
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه
 1یعلم

 45ی اپیپ شماره -1398 پاییز -سوم هشمار -دوازدهم سال

بررسی سبک فکری ناصرخسرو با الگوهای نوین، بررسی موردی: نمودهای 

 فایی آبراهام مزلوشکوبر پایۀ نظریۀ خود خسروناصر شخصیتو  یشهخودشکوفایی در اند

 (353 -331 )ص

 )نویسنده مسئول(  3، مهدی نوروز  2رضا جلیلی 
 96زمستان  تاریخ دریافت مقاله:

 96زمستان  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
ناصرخسرو در شعر فارسی جایگاه مهمی دارد. او در اشعار خود به طرح و شرح دغدغه های 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی خویش پرداخته و با توجه به باورهای ایدئولوژیکش، 

ئه داده است. در روانشناسی راهکارهای متعددی برای شکوفایی ظرفیتهای بالقوة نوع بشر ارا

انسانگرا نیز، تحقیقات متعددی پیرامون آدمی و قابلیتهای مکنون آن انجام شده است. آبراهام 

مزلو، نمایندة اصلی این مکتب با تبیین نظریة خودشکوفایی، گامهای استواری در زمینة معرفی 

تحلیلی و مقایسه ای و بر  –انسان سالم و كامل برداشته است. در این تحقیق، با روش توصیفی 

مبنای نظرات مزلو، شخصیت ناصرخسرو و اندیشة انسانگرای او واكاوی شده تا به این سئوال 

اصلی پاسخ داده شود كه شاخصه های خودشکوفایی در اندیشه و شخصیت او كدام است؟ 

ذیرش خود، پ»، «درک بهتر واقعیت و برقراری رابطة آسانتر با آن»بنظر میرسد كه مؤلفه های 

، «كیفیت كناره گیری و نیاز به خلوت و تنهایی»، «مسأله مداری»، «دیگران و طبیعت

، «روابط بینافردی»، «حس همدردی»، «تجربة اوج»، «خودمختاری و استقالل فرهنگی»

مقاومت در برابر فرهنگ »و « طنازی فلسفی و غیرخصمانه»، «ساختار مَنشی مردمگرا»

كه در آزمودنیهای مزلو نمود داشته، در شخصیت و اندیشة ناصرخسرو ، بهمان اندازه «پذیری

 نیز، برجسته بوده است.

 ناصرخسرو، دیوان قصاید، مزلو، خودشکوفایی. کلمات کلیدی:

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم -1

 (reza.jalili66@gmail.comدانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور) -2

 (mahdinovrooz@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور) -3

mailto:mahdinovrooz@yahoo.com
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 مقدمه -1
-تحلیل نظرات ناصرخسرو بر پایة دستاوردهای مکتب انسانگرا، باعث آشکار شدن جنبه

كه تاكنون مغفول مانده بود. به این اعتبار، هدف های جدیدی از شخصیت بالندة او میشود 

تحلیلی پرداخته شده، پاسخگویی به این  –اصلی مقالة حاضر كه بر اساس روش توصیفی 

های خودشکوفایی سئواالت است كه اندیشه و شخصیت ناصرخسرو با كدامیک از شاخصه

ابعاد جدیدی از  شده از جانب آبراهام مزلو همخوانی دارد و با این تطبیق، چهمطرح

 شخصیت وی مشخص میشود؟

 پیشینۀ تحقیق -2
ای برای بررسیهای ای است كه از قابلیتهای ویژهاندیشه و شخصیت ناصرخسرو بگونه

روانشناسانه برخوردار است، با این حال، پژوهشهای چندانی در این زمینه انجام نشده و 

(، در مقالة خود به تطبیق 1393)تنها در دو مورد، امیری خراسانی، صرفی و ایرانمنش 

اندرزهای اخالقی شاعر با پنج مؤلفة هرم نیازهای مزلو یعنی نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، 

اند كه ناصر در میان و به این نتیجه رسیده اندعشق و تعلق، احترام و خودشکوفایی پرداخته

ره كرده است كه این امر با این نیازها بیشتر به خودشکوفایی و كمتر به عشق و تعلق اشا

(، در مقالة خود به 1395توجه به خردگرایی شاعر بدیهی است. همچنین، جلیلی و نوروز )

اند و مداری در اندیشه و شخصیت ناصرخسرو بر اساس نظریة مزلو پرداختهبررسی مسأله

اندوزی، شهواداری از اسماعیلیان و دشمنی با عباسیان، خردورزی و دان»اند كه نشان داده

-مهمترین دغدغه« گزیدن از دنیا و مظاهر آن، و نکوهش مداحی و ستایش آزادگی دوری

های خودشکوفایی در رفتار های حجت جزیرة خراسان بوده است. در این دو مقاله به جنبه

 ای مبسوط نشده و تحلیلها موردی و گذرا بوده است.و تفکر شاعر اشاره

 صاید ناصرخسرونمودهای خودشکوفایی در ق -3
ای از تاریخ زندگی میکرد كه ایران از سویی تحت تسلط حکومت ناصرخسرو در برهه

امان تركان غزنوی و سلجوقی روبرو بود. عباسی قرار داشت و از طرف دیگر، با یورش بی

ای فراگیر شده شدن فساد در دربار و جامعه به اندازهسوءاستفاده از ناآگاهی عوام و نهادینه

كه ناصر را بر آن داشت تا با ترسیم ویژگیهای جامعه، حکومت و انسان آرمانی،  بود

های سیمایی روشن از آینده ارائه دهد. در نظریة خودشکوفایی آبراهام مزلو نیز، به شاخصه

فکری و رفتاری انسان سالم و برتر اشاره شده است. طبق آراء مزلو، این افراد از پانزده 

ه عبارت است از: درک بهتر واقعیت و برقراری رابطة آسانتر با آن؛ ویژگی برخوردارند ك
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مداری؛ بودن؛ مسألهپذیرش خود، دیگران و طبیعت؛ خودانگیختگی، سادگی و طبیعی

گیری و نیاز به خلوت و تنهایی؛ خودمختاری و استقالل فرهنگی؛ استمرار كیفیت كناره

فردی؛ ساختار مَنشی مردمگرا؛ بینتقدیر و تحسین؛ تجربة اوج؛ حس همدردی؛ روابط 

تشخیص بین وسیله و هدف، و نیک و بد؛ طنازی فلسفی و غیرخصمانه؛ خالقیت؛ مقاومت 

-238پذیری و برتری نسبت به هر فرهنگ ویژه. )انگیزش و شخصیت، در برابر فرهنگ

( بسامد باالی این ویژگیها در شخصیت یک انسان، نمایانگر ظرفیتهای شکوفاشدة 216

وست. بررسی آراء ناصرخسرو در آیینة دیوان قصاید و نیز، مطالعة زندگی پر فراز و نشیب ا

او نشان میدهد كه از میان پانزده شاخصة مذكور، یازده مورد در اندیشه و شخصیت او 

 برجسته است كه در این بخش به آن پرداخته میشود.

 درک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ آسانتر با آن -1-3
افراد خودشکوفا، دنیای خود، از جمله دیگران را بوضوح ]و[ »لو بر این باور است كه مز

«. پنداریها باعث سوگیری آنها شودداوریها یا پیشبصورت عینی میبینند، بدون اینکه پیش

( این افراد از توانایی باالیی در كشف و شناسایی شخصیتهای 351)روانشناسی كمال، 

برخوردار هستند و بطور كلی، قادر به داوری درست دربارة اشخاص  جعلی، تقلبی و دغلکار

هستند. بعبارت دیگر، آنها گروهی هستند كه سریعتر و صحیحتر از دیگران به واقعیتهای 

پنهانی یا مغشوش موجود در امور اجتماعی و سیاسی پی میبرند؛ زیرا در دنیایی واقعی 

هایی كه فکار انتزاعی، انتظارها، باورها و كلیشهزندگی میکنند، نه در انبوهی از مفاهیم، ا

 (216-218اكثر مردم آنها را با دنیای واقعی اشتباه میگیرند. )انگیزش و شخصیت، 

های ادراک صحیح واقعیتهای سیاسی و اجتماعی در اندیشة ناصرخسرو، نخستین نشانه

ای زندگی در فضای بستهگیری او از دربار غزنوی آشکار شده است. ناصر با وجود با كناره

كه از روی عمد و آگاهانه از سوی كارگزاران حکومت عباسی پدید آمده بود و نیز، حجاب 

عظیمی كه در برابر واقعیتها قرار داشت، موفق به تشخیص چهرة دیوگون عباسیان و عمال 

بودن مبانی حکومت این جماعت پی برد و ضمن غزنوی و سلجوقی آنها شد و به تهی

دن از آنها، با صراحت به انتقاد پرداخت و دمی از مبارزه با مفاسدشان دست جداش

بودن خلیفة عباسی های بسیاری برمیخوریم كه بر باطلبرنداشت. در دیوان ناصر به نمونه

تأكید شده است. این در حالی است كه غالب مردم خراسان در آن زمان، تحت تأثیر 

ض بودند و هرگز واقعیت را آنگونه كه بود، تبلیغات آل عباس، سرگرم اطاعتی مح

نمیدیدند، بلکه از دید آنها، واقعیت آن چیزی بود كه حاكمان ترسیم میکردند. ناصر در 
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بودن چنین فضایی، با بینشی قوی كه محصول درک و شعور باالی او بود، از قالبی و جعلی

ی برای اثبات ناالیقی آنها خالفت عباسیان و نیرنگ ایشان آگاه شد و از هر فرصت و ابزار

بهره برد. از اینرو، دست از زندگی مرفه مادی كشید تا با پیوستن به دریای حقیقت )بزعم 

وی(، روح ناآرامش را رام كند و به درک بهتری از واقعیت برسد. پیرو این نگاه، ناصر از 

« فرعون»(، 412)دیوان ناصرخسرو: « شیطان و ابلیس»خلیفة عباسی با نامهایی چون 

« دیو»(، 299)همان: « مار»(، 247)همان: « كژدم»(، 344)همان: « خوک»(، 51)همان: 

 ( و ... یاد كرده است.436)همان: « سگ»(، 351)همان: 

 ز  من  معـزول  شد  سلطــان  شـیطان            ندارم  نیـــز،  شیطــان  را  به  سـلطان                    

 اگر  بر  بُرد  شیطان  سر  بـه  سرطــان؟           چهــدارم،  مــر  مرا  ســرم  زیــرش  ن

 همی دانم  كه  گر  فــربه  شود  ســگ            نه  خامــم  خورد  شــاید  زو  نه  بریان                       

 یـــوان                           نگوید كــس كه ناكــس جز به چاهست            اگــرچه بر شــود ناكـــس به ك

 به  مهمــانیش  نایـم  زانکـــه  ناكــس           بخــمانـد  بـه  منـت  پـشـت  مهمــان

 (106)همان: 

ویژگی دیگری كه مزلو برای انسانهای خودشکوفای آگاه به واقعیت مطرح میکند، 

(. نمود این 218صیت، بودن است. )انگیزش و شخ روشنفکری و پژوهشگری و اهل علم

اند: مشخصه آشکارا در اندیشه و شخصیت ناصر دیده میشود، بطوری كه معاصران او گفته

در علم ملل و نِحَل و كسب اطالع بر مذاهب و ادیان نیز، رنج فراوان برده و نه تنها »

بئین مذاهب اسالمی را غور رسمی كرده، بلکه ادیان دیگر مانند دین هندوان و مانویان و صا

و یهود و نصاری و زردشتیان را نیز، تحصیل كرده و از كتاب زند و پازند مکرر صبحت 

( افزون بر این، آثاری كه شاعر در شماری 640)افکار و عقاید كالمی ناصرخسرو، «. میکند

های علوم متداول آن روز، همچون ادب، حکمت و كالم از خود به یادگار گذاشته، از شاخه

ی در تأیید این مطلب است. گذشته از این، ناصرخسرو بارها از خود با سند محکم دیگر

عنوان حکیم و عالِم یاد كرده و به عوام و خواص توصیه كرده است با خواندن شعرهای او و 

تدبر در آن، ظرف وجودی خویش را از آب حکمت لبریز كنند و مقدمات الزم را برای 

( دیوان 409 ؛ همان،9، د. )دیوان ناصرخسرورسیدن به درجات خودشکوفایی فراهم آورن

اندوزی و ناصر مشحون از ابیاتی است كه در آن از مقام شامخ علما تجلیل شده و دانش

 آموزی به انحاء گوناگون تبلیغ شده است.حکمت

 جهانسـت  به  آهـــن  ببایدش  بسـتن            به  زنجیر  حکمت  ببند  این  جهـان  را
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 اگـرچـه گشـــاد اسـت مــر هـر دوان را           بند جهــان: علم و طاعت دو چیـز است

 تنت كــان و جــان گوهـر علم و طاعت           بدین  هـر  دو  بگمـار  تن را و  جـان را

 (10)همان: 

 پذیرش خود، دیگران و طبیعت -2-3
شان را بدون آزردگی یا برای افراد سالم، امکانپذیر است كه خود و فطرت»از دید مزلو 

شکوه و شکایت و حتی بدون تفکر زیاد دربارة موضوع، بپذیرند. آنها میتوانند فطرت بشری 

خودشان را با همة نقایصش و با همة تفاوتهایش با صورت مثالی، بشیوة رواقی و بدون 

( آنها 219)انگیزش و شخصیت، «. اینکه واقعاً توجهی به آن داشته باشند، بپذیرند

ها، هیجانها، میخواهند كاستیهای جسمانی وجودشان را نادیده بگیرند؛ چراكه انگیزهن

 (323ها و نظامهای روانشناسی، استعدادها و نقاط ضعف خود را كامالً میشناسند )نظریه
در قصاید ناصرخسرو آشکارا به ضعفهای جسمانی نوع بشر و محدودیتهایی كه در وجود 

ه است. شاعر به نقصهای جسمانی اذعان دارد و آن را بخشی از آدمی جای گرفته، اشاره شد

فرآیند زیستی انسانها میشمارد. در مقابل، نقصان واقعی در نگاه ناصر، بیخردی و عدم 

های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. او خطاب به ناصبی بصیرت در شناخت دقیقه

ی، به ژرفای اندیشه و منش او گرفتن بر ضعفهای جسمانی وبیان میدارد كه بجای خرده

بنگرند و با داروی حجت و برهان برآمده از دین، نژندی و سستی كالبد خاكی خود را 

 درمان كنند.

 م بصیرت نگر مراــچشه اقالن بــچون ع          امــتم مرا  ببینی  كه   همی بایدت   گر

 زون است اثر مراـتاره فــسرخ پرــزین چ          نـم زانکه در سخــمنگر بدین ضعیف تن

 (12)دیوان ناصرخسرو: 

 احمر ةن وین گونـتی تــدرشه ر بــمنگ            را نفس ضعیفست و نژندستـگفتم كه م

 رـــمنک م ـننیوش  و م ـنیندیش درد  وز             انــبره و  جت حبی هرگز  نخورم  دارو 

 (511)همان: 
كه بطور طبیعی در آنها وجود دارد، ناراحت نمیشوند.  انسانهای خودشکوفا از كاستیهایی

آنچه افراد سالم، واقعاً از آن احساس گناه )یا شرمندگی، نگرانی، غم یا تأسف( میکنند، »

عبارت است از: معایب قابل بهبود مانند كاهلی، بیفکری، بدخلقی، رنجاندن دیگران؛ بقایای 

( در 221)انگیزش و شخصیت، «. و حسد دیرپای فقدان سالمت روانی مانند تعصب، رشک

شعرهای ناصرخسرو، تالش برای تغییر كاستیهای غیرفطری بسیار برجسته است. او در 
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بیتهای متعددی به مخاطبان خود )غالباً ناصبیان خردباخته( توصیه میکند كه با پاره 

بر دو  كردن ریسمان نادانی، نهال نحیف خرد را در وجود خویش پرورش دهند و با تکیه

ای روشن را رقم عنصر دین و اندیشه، خط بطالنی بر سیاهروزیهای خود بکشند و آینده

بزنند. ناصر عقیده دارد كه آدمی با علم و طاعت بر ضعفهای جسمانی و عریانی ظاهری 

 ای از جنس بصیرت و تفکر بر تن روح و جان خویش میپوشاند. غلبه میکند و جامه

   نال ت ـگش وی ـــق اندی ــم بیبار  چو            لـــعق  بارست  و نالست  ل ـجه را   تو

 ...نال ار ـب دان ــب  الیـــبن ار   کـــولی           تــرواس  الیـنن  ار  نالتــزش  این  از

 خالل چون  ان ـج انده ـــم  بیدانشی ز            داروارــــسپی ن ـت دت ــــبال  یـــهم

 بال ویش ــخ ش ــدان ره  از  ان ــــبج           یـــهم  دـــبال بع ــط  ره  از  تـــتن

 (252)دیوان ناصرخسرو: 

 مداریمسأله -3-3
مدار هستند تا خودمدار و در كل، مزلو بر این باور است كه افراد خودشکوفا غالباً مسأله

( و به مسائل 224های شخصی ندارند )انگیزش و شخصیت،  توجه چندانی به خواسته

نگاهی ( اگر هم، نیم476 دهای روانشناسی،دنیای بیرون توجه بیشتری نشان میدهند. )بنیا

محوری مکنون است. به خویش داشته باشند، باز هم در ژرفای این توجه، رویکرد مسأله

های خود را فدای هدفی بزرگتر میکنند تا جامعه و اعضای آن به شکوفایی و آنها خواسته

های اجتماعی پیش از ل دست یابند. بنابراین، برای یک انسان خودشکوفا، رفع دغدغهكما

 حل مسائل شخصی در اولویت قرار میگیرد.

با مرور زندگی و آثار ناصرخسرو، میتوان به این جنبه از شخصیت او پی برد. ناصر بعنوان 

متحمل سختیهای محور، برای برهمزدن مبانی نامبارک حاكم بر جامعه، انسانی مسأله

بسیاری شد و با ایجاد خودآگاهی در میان مردم، طرحی نو درانداخت. تالش او، ایجاد 

تغییراتی بنیادین در زندگی دنیایی و معنوی مردم جزیرة خراسان و گسترش و ترویج آیین 

اسماعیلی بوده است. در نتیجه، پرداختن به این محورها فرصتی برای توجه به آمال و 

ردی باقی نمیگذاشت. ناصر خود را كامالً فراموش كرد و دست از جان و مال و تمنیات ف

مکنت شست و در یمگان سکنی گزید تا با تحمل همة سختیها اهداف مورد نظرش تحقق 

 پیدا كند. او دربارة شرایط سخت زندگی در یمگان میگوید:

 ری تو فریاد از تو خواهم، آی ربالسعالم           به زندانم از این دیوانگان ،دریمگان  من به

 ؟سببرهایش را  لتـفضاز  جز كه  كه جویماز            چون بماندم بیزوار سنگیناندر این زندان 
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 سبنهمزبان و همنشین و همزمین و هم            ستند بیزار و نفور از صحبتمهجمله گشت

 شغب بیمعالم از  خویش وتقصیر جاهل از من             نام نگوید كس من، ةكس نخواند نام

 شور و جلب همهآورد این  منفضل  بر سرم            عامه بر من تهمت دینی ز فضل من برند

 (96-97)دیوان ناصرخسرو: 

ای دارای رسالتی در زندگی هستند و وظیفه»مدار مزلو بر این باور است كه افراد مسأله

ای دارند كه بسیاری از نیروی آنها را بخود مسألهبرای انجام دادن دارند و خارج از خودشان 

محور، كارشان را بخشی از ( افراد مسأله224)انگیزش و شخصیت، «. اختصاص میدهد

هویت خود میدانند. در نتیجه، برای استواری ساختار هویتیشان از هیچ كاری فروگذار 

«. ها دریافت میکنندكارهایشان غالباً مستقل از پاداش بیرونی است كه آن»نمیکنند و 

( بیگمان، ناصرخسرو نیز، برای ادای رسالتی كه بر دوش 98، آبراهام مزلو و خودشکوفایی)

او بود )مقام حجت خراسان(، با خروج از نقطة آرامش خود، تن به سختی داد و بیخانمان و 

 دفی است كهشناسی در نتیجة تقاضای اصل و هحس وظیفه»آواره در یمگان سکنی گزید. 

شناسی را بمیزان و اگر ما میل داریم فداكاری كنیم تا آن حس وظیفهآدمی انتخاب كرده 

)روانشناسی و اخالق، «. عادی برقرار داریم، بهتر است با میل و آزادی كامل فداكاری كنیم

( بنا بر این اصل، ناصر همة رنجها را برای تحقق فرمانروایی فاطمیان بر سرزمینهای 153

شناسی، همة ظرفیتهای ن خرید و با درک و دریافت منطقی مقولة وظیفهاسالمی، بجا

 شناسیجسمانی و معنوی خویش را در این راه بکار گرفت. او در ارتباط با حس وظیفه

 خود نسبت به جامعه و مردمی كه با آنها سر و كار دارد، میگوید:

 انـبهم   جــرن  و    النــــف  با   زیان             ویمــنج ود ـخ ود ــس و  انی ـــآس در 

 انــازیش  راه  بتابم ود ـــنی خ رــــگ و           ازدارمـــب   اـــــبدیه  از   را    دانـــب

 ارزان  باشد آن   آنچ  مـــنفروش  رانــگ           وب و نیکوستــت و بد را خــنگویم زش

 یمانـــپش  ردنـناك  کـــنی  بر  زــبج            نباشم رگز ـه و  م ـــكوش ی ـــنیکه  ب

 (108)دیوان ناصرخسرو: 

 گیری و نیاز به خلوت و تنهاییکیفیت کناره -4-3
بطور قطع، انزوا و خلوت را بمیزان بسیار بیشتری »از نگاه انسانگرایان، افراد خودشکوفا 

دور از صحنة نزاع باشند و  از افراد معمولی دوست دارند. اغلب برای آنها امکانپذیر است كه

های )نظریه«. از آنچه كه موجب آشفتگی دیگران میشود، خود را آسوده و آرام نگه دارند

( در قصاید ناصرخسرو، بارها به این موضوع اشاره شده است كه 117روانشناسی شخصیت، 
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ر، اگرچه تنها بودن منطقیتر از همنشینی با انسان نادان و یار ناموافق است. از دید شاع

آدمی موجودی اجتماعی محسوب میشود، اما مصاحبت با كسانی كه بلحاظ شخصیتی 

وضعیت مناسبی ندارند، آثار مخرب بسیاری بهمراه خواهد داشت. در عوض، برقراری روابط 

دوستانه با افرادی كه از ارزشهای نیکو و صفات پسندیده برخوردار هستند، آثار مثبت 

قابل میگذارد. در جریان این تأثیر و تأثرهای اخالقی، فرد بسیاری بر شخصیت فرد م

های ارتباط، تحوالت معنوی ارزشمندی را تجربه میکند و به تأثیرپذیر بعنوان یکی از سویه

فردی بالنده و خودشکوفا بدل میشود. ناصر عقیده دارد در صورتی كه شرایط الزم برای 

ر الویت است؛ زیرا آدمی را از فتنة اهل گزینی دچنین مصاحبتهایی فراهم نشود، خلوت

 غوغا دور نگه میدارد.

 تنهــا  به  صــدبار  چـو  با  نادان  همتا                          چــون  یار  مـــوافق  نبود  تنهـا  بهـتر

 برو ننگ            بهــتر  ز  ثریاست  كه  هفت  است  ثریا نیستخورشید كه تنهاست ازان 

 (4ن ناصرخسرو: )دیوا

 خودمختاری و استقالل فرهنگی -5-3
آنان »افراد خودشکوفا دارای استقالل نسبی از محیط طبیعی و اجتماعی خود هستند؛ 

های ؛ )نظریه«های شطرنج نیستند كه توسط دیگران مورد دستکاری قرار گیرندمثل مهره

د، نه انگیزش كمبود؛ تحت كشش انگیزش رشد قرار دارن»( زیرا 118روانشناسی شخصیت، 

لذا در مورد رضامندیهای عمدة خودشان متکی به دنیای واقعی یا سایر افراد، فرهنگها یا 

وسایل رسیدن به هدف و بطور كلی، متکی به رضامندی خارجی نیستند، بلکه آنها برای 

پیشرفت خودشان و رشد مداوم، به تواناییهای بالقوه و منابع پنهانی خودشان متکی 

( به باور مزلو، این ویژگی در شخصیت شمار محدودی 227)انگیزش و شخصیت، «. دهستن

 از انسانها نمود دارد.

دره، نشان میدهد نگاهی به زندگی پر فراز و نشیب ناصرخسرو در دربار غزنوی و یمگان

كه او از شخصیتی خودمختار و مستقل برخوردار است. او كه در ابتدا همنشین امیران و 

ن بود، با پی بردن به ماهیت حقیقی حکومتهای عباسی و غزنوی، از آنها دوری درباریا

جست و برای سرنگونی بساطشان دست به اقدامات علمی و فرهنگی بسیاری زد. او با 

هنجارگریزی فرهنگی، مبانی حکومتی و دینی عباسیان را به چالش كشید و با طرح 

ن، بازتعریفی از فرهنگ آرمانی مورد نظر ای یعنی حکومت دینی فاطمیاای مقابلهنظریه

خود ارائه داد. او در ابیات گوناگونی به این استقالل فکری و فرهنگی اشاره كرده و 
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های مخاطبانش را به بازنگری در نگرشهای پیشین و كهن دعوت نموده است. توصیه

 میشود.ناصرخسرو، دربرگیرندة عامه نیست و شامل خواص )درباریان و شاعران( نیز، 

 کالـــس سفال  و   ننگ  از خور  سنگ            آبروی ، نان  به روش ـمف و  ور ــخ كم 

 یَنـــال عــــیال   و طـــوغان   ةدـــبن           را آزاده  ودن ــــب ود ــــب  تــــــزش

 حال؟ وب ـخ  ویــش آنکه  ع ـــطم بر            تــزش  امــن  از همی  نداری  رم ـــش

 الــهم نپسندم   شكه ی ــكس ش ــپی          من  انـــج بشود  گر   ومـــنش  نـــم

 (348)دیوان ناصرخسرو: 
یکی از رویکردهای انتقادی ناصرخسرو، دعوت ناصبیان به استقالل فکری و اندیشیدن 

پرسشهای منظور، فرهنگ دینی منحرف این جماعت را به چالش كشیده و با است. او بدین

درپی، مبانی اندیشگانی آنها را نقد كرده است. جبرباوری بعنوان یکی از عقاید بنیادی پی

ناصبیان، از سوی اشاعره در جامعة اسالمی گسترش یافت و بحدی گسترش یافت كه مایة 

ابتذال فکری بسیاری از مسلمان گردید. ناصرخسرو كه در مکتب فاطمیان به آزادی نسبی 

ة سودجستن از خرد باور داشت، ضمن رد این نگرش مردود دینی، با آدمی در سای

 رویکردی هنجارگریز، خواهان بازنگری در آن شده است.

 م؟ــغ بیهوده   به  باید ورد ــخ را ـــچ           لمــق  تهــرف و  ت ــسبوده  ارـــك اگر 

 ذم نه   و مدح   نه تو  بر   تـــنیس روا            بد  نه  و  کـنی  نه  تو از   ناید ر ـــگ و

 نمــــص تد ـــپرس  زدـــای  انــــبفرم           تـبتپرس ر ـــاگ الست ـــمح وبت ــعق

 (62)همان: 

 تجربۀ اوج -6-3

اند، غالباً مبهم و ناآشکار توصیفاتی كه آزمودنیهای مزلو از این تجربة لذتبخش ارائه داده

شدن افقهایی نامحدود اند كه مبتنی بر گشودهشابهی سخن گفتهاست. آنها از احساسات م

ها افراد خودشکوفا از احساسی در برابر دیدگان وجودشان بوده است. در این لحظه

اند و موفق به تجربة احساس تر از قبل، برخوردار شدهنیرومندتر و در عین حال، درمانده

( 156اند. )روانشناسی شخصیت، شده شدید وجد، حیرت و هیبتی فراتر از زمان و مکان

اند، در دو دستة اوجگرا و غیر اوجگرا جای ای شدهكسانیکه موفق به درک چنین تجربه

بیشتر حالت تقدس و شاعرانه دارند و این »میگیرند. از نگاه مزلو، خودشکوفایان اوجگرا، 

چنین افرادی غالبًا ( 156)انگیزش و شخصیت، «. ها عمدتاً صوفیانه و مذهبیوار استتجربه

ها و ادیان میپردازند، در حالی كه افراد خودشکوفای به تدوین شعر، موسیقی، فلسفه
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بهبوددهندگان اوضاع اجتماعی جهان، سیاستمداران، فعاالن در امور جامعه، »غیراوجگرا 

 (231)همان: «. طلبان و مجاهدان را تشکیل میدهنداصالح

هد كه او در هر دو دسته جای میگیرد. وی از بررسی شخصیت ناصرخسرو نشان مید

طرفی، گرایش شدیدی به شعر و مذهب دارد و از طرفی، كنشگر مسائل سیاسی و 

اجتماعی است. قدرت شعری وی بر اهل ادب پوشیده نیست. خود او نیز، به این امر اشاره 

نگهبان قلعة كرده و سخنان منظومش را مایة تازگی كالم پژمردة پیشینیان دانسته است و 

سخن دانسته است. نباید از این نکته غافل بود كه نگاه ناصر به شعر، ابزاری است. او خود را 

پادشاه شعر فارسی معرفی میکند و بیان میدارد كه با عنایت پیامبر اسالم و خاندان او به 

ب های دینی در اشعار ناصرخسرو اصل محسواین مرتبه مفتخر شده است. بنابراین، سویه

میشود. بعبارت دیگر، قصاید او مرامنامه و مانیفستی برای دفاع از دین )خاصه تشیع 

های اوجگرا و باورهای ایدئولوژیکش را در ابیات متعددی اسماعیلی( بشمار میروند. او تجربه

 بروز داده است. 

 زال  ایزلیخ  یوسف  ونــافس  ز و ـــچ           ریده سخنــد پژمـــازه شـــن تـــبه م

 «تعال»ش گویم ـون منــر چــز بس فخ           نـسخ ر ـس  بركشد ک ــفل  الیــعه  ب

 كوتوال ن ــم  بعـــط از  ه ـب د ـــنیاماندرون             نغـــز  سخنـهای   یـــهقلعه  ب

 لآ و   رسولست كز  بل  ت ـنیس من  ز             رــاهی و امـــن پادشــــرا بر سخــــم

 (251)دیوان ناصرخسرو: 

كنشگری اجتماعی و فعالیتهای سیاسی ناصرخسرو نیز، امری بدیهی و بسیار واضح است. 

او پس از سالها حضور در دربار غزنوی، به جنبش اسماعیلیه پیوست وی در نقش یک 

نکوهش آنچه در جامعة آن روز سزاوار است، یعنی نکوهش حکام و »مصلح اجتماعی، به 

طین جائر و ستمگر، شاعران شعرفروش درگاهی، علما و دانشمندان متظاهر دین به سال

دنیا فروش، مردمان دنیاپرستی كه برای دستیابی به چند روزی عیش مادی، پیرو سالطین 

های ( پرداخته است. بنابراین، دغدغه144)ناصرخسرو و ادب اعتراض، ...« اند و ستمگر شده

شناسی و اصالح وضعیت موجود، اجتماعی او به نیت آسیب سیاسی ناصرخسرو و نقدهای

 بسیار برجسته و محرز است.

 

 شـــاه           ضـیاعـــی  یـا  عقـــاری  یـا  عقـــالی   درایا   گـردنت   بســـته   بر   

 ســــوی  دانــا  به  از  مـــالی  كمـالی           كمـــالت كـــو؟ كمـــال اندر كمالست
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 گــوید  گـــزافه  قــــال قــــالینه  آن  داناست  كز  محـــراب  و  منبر            همی

 (310)دیوان ناصرخسرو: 

 

 حس همدردی -7-3
مزلو عقیده دارد كه انسانهای خودشکوفا علیرغم خشم، ناشکیبایی و یا بیزاری ناگهانی، 

منوعان خود هستند. به دارای احساس همسانی، همدردی و عطوفت عمیقی نسبت به ه

این دلیل، تمایلی واقعی برای كمک به نژاد بشر دارند، بطوری كه گویی همگی آنها اعضای 

این ویژگی غالباً یک نوع ( »231یک خانواده محسوب میشوند. )انگیزش و شخصیت، 

آید كه شبیه به نگرش یک برادر یا خواهر بزرگتر به خواهر یا برادر برادری بحساب می

( نمود این موضوع در اندیشه و شعرهای 504های شخصیت، )نظریه«. کتر استكوچ

ناصرخسرو دیده میشود. او عمیقاً در فکر رهایی مردمی بود كه بزعم وی در بند گمراهی و 

 ظلم قرار داشتند و در فضایی نامساعد زندگی میکردند. 

 شناسی  و  گشـــاده  شودت  در       تا  راه             كنقفل از دل بردار و قران رهـــبر خود 

 چـون تو بسی بودم  گمراه  و  محـیّر منور  راه  نیابی  نه  عجب  دارم؛  زیــراک            

 (507)دیوان ناصرخسرو: 

خودشکوفاها گاهی كه وضعیت ایجاب میکند، بدون ثبات و خشن میشوند و رفتارهایی 

واكنشهای خصمانة آنها به »وز آن محال است. از آنها سر میزند كه در شرایط عادی بر

؛ )انگیزش و «دیگران سزاوار است ]و[ بصالح فردی است كه مورد حمله قرار گرفته است

( زیرا آنها دارای احساس همدلی و درک دیگران هستند و گرایش شدیدی 233شخصیت، 

در انسان ( تبلور حس همدردی 355های شخصیت، به دستگیری از مردم دارند. )نظریه

حقیقتی در نظر او بسیار روشن و واضح است، ]اما آن »خودشکوفا از آنجا نشأت میگیرد كه 

( به این اعتبار، 231)انگیزش و شخصیت، «. حقیقت[ از دید اكثر مردم پنهان است

دیدگاه آنان نسبت به افراد دیگر، حتی افرادی كه دارای رفتارهای قابل قبولی نیستند، »

( ناصرخسرو نیز، با 118های روانشناسی شخصیت، )نظریه«. ت ]درونی[ استتوأم با عطوف

وجود همة خشونتهای زبانی و لحن تندی كه نسبت به جماعت ناصبی بکار میگرفت، در 

نهایت، دلسوز این جماعت بود. او از این واقعیت كه عباسیان و عمال غزنوی و سلجوقی 

د، كامالً آگاه بود. از اینرو، با همة توان آنها، مردم را بسوی گمراهی هدایت میکردن

عاری از منطق  میکوشید دیگران را با این واقعیت محرز آشنا كند، اما زمانیکه با عنادورزی
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عوام متعصب مواجه میشد، به آنها میتاخت و لب به نکوهش و سخره میگشود. بنابراین، در 

اصر هرگز طبیعت انسانی ناصبیان را دوستانه وجود دارد. نكنه این استهزاء، نگرشی همنوع

به سخره نمیگرفت، بلکه پیکان نکوهشهای او بسوی كاستیهایی نشانه میرفت كه قابل رفع 

های اخالقی قابل اصالحی بود كه این بودند. نادانی، تعصب و عدم تفکر، بارزترین رذیله

 جماعت را به شکوفایی شخصیتی و فکری میرساند.

 كه  مــا  ز  مشــغلة  تو  ز  خانه  آواریم                          ز  تا  سخن  گوییملجاج  و  مشغله  مآغا

 ز بهــر تو كه همی خویشتن هالک كنی            به بیهُشی، همگان روز و شب به تیماریم  

ـاچو  آگهیم  كه  مستی  و  بیخرد،    یم        اگرچـه  سخـت  بیـازاری،  از  تو  نازار          را  م

 وز آن قِبَــل كه تو حکمـت شنود نتوانی          همیشه با تو به حکمت دهان به مسماریم              

ـهست حـیله تریاقست          ز ما  بخواه، گمان تو را كه مــار گزیده  مـا ماریم؟   چون بری ك

          اریمفز ك تو  نزد  ما  كه  نیست  شگفت            کرــوش است شِــنزد مردم بیمار ناخه ب

          بسیاریمنه یار و ما سار و مورچه بــچو م            ه شماــزار از شما اگرچــا و هــز م یکی

 مـاریـشمـن  پاهس را  ما ش  هـك ود ب  روا           تور بر یک مردــد ســپه نباشد پانصــس

 (71-72)دیوان ناصرخسرو: 

 فردیبین روابط -8-3
نها كه ویژگیهایی مشابه خودشان دارند، افراد خودشکوفا تنها با گروه محدودی از انسا

« دایرة دوستان نزدیک آنان چندان بزرگ نیست»ارتباط برقرار میکنند. به این اعتبار، 

اند، محبت و دوستی آنها نسبت به دوستانی كه برگزیده»( و 156)روانشناسی شخصیت، 

( آنها به 200های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، )نظریه«. عمیق است بسیار جدی و

تعداد معدودی از مردم عمیقاً عالقه دارند؛ زیرا برای نزدیک شدن به یک فرد، زمان زیادی 

( بواسطة برخورداری از این ویژگی، افراد خودشکوفا 232الزم است. )انگیزش و شخصیت، 

ای دغلکار، متظاهر و خودخواه ایستادگی نشان میدهند تر از دیگران در برابر شخصیتهساده

 و نسبت به رفتار نادرست آنها صراحتاً انتقاد میکنند.

در قصاید ناصرخسرو بر انتخاب همنشین نیکو تأكید فراوان شده است. او همصحبتی با 

ای را دون شخصیت واالی انسانی میدانست و معتقد بود، آدمی برای چنین افراد سفله

معنوی نیاز به همنشینی نیکوسرشت و خودشکوفا دارد تا در اثر معاشرت با وی،  صعود

 تعالی یابد.
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 با هركس منشین و مبُـر از همگــان نیز           بر راه خــرد رو، نه مگــس باش نه عـنقا

 (4)دیوان ناصرخسرو: 

 گریزانم؟ و ــــدی از  گر   نکوهیم ه ــچ            ی؟یون هیچ برون ناـی: چیرا گوــر مــم

 وبان و نه خربانم؟ــر تو دانی كه نه گــگ            ییفرما  صحبت  خرم و  گاو  با   چونکه

 ندانم؟ـبخ نهندم ـون نه بخـه كنم چــچ            ندانندـبخ  و ندند ـبخ كه  روهی ــگ با 

   نخندانم  آزار جز  نده ـخ  این ر ب س ـپ            بیازارم چو  ندم ـبخ  ومـــق  این بر  ور 

 (196)همان: 

این افراد نخبه )خودشکوفایان(، برگزیدة دوستان نخبه هستند. نخبه »مزلو معتقد است 

از نظر منش، ظرفیت و استعداد، نه از لحاظ اصل و نسب، نژاد، خون، نام، خانواده، سن، 

دیگر، این افراد بیش از  ( بسخن505های شخصیت، )نظریه«. جوانی، شهرت و یا قدرت

آنکه به مسائل ظاهری و ناپایدار توجه نشان دهند، به امور باطنی و ازشمند عنایت دارند. 

ای بشمار میرفتند. گسترة دوستان او ناصر نیز، با كسانی همنشین بود كه افراد برجسته

ین افراد را ای نداشت. ناصر بهترفردی صمیمانهبسیار محدود بود و با همگان روابط بین

برای دوستی گزینش میکرد و كسانی در شمار یاران غار وی قرار میگرفتند، بلحاظ علمی و 

 اخالقی برجسته بودند. او در وصف دوستان و همنشینان خود در یمگان میگوید:

                       مانــده  بــه  یمگــان  بمیان  جـــبال            نیستم  از  عجـز  و  نه  نیز،  از  كـــالل   

 یکســـره   عشــــاق   مقـــال   منـند           در  گه  و  بیـگه  به  خــراسـان  رجـال                               

 نامـــة  مــــانی  و  نگـــارش  نکـــال                                     وز  سخـــن  و  نامـة  من  گشت  خوار

 اشعـــار  مــــن           گــنگ  شــدی  رؤبــه و عــجاج   لـال  همیـر  شنوندی  گــ

 (347)دیوان ناصرخسرو: 
ای همنشینی با چنین افرادی باعث شده بود كه ناصر به شخصیت دینی و علمی برجسته

ؤبه نیز، های بزرگانی چون مانی و ردر زمان خود بدل شود و اعتبار و روایی آثار او از نوشته

فراتر رود. هدف شاعر از سرودن ابیات باال، خودستایی صرف نیست، بلکه میخواهد توجه 

مخاطبان خود را به این موضوع جلب كند كه دقت در گزینش دوستان و مصاحبان نیکو، 

 اثری بسیار شگرف در تقویت ویژگیهای معنوی انسان دارد.

 ساختار مَنشی مردمگرا -9-3
است كه افراد خودشکوفا به عمیقترین مفهوم ممکن، مردمگرا هستند و  مزلو بر این باور

با هر كسی كه از منش مناسبی برخوردار باشد، بدون در نظر گرفتن طبقه، تحصیالت، نژاد 
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( این ویژگی در 233و یا رنگ، میتوانند مهربان باشند و هستند. )انگیزش و شخصیت، 

آنچه برای او اهمیت دارد، اصل انسانیت  شخصیت ناصرخسرو نیز، بسیار برجسته است.

ارزش. آنچه موجب میشود ناصر فردی را بر فرد دیگر است، نه ویژگیهای انتسابی كم یا بی

های انتسابی و سطحی است كه برتری دهد و زبان به ستایش او بازكند، فراتر از شاخصه

حترام است كه بیشتر به غالب مردم به آن نظر دارند. برای او انسانی ارزشمند و درخور ا

امور روحانی وجود خود توجه میکند و برای بالندگی و شکوفایی ظرفیتهای بالقوة معنویش 

میکوشد. در مجموع، ناصرخسرو در اشعارش، از سه اصل مهم برای ارزشگذاری افراد 

 اندوزی.استفاده كرده كه عبارت است از: نیکوسخنی، خردورزی و دانش

 بدینصورت؛ ازیراک           واال  بسخـــن  گردد  مردم،  نه  به  باال نیکو بسخن بشنو، نه

 هر چند   فـزون  گردد  سـپـیـدار  درازا           بادام  به  از  بید  و  سپیدار  به بار  است

 (5)همان: 

 خرد است آنکه چو مــردم سپسِ او برود            گر گهر روید، در زیر پِیش خاک سزاست

 ستثناست و خطاب ا هلآن است كه مردم ز بهــا و  شرفش            از خداوند جهان ا خرد

 (21)دیوان ناصرخسرو: 

 شو وفاضـل    پسر، عالمو درفضل است ایدرعلمشرف

 علمان سوی بلعــمتو عـلم آور، نسـب مآور چو بی

 نه چون موسـی بود هركس كه عمـرانش پدر باشد         

 باشد مـادرش مریم        ـی بود هـركس كهچون عیسنه

 اگر  دانش  بیلفنجی  به  فضــل  تو  شــرف  یابد           

 و مادر و فـرزند و جد و خویش و خال و  عمپدرت

 (81)دیوان ناصرخسرو: 

افراد خودشکوفا قادر هستند با هر كسی كه چیزی در چنته دارد و میتواند بر علم آنها 

آمیز و ( و نگاهی تبعیض356های شخصیت، ای برقرار كنند )نظریهطة دوستانهبیفزاید، راب

كامالً آگاهند كه در مقایسه با آنچه كه »همراه با تحقیر نسبت به او نداشته باشند؛ زیرا آنها 

( در 234)انگیزش و شخصیت، «. میتوان دانست و آنچه كه دیگران میدانند، اندک میدانند

و فروتنی در این افراد نمود دارد. چنین رویکردی از آنجا سرچشمه نتیجه، نوعی تواضع 

میگیرد كه خودشکوفاها هیچ پایانی برای توانمندیهای آدمی قائل نیستند و معتقدند هرچه 

رفتار آنان نسبت به دیگران »بیشتر بیاموزند، تواناتر و كاملتر خواهند شد. به این دلیل، 
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« ، بلکه در ارتباط خود با دیگران متواضع و مهربان هستندآمیز نیستبرتریجویانه یا تمکین

( و بجای مقاومت در برابر دانشهای گوناگون، میکوشند از چند 157)روانشناسی شخصیت، 

 و چون آن باخبر شوند.

)دیوان «. جز به علمی نرهد مردم از این بند عظیم»ناصر نیز، بر این باور بود كه 

آموزی و یادگیری از دیگران بود و چنین واره در پی علم( از اینرو، هم189ناصرخسرو: 

رفتاری را دون شأن خود نمیدانست. او هنگامی كه در باورهای دینیش دچار تردید شد، به 

مطالعه در مبادی مذاهب و ادیان گوناگون پرداخت و به دور از هرگونه تعصب و غروری، به 

است كه ناصر مذاهب شافعی، مالکی و  كشف حقیقت مشغول شد. نادری در این باره آورده

حنفی را بررسی كرد و پیروان این مذاهب را در پاسخ به پرسشهایی كه در ذهن داشت، 

های دینی خود را با پارسیان، تازیان، هندوان، مانویان، ناتوان یافت. در نتیجه، دغدغه

وان همة این ( و سعی كرد از پیر33صابئان و دهریان در میان گذاشت )دانای یمگان، 

باورها مطلبی بیاموزد. به این دلیل، در دیوان ناصر، تجلی اعتقادات ادیان گوناگون نمودار 

 های خود میگوید:است. او در ارتباط با این بخش از تجربه

 ام یاد آمد و نز گلشــن و منظر    برخاستم  از  جای  و  سفر  پیش گرفتم            نَز خــانه

 تــازی وز هـندی وز ترک             وز سِندی و رومــی وز عبری همه یکسراز پارســی و 

 وز فلســفی و مـانوی و صـابی و دهـری            درخواستم این حاجــت و پرسیدم بیَمـر

 گشتم از این بحـر بدان بـررفتم از این شهر بدان شهر             جوینده همیپرسنده همی

 (510)دیوان ناصرخسرو: 

 طنازی فلسفی و غیرخصمانه -10-3
شوخیهای افراد »مزلو بر این باور است كه طنازی افراد خودشکوفا از نوع معمولی نیست. 

عادی كه معموالً با رنجاندن افراد دیگر و نیز، تحقیر دیگران همراه است، مورد پسند افراد 

چیزی كه موجب  ( باید گفت118های روانشناسی شخصیت، )نظریه«. خودشکوفا نیست

پیوستگی نزدیکتری با فلسفه دارد تا با هر چیز دیگر. ]در »بروز خنده در آنها میشود، 

نتیجه،[ آنرا میتوان مزاح واقعی نیز، خواند؛ زیرا تا حد زیادی تشکیل شده است از به باد 

)انگیزش و شخصیت، «. تمسخر گرفتن كل افراد بشر، هنگامی كه دست به حماقت میزنند

( طنزی كه افراد خودشکوفا در پی ارائة آن هستند، چیزی فراتر از خنداندن محض 236

حس شوخی و مزاح آنها »است و در بیشتر موارد درسهای مهمی در ژرفای آن نهفته است. 

( بنابراین، 200های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، )نظریه«. جنبة فیلسوفانه و پدرانه دارد
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آورند، خشک و بیروح تلقی انی را كه این افراد بر زبان میبدیهی است مردم عادی سخن

 كنند.

طنزهایی كه در قصاید ناصرخسرو دیده میشود، بیش از آنکه بخنداند، مخاطب را به فکر 

كشیدن تکصدایی آورد. هدف شاعر، به چالشفرومیبرد و تلنگری ظریف در وی پدید می

آلود، طنز ست و در این فضای خفقانحاكم بر جامعه و نقد مبانی ساختاری حاكمیت ا

بهترین ابزار بشمار میرود. یکی از شگردهای اصلی ناصر در طنزسرایی، بکار بردن لغاتی 

است كه بطور طبیعی باعث تولید خنده در شنونده میشود. مخاطب اصلی طنزهای 

نده خوا« خروس»و « خر»، «ستوران»ناصرخسرو ناصبیانی هستند كه در شعر او با عناوین 

اند. استفاده از تشبیه و استعاره به یاری شاعر آمده تا تصویری طنزآمیز از مخالفان شده

ایدئولوژیک خویش ارائه دهد. اگرچه نگاه تحقیرآمیز ناصر برجستگی دارد، اما این ابیات، 

هجو شخصی و غرضورزی فردی نیست. او بنا به احساس مسئولیتی كه دارد، از گمراهی 

 ت است و برای تلنگر زدن به اندیشة باطل آنها چنین كرده است.ناصبیان ناراح

 بیشتر جز مر ستوران را نمانند، ای رسول          سانند؟ ای رسوله نبینی بر چامتت را چون 

 مانند، ای رسولجهانند و رَ نشتراز  چون خر          دیرــكردی بر همه روز غ كهاز قویعهدی 

 پیغمبركشانند، ای رسول نیزجهودان  چون           تن اوالد توــشلمانان بنام، از كــاین مس

 وقت حجت پر كنیده ماكیانند، ای رسول           اینها ولیکر زدن دعوی كنند پوسان خرچون 

 (541)دیوان ناصرخسرو: 

دلسوزی برای طرف مقابل دیده میشود. او به  های ناصرخسروساخت طنزسرودهدر ژرف

مند و فکری جماعت ناصبی واقف است و نسبت به گمراهی آنان دغدغهضعفهای رفتاری 

است. به این دلیل، از آزارهایی كه از جانب آنها به او رسیده است، چشمپوشی میکند و 

تفاوت ناصرخسرو با مخالفان خود در »آموزی و خردورزی فرامیخواند. مخالفان را به حکمت

اند، ولی او با طنز با ایشان مقابله كرده هجو كرده این است كه مخالفان وی در حقیقت او را

است ]و طنز وی برخالف هجو مخالفان كه شخصی است[، عمومیت و شمول بیشتری 

( واكنش متعادل ناصر در برابر كنش متعصبانة 126)طنز در شعر ناصرخسرو، «. دارد

ت به سرنوشت منصبان فاسد، بیانگر اهداف فراشخصی و حساسیت او نسبناصبیان و صاحب

سازی ظهور حکومتی آرمانی مبتنی بر عدالت دینی است. در نتیجه، نوع بشر و زمینه

 های شخصی در این بیان انتقادی نقش كمتری دارد. انگیزه

 یدیفقها خود  شما   ز  هریک رشوت بی            رشوته چون حکم فقیهان نبود جز كه ب
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 ید؟یود برباـال ز یکدیگر بس خــچون م            ایدب  چه بهر از   دستوری به  ظلم  این 

 یدیقفا  لــاه شما  و  حدند   خور اندر             چنین فعل بد ایشانه ی بــکم الهــاز ح

 یدیوزرا را  لعین   ابلیس مر  یله ـح كز             نام اــعلم  الیــجه سازان یلتــح ای 

 یدیبگشا  ریعتــش بند   شما ت ـوق  دراید           بگش رشوت ةكیس رِــم ســچون خص

 یدیرچ آن بنماـد و نه هـییه بگوــنه آنچ            د و مکرـحس از  ندهید  و  نکنید  هرگز 

 یدیاــب و روز بپــانده شـا مـــمانند عص          انـسلط ا بر درِـکم و قضــلب حــاندر ط

 (447)دیوان ناصرخسرو: 

 پذیریقاومت در برابر فرهنگم -3 -11
افراد خودشکوفا بغایت خودجوش، مستقل و خودكفا هستند. آنها در برابر فشارهای 

ایستادگی میکنند.  ای ویژهاجتماعی و فرهنگی برای فکر كردن و رفتار كردن بشیوه

( بنابراین، آنها كامالً سازش یافته با فرهنگ غالب جامعه 356های شخصیت، )نظریه

آیند، اما بطرز عمیق و ند و اگرچه به روشهای گوناگون با فرهنگ رسمی كنار مینیست

ور پذیری مقاومت نشان میدهند و از فرهنگی كه در آن غوطهمعنیداری در برابر فرهنگ

انسانگراها بر این  (238اند، نوعی جدایی درونی احساس میکنند. )انگیزش و شخصیت، شده

رابر همرنگ شدن با فرهنگ و آداب و رسوم ایستادگی نشان باورند كه خودشکوفاها در ب

( و 164آیند )روانشناسی شخصیت، میدهند و فراتر از شرایط محیطی خود به حركت درمی

 (201های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، )نظریه«. ضد جریان آب شنا میکنند»
نه و اعالم برائت گریزی آگاهاهای شخصیت ناصرخسرو، فرهنگیکی از اصلیترین شاخصه

آشکار از فرهنگ دینی، سیاسی و ادبی غالب بر خراسان آنروزهاست. او پس از نوزایی 

شخصیتی و معرفتی و با درک درست واقعیتهای محیط اطراف، جان خود را از پیلة 

اش تنیده دروغین و پوشالی باورهای غلطی كه خانواده و جامعه پیرامون ذهن و اندیشه

ت و برای پرواز به اوج معنویت و رسیدن به شکوفایی حقیقی، از آن بیرون بودند، رها ساخ

آمادگی بیشتری برای مشاهدة واقعیتها دارند تا »پرید. مزلو هم عقیده دارد كه این افراد 

( 218)انگیزش و شخصیت، «. اینکه تحت تأثیر ... گروه فرهنگیشان قرار داشته باشند

ای گروه فرهنگی غالب نشد و تنها به مسائلی توجه یشهناصرخسرو هرگز تسلیم باورهای كل

میکرد كه حقانیت آن در اثر مطالعه و خردورزی ثابت شده بود. او گاهی از مبانی ادبی 

شده انتقاد میکرد و شاعران شعرفروش را مورد نکوهش قرار میداد. نقدهای ناصر پذیرفته

اط داشت كه در اثر حمایت درباریان در سطحی كالنتر با فضای مسموم ادبی آن روزها ارتب
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طلب ایجاد شده بود. شعر كه میتوانست ابزاری سودمند در و همکاری شاعران منفعت

ای در دست گروهی شعرفروش منافق پیشبرد اهداف عالیة اخالقی و دینی باشد، به بازیچه

تی باطل ای در آن سالها به سنو اهل تزویر بدل شده بود. مضامین مدحی خاصه مدح صله

آمیز و دروغین در حق شاهان و امیران تبدیل شده بود و غالب شاعران با ستایشهای اغراق

ای رسیده بودند. در چنین شرایطی، ناصرخسرو با ناالیق و منحرف، به مال و مکنتی افسانه

درک درستی كه از رسالت حقیقی شاعر و ماهیت راستین شعر داشت، به فرهنگ ناپسند 

ر جامعة زمان خود حمله كرد و آنرا مورد نکوهش قرار داد. ناصرخسرو، پیش ادبی حاكم ب

از تحوالت درونی و پیوستن به اسماعیلیان، یکی از شاعران مداح و مصاحب درباریان و 

ای شکوفا باعث میشود امیران بوده است. بنابراین، تنها برخورداری از ذهنی پویا و اندیشه

نگی غالب كه سالها به آن تعلق داشته است، جدا شود و به راه كه یک فرد از بدنة گروه فره

كشیدن از عافیت دربار غزنوی، تن به سختیها و و روشی دیگر گرایش پیدا كند و با دست

 خطرات سفر مصر دهد. ناصر خطاب به كاسبان دُر دری میگوید:

 شعــرایید  گرـــرا سخــنهای م ای  شعـــرفروشـان  خـراسان  بشناسی            این ژرف

 ی ْ غــزل و عاشـق مدح امرایید؟، میری ز چه یابید چو از حرص             فتــنهحکمتبر 

 تا از طمـــع مـــال شما پشـت دوتایید                طـــبع شما را مریکــتا نشود حکــمت 

 ان سپـسِ آب و گـیاییدمــانـند ســتور            آب ار بشــودتان به طمــع بـاک ندارید

 گویان  كه  شما  از  فضــالییدگردد به دروغی كه بگویید           ای  بیهُده دلتان خـوش

 گر راســت بخـواهید چـو امروز فقـیهان           تزویــرگـرانـند،  شـــما  اهـــل  ریایید

 هل چنین  فتنه چرایید؟فــروشان          جز كز خری و جای امــت بدبخــت بر این زرق

 (447)دیوان ناصرخسرو: 

 گیرینتیجه -4
زبان بسیار ویژه و برجسته است. شخصیت و اندیشة ناصرخسرو در میان شاعران فارسی

او دو دورة متفاوت و متضاد را در زندگی خود تجربه كرده و منظومة فکریش دستخوش 

های شخصیت وی با استناد به یافتهتغییرات بنیادین شده است. در این مقاله، اندیشه و 

آبراهام مزلو، نمایندة اصلی مکتب روانشناسی انسانگرا بررسی و تحلیل شده است. مزلو از 

برای شناسایی افراد خودشکوفا یاد كرده كه در یازده مورد با طرز تفکر و  پانزده شاخصه

 شخصیت ناصرخسرو پس از تحوالت قرابت دارد.
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طلب و همنشین درباریان بود و نگاهی ، او شخصیتی عافیتپیش از نوزایی معرفتی

های مردم در پذیری و توجه به دغدغههای مسئولیتتفننی به شعر و ادب داشت. نشانه

شعر او جایگاهی نداشت و تنها مضامین مدحی و توصیفی مورد نظر وی بود. در این دوران، 

ابستگی آنها به دربار و حکومت بوده معیارهای ناصرخسرو برای ارزشگذاری افراد، میزان و

است. در مجموع، نیمة نخست حیات شاعر، دوران پیشاشکوفایی یا پیشانوزایی است و ناصر 

 با انسان سالم مورد نظر مزلو، فرسنگها فاصله دارد.

ناصرخسرو در دورة دوم زندگی، با كشف حقایق اطراف و مطلع شدن از ماهیت خالفت 

ی و سلجوقی، از این جماعت بیزاری جست و مسیر خود را جدا آل عباس و حاكمان غزنو

-های آیین اسماعیلی و بهرهنمود. او تحت تأثیر مطالعات معرفتی بسیار، گرایش به آموزه

مندی از خرد مقید و اندیشة انتقادی، ظرفیتهای بالقوة خود را بالفعل نمود و به فردی 

ن است كه ناصرخسرو توجه وافری به آدمی و یافته بدل شد. در این دوراخودشکوفا و كمال

نیازهای معرفتی او دارد و تمام تالشهای علمی و مبارزات سیاسی او صرف ایجاد تحوالت 

دینی و سیاسی در جامعة آلوده به گمراهی و تعصب میشود. ناصر بعنوان نخستین شاعر 

عه تاخت. شعر در نگاه او گذار ادبیات اعتراضی شد و به مبانی حاكم بر جامزبان، پایهفارسی

ابزاری اثربخش برای طرح و شرح نظرات مختلفش بوده است. ناصر در دورة دوم زندگی از 

های فردی خودمحور به كنشگری اجتماعی و مردمگرا بدل شد و با نادیده گرفتن خواسته

 شخصی، نیازهای انسانی را در آیینة قصایدش بازگو نمود و حس همدردی در شعر او نمود

های ارزشگذاری افراد، از مسائل وراثتی و انتصابی و مناصب حکومتی بارزی یافت و شاخصه

اندوزی تغییر یافت. او با ترغیب به امور معرفتی همچون نیکوسخنی، خردورزی و دانش

سازی ظهور گریزی و جدایی از خالفت عباسی، درصدد زمینهعوام و خواص به فرهنگ

عدالت دینی بود. ناصر بعنوان شخصیتی خودشکوفا هرگز به  حکومتی آرمانی و مبتنی بر

ضعفهای طبیعی و فطری مخالفان خود نپرداخت و تنها از نقصهای قابل رفع سخن گفت. 

در قصاید او انتقاد از مسائلی چون تعصب و جهل دیده میشود و هرگز به نواقص جسمانی 

گزینی و صر، عالقة او به خلوتافراد اشاره نشده است. نمود دیگر شخصیت خودشکوفای نا

عدم ارتباطات وسیع انسانی است. از نگاه او، تنها بودن از مصاحبت با نادان سودمندتر است 

و به مخاطبان خود توصیه میکند كه تنها با افراد شایسته و خردورز پیوندهای دوستانه 

و بسیار محدود است. فردی ابرقرار كنند. بنابراین، گسترة دوستان و نزدیکان و روابط بین

مزلو عقیده دارد كه افراد خودشکوفا، اوجگرا یا غیراوجگرا هستند. تحلیل شخصیت 
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ناصرخسرو نشان میدهد كه او در هر دو دسته جای میگیرد؛ زیرا از طرفی به شعر و مسائل 

دینی عالقه دارد )شاخصة افراد اوجگرا( و از طرف دیگر، بعنوان مصلح اجتماعی و كنشگر 

های سی شناخته میشود )شاخصة افراد غیراوجگرا(. در منظومة فکری شاعر، تجربهسیا

اوجگرا و غیراوجگرا بکار آمده تا او گامهایی استوار و متقن برای رهایی مردم گرفتار نادانی 

و تعصب بردارد و بسترهای الزم را برای پویایی فکری آنها ایجاد كند. ناصرخسرو در آیینة 

ساخت آید، اما با نگاهی دقیق به ژرفدی و با صراحت لهجه بنظر میقصاید، شاعری ج

هایی از طنز فلسفی و غیرخصمانه و البته، هدفمند دیده میشود. برخی اشعار، نشانه

ای انتقادی دارند و بیش از آنکه مایة خنده باشند، عامل های ناصر جنبهطنزسروده

ازی استفاده كرده است تا ضمن تعدیل تفکرزایی هستند. او از شگردهای متنوع طنزپرد

خشونت و خشکی كالم خود، نظراتش را با روشی متفاوت به گروه هدف انتقال دهد. در 

مجموع، ناصرخسرو بلحاظ فکری و شخصیتی، همان انسان خودشکوفا و سالمی است كه 

ته كه بنا یافآبراهام مزلو با تحقیق بر روی آزمودنیهای بسیار معرفی كرده است. فردی كمال

جو میشود و در رفتارهای خود اشتباه به اقتضائات انسانی، گاهی خشن، پرخاشگر و ستیزه

 بخشی به جامعة انسانی است.میکنند، اما هدف غایی او تعالی
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A Study of Naser Khosrow's Thinking Style with New 

Patterns, Case study: Examining self-actualization Factors in 

Naser Khosrow's Thought and Personality 

 (Based on Abraham Maslow's self-actualization theory) 

Reza Jalili1, Mahdi Nowruz2 

 

Abstract 

Nasser Khosrow plays an important role in Persian poetry. in his 

poems, he has devised and described his social, political, cultural 

and literary concerns and according to ideological beliefs, several 

strategies have been proposed to boost potential human potential. 

in humanistic psychology, too, several studies have been 

conducted around human beings and its hidden capabilities. 

Abraham Maslow, the principal representative of this school by 

explaining self-actualization theory, steady steps have been taken 

to introduce a healthy and complete man. in this research, using 

descriptive-analytical and comparative method based on Maslow's 

comments, Nasser Khosrow's personality and his humanist thought 

have been answered to answer the main question of what his self-

actualization characteristics are? it seems that the components of 

"better understanding of reality and establishing a more egalitarian 

relationship with it", "acceptance of oneself, others and nature", 

"orbital problem", "the quality of resignation and the need for 

privacy and loneliness", "autonomy and cultural autonomy" "peak 

experience", "sympathetic sense", "interconnected relationships", 

"the structure of the people's secretary", "philosophical and non-

personal tone" and "resistance to culture-susceptibility". as much 

as he had in Maslow's subjects, in Nasser Khosrow's personality 

and thought, too, has been prominent. 

Keywords: Naser Khosrow, poetry, Maslow, self-actualization. 
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