند و در آن به ترويج انديشههاي جبرگرايانه و مبارزة فكري با جنبشهاي
عقلي پرداختند؛ دوراني كه ساختارهاي فرهنگي و نظامهاي ارزشي ايراني بويژه هويت ايراني در
معرض نابودي و دگرگوني بود.
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● اسالمي ندوشن ،اوضاع آن روزگار را چنين توصيف ميكند« :اتحاد غزنه و بغداد كه از زمان محمود
بر ايران سايه افكنده ،يك دورهي انحطاط فكري و مغزي را آغاز كرده است ،كه در زمان سلجوقيان
ادامه مييابد .تركهاي سلجوقي كه از تمدن بيگانهاند ،چه برحسب خشكي و تعصبي كه بر نژاد و
قبيلهي آنها حاكم است و چه بنا به حسابگري سياسي كه دوام حكومت خود را در همدستي با بغداد
ميبينند ،جز اين راهي ندارند كه انحطاط را به جلو برانند».
 -4-2روزگار و زندگي سياسي ـ اجتماعي ناصرخسرو

«حكيم ابومعين ناصرخسرو بن حارث القبادياني بلخي المروزي ملقب به حجت شاعران ...از گويندگان درجه

اول زبان فارسي است .وي در ماه ذيالقعده سال ( 394هـ.ق) در قباديان از نواحي بلخ متولد شد و در سال 481
در يمگان بدخشان درگذشت» (صفا1381 ،؛ ج )443:2

ناصرخسرو ،چنان كه «در سفرنامه آورده است ،بارگاه ملوك عجم و سالطين را چون محمود غزنوي و پسرش

مسعود ديده ...و تا چهل سالگي كه هنگام سفر او به كعبه است ،به مراتب عالي از قبيل دبيري رسيده و در اعمال

و امور سلطاني تصرف داشته و به كارهاي ديواني مشغول بوده ...و بعد از تصرف بلخ به دست سالجقه بهسال
( 432هـ.ق) به مرو كه َم َق ّر حكومت ابوسلمان چغري بيگ و داود بن ميكائيل بود رفت و در آنجا مقامات ديواني
را حفظ كرد( »....همان)445-446 :

ناصرخسرو پس از سپري كردن كمابيش چهل سال در دستگاه شاهان سلجوقي ،از كار كناره گرفت و شيوة

فكري خود را تغيير داد .او « ...در آغاز امر در بلخ كه ...پايتخت زمستاني غزنويان بود ،در دستگاه دولتي قدرت و

نفوذي يافته و بعد از آنكه شهر به دست سالجقه افتاد ،بر نفوذ و اعتبارش افزوده شد ...بعد از آنكه مدتي از عمر
خود را در عين كسب انواع فضائل ،در خدمت امرا و در لهو و لعب و كسب مال و جاه گذراند ،اندك اندك دچار

تغيير حال شد و در انديشة درك حقايق شد[ ...پس از ديدن خوابي] بار سفر حج بر بست ...اين مسافرت مدت

هفت سال به طول كشيد ...در مصر سه سال به سر برد [و در آنجا] به مذهب اسماعيلي گرويد و به خدمت خليفهي
فاطمي المستنصر باهلل ...رسيد .بعد از طي مراحل و مدارج مرتبهي حجت يافت و از طرف امام فاطميان به مقام

حجت جزيرهي خراسان كه يكي از جزاير دوازدهگانهي اسماعيليه بود ،انتخاب و مأمور نشر مذهب اسماعيلي و
رياست باطنيه آن سامان گرديد( ».همان450 :ـ)446
زمانة ناصرخسرو ،روزگار فرمانروايي سلجوقيا ِن غير ايراني و حاكميت سياسي و فكري خلفاي عباسي بر ايران

بود؛ روزگاري كه سلجوقيان و عباسيان به پشتوانة يكديگر و برپاية هدفهاي سياسي مشترك ،مدارسي برپا كردند و

در آن به ترويج انديشههاي جبرگرايانه و مبارزة فكري با جنبشهاي عقلي پرداختند؛ دوراني كه ساختارهاي فرهنگي
و نظامهاي ارزشي ايراني بويژه هويت ايراني در معرض نابودي و دگرگوني بود .اسالمي ندوشن ،اوضاع آن روزگار

را چنين توصيف ميكند« :اتحاد غزنه و بغداد كه از زمان محمود بر ايران سايه افكنده ،يك دورهي انحطاط فكري و

مغزي را آغاز كرده است ،كه در زمان سلجوقيان ادامه مييابد .تركهاي سلجوقي كه از تمدن بيگانهاند ،چه برحسب
خشكي و تعصبي كه بر نژاد و قبيلهي آنها حاكم است و چه بنا به حسابگري سياسي كه دوام حكومت خود را در
همدستي با بغداد ميبينند ،جز اين راهي ندارند كه انحطاط را به جلو برانند( ».اسالمي ندوشن34:1355 ،ـ)33

در آن دوران كه دين بازيچهاي بود براي تداوم قدرت فرمانروايان ،ناصرخسرو با بيان انديشههاي ديني تازه،

بهترويج دعوت باطنيان در خراسان پرداخت« .بعد از آشكار شدن عقايد ناصرخسرو از همه طرف ،يعني بهوسيلهي
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فقها و امرا و حتي خليفهي عباسي نسبت به او اظهار كمال عناد ميشده است .چنانكه وي را بر منابر لعن
ميكردهاند و رافضي و قرمطي و معتزلي ميشمردند و مهدورالدم ميدانستند و با آنكه او را غالب ًا به ترك طريقهاي

كه در پيش گرفته بود دعوت ميكردند ولي از راهي كه برگزيده بود بازنميگشت و همچنان در اعتقاد خود باقي
و پايدار بود( ».صفا ،پيشين)452 :

با اتهام بدديني ،محيط امن خراسان براي ناصرخسرو ناامن شد؛ اما از عقايد خود كوتاه نيامد و ناچار راه تبعيد را

به درهي يمگان از توابع بدخشان در پيش گرفت «و كوشيد تا در پناه آن كوههاي بلند ملجائي بجويد .اين سرزمين

كوهستاني ،با آن راههاي دور و ناهموار ...ميتوانست براي شاعر آواره پناهگاهي مناسب باشد و در خلوت و
انزواي دهشتانگيز همين كوهستان بود كه بر غربت و تنهايي خويش مويه ميكرد و گويي از همان صدايي كه در
دل كوه ميپيچيد براي ِشكوهها و فريادهاي خويش جوابي نمييافت:
بگذر اي باد دل انـگيـز خـراسـاني

بـر يكي مانده به يمگان دره زنداني

برده اين چرخ جفا پيشه به بيـدادي

از دلش راحت وز تنـش تن آساني

		
بيگناهـي شده همواره برو دشمن

ترك و تازي و عراقي و خراساني»

انـدر ايـن تـنگي بيراحت بنشسته

		
دل پـر انـبـوهتـر از نـار پر از دانه

خالي از نعمت وز ضيعت و دهقاني
تـن گـدازنـدهتر از نال 12زمستاني

(زرينكوب)92-93 :1384 ،

او تا پايان زندگي با سختيهاي بسيار در ديار غربت زيست ولي از سرانجام كار خود پشيمان نبود و با افتخار

چنين ميگفت:

كوهيست به يمگان كه ببينند گروهيش

كوهي كه درو نور الهيست ،جواهر

سر صفااند
كـز چشم حقيقت سپ ِر ّ

آنها كه همي جويند جوهر به كجااند؟

(ناصرخسرو)247:1378 ،

3ـ انديشههاي روشنفكرانة ناصرخسرو قبادياني

 -1-3انسانگرايي

 -اختيارگرايي :ناصرخسرو اسماعيلي مذهب ،با اعتقاد به اختيار در برابر جبرگرايي ،انسان را موجودي آزاد

ميشمارد و به آزادياش اعتبار ميبخشد .در مسئله جبر و اختيار ،مانند ديگر فرقههاي شيعي به حديث مشهور «ال
َ
بينا َالمرين» باور دارد و در اين باره ميگويد:
جبر َو
مر َ
التفويض بَل ا َ َّ
َ
		
بـه ميـان قـدر و جـبـر ره ِ راســت بجوي

كه سوي اهل خرد جبر و قدر درد و عناست

● ناصرخسرو اسماعيلي مذهب ،با اعتقاد به اختيار در برابر جبرگرايي ،انسان را موجودي آزاد
ميشمارد و به آزادياش اعتبار ميبخشد .در مسئله جبر و اختيار ،مانند ديگر فرقههاي شيعي به
بينا َ
َ
المرين» باور دارد و در اين باره ميگويد:
جبر َو
مر َ
التفويض بَل اَ ٌ
حديث مشهور «ال َ
كه سوي اهل خرد جبر و قدر درد و عناست
بـه ميـان قـدر و جـبـر ره ِ راســت بجوي
از ديدگاه ناصرخسرو ،اگر انسان در كار خود آزاد نباشد« ،وعد و وعيد» و انذار و تذكار بيمعنا و
بيهوده خواهد بود.
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● ناصرخسرو ـ انديشمند برابري خواه ـ كه خود از يك خاندان بزرگ خراساني است ،كساني را كه
به خون و نژاد خويش ميبالند به باد تمسخر ميگيرد:
گــفــتـاري آمــدي تــو نــه كــرداري
		
گـويــي كـه از نـــژاد بــزرگــانــم
گــرچــه ز پــشــت جـعـفر طـيّــاري
		
بـي فـضـل كمـتـري تـو ز گـنـجـشكي
آنــك او ز مــردگــان طــلــبـد يـاري
		
بــيـچـاره زنــدهاي بــود ،اي خـواجـه،
(همان)21:

از ديدگاه ناصرخسرو ،اگر انسان در كار خود آزاد نباشد« ،وعد و وعيد» و انذار و تذكار بيمعنا و بيهوده خواهد

بود .او با اين برهان به اثبات اختيار ميپردازد:

از پـس آنـكه رسـول آمـده بـا وعـد و وعيد

		
گـنه و كـاهـلي خـود بـه قـضا بـر چه نهي

		
گـر خـداونـد قـضـا كـرد گـنـه بـر سر تو

چند گويي كه بد و نيك به تقدير و قضاست؟
كـه چنـين گـفـتن بـي معني كار سفهاست
پـس گـناه تـو به قـول تو خداون ِد تراست

(همان21 :ـ)20
همچنين ،اگر انسان در رفتار و كردارش آزاد نباشد و هيچ اختياري از خود نداشته باشد ،رسيدگي به اَعمال او

در «روز حساب» چه معنايي خواهد داشت؟

		
و آنت گويد «همه نيكي ز خدايست ولـيك

كار بنده همه خاموشي و تسليم و رضاست»
ِ
امـت بـدبـخت همه كار شماست»
بـدي اي

		
اينـت گـويـد «هـمـه افـعـال خـداوند كند

		
چون بود عدل بر آنك او نكند جرم ،عذاب؟

زي من اين هيچ روا نيست اگر زي تو راست

		
مقرند كه روزيست بزرگ
وآنگه اين هر دو ّ

هيچ شك نيست كه آن روزِ مكافات و جزاست

(همان)22 :

در نزد ناصرخسرو سرنوشت آدمي به دست خود اوست .او به آزادي عمل ،اين چنين رسميت ميدهد:

		
بـه دسـت مـن و تـست نـيـك اخـتـري
		
اگــر دوســت داريـــم نـــام نـــكـــو

اگـر بـد نـجـويـيـم ،نـيـك اخـتـريــم

چـرا پــس نــه نــام نــكــو گـستـريم؟

(همان)504 :

 -فضيلت ،معيار ارزش انساني است :ناصرخسرو ـ انديشمند برابري خواه ـ كه خود از يك خاندان بزرگ

خراساني است ،كساني را كه به خون و نژاد خويش ميبالند را به باد تمسخر ميگيرد:
		
گــويـــي كـه از نـــژاد بــزرگــانــم

		
بـي فـضـل كـمـتـري تـو ز گـنـجـشكي

		
بــيـچـاره زنــدهاي بــود ،اي خـواجـه،
 -اصالت آدمي بسته به تواناييهاي فردي است:

		
آنــگـــه بـــه تــبـــار بــود ،پــورا

گــفــتـاري آمــدي تــو نـــه كــرداري
گــرچــه ز پــشــت جـعـفر طـيّــاري
آنــك او ز مــردگــان طــلــبـد يـاري

(همان)489 :

يــكــســر هــمـه نــاز و افـتـخــارم

		
و امــروز بــه مــن كــنـد همـي فخر

هــم اهــل زمــيــن و هــم تــبــارم

		
فــرزنــد هــنـرهـاي خـويـشتـن شو

تـا هـمـچـو تـو كـس را پـسـر نـباشد

(همان)173 :
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و آنـگـه كـه هــنــر يـافـتـي ،بـشايـد

گــر جــز هـنـرت خـود پــدر نبـاشد

(همان)359 :

 -2-3خردگرايي و خردورزي ناصرخسرو

از نگاه ناصرخسرو ،خرد نماينده و رسول خداوند در وجود آدمي است كه او را در نزديك شدن به حقيقت

ياري ميدهد:

		
خــرد كـو رسـول خـدايـسـت زي تــو

		
از ايـن در بـه بـرهـان سـخنگوي با من

چه خواندهست بر تو از اين باب؟ بر خوان

نـخـواهم كـه گويي فـالن گفت و بهمان

 عقل ابزار شناخت نيك و بد و حق و باطل و ماية تفكر است:		
تـفـكرست در ايـن بـاب
عـقل ز بـهـر
ّ

بـر تـن و جان تو ،اي پسر ،سر و ساالر

		
عـقـلسـت بـه سـوي صــواب رهـبـر

بــا راه بــرت چـون بـه خـار خـاري؟

		
هـمي گــويــد انـدر نـهـان هر كسي را

كه چون آن چنين است و اين نيست چونان

(همان)84:

(همان)258 :
(همان)29:
(همان)84 :

خرد ،آدمي را از گرفتار شدن در دام مصيبتها مصون ميدارد ،يا همچون كشتييي است كه انسان را از غرق

شدن در درياي مشكالت زندگي ميرهاند:

خرد از هر خللي پشت و ز هر غم َف َرجست
		

خرد از بيم امانست و ز هر درد شفاست

		
كـشتـي خـردسـت دســت در وي زن

تـا غــرقــه نـگـردي انـدريـن دريــا

(همان)21:
(همان)183:

 -3-3مدارا در انديشة ناصرخسرو

هرچند در روزگار ناصرخسرو كه روزگار همدستي ترك و عرب و ترويج اشعريگري در برابر آزاديخواهي و

خردگرايي است ،فضايي براي آزادي انديشه و عقيده وجود ندارد ،چنانكه خود او بهعلت سختگيريهاي مذهبي و
نبود مدارا تن به تبعيد ميسپارد ،ولي همواره بر ضرورت آزادي انديشه و تساهل نسبت به پيروان آيينهاي گوناگون
پاي ميفشارد.

ناصرخسرو براي ديگر اديان و آيينها احترام قائل است .براي نمونه ،در برابر پيروان آيينهاي ترسايي و يهودي،

● از نگاه ناصرخسرو ،خرد نماينده و رسول خداوند در وجود آدمي است كه او را در نزديك شدن
به حقيقت ياري ميدهد:
چه خواندهست بر تو از اين باب؟ بر خوان
		
خــرد كـو رسـول خـدايـسـت زي تـو
نـخـواهم كـه گويي فـالن گفت و بهمان
		
از ايـن در بـه بـرهـان سـخنگوي با من
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● هرچند در روزگار ناصرخسرو كه روزگار همدستي ترك و عرب و ترويج اشعريگري در برابر
آزاديخواهي و خردگرايي است ،فضايي براي آزادي انديشه و عقيده وجود ندارد ،چنانكه خود او
بهعلت سختگيريهاي مذهبي و نبود مدارا تن به تبعيد ميسپارد ،ولي همواره بر ضرورت آزادي
انديشه و تساهل نسبت به پيروان آيينهاي گوناگون پاي ميفشارد .ناصرخسرو براي ديگر اديان و
آيينها احترام قائل است .براي نمونه ،در برابر پيروان آيينهاي ترسايي و يهودي ،آسانگيري و تسامح
را سفارش ميكند و نكوهش آنان را روا نميشمارد.
آسانگيري و تسامح را سفارش ميكند و نكوهش آنان را روا نميشمارد:
		
بــنــكـوهـي جـهــود و تــرســا را

		
چـون نـدانـي كـه فـضل قـرآن چيست
و باز در جايي ديگر ميگويد:

		
گــر زي تــو قـول تـرسـا مجهـولست

		
او بــر دوشـنـبـه و تــو بــر آديــنــه

تـو چـه داري بـر ايـن دو تـن تفضيل؟
پـس چـه فـرقـان تــرا و چـه انـجـيل

(همان)124:

مـعـروف نـيـست قـول تــو زي تـرسا
تــو لــيـل قــدر داري و او يــلـــدا

(همان)211 :

مداراخواهي ناصرخسرو بدان پايه است كه در سرودههاي خود به باورها و گفتههاي زرتشتيان استناد ميكند:
		
كــز بـديـهـا خـود بـپـيـچـد بد كنش

		
چـنـد نـاگـاهـان بـه چـاه انـدر فـتـاد

ايـن نـبـشـتـهسـتـنـد در اسـتـا و زند
آنـكـه او مـر ديـگـري را چــاه كـنـد

(همان)434:

حكيم خراسان بر اين باور است كه دفاع مستدل از مكتب و عقيده ،بهمعناي تعصب نيست و ميگويد براي

گستراندن انديشهاي كه آنرا درست ميداني ،عقل را مالك قرار بده و با كساني كه چون تو نميانديشند ،ستيزهجويي
مكن:

		
حـجـت بـه عقـل گـوي و مكن در دل

بـا خـلـق خـيـره جـنـگ و مـعـادا را

(همان)168:

ناصرخسرو ،جنگ و كينه و ستيز را بزرگترين دشمن جوامع انساني ميداند .او جهان را يك بوستان و آدميان

را درختان اين بوستان ميبيند و آشتيجويي و پرهيز از جنگ و ستيز را سفارش ميكند:
		
يكي ز ما چو گلست و يكي چو خار به طبع

		
سـخـن بـه عـلـم بگويـيم تا ز يك ديگر
...

		
جهان ،خداي جهان را مثل چو بستانـيست

		
بياي تا مـن و تـو هر دو اي درخت خدا،

اگـر چـه يـكـسره جـمله بـسان گلزاريم

جـدا شـويـم كـه مـا هر دو اهل گفتاريم
كـه مـا بجمـله بدين بوستان در اشجاريم
ز بـار خـويـش يـكي چاشني فرو باريم

 -4-3پارهاي از ديدگاههاي ناصرخسرو دربارة اوضاع سياسي ـ اجتماعي ـ فرهنگي

(همان)70:

ناصرخسرو اوضاع روزگارش را نيك دريافته و هر چه را در زمينه سياست ،اجتماع و فرهنگ ،نابخردانه يافته،
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آشكارا مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است.
 -1-4-3اعتراض به ايستارهاي سياسي و ديني دستگاه خالفت و شاهان سلجوقي

ناصرخسرو با بيباكي و تندترين زبان به ستمگري سلجوقيان و خلفاي عباسي در بغداد كه فرمانروايي سياسي

و ديني را داشتند ،تاخته است:

 -ميگويد خلفاي عباسي جاهلند و حكومت آنان نامشروع است؛ درفش سياهشان را از ديو گرفتهاند و از

همينروست كه اهل دين در فغان و گرفتار درگيريهاي ديني شدهاند:
		
بـر ديـن و خلق مـهتر گشتندي اين گروه

		
نـسـبت بـدان سـبـب بگرفتند اين گروه
		
زان روز بـاز ديـو بـديـشان َع َلم زدهست

		
زيشان جز از محـال و خرافات كي شنود
و نيز كردارهايشان را فرعوني ميداند:

		
فـرعـون روزگـار ز من كينه جوي گشت
		
اعـداي اولـيـاي خـدايــم عـدو شـدند

بـومسلم ار نبودي و آن شور و آن جلب؟
كـز جـهـل مـينـسب نـشناسند از سبب
وز ديو اهل دين به فغاناند و در هـرب

13

آديـنـههـا و عيـد نه شـعبان و نه رجب؟

(همان)209:

چو من به علم در كف موسي عـصا شدم
چـون اولـيــاء او را مــن زاولـيـا شـدم

(همان)139:

 -ميگويد شاهان سلجوقي كه در عمل به اسالم باور ندارند ،در خطبههايشان بر ديو ملعون كه همانا خليفة

عباسي است :درود ميفرستند:

		
هـمـي خـوانـنـد بـر مـنـبر ز مــسـتـي

		
بـه دنــيـا ديــن فــروشـانـنــد ايـشـان

خــطـيـبـان آفـريـن بــر ديـو مـلـعـون
بــرنــد آهــون
بـه دوزخ در هــمــي ّ

14

(همان)145:

 -سركوب و سختگيريهاي ديني را محكوم ميكند :در زمان خلفاي عباسي و شاهان سلجوقي ،نخست شماري

از مردمان بعنوان مانوي ،مزدكي و زنديق تكفير شدند و پس از آن انگ معتزلي و قرمطي و رافضي به بسياري كسان

زده شد و رفتهرفته اهل فلسفه و منطق نيز از زنديقان و ملحدان بهشمار آمدند .ناصرخسرو در اين باره ميگويد:
ّ
قــرمــطـي 16و مـعـتزلي
رافــضـي 15و
		
نــام نـهـي اهــل عــلـم و حـكـمت را

(همان)287:

 -تحميل مالياتهاي گوناگون و سنگين و فشارهاي اقتصادي بر كشاورزان ،ناصرخسرو را بر آن ميدارد كه

شاهان سلجوقي را گدا صفت بخواند:

		
گــر شــاه تــويـي بـبخـش و مـسـتان

چـيـزي تـو ز شــهـر و روســتــايــي

● ناصرخسرو با بيباكي و تندترين زبان به ستمگري سلجوقيان و خلفاي عباسي در بغداد كه فرمانروايي
سياسي و ديني را داشتند ،تاخته است:
 ميگويد خلفاي عباسي جاهلند و حكومت آنان نامشروع است؛ درفش سياهشان را از ديو گرفتهاندو از همينروست كه اهل دين در فغان و گرفتار درگيريهاي ديني شدهاند.
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● ناصرخسرو سركوب و سختگيريهاي ديني را محكوم ميكند :در زمان خلفاي عباسي و شاهان
سلجوقي ،نخست شماري از مردمان بعنوان مانوي ،مزدكي و زنديق تكفير شدند و پس از آن انگ
معتزلي و قرمطي و رافضي به بسياري كسان زده شد و رفتهرفته اهل فلسفه و منطق نيز از زنديقان و
ملحدان بهشمار آمدند .ناصرخسرو در اين باره ميگويد:
ّ
قــرمــطـي و مـعـتزلي
رافــضـي و
		
نــام نـهـي اهــل عــلـم و حـكـمت را
		
زيــرا كــه ز خـلـق خــواسـتـن چـيـز

		
يــا بـــاز شـهــسـت يــا تــو بــازي

		
وان را كـه بــه مــال و جـان كنـي قصد

شــاهــي نــبــود بـــود گـــدايـــي

زيــرا كــه چـــو بــاز مــيربــايــي

خـــود بـــاز نـــهاي كــه اژدهــايــي

(همان)260:

 -2-4-3نقد و اعتراض اجتماعي

ناصرخسرو به برخي گروههاي اجتماعي تاخته است:

 -به درباريان كه به قدرت دربار سلجوقي فريفته و مغرور گشتهاند ،هشدار ميدهد كه غرورشان بيهوده است،

چه روزگار گذرنده است و همچنان كه دوران شكوه و عزت غزنويان پايان گرفت ،روزگار فرمانروايي سلجوقيان

نيز به سر خواهد رسيد:

		
غـرهايد؟ ياد كنيد
بـه ُملــك تــرك چــرا ّ

		
كـجـاسـت آنـكه فـريغونيان 17ز هيبت او
		
شـما فـريـفـتـگان پيـش او هـمي گفـتيد

جـالل و عـ ّزت مـحـمـود زاولـسـتـان را

ز دسـت خـويش بدادند گوزگـانان

18

را؟

«هـزار سـال فـزون بـاد عـمر سلطـان را»

(همان)117:

 -دانشمندان علم فروش و قاضيان رشوتستان :در ميان اليههاي گوناگون جامعه ،لبة تيز اعتراض ناصرخسرو

بيشتر متوجه دانشمندان علم فروش و قاضيان رشوتستان است كه فقه را كه در آن روزگار حاكم بر حقوق مردمان
بود ،به خدمت صاحبان زر و زور درآورده بودند و حقيقت را فداي منافع شخصي ميكردند:
		
عـلـمـا را كـه هـمـي عـلـم فروشند ببين
هر يكي همچو ّ
		
نهنگي و ز بس جهل و طمع

		
گـرش پنهانك مهمان كني از عامه به شب

به ربايش چو عقاب و به حريصي چـو گراز

دهـن عـلـم فـراز و دهـن رشــوت بـاز

طـبـع سـاز و طـربي يـابـيش و رود نواز

(همان)112:

 -عالمان عوامفريب :ناصرخسرو آن دسته از خطيبان را كه با استناد به پارهاي مقوالت ظاهري ،مخاطبان را

ميفريبند ،رسوا ميكند:

		
بـر سـر مـنبـر سـخـن گـويند ،مر اوباش را
		
ور نگويي جاي خورد و كردني باشد بهشت

از بهشت و خوردني حيران همي زينسان كنند
بر تو از خشم و سفاهت چشم چون پيكان كنند

 شاعران درباري كه به طمع مال ،به ستايش فرمانروايان ميپردازند:		
اي شـعـر فـروشـان خـراســان بـشـناسيد

(همان)151:

ايـن ژرف سـخـنهاي مـرا گــر شعـراييـد
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بر حكمت ميري ز چـه يابيد چو از حرص

		
يـكـتا نـشـود حـكـمـت مـر طبع شما را

فـتنـهي غـزل و عـاشـق مـدح امـرايـيـد؟
تـا از طـمـع مـال شـمـا پـشت دوتـاييـد

(همان)447:

 -صوفيان ُم َّزور :معلوم است كه صوفيه در آن روزگار داراي ارزش و منزلت اجتماعي بوده و حتي مورد توجه

حاكمان نيز بودهاند .در اين ميان كساني خود را در لباس صوفيه جاي ميدادند .شاعر ،عمل ُم َّزورانهي آنان را چنين

مينماياند:

		
فـوطـه 19بـپـوشـيـئي تـا عـامـه گـفـت
		
گـرت بــه فـوطـه شـرفـي نـو شـدي
ْ

«شـايـد بــودن كـايـن صـوفـيـسـتـي»

فـوطــه فــروش تــو بـهـشـتـيـسـتي

(همان)249:

 -عوامالناس :ناصرخسرو «بعد از تركها[ي سلجوقي] و عباسيها ،ايرانيهاي عوام را گناهكار ميشمارد و

مستوجب شماتت ميبيند؛ چه معتقد است كه از ظلم و باطل تبعيت ميكنند و تميز حق از ناحق را از دست

دادهاند[ ...چون] عامهي مردم ظاهربين هستند ،حل مشكل را در ارشاد عدهاي «برگزيده» ميشناسد كه راهنماي

آنان قرار گيرند( ».اسالمي ندوشن )36-37:1355 ،روي سخن ناصرخسرو در قصايد با اهل فضل است ،نه مردمان
نادان:

		
سـالم كـن ز مـن اي بـاد مر خراسان را

مـر اهـل فضل و خرد را نه عام نادان را

(همان)116:

اما در همان حال از مردمان ستمديده و تهيدست پشتيباني ميكند و از شكاف ژرف طبقاتي مينالد و به توانگران

ستم پيشه ميتازد:

		
در معدهت بر جـان تو لعنت كند امشب

		
تـو گـردنـت افراخته وان عاجز مسكين

ناني كه بـه قهر از دگري بستدهاي دوش
بنـهـاده ز انـدوه زنـخ بـر سـر زانـوش

(همان)414:

 -3-4-3نقد فرهنگ

حكيم ناصرخسرو دريافته است كه در ساية سياستهاي سلجوقيان ،نظام فرهنگي شكل طبيعي خود را از دست

● ناصرخسرو «بعد از تركها[ي سلجوقي] و عباسيها ،ايرانيهاي عوام را گناهكار ميشمارد و
مستوجب شماتت ميبيند؛ چه معتقد است كه از ظلم و باطل تبعيت ميكنند و تميز حق از ناحق را
از دست دادهاند[ ...چون] عامهي مردم ظاهربين هستند ،حل مشكل را در ارشاد عدهاي «برگزيده»
ميشناسد كه راهنماي آنان قرار گيرند ».روي سخن ناصرخسرو در قصايد با اهل فضل است ،نه
مردمان نادان:
مـر اهـل فضل و خرد را نه عام نادان را
		
سـالم كـن ز مـن اي بـاد مر خراسان را
اما در همان حال از مردمان ستمديده و تهيدست پشتيباني ميكند و از شكاف ژرف طبقاتي مينالد و
به توانگران ستم پيشه ميتازد:
ناني كه بـه قهر از دگري بستدهاي دوش
		
در معدهت بر جـان تو لعنت كند امشب
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● حكيم ناصرخسرو دريافته است كه در ساية سياستهاي سلجوقيان ،نظام فرهنگي شكل طبيعي خود را
از دست داده و همين ،مايه دگرگونيها و انحرافات اخالقي درجامعه شده است .او با ژرفانديشي در
علوم ديني ،آسيبها و آفتهاي فرهنگي را به مخاطبان مينماياند.
ناصرخسرو ايمان و عقيدهاي را كه بر شناخت استوار نباشد ،باطل و مهمل ميشمارد و بر آن است كه
معرفت ،شالودة ايمان راستين است:
بـسـان لـگـامي بُــ ِوي بــي دهــانــه
		
چـو دانـش نـداري تـو ،در پـارسـايـي
مـبـر پـيـش او طــاعــت جــاهـالنه
		
خـداي از تـو طـاعـت بـه دانش پذيرد
داده و همين ،مايه دگرگونيها و انحرافات اخالقي درجامعه شده است .او با ژرفانديشي در علوم ديني ،آسيبها و
آفتهاي فرهنگي را به مخاطبان مينماياند.

ناصرخسرو ايمان و عقيدهاي را كه بر شناخت استوار نباشد ،باطل و مهمل ميشمارد و بر آن است كه معرفت،

شالودة ايمان راستين است:

		
چـو دانـش نـداري تـو ،در پـارسـايـي

		
خـداي از تـو طـاعـت بـه دانش پذيرد

بـسـان لـگـامي بُــوِي بــي دهــانــه
مـبـر پـيـش او طــاعــت جــاهـالنه

(همان)41-42:

ناصرخسرو ،پذيرش كوركورانة مقوالت را بيارزش و گاه مايه تباهي انسان ميداند و مخاطبان خود را بر آن

ميدارد كه به تحقيق بپردازند:

		
جـهــان را بـنــا كـرد از بـهـر دانــش

		
تـو گـويـي كـه چـون و چرا را نجويم

خـداي جـهــانـدار بــييــار و يــاور

سـوي من هميـن است بس مذهب خر

(همان)308:

او برپاية خرد و شناخت زمانه ،چيزهايي را كه از فرهنگ ديني معيار دور شده است ،آسيبرسانيهايي ميداند

كه نظام ارزشي را به انحطاط ميكشاند و آنها را بعنوان خرافه معرفي ميكند .در پاسخ به اين انديشه در مذهب

كراميه كه صواب و خطا ،و طاعت و معصيت بنده به خواست خداست ،ميگويد:
		
گوييد كه بدها همه بر خواست خدايست

جـز كـفـر نـگويـيد چـو اعداي خداييد

همچنين به برخي كسان كه ميگفتند :كسي كه «ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل» بگويد ،هرچند حرام را حالل

و حالل را حرام بداند و زنا و دزدي و قتل و شرب خمر كند ،به بهشت ميرود ،پاسخ ميدهد:
		
ابـلـيـس لـعـيــن بـديـن زمـيـن انـدر

ذ ّريــت خـويــش ديــدي بـسـيــاري

		
يـك چـنـد بـه زاهــدي پـديــد آمــد
		
بـگـشـاد بــه ديـن درون َدرِ حـيـلــت

بــر سـاخـت بـه پـيش خويش بازاري

		
تــا هـيـچ نـمـانـد ازو بـديـن فـتـوي

در بــلـخ بـــدّ ي و نــه گــنــهكـاري

		
گـفـتا كـه «اگـر كـسي بـه صـد دوران
		
الــلــه
چــــون گــفــت ال الــه االّ ّ

بـر صـورت خــوب طـيـلـسان داري
20

سـتـمـگــري و جـبّــاري
بـودهســت
ّ
نــايــدش بــه روي هـيــچ دشـواري»
(همان)351 :

چنين پيداست كه در روزگار ناصرخسرو ،فضل و ادب دستمايه چاكري و نانخوري در دستگاه شاهان

سلجوقي شده بوده و از سوي ديگر ،تعصب و سختگيريهاي مذهبي فرمانروايان سلجوقي و خلفاي عباسي و
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مردود دانسته شدن ديگر اديان و مذاهب ،و ملحد و كافر شمرده شدن پيروان آنها ،زمينهساز گسترش ريا و تزوير

در جامعه بوده است:

		
چـاكـر نــان پــاره گشـت فـضل و ادب

عـلـم بـه مـكـر و بـه زرق مـعجون شد

		
از چـه درآيـي هـمـي درون كـه چنـين

مـردمـي از خـلـق جـمـله بـيرون شد؟

22
		
زهـد و عدالـت سفال 21گشت و حجر

		
جـور گشت و مكر و جفا
فـعل هـمـه ْ

جـهـل و سفـه 23ز ّر و ُد ّر مـكنون 24شد
قـول هـمـه زرق و غـدر و افسون شد

(همان)78:

ناصرخسرو بر رفتارهاي رياكارانه مردمان و ناهمخوان بودن سخن و عمل آنان انگشت ميگذارد و مخاطبان

خود را به يكسان كردن اين دو فرا ميخواند:

		
بـا عـمـل مـر قـول خـود را راست دار

		
مـر مـرا آن ده كــه بـسـتـانـي هـمـان
		
داد خـواهـي ،ور بـخـواهنـد از تـو داد

ايـن چـنـان بـايـد كـه بـاشـد آن چنين
گـاه ُچـونـي ُكــور و گـاهـي دوربين؟
پـس بـه خـاك انـدر چه مالي پوستين؟

(همان)119:

 -5-3ناصرخسرو و احياي هويت و آزادي ايرانيان

از آرمانها و آمال روشنفكران ايراني تا حملة مغول تشخص بخشيدن به «هويت سياسي و فرهنگي» ايران بوده

كه همواره عواملي از جمله «تغيير ساختارها»ي اجتماعي و فرهنگي در نتيجة انتقال قدرت و حاكميت غير ايرانيان
آن را تهديد و در آستانة نابودي قرار ميداده.

يكي از تفكرات ناصرخسرو «حفظ هويت ايران در عالم اسالم ،يا به عبارت ديگر ،اسالم به اضافة ايران است

كه نطفهاش در همان صدر اسالم بسته شده ...اين جهتگيري كه در عمل و بيان هر دو بارور شده بود نخستين
سخنگوي خود را فردوسي يافت و دومين آن ناصرخسرو است( ».اسالمي ندوشن؛ )35:1355

براي رسيدن بدين مقصود ،ناصرخسرو درصدد ترويج و تبليغ راهكارهايي است كه به مدد آن بتواند انديشة

آزاديخواهانه و هويتبخشي در دو حوزة احياي فرهنگي و استقالل سياسي محقق سازد .تفكرات سياسي كه در
ستيز با سلطة سلجوقي و خالفت بغداد جلوه يافته است و بدان اشارههايي رفت .اكنون نمونههايي از تالش او براي

احياي هويت در حوزة فرهنگ ارائه ميكنيم:

 -ناصرخسرو ،نژاد ايراني را براي مخاطبانش يادآوري ميكند و خود را از آزادگان (يعني ايراني خالص) ميداند

و به نژاد ايراني و دهقاني خويش افتخار ميكند ...تأسف ميخورد كه سرزمين آزادگان اكنون بهدست تركها افتاده.

● چنين پيداست كه در روزگار ناصرخسرو ،فضل و ادب دستمايه چاكري و نانخوري در دستگاه
شاهان سلجوقي شده بوده و از سوي ديگر ،تعصب و سختگيريهاي مذهبي فرمانروايان سلجوقي و
خلفاي عباسي و مردود دانسته شدن ديگر اديان و مذاهب ،و ملحد و كافر شمرده شدن پيروان آنها،
زمينهساز گسترش ريا و تزوير در جامعه بوده است:
عـلـم بـه مـكـر و بـه زرق مـعجون شد
		
چـاكر نـان پــاره گشت فضـل و ادب
جـهــل و سـفــه ز ّر و ُد ّر مـكنـون شد
		
زهـد و عدالـت سفـال گشـت و حجـر
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● از آرمانها و آمال روشنفكران ايراني تا حملة مغول ،تشخص بخشيدن به «هويت سياسي و فرهنگي»
ايران بوده است كه همواره عواملي از جمله «تغيير ساختارها»ي اجتماعي و فرهنگي در نتيجة انتقال
قدرت و حاكميت غير ايرانيان آن را تهديد ميكرده و در آستانة نابودي قرار ميداده.
يكي از تفكرات ناصرخسرو «حفظ هويت ايران در عالم اسالم ،يا به عبارت ديگر ،اسالم به اضافة ايران
است كه نطفهاش در همان صدر اسالم بسته شده ...اين جهتگيري كه در عمل و بيان هر دو بارور شده
بود نخستين سخنگوي خود را فردوسي يافت و دومين آن ناصرخسرو است».
گذشته از بيگانگي ،مخالفت او با تركها بدان سبب است كه ميبيند به كمك همداستان غير ايراني خود (دستگاه

خالفت بغداد) انحطاط عقيدتي و فرهنگي با خود آوردهاند .بههمين علت از عصر سامانيان كه واجد سامان بهتري

بوده است؛ با حسرت ياد ميكند.

		
جـهـانـا مـن از تـو هـراســان ازانـم

		
بــر آزادگــان كـبـر داري ولـيـكـن
[ ...و نيز]:

		
«خـراسـان زال سـامـان چون تهي شد

كـه بـس بـد نـشـانـي و بـد همنشيني
يـنــال و تـگـيـن را يـنـال و تگيني
25

هـمـه ديـگـر شـدش احوال و سامان»

(همان)16:

(همان)108:

بنابراين فرمانروايان سلجوقي را دوناني مينامد كه سرزمين آزادگان ايراني را مأواي خود ساخته و با ستمكاري

و تحميل بدبختي به مردمان به امارت رسيدهاند:

		
خـراسـان جـاي دونـان گشـت ،گنجد

		
كـه اوبـاشـي همـي بي خـان و بيمان

بـه يـك خـانـه درون ،آزاده بــا دون؟

درو امـروز خــان گـشـتـند و خاتون

(همان)144:

 -از ديگر جلوههاي ايرانگرايي ناصرخسرو ،يادكرد نيك او از شاهان گذشته ايران و توجه به فرهنگ و

پيشينههاي تاريخي ايران از زبان شخصيتهاي بزرگ ديني و مذهبي است .براي نمونه ،از زبان زرتشت به بيان

انديشههاي خود ميپردازد:

		
گـردن از بـار طـمع الغـر و باريك شود

ِ
زرادتشت سخندان در زند
اين نبشتهست

(همان)403:

و در قصيدهاي ديگر ،پس از اشاره به كژدمان سياسي و عقيدتي ،از شاهان و بزرگان و درفش كاوياني و

ويژگيهاي ايرانيِ از دسترفته با حسرت ياد ميكند:
		
كــوت فــريـدون و كـجـا كـيـقـبـاد؟

		
سـام نـريـمـان كـو و رسـتـم كجاست
		
بــابــك سـاسـان كـو و كـو اردشـير؟

كــوت خـجــستــه َعـ َلـم كــاويــان؟
پــيــشـرو لـشـكـــر مـــازنــدران؟

كـوسـت؟ نـه بـهـرام نـه نـوشيـروان!

(همان)14:

ناصرخسرو ،اسماعيلي مذهب است و پيروي از مذاهب شيعي را ميتوان نمونهاي از تالش براي بازيافتن
هويت ايراني دانست .ناصرخسرو بعنوان «حجت» در جزيرة خراسان مب ّلغ مذهب اسماعيلي است« .يكي از علل
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روي بردن ناصر به فاطميون مصر آن است كه آنان از خانواده علي(ع) هستند .وي در امر واليت طرفدار «نسب»
است كه از آئين شهرياري [ايران] تأثير دارد .براين عقيده است كه جز فاطميان خانداني نميتواند حق دين را ادا

كند ،و رمز آن را بگشايد و اگر ايرانيان از زير سلطه بغداد بيرون آيند و به مصر بگروند ،آزادي خود را باز خواهند
يافت:

		
رو تـو بـه سـوي مـفخـر اوالد حيدري

كز فخر او شـده است نكـو نام اعتدال»

(اسالمي ندوشن)35-54:1355 ،

 -در روزگاري كه زبان عربي ،زبان نوشتاري دربارها بوده و متون علمي به عربي نوشته ميشده ،ناصرخسرو

نگاهي ستايشآميز و از سر احترام به زبان فارسي دارد:
		
مــن آنـم كـه در پـاي خـوكـان نـريزم

مـر ايـن قـيـمـتـي ُد ّر لــفــظ دري را

(ناصرخسرو)143:1378 ،

 -براي دستيابي به آزادي و تحقق بخشيدن به هويت ايراني ،بر دانايي تأكيد ميورزد؛ چه ،دانايي پرده جهل

را از برابر ديدگان كنار ميزند و ماية ديدن و شناخت حقايق ميشود .از ديد او ،با دانش ميتوان بر چرخ گردون
چيره شد و به جاودانگي رسيد:

		
سـر از چـرخ نـيـلوفــري بـركـشـيـم

		
بـه دانـش رگ مــرگ و زنـگـار جهل

بـه دانـش كــه دانـنـده نـيـلوفــريــم

ز بُـن بـگـسـلـيـم و ز دل بـسـتـريـم

(همان)504:

در نگاه روشنگرانة ناصرخسرو ،دانايي ،زمينهساز رهايي و آزادي است؛ ناداني برابر با نيستي و عامل همة

بدبختيها و موجب در «كمينگي ماندن» آدمي است و دانايي موجب بودنها و هستها و رهايي از بارهاي گراني
است كه بر دوش انسان و اجتماع گذاشته شده است:
		
جـهـل ماننـد نـيست و علم چو هست

		
هـسـت مـانــد بـه عـلـم دانــا مــرد
		
جـهـد كـن تـا ز نـيـست هست شوي

جـهـل چـون درد و عـلـم چون درمان

نـيـسـت گـردد بــه جــاهــلـي نادان
بـــرهـــانـــي روان ز بـــار گـــران

(همان)241-242 :

4ـ بهرة سخن

زمانة ناصرخسرو ،روزگار فرمانروايي سياسي سلجوقيا ِن غيرايراني و حاكميت سياسي ـ فكري خلفاي عباسي بر

ايران بوده است؛ روزگاري كه ساختارهاي فرهنگي و نظامهاي ارزشي بويژه هويت ايراني در معرض خطر نابودي
و دگرگوني بود .ناصرخسرو روشنفكري مبارز و متعهد به جامعه بود .او با ارائة ديدگاههاي سياسي و انديشههاي

● ناصرخسرو ،نژاد ايراني را براي مخاطبانش يادآوري ميكند و خود را از آزادگان (يعني ايراني
خالص) ميداند و به نژاد ايراني و دهقاني خويش افتخار ميكند ...تأسف ميخورد كه سرزمين
آزادگان اكنون بهدست تركها افتاده .گذشته از بيگانگي ،مخالفت او با تركها بدان سبب است كه
ميبيند به كمك همداستان غير ايراني خود (دستگاه خالفت بغداد) انحطاط عقيدتي و فرهنگي با خود
آوردهاند .بههمين علت از عصر سامانيان كه واجد سامان بهتري بوده است؛ با حسرت ياد ميكند.
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● از ديگر جلوههاي ايرانگرايي ناصرخسرو ،يادكرد نيك او از شاهان گذشته ايران و توجه به فرهنگ و
پيشينههاي تاريخي ايران از زبان شخصيتهاي بزرگ ديني و مذهبي است .براي نمونه ،از زبان زرتشت
به بيان انديشههاي خود ميپردازد:
ِ
زرادتشت سخندان در زند
اين نبشتهست
		
گـردن از بـار طـمع الغـر و باريك شود
و در قصيدهاي ديگر ،پس از اشاره به كژدمان سياسي و عقيدتي ،از شاهان و بزرگان و درفش كاوياني
و ويژگيهاي ايرانيِ از دسترفته با حسرت ياد ميكند:
كـوت خـجــستــه َعـ َلـم كــاويــان؟
		
كــوت فــريـدون و كجـا كـيـقـبـاد؟
پــيــشـرو لـشـكــر مـــازنــدران؟
		
سـام نـريـمـان كـو و رسـتـم كجاست
كـوسـت؟ نـه بـهـرام نـه نـوشيـروان!
		
بــابـك سـاسـان كـو و كـو اردشـير؟
ديني خود و تبليغ ارزشهاي واالي انساني ،رسالت روشنگري را به درستي به انجام رساند .او آزاديخواهي بوده

است كه در پي روشنگريهايش ،به اتهام بدديني مهدورالدّ م دانسته شد و در غربت چشم از جهان فرو بسته است.
ناصرخسرو روشنفكري انسانگرا بوده كه اصالت و اعتبار آدمي را در تواناييهاي فردي و فضايل او ميدانسته است،

نه نژاد و تبار؛ عقل را مايه شناخت نيك و بد ميدانسته و همواره مردمان را براي تشخيص درست از نادرست و
پرهيز از لغزشها بدان رهنمون ميشده است .ناصرخسرو براي ديگر اديان و آيينها احترام قائل بوده و سختگيريهاي

ديني را محكوم ميكرده است.

پارهاي از نمودهاي روشنفكري او در ديوان قصايد:

با بيباكي خلفاي عباسي را فرعونان زمان ناميده و خالفتشان را نامشروع دانسته است .بياعتقادي فرمانروايان

سلجوقي به اسالم را برنموده و سركوبهاي ديني و فشارهاي اقتصادي بر مردمان از سوي آنانرا محكوم كرده است؛

به پارهاي گروهها و اليههاي اجتماعي تاخته است :درباريان ،دانشمندان علم فروش و قاضيان رشوتستان ،عالمان
عوامفريب ،شاعران درباري ،كساني كه خود را در لباس صوفيان جاي ميدادند ،مردمان نادان و....

ايمان بدون شناخت را بيارزش و گاه مايه هالكت انسان دانسته و پذيرفتن كوركورانة مقوالت را به باد تمسخر

گرفته است .در پي آشكار كردن نظامهاي ارزشي و دور شدن ارزشها از ساختار طبيعيشان ،نشان دادن خرافههاي
عقيدتي و گسترش رياكاري و ...بوده است.

ناصرخسرو بر آن بوده است كه آزاديخواهي و هويت بخشي را در دو حوزة احياي فرهنگي و استقالل سياسي

محقق سازد؛ انديشهاي سياسي كه در ستيز با سلطة سلجوقيان و خالفت بغداد بر ايران ،نمود يافته است .در زمينة
فرهنگ ،به زبان فارسي و نژاد ايراني و تبار دهقاني خويش ميبالد و افسوس ميخورد كه سرزمين آزادگان به دست
انيرانيان افتاده است .در روزگاري كه زبان عربي ،زبان نوشتاري دربارها بوده و متون علمي به عربي نوشته ميشده،

نگاهي از سر احترام و ستايشآميز به زبان فارسي داشته است.
پينوشت:
 .1احمدي 36:1387 ،به بعد

)2. Antonio Gramsci (1891-1937

« .3واژهي  »Humanismيا « »Humanismusكه امروزه به كار ميرود از واژه " "Humanistaبرگرفته شده است كه در دوران
رنسانس بهكار ميرفت و به آموزگاران و دانشجويان علوم انساني اشاره داشت .اين واژه ،خود از اصطالح قديميتر

"Studi a
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" unmanistatiesبرگرفته شده است .در سدههاي نخستين مسيحي اين واژه التيني ،بهمعني مطالعه متون شركآميز مرتبط با روم
و يونان پيش از پيدايش مسيحيت بود ...در آن زمان اين واژه به يك برنامه آموزشي از جمله توجه به معاني ،بيان ،بديع ،تاريخ
و فلسفه باستان برميگشت( ».توكلي؛  )45:1382ولي ادبيات كالسيك به خودي خود هدفي بهشمار نميآمد؛ بلكه بعنوان بيان
كننده عشقي ژرفتر به انسان و طبيعت مطرح ميشد و بيش از همه به معناي توسل جستن به روح آن بود .ادبياتي كه ادعاي
خودمختاري و خودرهبري آدمي را توجيه ميكرد.
«متفكران و نويسندگان بعدي رنسانس نيز واژه " "Humanistaرا به كار برده و از آن معنايي گستردهتر اراده ميكردند .رفتهرفته

انديشمندان شاخص اين دوران به كمك ذهن براي كشف و دريافت حقايق ،ارج بسياري نهادند؛ ميكلآنژ ،اِراسموس ،لئوناردو
داوينچي ،ميكل سروانتس و بسياري ديگر طالب جستجوي «حقيقت نامقيد» بودند و بر توان فردي انسانها براي دريافت حقايق
تأكيد فراوان داشتند( ».همان)45-46،
)4. Marie Arouet Valtaire (1694-1778
)5. Epicurus (341-271 B.C.
6. Individualism
)7. Titus Burckhardt (1908-1984
)8. Picodella Mirandola (1463-1494
9. Rationalism
)10. Karl Jaspers (1883-1969

« toleranz .11واژه «تُلِرانس»[ ،از] مصدر " "tolerareدر اصل ،بار معنايي منفي دارد و ُمبَيّن «چيزي بر خود هموار كردن» و
«مجال دادن» است .واژة تلرانس در سدة شانزدهم در ارتباط با پديده شكاف ميان مذاهب مسيحي ،از زبان التيني و فرانسوي وام

گرفته شد .با توجه به چنين پيشينهاي ،اين واژه در وهله نخست به معناي تحمل عقايد ديني ديگران بود .در سدههاي شانزدهم
و هفدهم ،تساهل ديني به مفهومي حقوقي مبدل شد :قوانيني در مورد برخورد كارگزاران حكومتها و دينداران وضع شد كه آنها
را مجبور به رفتاري از روي تساهل با اقليتهاي ديني ميكرد ...همچنين ،انديشههاي گوناگون فلسفي براي توجيه تساهل ديني
در سدههاي هفدهم و هيجدهم خواهان به رسميت شناختن آزادي ديني براي ديگران بودند( ».هرش)115:1387 ،
 .12نال :ني ميان تهي ،از ادوات موسيقي يا ناله و فغان.
 .13هرب :گريختن ،فرار كردن.
 .14آهون :رخنه و راه و حفرهاي كه در زير زمين حفر كنند ،نقب( .فرهنگ معين)
 .15رافضي :اصطالح سنيان درباره شيعه به علت ترك راي صحابه در بيعت با خليفة اول و دوم

 .16قرمطي :از ُغالت شيعه كه به هفت امامي مشهورند.

 .17فريغونيان :اميران فريغوني خوارزم ،آل فريغون( .لغتنامه دهخدا)
 .18گوزگانان :ناحيتي از خراسان ...كه مشرق آن حدود بلخ است و تخارستان تا حدود باميان و جنوب وي آخر حدود غور
است( .لغتنامه دهخدا)

● در روزگاري كه زبان عربي ،زبان نوشتاري دربارها بوده و متون علمي به عربي نوشته ميشده،
ناصرخسرو نگاهي ستايشآميز و از سر احترام به زبان فارسي دارد:
مـر ايـن قـيـمـتـي ُد ّر لــفــظ دري را
		
مــن آنـم كـه در پـاي خـوكـان نـريزم
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 .19فوطه :پارچهاي كه باالي خوان مياندازند( .فرهنگ معين)
 .20طيلسان :جامة گشاد و بلند كه به دوش اندازند ،ردت ،نوعي ردت و فوطه كه عربان و خطيبان و قاضيان و كشيشان مسيحي
بر دوش اندازند( .فرهنگ معين)
 .21سفال :پست شده ،بيقدر( .فرهنگ معين)
َ .22حجر :به ضم و فتح اول ،بازداشتن و بازداشتن كسي را از تصرف در مال خود به علتي شرعي (لغتنامه)

 .23سفه :ناداني ،كمخردي( .فرهنگ معين)
 .24مكنون :پنهان داشته شده.

 .25ينال :وليعهد ،نايبالسلطنه ،هر رئيسي از رؤساي ترك اعم از سالطين و دهقانان ينالي است( .لغتنامه)
منابع
 احمدي ،بابك ()1387؛ كار روشنفكري؛ تهران :نشر مركز .چ دوم. اخالق ،حسن ()1388؛ سنت روشنگري در اسالم و غرب؛ تهران :اميركبير .چ نخست. ارتگااي كاست ،خوسه ()1376؛ انسان و بحران؛ ترجمه احمد تدين؛ تهران :علمي فرهنگي .چ .نخست. اسالمي ندوشن ،محمد علي ()1355؛ «پيوند شعر و فكر نزد ناصرخسرو»؛ در مجموعه مقالههاي يادنامه ناصرخسرو؛ مشهد،دانشگاه فردوسي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني31-59 :
 برونوفسكي ،ج و مازليش ،ب ()1387؛ سنت روشنفكري در غرب؛ ترجمه ليال سازگار؛ تهران :آگاه ،چ دوم. بومر ،فرانكلين لوقان ()1385؛ جريانهاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي؛ ترجمه حسين بشيريه؛ مركز بازشناسي اسالم و ايران،تهران :نيلوفر ،چاپ سوم.
 توكلي ،غالمحسين ()1382؛ «اومانيسم ديني و اومانيسم سكوالر» فصلنامه علمي و ترويجي دانشگاه قم؛  ،)5( 18 ،17پاييزو زمستان.45-64 :
 -دهخدا ،علي اكبر ( ،)1337لغتنامه ،دانشگاه تهران :مؤسسه دهخدا.

 ديوس ،توني ()1386؛ اُمانيسم ،ترجمه عباس مخبر؛ تهران :نشر مركز چ سوم. زرينكوب ،عبدالحسين ()1384؛ با كاروان حله؛ تهران :علمي .چ چهاردهم. سارتر ،ژانپل ()1385؛ در دفاع از روشنفكران؛ ترجمه رضا حسيني؛ تهران :نيلوفر .چ دوم. سعيد ،ادوارد ()1383؛ نشانههاي روشنفكران؛ ترجمه محمد افتخاري؛ تهران :آگاه .چ دوم. صفا ،ذبيحاله ()1381؛ تاريخ ادبيات در ايران؛ ج 2؛ تهران :فردوس .چ پانزدهم. كاسيرر ،ارنست ()1389؛ فلسفه روشنگري؛ ترجمه يداله موقن؛ تهران :نيلوفر .چ سوم. لطفي ،نقي و محمد علي عليزاده)1386( ،؛ تاريخ تحوالت اروپا در قرون جديد؛ تهران :سمت ،چ چهاردهم. معين ،محمد ( )1381فرهنگ فارسي؛ تهران :اميركبير. ناصرخسرو ،ابومعين ()1378؛ ديوان اشعار؛ به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق؛ تهران :دانشگاه تهران .چ پنجم. هرش ،سيلويا ()1378؛ تساهل و عقالنيت در اسالم از ديدگاه لسينگ؛ ترجمه الهام حسيني و فريده فرنودفر؛ قم :دانشگاهاديان و مذاهب.

