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 یهاناصرخسرو با سنت يمیتقابل و تعامل شعر تعل

 ی و حکمت نبو ينوافالطون

 ییصدرا هیرق
  رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیادبزبان و  اریاستاد

 (69/59/6167: رشیپذ خی؛ تار51/56/6161: افتیدر خی)تار

 چکیده
 در اگرچاههام یهساتند کاه سانت تمادن اساالم یواجاد تانش خاصا یونانیو شعر در سنت  نید
خود را دنبال کناد. در  اقیقلمروها سبک و س تمامی در تا داشته کوشش اما گرفته،از آن بهره نظریةپای
 یجاد زاتیحاال کاه تماا نیدانست، در ع انیونانیتعامل با  یناصرخسرو را نمونة عال توانیم ان،یم نیا

و  یفلساف یادهاایمعنا که او توانسته اعتقادات خاود را باا بن نیدارد. بد ونانیفلسفه  دارانراثیم گریبا د
 هاا،یوناانیو درسات بارخالف  زد؛یادرآم یو قرآنا ثیحد یهاا آموزهمستحکم مستدل کند؛ ب یکالم
تعهاد  دارانهیااز طال سروناصرخ. دهدخود سوق ینید یگسترش باورها ریارسطو، شعر را در مس ژهیوبه
 یعنوان متکلماداشته اسات. او باه یاسالم ینید یهاشهیاند جیو ترو یمدارنیبر د دیاست که تأک یادب
ماورد  یلیدر جهات اشااعه ماذهب اساماع ثیاو احاد اتیاآ لیاتأوخاود را باا  یشناساکاه خدا یباطن
 دهدمیسامان نید لیعقل و علم را هم ذ و داندیعلوم م یبندرا محور طبقه نیقرار داده، د یبرداربهره

هش بر پژو نیمنظر، ا نیاست. از ا یرانیا مآبیونانی لسوفانیو سنت ف گرییونانیاو با  یاساس زیکه تما
باا  توانیاستوار ساخته که نم «یحکمت نبو» یخود را بر مبنا شةاندی ناصرخسرو دهدآن است که نشان
ناصرخسارو  یمایاهال ادب از شاعر تعل ریکاه در تفاسا یموضاوع افات؛یهماان  نیاا یفلسفه نوافالطون

 ترقیادق ید بررساتاا آن را ماور کوشدیم کربنیهانر یبر کار فلسف هیپژوهش با تک نای و ماندهمغفول
  قرار دهد.

 .یشعر عرفان ل،یتأو ،ییگرا یاخالق، عقل، باطن واژگان کلیدی:

                                                           

   E-mail: faridesadraie@yahoo.com 



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  ؛پژوهی ادبیمتن  821

 

 مقدمه

 بیان مسئله 

ترین قلمروهای فرهنگ است کاه منشاأیی باس شعر در تاریخ فرهنگی ایران از مهم

تاوان گفات بعاد از دیان، شاعر از چناان کاه میدیرینه در میان ایرانیان داشته اسات. آن

زمین است و در تکوین تاریخ فرهنگی ایاران، های فرهنگ تاریخ ایرانترین ستوناصلی

شاعر صااحب ادعاایی  اند. ایرانیاان درزمیناةلقب داده« رسانه فرهنگی»ترین شعر را مهم

اناد. در پیگیاری لقاب داده« سرزمین شاعران بازرگ»جهانی بوده و بسیاری نیز ایران را 

چنان که بنا به وضوح مشاهده کرد، آنان این موضوع را بهتوایران می 6«تاریخ فرهنگی»

ارزیابی متفکران و محققان بسیاری ایران یکی از سرمنشأهای شاعر و شااعری در جهاان 

 بوده است.

چاه دیان در دوران اولیاه و چاه  -اند نسبتی بین دین از سوی دیگر، ایرانیان کوشیده

ا ایرانیاان کاه فرهناگ خاود را یکای از باا شاعر برقارار کنناد؛ اما –بعد از ورود اساالم

دانستند، در تعامل بنیادین باسنت یونانی در تالش بودناد تاا های فرهنگ جهان میقطب

رو، آناان در ایانبر اخذ عناصر فلسفی، استقالل فکری خود را نیز حفاظ کنناد. ازعالوه

نهادناد؛ اماا مقابل ادعاهای یونانیاان قارار داشاتند کاه باه ابعااد دینای شاعر گاردن نمای

شاناخت، کوشاید آموخته فلسفه و کالم بود و سانت یوناانی را میناصرخسرو که دانش

شعر را در خدمت دین قرار دهد. پاسخ به این پرسش که ناصرخسرو با چاه ساازوکاری 

 به تلفیق دین و شعر دست یازید، مسئله بنیادین این پژوهش است. 

 

 

                                                           

1. culturgeschichte 
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 روش تحقیق 

در  «ایمطالعاه کتابخاناه»یاا  6«مطالعاه اسانادی»حقیاق این پژوهش باا اتکاا باه فان ت

تأویال ماتن گیاری از قارار دارد. از جنباة روش، باا بهره 8«تفسایر ماتن» چارچوب روش

های فلسفی او ایجاد کند تا بتوان از ی بین شعر ناصرخسرو و درکنکوشش شده تا تواز

بینی باا فلسافه و جهاانمنظر آن تحو ت ذهنی ناصرخسرو را در ساحت شعر در تعامل  

او پیدا کرد. با استفاده از این روش به دنبال کلیت دساتگاه فکاری ناصرخسارو باهادف 

ایم تا بتوانیم بسط حکمت نبوی را دریاابیم. بار ایان بین فلسفه و دین بوده تأمل فهم این

، ماد نظار باوده 1ویژه فرمی از پدیدارشناسیهای فلسفی، بهاساس، بیش از هر چیز روش

کوشد تحو ت ذهنی را در نظر داشته و در سطحی از انتزاع نگه دارد تاا از است که می

یاباد. های تفکار ایاران دساتترین قلهمنظر آن بتواند به منطق تحول ذهنیت یکی از مهم

کوشاد ، اسات، می2کاربنهای فیلسوف فرانسوی، هانریاین روش که متکی به پژوهش

هااای ایرانیااان و اسااالمی ایااران در پیونااد بااا آموزه نگاااهی نااو بااه ساانت تاااریخی دوران

 های آنان باشد. اندیشه

 ها و تئوری تحقیق فرضیه

فرضیه اصلی این تحقیق این نکته اسات کاه ناصرخسارو واجاد ناوآوری خااص در 

های یونانی، یعنای فلسافه، باه سانت عرصه تعامل بین شعر و فلسفه بوده و توانسته با ابزار

های فلسافه زبان فارسی توجه کند و سنت شاعری فارسای را باا اسالوبشعری ایران در 

تأویاال و روح باااطنی درکاای گیااری از ساانت واسااطه بهرهیونااانی مسااتدل نمایااد. او به

 است.دادهجانبه از زبان، کلمه و رمز در سنت دینی ارائههمه

                                                           
1. Documentenanalyse 
2. Hermeneutik 
3. Phänomenologie 
4. Henry Corbin 
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ای از اسات کاه شااخه« تکاوینیتئوری»از جنبه تئوری، این تحقیق متکی به دیدگاه 

« تئاوری تااریخ فرهنگای»آید. ایان تئاوری موساوم باه تئوری تاریخ ادبیات به شمار می

نگری را در تعاماال کوشااد تاااریخ را در بسااتر فرهنااگ نظاااره کنااد و تلفیقاای از کاالمی

پایاة تئاوری ایان مقالاه متکای باه دیادگاه  فلسفه، عرفان، کالم و ادبیات محقاق ساازد.

هاای محققاان غربای دربااره سانت فکاری، ارد پژوهشکربن است کاه اعتقااد دهانری

شده که در قرآن هیچ مطلاب عرفاانی و فلسافی معنوی فلسفه اسالمی بر این بنیاد استوار

اناد. کاربن در رد وجود ندارد و لذا آنان چیزی از قرآن را در سنت معنوی خود نیاورده

ای حقیقای ایان کتااب کند که چگونه کتاب مقدس از طریق فهم معنامیاین گزاره بیان

شده است، اما مرتباه فهام خاود مشاروط باه مرتباه وجاودی آن کاس اسات کاه ممکن

فهمد و در عو ، همه رفتاار درونای فارد ماؤمن نیاز از هماین مرتباه فهام او ناشای می

گیارد کاه میتاأویلی، حقیقتای شاکلتأویلی است. در این معنای شود و آن موقعیت می

شاود. ایان درک میساسی واژگان فلسفی، یعنی حقیقت، بیاانمعنایی در اصطالح ا همه

معنا که ضمن اینکه حقیقت اسات، از حقیقت مبین معنای حقیقی وحی الهی است؛ بدین

ای از ناوع خااص و رو، مباین فلسافهایانذات، ماهیت و نیز معناای معناوی آن اسات. از

کنناد، ظاهر تنزیل بساندهدهنده آن نیز هست، لذا، اهل فلسفه نبایستی بهمحرک و جهت

 .(11: 6168)کربن،  ید معنای حقیقی و حقیقت را فهمیدبلکه با

های آئاین اساماعیلی کربن در این زمینه به ناصرخسرو در سده پنجم، یکی از چهره 

اسات: کاردهمسائله اساسای را در عباارتی بیاان به بهترین وجه»کند که اشاره می ایرانی،

یقت باطن شریعت است ... شریعت مثال و حقیقت ممثاول شریعت، ظاهر حقیقت و حق»

است. ظااهر باا ادوار عاالم در دگرگاونی اسات، اماا بااطن مباین قادرت الهای اسات و 

تواند توسط حقیقت از این حیث که حقیقت است، نمی« شود.دستخوش دگرگونی نمی

... اماا  شود، بلکه حقیقت نیازمند ماراد و مرشادی اساتمرجعی برای احکام شرعی بیان
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( پاس تااریخ دینای بشاریت چگوناه تاداوم پیادا 11)هماان: « اساترسیدهنبوت به پایان

کنااد کااه یکاای از بندی میصااورت« نبااویحکماات»کنااد؟ کااربن آن را در ساانت می

تأویال قارآن و تأمال فلسافی های درخشان آن ناصرخسرو اسات و در آن سانت، چهره

طور اساسای نااظر بار معناای بااطنی به« حکمت نبوی»شوند. این دارای جوهر واحد می

ساوی افاق ناظر به معااد اسات، به« حکمت نبوی»است، ناظر بر معاد است و از آنجا که 

 آینده باز است.

در اینجا کوشش شده است با تکیه بر نظریاه کاربن باه داوری در بااب ایان پرساش 

جماع ساه پرداخت که ناصرخسرو واجد چه دستگاه فکری بوده اسات؟ آیاا او حاصال 

اصاول و  –باورهاای کالمای اساالمی؛ ب  -جریان مهم فکری و فرهنگی، یعنای الاف 

 1ویژه فلاوطینو به 8و ارسطو 6مبانی تفکرات فلسفی فیلسوفان یونان و روم مانند افالطون

گفته و آثار متفکران اسماعیلی از آغااز تاا عصار او، باوده اسات  -؛ و ج2و نوافالطونیان

یا آنکه، اساساً ناصرخسرو نماینده بزرگی از جریانی است که در  (.991: 6199)محبتی، 

کناد: میچناان کاه کاربن بیااناند؛ آنتأویل برآمدهبر اساس « حکمت نبوی»مقام ابداع 

دهد که وضع فلسفه اسالمی را از زاویه نوینی مالحظاه کنایم همه امور این امکان را می»

رد توجه قرارگرفته است. با این هماه ایان وجاه از ... تاکنون اسالم کمتر از این زاویه مو

 (.91-98: 6168)کربن، « امور را مدیون روایت اسماعیلی تشیع ... هستیم

تجلی باطنی »آناه در این برداشت از شیعه اهمیت دارد، وضعیت و نقش امام است: 

ی نبوت در شخص ظاهر شد که از همه افراد انسانی نسابت باه پیاامبر نزدیاک باود، یعنا

من ولای »ای ... گفت: جا بود که امام اول در اشارهطالب، امام اول. از همینعلی ابن ابی

                                                           
1. Platon 
2. Aristoteles 
3. Plotin 
4. Neuplatonismus 
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ساان، میاان (. بدین71)همان: « بودم، در حالی که آدم هنوز میان آب و گل قرار داشت.

شخص پیامبر و امام پیش از قرابت زمینی نسبت معناوی وجاود دارد کاه در ازل برقارار 

 بوده است.

 پژوهشپیشینه 

 است:دبیات و اندیشه ناصرخسرو قبادیانی متمرکز بر مسائل زیرها پیرامون اپژوهش

 بررسی اشعار ناصرخسرو از منظر تحلیل فرم ادبیات منظوم: -

(؛ شرح 6119(؛ تحلیل اشعار ناصرخسرو )محقق، 8919، )محققناصرخسرو یادنامة

 (.6116خسرو قبادیانی )محقق، قصیده از حکیم ناصرسی

 بررسی محتوایی آثار ناصرخسرو در ژانر ادبیات تعلیمی: -

بررسی بوطیقای شعر »(؛ 6176)فیروز، آن  هایفلسفه اخالقی ناصرخسرو و ریشه

نظریه تعلیمی ناصرخسرو در »(؛ 6169لو و دادخواه، )نبی« تعلیمی در اشعار ناصرخسرو

 (.6197)مشرف، « نامهمثنوی روشنایی

 سرو در بنیادهای الهیات اسماعیلی:تحلیل اندیشه دینی ناصرخ -

از دیدگاه آن  تأویلقرآن و »(؛ 6127ناصرخسرو و اسماعیلیان )برتلس، 

تصویر خدا در اندیشة دو حکیم مسلمان )ناصرخسرو و »(؛ 6196)روحانی، « ناصرخسرو

انعکاس عقاید اسماعیلیه در آثار ناصرخسرو با »(؛ 6161)مجرد و رادمرد، « سنایی(

 (.6169)عزتی، « الحکمتینجامعتأکید بر 

های اسماعیلیه در آثار های فلسفی نوافالطونی در نسبت با اندیشهبررسی اندیشه -

 منظوم و منثور ناصرخسرو:

(؛ 6176(؛ چند گفتار در فرهنگ ایران )مساکوب، 6199از معنا تا صورت )محبتی، 

مقایساه »؛ (Hunsberger, 2013)های فلسافی ناصرخسارو مرواریدهای پارسی: ساروده
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جایگاه امام در حکمت الهی اسماعیلی و جایگاه فیلسوف در فلسفه نوافالطاونی )ماورد 

 (.6165)مقیمی زنجانی، « ناصرخسرو و فلوطین(

ناصرخسارو »اناد: شده پرداختهها نیز به تلفیق یک یا دو سرفصل گفتهبرخی پژوهش

ر تمادن اساالمی )جعفریاان، در مقا تی درباره مفهاوم علام د« و نظریه فیلسوف متدین

تحلیل دیادگاه ناصرخسارو پیراماون دو »(؛ 6177های تیره )دوستدار، درخشش(؛ 6162

خاارد و خاارد سااتایی در دیااوان »(؛ 6161)گلسااتانی و همکاااران، « مفهااوم عقاال و دیاان

 (.6199نژاد، )ولی «ناصرخسرو

دیشااه منشااأ و معنااای عقاال در ان»خاصااه مقالااة  –هااا آناااه در همااه ایاان پژوهش

مشاترک اسات، اتکاا  -( 6176در چند گفتار در فرهنگ ایران )مسکوب، « ناصرخسرو

حکیم اسماعیلی همااون دیگار اساماعیلیه  عنوانبه دیدگاهی است که ناصرخسرو را به

کند؛ اماا در ایان پاژوهش در صادد اثباات منظاری میبیشتر در سنت نوافالطونی تفسیر

( است که ناصرخسرو را در 6168کربن )کربن، انریمتفاوت هستیم؛ با اتکا به دیدگاه ه

معنا کاه درکای بااطنی از جهاان و دیان دارد کاه دهد. بدینمیسنت حکمای نبوی قرار

واجد معنویت خاص است که در واقع، سنت حکمت نبوی است کاه در شایعه در بساتر 

 اده است.شده و این امر باطنی را در زبان فارسی و شعر تعیّن داسالم ایرانی ممکن

شااود تااا از منظاار نگاار کوشااش میامااا در ایاان پااژوهش، در یااک بررساای کالن

های برشامرده و تعایّن آن در اندیشاه« نبویحکمت»های فلسفی که کربن آن را دیدگاه

دینی )الهیات اسماعیلی( است، آثاری از ناصرخسرو مورد بررسی قرار گیرد که در فارم 

متکی به زبان فارسای اسات. در ایان کوشاش کاه منظوم )شعر کالسیک( تجلی یافته و 

نظر بوده است، تالش بر آن خواهد بود تا بنیادهاای نظاری شاعر، گیری فلسفی مدجهت

گیری بررسی قرار گیرد. هدف از این جهتالهیات و فلسفه در یونانیان و مسلمانان مورد

ه شااکل شااده و باافلساافی آن اساات کااه ایاان تعاماال و تقاباال نظااری بااه مبااادی کشااانده
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های نظری ناصرخسرو تبیاین نیز الهیات با فلسفه در خاستگاههای شعر با الهیات و چالش

 گردند.

شده، اماا چه روی اشعار دیوان اشعار ناصرخسرو متمرکزاز این رو، این پژوهش اگر

الحکمتین( هام نامه( و منثاور )همااون جاامعبه دیگر آثاار منظاوم )همااون روشانایی

تا ابعاد تعلیمی و فلسفی ناصرخسرو را با دقت بیشتری مورد تحلیال قارار نگاهی دارد نیم

توان آن را صارفاً در دهد که ناصرخسرو واجد خالقیت خاص است که نمیداده و نشان

از اماور  چارچوب نوافالطونی تقلیل داد. همانین، عقل نزد او باه معناای درکای بااطنی

 بان و رمز را در نگاه ناصرخسرو فهمید. توان کلمه، زاست و یا این درک است که می

 مقدمه: مبادی معرفتی ناصرخسرو .1

آمیز بوده، چارا کاه مناسبات دین و شعر همواره در طول تاریخ فرهنگی بشر مجادله

مثابه یکی از منابع فرهنگ بشار جا مانده از تمدن یونانی این مجادله را بههای بهدستاورد

آن، در تماامی  ماناده ازجاایکاه تمادن یوناانی و آثاار باهشکل است. بدیندادهبازتاب

های قاباال تأماال بااوده و ها، از جملااه ادبیااات غنااایی و درام، واجااد دیاادگاهعرصااه

های این تمدن و فرهنگ در مراحل حیات فکری بشر ماورد ارجااع قرارگرفتاه دستاورد

-مرجعیات خااص داشاتهد تواناتوانسته و هنوز هم میها میاست. از این رو، مباحث آن

 شعر نیز این موضوع قابل تعمیم است. باشد. درزمینة

های عمیقای شعر بحث های تفکر فلسفی یونان درزمینةلهعنوان قبه و ارسطو افالطون

گوهای خود را در فن شعر صورت بندی کارده اسات. واند و ارسطو حاصل گفتداشته

کارد، ارساطو باه یونان باساتان حملاههنگامی که افالطون به هسته شعری فرهنگ سنتی 

ماا »دهد تا به دفاع از شاعر بپردازناد: ها فرصت میدفاع از شعر برخاست. افالطون به آن

اناد، به مادافعان شاعر، کساانی کاه خودشاان در کاارآفرینی نیساتند بلکاه دوساتدار آن

خش بدهیم با زبان نثر در دفاع از شعر سخن بگویند که شاعر ناه فقاط لاذترخصت می
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است، بلکه برای جوامع انسانی و زندگی آدمیان مفیاد هام هسات. سخنانشاان را از سار 

 (.d 65،157)افالطون، جمهوری: « مهر خواهیم شنید

دادن این نکته است که شعر لذتی مشروع در بر دارد و چنادان ارسطو در صدد نشان

واقاع، ارساطو در ضروری نیست که از ارزش اخالقی یا تربیتی هم برخوردار باشاد. در 

هااای صااراحت از حوزهواکاانش بااه دیاادگاه افالطااون درباااره هناار، حساااب شااعر را به

تر اخالق، سیاست و معیارهای فلسفی حقیقت جدا کارد. آنااه افالطاون دنباال گسترده

های محکم و متقن برای یافتن حقیقت و ها و سنجهگیرانة معیارکرد، کاربست سختمی

گرفات. در میهنر تحت حاکمیت فلسفه اخالقی و سیاسی او قارار سان،خیر بود و بدین

بااوری های ذاتی شعر از این ناوع اخالقکرد با شناسایی کیفیتمقابل، ارسطو تالش می

 باوریِ صرف جدا شود.و تعلیم

این نکته، یعنی تمایز اخالق با امر هنری و تفکیک موضوع، امری بود کاه در سانت 

ن جدال، یعنی تنش بین شعر و اخالق، در سنت فکری ایاران نیاز یونانی شکل گرفت. ای

بود تا نقش فلسافه در بازتاب یافت و تالش گروهی از فیلسوفان در فضای اسالمی برآن 

آن محدود کنند. پاس فلسافه یوناانی را باا خوانشای خااص در ایان فضاای  اسالم را به

هد ظهاور حکمات مشاایی که در غرب جهاان اساالم شاادادند. درحالیفکری گسترش

تأثیر بنیادین داشات. هماین  ویژه در ایران، جریان نوافالطونیرشد بود، در مشرق، بهابن

امر به سهروردی در تحقق بخشیدن به طرح خود در احیای حکمت باستانی یاری رساند 

عربی، الهیات صاوفیانه و نیاز باا تعلیماات سانتی اماماان طور خودجوش با عرفان ابنو به

اساات. در چنااین ای اسااتواریعی پیونااد برقاارار کاارد کاه همااه ایاان اندیشااه بار شااالودهشا

حاال هایی بود که شعر و ادبیات ایران نیز مجال بروز یافت و شاعران ایرانی در عینزمینه

دهناد. کوشیدند تا به این مسائله فکاری پاساخی در خاور ارائهکه مسلمان نیز بودند، می
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های جدی برقارار ر تالش بود تا میان شعر، اخالق و دین پیوندمیان، ناصرخسرو دایندر

 کند.

این پژوهش بر آن است تا تمایز ناصرخسرو را از یونانیان روشن کرده و درک او را 

نگارد، دیان او کاه ماذهب ساان باه دیان میدر این تمایز نسبت به دین بیان کند که چه

کااه ناصرخساارو از عقاال سااخن یهایی را داراساات؛ و هنگااامباااطنی اساات، چااه مؤلفااه

 نظر دارد؟گوید، چه نوع عقلی را مدمی

تری از ناصرخسرو باید معنای دقیق فلسفه از دیادگاه یابی به درک عمیقبرای دست

میاان قبار مان و »های دینی بیابیم. از جمله در این حدیث نباوی: اسماعیلی را در روایت

پرواضا  « هاای بهشات قارار دارد.باغ کنم بااغی ازآن موعظاه مای منبری که مان روی

شاود؛ منبار، هماان ظااهر، یعنای آن فهمیاده که این حدیث نباید در معنای ظاهریاست

آن، است، اما قبر، فلسفه اسات، زیارا ضاروری اسات کاه در ایان قبار  شریعت و احکام

قبار آن دستخوش تجزیه و تحول شود. باغ بهشت که میان منبر و  ظاهر شریعت و احکام

قرار دارد، باغ حقیقت و صحرای محشر است که آشنایان به اسرار زندگی ابادی از سار 

 گیرند.می

کند. بدون میای ضروری در تعلیم اسرار تبدیلآن را به مرحله این دریافت از فلسفه

تردید، این امر در اسالم نظیری ندارد و خاص عرفان شیعی و غایات دعاوت اساماعیلی 

های درخشان آیین اسماعیلی ایرانای اسات، ایان هم که یکی از چهره است. ناصرخسرو

شریعت ظااهر »مسئله اساسی را در عبارتی فشرده به بهترین وجه ممکن بیان کرده است: 

حقیقت و حقیقت باطن شریعت است، ظاهر با بااطن عاالم دگرگاونی اسات، اماا بااطن 

ا بار تفسایر کاربن، تقادیر بنا« شاود.مبین قدرت الهی است و دستخوش دگرگاونی نمی

تواناد تفسایر شاود؛ آنگااه دربااره تقادیر فلسفه در جهان اسالم جدا از معنای تشیع نمی

ساینا آن را در معنای عرفانی دانست کاه پایش از تولاد ابن گفت کهسخنتوانفلسفه می
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باود )کاربن، شادهعرفان اسالمی با مباحث اساسی و در جاناب تشایع اساماعیلی تادوین

6168 :11-19.) 

تاوان تااریخ ادبیاات و شاعر ایاران را عرفانی اسات کاه می-زمینه فلسفیبا این پیش

اسات. اگار های فلسفی استوارمایه اندیشه شعر فارسی بر این پایهتحلیل کرد، چرا که بن

را ماورد  6بندی هرمان اتههای ادبی نظاره کنیم و نیز طبقهبه تاریخ شعر ایران از جنبه نوع

آن باه چهاار ناوع فارم  دهندهرا از جنبه مواد تشکیلکه اشعار فارسی  -ید قرار دهیم تأی

 –کنااد شااعر حماساای، شااعر رمانتیااک، شااعر عرفااانی و شااعر وعااظ و حکاام تقساایم می

توانیم بگوییم که تقریباً در همان دورانی کاه شاعر عرفاانی رو باه توساعه نهااد، ناوع می

درناگ باه شاعر مادت کوتااهی دوام یافات و بی دیگری از شعر به وجود آمد که تنهاا

در شعر رودکی توان این نوع شعر وعظ و حکم را می عرفانی پیوست. اگرچه رد پاهای

 نامه اثار ناصرخساروساعادتو نامه طور مساتقل باا روشاناییو حتی فردوسی دید، اما به

 یافت.وجهی مستقل

ر مقام یاادگیری علاوم شارعی، آرام در فراگرفتن داشت، دناصرخسرو که شوقی بی

نجوم، فیزیک، هندسه و تاریخ طبیعی، منطق و فلسفة ارسطو برآمد. او که تشنه حقیقات 

تواند به چنگ بیااورد، پاس راه تدریج دریافت که حقیقت را از راه استد ل نمیبود، به

اساماعیلی  تشایع رو بود که باهاینبرهان را رها کرد و حقیقت را در امور باطنی یافت. از

گرایش پیدا کرد و در فرقه علوی جذب شد. فرقه علاوی در عقایاد خاود اهال توحیاد 

شامردند و درکای دیگار دربااره بهشات و دوز  می« عقل کل»بودند و خدا و روح را 

الصفا بودند و از سوی دیگر با تصوف ایرانای داشتند. آنان از یک سو تحت تأثیر اخوان

این رو، عناصری از فلسفه ارسطویی را با فلسافه نوافالطاونی و ارتباط مستقیم داشتند، از 

دادناد کاه ناصرخسارو ای را ارائاههای متافیزیکی بوعلی درهم آمیختند و منظومهآموزه

                                                           

1. Carl Hermann Ethé 
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نامه در فرم مثناوی و در کتااب زادالمساافرین در شارح عقایاد روشناییآن را در کتاب 

 (.615-695: 6191کرد )اته، خود تألیف

های دینای و بعضااً دهاد کاه وی باا اندیشاهمیدر آثار ناصرخسرو، نشاان تأمل دقیق

فلسفی پیش از خود، آشنا باوده اسات و آثاار داعیاان بزرگای مثال ابوحااتم رازی، اباو 

و  خواناادهالاادین شاایرازی را مییعقااوب سجسااتانی، حمیدالاادین کرمااانی و المویااد فی

آمیختاه اسات و های خاود در مییافته ها و درحاصل آن مطالعات و تجربیات را با یافته

 (.991: 6199)محبتی، است نوشتهمی-به نظم یا نثر-سپس همه را در نظامی نو

راند، اما پرسش اینجا است که عقال نازد او باه ناصرخسرو همواره از عقل سخن می

سااتاید و بااا چااه معنااا اساات؟ ناصرخساارو در مواضااع متعااددی از اشااعارش عقاال را می

خیزد. در نظر او علمای ظاهری از هرگوناه تادبر و ظاهرگرایی به چالش برمی هایجلوه

کااه حقیقاات در پویااایی ذهاان و اندیشااه و اندیشااه در حقیقاات قاارآن دور هسااتند، چاارا

آیاد. های فرهناگ شایعی باه شامار میگرایی در دین از شناسهگرایی است و عقلعقل

کردن و باه بااطن نرسایدن یعت توقفزعم ناصرخسرو، در ظاهر قرآن یا حدیث یا شربه

کاری است که در شأن و منزلت انسان نیست، بنابراین، آنان کاه بار ظاواهر اماور تکیاه 

کاردن سارهایی کاه انادر پس بر مردم طلب« اندبه درجه ستوری بسنده کرده»کنند، می

 (. 89: 6191آن را  زم )محقق،  شریعت پوشیده است و کار بستن

-کوشاد بابیاان فلسافیترین متکلمین اساماعیلیه اسات، میبزرگ ناصرخسرو که از

روسات کاه دهاد. از اینکالمی به دفاع از اعتقاداتش برخاسته و تعلیمات خود را اشااعه

به وجاود آورد )صافا، « ناصری»ای از اسماعیلیه را به نام های او در مازندران فرقهآموزه

کنیم، جریان فکری و فرهنگای ایران نظاره (. اگر به تاریخ فرهنگ و ادبیات619: 6116

که از اواسط قرن سوم تا اواسط قرن پنجم آغاز شد، کوشید هویات خاصای را از جنباه 

فرهنگی برای ایرانیان فراهم کند که بر اثار فتوحاات غزنویاان و ساالجقه زباان فارسای 
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وسایله ه(. در این بستر باود کاه نهضاتی از اوایال قارن پانجم ب181یافت )همان: تشخص

متکلمین معتزله و دانشمندانی از قبیل ابوریحان، بوعلی و شاگردان آنان در تألیف کتاب 

حاال عینکوشیدند تا هویت خاص را تعریف کنند، اما دربود. آنان میشدهفارسی ایجاد

باسنت فیلسوفان یونانی به مباحثه برخاسته و در این مباحثه و تعامال مسایری ویاژه بارای 

دهی نمایند. ناصرخسرو نیز در این چارچوب دستگاه فکاری خاود را ساامانخود ترسیم

 کند.می

-کردند، بلکه به سایر علاوم نیاز مشاغولدر این دوره شاعران تنها به شعر بسنده نمی

های کاالم، فلسافه، اخاالق و خود را در عرصاه بودند. در آغاز همین دوره ناصرخسرو

د؛ اما ناصرخسرو درست در خالف جهت ارساطو باه داسایر علوم منقول و معقول نشان 

کرد تا شاعر را ابازاری در جهات اشااعة عقایاد هنر خصوصاً به شعر نگریسته و کوشش

داند و مباهاتی در زمیناة نماید. او در این زمینه، شعر خواندن را فخر خود نمیدینی خود

شادن از سانت یوناانی کند. این درسات دور داری افتخار میکند، بلکه به دینشعر نمی

طور صاری  ویژه شعر، مایه مباهات آنان بوده است. ناصرخسارو باهاست که فرهنگ، به

تارین مولفاة کناد، چارا کاه مهممیزمینه، درک متمایز خود را در مورد خرد بیانایندر

عبارتی از عقال خرد یونانی عدم التزام آن به وحی باود. وی در اشاعارش از خارد یاا باه

 حکمت است:گوید، اما آناه بر آن اصرار دارد، خرد ملتزم بهسخن می
 حکمت    زیبا به خرد باید بودنت و به »
 

 «زیبا تو باه تختای و باه صادری و نهاالی 
 .(61، بیت 21: 6197)ناصرخسرو،          

اینجا  زم است که درک او از عقل را تشری  کنایم. بارای تشاری  مفهاوم عقال نازد 

های های اساالمی کاه خاود را در فرقاهتأکید کرد که آرمان همه گرایشد ناصرخسرو بای

ای گوناهیابی به عقل یا خارد ابادی و جاوداناه اسات تاا بهدهند، دستگوناگون تجلی می

های وحیانی سازگار و هماهنگ باشد. در این دیادگاه ایماان و وحای پیشینی باهمه آموزه
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ساان اگار ایان عقال کناد، بدینو او را هادایت می بخشاداست که عقل بشری را نیرو می

اناد کاه موجاب شد، پس آنان منشأ الهی بارای عقال قائلخواهدتنهایی رها شود، گمراهبه

باشد و از راه شناختی در آن ریشه داشتهشود همه کارکردهای عقل بشری از نظر هستیمی

ه اصالت عمیق نظریاه شود. برای درک درست مفهوم عقل توجه بحدیث نبوی حاصل می

تبادیل کردناد، از فیلساوفان یوناانی « حکمات»اسماعیلی  زم است که چگوناه آن را باه 

دادناد. ایان حکمات هماان اسات کاه کاربن متمایز ساختند و امر شهود را نقطه آغاز قرار

 نامد.می« حکمت نبوی»

عنوان باه فهمند، در واقع، عقل کلی است که هماان امارآناه اسماعیلیان از عقل می

ای حکمات دارد؛ زیارا ایان کاالم اماری اهلل اسات کاه گوناهو ابداع کاالم« مبدع اول»

ساازد، باعقال اول، عنوان نخساتین وجاود ظااهری میحال که نخستین عقل را باهدرعین

عنوان امر ظاهر شده، اتحاد دارد و از آنجا که عقل اول اولین موجودی است که قائال به

رو اسات ایاندیگر صور نورانی را نیز این توحید فراخوانده اسات. ازبه توحید شده، اما 

عنوان توحید آیینی اند. برخی به تأمل درباره توحید آغازین بهکه آن را سابق نیز خوانده

تمثال « اهللا  الاه»صورت دو جازء شاهادت در اساالم اند که بهکیهانی عالقه نشان داده

وجود عقل را محدود کرده اسات. هماین تحدیاد عقال  یافته، چرا که این توحید حدود

تاوان تعقلای دانسات کاه عقال اول از آن را می کناد واول را به نخستین حد تبادیل می

آن بارای ماا  شناسد. آن یگانه هویات الهای اسات کاه درکآن مبدع خود را می طریق

«   الاه»یاد هماان آن همان صادر اول و مبدع است که رماز توح ها ممکن است وانسان

 تأکید خاص مطلق است. که « الّا»آن  یعنی نفی مطلق است و

گیرد؛ در عرفان اسماعیلی هر جاایی کاه در میاینجا بین این دو رمز و رموزی شکل

آمده است، همین به عقل اشاره دارد. از ایان عقال اول عقال دوم « اهلل» آیات قرانی اسم

آن پیامبر و وحی او یعنی نخستین امام یاک دوره اسات.  شود که قرینة زمینیمنبعث می
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ای از عقل، با مودت و دوساتی باه پیاامبر و زمینهدرک و بینش ناصرخسرو با چنین پیش

اش را در روی زماین پیاامبر و عقال دوم گیرد، چرا عقل اول قرینهامام است که معنا می

 علی است: شود، امام اول شیعیان یعنی حضرتکه از او منبعث می
 علاای از تبااار رسااول اساات و نیساات        »
 

 «مگاار شاایعت حااق تبااار علاای 
 .(9، بیت 692)همان:                   

ناصرخسرو که شیعه اسماعیلی بود، بعد از طی مدارج دولتی و درباری به اعتقاادات 

ویژه خود رسید، حقیقت را در مذهب اسماعیلی یافت و از سوی خلیفاه فااطمی ماأمور 

اساماعیلی بارای ناصرخسارو  اشاعه شایعه به منظوراشاعه این مذهب شد. این مأموریت 

(. اگرچاه 771: 6177طلبید )نااس، های خاص و ویژه را میو شگردها و اسلوب ابزارها

های نااروایی نیاز باه گرفته و گااه نسابتها از سوی برخی مسلمانان مورد تخطئه قرارآن

ن در تاالش بودناد تاا بار اصاول خاود پافشااری کنناد و باا شاود، اماا آناامیها دادهآن

دانستند، بپردازند. آثار ایشان حکایت آناه درست می های خاص خود به ترویجاسلوب

)ص( دارد؛ اسماعیلیان عقایاد  از توجه به پاکی و پارسایی و عشق به خاندان پیامبر اکرم

اند که ایان نگارش دادهگی فلسفی میها رنتأویل آنخود را به باطن آیات و احادیث و 

 (.65: 6177کوب، خورد )زریندر ایران و آثار ناصرخسرو نیز به چشم می

تعاار  در فکار اساماعیلی »زعم بسیاری، محل تناقض جدی اسات: این موضوع به

حکمت و فلسافه بااور دارناد و مناابع آن را از افکاار این است که آنان از یک سوی باه

کنناد و از ساوی دیگار، باه امامات میو هندی در اختیار دارند و اساتفاده یونانی، ایرانی

کوشند از مناابع آن اساتفاده کنناد و آن شیعی، هدایت نبی و وصی و امام معتقدند و می

دانند. در بخش نخسات، آناان باه فلسافه حرمات نهااده و برهاان و منطاق را را اصل می

گیرناد، روش افالطاونی یشتر در پایش میکنند، اما روشی که در این بخش بستایش می

های کواکبی تر رفته و به نظریهاست تا ارسطویی، چنان که در این زمینه، از آن هم پیش
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گااذارد، سااخت میهااای حروفاای و عااددی کااه دساات را در یااافتن مفاااهیم بااازتأویلو 

 (.267: 6162)جعفریان، « معتقدند

یعنای  -عقلی خود بنیاد و متکی به خاود بنابراین عقلی که ناصرخسرو مد نظر دارد، 

ناپاذیر نیست. عقل ناصرخسرو در پیوندی جدایی –آن عقلی که یونانیان در نظر داشتند 

دهد و این است که با پیامبر و دین قرار دارد؛ عقلی که در بستر پیامبر و امام اول معنا می

دهاد، چارا میر پیوند قارارتر با مذهب شیعه، دهمواره عقل و دین را باهم و از همه مهم

شود. پذیر میکه در پیوند میان عقل و مذهب شیعه است که سعادت و خوشبختی امکان

شاده، این، در واقع، دوری از سنت یونانی است که فلسفه و خرد جدا از دین تصاور می

هاا را تاوان آناند و نمیآنکه در درک ناصرخسرو عقل و دیان در هام تنیاده شادهحال

 ز هم دانست:جدا ا
 چون دین و خرد هستمان چاه بااک اسات    »
 
 راست آن است ره دین که پسند خرد است     »

 «گاار ملکاات دنیااا بااه دساات مااا نیساات؟ 
 .(15، بیت 97: 6197)ناصرخسرو،            

 «که خرد اهل زمین راز خداوند عطاست
 (82، بیت 86)همان:                               

عقلای اعتباار دارد کاه ذیال  کرد، بلکهناصرخسرو هر عقلی را نباید ستایشالبته نزد 

کوشاد آغاازگر را داند، میباشد. ناصرخسرو شناخت را به عقل میسر میگرفتهدین قرار

-صورتگذارد، بدینمیحکم عقل ثابت کند. او برای رسیدن به مقصود عقل را بنیانبه

کرد. ایان حقیقات آن شکی نتوان در بنیاد و حقیقتکه باید عقل را از جایی برگیرد که 

و یقین محض برای او البته خدای اسالمی است، ایان خادا خادایی مبادع اسات. مبادع 

 یعنی آفرینندة هستی از نیستی است:
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 وز شا  دین شکوفه دانش چن      »
 
 گر گاوهر ساخنت همای بایاد»
    

 «وز دشاااات علاااام ساااانبل طاعاااات چاااار 
 .(15، بیت 97: 6197صرخسرو، )نا              

 «از دیاااان چااااراغ کاااان ز خاااارد میتااااین 
 

 (21و  97، بیت 96)همان:                           

-ستاید و مردم را به پیروی از عقل میآثار خود عقل را میدر اینکه  با»ناصرخسرو 

 «کندمیتأویل پیرویخواند، مقصودش عقل مقید است نه مطلق. عقلی که از ائمه 

ستاید و عقل را اتفاقی آسمانی و (. او خردورزی را همواره می881: 6178)شهیدی، 

ای که گونهعقل به قرآن است، البته به داند. استناد ناصرخسرو درزمینةمیهمتا دری بی

سخن اندر عقل که او هست نخست است و اما »کند: میتأویلعنوان متکلم باطنی به

آن است  است از جود باری سبحانهآمدهه عقل نخستین پدید اب خدا بر آنکدلیل از کت

خدای شما، شما را بیافرید از »فرماید: ( می17، آیه 82که خدا در سوره غافر )جزء 

خاک پس از آب اندک پس از خون بسته. پس بیرون آوردتان کودک خُرد تا برسید 

ز پیش بمیرد و تا به نیروی سخت خویش پس تا بباشید پیران و از شما کس است ک

این همه احوال مردم را یاد کرد و به « برسید به وقتی نامزد کرده مگر که عقل را بیابید.

آخر گفت مگر به عقل برسید از بهر آن که اصل آفرینش از عقل رفته بود و چاره 

-آمدهنیست از بازگشتن مر چیزی را کز چیزی پدید آید به آخر کار از آناه ازو پدید

 (.71: 6196ناصرخسرو، « )باشد

باود کاه در تاوان باا جعفریاان درباارة تنااقض تفکار بااطنی موافاقاسااس، میاینبر

( کاه یاک 162-296درباره شخصیتی مانند ناصرخسارو )»شود: میناصرخسرو هم دیده

شناساد، باا متاون متفکر زبده اسماعیلی است، ما با یک فیلسوف که میراث یونانی را می

های امامان اسماعیلی تا روزگاار خاود تأویل سخت باور دارد و گفتهه دینی آشناست، ب

ها، الهیاات و کوشد بر اساس اینرو هستیم، کسی که میداند، روبهرا هم وحی منزل می
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هاا عناصاری مورد نظر خود را تبیین و جهاانی را تصاویر کناد کاه از هماه این طبیعیات

عااالوه باار جعفریااان کااه روی کتاااب (. 267-69: 6162)جعفریااان، « اسااتبرگرفتااه 

( متمرکز شاده، هماناان کاه ایان کتااب باه هماراه 6111الحکمتین )ناصرخسرو، جامع

رغم انتقاادات ( مورد توجه دوستدار قرار گرفته که باه6192زادالمسافرین )ناصرخسرو، 

های تیااره را بااه اندیشااه باااطنی رادیکااالش بااه اهاال دیاان، فصاالی از کتاااب درخشااش

های را در کناار اساتد ل ه و آراء ناصرخسرو در باب عقل، عقال و اباداعداداختصاص

 (.75-91: 6177کند )دوستدار، مییابیحدیثی و قرآنی با نگاه مثبت ارزش

طور آشکار از اندیشه یوناانی گوید، اما بهطور آشکار از عقل سخن میاین اندیشه به

د کاه از نیساتی برآماده و اندیشاه نشاینگیرد که جای هستی یوناانی عقلای میفاصله می

منزلاة بنیااد آن اسات یونانی از پیش سقراطیان گرفته تا ارسطو، همواره هستی بارایش به

یاباد؛ چاون هار چاه هساتی، چرایای و آید و در آن استمرار میکه همه چیز از آن برمی

ر اش را از هستی و در هستی دارد. هستی آغاز و پایان هماه رویدادهاسات. هاچگونگی

 گیرد.میشود و در هستی نیز پایانرویدادی از هستی آغاز می

-کاردهتأویالاگر به آیه با  توجه کنیم، واژه ابداع در متن آیه نیامده، اماا او آن را 

کند. هرچند از عقل و از آنجاا تأویل میاست. در حدی که او ابداع را به آفرینش عقل 

آفریاده شاده، بارای او مخلاوق اسات ناه مبادع.  های بعدیآن دیگر میانجی به میانجی

کند خدا آدمی را از خاک، یعنی از چیز میگر، بیانتأویلناصرخسرو که باطنی است و 

شود سپس برنا و سرانجام پیر خلق کرد، سپس از نطفه، سپس از لخته، خون تا چون زاده

عنوان نخساتین شود. در این مسیر به کمال آغازین خود عقال برساد، چارا کاه عقال باه

هستی و تنها مبدع آغاز هستی ناب آدمای نیاز هسات. ساخن خاود ناصرخسارو در ایان 

این همه احوال مردم را یاد کارد و باه آخار گفات مگار باه عقال »گونه است: مورد این

برسید از بهر آن که اصل آفرینش از عقل رفته بود و چاره نیست از بازگشتن مار چیازی 
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آخر کار از آناه ازو پدید آمده باشد. پاس گفتاار خادای باه  را کز چیزی پدید آید به

آماده عقال آخر کار که مگر شما عقل را دریابید همی د لت کناد کاه نخسات پدیاده

« بوده است به آخر پدیده مردم است باه آخار کاار خاویش همای بادو خواهاد رسایدن

کوشاد باا (؛ یعنی اینکه ناصرخسرو بارای باه عقال رسایدن مای71: 6196)ناصرخسرو، 

تواند به عقل کاه زیرا که آدمی در تکامل خود می»تأویل آیة قرآن عقل را مستند کند: 

 (.661: 6192)ناصرخسرو، « پیشترین و برترین آغاز است باز رسد

دهاد و طور کلای در پاارادایم اساماعیلی جاا میزعم محبتی که ناصرخسرو را باهبه

رجاع به از جمله با ا -جوید ا در اندیشه او میویژه رد پای آرای حمیدالدین کرمانی ربه

 مفهوم ابداع در این دستگاه فکری را باید در مقابال -( 857: 6617العقل )کرمانی، راحه

هاای انبعاث دانست؛ اسماعیلیه و ناصرخسرو با تکیه بر دستگاه فلسافی یونانیاان و آموزه

 -با تکیه بر دو بعد امار و خلاق قرآن و حدیث، نخستین طرح مبنا دار و معنادار سخن را 

ریزناد و کاالم نفسای در )حاق( و کاالم لفظای در پای می -یا ابداع و انبعاث )=تولید( 

کاه  -آورناد... در ایان نظریاه، خداوناد )انسان( را از آشفتگی و رهاشادگی بیارون می

، کلماه از طریق تعقل محض در خویش -گردد عنوان ایزد یا باری از او تعبیر میغالباً به

یابد، چندان که بی کلمه باری نیست آفریند و در هستی، نمودی همذات کلمه میرا می

و بدون باری، کلمه وجود نخواهد داشت... در این دیدگاه عقل مساوی اسات باا قلام و 

چناان کاه تاا قلام نباشاد معناا و مفهاومی بار لاوح ثبات نفس مساوی است باا لاوح. آن

نخستین ذات کلمه است( نفس هام )کاه سارآغاز پیادایی  گردد؛ تا عقل نباشد )کهنمی

(. حاصل کاارکرد 997: 6199محبتی، وجود طبیعی است( جان و جایی نخواهد داشت )

پیادایش  هماهنگ عقل و نفس هام )از طریاق فایض کلماه در عقال و عقال در نفاس(

باد و یا(. کلمه، ظهور و حقیقت خود را ابتدا در عقل می999مراتب هستی است )همان، 

هاسات. در ایان نگااه باین سپس در نفس. چون عقل، اولین میانجی میاان بااری و پدیده
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حقیقت عقل و حقیقت کلمه هیچ تفاوتی نیست... عقل در ارتباط با آناه رو باه خلاق و 

میاانجی. باه هماین ها دارد، علت تام است و در ارتباط با بااری، معلاول اول و بیآفریده

 (.  918ترین شیء هستی هم هست )همان، ترین و بسیطخاطر، ناب

راند، بلکاه باا اساتناد ناصرخسرو که متکلمی باطنی است، بر ظواهر آیات حکم نمی

کناد. او نخسات میداناد و تفسایرتنیاده میبه حدیث و آیه قرآنی عقل را با ابداع درهم

روش  کوشاد بااکند و میضرورت این را که بودگی در آغاز است، به عقل منتسب می

-اش سرانجام به عقل باازتأویل به اثبات برساند؛ و دیگر اینکه، آدمی را در سیر تکاملی

گرداند تا آغازی با هستی باشد و هستی با آن آغاز شده باشد. ناصرخسرو با تکیه بار می

کند عقل را در پیوندی ناگسستنی باخدا و دین قارار دهاد تأویل و باطن آیات تالش می

چنان به دین ملتزم نیست، فاصله گیرد. لاذا، در از مفهوم خرد یونانی که آن سان،و بدین

ای بند تعبیر کارده و رهاایی از آن را رهاایی از پاسخ به کسانی که التزام به دین را گونه

گونه بستگی است که در بطن خاود رهاایی دارد. کند که ایندانند، بیان میقید و بند می

گویناد کاه فاقاد التازام اسات، هایچ ونانیان از خردی سخن میدر مقابل آنان که چون ی

 داند:آن را عین در بند بودن می زعم آنان رهایی است،وابستگی به دین ندارد و به
 خرد گرچه رها باشد در بند بودبی»
 

 «باخرد گرچه بود بسته چنان دان که رهاست 
 .(15، بیت 88)همان:                                   

گوید که ایان علام را نبایساتی باا علام باه ناصرخسرو در کنار عقل از علم سخن می

آن خلط کرد. چرا که منظور ناصرخسرو علمی است که التازام باه دیان  مفهوم امروزین

گشااید و علمی که چشم جان را می کند.دارد، در قلمرو آگاهی و تجربه دینی عمل می

کاه واجاد معناایی الهای و شارعی « جاان»تعبیر او، باه شود ویمانع از لغزیدن و افتادن م

 است:
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 تن به جان زنده است و جان زنده به علم       »
 

 «دانااش اناادر کااان جاناات گااوهر اساات 
 .(7، بیت 11)همان:                                

 گوید:آموزی میدر ابیات زیر نیز در باب علم
 یار           علاام جااان جااان توساات ای هوشاا»
 

 «گاار بجااوئی جااان جااان را در خااور اساات 
 .(7)همان، بیت                                           

 داند:و سرانجام، قرآن را معدن حکمت می
 کتاب ایزد است ای مرد دانا معدن حکمت     »
 

 «پای است اندر این معدن همی پایدکه تا عالم به 
 .(81بیت ، 25)همان،                                           

کند، بدان معنا نیسات کاه دیگار میتأکید« دینعلم»مثابه اینکه ناصرخسرو بر علم به

بندی علاوم در فرهناگ و تمادن اساالمی کاه تقسایماستاند، بلکه اینعلوم فاقد ارزش

ی به بعد هر کادام است که دانشمندان تمدن اسالمی از فاراب سنت تاریخی و بس پیایده

بنادی علام در تمادن اساالمی باه دنباال نهضات اناد. ضارورت طبقهبدان مبادرت کرده

شد. فالسفه نخستین گروهای بودناد کاه ترجمه و آشنایی مسلمانان با علوم عقلی درک 

باود کاه کنادی و دادناد. در ایان راه صاورت جادی توجاه نشاانبندی علاوم بهبه طبقه

ایان  سپس، فارابی با نوشتن کتاب احصااءالعلوم گاام اساسای در مترجمان آثار یونانی و

 (.16: 6169بندی علوم برداشتند )خزاییلی و منتظرالقائم، زمینه یعنی طبقه

عنوان محور علوم درک کرد؛ هماة تأکید ناصرخسرو بر علوم دین را بهبنابراین باید 

ی شاوند. در واقاع، علاوم نخساتین دهاینکه نباشند، بلکه باید بر این محور ساامانعلوم نه

آن فلسافه اسات  گفتناد کاهچیزی جز علم دین نیست، درست عکس آناه یونانیان می

تأکیاد ناصرخسارو بار علام دیان را بایاد در ایان رابطاه که باید اشرف علوم واقع شود. 

 فهمید:
 هاا علام دیان اسات کاان    سر علم»
 

 «مثاااااال میااااااوه باااااااغ پیغمبااااااری اساااااات 
 .(66، بیت 665: 6197)ناصرخسرو،                    
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 .16، بیت 661و نیز ن. ک. به: همان: 

« حکمات دینای»حتی حکمت نیز نزد او معناایی جاز دیان نادارد و آن را در قالاب 

کااری کند. در مقابل، صراحتاً فلسفه و خرداندیشی محض را بادپیمایی و بیهودهمیتعبیر

تی کاه موضاع ناصرخسارو را نسابت باه حکمات، ترین ابیاانامد؛ در یکای از روشانمی

 دهد:میهای دین و فلسفه نشانآموزه
 چو سوی حکمت دینی بیابی ره»

 

 «که افالطون همی بر خلق عالم باد پیماید شوی آگه 
 

 .(82، بیت 25)همان:                                              
 «دین دان نه شعر فخر من و هم شعار من  شعرم مخوان و فخر مدان بر مرا به شعر    »

 

 (.25)همان، بیت   

صاورت کناد و بهتأکید بر دیان در مقابال شاعر میدر این شعر ناصرخسرو آشکارا 

 دهد.میشفاف تمایز خود را باسنت یونانی نشان

 های دین در دیوان ناصرخسروهتعهد ادبی و آموز. 2

کند، موضوع کاارکرد میداری بیانرا دین که ناصرخسرو مؤلفه اصلی خودهنگامی

بگیارد. باا عهدهدهد که شعر چه کارکردی را در این زمینه باید بهمیشعر با دین را نشان

اینکه ناصرخسرو وظیفة اشاعه دین را از خلیفه فاطمی داشته است، پرساش ایان  به توجه

ساتند و خاود او کوشد معناهای فلسفی را که بس غاامض هاست که آیا ناصرخسرو می

اش ساخته و پرداخته کرده، به شکل و فرم شعر بیان با توانایی در کتاب فلسفی و کالمی

 کند؟ 

داناد. دهد که ادبیات را بستری برای تبلیغ دین و اشاعه شریعت میمیاشعارش نشان

دهاد تاا ماورد قباول ساادگی شاعر میدر این رهگذر، پیایدگی فلسفی جای خود را به

-راحتی این نکتاه را درخاواهیمشود. اگرچه با خوانش شعرهای ناصرخسرو بهععامه واق
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ای برخوردار بوده، اما کوشاش کارده تاا باه یافت که شاعر از فرهنگ و دانش گسترده

 های شعری و عنصر تبلیغ در شعر وفادار بماند.نوع و قالب

دیان نپرداختاه. او هاای شیوة فالسفه به تحدید و تعیاین مرزوجه بههیچناصرخسرو به

تفاوت آشکاری با دیگر فالسفه و متکلمین دارد، چرا که پیارو بااطنی گرایای اسات. از 

بخشد و در واقع امار بااطنی را ای شفافیت میگونهبهاین رو، حد و مرز عریان مفاهیم را 

 داناد کاهتأویل میای از رموز قابل را مجموعه الحکمتین دینکند. او در جامعمنتفی می

های امثال بسته جواهر علم دین حق به رشته»گوید که واجد رمز و راز است، چناناه می

: 6111)ناصرخسارو، « است و اندر در جهان رماوز نهفتاه اسات،  یمساه ا  المطهارون

161.) 

ابعاد باطنی دین نزد ناصرخسرو آشکار است، دین باطنی که نیاز به رماز و راز دارد، 

آید، کوششی برای پاسخ تفصیلی باه ایان پرساش ه در ادامه میچگونه دینی است؟ آنا

 در پرتو اشعار ناصرخسرو است.

پیوند دین و اخالق. 1-2  

تأکیاد بینی ناصرخسرو دین است، بار پیوناد اخاالق و دیان از آنجا که محور جهان

دارد. دین است که فصل میان آدمی و ستور شده است و بی ایان گاوهر انساانی آدمای 

 اوتی با چهارپایان نخواهد داشت:هیچ تف
 دین چو خر است، ار تو نه ای ماردم   مرد بی»
 

 «دندین شاو، روز و شابان مایچو خران بی 
 (17، بیت 92)همان:                                    

 پس از دیدگاه او  زمه و مؤلفه وجود هر انسان داشتن دین است:
   بااه دیاان جااوی حرماات کااه ماارد خاارد   »
 

 «باااه دیااان شاااد ساااوی مردماااان محتااارم 
 (15، بیت 11همان: )                                 
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کناد و ارزش واقعای میدر ابیاتی دیگر هویت واقعی انسان را با استناد به قارآن بیاان

 داند:انسان و جانِ جان را دین می
 

 تااو را جااان جااان اساات دیاان، ای باارادر      »
 

 «ینااای عیاااانینگاااه کااان باااه دل تاااا بب 
 (.25، بیت 859)همان:                               

شاک از نظار او هنار توجه اسات. بیاستفاده ناصرخسرو از هنر در کنار دین نیز قابل

آن نباشاد پشایزی  معنایی جز تعهد و الزام ندارد و هنری که بویی از دیان و ا هیات در

 نیرزد:
        زیبااا بااه دیاان شااده اساات چنااین دنیااا  »
 

 «آن را بجااااوی اگاااارت ببایااااد ایاااان 
 (.7، بیت 99)همان:                                    

حکمات »آن را در قالاب  حتی حکمت نیز نزد ناصرخسرو معنایی جاز دیان نادارد؛

بایاد تعبیار کارد و فلسافه و خرداندیشای  -« حکمت نباوی»یا بنا بر نظر کربن؛  -« دینی

ترین ابیااتی کاه ایان موضاع نامد. یکی از روشانکاری مییهودهمحض را بادپیمایی و ب

 کند:میناصرخسرو را بیان
 چو سوی حکمت دینی بیابی ره، شوی آگاه     »
 

 «که افالطون همی بر خلق عالم باد پیماید 
 (.82، بیت 25)همان:                              

 عقالنیت شیعی و ارادت به خاندان نبوت .3

ناصرخسرو به دین بدون بررسای افکاارش در بااب ماودت پیاامبر و اهال بیات  نگاه

مداری از دیدگاه او حابّ پیاامبر و ورزی و دینعبارتی،  زمة دینکامل نخواهد بود. به

 ائمه معصومین است:
 دین دبستان است و امت کودکان نزد رسول   »
 

 «در دبستان اسات امات ز ابتادا تاا انتهاا 
 (.81، بیت 269)همان:                               
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یاساین اسات کاه یااریگر در گوید کاه تنهاا دوساتی آلو در خصوص اهل بیت می

دارد. امام دنبالها رستگاری و سعادت را بههاست و اطاعت از آنمبارزه با شیطان و بدی

سارو در منزلة قلب برای کالبد انسانی است و هماین بیاانِ ناصرخبرای جماعت معنوی به

 گاهی برای بحث امامت خواهد بود:واقع تکیه
 در بااااااااغ شاااااااریعت پیمبااااااار     »
 

 «کاااااس نیسااااات جاااااز آل او دهااااااقین 
 (.87، بیت 95)همان:                                       

داند و ها را بر مثال پرچین و حصاری بر گرد دل میدر این ابیات دوستی و حب آن

(. این نشان از این 89نامید )همان: می« حصار دل»ت که خرد را این بیت یادآور بیتی اس

امر دارد که خرد در دیدگاه او همان خرد دینی تعقل شرعی است. از همین رو، دوستی 

کناد و گاویی در یاک محاور جانشاینی ایان دو را ساازی مایآن جانشین اهل بیت را با

 (.89، بیت 616و همان:  11، بیت 91 دهد )ن. ک. به: همان:میجای هم قرارمتناوباً به

است و قرآن دستور دین و روش زنادگی از نظر او، اسالم با منطق و جهاد پیش رفته

 است و ذوالفقار علی )ع( سمبل جهاد در راه حاکمیت دین است:
 اصل اسالم این دو چیز آمد قرآن و ذوالفقار»
 

 «نه مسلمان و نه مشارک را دریان پیکاار نیسات 
 (.11، بیت 161)همان:                                        

براباار نهااادن قاارآن و ذوالفقااار حکایاات از ارادت او بااه مااو ی متقیااان دارد و نیااز 

عنوان سامبل های سیاسی او در باب دین است. تکیاه بار ذوالفقاار باهبازگوکننده اندیشه

ولت و خالفت فااطمی در های ددهد که ناصرخسرو بر سیاستمیجهاد علیه کفار نشان

 گذارد.ترویج مذهب اسماعیلی صحه می

 گیرینتیجه

شاود محور یک نهاد آموزشی و تعلیمی قدرتمناد محساوب مایدین در جوامع دین

« شاعر تعلیمای»تواند در ظرف نظم و در قالاب که برخالف سنت ارسطویی در شعر، می
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عنوان شاعری باا و قبادیانی بهیابد. در تاریخ ادب و حکمت فارسی نیز ناصرخسربازتاب

های باورانااه باااطنی را بااا زمینااهگرایانااه و وحیمااذهب شاایعه اسااماعیلی کااه افکااار عقل

هم آمیخته، توانسته در مقابل سانت یوناانی کاه چنادان متعار  فلسفه نوافالطونی را در

التزاماای بااه وحاای نداشاات، دسااتگاه مفهااومی خاااص بیافرینااد. او از ظرفیاات چندگانااه 

ای برای آن شود که اشعار خود را در عین عقالنی باودن مایه و پایهاست تا بنگرفتههبهر

باسنت دینی سازگار کند. ناصرخسرو از شاعرانی اسات کاه در سراسار دیاوان او حتای 

های یک بیت شعر درباری و مدحی وجود ندارد و شعر را ابزاری برای رسیدن به آرمان

توان یکی از بهتارین شاعرای ادب تعلیمای دانسات او را میاست. دادهدینی و شیعی قرار

ویژه آراء نوافالطاونی، اندیشاة خاود را بار مبناای عالوه بر آبشخور فلسفه یونانی، بهکه 

تری در شاعر و نثار تعلیمای او دارد. ایان استوار ساخته که جایگاه عمده« حکمت نبوی»

نوافالطاونی تحویال یاباد؛ تواناد باه فلسافه اماری اسات کاه نمی« حکمت نباوی»سنت 

موضوعی که در این پژوهش با تکیه بر کاار فلسافی هاانری کاربن ماورد بررسای قارار 

هاا و تفسایرهای عمادة محققاان ادبیاات فارسای، داد که بارخالف تحلیلگرفت و نشان

عالوه بر بارور ساختن وجه تعلیمی شعر ناصرخسرو، زبان فارسای را هام در قالاب شاعر 

 ه است. فارسی ارتقا داد
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)جلد دوم: از میانه قرن پنجم تا آغاز  تاریخ ادبیات در ایران(. 6116اهلل. )صفا، ذبی 

 . تهران: فردوس.65قرن هفتم هجری(. چ 

انعکاس عقاید اسماعیلیه در آثار ناصرخسرو با تأکید بر »(. 6169عزتی، فرشته. )

 مه کارشناسی ارشد(. تهران: دانشگاه الزهرا )س(.نا)پایان «.الحکمتینجامع

مقدمه رضا  .های آنفلسفه اخالقي ناصرخسرو و ریشه(. 6176فیروز، شیرزمان. )

 آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.شعبانی. اسالم

)ویراست دوم با تجدید نظر کامل در  اسالمي تاریخ فلسفه(. 6168کربن، هانری. )

 ترجمه سید جواد طباطبایی. تهران: مینوی خرد. قدمه(.ترجمه و م
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تحلیل دیدگاه (. »6161کاظمی. )سمیه  و آرایکشتینرگس گلستانی، سید هاشم، 

فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه «. ناصرخسرو پیرامون دو مفهوم عقل و دین

 .291-217صص . 78ش  .86. س اسالمي

تصویر خدا در اندیشة دو حکیم مسلمان (. »6161. )عبداله رادمردمجرد، مجتبی و 

 .72-16صص  .19ش  .65د  نشریه حکمت و فلسفه.«. )ناصرخسرو و سنایی(

 از معنا تا صورت: نقد ادبي در ایران و ادبیات فارسي(. 6199محبتی، مهدی. )

آثار ها و ها، رویکردها، اندیشهها، جریانها و نظریه، زمینههاریشهبندی و تحلیل )طبقه

 مهم(. تهران: سخن. 

تهران:  .خسرو قبادیانيشرح سي قصیده از حکیم ناصر(. 6116محقق، مهدی. )

 توس.

 کابل: انستیتو زبان و ادب دری. .تحلیل اشعار ناصرخسرو(. 6119. )___________

تهران: انجمن آثار و مفاخر  .تحلیل اشعار ناصرخسرو(. 6191. )___________

 فرهنگى.

 مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. .یادنامة ناصرخسرو(. 8919. )___________

  رود.تهران: زنده چند گفتار در فرهنگ ایران.(. 6176مسکوب، شاهر . )

. «نامهنظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی(. »6197مشرف، مریم. )

 .16-92 صص (.9)پیاپی  6ش  .8د  .های ادب عرفاني )گوهر گویا(پژوهش

. تصحی  محمد معین و هانری کربن. تهران: الحکمتینجامع(. 6111ناصرخسرو. )

 طهوری.

به کوشش سید محمد عمادی حائری. تهران: . زادالمسافرین(. 6192. )________

 نشر میراث مکتوب.
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 ونامه همراه روشنایيناصرخسرو: بهسفرنامة (. 6126ناصرخسرو قبادیانی. )

 فروشی محمودی.زاده. تهران: کتابغنی ی  محمودتصح به. نامهسعادت

به اهتمام  .قبادیانيناصرخسرو حکیم اشعار  دیوان(. 6197. )________________

مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل 

 با همکاری دانشگاه تهران. .کانادا، شعبة تهران

بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار (. »6169دادخواه. )ه فرشتلو، علیرضا و نبی

 ش .9 د ژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی(.)پ نامه ادبیات تعلیميپژوهش«. ناصرخسرو

 . 6-18 .صص86

 صص .7 ش «.خرد و خرد ستایي در دیوان ناصرخسرو»(. 6199نژاد، شریفه. )ولی

851-696.



 

 

 

 


