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  و اندیشه ناصرخسرو بر مبناي قصایدقرآن عقل در 
  1منصور پیرانی

  مقدمه
 بیش از دیگران درد خرد و دغدغه خردورزي دارند و بر کارکرد و اهمیت آن تأکیددر پهنه ادب فارسی دو شاعر حکیم 

در ، اگرچه مراد از خرد در اندیشه این دو شاعر متفکر .ورزند؛ حکیم فردوسی توسی و حکیم ناصر خسرو قبادیانی می
عد و معناي خاص آن منظور است یعنی  عد و ، ل حیاتلیکن به تناسب دوره و اوضاع و احوا» خرد دینی«ب از همان ب

در آثار تعلیمی و تحلیلی خود: جامع ، ناصر خسرو حکیم و متفکر اسماعیلی مذهب .بسیار قابل تأمل است، معنا هم
اش انسان است و نماید که دغدغه می از خوداي  هخوان اخوان و دیوان اشعار چهر، وجه دین، زادالمسافرین، الحکمتین

هاي  به تأثیر از حکمت یونان و اندیشه .سعادت و حقیقت و رسیدن به خیر و، گمراهی دین؛ دغدغه رهایی از جهل و
عاري از فساد و ضاللت و اي  هخواهد انسان و جامعمی -دست کم در عالم ذهن -افالتون به ویژه مدینه فاضله اش

ه اخالق االهی) و پیراستگی از و آراستگی به اخالق(تخلق ب، بر این روال با دعوت به علم و تعقل .جهالت داشته باشد
او و متفکران اسماعیلی همانند غالب علماي دیگر مسلمان  .گیرد می دلبستگی و وابستگی به دنیا بر معاصرانش پیشی

در معناي وسیع کلمه به » (= دانش« و » عقل =خرد«در اندیشه ناصرخسرو مفهوم  .در شمار اصحاب عقل هستند
 در نظر وي دانش از عقل سرچشمه .جدایی ناپذیري به یکدیگر پیوسته و وابسته اند معناي دانش و دانستن) به نحو

از  .یابد می گیرد؛ تنها انسان از موهبت عقل (و در نتیجه دانش) برخوردار است و بدون آن به مرتبه حیوانی تنزل می
ت که به وسیله پیغمبران و امامان به دانشی الهی اس، سوي دیگر نه تنها دین و دانش از یکدیگر جدایی ندارند بلکه دین

هاي رستگاري دنیا و بدون دانش درست را از نادرست و راه2 .شود ابالغ می -که باید در به دست آوردن آن بکوشد - بشر
از این رو مفهوم عقل هم  .توان تمیز داد و این همه به عنوان دانش فقط به برکت وجود عقل شدنی استآخرت را نمی
هان بینی او و هم در چگونگی اعتقادات دینی او اهمیتی بنیادین دارد و چگونگی استنباط او از این مفهوم در ایجاد ج

ناصرخسرو شاعر و متفکر اسماعیلی مذهب است و اهل  .کند می را معین» دو جهانی « کیفیت بینش او از هستی 
هرچند کوتاه و مناسب مقام و مقال به اي  هاشار ي اواز این رو براي مطالعه و دریافت مفهوم عقل در اندیشه .تأویل

تواند  می ،اسماعیلیههاي  و نظر بعضی مفسران اندیشه معتزله و نو افالطونیان)، و بعضی مکاتب عقلی(کالمقرآن آیاتی از 
یان بر به علم و برتري داناقرآن با تأکیدي که  .عقل در اندیشه ناصر خسرو راهگشا باشدهاي  ما را در یافتن سرچشمه

   3کرد می نادانان
و » شناخت«خرد و به طور کلی امر ، دانایی، بر اهمیت دانش 4و روایات دینی، و با توجه به احادیث قدسی و نبوي

در دوره رونق و گسترش تمدن اسالمی از اساسی ترین مسائل فکري و عقیدتی  _خودآگاه و ناخودآگاه _شعور 
شدند: فالسفه و متکلمان؛  می ن مسلمان به طور کلی به دو گروه بزرگ تقسیمدر این مورد اندیشمندا .مسلمانان بود

لی که عقیده داشتند  و با تهیه ، از راه کسب دانش» شناخت«علماي علوم دینی و به طور کلی طرفداران علوم تحص
این ابزار و امکانات  مقدمات و به درجات امکان پذیر است؛ و گروه دیگر عرفا و متصوفه که معتقد بودند شناخت نه با

                                                             
   m_pirani@sbu.ac.irهشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید ب  1
بِینُ) 54: 24. و ما علی رسول اال البالغ المبین( 2 م بالَغُ الْ ا إِالَّ الْ نَ لَی ا ع م 17: 36( و(   
  ) 50) ، انعام ( آیه 5تا  1) ، سوره علق : (  آیات   4تا  1،  الرحمن(   1) ، سوره قلم،  آیه 9/ 39. قرآن : ( 3
  ، 204:  12؛ ج  99،  97،  32:   2؛  ج  180؛   177،  148:  1ج . ر. ك: بحار االنوار  4
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وصول « شود؛ و شناخت حقیقت یا به تعبیر صوفیان با علم حضوري و لدنی به آدمی الهام می، بلکه بی هیچ وسیله اي
   .تابد می نور حق و حقیقت در آن، آید بلکه با صفاي آینه دل نمی با سعی در تحصیل به دست» به حق

  فرضیه و پیشینه پژوهش، مسأله
آید ناصر خسرو با فلسفه و تفکرات فلسفی آشنایی عمیقی  می آثار و دیوان اشعارش بر، از زندگیهمانگونه که 

داشته و چندان در این فن متوغل بوده که اندیشه و نظریات خود را در قالب چند کتاب نگاشته و چکیده و عصاره آن 
مادر علوم و دانشی است که زایایی و پویایی دانیم که فلسفه  می از طرف دیگر .توان دیدرا هم در دیوان اشعارش می

با ترکیبات و » عقل«و » خــرد« هایی که انجام شد معلوم آمد که واژه در بررسی .آورد می عقل را به همراه
 .ناصر خسرو به تکرار آمده است 1قصیده) 250در قصاید (حدود ، این دو واژه هر کدام بیش از پانصد بارهاي  همخانواده
که صورت گرفت و تکرار و بسامد باالي واژه خرد(= عقل) در دیوان اشعار (و حتی در دیگر آثار ناصر هایی  از بررسی

علت و اهمیت تکرار خرد و عقل و مفاهیم آن چه در ، منشاء، ریشه« خسرو این سؤال در ذهن نگارنده ایجاد شد که 
« عه دیوان اشعار و تأمل در دیگر آثار شاعر از جمله با مطال» تواند باشد؟ می اندیشه ناصر خسرو ناشی از کجا و چه

این فرضیه در ذهن شکل گرفت که همانگونه که خود شاعر هم به » زادالمسافرین و جامع الحکمتین و روشنایی نامه
توان در منبع اصلی فکري ناصر خسرو  می مداري او راگوید ریشه و منشاء این خردگرایی و عقل صراحت در دیوان می

و دیوان اشعار او قرآن بدین منظور  .جستجو کرد که همواره با آن مأنوس و در سینه محفوظ داشته است» قران«نی یع
هاي صورت گرفته به جستجو پرداخت؛ چون برآمد که موضوع خرد و خرد را چندین باره در مطالعه گرفت و در پژوهش
پژوهشی به طور اخص صورت نگرفته ، »تعقل«بر خرد و  و تأکید آنقرآن ورزي در قصاید ناصر خسرو و پیوند آن با 

   .وجه همت خود گردانید، این موضوع را با توجه به این که همواره نیاز اساسی انسان است و خواهد بود، است
  چارچوب نظري

فلسفی مختلف از جمله  - واژه عقل (=خرد) از جمله واژگان و مفاهیمی است که در میان فرق و مکاتب فکري
از دیرباز محل و موضع بحث و منازعه بوده است و از این میا ن معتزله و شیعه بدان ، اهل کالم و فلسفه، معتزله، عرهاشا

بیشتر بها داده و همواره به عنوان یکی از اصول اساسی آنها مطرح و در باب مسائل عقیدتی و توحیدي از مستندات پایه 
و احادیث معومین قوام و دوام قرآن قاید خود را با استناد به آیات شده است و پیروان این فرق ع می آنها محسوب
فرقه اسماعیلیه یا شیعه هفت امامی که ناصر خسرو هم از این فرقه و از مقام اجتهاد برخردار است در  .بخشیده اند

ن و جامع وجه دی، زادالمسافرین« خیلی از آثار خود در صدد تبلیغ و تفسیر اصول آن است و گذشته از کتاب 
، توان دید که ضمن بیان عقاید می چکیده آرا و عقاید او در باب این فرقه را به وضوح در دیوان اشعار او» الحکمتین

مفهومی که در کتاب آسمانی تشیع هم از اصول بنیادین ، است» تعقل= خردورزي«اساس و تکیه گاه اندیشه او بر 
داند و  می قرآناین تأثیر و اساس فکري ناصر خسرو را در هاي  رچشمهس، این نوشته .آید می حیات و هدایت به حساب

   .در پی یافتن این ارتباط است
  عقل در قرآن 

صاحب خود را از عدول از راه «عقل در لغت به معنی منع و نهی است از این جهت به این نام خوانده شده است که 
جوهري است بسیط که حقایق اشیاء را «فالسفه و اهل کالم ) اما در اصطالح 472: 1366، صلیبا»(دارد می راست باز
المعجم « و » الکریمقرآن العجاز العددي ال« با مراجعه به منابعی چون  .)140: 1428، جرجانی»( .کنددرك می
نعقلُ ، عقلوه، یعقلون، تعقلون«با مشتقاتش مانند » عقل«بنا براحصایی که صورت گرفت روشن شد که واژه ، »المفرس

                                                             
قصیده ضبط شده است  278) به تعداد 1353. مجموع قصاید ناصر خسرو در دیوان اشعار وي بر اساس چاپ مجتبی مینوي و مهدي محقق( 1

  فته نشده است.بیت بوده، در نظر گر 10که از این تعداد قصایدي که تعداد ابیات آنها کمتر از حدود 
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و مشتقات آن برابر است؛ و » نور« ) و از این حیث با واژه 594-5: 1375، تکرار شده(عبدالباقیقرآن بار در  49،  ...و
)هر انسان 156: 1987، (نوفل .است مبنی بر این که هر دو واژه با رستگاري و هدایت مرتبط استاي  هاین خود نکت

دهد تا خود را خردورزانه با قوانین طبیعی  می به انسان امکان عقل .هستی استهاي  عاقلی مکلف به تفکر در پدیده
ي ممیزه و خصیصه انسانی و بزرگترین نخستین قوهقرآن عقل در بیان  .تطبیق دهد یا آنها را با نفع خود سازگار کند

باري بس واال این عقل در سپهر اندیشه دینی جایگاه و اعت .رود می وسیله تشخیص نیک از بد و حق از باطل به شمار
اي در صورتی که مبتنی بر چنین ضابطه، اعمال مؤمنان را بدان سنجند، و احادیث و متون دینیقرآن دارد و مطابق 

بر لزوم به کار گرفتن عقل در اعمال دینی و » معتزله« و » شیعه«در تاریخ اندیشه اسالمی تنها  .باشد قدر و اعتبار دارد
ي ناصرخسرو هم از نماید و اندیشه می این دو فرقه به عقل سازگارترهاي  این لحاظ اندیشهاند و از اعتقادات پاي فشرده

نزد معتزله عقل نخستین منبع اخالق « .مختلف شیعه همسویی و قرابت داردهاي  این منظر با اندیشه معتزله و فرقه
تکالیفی بر عهده دارد که باید انجام دهد و به یابد که  می تواند خیر را از شر باز شناسد؛ در می است؛ انسان به یاري عقل

عدل و حقیقت روي آورد و از شرّ و ستم و دروغ ، برد؛ یعنی وظیفه دارد که به خیر می وجود امري تنجیزي در خود پی
جایگاه حقیقی عقل و ، آگاه) بر این مبنا ناصر خسرو هم به عنوان اندیشمندي دین279، 1382، بوعمران»(بپرهیزد
   .دهد می کار و خویشکاري آن را در زمینه باورهاي دینی نشان میدان
فرستد و از سوي دیگر وي را به نیرویی  می خداوند از یک سو آیات خود را بر انسان فرو، در بسیاري از آیات قران 

خداوند تنها به ي ها ) نشانه164: 2( .مجهز نموده تا در آیات او تعقل کند تا خالق هستی را بهتر بشناسد» عقل«به نام 
مجموعه آیات  -کتاب وحی -قرآن شود خود  آسمان و زمین و شب و روز و در کل به پدیدهاي طبیعت محدود نمی

را نازل کردیم تا در آن تعقل و تدبر کنید و خرد قرآن تصریح دارد که ما  1خداست و خداوند در بسیاري از آیات قران
و  .است» سرچشمه عقل« و فقط مایه تعقل نیست بلکه خود ها  ن دیگر نشانهچواي  هتنها نشانقرآن بیاموزید؛ زیرا 

) تاریخ انبیا سرگذشت ابراهیم و یونس و یوسف 32: 6کسی که در آن بیندیشد به عقل دست یابد و پرهیزگار گردد(
 2.و رستگار شوندآمده همه آیات خدا هستند براي آنکه عاقالن تعقل کنند قرآن عیسی و موسی و دیگر فرستادگان در 

چیست؟ و اصالً تعقل براي چیست؟ مراد خداوند از تجهیز بندگان قرآن اما مراد از این همه تأکید و تکرار بر تعقل در 
  دهد: باشد که تعقل کنند تا:  می ،ورزند می به آنان که عقلقرآن به نیروي عقل چیست؟ پاسخ را هم خداوند خود در

 به خداوند شرك نورزند
 ز باطل و نیک را از بد تمییز دهند و نیکی کنندحق را ا

 دست به خون ناحق آلوده نگردانند
کند باشد که به عقل  می چه نهان؛ اینهاست آنچه خداوند بندگان را بدان سفارش، چه آشکارا، کار ناشایست نکنند

شناخت و به دانایی «رتو براي عمل به دین و فرایض دینی است در پ، تعقل در قران، ) مخلص کالم151: 6دریابند(
براي » دین ورزي« یعنیقرآن در » تعقل«خدمت به دین است؛ به تعبیر دیگر ، تعقل هدفی دارد و آن هدف» رسیدن

  .همین است که تعقل قرین به ایمان و رستگاري است و نبود آن با کفر و گمراهی توأم است
قادر به انتخاب میان خیر و شرّ است و چنین انتخابی به ، از آنجا که انسان به نیرو و قدرت تمییز(=عقل) مجهز است

نهد اگر انسان قادر به  می رفتار اخالقی دقیقاً تابع این تفکر است که مسؤولیت را بر شناخت بنا«  .یاري عقل میسر است
، کنند نمی د تعقلآنان که در آیات خداون .توان او را بازخواست کرد همچنان که بر دیوانه حرجی نیست نمی تفکر نباشد
در سوره حشر در چند آیه پیاپی مفهوم عدم تعقل  .یابند در نتیجه از ایمان و رستگاري به دورمی افتند نمی آنها را در

                                                             
   1، و ....3: 43،  138: 37، 10: 21،  109و  2:  12،  32: 6، 169: 7، 65: 3نمونه را :   1و  
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در قرآن تعقل در  .)17تا  10: 59به نحو روشن و گویا با نادانی و نافهمی با عذاب و کفر شیطان به هم پیوسته است(
نادانی و دوري از دین یا بی ، کفر« با ، برابر با دین و دانش و دانایی به کار رفته و عدم تعقلرستگاري » « ایمان«مفهوم 
) خالصه آن که اهمیت عقل چنان انکارناپذیر است که 64و  63: 29 28: 30؛ 171و 170: 2برابر است(قرآن: » دینی

لَى الَّذینَ « کنند:  می شارهو احادیث قدسی و نبوي همیشه و همه جا به آن تأکید و اقرآن نص صریح  ع سلُ الرِّجع جیو
ونَ لُ ق ع روا یا اولی االلباب)«100(یونس/ الَ ی  تأییدکند مبنی بر  می ) ماوردي سخنی از پیامبر(ص) نقل2حشر/»(فاعتبِ

ردي»(اساس فعل انسان عقل است، هر چیزي اساسی دارد« نقش قطعی عقل در رفتار انسان است 3، 1385، ماو(.   
  کالم و عقل کالمی
دیگر براي اثبات عقلی و استداللی اصول دین و رد نظریات هاي  همراه با دانش» علم کالم«در دوره اسالمی 
بنا نهاد شد با  1ي جدلیو یا بهتر گفته شود بر استدالل عقلی به شیوه» عقل«بر » علم« بنیان این  .مخالفان تدوین شد

بلکه عقل نظري و فلسفی و مجهز به ، نه فقط در مفهوم قرانی» عقل« انیان به عربی ترجمه فلسفه و آثار فکري یون
علم کالم را علم توحید هم گفته اند زیرا  .دانش منطق و قواعد فنی آن به صورت دستمایه و افزار اساسی آن درآمد

یعنی این که عقل  .یا شناخت عقلیِ خداوند» عقل«به واسطه » شناخت خداوند« است؛ » شناخت « موضوع آن 
و از طریق کالم الهی (وحی و احادیث قدسی) به شناخت ، یا همان نور ایمان» علم قائم به وحی« خواهد به یاري  می

از آغاز تا انجام بر طریق ، تعالی و صفات او و احوال ممکناتکند از ذات باري می علم کالم بحث«خداوند برسد؛ چرا که 
« آمده است که» عقل«) و همانگونه که در معنی اصطالحی 141- 42: 1358، یل الجرفاخوري و خل»(قانون اسالم

توان به  می ي االهی است کهتنها با یاري این نیروي نهاده» جوهري است بسیط که حقایق اشیاء را بدان درك توان کرد
بکوشد تا خداگونه شود بدون  دهد که همواره می شناخت خداوند رسید؛ چرا که این نیروست که به انسان این قدرت را

   .آن که هرگز بشود
  معتزلیان و اسماعیلیه

هستند و دین و صراط مستقیم آن را امري » اصالت عقل « معتزلیان پیرو ، مختلف کالمیهاي  در میان مکتب
دو شناخت شناس می در نظر آنان عقل موهبتی الهی است بر همگان و به وسیله آن انسان خداوند را .دانند می عقالنی

ها ست؛ از شناخت خداوند سرچشمه شناخت و علم به خدا سرچشمه علم .خداوند سرآغاز هر شناخت و دانشی است
آدمی موجد و ، این رو عقل داراي اهمیت اساسی و راهنماي انسان است در شناخت نیک و بد؛ به سبب وجود آن

   .شود مسئول اعمالش می
یادآوري از آنان در اینجا موجب دیگري نیز  .بزرگترین مکتب کالمی است معتزله نخستین متکلمان و مکتب آنان

گرایان دوره کالسیک اسالمی و از جمله در اخوان الصفا و این مکتب در همه عقلهاي  دارد و آن اثري است که اندیشه
طریقت « پذیرد و  می وندناصر خسرو هم استدالل آنان را در توحید و اثبات یگانگی خدا .اسماعیلیان دیگر گذاشته است

کارکرد و  .)58، 1363، داند(ناصر خسرو می میان اهل مذاهب مختلف دین اسالم در توحید، آنان را قویترین طریقت
منطق عقلی معتزله و اسماعیلیه (از جمله ناصر خسرو) متفاوت است؛ ولی عقل در هر دو براي خداشناسی و درنتیجه 

و ها  با وجود اختالف در برداشت .نقش اساسی و قطعی دارد، مال و پاداش روز جزامسئولیت اع، آگاهی به نیک و بد
توان گفت که ناصر خسرو با معتزلیان هم نظر است و اشاره کلی ما به دریافت  می ،استنباط از نقش عقل در دین و دنیا

به همین امر و یادآوري پیوند فکري  امامیه و اسماعیلیه براي توجه، از عقل در کالم و تأکید بر همانندي میان معتزله
   .جوید می ناصر خسرو با دیگران و حتی مخالفانی است که او خود از آنها تبري

  خویشکاري عقل و نسبت انسان با خدا

                                                             
1 Dialectic  
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، انسان غایت آفرینش .آید؛ غایت هر چیزي علت آن استهر چیزي براي غایتی که در آن نهفته است در وجود می
پس ، به تعبیر دیگر شرف هرچیز به فعل یا صنع آن است؛ و کار آدمی همانند کار خداست .تو عقل غایت انسان اس

آدمی نزدیکتر مصنوعی باشد بصانع عالم جسم « آدمی از همه به او نزدیکتر است و حتی از جوهر اوست؛ از گوهر خدا
ول آن است که هرچه (براو) صنع و دلیل بر درستی این ق .به ترکیب خویش و از جوهر صانع کلی باشد به نفس خویش

صانع کلی رونده است صنع مردم بر قدر و جزویت او از آن کل نیز بر رونده است؛ چنان که صنع صانع کلی بر طبایع 
مردم نیز مر بعضهاي ، رونده است بدانچه مر هر یکی را از آن کاري فرموده است به کلیات آن که بر آن همی روند

حاصل کالم آن  .)117-18، 1341، ناصر خسرو»( .اید که آن اجزاي طبایع ازفرمان او نگذردطبایع را کارها همی فرم
که از میان آفریدگان انسان از همه به آفریدگار نزدیک است زیرا کار (فعل و صنع) او از همه به خداوند ماننده تر است 

گیرد و است و به خواست خود آنها را به کار میانسان نیز بر آنها پیروز ، همچنان که عناصر و طبایع مسخر آفریدگارند
کند و تصرف نشان توانایی است و در میان همه آفریدگان فقط انسان است که مانند خداوند در جهان در آنها تصرف می

 پیوند و نزدیکی انسان با خداوند .)102، 1328، گیرد(ناصر خسرو می کند و بنا به خواست خود آنها را به کار می تصرف
گشاید در  می در اندیشه ناصر خسرو به حدي است که براي آن که خواننده از کالم او در گمان نیفتد ناصر ناگزیر فصلی

)و از یاد نبرد که انسان بر مثال مسافري است در این عالم 465(زادالمسافرین: » انسان خدا نخواهد گشت« بیان این که
 .)120جامع الحکمتین: »(ر از مردم چیزي نیست جز آفریدگارِ مردمبرت« و » و منزل و مقصود او حضرت صانع است

این « ) حال پرسش این است که 121: 1371، شدن است بی آن که هرگز بشود(مسکوب ه خدار راانسان پیوسته د
همانندي انسان با خدا و برتري او بر همه آفریدگان عالم ظاهر و باطن از چیست؟ و از کجاست؟ پاسخ همان غایت 

شرف مردم بر دیگر «  .در اندیشه ناصر خسرو همانندي انسان با خدا به سبب عقل است .»عقل« انسان است یعنی 
) و این یگانه وجود خردپذیر (=عاقل) فقط 192زادالمسافرین: »(چیزها آن است که او مر عقل را پذیرنده است
همان: »() را بر ملک باطن هم پادشا کرده استخدا مردم(=انسان« فرمانرواي این جهان محسوس و موجودات آن نیست

  ) و پادشاهی انسان بر دو جهان از برکت وجود عقل است که خود موهبت االهی است: 122
  چو در نار نور و چو در مشک شم             خداي است در تو خـــرد    نهاده

  است و دم   که گفتار بی علــــم باد          سخن را بــه میزان دانش بسنج   
  نیـــامد به هـــم تا ندادیش نـــم           سخن را به نم کن به دانش که خاك 

  خرد دوست جانِ سخنگوي توست         که از نیک شـاد است و از بد دژم
  )62(دیوان:  

نیز  شرف عقل، فعل عقل؛ و همانطور که شرف هرچیزي به فعل اوست، علم(دانستن) است و علم، خویشکاري عقل
کند تا بد و نیک را بشناسد(=بداند) عقل  می خواند و به او عقل عطا می خداوند انسان را به سوي خویش .به علم است

) خداوند 249: 1363، ناصر خسرو»(برتر صفتی است از صفات خدا« اوست بر خالف علم که ة صفت خدا نیست آفرید
خود را بدو رسانید و کلمه « کلمه«بدانچه « همانند خود کرداین صفت خود را به انسان بخشید و از این دست نیز 

) کتاب خداوند در بر دارنده 59/6کتاب خداست و هیچ خشک و تري نیست که در آن نباشد(قرآن  .1خداست» آگاهی«
خداوند علم(=  .شناسند می ورزند و خدا و آفرینش او را می علم االهی و آیات اوست که صاحبان عقل در آن تعقل

ابزار آن را هم در وجود مردم نهاد تا بدان ، فرستد می دانستن خود را از راه رسول و کتاب به سوي مردم، ناختش
 .کار عقل(= خویشکاري عقل) است، کار آدمی، پس به سبب ابداع و تعبیر عقل در نهاد آدمی دانستن .دریابند: عقل

ن)  عقلِ داننده با هستی یکی می، نستیپذیرد و تا هستی را دا نمی هستی، هستی بدون دانستن عقل شود؛ با کلمه (= کُ

                                                             
  »در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود«  143ص:  1:1مقایسه شود با انجیل یوحنا،  1
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در جامع الحکمتین  .یکی است» کلمه= کن« زیرا عقل ورزیدن همان هست شدن است و عقل با  .شود یکی می
از امر باري عقل اول پدید آمد که امر بدو متحد شد و این به مثل سخنی گشت به دو حرف که خود عالم با « گوید می

) اگرچه در اندیشه ناصرخسرو مرز میان عقل کلی و جزئی چندان 148»( .اندر اوست از آن دو حرف پدید آمدهر چه 
کند بیشتر  می رود اما معنایی که شاعر از آن اراده می روشن نیست و این دو واژه غالباً در معنایی مترادف هم به کار

خرد در دیوان ناصر خسرو به همان «؛ به تعبیر دیگر و اجتماعی است تا خرد در معناي فلسفی آن، دینی، اخالقی
محدودتر به اي  هشود و با دامن مفهومی به کار رفته است که در ادب آن دوره و از جمله در شاهنامه فردوسی دیده می

پند ، عنوان حکمت عملی در کلیله و دمنه آمده و تا گلستان سعدي ادامه یافته و سابقه آن به ادب دوره ساسانی
گفتار ، بنیاد اخالق بر اصل پندار نیک .رسد و به دورانی که خرد در نام خدا(اهورامزدا= خداوند خردمند) بود ها می امکن

نیک و کردار نیک بنا نهاده شده بود و نقش خرد در راهنمایی به سوي این سه اصل سه گانه و به خصوص عمل به آن 
است که هایی  دانش و سخن از موضوع، دین، عقل) مانند جهانخرد(= .)130مسکوب: »( .بود» حکمت عملی« یعنی 

در اینجا نیز خرد هدیه ایزد  .دیوان اشعار شاعران فراوان به آن اندیشیده شده و از آن سخن گفته اندهاي  در قصیده
 فقط به یاري خرد است که، تخته بند تن است، جانی که در سراچه ترکیب .است و کیمیاي سعادت در دو جهان

   .آموزد می چگونگی آن را به آدمی، تواند از این زندان و تنگناي دنیا برهد؛ زیرا که خرد در نهانگاه می
  تأثر ناصر خسرو از قرآن

حفظ داشته و در آثار  راقرآن ) 206/33، 189/7، 82/50، ، 58/5، 48/29: (قصاید گوید چنانکه خود میناصرخسرو 
قرآن ، او در اشعار و کتب دیگر خود .است فضایل و فواید آن سخن به میان آوردهو قرآن از مقام و منزلت ، مختلف خود

تضمین و ایراد کرده است ، به صراحت یا به تلمیح، و احادیث قدسی و نبوي و اقوال ائمه معصومین را به طرق گوناگون
رگان دین و ایمان از سوي و استنباط معانی از سخنان بز، و تسلط خود را در فهم معانی کتاب خداوند از یک سوي

  که به گفته خودش: قرآن ناصر خسرو به علت توغّل در مسایل دینی و توجه بسیار به «  .سازد می دیگر آشکار
  )371(دیوان: » جان را چو زنگ جهل پدید آورد      چون آینه زخواندن فرقان کنم« 

  )555- 6: 1366، (شفیعی کدکنی »ها گرفته استنیز در شعر خود مایهقرآن از مجازها و تشبیهات 
آرا و عقاید  تأییدتثبیت و ، بیشتر به تأویل آیات و بیان معانی باطنی آنها در جهت تبیین، در آثار منثور خود وي

و هم بسامد استفاده از  ؛گیرد هم از مجازها و تصاویر خاص قرآنی بهره می، اما در اشعار خویش ؛پردازد اسماعیلیه می
معرفت وتسلط حکیم اسماعیلی به ، در اشعار او بسیار است، و قهرمانان قرآنیها  قصه، گیري از امثالالفاظ و مضمون 

 خودهاي  و مفردات آن تا بدانجاست که بسیاري از تعبیرات و ترکیبات و کلمات قرآنی را در میان ابیات و جملهقرآن 
/آیه 69، حاقه»(4غسلین«، )39/آیه 36، یس»(3جونعر«، )26/ آیه 15، (حجر» 2مسنون» «1استبرق«مانند: ، آورد می
اء و ضرّاء) «13/آیه 49، حجرات»(5شعوب و قبائل«، )36 الم) «134/آیه 3، آل عمران»(6سرّ آیه 10، یونس»(7دارالس/

                                                             
  65. قصیده  1

   222بیت : 12؛  قصیده :  17؛  بیت :  65؛ قصیده :  5یت : ب 4؛ قصیده:  27یبت:  37. قصیده 
   393؛ بیت:  12؛ قصیده: 37بیت:  4؛ قصیده:  5بیت:  120. قصیده : 

  . 51بیت:  28؛ قصیده:  17بیت:  133؛ قصیده:  26بیت:  41؛ قصیده: 6بیت :  89؛ قصیده: 45بیت :  60. قصیده: 4
  46، بیت: 61. قصیده  5
  . 20بیت:  ،2. قصیده  6
  38بیت:  72. قصیده  7
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یا به » باد عقیم» « لوح محفوظ) «256/آیه 2، بقره»(2حبل خدا(=حبل اهللا)) «9/آیه 18، (کهف» 1اصحاب الرقیم) «25
  گوید می، کند می امی که در کاینات تأملهنگ

  بنگر اندر لوح محفوظ اي پسر        خطّـــهاش از کاینات و فاسدات« 
 » جز درختان نیست این خط را قلم       نیست این خط را جز از دریا دوات

  )324، (دیوان 
ا لِّ« سوره کهف 109که ناظر است به آیه   ادد رُ م حانَ الْب و کَ و قُل لَّ ات ربی ولَ مل د کَ رُ قَبلَ أَن تَنفَ حالْب د ف ات ربی لَنَ مل کَ

ددا م ه ل مثْ ا بِ در بسیاري موارد نیز مضمون آیه یا حدیثی را گرفته و آن را به انحائ گوناگون در اشعار خود ....و» جِئْنَ
هاانا مدینه العلم و « حدیث نبوي، هاي آناز نمونه .آورده است باب است که در بسیاري از قصایدش این روایت را با » علی

تأویل گرایی که از ابعاد دیگر اهمیت کار ناصر خسرو (و باطنیان) است در پرتو همین  .تعابیر گوناگون بیان کرده است
ششی است براي تأویل در حکم کو«، چرا که در نظر آنان هم، گیردتوجه به جایگاه و اهمیت خرد در نزد آنان نشأت می

)تأویل گرایی به ویژه در آیین صوفیه و اسماعیلیه و حروفیه و 497، 1388، احمدي»(راهیابی به افق معنایی اصیل متن
در میان مسلمانان رونق و گسترش بسیار گرفت و موجب تلطیف « چند فرقه دیگر تنها شیوه درست درك معنی بود و 

) ناصر خسرو 59، 1378، (درگاهی» پویایی اندیشه آنان تأثیر بسیار نهاد ذهن و غناي فرهنگ آنان شد و در اعتال و
و اول ، و تأویل باز بردن سخن باشد به اول او ...«نویسد می خود در جامع الحکمتین در مورد ارتباط بین تأویل و عقل

) حکیم 116، 1363، ناصر خسرو»(همه موجودات ابداع است کو به عقل متحدست و مؤید همه رسوالن عقل است
، داند؛ با آگاهی و تکیه بر این نقطه مشترك انسان و خداوند می اسماعیلی که عقل را رسولی از جانب خداي رحمان

   .شمارد می جایزقرآن را درست و آن را بر اهل قرآن تأویل و تأمل در آیان 
  ناصر خسرو و خردگرایی

یرانی) و دیگران از سویی به حکمت و اندیشه یونانی نظر ناصرخسرو همانند پیشگامان خود (متفکران اسماعیلی و ا
یعنی به عقل کالمی و به متکلمین اهل ، به عقلی که به خدمت دین درآمده، دارد و از سوي دیگر به علت مسلمانی

آید برمی» جامع الحکمتین«از نام کتاب معروف حکیم یعنی  .که سرچشمه عقل کالمی استقرآن عقل(معتزلیان)و به 
ناصر خسرو تا چه اندازه در پی تلفیق و ترکیب دو حکمت اسالمی و یونانی است؛ گرچه سابقه این امر به محمد بن  که

به ماوراءالنهر رفت و در درگاه سامانیان نفوذ یافت و در نشر دعوت باطنیه اهتمام «احمد نخشبی برمی گردد آنگاه که 
، 1371، زرین کوب»(یم حکیمان یونان و عقاید باطنیه تلفیقی کندکرد؛ وي حکیم و اهل کالم بود و توانست بین تعال

توان بزرگترین ستایشگر خرد (= تعقل) در شعر سنتی ایران دانست هیچ یک از شاعران بزرگ  می ) ناصر خسرو را3-62
» فردوسی«و » مخیا«توانند کرد شاید نکته سنجان خرده بر سخن ما گیرند که  نمی پارسی در پهنه این کار با او برابري
که براي خرد ارج و منزلت زیادي قائل بوده اند و به تعبیر استاد ، و ستایشگر خرد، بزرگ هم حکیم بوده اند و خردورز

هاي اخالقی و اجتماعی و فلسفی آنان بر نهاد و آموزش« شفیعی فردوسی و خیام و ناصرخسرو حکیم واقعی اند و 
-39، 1372، (شفیعی کدکنی» رسند می سیم یندي عام به نوعی تفکر اعتزالیاساس احترام به خرد است که در یک تق

توان این سه حکیمِ شاعر را در تمام وجوه اندیشه از یک سنخ تلقی کرد اما حقیقت این است که  نمی ) اگر چه38
به نوعی فردوسی و خیام در مقایسه با ناصر خسرو در بند تقدیرند و ضمن خردگرایی و تبیین قدر و بهاي آن 

 اي تعارض و ناهماهنگی در دستگاه فلسفی آنان پدیدو این امر گونه .اندجبرگرایی و تقدیر آسمانی هم باور داشته
، آنگاه در حیات انسانی ارزشمند و خالق است که در کنار آن، به این دلیل که خرد و عقالنیت و تعقل و تحلیل .آورد می

                                                             
   27.1بیت:  89. قصیده: 

  . 22، بیت : 116؛ و قصیده  27بیت :  135و قصیده  21بیت :  69. قصیده  2
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جبري و اعتقاد به بی هاي  اندیشه تأییداما فردوسی و خیام با  .او فراهم بوده باشداختیار و انتخاب هم براي هاي  زمینه
کنند؛  می تأییدمجبور و بی اراده بودن انسان را در کار زندگی ، اراده و تصمیم انسان در برابر تقدیر، تأثیر بودن انتخاب

با اراده گرایی توافق یافته و با اعتقاد ، یی داشتهبا ابعاد دیگراندیشه او هماهنگی همسو، در حالیکه خردگرایی ناصرخسرو
« دهد  می و منسجم و معنی دار نشان، این ویژگی اندیشه او را حاوي عناصري سازگار .به اختیار انسان قوام گرفته است

همان) ارتباط و »( .کند می هاي اجتماعیِ مصلحانِ تاریخ شباهت و قرابت پیداو از این راه نیز ایدئولوژي او با ایدئولوژي
پیوندي این عناصر در دستگاه فکري ناصرخسرو تا بدانجاست که او دانش و خرد را در یک همراهی و هماهنگی هم

  داند:  می سرنوشت نهایی انسان و چیزي معادل تقدیر و قضاي آسمانیة تعیین کنند، معنی دار
  قـدر مرا هرکس همی حذر ز قضا و قدر کند         وین هردو رهبرند قضا و

  نام قضا خــرد کن و نام قـدر سخن         یاداست این سخن ز یکی نامور مرا
  )6(دیوان: 

سنجد و دین عاري از خرد را بی  می آداب و باورهاي دینی را با محک و معیار خرد، شریعت، دین، ناصر خسرو
  داند:  می حاصل و برگزاف

  )47(دیوان:    رد اهل زمین را ز خداوند عطا ستراست آن است ره دین که پسند خرد است     که خ
  )45عقل عطاي است تـــو را از خداي        بر تن تو واجب دین زین عطا ست   (دیوان:      

با ، تلقی ناصر خسرو از اعتبار خرد، با این تعبیر .خرد است، در نظر ناصر خسرو گوهر آدمی و نشان انسان بودن هم
 شود و بنیاد اندیشه او قوام بیشتري می تأییداست » عقل» « صادر آول« ستین آفریده و این باور حکیمان که نخ

  گردد:  نمی دچار آشوب و ناهمخوانی، یابد؛ در نتیجه مانند تفکرات صوفیه می
  )386(دیوان: »      بی عقل مرد سنگ بود خاره«از سنگ خاره رنج بود حاصل                  

  بخشد:  می گذراند و به او قدرت تسخیر بر افالك می دین و دانش مقام آدمی را از چرخ در خرد و خردورزي همچون
  )431گر خرد را بر سر هشیار خویش افسر کنی     سخت زود از چرخ گردان اي پسر سر بر کنی  (دیوان: 

  )      64: درخت تو گر بار دانش بگیرد     به زیر آوري چرخ نیلوفري را           (دیوان        
گفته شده است در نظر او عقل » سخن و فضلیت آن» « دانش» « دین» «خرد« در دیوان ناصر خسرو به کرات از 

ي خداوند به لطف خویش آن را در نهاد آدمی ودیعه نهاده و آدمی را بدان ویژه گردانیده گوهري است لطیف و هدیه
   .است

  )110سوي سعد رهبرتر از مشتري است (دیوان:      سخن در ره دین خردمـند را               
  خرد را عنان ساز و اندیشه را زین          بر اسب زمان انـدرین پهن میدان       

 خرد هدیه اوست بر ما که ما را           به فرمان او شد خرد جفت جان         
  )83 -4(همان 

  )112و خداوند جهان با تو سخن گفت به راز (خرد آن است که چون هدیه فرستاد به تو        ز
ناصر خسرو خرد  .شود عقل برانگیزنده انسان است به چون و چراهایی که به عالم آفرینش و خلقت انسان مربوط می

پرتوي است از خداوند ، عقل، جنگد می داند که دائم با هوسها و هواها می را هدیه االهی و رسول خداوند به سوي انسان
در نظر ناصر خسرو عقل داراي مراتب و «  .گشاید می که بدان ره به سوي حقیقت _ان که نور براي چشمهمچن _

ة عقلی که در تعارض با هواها و تمایالت است عقل مقید است که در محدود .عقل مطلق و عقل مقید، درجات است
، 1362، دشتی»( .کند می ت انبیا را بیانرساند و ضرورت بعث می کند و انسان را به شناخت خداوند می شریعت فعالیت

 و اول عقل« که است آن براسماعیلی و از پیشگامان ناصر خسرو هم هاي  از مفسران اندیشه سجستانی ابویعقوب)129
ر و تقدم یکدیگر بر امر  کی یعنی، خرد به مگر نبود ایستادن را کردن هست و است کردن هست ایزد امر: زیرا، ندارند تأخّ
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» از عقل اول نیفتاد  پیش کردن هست و نیفتاد کردن هست پس از اول عقل پس ...نبود هستی هیچ نبود ردخ« اگر
 نطقی نفس به زیرا او دارد قرار امر جایگاه در که است جوهري عقل که کند می اشاره مطلب همین ادامۀ ) در22: 1327(

 عقل نه اگر« گوید می پایان در دارد و می ناشایست بازدهد و هم از امور  می گزیده عملهاي و پسندیده فرمان کارهاي

 همان) ناصرخسرو»(فرمان عقل عقل مانند فرمان ایزد نبودي، از امر به نفس امر کنند عبارت کی ایزد امر با بودي یکی

  : کند می وصف گونهاین را موجودات مراتب، واحد از واحد صدور بر تأکید ضمن
  گویا جانور گه آن و حیوان گونۀ و آنگه     نبات جسم نفس وپس  زان موجود اولین دان خرد
  ناپیدا معدوم بدو پیدا خود به هریک ناممکن       همی موجود بدو ممکن خود به یک هر همی

  )2(دیوان: 
 ناصرخسرو .از سوي دیگر معلول و است علت سو یک از که شود می ه شمردها  علت همۀ علت» کلمه«به این ترتیب  

 دیگر از یک محسوسات در که است آن جز عقل و کلمه اما فرق میان« نویسد می عقل و ن تفاوت میان کلمهدر بیا

 که پس گوییم ...خوانند واحد را عقل مر و گویند وحدت را کلمه مر و ...گردانیدن نزدیک دواند به گفتار در و جدایند

 هم و بود علت هم که بدانی که وقت آن نیامد مگر سازوار را مراو تمامی نام و بود تمام و بود نخستین هست کلمه چون

علت  چون که روي بدان، دیگري از نیستند یکی جدا سر این از است پیوسته به معلوالت عالم درها  علت چون معلول و
ها  هستی نباشد و جدا معلول خویش از که باشد است سزاوارتر »کلمه« که نخستین علت آن برخیزد معلول برابرگیري

 عقل با کلمه شدن یکی باب در خسرو ناصر ) کالم90-93، 1380، ناصر خسرو»(است عقل که باشد او معلول زیر همه

 از جزوي هر کند واجب یعنی کلمه با شود یکی خرد« نویسد  می که است ابویعقوب سجستانی سخن این از برگرفته

نور  و بود یابنده آن بهر از و، شد ظاهر بدان کی بود بهري ایزد فرمان از را آفریدهاي کی هر، ایزد فرمان از نصیبی آفرینش
 کلمه که است آن کلمه با خرد شدن یکی معنی دیگر )و19-20، 1327، (سجستانی»  .فرمان یزدان درو تابنده بود

حد  از چیزها تا که بدان و تولید گاه تا ابداع گاه از آفرینش رفتن از نشود ظاهر سخن هر چند آورد می پدید مفرد سخن
 از نشناخت خویش عقالنیت و موجود بود؛ عقل اندر کی تخم آن نه و نشد ظاهر عقل نیامدند تولید و تکوین حد به ابداع

 مردم رسید مردم به است ابداع کی ایزد امر کی زمان آن پس .تولید نیامد و تکوین حد به ابداع حد از چیز آن تا آن پیش

 میان فرق کردن و چیزها ترجمۀ از .کنند پیدا مردم کی سخنان از سخنی هر تا شد یکی او با و عقل گشت سخنگوي

 بودن معلول زادالمسافرین در ) اما19(همان:  .را باشد او  آید پدیدها  حکم از آنچه میان و حکمها میان و صفتها و نامها

 مر بدانچه نیست معلول ا درست کردیم که عقلو م« رساند  می اثبات به اینگونه را آن بودن ازلی و کند می انکار را عقل

 چیزي از نه را عقل مر حق مبدع که کردیم ظاهر تمام کنندة فاعل کلی است پس او بلکه نیست شدن تمام چیزي از را او

 پس، ازلی باشد، نباشد فساد او را آنچه و فساد به نباشد گشتن باز چیزي به را او مر نباشد دیگر از چیز آنچه و آورد پدید

 انسان کمال که است آن آورد می عقل بودن العلل عله براي که دیگري ) دلیل194: 1341، (ناصر خسرو» است ازلی عقل

است  آمده وجود آن به از ابتدا است که مرتبه اي به رسیدن در چیز هر کمال جهان این در و است عقل به رسیدن او در
 درخت مثال به خویش سخن اثبات براي و» علت است این فرود همه لتهاع و دیگر است بوده عقل عالم بآغاز علت پس« 

) ناصر 193همان: »( .است آمده وجود به آن از ابتدا که شود می منتهی به تخم آن کمال: شود می متوسل گیاهان و
آن را تباه کرده خردي خرافه و بی، خسرو در پی آن است تا جهانی را که بر به عناد و لجاج و تعصب آلوده و خو گرفته

در نتیجه بخش اعظم کوشش و همت او صرف  .خردورزي و بلنداندیشی و در سایه آن تعالی و علو همت بیاموزد، است
(از جمله زرین کوب این پیر خشن جامه سخت استخوان)تا مرزهاي نومیدي  .شود احتجاج و استدالل با عامع مردم می

شتاب و لجاج در دینورزي ، تعصب، جوید؛ نادانی می امید و روشنی و شکست هنوز هم در استدالل و تعقل روزنه
بالیایی است که با تعطیلی خرد و یا انحراف از آن دامنگیر مردم زمانه شده است و چاره آن را هم ناصر خسرو و 

است از حکیم اسماعیلی به منظور پاسداشت و حر .»رو آوردن به عقل و عقالنیت«حکیمان خردورز رهنمون گشته اند 
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خردي و خرافه و تقلیدهاي خود را ناچار از جدال و ستیز و درآویختن با جهل و بی، ساحت مقدس حکمت و دانایی
ي انحطاط عقیده ترین انگیزهافسونگري و خرافه پرستی و خردستیزي در تلقی ناصر خسرو مخوف .بیند می کورکوررانه

ناگزیر باید آنها را از عرصه اجتماع و ، از بند نادانی و کم خرديها  براي رها ساختن انسان .و و ابتذال اندیشه هاست
ناصر خسرو به هنگام رویارویی با گمراهکنندگان ، براي دست یابی به این آرمان خجسته .مخصوصا از اذهان مردم زدود

و حشمت و اعتبار  ،بازیگران منبر و محراب، کند؛ با بیدارگري و افشاگري نمی رعایت حال و حرمت هیچکس را، مردم
  ) 227کند(دیوان: شان برمال میدروغینشان را در برابر چشمان مقلدان
  بازتاب خرد در دیوان ناصرخسرو

کند روایات بسیاري هم از معصومین نقل شده است مبنی بر  می کریم که بر تعقل تأکیدقرآن عالوه بر آیات فراوان 
بر این مبنا ناصر خسرو هم که معیارهاي دینی را »  .اوست» عقل« ن هر چیزي اساسی دارد و اساس فعل انسا« این که

، فرقه ها، ادیان، هاي دیگر عصر خویش آگاهی دارد و آیین هاشناسد و هم از حکمت و فلسفه و دانش می به درستی
« که وي را به از کار و بار و باطن اسرار دیگران بخصوص مخالفانش ، دیگر را از نزدیک دیده استهاي  سنن و سرزمین

  بیتی) با مطلع: 133ي بلند (اآورد؛ ناصر خسرو در قصیده می سر در، کنندو فساد عقیده متهم می» بددینی
  اي خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر      تو بر زمی و از درت این چرخ مدور

  )242(دیوان: قصیده: 
براي جستن حقیقت به سوي مذاهب و فرق گوناگون «د گوی ي اعترافیه اوست میکه به تعبیر مهدي محقق قصیده 

  ): 351: 1363، گو کرده است(محققوروي آورده و با مردم گفت
  از پارسی و تازي و از هندو و از ترك      وز سندي و رومی ز عبري همه یکسر
  وز فلسفی و مانوي صادق و دهري        در خواستم اینحاجت و پرسیدم بی مر

  )505-515(دیوان: 
دانیم مذهب ترسایی و یهود از مذاهب مهم و رایج در عصر شاعر بوده است و همانگونه که از کالم وي  می چنان که

 آید ناصر خسرو نسبت به مذاهب دیگر رفتار تساهل و تسامح آمیز داشته و نکوهش آن دو مذهب را روا می بر
  داشته است:  نمی

  برون کن و سودا را فضل تو چیست بر ترسا ؟        از سر هوس
  تو مؤمنی و گرفته محمد را        او کافر است گرفته مسیـحا را

  ایشان پیمبــران و رفیقانند         چون دشمنی تو بیهده ترسا را ؟
  )77قصیده ، (دیوان

کیه با ت، )40-52ابیات: ، 77با این بیان که مسیح و یهود هم بنده حق هستند و مرجع همه خداوند است(قصیده 
-شان فرا میدینیهاي  و تجدیدنظر در باورها و آموخته» تأمل«، »تعقل« استدالل و ژرف اندیشی مردم را به ، بر خرد
  خواند: 

  بهتر آن بودي    که دینش پاك بودي و نبودي علم چندانش، مرا گویند بددین است و فاضل
  )217(دیوان: 

که از قضا هم کیش و هم دین او هم  _خواهان خود را جاي دیگر ناصرخسرو در بیشتر اشعارش دشمنان و بد
و احادیث نبوي قرآن و به اعتقاد او از مسلمانی جز نامی ندارند با زبانی گزنده و با استناد و استدالل به آیات  _هستند

باحثی نظیر کند و در پی آن م می به این مناسبت کم کم عنصر عقل و استدالل در چکامه نفوذ« گیرد به باد انتقاد می
)مصلحان و چاره جویان راستین 83: 1373، یوسفی»( .او و امثال آن» فضل یارانِ«جانشینی پیغمبر(ص) و تمسک به 

آگاهی و فرهنگ دیده و ، سرنوشت بشري راه فالح و سعادت و تعالی انسان و بهبود زندگی وي را در تجهیز او به دانش
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تیره است؛ دانش و دین و فرهنگ در اندیشه او گرانترین و گرامی ترین  ناصر خسرو هم از این تبار و .دانسته اند
   .دستاورد انسان و ارزنده ترین میراث و بهره او از زندگی است

که ریشه و منشأ تفکراتش را باید در ، خرد و بازتاب آن با مفاهیم و معانی گوناگون در آثار و اندیشه ناصر خسرو
 .جو کرد؛ مکرر و به انحائ مختلف در دیوان اشعار و دیگر آثار او انعکاس یافته استو در احادیث معصومین جستقرآن 

که بضی فصول آنها » گشایش و رهایش« و » خوان اخوان«، »زادالمسافرین«، »جامع الحکمتین«هاي گذشته از کتاب
منظور تعیین بسامد و  که بههایی  مختص در تعریف و تبیین خرد (= عقل) و کارکرد آن است؛ در جستجو و بررسی

، 1قصیده 278در دیوان ناصر خسرو صورت گرفت برآورد حاصله این شد که از مجموع » خرد«بیان مقاصد شاعر از واژه 
، بخرد، و واژه خرد با ترکیباتش مانند خردمند 285حدود  ...معقول و، واژه عقل با ترکیبات و مشتقاتش نظیر عاقل

ه کار رفته است؛ و آن دسته از اشعاري که با عنوان یا در قالب قصیده واژه خرد و عقل در بار ب 525بیش از  ...خردورز و
به کار نرفته است غالبا تعداد ابیات آن در حدود دو یا سه تا هفت یا هشت بیت است و حدود ده قصیده بلند ها  آن

تکرار  .یا چندین بار تکرار نشده باشد 2 .ستحدود بیست یا بیست وپنج بیتی است که این دو واژه در آنها به کار نرفته ا
، نشان اهمیت و ارزش واالي آن در حیات آدمی و سرنوشت او، این کلیدواژه رستگاري در آثار ناصر خسرو با بسامد باال

 و ارجاع انسان از طریق آن به کتاب وحی و هدایت که معنویت و اخالق و عقالنیت را در باالترین مراتب کمال به انسان
انّ اهللا تعالی خلق « نموده است نشان پیوند و نزدیکی انسان و خداوند است که در روایات هم بدان اشارت رفته است

شود که  از بررسی مفاهیم و کارکردهاي مفهوم خرد این استنباط حاصل می .)115: 1370، فروزانفر»(اآلدم علی صورته
قرآن ریشه و منشأ قرآنی دارد و عقل و مفاهیم آن که در ، خسروو بازتاب مفاهیم مختلف آن در اندیشه ناصر » عقل«

سعادت و رستگاري ، او به تأثیر و تأسی از کتاب وحی .بازتاب یافته است غالبا در سخن ناصر خسرو ساري و جاري است
داند  می در آن داند و یافتن و رفتن به راه راست را هم می انسان را که ایمان و عمل صالح باشد در کنف تعقل (=خرد)

) 126عقل را در نهاد وي نهاد؛ این نیروي االهی همیشه موکل خداوند است بر انسان(دیوان: ، که خداوند انسان را آفرید
ناصر خسرو عقل را عطیه االهی به انسان و بنیاد جهان را به  .تا او را به آن سعادت حقیقی و سرمنزل نخستین برساند

 ) 22-20(دیوان:  .شود به حکم خرد حاصل نمیداند و این عدل جز  می عدل
  آفرینش و عقل ، ناصر خسرو
 موجود بنابراین .شود صادر نمی واحد جز واحد از که آنند بر فیلسوفان اکثر همچون خسرو ناصر جمله از و اسماعیلیه

، (ناصرخسروگرفت لقب مبدع نخستین و شد خداوند ابداع امر با عقل اسماعیلیه نظر مطابق است عقل آنان نظر از اول
 اوست زیر همه هاهستی که سبحانه باري فرمان« نویسد می عقل و کلمهتفاوت میان  بیان درناصرخسرو  .)7-44: 1373

 و باشد وي نخستین هست و، چیزي از نه است باري هویت آورندة هست به و او ...بود تأیید کلمۀ آن و بود سخن یک
 باري و هویت کلمه میان که داند خردمند .است برتر، هست نه و هست از حانهسب باري باشد او نخستین هست چون

 نخستین خود او، بودي میانجی او بود آوردن در اگر است و نخستین میانجی خرد آنکه بهر از نباشد میانجی سبحانه

 باشد آن قول این عنیم و بود منزلتی برترین تمامی این .آمد به هست میانجیبی کلمه پس نبود هست نخستین و بودي

 است؛ از چیزي دیگر معلول و است علت جملگی به هاهستی و، جملگی به بود او اندر همه او افتد بر هستی نام هرچه که

ت آنکه بهر ) 89-90، 1380، ناصر خسرو»(فایده پذیر بود که بود آن معلول و باشد وي از دادن فایده که باشد آن علّ
 گویند می سنیان و نصاري و یهود که آنچنان، کاینات واسطۀ بال آفرینندة، آفریدگار لیاناسماعی شناسی کاینات طبق«

                                                             
؛  16شود بعضی موارد مثالً : قصیدهاي  ذکر این نکته الزم است که از این تعداد قصیده که با عنوان  و اصطالح قصیده از تمامی آنها یاد می 1

و ... بعضاً دو بیت  271،  270،  268،  261،  258، 257،  253،  252به بعد دیوان اشعار از جمله موارد   517؛  مخصوصا از صفحه  24
   ها هم از شمار تعداد قصاید به حساب آمده اند.  بیشتر نیستند و و این

  ؛  24؛ 22، 21، 17؛ 16؛ 10؛  2شوند:  صیده قید میها نیامده است بر اساس شماره ق هایی که واژه خرد یا عقل در آن قصیده 2
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 مترشح خویشتن را از» عقل کل«جوهر آفرینش ، »امر «یا »اراده «ازلی عمل یک وسیلۀ به مطلق آفریدگار .نیست

 را نماز .است دانایی آن اصلی صفت .است آفریدگار صفات همه واجد کل عقل»  .بوده خداوند صدور نخستین این .ساخت
 کل عقل از .و غیره» سابق»« روح» « ساتر» «اول«قبیل:  از شود خوانده می بسیار نسبت هاي به او .او گزارد بر باید

، (پطروشفسکی»  .سر زد نفس کل کامل نیست و صفت اصلی آن زندگی است باشد کل نفس که مادون و ثانی صدور
دینی دارد و پیوستگی عقل جزوي اي  هی متکلّم و متشرّع است؛ در نظر او عقل وظیفناصر خسرو حکیم) 305، 1353

از هر سو که نگریسته شود راهی از » در این اندیشه دینی فلسفی .به عقل کلی تنها از برکت وجود شریعت شدنی است
بالقوه است اي  هانسان فرشت .انگذرد؛ و از آن جمله است گذر از راه فرشتگ می عالم حسی به عالم علوي از گذرگاه دین

   .خواهد به فرشتگان به فعل در عالم باال بپیوندد هدف از آفرینش آدمی هم همین است که می
  نتیجه

بسیاري از مباحث و ، حکیمِ متکلم و متأله اسماعیلی در آثار خود به تبیین عقاید اسماعیله پرداخته، ناصر خسرو
 .را در مقام مجتهد و مبلغ تشریح کرده است ...هیوال و، جسم، نفس، حادث، قدیم ،عدل، امر، اصول عقاید آنان (توحید

است که در آثار وي به ویژه در دیوان قصایدش بازتاب » عقل«از دیگر مسائل مهم و واژگان کلیديِ اندیشه ناصر خسرو 
انسان و خدا؛ و بواسطه همین  داند و جوهر مشتر میان می االهیاي  هناصر خسرو عقل را عطی .یافته استاي  هگسترد

انسان به سبب همین عقلِ ، به اعتقاد وي .قائل استهایی  میان خدا و انسان به همانندي، گوهر مجرد و عنصرمشترك
نهاده در نهادش قدرت تحصیلِ شناخت(= علم) را دارد و از این جهت میان عقل و علم هم پیوندي ناگسستنی و ناگزیر 

خداوند انسان ، و به یاريِ عقل» شرف انسان به عقل و شرف عقل به علم است« ن چنان که گفته اندوجود دارد؛ بنا بر ای
زند؛ و به تعبیر ناصر  می رستگاري خویش را رقم، خواند و انسان نیز با تشخیص صالح و فساد می را به سوي خویش

و آن تکلیف کننده مر او را عقل است ، عالمبر مردم از آفرینش تکلیف آمد است تا بازجوید از اجزاي آفرینش « خسرو 
ها  شاعر دارد و خداي تعالی همی تهدید کند مر آن کس که بر او موکل است و همیشه مر او را بر این باز جستن همی

ه ا«گوید بدین آیه همی، را که از این مهم عظیم غافل باشند قَ اللَّ لَ ا خَ م م سهِ رُوا فی أَنفُ فَکَّ م یتَ ا أَولَ مو ضر اوات والْأَ ملس
قِّ الْح ا بِ ا إِلَّ مه بر عقل و تعقل قائل است ناصر خسرو قرآن )به میزان اهمیتی که 186: 1341، ناصر خسرو»()30/7(بینَ

 .داند می تأسی از این کتاب آسمان و سعادت بخش این امر مهم را مایه سعادت و رسیدن به حق و حقیقت انسان ههم ب
« و » عقل« با توجه به این که ، بازتاب وسیع آن در تمامی آثارش، عقل و تعقل در نظر این حکیم اسماعیلیاهمیت 
هیچگاه محدود و مقید به زمان و اندیشه معینی نیست ما را به بررسی و یافتن علت و ریشه و منشأ این مهم » شناخت

در » عقل = خرد«براي نشان دادن ریشه و منشأ  این نوشته کوششی است مختصر .در اندیشه ناصر خسرو برانگیخت
از تفحص در  .بازتاب گسترده آن در اندیشه ناصر خسرو با تکیه بر دیوان قصاید او» علت«و » بسآمد« اندیشه شاعر 

و واژه خرد با ترکیباتش  285حدود  ...معقول و، واژه عقل با ترکیبات و مشتقاتش نظیر عاقل دیوان او معلوم شد که
بار به کار رفته است؛ و آن دسته از اشعاري که با عنوان یا در قالب  525بیش از  ...خردورز و، بخرد، د خردمندمانن

به کار نرفته است غالبا تعداد ابیات آن در حدود دو یا سه تا هفت یا هشت بیت است و ها  قصیده واژه خرد و عقل در آن
نتیجه آن که  .تی است که این دو واژه در آنها به کار نرفته استحدود ده قصیده بلند حدود بیست یا بیست وپنج بی

، داند شاعر هم به تأسی از کتاب حق می سعادت و رهایی انسان را از جهل و گمراهی در تعقلقرآن همچنان که 
   .داند می سالمت و سعادت او را در کاربست همین جوهر مشترك میان انسان و خداوند و این عطیه مقدس وي
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  نابعم
  کریمقرآن 

   .مرکز، تهران، چ چهارم، ) ساختار و تأویل متن1378احمدي بابک(
انتشارات ، ترجمه اسماعیل سعادت، )مسأله اختیار در تفکر اسالمی و پاسخ معتزله به آن1382شیخ(، بو عمران

   .تهران، هرمس
   .انتشارات پیام، تهران، شاورزترجمه کریم ک، چ هفتم، ) اسالم در ایران1363(، ایلیا پاولوویچ، پطرشفسکی
   .دارالمعرفه، بیروت، تحقیق: عادل انور خضر، م) التعریفات2007هـ/1428علی بن محمدبن علی(، جرجانی

   .امیر کبیر، تهران، ) سرود بیداري1378درگاهی محمود(
   .سازمان انتشارات جاویدان، تهران، )تصویري از ناصر خسرو1362دشتی علی(
  ، انتشارات علمی، چ: هفتم تهران، ) با کاروان حله1371زرین کوب (
   .انتشارات علمی، تهران، ) سیري در شعر فارسی1373زرین کوب (
   .تهران، طهوري، و محمد معین تصحیح هنري کربین، کشف المحجوب )1358(ابویعقوب، سجستانی

   .آگه، تهران، سلوكهاي  ) تازیانه1372شفیعی کدکنی محمدرضا (
   .آگاه، تهران، چ: سوم، ) صور خیال در شعر فارسی1366ــــــــ (ــــــــــ

   .انتشارات حکمت، تهران، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، )فرهنگ فلسفی1366جمیل(، صلیبا
   .انتشارات اسالمی، تهران، ) المعجم المفهرس1375فؤاد(، عبد الباقی

   .کتاب زمان، تهران، چ دوم، ترجمه عبدالمحمد آیتی ،)تاریخ فلسفه در اسالم1358فاخوري حنا و خلیل الجر(
   .امیر کبیر، تهران، چ پنجم، ) احادیث مثنوي1370بدیع الزمان(، فروزانفر

   .) (عهد قدیم و عهد جدید) به همت انجمن پخش کتب مقدسه1978کتاب مقدس(
   .قاهره، تصحیح صالح الدین حلبی، م) ادب الدین و الدنیا1955ق/1385ماوردي ابوالحسن( 

   .ق) بحار االنوار تهران کتابفروشی اسالمیه1392تا  1376مجلسی محمد باقر بن محمد تقی(
   .انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ) تحلیل اشعار ناصر خسرو1363مهدي(، محقق

   .انتشارات زنده رود و چشم و چراغ، تهران، ) چند گفتار در فرهنگ ایران1371مسکوب شاهرخ(
انتشارات دانشگاه ، تهران، به تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق، ) دیوان اشعار1353( و قبادیانیناصر خسر

   .تهران
   .توس، تهران، به اهتمام تحسین یازیجی، ) روشنایی نامه1373ــــــــــــــــــ (

   .انیچاپخانه کاوی، نیبرل، تصحیح محمد بذل الرحمن، زاد المسافرین)1341ـــــــــــــــــ ( 
   .اساطیر، تهران .جربزه دار عبدالکریم اهتمام به، نفیسی سعید تصحیح .رهایش گشایش و )1380ـــــــــــــــــ (

  ، دارالکتاب العربی، بیروت، چ پنجم، الکریمقرآن االعجاز العددي لل )1987(عبدالرزاق، نوفل
  .علمی، تهران، چ پنجم، ) چشمه روشن1373یوسفی غالمحسین(
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  اب نهج البالغه در شعر ناصر خسروبازت
  1علی خضري

  مقدمه-1
قیان موالي بار گوهر سخنان ي دارنده بر در که است ارزشی با کتاب البالغه نهج  .(ع) است طالب ابی بن امام علی متّ
این  .طاستخ از و بازدارنده قلوب دهنده و جالقرآن  کننده تفسیر و پردازد می بشریت هدایت بهقرآن  در کنار که کتابی
ت به هجري چهارم قرن اواخر در کتاب اسی گردآوري و ادیب رضیال شریف هم هاي جنبه« .شد شاعر برجسته دوره عب 

علی  امام آوري زبان و سرشار بالغت و عظمت .است بوده البالغه نهج گردآورنده گزینش معیار ترین اصلی، بالغی و ادبی
   .)20-19: 1361، (مطهري» دشمنان بوده است قبول مورد حتی برکتش پر حیات زمان در که است متعالی آنقدر (ع)

 گفتار امام اندازه به اي گفته هیچ از، کریمقرآن  از پس عربی و فارسی شاعران که گفت توان می خاطر اطمینان با 

 عمق جهت از البالغه نهج، کریمقرآن  از پس، ناقدان و ادبا اتفاق به قریب اکثر اعتراف به .اند نشده مند علی (ع) بهره

ا .گردد می محسوب ادبی عرصه در مجموعه برترین، ترکیبات بالغی و و کالمی هاي ویژگی، زیبایی، معانی  الفاخوري حنّ
 و اهتمام ادیبان مورد همواره که است عربی هاي کتاب ترین معروف از البالغه نهج«گوید:  می کتاب این ارزش در مورد

 و حکمت به فیلسوف یک و رسد می فضیلت و عقیده به، دینی عالم و روحانی یک کتاب این در .هست و بوده دانشمندان
 چرا و چون بی که هایی واژه به شناس زبان یک و ادبیات به ادیب یک و واال اجتماعی قوانین به شناس جامعه یک و فلسفه

 هاي خطبه«گوید:  هاي نهج البالغه می بهعمر فرّوخ نیز در مورد خط .)354: 1377، (الفاخوري» است لغت کتب سند

 بردارنده در و آشکار مقاصدي از مند بهره، بالغت وجوه بردارنده در و محکم ترکیبات داراي، علی (ع) کوتاه حضرت

 نزد نیز گردآوري از پیش )ع( علی امام سخنان .)301: 1984، (فروخ» باشد دلپذیر می و زیبا بسیار و بار حکمت سخنانی
آثار  که طوري به است؛ گذارده عمیقی تأثیر آنان آثار بر و، بوده مشهور زبان فارسی و عرب از اعم، شاعران و انگنویسند

گوید:  در این زمینه شهیدي می .موالست سخنان از متأثر، زمان هم یا البالغه نهج تألیف از پیش شاعران نویسندگان و
، آورد نهج البالغه گرد کتاب در را(ع)  علیامام  کوتاه سخنان و ها هنام و ها خطبه، رضیال شریف آنکه از پیش رنهاق«

 دیگري هاي لفظ قالب در را ها لفظ آن ابتکاري معانی و کنند بر از را سخنان آن تا کوشیدند می عرب نویسندگان و ادیبان

 کتابی در جا یک امام سخنان از اي مجموعه که جهت بدان البالغه نهج تألیف از پس لیکن .)27: 1380، شهیدي»(بریزند

 یا و اعتقادي و ادبی کتابی یا سرودند می شعر که زبانی هر به اسالم جهان ادیبان همه، بود شده گردآوري جذاب و زیبا
 ساختن مستند براي یا اخالقی موازین و موعظه و حکمت از استفاده یا خود اثر به دادن ارزش براي، نوشتند می تاریخی

   .بردند می بهره حضرت آن گهربار کلمات از آنها
 به توان می نمونه عنوان هب پذیرفتند تأثیر البالغه نهج از که در قلمرو ادبیات فارسی  نویسندگانی و شاعران جمله زا

ارع، انوري، سنایی، المعالی عنصر، یمین ابن، عديس، ولويم، خاقانی  نمود اشاره دهلوي امیرخسرو، صائب، ردوسیف، طّ

یکی از  ناصرخسرو نیز .اند ساخته را شگرفی تصاویر البالغه نهج هاي ترکیب از الهام با و کالم امام علی (ع) مدد به که
قیان شعر خویش  رویکرد با اجتماعی و اخالقی هاي اندیشه خدمت در را همین شاعران است که با تأثیر از کالم موالي متّ

ی از تأثیرپذیري این شاعر از کالم امام علی (ع) را بررسی خواهیم نمود های ما در این پژوهش جلوه .داد قرار مکتبی افکار
  هاي زیر هستیم: و در واقع به دنبال پاسخی براي پرسش

  مضامین مشترك اخالقی شعر ناصر خسرو و نهج البالغه کدام است؟-1
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