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ه.ق.) بيش و پيش از آنكه شاعر باشد، فيلسوف، استاد اخالق و كالميِ  ٤٨١-٣٩٤(ناصرخسرو
دادن مخاطبان به پرهيز از ظاهربيني و تأكيد بر ضرورت تأمل و او بيمانديشي است كه تمام هم ژرف
ل و تحو دادن بهتوجههدف اصلي ناصرخسرو از سرودن اشعار، نگر در امور عالم بوده است. ژرف

که ماهيتش از قبل مشخص نيست  است. و معتقد است انسان موجود استاستعال شخصيت انسان 
به وجود واقعي خود دست پيدا کند. او انسان را مسئول اعمال » انتخاب«و » آزاد«تواند براساس ومي

فيلسوفان  نگران کند.حساس و را نسبت به اين مسئوليت،  و کندداند و سعي ميخويش مي
» دلهره«و » نگراني« اگزيستانسياليست نيز نگاهي كم و بيش مشابه ناصرخسرو به انسان و مسائل او دارند.

)Anguish , Anxietyاز نظر آنان، دلهره و  شود؛ زيرا) از اصول مهم اگزيستانسياليسم محسوب مي
در مکتب اگزيستانسياليسم  ها اساسي مطرح. نگرانيگرددباعث حرکت و استعال انسان مي نگراني
نگراني  و) Anguish of Being)، نگراني بودن (Anguish of Freedom(نگراني آزاد از عبارتند

). در اين مقاله سعي شده است Anguish Before Here And Now» (اکنون«و » اينجا«در قبال 
ها موجود در ديوان ناصرخسرو مقايسه و اگزيستانسياليسم با نگرانيتامسائل اصلي مطرح در مكتب 

نگراني از « اتي،با مالحظ توان آن رانوع خاصّي از نگراني که مي ،عالوه بر اين موارد و بررسي شود
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ناميد، در ديوان ناصرخسرو وجود دارد که در جنب ديگر موارد، در اين مقاله مورد بررسي قرار » طبيعت
ها آنچه از اين بررسي و پژوهش به دست آمد حاکي از آن است که آراء ناصرخسرو شباهتگيرد.مي

شناسانه ها هستيويژه از حيث اضطرابدارد؛ ب ياليسمها و آراء فيلسوفان اگزيستانسچشمگير با انديشه
  و دلهره نسبت به موقعيت و سرنوشت انسان. 

  
  ، دلهره ها فلسفي، کي ير کگورد.ناصرخسرو: اگزيستانسياليسم، واژگان کليد

  
1- مهمقد  

اگزيستانسياليسم يکي ) به معني وجود و هستي است و existenceاگزيستانس(
انسان مبتني  ماهيتو تقدم آن بر  اصالت وجودبر از مکاتب فکر غرب است که

است که پس از  يفلسف ريگ جهت اي شيگرا کينام  واقع،در سمياليستانسياگزاست.
کشيده شد. از  زين ايتاليو پس از آن به فرانسه و ا کرداول در آلمان ظهور  يجنگ جهان

و  ماهيتتر از نظر فالسفة اگزيستانسياليست، وجود و هستي هر چيز، باالتر و متعالي
-توجه ويژه نشان مي به شهود و نيروى فطرتها چيستي آن است. اگزيستانسياليست

پرداختند كه آنان به موضوعاتي مي كردند.دادند و اهميت و كفايت عقل را انكار مي
ها؛ ها و هراسها، هيجانادبيات مطرحند؛ مانند عواطف، اضطراببيشتر در عالم هنر و 

-پرداز و نمايشنامهو شايد بتوان گفت به همين دليل، بيشتر اين افراد، شاعر، داستان

  ). ١٨٤، ص ١٣٧٠نويس نيز بودند(هالينگ ديل، 
دانمارکي،  فيلسوف)،  soren kierkegaardيرکگورد( اولين بار، سورن کي .١

اگزيستانس را به معنا وجود واقعي انسان به کار برد؛ وجود انسان به عنوان يک 
واسطه از خودش آگاه است. از نظر موجود خودآگاه؛ يعني موجود که آشكارا و بي

اين فيلسوفان، خواهد. ها، بشر همان است که خود از خويشتن ميتسياليستانسياگز
شكل دادن  مسئولدانند؛ نه تنها مختار و درنتيجه، مسئول ميهايش انسان را در انتخاب

به عبارت ديگر از نظر اين فيلسوفان، . مسئول تمام افراد بشربه فرديت خويش؛ بلكه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
http://www.google.com/search?q=soren+kierkegaard&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LdUAUpiiB6iC4AS8oIHwCg&ved=0CDUQsAQ
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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- آنچه او از خويشتن ميو  کندآدمي با انتخاب راه خود، راه همة آدميان را تعيين مي

 سازد، نمونه و سرمشقي است برا همة جهانيان.

، اگزيستانسياليسم   پاسخي است كه فلسفه به گسيختگي خودش داده «به تعبير
اگزيستانسياليسم، اعتال شخصيت  اصلي غةدغد) ١٨٣، ص١٣٧٠(هالينگ ديل،  »است.

. طبق اصول اين مکتب، استبه سمت وااليي » شدن«و » حرکت«انسان و تأکيد بر 
خويش را بر اساس آگاهي و » دطرح وجو«يا » وجود«است که » آزاد«انسان موجود 

بايد سعي  ؛ از اينرواست» مسئول«کند. او نسبت به اين انتخاب مي» انتخاب«، »اختيار«
پيدايش  سبب، »مسئوليت«و » دتعه«کند انتخابش را به درستي انجام دهد. همين 

مي شود؛ امر كه با در رفتار انسان  )Anguish , Anxiety» (دلهره«و » نگراني«
شود. انواع ديگر از دلهره نيز در کتب مربوط به مي از آن ياد» نگراني آزاد«تعبير

بودن و نگراني در قبال مربوط به ؛ از جمله، نگراني است اگزيستانسياليسم مطرح شده
  ».اکنون«و » اينجا«ها، زمان و مکان يا به تعبير اگزيستانسياليست

  
  بحث و بررسی-2
 فیلسوفان برجستۀ اگزیستانس و آراء اصلی آنها -2-1

 مارسل ليگابر گورد،رکي توان به سورن کيمي ستياليستانسيمتفکّران اگز انياز م
)GabrielHonoréMarcel) پل تيليش ، (Paul Tillich (چهين شي، فردر 
)Wilhelm Friedrich Nietzsche (، ژان پل سارتر )Jean-Paul Charles 

Aymard Sartre( دگريها نيو  مارت )Martin Heidegger(  اشاره كرد. گفتني
 ينشيب، شيليپل تگارد و رکهي يمارسل و ک لگابري: انداست اين فيلسوفان دو دسته

فيلسوفي  ،کي ير کگورد نيستند. هگوناين چه،يو ن دگرگرا دارند؛ ولي سارتر، هايدين
و  دانستيبه خدا م مانينجات انسان را در اه بود كه ضمن نقد فلسفة هگل، راه متألّ
انسان بودن را به . آوردبه حساب مي يآن را پرسش اساس قتيوجود و حق معنا

به . كردهمراه با ترس و اضطراب تعبير مي ادر مخمصه ستنترس واضطراب و زي
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را که  زانگياست که وضع غم نيراه نجات آدمي از جهل و اضطراب ا تنها ،زعم و
از خود را  مان،يدر آن گرفتار است، بشناسد و سپس با بندگي خالصانه و به مدد نور ا

 (Carlisle, 2006, p20).وارهاندآن 

. كنددر آن بحث مي نياز زمان و وضعيت دازا ن،يفي دازاضمن معر دگريها
و همان امکان داشتن  يانسان اتيح معني به اصطالح، ازنظر هايدگر، اين

،است.  -را معطوف به ظهور موجودات »بخشييتفکّر رها«او  )٦٠،ص١٣٨٤(احمد
با  عتيرا در طب شگاه كه انسان، بودن خوي. بر اين اساس، آنداند يم - چنانكه هستند

او درمعرض آشکار » بودن« قتيحق کند، مي تجربه -هستند که گونهآن–گرانيبا د
از سويي به نقد فلسفة افالطون  دگريها )١٤٠،ص١٣٨٥(بالگهام، .رديگ يشدن قرار م

 قيهوسرل را از طر يدارشناساوپدي. پردازد و از ديگرسو، تحت تأثير هوسرل استمي
 يآلمان سميبا رمانت دگريها ة. فلسفدهد يم ونديپ کيزيمتاف نياديبن مباحثآثار خود به 

 نيز مرتبط است.

 يسارتر بر مستقل و مختار بودن انسان مبتني است. انسان وقت سمياليستانسياگز
-اضطراب و آورامر، دلهره نيو ا ردرابپذي هايشمسئوليت انتخاب ديمختار باشد، با

که ما از خودمان  ابودن وجود ما و فاصله ممکن ،مسئوليت فرد ،آزاد. زاست
 سارتر انسان را موجود. آورندهدلهر ،سارتر چون هاييستياليستانسيازنظر اگز م،يدار
 ييپرت شده است. او تنها يو گمراه يترس، سردرگم ،شناسد که درچاه پوچيمي

، ١٣٨٩(سارتر، .دانديو به مسئوليت خود م يانسان مدرن را ناشي از آگاه
نيز معتقد بود کنار گذاشتن  ،يآلمان لسوفيف چه،ين شيفردر )٣٨و ٢٧،٢٨صص
ها باشد، حتّي به اصول اخالق و نظام رپذيو شک کردن به هرچه شک تيعقالن

(نيچه، .هاسترفت ازاين چون وچراها و ترس و اضطرابارزشي، تنها راه برون
-به پيدايش مکتب پوچ ستم،يبود که در قرن ب ) چنين تفکّراتي١٣٦، ص١٣٨٦

  د. ) منجر شسميليهي(نگرايي
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  ومسلمان  فيلسوفان ايرانيگرايانة آراء انسان -٢-٢
با شعارها،  ينهضت ،يياروپا سمياليستانسياز ظهور اگز شيتها پمد ران،يدر ا

ظهور کرد که در گسترش  هيآنها تحت عنوان شعوب هيشب هاييشهيو اند شهايگرا
 ريتأث ران،يا ينگهو فر فکر در فضا گراييو انسان گراييواقع ،ييخردگرا

وخ، (فر الصفاعالوه بر اخوان مکتب نيا روانيگذاشت. از پرچمداران و پ ريانکارناپذ
ـُرد، فردوس ياز کسان توانمي )،٤٢٣- ٤١٤، صص ١٣٦٢ و  يچون ابونواس، بشاربن ب

 را آغاز ظهور جد الدياگر قرن پانزدهم م« ،ريکرد. به تعب اديناصرخسرو 
 )Leonardo da Vinciي (نچيچون لئوناردو داو يدر آثار هنرمندان يغرب سمياومان
آشکار کرده  ،سوم هجر رنق ليخود را از همان اوا يادب ريتأث هينهضت شعوب م،يبدان

ـُرد طخارستان او از  .درگذشت الديدوم قرن هشتم م ةميدر ن ياست. بشاربن ب
 يحکَم. ابونواس کرد يدفاع م هيبود که آشکارا از نهضت شعوب يانيرانيا نينخست
ار از . او به همراه بشّافتيوفات  الديقرن نهم م ليبود که در اوا يشعوب زين اهواز

را در شعر عرب وارد کرد  يرانيا ليسرا بود که ذوق و تخ عرب يرانيا انمعدود شاعر
در  قاًيبدل کرد.اخوان الصفا دق يرانيا ليشعر عرب را به لطافت تخ و خشونت بدو

تا  يياز دانشمندان اروپا شيداشتند و پ يو علم ياسيس ظهور الديقرن دهم م مةين
و  ١ستياومان يطوس يابوالقاسم فردوس ميعلوم، اقدام کردند.حک بند به طبقه حد

 يستياومان ها شهياز اند الديم ازدهمياول قرن  ةميدر ن يعيبزرگ ش سرا حماسه
با  طلبانه به اثر و حق انهيخردگرا ها شهيو شاهنامه را با اند گفت يسخن م يرانيا

 ) ١٧٩، ص١٣٨٤(فرزاد،» ارائه کرد. يابعاد ژرف انسان

 ار،يامکان، اخت ،چون آزاد يمفکرانش به مفاهيهم گريمانند د زين ناصرخسرو
آراء او را  با آراء  توانيم ثيح نيداشته و از ا ژهيمسئوليت و جز آن توجه و

ناصرخسرو «کرد:  سهيمقا ينيد هاستياليستانسياگز ژهيبو هاستياليستانسياگز
) را با يعي(ش يرانيا يستياومان ييگراخرد الديم ازدهميدر اواخر قرن  ،يانيقباد
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را در ادبيات ما  ياسيو س ينقد اجتماع نيو نخست ختيدر آم ييگرا واقع ينوع
  )  ١٧٩ص ،١٣٨٤ (فرزاد،» کرد. زير يپ

توان به ها مياصطالحات مورد توجه اگزيستانسياليستترين مفاهيم و مهماز 
اصطالحاتي چون بودن، امکان، آزاد و مسئوليت و اضطراب حاصل از آنها اشاره 

  کرد.  
نزد  و مسئوليت از بودن، امکان، آزاد اضطراب ناشيدر اين مقاله برآنيم كه 

و  سهيوان ناصرخسرو مقارا با مفاهيم و تعابير مشابه آن در دي هاستياليستانساگزي
كنيم و ميزان شباهت و قرابت يا اختالف و مغايرت آراء آنها را نشان دهيم.  يبررس

 ينگران«را با مالحظاتي،  آنتوان يرا که م يموارد، نوع خاصّي از نگران نيعالوه بر ا
 وانينيز در د معتقد هستندو تنها برخي از اگزيستانسياليستها بدان  دينام »عتياز طب

البتّه، از  موارد بررسي خواهيم كرد. گريناصرخسرو نشان خواهيم داد و در جنب د
آنجا كه ناصرخسرو نه از حيث زماني و تاريخي نسبت روشني با اگزيستانسياليسم 

برانگيز نظريات آنها ها تأملمصطلح دارد و نه از نظر مكاني، توجيه و تحليل شباهت
ا مشترك دور و كهني چون آراء فيلسوفان يونان هدشوار است وگذشته از ريشه

الصفا و ناصرخسرو باستان كه به طرق مختلف بر انديشه متفكران ايراني ازجمله اخوان
ها اثرگذاشته است و صرف ز بسيار از فيلسوفان غربي ازجمله اگزيستانسياليستو ني

ترين ين راه و اساسيترمنظر از اينکه اين مسائل، درد مشترک فرزندان آدم هستند، مه
مها، موضوع بينامتنيت است؛ كه به دليل ضرورت تحليل ل توجيه اين مشابهتحم

وجوه مختلف موضوع وناگزير تفصيل و فراتررفتن حجم اين بحث ازحد يك 
  .شودمين پرداخته مقاله، درمقاله ديگر بدا

  تحقيق ةپيشين-٣-٢
ها آنها، تحقيقات فراواني در خصوص اگزيستانسياليسم و شعارها و آموزه

و  »نياديو پرسش بن دگريها«چون  توان به آثارانجام گرفته است كه ازجمله مي
  .اشاره کرد از بابک احمد »نوشت يسارتر که م«
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ارتباط به موضوع مورد بحث ها مربوط به شعوبيه نيز بيو بررسي تحقيقات
اند؛ آنان پرداخته يو فلسف فکر که به آراء هايينيست؛ بويژه آن دسته از نوشته

 رانيدل«؛ دو کتاب )١٣٧٠(ممتحن ينعليازحس ،»هينهضت شعوب« مانندکتابها
صفا؛ و  اهللاحياز ذب )١٣٨٧((جلد نخست)»رانيادبيات در ا خيتار«و  )١٣٧٧(»جانباز

 گريشعوب«از محمدرضا افتخارزاده؛ و مقاالت  )١٣٧٦(»يرانيا سميوناليناس ه،يشعوب«
 شاهنگانيپ هيشعوب« ان؛ياز رسول جعفر )١٣٧٥(»يدر ادبيات اسالم گريو ضد شعوب

و  ياسيس جيو نتا هينهضت شعوب« ؛يتيآ دمحماز عبدال »رانيا ينهضت استقالل طلب
  .جز آن وممتحن  يعل نياز حس) ١٣٧٠(»آن ياجتماع

است؛ ا دردست ناصرخسرو و آراء و عقايد او نيز پژوهشها ارزنده دربارة
 )١٣٩٠(»عهالشيطبقات اعالم« ؛يدشت ياز عل )١٣٨٦(»از ناصرخسرو رتصوي«مانند 

تحليل «؛ )١٣٤٨(اثر برتلس »انيليناصرخسرو و اسماع«)؛ ۲(جلديآقابزرگ تهران فيلأت
تا هرمنوتيک  محوراز کالم«چون  ياز مهد محقق و مقاالت» اشعار ناصرخسرو

احمد  ،ازمحمد غالمرضايي )١٣٩٠(»کالسيک با تأملي بر آثار منثور ناصرخسرو
اله از جليل نظر و ذبيح» تاثير زروانيسم بر ناصرخسرو قبادياني«خاتمي و فرزاد بالو؛ 

از فريده وجداني؛  )١٣٩٠(»سيما مرگ در شعر فردوسي و ناصرخسرو«فتحي فتح؛ 
از مرتضي محسني و آتنا » ناصرخسرو و فلوطين هار انديشهمقايسه مفهوم انسان د«

 )١٣٨٠(»نگر و روشنگر در ايرانناصرخسرو و سنايي پيشگامان روشن«ريحاني؛ 
در  يشيو آزاد اند ييخردگرا شهياند نقد و بررسي«اما تنها در مقاله . ازكبر نودهي

فرزاد  و تا  نيالحساز عبد )١٣٨٥(»يانيشاعر عرب و ناصرخسرو قباد يشعر متنب
از  )١٣٧٤(»برخي از اصطالحات فلسفي در شعر ناصر خسرو«در مقاله  دودح

  موضوع شده است. نيبه ا يمهد محقق، اشارات
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و مفاهيم شبيه آنها در  سمياليستانسيترين اصول مكتب اگزمهممقايسة  -٣
  ديوان ناصرخسرو

۳-۱- )   )Anguish of Freedomنگراني آزاد
كوشيده است؛  سختيبوده و آدمي در طلب آن به آرزو بشر هموارهآزاد     

اما چرا  هايي نيز درغلطيده است. آن به دامها و گرفتارتا جايي كه گاه در جستجو
بعضي از الزم است به تواند نگران کننده باشد؟ برا روشن شدن مطلب، آزاد مي

ين اصول مسامحتاً عبارتند از: امکان، يم. اتوجه كناصول مکتب اگزيستانسياليسم 
، اختيار، انتخاب، مسئوليت ، دلهره و نگراني. منشأ تمام اين اصول ؛ ودو تعه آزاد

)، زيربنا possibility» (امکان«اگزيستانسياليسم،  ةامکان است. در فلسف اصل
دن. هستي آدمي را تشکيل مي دهد. انسان امکاني است بين شيطان بودن و فرشته بو

تي است که بايد بر اساس آگاهي و انتخاب، در بين امکانات و هستي او عدم قطعي
اين »بودلر«ت خويش برسد. ژان پل سارتر در کتاب راهها مختلف، به قطعي ،

در هر انساني، در هر ساعت، دو اصل مسلّم «کند: موضوع را از زبان و بيان مي
ديگر به سو شيطان. طلب يار از داوند، خهمزمان وجود دارد، يکي به سو 

خداوند، يا معنويت، خواست باال رفتن است در مرتبه؛ طلب از شيطان يا حيوانيت، 
  ). ۳۶، ص۱۳۸۴(سارتر، » شاد پايين رفته است

انسان ريسماني است «کند: مي موضوع تأكيداين  بابياني ديگر برنيچه نيز     
، بسته، ميان حيوان و انسان برتر، ريسما ني بر فراز پارگيني. برا گذر به ديگر سو

بس خطر بايد کرد و ماندن در ميانة راه هم خطرناک، نگريستن به واپس و هر لرزش 
و درنگي پر خطر. بزرگي انسان بر اين حقيقت استوار است که او گذرگاه است نه 

  ). ۳۵، ص۱۳۸۶(نيچه، » مقصود
دارا گوهر متعين و قطعي ا نيست، بل  ۲دازاين«هايدگر معتقد است که     

خود را مي سازد، و وجود خودش را برا خودش شفاف مي کند. تأکيد هايدگر بر 
، تأکيد بر فضايي است که دازاين را روشن مي کند، و جهان را بر دازاين مي » آنجا«
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» تاس» مکانا«پيش از آنکه به معنا مکان خاصّي باشد، تأکيد بر » آن جا«گشايد. 
 ، وجود که ماهيت  ؛). امکان، بيانگر وجود متغير انسان است۲۵۵، ص۱۳۸۴(احمد

آن از قبل مشخص نيست و به نوعي مي توان گفت که بر خالف وجود اشياست؛ 
وجود او مقدم بر ماهيت «؛ اما درمورد انسان، ي دارندقبل ماهيت مشخصاز اشيا 

است؛ زيرا » آزاد«سان به ارمغان مي آورد برا ان »امکان« است. بر اين اساس انچه»
   خويش را انتخاب کند.» وجود نامتعين«، »اختيار«و » آزاد«او بايد بر اساس 

است. و امکان را اين گونه » امکان«ناصرخسرو نيز برا انسان قائل به     
، ۱۳۸۰،ياني(قباد» ممکن آن باشد که به ميانجي باشد ميان بود و نابود«کند: تعريف مي

مردم ميانجي است ميان «مي گويد:» خوان االخوان«). او همچنين در کتاب ۴۰ص
گوهر نفس گوهريست «کند که ميو تأكيد  )۱۸، ص۱۳۸۴، ان(هم» ديو و فريشتگي

بيعتي و بي هيچ طکه هم صورت نيکو پذيرد و هم صورت زشت، بي هيولي و بي 
، (همان» دن صورت زشت استزمان، و بپا شدن صورت نيکو، افتادن و تباه ش

در اين مورد با مضمون آزاد و مسئوليت آدمي ، ابياتي نيز ). در ديوان و۱۱۳ص
  وجود دارد:

  راه تو ز خير و شر هر دو گشاده ست
  

  خواهي ايدون گرا و خواهي ايدون 
  )۸، ص۱۰، ب۴(ق : 

  و
  واهي بارِ شيرين باش بي خارختو 

  
  بي باربه فعل اکنون و ، خواهي خارِ 

  )۱۸، ص ۱۲، ب۹(ق:
  و
  ر کس به قدر و قيمت او          هنزد  

  هم بر آن سان که بار بردو درخت   
  ارـــبه به واــه ان کز نمـــهمچن

  

  
  دار است ـمر خرد را محل و مق 
  ارست          ـبر يکي ميوه، بر يکي خ 
  زارستـزار و باغ گلــشوره گل 

  )۲۸۵، ص  ۲۸ - ۲۶، ب ۱۳۴(ق: 
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شود و بر اين اساس بايد سعي کند وجود و هستي امکان باعث آزاد انسان مي
  خويش را به بهترين نحو گزينش کند:

  خط و کردار جانت نامه ست  تو را
  

  به نامه درون جمله نيکي نويس

  به جان بر، مکن جز به نيکي رقم
  

  که در دست توست ا برادر قلم
  )۶۲ص، ۱۵و ۱۴، ب ۳۰(ق: 

انسان آزاد، نسبت به اعمال وانتخاب هايش مسئول است؛ زيرا  سکاندار کشتي 
در مسير درستي هدايت کند. بنابراين مسئوليتي وجود خويش است و بايد آن را 

وقتي که «به عبارتي، شود. نگراني و ميو اوست باعث دلهره  ةبر عهد كه سنگين
ل تصميمات، اعمال و عقايدشان هستند، افراد تشخيص دادند که آنها کامالً مسئو

  .   (Yeganeh, 2006, p. 537)»شودبر آنها چيره مي» دلهره«
آدميان را  ةفرد بشر با انتخاب خود، هم«ژان پل سارتر، حتّي معتقد است که 

). بنابراين مسئوليتي خطير بر عهده انسان است ۳۱، ص۱۳۸۶(سارتر، » کندانتخاب مي
گيرد؛ شود. اين امر مبنا اصالت وجود قرار ميو نگراني او ميو همين باعث دلهره 

» شودا است که ما را به وجود اصيل بشر رهنمون ميزيرا دلواپسي نخستين قرينه«
). ناصرخسرو نيز کامالً معتقد به آزاد انسان است و سعي مي ۵۱، ص۱۳۶۲(بارت، 

ينش هستي خويش ، نگران و کند به انحاء مختلف، انسان را نسبت به انتخاب و گز
  مضطرب کند:

  سو بهينه راه طلب کن يکي خفير  بهتر رهي بگير که دو راه پيش تست      
  )۱۰۴، ص۴۲، ب۴۶(ق:

  و
  ست و تنت اسپ او    ا جانت سوار 

ِ ود سپسِــخ   ن مرو ـــــت آرزو
  ي است ــکشتو  تنت   اـگيتي دري

  
  جز به سو خير و صالحش مران 

  ان ــد سپس ماکيـــون خُره بــچ
  اد است و تو بازارگان ـــعمر تو ب



  __________________________________________________________________    
  267      ناصرخسرو نةشناساها هستياضطراب

  

 

  را وـم تـاين همه مايه ست که گفت
  

  ي رايگانــاد از چه دهــمايه به ب
  )۱۵ص ۴۵ -۴۲، ب:۷(ق:

  و
  که دو ره پيش تو استکن  بهترين راه گزين  

  ت ودگر سو بالست سا سو نعيم تيک ره
  دــو وعيآمده با وعد  ولــرس آنکه پس از

  ي که بد ونيک به تقدير و قضاست يوـــچند گ
  نهي هــود به قضا بر چــخ اهليــوک هـگن

  ت ــار سفهاســني کـي معـن بـن گفتــکه چني
  وــرتــا کرد گنه برســد قضـداونـرخــگ

  تـراسوداوند تـتو خـت ولــاه تو به قـپس گن
  )۲۱و  ۲۰صص ۱۸ -۱۵، ب:۱۰ق:(              

  هــزمان ده ستـــش بد که بنالي چند
  ؟ »بدکن«هرگز کي گفت اين زمانه که 

  انه برفگني چون ـت برزمـعيب تن
  مفتونة ي به قول عامـون چونـمفت
  )۹ص ۱۵و۱۴،ب۴ق:(

توان گفت رو هم رفته مياين دست ابيات در ديوان ناصرخسرو فراوان است. 
انتخاب  ةنحوآور آنها و نيز مسئوليتامكان و آزاد قصد دارد انسانها را نسبت به  او

 مواضع، عقايد و وجود آنها حاصل انتخاب زيراهستي و وجودشان نگران کند؛ 
بر وجود او مستولي » نگراني آزاد«اعمالشان است. اگر انسان معتقد به اين امر باشد، 

  شود.مي
  ) Anguish of Beingبودن ( ةدربار نگراني -۳-۲

 ةگيرد. هنگامي که انديش، شکل مي» هستي و نيستي«تقابل گراني از ناين نوع 
شود و ما در برابر هستي و مفهوم آن آميز در ذهن ما بيدار مينيستي به شکلي الهام

شويم. در يک لحظه انسان در گيريم، به نوعي گنگي اضطراب آلود دچار ميقرار مي
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گيرد. در اين شرايط سؤاالتي يبرابر مفهوم هستي شناسانه (انتولوژيک) از جهان قرار م
از قبيل معنا هستي چيست؟ چرا هستي بايد باشد؟ چگونه است که يک موجود از 

شود و باز به فراموشي مرگ و نيستي بر مي گردد؟ و...، برا انسان عدم هست مي
ذهن انسان  توان و ظرفيتشود. پاسخ دادن به اين نوع سؤاالت خارج از مطرح مي
ها پس از حافظ نيز قرن؛ چنانكه ا برا آنها نداردکنندهپاسخ قانعآدمي، است و 

گويد: حديث از مطرب و مي گو و راز دهر کمتر جو / که کس نگشود ناصرخسرو مي
  )۲، ص۱۳۶۷(حافظ،  و نگشايد به حکمت اين معما را

ذهني هايدگر بود. او ة ترين مشغلمهمهستي و پژوهش مفهوم آن،  ةسؤال دربار
اُلسن اين نوع از نگراني  تد. رابرداط سخود، اين مفهوم راب» هستي و زمان«اب در کت

نگراني بودن، احساسي است که هنگامي که تفکّر نيستي و «کند: را اين گونه بيان مي
شود. در اين لحظات است که از خود آيد، در ذهن ما بيدار ميهستي به سراغ ما مي

 ,Olson, 1962» (؟ » نيست«است نه » سته«پرسيم، چگونه است که چيز مي
p.31 .(  

توان آن را نگراني هستي شناسانه (انتولوژيک) دانست، اين نوع نگراني که مي
امور «) را فراموش کنيم و جهان phenomena» (پديدار«باعث مي شود که ما دنيا 

 »پديده«اين دوانه ديدن جهان و تقسيم آن به  را مورد نظر قرار دهيم.» درخود
گردد. و معتقد بود که انسان بر اساس حواس پنجگانه ، به آراء کانت بر مي»ناپديد«و

يابد و حقيقت امور به عنوان ناپديده برا ميخود، فقط ظواهر امور يا پديده را در
که دلهره باعث رسوخ  ها معتقد بودندماند. اگزيستانسياليستحواس انسان درخفا مي

ظريف  ةجهان چيز نيست جز يک الي«از اين نظر،  شود. آگاهي به دنيا ناپديده مي
يا به عبارت ديگر، جهان چيز نيست جز يک » هستي درخود«و نازک بر رو 

دهيم. به طور معمول، اين قرار مي» هستي درخود«نازک از معني که ما بر رو  ةپوست
کند، اما را نهان و آگاهي ما را از آن مبهم مي»ودخدر امور«جهان  ،ظريف معني ةپوست

،هميشه در زير سطح آگاهي معمولي قرار دارد و بعضي اوقات، با رسوخ »بودنة دلهر«
ژان پل   . (Ibid.,p. 39)» کندرا به وضوح آشکار مي» هستي درخود«به سطح آگاهي، 
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او «نوع از نگراني تعيين کرد. را بر اساس اين » تهوع«سارترنيز عنوان کتاب 
 شدت اضطراب و آشوب حاصل ازآن  ةکند تا به وسيلرا انتخاب مي» عتهو«ةکلم

-بودن را القا کند. قهرمان داستان تهوع، از اين که تجربه اش را از اين نوع نگراني مي

لحظه نفسم را بند مي آورد ... در يک «خواهد بر زبان بياورد، به هم ريخته شده است: 
ت آنها، چيز نيست جز اين که يک ظاهر است، يک آنجاست ... . تمايز امور، فردي

اليه يا سطح. اين اليه گداخته شده بود . چيز که مانده، يک حجم وسيع نرم 
. اين نوع نگراني (Ibid.,p. 39)» » مغشوش بود، لخت بود در يک برهنگي ترسناک

آنگاه که آدمي به دليل ابهام و «ور مي شود؛ زيراباعث باال رفتن درک انسان از هستي ام
شود،ديگرگون مي بيند و متفاوت رازناکي در موقعيت خويش،مضطرب و نگران مي

، »(فهمدمي اعث حساسيت انسان نسبت ب» نگراني بودن«).بنابراين، ۲۳، ص۱۳۸۸قباد
  شود.به موقعيت هستي و مفهوم آن مي

ت ناصرخسرو، متوجو نگراني حاصل از آن است. در  »بودن«ه بخشي از ذهني
هستي و چرايي آن، به نوعي اين ة کند، با پرسش درباربعضي مواقع و سعي مي

  نگراني را به وجود بياورد:
  بود و باشد چه چيز و هست چه چيز؟

  لـبه عق ستا ر يکيــبسيار اگ لِـاص
  زاوار است ـررسي ســر بــاگ ــنزي

  بسياراست؟يکي نه  ودـخ راـپس چ
  )۲۸۴، ص۵و  ۴،ب ۱۳۴ق: ( 

  يست اين پرده بر اين سانـي چـيوـگهـچ«
  رگاه از مينا خچودر صحرا آذرگون يکي 

  برهوابرده چو نُه گنبد همي گوئي به برهان و قياس آخر
  ي چيست از بيرون اين نُه گنبد خضرا؟ يچه گو

  که نتواند ا باشد،ـخط ال گوييـاگر بيرون خ
  بدودرصورت جسمي بدين سان گشته اندروا 
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  د روا نبود که جسمي راـي مال باشيوگر گو
  وهر اعال ــايت بسان جــغ و ايت نبودــنه

  پيوسته ارـچ شيجان چرا هرخدند اـاگر ض
وحدت برادروار در يک جا وايت ـاز غ ندب  

  وگر گوئي که در معني نيند اضداد يکديگر
  ميان صورت و اسما؟تفاوت از چه شان آمد 

  )۳و  ۱،۲ص،ص۳۱و۳۰و۲۶-۲۴و۲۰و۷و۲،ب۱(ق
ناصرخسرو، همچنين سعي مي کند با سرودن اشعار درمورد مرگ و هستي 
گذران جهان، ذهنيت انسان را متوجه اين نوع از نگراني کند. در اصل، انديشيدن به 

را نبايد با نگراني نگراني بودن «مرگ، مي تواند ملهم اين نوع از نگراني باشد؛ البتّه 
 ,Olson, 1962(» را برانگيزد مرگ، مشتبه کرد، هر چند انديشة مرگ مي تواند آن

p.31( را به » نگراني بودن«ة مي کند مسأل يسع» خوان االخوان«. ناصرخسرو در کتاب
پس هست نيست نشود چنانکه نيست هست شد.و نيز «ود توجيه کند:خنوعي برا 

و  ها بود.نهايت است آنچه پيش از هست شدن هستو بي هر نيست را کرانه نيست
 ةيک کنار هها را نهايت است از بهر آنکها نيست شود و مر هستم هستييچون گو

اش اين باشد کز ست آمده است و ديگر کنارهه هست از آن جا است کز نيستي به
خود علّت ها نيست شود و نيست يم که هستيگوستي به نيستي شود... اگر ما ميه

ها بود، پس گفته باشيم علّت شود مر پيدا شدن نيست را، آن وقت پيدا شدن هست
يم معلول علّت باشد مر پيدا شدن علّت خويش را و اين نه ممکن يچنان باشد که گو

، ناصرخسرو» (است بلکه نارواست. پس هست نيست نشود، چنانکه نيست هست شد
خويش اين نگراني را داشته و سعي مي کند ). به هر حال او در وجود ۲۲۹، ص۱۳۸۴

، همچنين نشان ايمان واقعي را داشتن بيم  با يک استدالل فلسفي به آرامش برسد. و
، ۱۳۸۰، ان(هم» و ايمان حق آن است که ميان بيم و اميد باشي« و اميد مي داند: 

  ).۱۱۴ص
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گرفتن در  رد، فيلسوف دانمارکي قرن نوزدهم نيز، معتقد بود که قرارويرکگيک
-موقعيت دلهره و اضطراب، باعث گشايش ذهن انسان در برابر دين و حقيقت آن مي

که داستان قرباني کردن اسماعيل توسط ابراهيم » ترس و لرز«کتاب  درشود. و 
قرار دهد، موقعيتي که برا  خواننده را در موقعيت کنش و دلهره كوشد تااست، مي

رد در ترس و لرز تأکيد مي کند که ايمان ابراهيم ويرکگيک: « ۳ابراهيم پيش آمده بود
دارد، [تپه ا که مکان قرباني کردن اسماعيل بود]، بر مي» موريه«در هر قدم که بر تپة 

قرار گرفتن در حالت اضطراب و نگراني،  (Carlisle, 2006, p20)» شودتجديد مي
تواند موقعيت هايي که ميشود که شخص به وجود خويش بينديشد. يکي از باعث مي

بودن، شود، مرگ است. اين امکان مي تواند ذهنيت هر  باعث ايجاد دلهره و نگرانيِ
، به خود مشغول کند. ناصرخسرو در بعضي ابيات  انساني را ، هر چند برا لحظه ا

، ذهن انسان را متوجه مرگ و نيستي کند. بايد در نظر داشت که در تقابل با كوشدمي
چه، هر چيز بر نهايت مخالف «تي است که هستي معنا و مفهوم مي يابد؛ نيس

اس ). از اين نظر او برا حس۳۸، ص۱۳۸۴، ياني مروز(قباد» خويش تواند ايستادن
، مدام از مرگ و بي اعتبار جهان »نگراني بودن«کردن ذهن انسان نسبت به هستي و 

  گويد:سخن مي
   نواستاست بي انده مخور كه جا سپنجي   رفتند همرهانت، بايد هميت رفت 

  ) ۳۹۶،ص۵۲، ب۱۸۶(ق
  و

  اندر است   فنامان به دندان مرگ
  
  به دندان مادر گيا را فناست

  ) ۴۲۸، ص۹، ب۲۰۳(ق
در اين ابيات ناصرخسرو با استفاده از نوستالژ ياد پهلوانان و شاهان اساطير 

کند اين نگراني ها بالغي سعي ميها بلند وپرسش  تمصو كارگيربهو همچنين 
  با تأثر و تحسر نشان دهد.را 
  يک ره و بر خود به تأمل بخوان   ان عجم پيش خواه ـاهـش ة نام
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  اد؟ ـدون و کجا کيقبــکوت فري
  کجاست  سام نريمان کو و رستم

  اسان کو و کو اردشير؟  ـبابک س/
  اندهـشم رفتح ل وـخي اينهمه با

  ذر است اين نه سرا قرارـرهگ

  لم کاويان؟ ــسته عــخج کوت
  دران؟ ـازنـــرمــرو لشکــپيش

  وست؟ نه بهرام نه نوشيروان! ـک
  نه شبان  ،نه رمه مانده ست کنون

  روان مرنجان ا وـاينج هـمن دل
  )۱۴،ص ۲۱ -۱۶، ب۷(ق:

  ه نا هستيببدل کرده جهان سفله هستي را 
  يياندرون گردون چو شيدافرو مانده بدين کار 

  )۴۷۶، ص ۶، ب ۲۳۰(ق: 
 ) نيزهزج مثمنآن(، وزن بلند معنا و درونماية شعرعالوه برمالحظه مي شود که 

  ، به نوعي القاگر اين احساس سنگين شده است.
  د رفت بايد هميــچنانک آم

  تهي رفت خواهي چنانک آمد  
  الي و جلـزد تعـر ايـديـبه تق

  مال و ثقل نماند همي ملک و
  )۴۶۲، ص ۹و  ۸، ب۲۲۲(ق:

  رنجان در اين رباطـــگ نيست مــجا درن
  گ ــده است زودبرفته ست بي درنــهرکه آم

چه خوار برون شدند    ه بررس کزاين محل ب

  ودگي روانــگ به بيهــن درنــبرجست
  بر خوان اگر نخوانده ا اخبار خسروان

  اردوانمن و شاپور و ـار وبهــديـاسفن
  )۴۹۹ ص،۸ - ۶، ب ۲۳۸(ق: 

  ست بر ره وخلق ا جهان مثل چو يکي منزل
  د ـــنـه رفتــمادرت هم در وــپ و رادرـــب

  کنون  و راوت جان رهني بودــپي وــچ تَنت
  ونــاکن نــت پيرهــتن واهد ازــود خـرب
  

  وج زودا زود ــفوج ف ذردــدرو همي گ
  آسود؟  ي اندر سفر چنينـواهخدـچنتو 

  همه گسست وبفرسوده گشت تارش و پود 
  »رنگ پيرهنت ربود و ازگيـهمان که ت

  )۳۲، ص۲۲ - ۱۹، ب ۱۵(ق: 
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است. به هر حال،  »بودن« ةو دلهر معنا اين ابيات، مناسب سنگينيةوزن و قافي
کند که با سرودن اين ابيات، انسان را نسبت به مرگ و هستي ناصرخسرو سعي مي

را برا و ايجاد کند. اگر اين دلهره ذهن » دلهرة بودن«آگاه و به نوعي  آدميگذران 
را  انسان را به خود مشغول کند، او متوجه جاودانگي خواهد شد، امر که دين آن

  ضمانت مي کند:
  دا باقي ـت از خـانت اثر اســج
  فتاني نشود هرچه کان بقا ياـــف

  ستا ز مرگ درد مردم ترسيدن

  را روا نيستور تـن مز شدــناچي
  ا نيستـفن تعلّ ه بقاــک راـــزي

  بجز از علم دين دوا نيسترا  کان
  )۱۱۵، ص ۷- ۵،ب ۵۱(ق: 

 The Anguish Before Here( »اکنون«و » اينجا«نگراني در قبال  -۳-۳

And Now (  
اين نوع نگراني، نگراني از موقعيت محدود زماني و مکاني انسان است. انسان به 

زماني و مکاني محصور  محدوديت يا» اکنون«و » اينجا«طور طبيعي در محدوديت 
و مکانها را ندارد و همين امر باعث اضطراب و  نهااست. او توانايي درک ديگر زما

) است: ۱۶۲۳-۱۶۶۲يک بيان کالسيکي از اين نوع نگراني، متن پاسکال (« )۴(شود.مي
شود، مي هيشم، که در ابديت قبل و بعد بلعيداندام ميوقتي به مدت کوتاه زندگي

 کرانگيِبية توانم ببينم، که به وسيلکنم، و حتّي ميفضا محدود که من آن را پر مي
العي ندارم، و اينکه مرا نمي شناسد، محصور نامحدود در فضايي که نسبت به آن اطّ

، نسبت به مشومي » اينجا«در » بودن«مي شوم، من ترسان خواهم شد. من مبهوت 
انسان که به يک  ر اساس چنين ديدگاهي). بOlson, 1962, p.41(» آنجا«بودن در 

فضا و زمان محدود وابسته است، نمي تواند به طور کلّي توسط ديگر انسانها درک 
  :د شدنشود و ديگر انسانها نيز توسط و درک نخواه

  پيغمبر مضطرمحروم چراييم ز   ما جرم چه کرديم نزاديم بدان وقت
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خواند، كننده ميو نگران» بس ناخوش«را » اينجا«،ضمن اينكه ناصرخسرو
  كند:مخاطب را به آمادگي برا بقا دعوت مي

  » نواستبس ناخوش و بي اينجاكه   بيــا تـا بقـا را مهــيا شـويـم  «
  ،ص) ۴۲۸، ص۲۲،ب۲۰۳(ق

ا خشك و زشت، بياباني را باديه» اينجا«و » مكان«او در جايي ديگر نيز، 
كند:ا بي در و بي روزن معرفي ميهخراب و يباب و قب  

  چند گريــز ز حواصل در اين «
  چند در اين بادية خشك و زشت  
  ...هرچه جـز از شهـر، بيابان شهر 

  قبة بي روزن و بــاب ا غراب
  تشنـه بتــاز به اميـد ســراب  

  »بي بر و بي آب و خراب و يباب 
  )۱۴۲-۱۴۰، صص۴۳و  ۹، ۸، ب۱۳ق(

گرفتار و محصور » اکنون«و » اينجا«در محدوديت  آدمي از آنجا کهاز نظر او،    
تواند از امور ديگر آگاهي داشته باشد و ديگران نيز به او توجهي ندارند و است، نمي

 كنندهنگران كه بغايت شودهمين عدم التفات، باعث وجود نداشتن برا ديگران مي
  :است

  ب خوار محزونــکه پرسد زين غري
  وروز؟ـدم به نــهميدوني چو من دي

رم     ــد مبــنــي پوشـانت همــدرخت
  رق نرگســاج فــازند تــي ســهم
  تــست حالا دوني و ايدونـر ايــگ
    ست احوال ا ونـرگــار دگــرا بـم

  ال تو چون؟ ـراسان را که بي من حــخ     
  دون ـتي هميــرست اگر هســر بفــخب     
  ون؟ــــرخـارطبـــد دستنــدــبن همي     

  نون؟ ـــو مکــلؤـــو ل هــحقّ زر به     
  شبت خوش باد و روزت نيک و ميمون      
  ونـــرگـدگ نــم ي بيـو نيستـر تـاگ     

  )۱۴۴، ص۸- ۱،ب۶۵(ق:
را بخوبي  ناشي از آن اضطرابو  محدوديت و رنج دست، ايندر ابياتي از و 

گرفتن خبرهايي از آنچه غير  خواهد با دادن اين توضيحات و احياناًکند و ميبيان مي
  .است، قدر از درد خود بکاهد» اکنون«و » اينجا«از 
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آغاز و انجامي زمان آيد، گستردگي جهان و بيميچنانکه از ابيات زير نيز بر
گستردگي، عالوه بر زمان حال، گذشته و آينده را  آور است. اينبرا آدمي اضطراب

اين گستردگي،  زيراانگيز است؛ گيرد؛ و همين امر، برا انسان دلهرهنيز در بر مي
، محدوديت شناخته شدن را در پي دارد و محدوديت يا عدم شناخته شدن، به گونه ا

  آورد:عدم و نيستي را فراياد مي
  ن راآدرياست يکي روزگار ک

  رادرــو ا بـــان تـزم نجاما
  ناـد کسي ز پهــباال نشناس

  آغاز زمان تو نيست و مبدا 
  )۴۰۴،ص  ۵و۴، ب۱۹۱(ق:

، دلهره و درد و رنج خود را از اينکه به سبب محدوديت نيز ۲۰۸در قصيدة 
زماني و مکاني و حتّي استقالل انديشه، نه خويش او را در مي يابد و نه بيگانه، 

  مي کند:بخوبي بيان 
  راسانيــبگذر ا باد دل افروز خ

  راحت بنشسته تنگي بياين  اندر
  برده اين چرخ جفا پيشه به بيداد

  ار پراز دانهــدوه تر از نــرانـدل پ
  داده آن صورت و آن هيکل آبادان
  گشته چو برگ خزاني ز غم غربت
  رو بر تافته زو خويش چو بيگانه

  زندانيده به يمگان دره ــبريکي مان
  و دهقانييعت خالي از نعمت وز ض

  آسانيش راحت وز تَنش تنــاز دل
  انيـــزمست الـاز ن تردازندهـگ تن

  رو ز زشتي و آشفتن و ويراني
  مانيــنعة و اللـنِ چــرخ روش آن

  يزداني رحمت جز نه شـدستگيري
  )۴۳۵، ص ۷-۱،ب۲۰۸(ق:

که در  را بيان کردنوع ديگر از نگراني و دلهره  مي توان ، عالوه بر اين سه
ها نيز كم  بانسياليستتاگزيس ديوان و بيش از ديگر انواع نگراني تکرار شده است و

  ناميد.» نگراني از طبيعت«مي توان آن را  اند وو بيش از آن ياد كرده
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  نگراني از طبيعت -۳-۴
را نسبت به تأثير منفي ناصرخسرو، در بيشتر قصايد ، سعي مي کند انسان 

از  او، عصر ستايش عصر  نگران کند؛ و اين در حالي است کهطبيعت و جهان ماد
ها آن است. اين امر ها و سرخوشيو مسحور بودن شاعران در زيبايي طبيعت 

وصف « اندگفتهبر اساس افکار فلسفي او بايد دليلي داشته باشد.  و نيست ياتّفاق
بر حساسيت شديد گوينده و  گواهست، زيراا ترين عناصر شاعرمهمطبيعت، يکي از 

)؛ ۷۸ص ،۱۳۸۶(دشتي ، » ست که مظاهر طبيعت در ذهن و پديد مي آوردا تأثير
اما ناصرخسرو مخالف طبيعت است؛ زيرا از نظر او طبيعت باعث رخوت و تن آساني 

و زيبايي ها آن انسان مي شود و اگر و اهل سکون و تن آساني و مسحور طبيعت 
. از آنجا که ماهيت انسان در قلمرو كوشيد باشد، در جهت تعالي خويش، نخواهد

است،بايد دائماً در تالش » وجود او مقدم بر ماهيتش«نهفته و به نوعي » امکان«نيستي 
معتقد است که وجود انسان  نيز و کوشش و حرکت به سمت تعالي باشد. ناصرخسرو

فعل سازد؛ زيرا لبه طور کامل وجود خويش را با تواندنمياه گبيکران است و هيچ
) ۳۲ص ،۱۳۸۰، ناصرخسرو» (بود پذير نيست ،خويش که و به کلّ«موجود است 

. بر اين اساس انسان همواره بايد در حال حرکت و شدن باشد. چيز که معارض 
د خويش گذراني و نداشتن دلهره برا ساختن وجواين امر قرار مي گيرد، خوش

ها جلوهز و که يني و اميال و غرااکه طبيعت، چه طبيعت انس امسأله است؛
در وجود انسان هستندطبيعت ماد   ، . انسان كننداقتضا ميو چه محيط اطراف و

و صفات حسنه  دارد و همصفات رذيله و پست هم موجود است که به طور طبيعي 
مجاهده  و به جهاد با نفس فضايل، عال کردنف ف ساختن رذايل ومتوقّ برامتعالي؛و 

  است.  مندنياز
جوها شور و «و به تعبير مولو  صفات رذيلهتوان با تسامح، از اين آميزة مي

، دفتر»(خون و شير«و » شيرين انسان » اينجا بودگي«به عنوان  ) ،۱۴ -۱، صص۲مثنو
» آنجا بودگي« و» شير شيرين« بايد با مجاهده، آنها را به ياد كرد كه و وجود بالفعل او
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است که نيچه » ابر انسان«يا صفات حسنه و انساني رسانيد. اين طرح، همان » طرح«يا 
» انسان چيست جز موجود که بايد بر خويش چيره گردد«گويد: مي اودر تعريف 

 ةوديعجلوه و ). اين خويشتني که بايد بر آن چيره گشت، همان ۸۶، ص۱۳۸۶(نيچه،
بيزار بودلر از « گويد:مي» بودلر«وجود انسان است. سارتر در کتاب طبيعت در 

او بر «)؛ زيرا ۱۰۰، ص۱۳۸۴(سارتر،» طبيعت بارها توسط و تصريح شده است
کند که اين نيرو مقاومت ناپذير و شيرين (طبيعت) شود وقتي احساس ميآشفته مي

خوردن مثل همه،  !عني همهخواهد داشت که مثل همه عمل کند؛ زيرا طبيعت يوا او را
چه حماقتي! هر يک از ما در خود از اين  .ابيدن مثل همه، عشق باز مثل همهخو

ديگران از آن چيز  ؛مجموعه، چيزهايي را انتخاب مي کند و مي گويد: اين من هستم
انکار دائمي و منقبض طبيعت  ؛نمي دانند... بودلر برگزيده است که طبيعت نباشد

  ).۱۰و  ۹ ، صص۱۳۸۴سارتر، » (خويش باشد
 مقتضيناصر خسرو نيز با طبيعت مخالف است؛ زيرا طبيعت چنانكه گفته شد، 

. لذّت حسي امر نه حسي لذّت علمي است درپياو است؛ در حالي كه  لذّت حسي
؛ و علّت هبوط آدم ابوالبشر از بهشت نيز اند، حتّي حيواناتاست که همه در آن سهيم

  :توجه آدم به آن استتنها يك بار 
ي بشتابدروا ت آرزو لذّت حسپيش آر ز فرقان سخن آدم و حو  

  )۴،ص۱۲، ب۲(ق: 
او سعي مي کند ، که در بيشتر موارد، بر تأثير منفي طبيعت بر  ،بر اين اساس

به طبيعت و مظاهر آن مضطرب و نسبت رو اخالق و وجود انسان تأکيد و انسان را 
  نگران کند.

  ورااست جهان صعب وفريبنده مرا ديو
  دار ــار و بيــو هشي گر هيچ خرد دار

  بدودر س ژرف،ـب ست جهان تيره وا آبي
  

  هشيار و خردمند نجسته ست همانا
  ار او به تمنّــمرو بر اث ،تـچون مس

  !اـمصفّ ي جانــنکن تيره هار کهــزن
  )۵،ص ۲۶ -۲۴،ب ۲(ق:



  __________________________________________________________________    
  29)، شماره 1393کاوش نامه، سال پانزدهم (     278

  

  و
  ديگر  ،پيدات ديگرست و نهان 

  فردا  ،ان بدهيـه مـامروز هر چ

  
  ي يخرما ،باطن چو خار و ظاهر

  ييابربِ هــره همـــمکاب اــاز م
  )۸، ص ۴۲و  ۴۱، ب ۳(ق: 

  ست نبيند ز تو مگروهر کو قرين ت
  امنودهـامي شــگفتارهات من بتم

   مرمرا تـياران و همه از تو بيزارم

  ارها خام ــگفت و وشـردارها ناخــک
  ام ـم همه تمــو دانـان تــمن زبراکه ــزي

  و نه سالم ستي اتا حشر با شما نه عليک
  )۵۷، ص ۱۴ -۱۲، ب ۲۷ق: (

ناصرخسرو، نه مخالفت با نفس طبيعت؛ بلکه  سخنبايد در نظر داشت که 
با احساس برخاسته از آن است؛ زيرا او در ابيات فراواني، از مظاهر طبيعت،  تمخالف

به هايبه عنوان مشب ي مطلوب، استفاده مي کند، از جمله:ه  
  وبرمرا پرهيز وعلم ريزد ازو برگ  انديشه مر مرا شجر خوب بر وراست 

  )۱۲، ص۱۱، ب ۶(ق:
  نبيني بر درخت اين جهان بار
  درخت اين جهان را سو دانا

  انندــنهان اندر بدان نيکان چن

  !هشيار ا مرد ،ردـمگر هشيار م
  خردمند است بار و بي خرد خار

  خار بسيار انــمي در خرما هــک
  )۱۷، ص۳-۱،ب۹(ق:

در ديوان هم که تعداد آنها  -را اگر او به کلّي مخالف طبيعت بود، چنين اشعار
نمي سرود. او مخالف است که طبيعت بر روح انسان حاکم و چيره  ،و کم نيست

 ،شود و به نوعي و فقط نظاره گر بي طرف طبيعت و مظاهر آن باشد؛ بلکه از نظر او
ذهن خويش عبور دهد و آنها را به نوعي برا  اين مظاهر را از صافي انسان بايد

امر که  ي خويش بسازد،الــايلي برا تعـل کند و از آنها وســش تأويــخوي
  ياد مي کنند.» انسانية معنا امر واقع برا سوژ«اگزيستانسياليست ها از آن با عبارت 
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  ميوه دار هر به باغ اندر ز بر  ست   ا چو ابداالن هميشه در رکوع
  )۵۰۱، ص ۷، ب ۲۴۰(ق:

  زآتش حرص و آز و هيزم مکر
  روختة خويشـــزآتش آز بر ف

  

  تنور متابدار و چون  دل نگه
دکردبايت رو خويش کباب  

  )۲۸، ص ۲۶و۲۵، ب۱۳(ق: 
  عرش هم اکنون بکند بانگ نماز خُره         سرد و تاريک شد، ا پور، سپيده دم دين

  )۱۱۴، ص ۴۰، ب۵۰(ق: 
   مثال سها شدمه من بر زمين کنون ب  معروف و ناپديده سها بود بر فلک 

  )۱۴۰، ص ۳۵، ب۶۳(ق: 
  تابنده ز چرخ تيره جرم   ،زهره

  
  ظَن بررو ،همچو خالي از يقين
  )۱۶۰،ص۱۲،ب۷۳(ق: 

  وبه زنگ از دل فرو رندتَ به رند  دلت را زنگ بد کردن بخورده ست 
  )۱۸۴، ص: ۱۶، ب:۸۴(ق: 

آساني حاصل از رخوت و تن دليلبه  ،مخالفت ناصرخسرو با طبيعت ،بنابراين
 ها حاصل از آن را که مانع علواز طبيعت و پستيکند نگراني آن است. و سعي مي

برا انسان، ايجاد کند؛ زيرا لذّت از طبيعت، معارض درد  ،شوندو استعال انسان مي
ذهن انسان  ةها، باعث گشايش دريچاز نظر اگزيستانسياليست كه و رنج است، امر

اصالت وجود خاص انساني،  ةدرد و رنج، از نظر تمام پيروان فلسف«شود. بر هستي مي
ال است. برا آگاهي از شخصيت و در جريان امور قرار گرفتن، و فع» بيدار« ةوسيل

، اساس کار است - ) . ناصرخسرو نيز، سعي مي۷۷ص ،۱۳۷۴(نوالي، » بودن، دردمند

ه درد و رنج کند کند با مبارزه بر ضدذهن انسان را متوج ، امر که  ؛رخوت و شاد
  شود.او باعث حرکت و استعال انسان مياز نظر 

  ت هزل، چو هپيونسا را دشمنوت عقل  هزل ز کس مشنو و مگو ازيراک      
  )۹،ص۱۳، ب۴(ق:
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»  کي تواني ديد بي رنج آنچه نادان آن نديد  تا نبيني رنج و ناموز ز دانا علم حق«  
  )۵۳، ص ۱۹، ب۲۵(ق:

آنچه مشخص مي شود اين است که با يک بررسي اجمالي از ديوان ناصرخسرو، 
، شناسايي و مبارزه با موارد منفي زندگي است، موارد از قبيل  ةدغدغ اصلي و

دروغ، ريا، حرص و آز، مستي و شاد ها دروغين جهان، سخنان گزافه و بي اصل، 
  هستي گذران جهان، علم بدون عمل و... . 

بر زندگي اين جهان و  طبيعت او سعي مي کند با آگاه کردن انسان به تأثير منفي
کند. اين اصل از نظر او اصلي اساسي » نگران«را مضطرب و  و، او آن جهاني

محسوب مي شود؛ زيرا اگر انسان نسبت به آينده و نتيجة اعمالش بي تفاوت باشد، در 
واهد کرد. در اين زمينه او نيز همچون خجهت رفع صفات منفي خويش تالش ن

  اگزيستانسياليست ها با اين امور برخورد کرده است. 
ترين ايراد که متوجه ما شده،اين مهمدانيم که مي«نويسد: ژان پل سارتر مي
زندگي بشر است. چند پيش به من  ةشر و تير ةف جنبواست که اهتمام ما، مصر

ا زشت بر زبان ه بر اثر بروز حالت عصبي، کلمهخبر دادند که بانويي، هنگامي ک
از » کنم اگزيستانسياليست شده باشم!گمان مي«با درخواست پوزش گفته است: ،رانده

کنند عا ميدانند و بر اين اساس اداينرو کساني زشتي را مترادف اگزيستانسياليسم مي
ب باشيم، جا اين تعجکه ما پيرو مکتب ناتوراليسم هستيم. ولي اگر ما ناتوراليست 

دهيم که ها را نشان ميکنيم و چنان رسواييايجاد مي» هراسي«هست که ما چنان 
کنند و اينچنين نفرت و ها به معنا اخص، چنان هراسي ايجاد نميامروزه ناتوراليست

  )۲۲و  ۲۱صص ،۱۳۸۹(سارتر ، » انگيزندانزجار برنمي
ها منفي جنبه ا ازتوجه دادن به پاره، نيز ناصرخسرو يكي از اهداف اصلي

کند . و معموالً سعي ميستوجود آدمي و ايجاد دلهره و هراس به منظور رفع آنها
 اعمال او ةطبيعت، مرگ، مسئوليت انسان و نتيج نسبت بهخود نوعي دلهره  ددر قصاي

  ايجاد کند.در مخاطب 
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  :نتيجه گير
اصلي ناصرخسرو، ة اين است که دغدغشود آنچه که در اين بررسي مشخص مي

ر از متأثّو نيزا. ، كمال و تعالي استل به سمت خوبيتغيير و تحو برادعوت مردم، 
ها معتقد است که انسان ماهيتي از قبل ، همچون اگزيستانسياليستها دينيآموزه

سازد تصميمات خود اين ماهيت را مي طيتعيين شده ندارد؛ بلکه در جريان زندگي و 
بر اين اساس، ». وجود انسان امکاني است بين فرشته بودن و شيطان بودن«؛ زيرا 

به همين مسئول انتخاب وجود خويش است.   كه دارد،انسان با آزاد و اختيار
شود. و ) ، بر وجود او مستولي ميAnxiety,Anguish(» نگراني«و » دلهره« سبب،

گاه تمام و کمال هيچو و بي پايان دارد  وجود وسيع آدميهمچنين معتقد است که 
رسد. بر اين اساس، او معتقد است که انسان همواره بايد در حال خويش نمي» بود«به 

ها امر و نهي در ديوان او بخوبي بيانگر اين ل باشد. بسامد باال فعلتغيير و تحو
پذيرد و از آن، مطلب است. او معتقد است که انسان بايد مسئوليت آزاد خويش را ب

» نگراني«در جهت استعال خويش، نهايت استفاده را ببرد. بنابراين در اين ميان نوعي 
دانست، در » نگراني آزاد«را ،  توان آنکه بر اساس ديدگاهها اگزيستانسياليستي مي

و نگراني در » نگراني بودن«از جمله  ،نگراني  ازاشعار او وجود دارد. انواع ديگر
نگراني «نيز به نوعي در اشعار او وجود دارد، هرچند نسبت به » اکنون«و » اينجا«قبال 
در اشعار او وجود دارد که  نيز بسامد کمتر دارند. نوع ديگر از نگراني» آزاد

-و مي -اندهرچند كامالً از آن غافل نبوده - اندها کمتر به آن پرداختهاگزيستانسياليست

کرد،. اين نوع از نگراني ، بيشترين بسامد  ياد» نگراني از طبيعت«عنوان  از آن، باتوان 
ي شبيه يها، مفاهيم و موتيفگفت: بن مايه هاتوان مي ،را در ديوان و دارد. در نهايت

در ديوان ديده مي شود،  م مذهبياگزيستانسياليس تي؛بويژهاگزيستانسياليس آنچه درتفكر
  دارد.اشعار و آثار منثور او وجود 
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  يادداشتها:
رسد و بهتر است از معادل آن يعني به کار بردن تعبير اومانيست برا فردوسي درست به نظر نمي -١

  گرا که فارغ از معنا اصطالحي اومانيسم به عنوان مکتبي نوين، پذيرفتني است، استفاده شود.انسان
به معني  Seinو » آنجا«به معني  Daيکي از اصطالحات هايدگر که مرکّب است از دو قسمت  -۲

او اين اصطالح را برا انسان به کار مي برد؛ زيرا از نظر او انسان همواره پيش رو خويش است ». پرتاب شدن«
 و هيچ گاه به وجود واقعي خويش دست نمي يابد.

 گويد:ناصرخسرو در اين مورد مي -۳

  م براهيم که برد ز پسر سرانديشه کن ز حال براهيم و ز قربان        وان عز -
  ) ٥٠٧، ص  ١٨، ب ٢٤٢(ق 

 موالنا مي فرمايد : پشّه کي داند که اين باغ از کي است/ در بهاران زاد و مرگش در د است. -٤

  
  و مآخذ: منابع

  الف) کتاب ها
، بابکا -۱ نشر  تهران، ،چاپ سوم ،هايدگر و پرسش بنيادين)، ۱۳۸۴(حمد

 .مرکز

 .تهران، نشر مرکز ،نوشت يسارتر که م)، ۱۳۸۴( ________ -۲

قم دفتر نشر )، شعوبيه،ناسيوناليسم ايراني، ۱۳۷۶افتخارزاده، محمدرضا(  -۳
   .معارف
منصور مشکين  ةاگزيستانسياليسم چيست؟؛ ترجم)، ۱۳۶۲م(بارت، ويليا -۴

 .انتشارات آگاه تهران،، چاپ دوم ،پوش

يحيي  ةترجم، »انيليناصرخسرو و اسماع« )،١٣٤٨(يوگني ادواردويچ، برتلس -۵
 .فرهنگ ايرانبنياد ، تهرانآرين پور 

)، شش متفکّر اگزيستانسياليست ترجمة محسن ۱۳۸۵بالکهام، هرولد جان (  -۶
 حکيمي، تهران، نشر مرکز.

نقى  تحقيق، على )۲(جلد »عهالشيطبقات اعالم« ،)ق. ٩٠۱۳(آقابزرگ ي،تهران -۷
 .منزوى، بيروت، دارالكتاب العربى
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)، ديوان حافظ، به تصحيح سيد ابوالقاسم ۱۳۷۶الدين محمد(حافظ، شمس -۸
، چاپ ششم، تهران، جاويدان.  انجو شيراز

 ،تصوير از ناصرخسرو، به کوشش مهد ماحوز )،۱۳۸۶(دشتي، علي-۹
 .زوار تهران، ،چاپ دوم

اگزيستانسياليسم و اصالت بشر؛ ترجمة مصطفي  )،۱۳۸۹(سارتر، ژان پل - ۱۰
   .نيلوفر تهران، ،سيزدهمچاپ  ،رحيمي

انتشارات  تهران ، –بودلر؛ ترجمة دل آرا قهرمان.  )،۱۳۸۴(________ - ۱۱
 .سخن

 .فردوس ، تهران،جانباز رانيدل)، ١٣٧٧اهللا(حيذب ،صفا - ١٢

 ،چاپ دهم، (جلد نخست)رانيادبيات در ا خيتار)، ١٣٧٨( ________ - ۱۳
  . انتشارات فردوس،تهران

۱۴ -  ، تهران، انتشارات دانشگاه  ،چاپ دوم ،آيين آينه )،۱۳۸۸(حسينعليقباد
 .تربيت مدرس

۱۵ - ) دانشگاه انتشارات )، تحليل اشعار ناصرخسرو، تهران، ۱۳۷۴محقق، مهد
 تهران.

 .اميرکبير ،تهران، هينهضت شعوب )،١٣٧٠ي(نعليحس،ممتحن - ١٦

، جالل - ١٧ ، به ١٣٦٣الدين محمد(مولو تصحيح رينولد الين )، مثنو معنو
 اميركبير. نشر نيكلسون، تهران،

خوان االخوان، بامقدمه، حواشي، تراجم، اعالم، به خامه  )،١٣٨٤(ناصرخسرو - ١٨
 تهران، اساطير. ،قويمع. 

 ،مهد محققو  ديوان اشعار، تصحيح مجتبي مينو )،١٣٨٧(________ - ١٩
 دانشگاه تهران.انتشارات تهران، 

١٣٨٠(________ - ٢٠،(مة استاد سعيد گشايش و رهايش، تصحيح و مقد
 تهران، اساطير. ،نفيسي، به اهتمام عبدالکريم جربزه دار
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تبريز،  ،ها اگزيستانس و اگزيستانسياليسم تطبيقيفلسفه )،١٣٧٤(نوالي، محمود -٢١   
 .دانشگاه تبريز

 ،چنين گفت زرتشت؛ ترجمة مسعود انصار )،١٣٨٦(نيچه، فردريش ويلهلم - ٢٢
  .جامي تهران، ،چاپ هشتم

)، مباني و تاريخ فلسفة غرب، ترجمة عبدالحسين ١٣٧٠هالينگ ديل، ر.ج( - ٢٣
  آذرنگ، چاپ سوم، تهران، كيهان.

، تهران ،و زمان يهست)، ١٣٨٦(________ - ٢٤ ، ترجمة سياوش جماد
  ققنوس.

  ب) مقاالت
 ةدورو پرورش (تعليم و تربيت)،  آموزش، هيشعوب )،۱۳۴۹(محمدعبدال ي،تيآ -١

  .۶-۹، صص۴ ة، شمار۴۰
» يدر ادبيات اسالم گريشعوب و ضد گريشعوب« )،١٣٧٥(رسول ،انيجعفر -٢
  .٣٣ - ١٩،  ٣٨شماره  -»   آينه پژوهش»  اطالع رساني و کتابدار، نشريه

تا هرمنوتيک  محوراز کالم«)، ١٣٩٠و همکاران( دمحم، اييغالمرض -٣
، پژوهش ها ادب عرفاني (گوهر گويا)  ،»کالسيک با تأملي بر آثار منثور ناصرخسرو

 .٦٤-٣١صص ))٢٠(پياپي  ٤(٥ ش

 يشيو آزاد اند يية خردگراشياند ينقد و بررس «)، ۱۳۸۴(نيفرزاد، عبدالحس -۴
نامة دانشکده ادبيات مجله پژوهش، »يانيشاعر عرب و ناصر خسرو قباد يدر شعر متنب
- ۱۷۵ صص، ۴۶و  ۴۵شماره ، بهار و تابستان»  يبهشت ديدانشگاه شه يو علوم انسان

۱۸۸. 

، ترجمة علي محمد کاردان، تاريخ فلسفه »اخوان الصفا«)، ۱۳۶۲فروخ، عمر( -۵
 . ۴۳۵-۴۰۷در اسالم، تأليف م.م. شريف، جلد اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، صص 
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 هاانديشه در انسان مفهوم مقايسه«)، ١٣٩٠(مرتضي و آتنا ريحاني، محسني -٦
- ١١٣،صص)٤(پياپي  ٢شماره   ،ة ادب پارسي سال دومکهن نام» ناصرخسرو و فلوطين

٩٧. 

، »برخي از اصطالحات فلسفي در شعر ناصر خسرو«)، ١٣٩٠( ________-٧
تا  ١ صص ،٩شماره  - ١٣٩٠بهار »  پژوهشنامة زبان و ادبيات فارسي»  ادبيات و زبانها

١٦ .  
- بررسي «، آن يو اجتماع ياسيس جيو نتا هينهضت شعوب)، ۱۳۵۳(______  -۹

  . ۲۰۴ا - ۱۷۱صص،  ۵۱شماره  - ۱۳۵۳خرداد و تير »  ها تاريخي
تاثير زروانيسم بر ناصرخسرو «فتح،  فتحي الهجليل و ذبيح ،نظر - ١٠
 .٥٥-٥٧، صص٤،شماره ٢،دوره ١٣٨٩،نشريه انديشه ها ادبي،تابستان »قبادياني

( نودهي،-١١  و نگرناصرخسرو و سنايي پيشگامان روشن« )،١٣٨٨كبر
،شماره ٥،دوره پژوهشي علوم و تحقيقات مشهد -فصلنامة علمي ،»ايران در روشنگر

 .١٧٦-١٩٩،صص٢٤

، »ناصرخسرو و فردوسي شعر در مرگ سيما«)، ١٣٩٠وجداني، فريده( -١٢
  . ١٩٦-١٧٥ادب غنايي، سال نهم، ش شانزدهم، صص  ةپژوهشنام

  ج) منابع التين
1 – Carlisle, Clare, Kierke gaard, A Guide For The Perplexed, 
Continuum Publications , 2006. 
2 – Olson Robert. G , An Introduction To Existentialism. – New 
York , Dover Publications , Inc , 1962. 
3 – Yeganeh , Farah , Literary Schools, Rahnama Publications , 
second Edition, 2006. 
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