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 شناختی خودستایی در قصاید ناصرخسرو  بررسی جامعه

 هااحمدرضا یلمه

 استاد دانشگاه آزاد واحد دهاقان 

 محمدرضا نظارتی زاده

 د دهاقاندانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد واح 

 چکیده

مطالعاتی که در این . شناسی ادبیات کودک نوزایی است و سابقه این مطالعات در ایران هنوز به بلوغ نرسیده استجامعه

زمینه انجام شده بیشتر به بررسی اجتماعیات در ادبیات معطوف بوده و کمتر به جامعه شناسی ادبیات و رابطه این دو رشته 

شناسی نیز به ی از جمله مقوالتی است که در بین ادیبان و شعر شاعران کم و بیش رواج دارد و در جامعهخود شیفتگ. پرداخته است

 .آن توجه شده است

 خودانگیختۀ برداشت و فکری وضع بر داللت بلکه نیست، خودمحوری و خودخواهی نشانۀ( Narcissism)خودشیفتگی 

 از نویسندگان و شاعران هنرمندان، از بسیاری. دهدمی قرار عشق هدف به جای دیگری را خودش شخص آن، در که دارد انسانی

 ادب و زبان گسترش و رواج دوره های اولیۀ از بازمانده آثار و اشعار در موضوع این کرده؛ دفاع دیگران در برابر خود برتری هنری

به  را هنر این گوناگون هایجلوه و رداختهپ خود از ستایش و مفاخره شاعران به اکثر. دارد بیشتری شدت هشتم قرن تا پارسی

داند و در جای جای قصایدش خود و شعر خود ناصر خسرو ریختن در لفظ دری را در پای خوکان ناشایست می .اند،نمایش گذاشته

ررسی نتایج این ب. است -ناصر خسرو-این مقاله کوششی برای بررسی خودستایی در شعر قصیده سرای قرن ششم . را ستوده است

 .است حاکی از آن است که شاعر بسامد باالیی در خودستایی به ویژه در مقام و مرتبه شاعر خود داشته

 شناسی ادبیاتخودشیفتگی، خودستایی، ناصرخسرو، مفاخره، جامعه: هاکلیدواژه

 مقدمه

 به که بود زیبا جوانی یونان، دراساطیر. است نارسیس هایافسانه از برگرفته narcissismنارسیسم  یا خودشیفتگی

 به درون خود کشیدن درآغوش برای که شد خود شیفتۀ آنچنان و دید آب در را تصویر خود روزی کرد،می اعتناییبی خود شیفتگان

 رمز نرگس گل مغرب زمین در ازاین رو آب رویاندند، هایکرانه بر او به جای را نرگس گل خدایان. سپرد جان و پرید آب

 .است ودپسندیخ و خودخواهی

 در که انسان خودانگیختۀ برداشت و فکری آن وضع بر بلکه نیست، خودمحوری و خودخواهی تنها خودشیفتگی فروید به نظر

 به و باشد مردم بیزار از وی که مفهوم بدان نه البته دارد؛ داللت میدهد، قرار عشق هدف به جای دیگران را خودش شخص آن،

  .است عاشق خویش بلکه بخواهد، خودش برای ار همه چیز و نورزد مهر کسی

 کنندمی دفاع خود هنر و خود از دیگران که دربرابر است برتر هنرمندان خصوصیات از یکی بلکه نیست، بیماری خودشیفتگی

 .کنندمی پشتیبانی دارد، وجود که حقی از باشند، بلکه خودستا اینکه به عنوان نه و

 شاید امر این و ندارند؛ نیازی خودستایی به بزرگی که گویندگان حتی هست، شاعران همۀ بیان در خودشیفتگی و خودستایی

 بارور موهبت خویش و قریحه به بدون اعتماد که بدانند و باشند واقف خود قدرت و نبوغ باید به هنرمندان که باشد آن از ناشی

 این در. بکاهند آنان شأن از اندخواستهمی که بوده است انیرقیب معارضان و وجود خودشیفتگی و خودستایی علل از یکی. شوندنمی

 عمومی افکار و ادبی قدرت به چندان منوط شاعری مقام و شأن باالرفتن و نبود رایج و متداول خود صحیح انتقاد به معنی دوره،

و  یافتمی راه وزیری محضر یا پادشاهی دربار به شاعری گاهی تا حدی که تصادفی بوده است؛ ایاندازه تا امر این بلکه نبوده، زمان

 و شاه و دارد کهنی قدمت و تاریخی پیشینۀ و تفاخرات هاخودستایی نوع این کرد؛می دریافت هنگفتی صلۀ در مقابل او از حمایت با

  .دادمی قرار مورد حمایت را وزیر
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 توجه بدان به بعد، هجری ششم قرن و شاعران بوده جاهلیت شعر ابواب از حماسه و مفاخره که اندنوشته محققان برخی از

 شاعر و شاعری بوده و شعر امر به او التفات عدم و ممدوح کم فضلی مفاخره، به توجه دلیل اصلی که رسدمی به نظر. اندکرده

و دیدگاه  اما حودستایی در شعر ناصرخسرو جلوه ای دیگر دارد و بیشتر به مکتب فکری .شود متذکر را خود مقام خواسته است

 او. ممدوح بریزد خوکان پای به را ارزشمندش دّرِ که بیندمی آن از ترمنیع را خویش طبع خسرو شود؛ ناصرعقیدتی وی مربوط می

 :انگاردمی توانا ایآفریننده شعر، در را خود

 را دری لفظ در قیمتی مرین  نریزم  خوکان پای در که آنم من

 (421 ص ناصرخسرو، دیوان)

شناسی ادبیات جامعه. تواند ما را در شناخت محیط اجتماعی عصر شاعر یاری دهدبررسی در آثار و احوال شاعران و می غور و

شناختی آثار دهد تا از طریق مطالعه جامعهای گشوده است این فرصت را به ما میرشتهکه چند دهه پای به عرصه مطالعات بین

 .یابدشناسانه برسیم؛ از این رو امثال پژوهش حاضر ضرورت میفاخر ادبی، به بینشی نو و درکی جامعه

 به خودستایی ة نگا

دانند کمتر شاعیری است که از ها غوص و تفحصی دارند، میکنند و در آنهای شعیری را مطالعه میکسانی که دیوان

کند این بیند خودش را ستایش میمی ای که در خودستایش سخنان خود لب فرو بسته باشد به هر حیال بنا بر هر پیش زمینه

در ادب اقوام دیگر هم شعر فخر هست حتی امروز ». باشدمی... ها گاه قیدرت سخنوری، گاه طبع لطیف، گاه بلندهمتی وپیش زمینه

 (464: 2393زرین کوب، )« .دانندمی narcissus:بعضی روان شناسان مبنای آن را یک عقده روحی می دانند، عقده نرگسی

های هر هنرمندی نرسیس است یعنی خودپسند و این خودبینی شاعرانه، منشأ معانی و سبک»: گویدشلگل منتقد آلمانی می

خاص در شعر و شاعری شده است، اولین کسی که در شعر خویشتن را ستود ابلیس بود یعنی اولین شعر، ستایشی بوده است از 

در این . اندآمیزی است که شاعران به شعر و هنر خود داشتهخودستایی، اعتقاد مبالغهنوعی از همین اعجاب به نفس و . گناه و دروغ

و این دعوی را اگر به زبان نمی آوردند . خودشان: دانسته اندترین شاعر را فقط یک نفر میکنم همه شاعران بزرگمورد گمان می

 (463: همان:ک.ر)« .توقع داشتند از زبان دیگران بشنوند

 دستاییدالیل خو

-صورت، دوست میطبع خود را مانند بهترین فرزند خوبۀ هر شاعری زاد: ترین دالیل خودستایی این است کهیکی از مهم

های از آن جا که قدرت تخیل شاعران از ویژگی. پیمایددارد و بر اثر همین محبت طیبعی، در تعریف و توصیف آن راه مبالغه می

از . کشانندآمیز، با مباهات به تصویر میآور و با توصیفی خیالشات طبعی خود را با قدرتی شگفتمهم ایشان است، این طبع و تراو

است اگر این تمجیدات از طرف بزرگ و ادیبی مکرر ۀ توان به توجه مخاطب و تحسین و تشویق آنان اشاره کرد و بدیدیگر دالیل می

ها تبدیل به این ستایشۀ ناگفته نماند که گا( 463-464: 4964میعی، س:ک.ر. )شود بر میزان خودستایی شاعر افزوده خواهد شد

هایشان خود را شود و در نتیجه این غرور و نخوت بر اخالق و اعمال آنان تأثیر خواهد گذاشت و با خیال پردازیعجب و غرور می

ی که شاعر در وجود خود می علم و دانش. هستندواین صفت شاعرانی است که با عالم حقیقت و معنا ناآشنا . بینندبرتر از دیگران می

 .و خود را بر دیگران برتر بداند و تنها خود را اهل رأی و نظر به شمار بیاوردستایی باشد تواند یکی دیگر از عوامل خودبیند،  می

هستند و هرگاه احساس کنند به بعضی از شاعران ذاتاً کمال جو و انحصار طلب : تر به قضیه نگاه کنیمتوان منصفانهحال آن که  می

های خود اند، برای ابراز شادی از وصال به هدف، به ستایش خود و بازگو کردن تالش و توانمندیآن پایه از کمال مطلوب رسیده

 .پردازدمی

قیم هنر خواهد غیر مستشاعر می» :نویسدداند وی میرا دلیل دیگری بر خودستایی شاعران می "ارزیابی"سمیعی در کتابش

 ( 464-461: 4964سمیعی، :ک.ر)« .خود را ارزیابی کند

کوب بر این عقیده است که شاعر عالوه بر ارزیابی شعرش سعی بر این دارد که برای خود حامی و طرفدارانی بیابد و زرین

-طعن و تعریض قرار میشد مورد گر میخود را در دل مخاطبین جای دهد به طوری که وقتی شاعری نسبت به امری ناتوان جلوه
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-های خود در سخنوری و یاغیره به تمجید و تعریف از خود و بیان افتخاراتش میگرفت و وی برای دفاع از خود و اثبات توانمندی

شود ها ایجاد میها که در مقابل تعریضاحساس حقارتۀ همان گونه که اشاره کردیم گا( 34: 4ج4963کوب، زرین: ک.ر.)پرداخت

اند و ترین عامل خودستایی در نظر گرفتهشود تا جایی که بزرگان حتی این عقده روحی را یکی از بزرگخودستایی میمنجر به 

بنابراین تنوع و . گذارد و هم در طرز فکر و واکنش اومعتقدند اسباب و محرکات نفسانی هم، در سبک شاعر، نشان خود را باقی می

که البته این ( 91-96: 4949امیری خراسانی، : ک.ر)خود نتیجه همین عوامل است های مخصوص به ها با ویژگیتعدد سبک

 (.419: 4911مان، : ک.ر. )داندواکنش وی میموضوع را در روان شناسی هم 

 شناسی در مورد خودستایینظریات جامعه

 ا باعث برانگیخته شدن شاعر و نگرد، احساس حقارت رشناسی به این مقوله میکه از دید روان "مان"چون . کنیمبررسی می

شناسانه در مفهوم خودستایی مورد نظر این نوشتار یک پدیده اجتماعی نیست و شاید به همین دلیل تاکنون پژوهشی جامعه

اما آنچه در این . شناختی است و در جای خود بحث خواهد شدای روانخودستایی بیشتر پدیده. این خصوص صورت نگرفته است

ای از این نظریات و مفاهیم مرتبط است که به پاره« خود»، «من»شناسان در مورد های جامعهان بیان نمود، دیدگاهتوخصوص می

 .شودپرداخته می

توان ردی از این مفهوم را شناختی هویت میشناسی نمود یافته است اما در بررسی جامعهگرچه خودستایی در حوزه روان

 شناسان، جامعه بین در همواره و بوده انسانی علوم حوزه در مبهم و پیچیده مفاهیم از هویت که ییاز آنجا. مورد بررسی قرار داد

 و نظریه یک عهده از آن گیریشکل در مؤثر عوامل و موضوع این تبیین اوصاف این با بوده، مناقشه محل ...فیلسوفان و روانشناسان

 و هزارجریبی) .گیرد قرار کنکاش مورد گوناگون زوایای از مفهوم این مقدورالحتی شده سعی لذا آید،نمی بر مکتب یک حتی یا

 (.4-4931:3،لهراسبی

 است عبارت باشد، اجتماعی کنشگران از سخن که صورتی در هویت اصطالح. است مردم برای تجربه و معنا سرچشمه هویت

 دیگر معنائی منابع بر که فرهنگی های-ویژگی از ایپیوسته هم بهۀ مجموع یا فرهنگی ویژگی یک اساس بر معناسازی فرایند از

 ساخته بخشیدن، فردیت فرایند رهگذر از هاآن خود به دست و است کنشگران خود برای معنا منبع هویت. شوندمی داده اولویت

 خواهند هویت نگامیه فقط نیز صورت این در حتی اما شوند، ناشی نیز مسلط نهادهای از هاهویت است ممکن حال این با. شودمی

 .(22-29 :4941،کاستلز)بیافرینند  سازی درونی این حول را آن معنای و کنند درونی را هاآن اجتماعی کنشگران که بود

 متقابل گرایانکنش دیدگاه

 یاجتماع چگونگی روی بر اصل در انداز چشم این است، نمادین متقابل کنش پردازان نظریه کارهای در هویت نظریه ریشه

 هویت ساختن بر در نمادین و ذهنی عوامل نقش بر و (.244 :4913 ریتزر،)است  نموده تمرکز "خود"تشکیل وچگونگی فرد شدن

 (.6: 4944قادرزاده، عبداللهی،) اندنموده تأکید جمعی

 شناسیم،می را آن که آنچنان انسانی، جامعه»است چنین اوست، شناختیجامعه تفکر دهنده نشان که مید اساسی قضیه 

 به خودها و هاذهن داشتن انسانی، جامعه سیماهای تریناختصاصی زیرا است، داشته وجود "خودها" و "هاذهن" بدون تواندنمی

 ،"مید" تفکر در اساسی مفاهیم از یکی که شودمی مالحظه بنابراین(. 4919:419 ،بلومر)گیردمی نظر در را اشفردی اعضای وسیله

 یا چیزی محض وجود به که دیگر، هایحوزه در واژه این کاربرد با مقایسه در «مید» توسط خود مفهوم کاربرد و ت،اس خود مفهوم

 ایمقوله اساس در که را هویت مفهوم دهد، می ارائه خود از مید که مفهومی دارد، ماهوی تفاوت شود،می داده ارجاع ایویژه نوع

 . کند می تداعی است اجتماعی

 شود؛ خویش برای موضوعی تواندمی انسان که معنا است این به هستند، "خود"دارای هاانسان کندمی عنوان دمی اینکه

 آن یا این اعضای بودن، بالغ یا کودک بودن، زن یا مرد همچون بنگرد، خویشتن به مختلفی هایموضوع عنوان تحت تواندمی انسان

 قرار خویش با متقابل کنش موقعیت در که است شود، الزم خویشتن برای موضوعی نانسا اینکه برای ...و بودن ملی یا قومی گروه

 شغل دارای دانشجو، مرد، عنوان به را خود ترتیب این به و بگوید سخن و شود نزدیک آن به بایستد، خودش مقابل در یعنی بگیرد،
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 که کنش متقابلی چنین یک «مید» نظر از. می شود خویشتن با کنش متقابل وارد کنشگر ترتیب بدین کند؛ معرفی خویشتن به... و

 از شوند، می محسوب مید نظریه اساسی مفاهیم که "ذهن" و "خود". است اجتماعی ماهیتی دارای می دهد، انجام خود با کنشگر

ۀ دور در ردف که متقابلی کنش فرایند طی در"ذهن" و "خود" که ترتیب بدین هستند،ۀ گرو زندگی در مشارکت محصول او دیدگاه

 کنشگر اینکه برای. دارد کنش متقابل فرایند تحلیل به نیاز "خود" ماهیت درک پس شوند؛می ایجاد دارد، دیگران با طفولیت

 ایفای با کنشگر «مید» اعتقاد به. شود نزدیک خود به آنجا از و رفته بیرون خودش از که است ضروری شود خویشتن برای موضوعی

 هایبازی در گرفتن قرار خود از بیرون چنین یک هایمثال. گیردمی قرار خود از بیرون دیگران، از ایمجموعه یا دیگری نقش

 کردن خطاب یا شدن نزدیک موقعیت در را خود باید کند، می ایفا را مادر نقش کوچک دختر یک که وقتی. شود می دیده کودکانه

 تکوین در اساسی مرحله اولین کودکانه بازی  «مید» نظر از. بسازد موضوع ینوع خود از ترتیب بدین و دهد قرار بیرون از خویش به

 شود،می خوانده جمعیدسته بازیۀ مرحل ،«مید» نظریه با مطابق "خود" گیری شکل در مرحله دومین. است "خود" توسعه و

 یک اگر بنابراین کند؛می ایفاء را گروه یک  یافته سازمان نقش یا جمعی نقش یک کودک که است این جمعیدسته بازی ویژگی

 نخواهد موضوعی خویشتن از و داد نخواهد توسعه را "خود" یک باشد، نداشته را دیگران هاینقش ایفای شانس خردسال، طفل

 (.419-411 :4919،بلومر)ساخت

 بود معتقد کولی. دارد وجود ناپذیری گسست و ارگانیک پیوند دو آن بین و همزادندۀ پدید دو جامعه و "خود" کولی نظر از

 اندیشه که مفهومی سّد آن تا بود شده آن بر او آیند،می شمار به خود و شناسا ذهنِ سازنده اجزاء اجتماعی، جهان هایشناخته که

 نهجداگاۀ پدید دو بر افراد و «جامعه» که بود معتقد وی اساس این بر بردارد، میان از بود برکشیده اشجامعه و فرد میان دکارتی

 یک خودِ که کردمی استدالل چنین کولی. دهندمی نشان را واحدۀ پدید یک فردی و جمعی هایجنبه بلکه کنند، نمی داللت

 اشخاص با او و برخاست نشست رهگذر از شخص یک اجتماعی زندگی خاستگاه» یابدمی رشد دیگران با او تبادل رهگذر از شخص

می شکل دیالکتیکی ارتباط نوع یک رهگذر از بلکه شود،نمی اجتماعی وسپس فردی نخست "خود" کولی بنظر. «آیدمی پدید دیگر

 سخن جداگانه، خودهای از تواننمی روی هیچ به پس است؛ خودشۀ بار در دیگران افکار بازتاب خودش، از شخص یکۀ آگا. گیرد

 خود، انعکاسی خصلت ساختن روشن برای وی و است «آنها»و  «او» ،«من» همبسته ادراک حاصل ،"خود" واقع در و آورد؛ میان به

 :است شده ساخته اصلی عنصر سه از کولی سانآینه خود مفهوم. گویدمی «سانآینه خودِ»آن  به و کرده مقایسه آینه با را آن

 ما برای خود زا احساسی چه و سرانجام چیست ما ظاهرۀ بار در او داوری ،نماید، دوممی چگونه دیگری چشم به ما ظاهر نخست

 مبادله بر مبتنی اجتماعی فراگرد یک در «خود» کولی نظریه در که شودمی مالحظه پس. سرشکستگی یا غرور آید،می پدید

-بندیگروه آن تحلیل را به توجهش اجتماعی، زندگی کلیت بر کولی تأکید. شودمی منعکس شخصۀ آگا در و آیدمی پدید ارتباطی

-می اساسی عواملی اجتماعی، ساختمان در افراد ادغام و اشجامعه با انسان دادن پیوند در را آنها او که بود ساخته منعطف هائی

 بستگی و همکاری با که هائیگروه آن» از عبارتند که کندمی مطرح نخستین هایگروه عنوان تحت را هاگروه این کولی دانست،

 نقشی افراد هایآرمان و اجتماعی ماهیت درتشکیل که یابندمی نخستین گروه عنوان دلیل این و به «شوندمی مشخص رودررو

 که چندان است، مشترک کل یک در هافردیت آمیختگی در نوعی روانشناختی، نظر از نزدیک بستگی ی-نتیجه. دارند بنیادی

 ترینساده شاید. آیدیم در گروه فرد هر مقصود و زندگی بسان جهات بسیاری از کم دستۀ گرو منظورهای و مشترک زندگی

 نزدیک هایهمبستگی آنها در که هائیگروه مهمترین. است «ما» یک واقع در مکتب این بگوییم که است آن مکتب این توصیف

 هایمفهوم کولی، اندیشه در. باشندمی همسایگی و همبازی هایگروه خانواده، شوند، پرورده کامالً توانندمی نخستین گروهۀ ویژ

 به توانائی نخستین گروه. است انسانی عواطف و احساسات رشد بستر نخستین گروه. اندبافته هم در نخستین گروه و سان نهخودِآی

 اجتماعی زندگی آن بدون که دیگران هایواکنش به نسبت حساسیت ایجاد با و کندمی تقویت را "خود" گذاشتن دیگری جای

آید؛ می پدید انسانی ماهیت که است نخستین گروههای همین در کشد؛ ومی بیرون اشنانهبی خودۀ پیل از را فرد است، ناپذیر امکان

ۀ تبا به را آن انزوا و آورد دست به دیگران با همیاری طریق از جزء را ماهیت این تواندشخص نمی شود؛نمی زاده ماهیت این با انسان

 (.413-444 :4943 ،کوزر)کشاندمی

 افراد تجربیات رشد با همراه ذهن پویش این طی .یابدمی تکوین اجتماعی پویش در ،است اجتماعی پدیده ذهن کولی نظر از

 ذهن کولی نظر از. داندمی اعصاب سیستم کارکردی هایسیم از بیش چیزی را ذهن وی ترتیب بدین یابد می توسعه گشته تر غنی
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-غنی و یابدمی توسعه ،پذیرفته شکل افراد اجتماعی تجربیات روند رد که است ایپدیده بلکه نیست اندامی و زیستی ایپدیده صرفاً

 قادر که است شده بندی طبقه شکلی به ،آگاهی و تفکر نیروی توسط را زندگی تجربیات و هاصورت از است مخزنی ذهن .شودمی تر

 ناخود الیه درباره فروید نظریه با را «زندگی عجیب اشکال با انباشته مخزن» این توان می .است بشری اعمال و تحریکات کنترل به

-می روشنایی را ابهام پر و تاریک مخزن این کولی نظر به آنچه اما .اندمبهم و آگاه نا آنها دوی هر واقع در .نمود مقایسه(  Id) آگاه

 .استۀ آگا و تفکر قدرت ،بخشد

 :است وضعیت دو دارای ،است ذهن کانون و مرکز و شخصیت درونی سیمای کولی نظر از خود

 .است آن دهنده تشکیل فاعلی من ،«خود» ذهنی وضع -

 .است خود اجتماعی جنبه که مفعولی من یا برتر من یا «خود» عینی وضع -

 در که است خود از بخشی ذهن خود .کند می متجانس را شخص هرۀ آگا و است تحریک آگاهانه العملعکس ،ذهنی خود

 و دارد اجتماعی جنبه کامال عینی خود کهحالی در ،است مردم دیگر هایپاسخ در خویش «ایآینه خود» العمل عکس یافتن تالش

 :است اصلی عنصر سه بر متکی که «ایآینه خود»  یک :است اجتماعی اجبار به وابسته

 اشخاص سایر برای ما حضور تصور -

 ما حضور از آنها قضاوت تصور -

 .خرسندی یا فخر ،غرور نظیر «احساسی -خود» اقسام برخی -

 اجتماعی فرد هر که شود می سبب حضور درک همین و دارد حضور دیگری ذهن در انسانی هر کولی نظر به واقع در

 یا انعکاسی یا و دهد جهت و کند تعیین دیگران ذهن در حضور همین اساس بر را خود رفتار و کند احساس یا درک را خویشتن

 .اندمنعکس آن در دیگران که است ای آینه

 در وی،. کندمی تبیین کالن و خرد سطح عوامل از ترکیبی با را انسان کردار یا کنش گرایانه،تقلیل هایدیدگاه نقد با بوردیو

 اقتصادی سرمایه نوع دو مجموع)کلی  سرمایه میزان حسب بر هرکس که دارد اشاره تعامالتی هایحوزه یا ساختارها به کالن سطح

 دارایی کل مجموع در که فرهنگی و اقتصادی سرمایه مختلف انواع نسبی وزن برحسب)سرمایه  رساختا اساس بر و( فرهنگی و

 با کلی سرمایه لحاظ از که گیردمی جای کسانی جوار در و کندمی پیدا اجتماعی پایگاه و جایگاه و توزیع اجتماعی میدان در ،(دارد

. برخوردارند هماهنگی و همسو نسبتاً کنشی الگوی و وارهعادت از شترکم تعامالت و مشابه پایگاه دارای افراد. هستند مشابه او

. کندمی پیدا معنا اجتماعی میدان و فضا نوعی ذیل در که است رفتاری و خصلت مبین و است ارزیابی و ادراکات ماتریس وارهعادت

 نیز را جمعی و فردی هویت موضوع ای،طبقه و فردی وارهعادت به آن بندیتقسیم و تفکیک و واره عادت از بحث خالل در بوردیو،

-عادت و است ناپذیر جدایی فردی هویت و شخص بالفصل ادراکات و ارگانیک فردیت از فردی، وارهعادت. است داده قرار توجه مورد

 گیرد،می نشأت تعامالتی هایومیدان ساختارها در اجتماعی عامالن جایگاه و اقتصادی -اجتماعی موقعیت از که ایطبقه واره

 ایگونه به مختلف طبقات و گروهها به متعلق افراد زندگی سبک در ای،طبقه وارهعادت. آوردمی پدید را مشترک جمعی هایهویت

ۀ ازعبدال نقلبه ،4344بوردیو،)بخشد می جهت را آنها سیاسی هاینگرش و شناختیزیبایی سالیق تا غذایی سائقه از که یابدمی نمود

 (.1: 4944رزاده،قاد و

 خودستایی در آیینه روان شناسی

. شود که عبارتند از خود دوستی و دگر دوستیبراساس نظریه فروید در تکوین و تکامل جنسی در افراد دو مرحله ایجاد می

اگر در  "ثبیتت "شود که این مرحله یعنیایجاد می "تثبیت"این تمایالت اگر در حین سیر و گردش خود دچار موانعی شوند مرحله 

-شود به این صورت که خود را فردی نمونه و کامل میمرحله خود دوستی ایجاد شود شخص دچار نارسیسم و یا خود شیفتگی می

نارسی جوان زیبایی »: خوانیمدر وجه تسمیه نارسیسم در کتاب فرهنگ اساطیر یونان و رم می( 13-62: 4942فروید، : ک.ر)پندارد 
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در موقع تولد او پدر و مادرش . باشدمی  Liriopeو الهه ای به نام  Cephiseشمرد او پسر خدای و ناچیز می بود که عشق را حقیر

چون نارسیس به . دهد که کودک عمر زیادی خواهد کرد اگر به خود نظر نکندشوند و او پاسخ میآینده وی را از تیرزیاس جویا می

داد سرانجام یکی از عشاقش که نشان نمیۀ وی توجۀ ها قرار گرفت منتان و الههسن بلوغ رسید مورد توجه جمع زیادی از دختر

رود و عکس خود را خواهد آبی بنوشد سر چشمه میخواهد پس از مدتی نارسیس که میناتوان شده بود تنبیه او را از خدایان می

 (611-613: 4962گریمال، : ک.ر)« .میردشود وپس از خم شدن روی تصویر خود میمی بیند، عاشق خود می

از آن جا که در تعیین سبک شعری شاعر یکی از عوامل تعیین کننده، طبیعت و ویژگی های شاعر است بنابر این باید شعر و 

ادبیات را از نظر روان شناسی بررسی کنند چون مانند سایر هنرها، نمودی نفسانی است از این جهت که شعر و ادب تخیل ابداعی و 

باشند پس به این رود این امور همه از مقوله نفسانیات میست که موجد و محرک آن الهام هنری و جذبه ذوقی به شمار میترکیبی ا

های روان باشند پس توجه به ارزششناسی میاعتبار شعر و ادب جز نمود نفسانی چیزی نیست و از طرفی این امور از مقوله روان

ر و محرک اندیشه او چه توان دریافت که عواطف و احساسات شاعر مهم است زیرا در شعر  میشناسی شاعر در فهم اثار ادبی بسیا

. شناسی قابل بررسی می باشدشود، از دیدگاه روانهایی که در شعر شاعران دیده میبنابراین بسیاری از خودستایی .بوده است

خودشیفتگی و خودپسندی را ۀ گا»کند که خاطر نشان می "انسان برای خویشتن"فروم در کتاب ( 42-44: 4914کوب، زرین:ک.ر»

برند که این دو نه تنها مترادف نیستند بلکه نقطه مقابل هم هستند چرا که خودپسند خود را کم دوست دارد به جای هم به کار می

 (.441-446: 4961فروم، ) «.نه زیاد، او توانایی عشق ورزیدن به دیگران را ندارد و فاقد توانایی عشق به خود است

 این در که شاعرانی دیوان آن را تداول و است، آذربایجانی سبک مختصات از یکی مفاخره که داشت نظر در باید را نکته این

 لحن. دارد وجود مختلف علوم به اشاره و فاضل نمایی فکر، نظر آذربایجانی سبک شعر دید در توانمی وضوح به کرده اند، ظهور عهد

 دیگر شاعران اند،داده سخن داد خود ستایش در معموالً مکتب این شاعران و است شده به مفاخره تبدیل دوره این رشع در حماسی

 ( 493: 4944 شمیسا،)کنند می هجو و ندارند قبول را 

 خودستایی در آینه شعر و ادبیات

 نامه لغت) «آن جز و نسب و در حسب بتمناق و بزرگی اظهار و بالیدن یکدیگر بر و نازش» از است عبارت لغت در مفاخره

 اشعاری به» اصطالح در و( واژه ذیل االرب،ۀ منت)  نازیدن دیگر هم بر فخر و در نمودن برابری و کردن نبرد و (واژه ذیل دهخدا،

 عزت و طبع علوّ حیث فاضله از ملکات و حمیده اخالق به تخلق و دانی سخن و کمال و فضل مراتب در شاعر شود کهمی اطالق

 سروده خویش کمال و نسب و شرف در خالصه طور به و و خانوادگی قومی افتخارات احیاناً و آن امثال و سخاوت و شجاعت و نفس

 (.234 :4964 موتمن،) «.است

 غریزیۀ خودخوا و ذات حب. کرد متأثر فارسی را شعر عربی، شعر نفوذ زیر آغاز از که است ایعمده موضوعات از موضوع این

 اگر باور»( 439: 4911 سعدی،) «.جمال به فرزند و نماید کمال به خود عقل» خواهد هرکس می و هست هاانسان همه وجود رد

-جلوه مختلف افراد در باطنی میل این که باید بپذیریم ناگزیر غریزی است امری بشر درۀ نخوا خویشت و ذات حبّ که باشیم داشته

 تا هنر ۀعرض و خودستایی ترتیب بدین و یکند م ابراز را آن بیان و نطق راه از جمله از قی خاصطری به هرکس و دارد گوناگون هایی

 فرزام) «.شریکند آن در دنیادار و زاهد و و عامی عارف غنی، و فقیر و طبیعی است امری نکشد گوییگزافه و افراط به که جا آن

 ( 914: 4934پور،

 هنرمند اثر» که جا آن از. هاست سخنوری آن قدرت و شعر به بالش و نازش نوع از تر بیش شعرا دواوین در موجود مفاخرات

 شکلی آن به که است شاعر درونی افکار و باطن گاه تجلی نیز شعر ،(914:4934کوب، زرین) «.اوست وجود جوهر و روح ۀخالص

 از و یافته احاطه زمین و ها برآسمان خود علم و لعق و فکر با پنداردمی شاعر خیال ۀدایر وسعت در. است داده و تخیلی آمیز اغراق

 و بها از و سنجندمی را خویش سخن ارج و اوج که گاهآن فارسی شاعران» .شناسد می دیگران از برتر را خود عقل و فکر حیث این

: از نقل 4964 تجلیل،) «.کنندتصویر می را خود شعر آرمانی مسیر و سیر خط نوعی به رانندمی سخن خویش زبان اندیشه و ارج

 (444 ،1 ج کرمانی،
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 خودستایی در شعر ناصرخسرو

ممدوح  خوکان پای به را ارزشمندش دّرِ که بیندمی آن از ترمنیع را خویش طبع خسرو چنانچه پیشتر اشاره شد، ناصر 

برهان برای اهل خراسان و مخالفان انگارد و سخن خویش را نغز و زیبا و حجت و می توانا ایآفریننده شعر، در را خود او. بریزد

 . فکری خویش می داند

 را دری لفظ در قیمتی مرین  نریزم  خوکان پای در که آنم من

 گزاره را منطق اوست لفظ که  زیبا   و نغز گزارد حجت سخن   

. کند می ممتاز دیگران از را او که دارد فردی منحصربه های ویژگی پارسی، شاعران و ادیبان و دانشمندان میان در ناصرخسرو

 و گذرانی خوش به را خویش ایام و سروده می شعر آنان مدح در و داشته اشتغال دبیری شغل به شاهان، دربار در روزگاری خود که او

 کسانی و گیرد می پیش در را جدیدی راه و گریزد می دربار از و شود می دگرگون فکری، های چالش سبب به گذرانده، می گساری باده

 .نکوهد می اند، کرده می غزنوی محمود سلطان نامۀ ستایش را خود شعر ابوذر و عمار زهد با که را

 اعتقاد و مذهب سرانجام و گیرد می پیش در را دراز سفری راه برگزیدن، اختیار به و یافتن برای و دگرگونی این پی در وی

 دیگر حال این در او. گردد بازمی خراسان زادگاهش به اینها از سپ و کند می پیشه زندگی در نو روشی و دهد می تغییر را خویش

 زیستن برای دیگر روشی و آیین مبلّغ بلکه برد؛ سر خوشی به را روزگار و برد سر به وزیران و شاهان مجالس در که نیست دبیری

 او و ایستند می وی برابر در و دارند نمی روا را آن تبلیغ و شمارند می ناپسند را ناصرخسرو تازۀ پیام خراسان، عالمان و حاکمان. است

 تبلیغ را اش برگزیده آیین و مذهب شعر، سرودن و کتاب نگارش با و نشیند نمی بیکار وی اما رانند؛ می خراسان از دور سرزمینی به را

 .شناساند می همگان به و کند می

 خویشان، و زادگاه از دوری سختی تحمل و آن سر رب استقامت و نو آیین و مذهب برگزیدن و ها دگرگونی و تحوالت این

 دربارۀ ناصرخسرو که فراوانی منثور آثار کنار در امر این. کند می متمایز دیگر شاعران و ادیبان از بسیاری از را ناصرخسرو شخصیت

 دشوار را او از گفتن نسخ شود، می یافت شاعران دیگر با او شعری مضامین در که تفاوتی همچنین و نگاشته اش برگزیده مذهب

 سعد مسعود و عنصرى رودکى، مانند بزرگى شاعران که سبکى است، شده سروده خراسانى سبک در ناصرخسرو شعرهاى .گرداند می

 آن از بیش او که چرا ندارد، را سلمان سعد مسعود و عنصرى شعر انسجام و روانى او شعر البته،. اند سروده شعر شیوه آن به سلمان

 بدانیم اندیشمندى نخستین بتوانیم را او شاید. است ریخته شعر چهارچوب در را خود باورهاى که است اندیشمندى باشد، رشاع که

 .است کرده بیان شعر زبان به را خود سیاسى و اجتماعى دینى، باورهاى که

 چیزى زندگى هاى دلبستگى و معشوق وصف دیگران، ستایش از فاطمى هاى خلیفه و دین بزرگان ستایش سواى او دیوان در

 از خود زمان هاى دانش نیز گاهى. است روشنگرى و اندرز و پند هست چه هر. است اندک بسیار نیز طبیعت وصف حتى و بینیم نمى

 وادارد کردن فکر به را خواننده راه این از تا دهد مى جاى خود هاى قصیده در را آفرینش هاى شگفتى و اخترشناسى پزشکى، فلسفه،

 روزگار سرایان غزل از بارها او. است گریزان غزل از و گفته قصیده قالب در را خود شعرهاى ناصرخسرو .کند اثبات را خود باورهاى و

 با را عشق و دل که جا آن و شود مى تهى درون از عشق عرفانى مفهوم که زمانى در بود باور این بر که چرا است، کرده انتقاد خود

 :کند تحمل را دورى سختى و رنج عاشق که است آن جاى چه کنند، مى معامله زر و سیم

 زوال نارد را مبهم و مشکل  عاقالن دل ز من سخن جز

 وصال شوق نه و هجران غم نه  چنین را دلم ست نکرده خیره

 غزال در دلم به نگیرد راه  غزل در دلم به نگیرد نظم

 گالش شکار شیر، بود  زشت هوا نیابد صید منى چو از

 مجال گردش، به نیز مرا نیست  مقر در، دلم به را هوا نیست

 بیهوده نیز را دلبران و معشوقان براى سرایى غزل داند، مى نادرست را روایان فرمان و امیران ستایش که اندازه همان به او

 چنین که روست این از. وادارد ردنک فکر به را شنونده که پسندد مى را شعرى و است خردورزى ى شیفته او گمان  بى. داند مى

 :گوید مى
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 را خنیاگرى بگرفت نیز یکى  گرفتى پیشه تو را شاعرى اگر

 را جرى زبان ببرى گر سزد  نشیند مطرب که جا آن برپایى تو

 را عنبرى زلفک و مه چون رخ  الله و شمشاد به گویى چند صفت

 را گوهرى بد و هلج مر ست مایه که  را آن مدحت کنى گوهر به و علم به

 را کافرى مر سرمایه دروغست  را طمع دروغى آرى اندر نظم به

 را عنصرى مر محمود مدح کند  بوذر و عمار زهد با ست پسنده

 را درى لفظ در قیمتى این مر  نریزم خوکان پاى در که آنم من

 ى همه نام اى قصیده در او. است سروده نکو عرهایىش راه این در و داند مى امامان و پیامبران خداوند، ى ویژه را ستایش او

 عشق از دیگر اى قصیده در. گوید مى سخن ستمگر روایان فرمان به آنان رویارویى از و آورد مى است، آمده قرآن در که را پیامبرانى

 :گوید مى چنین اسالم پیامبر و قرآن به خود

 دمحم گزین ازیرا بود همین  محمد دین و قرآنست گزینم

 محمد یقین چون شود یقینم  بورزم را دوان هر من که یقینم

 محمد دین چیست؟ حصین حصار  نعیم دلیل و بهشت کلید

. آید مى شمار به او هاى ضعف نقطه از که دارد فاطمى، ى خلیفه باهلل، المستنصر ستایش در شعرهایى ناصرخسرو همه این با

 :گوید مى و کند مى معرفى پیامبر جانشین را او ناصرخسرو

 کجایید جمله شما گفت او که قول زین  علم او از فرزندش به است رسول میراث

 ضعفایید و خردان بى شما امروز  حکیمان خداوند است، رسول فرزند

 به رساندن یارى و کارى ستم از و خواند فرامى خردورزى به را مردم خود شعرهاى در ناصرخسرو که آن سخن کوتاه

 آدمى راه چراغ و آگاهى و دانش ى سرچشمه که بپیمایند را او بیت اهل و پیامبر راه خواهد مى مردم از او. دارد مى باز ستمکاران

 در که است هایى آدم ى نمونه او. است چشیده جان به را فراوانى هاى سختى راه این در و داشته مى بر گام راه این در خود او. هستند

  .باشند رهنمون درست راه به نیز را مردمان کوشند مى و هراسند نمى ها سختى از خود باورهاى راه

 زمره در ناصرخسرو دانیمکه می همانگونه. است خویشتن اندازه از بیش داشتن دوست عصبانیت، و خشم عوامل از یکی

 مربوط عقاید وی به چه آن هر  خویش و خرد به مباهات و فخر به بیشتر بود مدح و ستایش امیران را ناپسند می شمرد و شاعرانی

 با متعارف حد از بیش که کس آن هر دارد،می بسیار دوست را خود شود،می خشمگین زیاد که کسی. است پرداخته شده،می

 اندیشدمی چون گویدمی خود از او. دارد خود ابراز در سعی و گویدمی خود از قطعاً بسیار برد،می سر به صلح در خویش خویشتن

 انسانیت عالم ای درفاجعه نشود شناخته او اگر که اندیشدمی .بشناساند را خود باید پس اند،نشناخته باید که آنگونه او را دیگران که

 پایمال را او منیت ای،ذره تا دهدمی اجازه به خود کسی که زمانی پس. برتابد را ایواقعه چنین وقوع تواندنمی او و دهد،می رخ

 طرف حال میدهد؛ قرار شتم و ضرب مورد را او رکیک الفاظی با بحبوبه تازد و در اینمی سویش به بدگویی و هجو حسال با کند،

. دارد نفس پایینی به اعتماد معموالً انسانی چنین... عامی یا باشد پادشاه دوست، یا باشد پدر: باشد که میخواهد هرکسی او مقابل

-می تلنگری با که دلی شکستن از بوده است، او محافظ سپری مانند متمادی سالیان که ست،ا کاذب اعتمادی باشد، داشته هم اگر

 و خود کرد،نمی اظهار را رنجی زود این چه اگر بود؛ زودرنج شاعری ناصرخسرو، .میسازد دارخدشه را آن اشارهای که قلبی و شکند،

جسته شاعر بود و از ابزار مفاخره بهره می نیز او که گفت باید اما انمند؛تو و مقتدر است انسانی گویا که کردمی وانمود ایگونه به را

 .است

 شعر و شخصیت ناصرخسرو

 سال القعدهذی در ”حجت“ به متخلص و ملقب و ابومعین کنیه با المروزی، البلخی القبادیانی حارث خسرو بن ناصر بن حکیم

 در او که دهد می نشان مطلب این و خواند می مروزی قبادیانی رنامهسف در را خود ناصرخسرو. است شده متولد قمری هجری 934

 عنوان به المستنصرباهلل فاطمیۀ خلیف طرف از که نامد می ”حجت“ را خود جهت آن از او. است بوده ساکن مرو در و متولد قبادیان
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 محتشمیۀ خانواد از ناصرخسرو ظاهراً .بود هشد مامور ماوراءالنهر و ایران در دعوت و نشر برای و شده انتخاب خراسان منطقه حجت

 و داشته راه امراء و سالطین دربار در جوانی در که شود می معلوم او اشعار از و اند بوده مشغول دیوانی شغل و دولتی امور به که است

 را او وقت پادشاه و بود یافته راه مسعود پسرش و غزنوی محمود سلطان مجلس در سالگی 26 از گفته سفرنامه در او خود چنانچه

 از تبعید از قبل تا و بوده جالل و جاه و عزت دارای و مرفه جوانی در او که است مسلم آنچه مجموع در .است نامیده خطیر  خواجه

 .است داشته ملک و خان و باغ و بوده ثروت و مکنت دارای وطن

شعر برای وی وسیله . مام عیار سبک خراسانی دانستتوان آن را نمونه کامل و تشیوه سخن ناصرخسرو خاص اوست اما می

بوده است نه هدف و از آن جا که تأثیر شعر در طبع مردمان از خطابه بیشتر است، ناصر از شعر برای اشاعه افکار خود استفاده کرده 

عر و زندگی ناصرخسرو به ناصرخسرو به واقع شاعری یگانه است، هم از لحاظ طرز فکر و هم از نظر شیوه شاعری؛ فکر و ش». است

توان گفت شعر ناصر خسرو از نظر محتوا و می.. .هم پیوته و همانند است؛ کرداری داشته مطابق اعتقاد و شعری نمودار هر دو

 (. 11: 4916یوسفی، )« صورت، واژگان و آهنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ، همان ساخت اندیشه اوست در قالب وزن و کلمات

. کند می ممتاز دیگران از را او که دارد فردی منحصربه های ویژگی پارسی، شاعران و ادیبان و دانشمندان میان در ناصرخسرو

 و گذرانی خوش به را خویش ایام و سروده می شعر آنان مدح در و داشته اشتغال دبیری شغل به شاهان، دربار در روزگاری خود که او

 کسانی و گیرد می پیش در را جدیدی راه و گریزد می دربار از و شود می دگرگون فکری، های چالش سبب به گذرانده، می گساری باده

 .نکوهد می اند، کرده می غزنوی محمود سلطان نامۀ ستایش را خود شعر ابوذر و عمار زهد با که را

 اعتقاد و مذهب سرانجام و ردگی می پیش در را دراز سفری راه برگزیدن، اختیار به و یافتن برای و دگرگونی این پی در وی

 دیگر حال این در او. گردد بازمی خراسان زادگاهش به اینها از پس و کند می پیشه زندگی در نو روشی و دهد می تغییر را خویش

 زیستن برای دیگر روشی و آیین مبلّغ بلکه برد؛ سر خوشی به را روزگار و برد سر به وزیران و شاهان مجالس در که نیست دبیری

 او و ایستند می وی برابر در و دارند نمی روا را آن تبلیغ و شمارند می ناپسند را ناصرخسرو تازۀ پیام خراسان، عالمان و حاکمان. است

 تبلیغ را اش برگزیده آیین و مذهب شعر، سرودن و کتاب نگارش با و نشیند نمی بیکار وی اما رانند؛ می خراسان از دور سرزمینی به را

 .شناساند می همگان به و کند می

 خویشان، و زادگاه از دوری سختی تحمل و آن سر بر استقامت و نو آیین و مذهب برگزیدن و ها دگرگونی و تحوالت این

 دربارۀ ناصرخسرو که فراوانی منثور آثار کنار در امر این. کند می متمایز دیگر شاعران و ادیبان از بسیاری از را ناصرخسرو شخصیت

 دشوار را او از گفتن سخن شود، می یافت شاعران دیگر با او شعری مضامین در که تفاوتی همچنین و نگاشته اش زیدهبرگ مذهب

 .گرداند می

کرانه عالم موضوع خودستایی در شعر ناصرخسرو موضوعی است درازدامن؛ او سوار بر مرکب راهوار سخن بر پهنای بی

شک حاصل تحقیر و آزاری این مایه غرور و خودستایی ناصرخسرو بی». نگردن میپوید و به خویش به دیده تحسیخودستایی می

-زرین)« اندتوز کردهاند و او را نسبت به جامعه، خشمگین و در حق اولیای وقت کینهاست که دشمنان بدخواه در حق او روا دانسته

 (.13: 4914کوب، 

-و بسامد خودستایی در شعر دو شاعر را در بخش بعد از نظر میشود در پایان این بخش به شعری از ناصرخسرو بسنده می

 نظریه آینه سان کولی در این بیت ناصر خسرو به وضوح بیان شده است؛. گذرانیم

 ور تو نکوئی نکوست صورت و سانم ام من، اگر تو زشتی زشتم آینه

 بسامد خودستایی در شعر ناصر خسرو

ظ دارا بودن بسامد خودستایی در آثار شاعر مورد نظر دشوار نموده است؛ این عوامل عواملی چند کار بررسی اشعار را از لحا

ایهام و کنایه و اصطالحات -4مستور بودن مفاهیم در ابیات-9محدودیت زمانی محقق-2تعداد باالی ابیات دو شاعر-4: عبارتند از

و بررسی دیوان اشعار این شاعر فرزانه حاصل شد در جداول و ها از مطالعه اما آنچه ورای این محدویت.. .دشوار در برخی از ابیات و

 .نمودارهای زیر منعکس گردیده است
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 تعداد اشعار مورد بررسی از لحاظ بسامد خودستایی -4 جدول

تعداد قصاید مورد 

 بررسی

تعداد 

 ابیات

تعداد ابیات که شامل مفهوم خودستایی 

 هستند

244 411

16 

132 

 .دهدنمودار زیر وضعیت خودستایی را نسبت به ابیات مورد بررسی نشان می

 

 

تری تقسیم نمود، نمودار زیر بسامد ابعاد خودستایی را در شعر وی توان به ابعاد جزییخودستایی را در شعر ناصرخسرو می

 .دهدنشان می

 

 های خودستایی در شعر ناصرخسرونمونه
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 کمال شعر و سخنوری

های ظریفی دارند و از این میانه شاعر مورد بحث ما در جای جای دیوان اشعار عران در تکریم شعر خویش مبالغههمه شا

 .گرددشواهدی از شعر این شاعر در ادامه بررسی می. استخویش در واالیی و ارزشمندی سخن و شعر خویش داد سخن داده 

 خ پرستاره فزون است اثر مرازین چر منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن ب13 9:  ق

 هاش سوی مردم واال، واالست که سخن سخن خوب ز حجت شنو ار واالئی ب44 10:  ق

 سخن حجت با قوت و تازه و برناست گر سخنهای کسائی شده پیرند و ضعیف ب45 10:  ق

 تر از زر عیار است زیرا سخنش پاک کم بیش نباشد سخن حجت هرگز ب45 13:  ق

 زانکه خرد با سخنش آشناست بر سخن حجت مگزین سخن ب65 13:  ق

 چشم خرد را سخنش توتیاست گفته او بر تن حکمت سراست ب66 13:  ق

 گر سخن شهره کسائی کساست های او دیبه رومی است سخن ب67 13:  ق

ش را توتیای چشم خرد تر، سخن خوب خود را درخور مردم واال و نیز سخنناصر خسرو شعر خود را از چرخ پرستاره فزون

 .داندمی

-42-41-94-91-93-94-92-91-23-24-21-23-21-43-44-41-42-1-6-3-4-9-2-4. ک.ر: برای نمونه های بیشتر

49-43-31-32-34-36-33-61-62-63-66-64-11-19-14-13-16-13-41-39-34-33-36-31-34-414-414-13- 

416-411-414-444-443-446-421-424-422-429- 423-421- 424- 494- 491-494- 493- 441- 444- 449 -

444- 443- 431 -434- 432- 439 -436- 434- 433- 469- 466- 461- 463 -411 -414 -412- 419 -414- 413- 

416- 411 414 -413 -441- 444 -443 -446- 441-444- 434-432-433- 436- 431- 433-211-212-211-214 

244-243-241-222-226-221-224-223- 292-299- 294 -293 -296-291- 241-244 -243 -231 234- 232 -239 

المعانی این شیوه انتخاب شده اعداد باال بیانگر قصاید در دیوان ناصرخسرو است به دلیل تعدد و ابیات موقوف) 219- 236 -234-

 (است

 بیزاری از جامعه

گریزی اشاره توان به بیزاری شاعر از جامعه یا به تعبیری جامعهاز دیگر نمودهای خودستایی در اشعار شاعر مورد بررسی، می

 .هایی از بیزاری شاعر مورد بحث در ادامه آمده استنمونه. ناصرخسرو به واسطه عقاید مذهبی طریق انزوا پیشه کرد. نمود

:  ق

 چگونه است از این ناکسان احترازش به حجت نگه کن که در دین و دنیا ب31 423

:  ق

 چون خروسان بر زدن دعوی کنند اینها ولیک ب10 446

وقت حجت پر کنیده ماکیانند، ای 

 رسول

:  ق

 همچنان کاندر بیابان نردبانند، ای رسول حاصلی این امامان سوی اهل حکمت از بی ب31 446

:  ق

 اندیشه ندیم دل بسستم از صحبت خلق دل گسستم ب1 461

:  ق

 یخته حلقشان به شستمآو پرست را بین این امت بت ب14 461

:  ق

 بر خوگ رمه مکن شبانی ای مسکین حجت خراسان ب51 233
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 .ناصرخسرو از صحبت خلق دل گسسته است و ندیم اندیشه گشته است تا بیهوده شبان رمه خوکها نگردد

-413-461-466-433-446-423- 422-443-411- 414- 41-11-94 -96- 24-41- 3-4- 9. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

223-296-293-241-244-244-234-233. 

 جایگاه واال

از دیگر مصادیق خودستایی که در شعر اکثر شاعران و این شاعر مورد بحث موجود است، اذعان به مقام منیع و رفیع 

بر این رتبه عالی  شکی نیست که ناصرخسرو رتبه واالیی در میان شاعران و اقران دارد و خود نیز. اجتماعی و واالتر از دیگران است

چنانچه . خویش واقف بودد، ولی در اشعار خویش نیز مؤکداً بر این جایگاه واال اشاراتی نموده که تا حدی خالی از اغراق نیست

 .اندنمونه های زیر در همین مورد انتخاب شده. داندناصرخسرو مقر خود را از منظر فضل و دانش به مثابه مقر ماه در مدار چرخ می

 جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ ب5 9 : ق

 ها سزای سوختن گشتند بد گوهر مغیالن ازیرا ما خداوند درختانیم و سوی ما ب38 3:  ق

 هر که با حجت اندر این غارند اهل غار پیمبرند همه ب55 12:  ق

 یب پیغمبر سبحانمحجت نا حجتم روشن از آن است که من بر خلق ب48 433:  ق

 منگر به حدیث نرم و پستم بر چرخ رسید بانگ و نامم ب13 461:  ق

 بر سفها حجت مستنصری مر عقال را به خراسان منم ب37 221:  ق

 مر عقال را که قبله عقالئی پند ده ای حجت زمین خراسان ب52 291:  ق

هر . پندارد که سزاوار سوختنندمی« بدگوهر مغیالن»ۀ ل گرودر مقاب« خداوند درختان»در ابیات مذکور ناصرخسرو خود را 

داند که برای سفها به عنوان حجت کسی که همراه وی باشد مانند اهل غار پیامبر عزیز و گرامی است و وی خود را نایب پیامبر می

 . مستنصر مبعوث گردیده است

 243-291-221-222-431-461-461-433-449-34-36-34-41-12-33-42-94-23-3-4-9. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

 رشک و حسد

حسادت ۀ گا. اندحسادت ناشی از خودبزرگ بینی است و شاعرانی نظیر ناصرخسرو حسادت خود را در شعر خویش بروز داده

ت و نیز در لفافه به طوری که شاعر خود را محسود حاسدان قلمداد نموده اسۀ به صورت واضح و مشخص بیان شده است و گا

 دشمنی و حسادت دیگران نسبت به خود را در شعر بیان نموده است

حسد جای خود را به کین و دشمنی داده است؛ چرا که . ای دیگر جلوه نموده استرشک و حسد در شعر ناصرخسرو به گونه

ن و نفرین خود قرار داده ناصر شاعری مکتبی است و از آنجایی که مبلغ دین و مذهب است، دشمنان اسالم و پیامبر را مورد لع

 . است

 مهین شخص آن دشمن خاندان را های آن خوان ازین کرد دور از خورش ب27 2:  ق

 چو ناصر به دشمن بده خان و مان را اگر دوستی خاندان بایدت هم ب29 2:  ق

 از مادر اگر هرگز نایند روااند اینها که همی دشمن اوالد رسولند ب37 34:  ق

 نیست سزاوار گاو نرگس و شمشاد عر دریغ آیدم ز دشمن ایشانش ب27 66:  ق

 حقا که دشمنان ابوبکر و عمرند وین سنیان که سیرتشان بغض حیدر است ب42 64:  ق

 پیش از آن کان بدنیت بر قهر تو مبدا کند تو به قهر دشمنان بهتر که خود مبدا کنی ب7 13:  ق

 که پر ژاژ باشد همیشه تغارش منمترس از محاالت و دشنام دش ب68 492:  ق

بر تو ای خیرالبشر پس بی گمانند، ای  گمان چون بر وصی و اوالد او دشمن شدند بی ب9 446:  ق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

871 
 

 رسول

 چونکه چنین دشمنان شدند سگانم؟ گر طمعی نیستم به خون و به مردار ب9 466:  ق

 نوننیاید کم حسود و دشمن اک ی آل پیمبر مرا بر دوستی ب32 444:  ق

 چون دشمن او به خان و مانی من همچو نبی به غارم و تو ب44 233:  ق

-222-433-444-414-411-466-434-446-492-14-13-11-64-66- 69- 34- 94- 2- 4. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

296-291-293-233 

 تبعیدی یمگان 

نشر عقاید باطنیان پرداخت و به همین سبب  ناصرخسرو پس از برگشتن از مصر و اخذ منصب حجت از خلفای فاطمی به

در شعر ناصرخسرو از یمگان بسیار یاد شده است هم به . مورد بی مهری و کین سنی مذهبان قرار گرفت و به یمگان تبعید شد

 . خوبی و هم به بدی

 چون و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم پانزده سال برآمد که به یمگانم ب1 433: ق

 ورچه به یمگان ز شر دیو نهانم یکل من دان علم فریشتگان راه ب30 466:ق

 ازینم مانده بر زانو زنخدان به یمگان من غریب و خوار و تنها ب54 413: ق

 وزینم من به یمگان مانده مسجون ازیرا تو به بلخ چون بهشتی ب37 444: ق

 زین بفزوده است مرا برتری گرچه به یمگان شده متواریم ب40 221: ق

 هیچ گنه شده به زنهاری بی من گشته هزیمتی به یمگان در ب41 236: ق

 .گرچه ناصرخسرو مسجون دره یمگان است اما این فرصتی است تا با نوشتن کتب منظوم و منثور برتری خویش را بیفزاید

-466-464-433-436-434-439 -449-443 -39-12 - 33-34-32- 42-94-24-44- 43-4. ک.ر: های بیشتربرای نمونه 

461-464-414-419-413-444-442-432-211-221-224-221-224-299-296-241-244-234-236 

 دانش و خردورزی

فضل و دانش در شعر اکثر شاعران ستوده شده است؛ ستایش خرد و دانش به نوعی ستایش خردمند است و شاعر که خود را 

بسامد ستایش خرد و دانش در شعر ناصر خسرو از سایر . بر خودستایی دارد گونه اشعار تالشی ناآگاهانهداند در اینخردمند می

 .دهدنمونه های زیر نظرات وی را نشان می. موارد مورد بررسی فراتر است

 کرد به حکمت چنین مشار مرا روم عقل بود تا به جهان پیش 41 3:  ق

 «ارعن»تا مرد خرد نگویدت  جان را به خرد نکو چو دیبا کن 6 4:  ق

 ای خواجه از این خورنده اژدرها؟ گر با خردی چرا نپرهیزی 36 4:  ق

 مفزای طول پیرهن و پهنا بفزای قامت خرد و حکمت 11 44:  ق

 حکمت حجت بخار و دود شخار است ناصبی شوم را به مغز سر اندر 44 21:  ق

 ضربت و تیغ و سپر و حربت است حجت و برهانش و سؤال و جواب 16 94:  ق

 حکما بر لب این آب مبارک شجرند حکمت آبی است کجا مرده بدو زنده شود 24 36:  ق

 بار به گفتار آی و بار خویش می درختت گر ز حکمت بار دارد 16 39:  ق

 ای فایدهمردمی و مفخر مفخر ای صورت علم و تن فضل و دل حکمت 126 414:  ق

 بمانی جاودان اندر بهشت خلد رضوانش ل یزدانبه حکمت کوش تا باشد که باشی بلب 26 429:  ق

 زیرا که ترجمان طواسینم بازی است پیش حکمت یونانم 38 439:  ق
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 تا من مرد خردمند به یمگانم کان علم و خردو حکمت یمگان است 7 433:  ق

 حکمت همی مرتب و دیوان کنم این فخر بس مرا که به هر دو زبان 51 414:  ق

 بهتر و خوشتر بسی ز مال و ز کاله حجت بخوان که حکمت حجت حکمت 30 242:  ق

 که جان و دل به دین مرهون کنیۀ گر همی خوا شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی 37 229:  ق

 هرگز ندهد پیام درگاهی حکمت بشنو ز حجت ایراک او 22 294:  ق

 ببینی شهریاریمرا بین تا  مرا شهری است این دل پر ز حکمت 43 242:  ق

 جز به یمگان علم و حکمت را قرار،ای ناصبی دانم که نیست تا قرار من به یمگان است می 38 234:  ق

-36-39-41-16-11-61-36-32-94-99-24-21-23-44-43-44-49-41-3-4-1-6-3-4-2. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

31-34 -33-414 -411- 413-422- 429-491- 492-491-446-434-432-439-431-434-433-464-464-461-463-411-

414-416-411-414-441-441-444-431-432-439-433-436-212-213-213242 244 244 224 222 229 226 223 

291 294 292 293 296 294 244 242 243 234  

 گالیه از روزگار

تواند مصداقی بر این مورد نیز می. شاره نمودتوان به گالیه از روزگار ااز دیگر بسامدهای پرکاربرد در شعر شاعران می

داند و روزگار را که در حق وی خودستایی باشد، چرا که شاعر خود را در دستیابی به خوشی و کامرانی مستحق تر از دیگران می

 .در این مورد نیز ناصر خسرو در موارد متعدد به نکوهش روزگار پرداخته است. کندنامرادی دارد نکوهش می

 گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا ب1 9  :ق

 موی من مانند روز و روی تو مانند شب گشت بر من روز و شب چندانکه گشت از گشت او ب2 44:  ق

 چگونه است از این ناکسان احترازش به حجت نگه کن که در دین و دنیا ب31 423:  ق

 وقت حجت پر کنیده ماکیانند، ای رسول زدن دعوی کنند اینها ولیکچون خروسان بر  ب10 446:  ق

 همچنان کاندر بیابان نردبانند، ای رسول حاصلی این امامان سوی اهل حکمت از بی ب31 446:  ق

 چون و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم پانزده سال برآمد که به یمگانم ب1 433:  ق

 تا من مرد خردمند به یمگانم یمگان استکان علم و خردو حکمت  ب7 433:  ق

 ورچه به یمگان ز شر دیو نهانم هیکل من دان علم فریشتگان را ب30 466:  ق

 اندیشه ندیم دل بسستم از صحبت خلق دل گسستم ب1 461:  ق

 آویخته حلقشان به شستم پرست را بین این امت بت ب14 461:  ق

 ازینم مانده بر زانو زنخدان و تنهابه یمگان من غریب و خوار  ب54 413:  ق

 وزینم من به یمگان مانده مسجون ازیرا تو به بلخ چون بهشتی ب37 444:  ق

 زین بفزوده است مرا برتری گرچه به یمگان شده متواریم ب40 221:  ق

 بر خوگ رمه مکن شبانی ای مسکین حجت خراسان ب51 233:  ق

 هیچ گنه شده به زنهاری بی ن درمن گشته هزیمتی به یمگا ب41 236:  ق

-416-461-464-436-434-444-444-494-424-422-414-31-19-11-44-43-3-3-9. ک.ر: های بیشتربرای نمونه

443-241-224-224-242 

 :گیرینتیجه

 هنرمندان، زا بسیاری که شودمی دریافت معاصر چنین قرون تا اول هایدوره از فارسی ادب متون از بازمانده آثار بررسی با

 به نمایش را هاو خودستایی مفیاخره از گوناگونی هایجلوه و کرده دفاع دیگران در برابر خود برتری هنری از نویسندگان و شاعران
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 شماربه بیماری و اختالل امروزی به معنای یا روانی آسیب نوعی را توان آنمی که اندداشته غیرعیادی رفتاری گروهی. اندگذاشته

 و هاتوانایی و اندداشته خود حق احقاق سعی در جامعه اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مسائل با توجه به دیگر گروهی .آورد

ناصر خسرو به نوعی عمر را . .اندخاستهبرمی معارضه به به نوعی به همین دلیل و دانستهمی از دیگران برتر و باالتر را خود شایستگی

 .جامعه سپری نموده و در جای جای دیوانش شعر خود این مطلب را بیان نموده است در انزوا و دوری از

 منابع

 انسانی علوم کتب و تدوین مطالعه تهران؛ سازمان شناسی،جامعه هاینظریه( 4941)عباس  غالم توسلی -4

 (سمت)ها دانشگاه

 .پاژنگ،: تهران سخن، بهشت( 4914) مهدی، حمیدی، -2

  .کبیر امیر انتشارات. دیرآشنا شاعر یخاقان( 4941). علی دشتی، -9

 .دهخدا نامه لغت سازمان: تهران نامه، لغت(. 4923 - 4964. )اکبر علی دهخدا، -4

 علمی، انتشارات: تهران ثالثی، محسن  ترجمه معاصر، دوران در شناسی جامعه های نظریه ،(4913) جرج ریتزر، -3

 .چهارم چاپ

 .علمی: تهران یازدهم، چاپ حلّه، کاروان با(. 4914. )عبدالحسین کوب،زرین -6

 .سوم چاپ امیرکبیر، انتشارات: تهران. ادبی نقد( 4964). عبدالحسین کوب، زرین -1

 انتشارات: تهران(. خاقانی اندیشه و آثار زندگی، باره در) جان کعبه با دیدار( 4914). عبدالحسین کوب،زرین -4

 .سخن

 .رزوا :تهران ادبی، تحقیقات ( 4964)کیوان  سمیعی، -3

 .فردوس: تهران شعر، شناسیسبک: (4944)سیروس  شمیسا، -41

 .اول چاپ ،ارسباران نشر: تهران ،(دیگران و) کریمی یوسف ترجمه. شخصیت نظریه های( 4911). دوان. شولتز -44

 علوم نامه. عراق و ایران های کشور در کردها غالب جمعی هویت(. 4944)قادرزاده امید و محمد عبدالهی، -42

 .4 -26 صص ،96 شماره ،41 دوره اجتماعی،

 .24 سال ،6 ش یغما، مجله ،«شاعران ستایی خود(4934). اکبر علی پور، فرزام -49

 .بهجت: تهران تبریزی، اکبر از ترجمه خویشتن، برای انسان: (4964)اریک  فروم، -44

 .ابجد انتشارات: تهران ،شناسی جامعه مبانی( 4911) اهلل مقدم، امان قرائی -43

 حسن ترجمه دوم، جلد. هویت قدرت فرهنگ، و جامعه اطالعات،اقتصاد، عصر(. 4941)مانوئل کاستلز، -46

 .نو طرح انتشارات: چاووشیان،تهران

  .امیرکبیر: تهران. بهمنش احمد دکتر از ترجمه م رو، و یونان اساطیر فرهنگ: (4961)پیر  گریمال، -41

 خدمات مؤسسۀ: تهران کدپور، ینو پرو جوادی محمدجعفر از ترجمه شخصیت شناسیروان( 4914) الرنس ای، -44

 .رسا فرهنگی

 .علمی :ثالثی، تهران محسن شناسی، ترجمه جامعه بزرگان و اندیشه زندگی( 4943)لوئیس کوزر  -43

 .اندیشه معاصر؛سایت دوران در شناسی جامعه نظریه اسماعیل، نیا، محمود -21

 .نزری: تهران دوم، چاپ فارسی، ادب و شعر(. 4964. )العابدین زین موتمن، -24

 .معین انتشارات: تهران. اشعار دیوان( 4941). خسرو ناصر -22

 مجله. جمعی هویت میزان با اجتماعی سرمایه رابطه بررسی(. 4931)لهراسبی سعید جعفرو جریبی، هزار -29

 .4-21 صص ،31 تابستان دوم، شماره ،(42)پیاپی شماره دوم، و بیست سال کاربردی، شناسیجامعه
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