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چکیده
نگرش آيروناک باانگر ن عی اا شندگی و نی هام اش ب ن و ک خ يز اين جهان
است .کسی که اش چنان کی برخ ا باادت ا ام م ضعی نخبهگرايانه است .اشاين و
حاطة مسائل وانفكرمت آيرونی مهمترين وش برخ
بههم خ

ن تعا ل و نظم شندگی

با واقعات است .میت ان گفت

افرا شيرکت منفكر و عةاق ن عی نگرش فلسفی آماخنه

با تر يدت اعنراض و طنا ايجا میکند.

شندگی اخصی و اعرم ناصرخسرو ناا

ا ه است که م جب اده وم اش م ضعی فراتر اش يگران مسائل مهم شمانة
پاشامدهايی
ا بنگر و ک کند .بر اسا يافنههام تیقاق بهنظر می سد چاام که باز اش هر
خ
تجربه و خدا مت بنماية ااعا ناصرخسرو ا تیت تأثار قرا
غارمنعطفت معنرض و عب

ساخنه ت ناکامی اجنةاعی او اش گرايز به آيان اسةاعالاهت

اكست تبلاغات مذهبی و عد ت فاق

کسب وبا

پايگاه اجنةاعی است .وش اين
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تیقاق ت صافی ت تیلالیت اباا گر آو م اطالعات برگهن يسی و ح ش مطالعات کنابخانهام
است.
واژههاي كلیدي :ناصرخسروت اعرت ناکامیت آيرونیت آيروناک.

 .6مقدمه
اگر واقعات ا چا بینظةی و اعر ا کلانی منسجم و همبافنه بدانامت يكی اش اباا
نة

اين بینظةی

اعر و انسجا بخشادن به آنت آيرونی است .هر چقد ااعر

ا ام تجربااتی ناهةگ ن اش جهان پارام ن خ

باادت مسائل بهظاهر منناقض باشنر

اعر او يده می ا  .تناقضات ذاتی ماان انسان و جهانت شندگی و مرگت ما ه و معنا و

مانند آنها تیت عن ان آيرونی عالَم 4يا آيرونی فلسفی جام گرفنه است .اين آگاهی
باشمگ اانة ااعر اش تناقضات م ج
به چالز فكرم وامی ا

به منن خاصانی آيروناک میبخشدت خ اننده ا

و يد گسنر هترم به وم می هد .اكست و ناکامی

اجنةاعی م جب انديشادن به سرن ات انسان و سرات جهان آفرينز میا
معة الً به کشف آيرونی

که

ساختهام گ ناگ ن وج م انسان و ابعا مخنلف

شندگی او منجر میا  .تجرباات ناهةگ ن ناصرخسرو ت که حاصل تعا ض آ مانها
و تص ات او با اوضاع و ارايط م ج

است ت

اعر او هم میآماا و به کلانی

ن بدل میا  .يكی اش علل اصلی اين ن ع نگاه به جهان
میت اند ناکامی او

منظ مة ذهنی ناصرخسرو

پاشبُر اهداف تبلاغاتی و آيانی مذهب اسةاعالاه بااد .اين اتفاق

بهن عی با گ ترين آيرونی م قعات

شندگی ناصرخسرو میس

و انديشة ناصرخسرو آيرونی عالَم با آيرونی م قعات

میا .

کال

آماخنه است .آيرونی م قعات

بر اثر تناقض و تضا ماان ارايط وقايع و ننايجی که اش آن حاصل میا ت بهوج
میآيد .ناصر ا تباط ارايطی ا که بر اثر گرايز به اسةاعالاان منص
ننايج حاصل اش آن منناسب و منطقی نةیباند .بر سی نی
ناصرخسرو

اسنام انعكا

ب ه استت با

اننخا هام شبانی

اوضاع جامعه و اعنقا ات و غدغههام او و ا تباط آن

با مااانت نی ه و چرايی کا بر آيرونی

ااعا وم هدف اصلی اين تیقاق است.

آيرونی

سال  /44اةا 04

400

ذهن و شبان ناصرخسرو

 .2پیشینة تحقیق
جستوج م نگا ندگانت تاکن ن يک مقاله

بر اسا

شمانة آيرونی

ناصرخسرو بهچاپ ساده است .عن ان اين مقاله «آيرونی و کا کر آن
فكرم ناصرخسرو» است اش علی قاسمشا ه و هةكا انز که

اانا هم فصلنامة بها ا

مننشر اده است.

کال
سنگاه

سال 4094

اةا

اين ن انهت مرش آيرونی و صنايع

بالغی فا سی بهخ بی وان ناست و صنايعی مانند مدح اباه به ذ ّت ذ ّ اباه به مدح
الیكام اش ن ع آيرونی کالمی انسنه ادهاند (قاسمشا ه و يگرانت  .)024 :4094ما

و اسل

به آيروناک ب ن صنايع مدح اباه به ذ ّ و ذ ّ اباه به مدح معنقد ناسنام؛ شيرا
صناعات

اغلب م ا

ماان لفظ و معنا تباينی وج

لیظهام چا سر گةی میا
اسل

و

الیكام و لفظ يكسان و

آيرونی يک لفظ وج

ا

ندا

اين

و مخاطب تنها برام

تشخاص معنام اصلی کال

میماند .هةچنان

ظاهر همخان ا هت و معنام منفاوت ا ند؛ اما

که بر منضا خ

الیكام

اللت میکند؛ يعنی اسل

بر پاية تكرا استت ولی آيرونی نه.
نكنة يگر اين است که نگا ندگان اين مقاله گاه
اعر ناصرخسرو چا اانباه ادهاند؛ مثالً تنها م

تشخاص نة نههام آيرونی
2

م که ذيل آيرونی خ کاهی آمده

استت هاچ گ نه تناسبی با اين ن ع آيرونی ندا :
گتتاافتته

بتته انتز باترم و نته اتاعرم ا

نتگر نشتةرم ام بتترا

اگر اتاعرم ا تتت پاشته گترفنتی

ا

يكی ناتا بتگترفت خنااگترم

ج

(هةانت )020

اين ن ع آيرونیت آيروناست نقا

به چهره میشندت خ ش ا خفاف میکند و

تص يرم که اش خ ش به ست می هدت جاو نقشة اوست (م کهت  .)71 :4039هر
مخاطبی که با منظ مة فكرم ناصرخسرو آانايی نسبی اانه باادت می اند که منظ
ناصرخسرو اش ااعرم
يا

وصف عشق و طباعت .ناصرخسرو بیث خ

می اند و با ها خ
مذک

ابااتی اينچنانی سرو ن اعرم است مدحی و سنايزآماا و
ا اش ااعرانی اش اين ست جدا

ااعا ش به اين م ض ع ااا ه کر ه است .بنابراين و بات

که بهعن ان نة نههام آيرونی خ کاهی

ااعا ناصرخسرو ذکر ادهت اش ن ع
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آيرونی خ کاهی ناست که

آن آيروناست بهاصطالح خ شنی میکند تا منظ

خ

ا با تأثار باشنرم به مخاطب القا نةايد.
 .9بحث
 .6 -9چرايی شکلگیري آيرونی در ذهن و زبان ناصرخسرو

ناصرخسرو باز اش آنكه ا ام کال آيروناک باادت ا ام اخصات و نی نگرش و
تفكر آيروناک است .به اسنی چه چاام م جب میا
آيروناک جهان پی ببر و البنه اين م ض ع بر نی

اخصی به ويژگیهام

نگرش او تأثارگذا بااد و به آن

سةتوس بدهد؟ « آيرونی هرآينه چشم تاابان و خطاناپذيرم است برام کشف و
تشخاص اع جاجهات اانباهها و باه گیهام هسنی» (کارکگ ت .)213 :4091

اينجا

بهص ت ويژهترم بر اين مسئله تةرکا میکنام تا ماان تجربههام شيسنی ناصرخسرو
و شبان و نگرش اعرم او اش اين منظر ا تباط برقرا کنام.
آيرونی

اعر ناصرخسروت

و ام تةا نة نههام

ونماية ثابنی است که هبرم تةا ساختها ا برعهده

ا  .مهمترين اين ع امل اش اين قرا ند:
 .6 -6 -9ناكامی اجتماعی

مهم ترين و شندگی ناصرخسرو ا اش نظر تأثارگذا م بر بنمايههام اصلی اعر و
اخصات او میت ان سالهام پس اش باشگشت اش سفر انست .اش آنجا که تةا ااعا
م ج

اش او پس اش باشگشت اش سفر و

منطقة يةگان سرو ه ادهاندت فرضاة ما ق ّت

باشنرم میگار  .ااهد يگر بسامد «اصتسالگی»

ماان کال ااعر است .اگر

اصتسالگی ناصرخسرو ا با ت جه به تا يخ ت لدش (090ق) سال 010ق بدانامت اين
سال قاقاً ه سال پس اش باشگشت وم اش سفر و و و ش به بلخ است .ناصر
000ق تبلاغ اسةاعالاه ا

بلخت ناشاب

اةنی علةام سنیمذهب م اجه میا

سال

و ساير اهرهام خراسان آغاش میکند که با
و ناچا مدتی به ماشند ان می و و

باشگشت به بلخ ناا با آشا و اذيت اکثريت سنیمذهب جامعه وبه و ادهت سك نت
يةگان ا بهاجبا برمیگايند ( فنرمت  209 :4071ت  .)214به اين ترتابت ناصر

آيرونی
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يةگان بهسر میبر ه و اش م فقات تبلاغات مذهبی خ

و

سادن به پايگاه اجنةاعی اش طريق برترم آيانی کامالً نااماد اده و اكست ا پذيرفنه
است .اشاين و 14سالگی و حنی  13يا  12سالگی

کال او بهص ت معنا ا م تكرا

اده است:
اين سرام کهن من

تا کهنم کر صیبت م و بهةن

ير بةاند

خسنه اش آنم که است سال فاونست

من

ج

تا به ابانروشها هةیبرو

(ناصرخسروت )413 :4090

تا به شير پام بسپر سر اين مر سپر

شير پام وشگا اند بةانم است سال

(هةانت )471

کرا ا تا ت

هةی چشم ا م؟

منز پنجهوهشت سال آشم

فاون اش لبا

و ارا

نكر او به کا

ج

و طعامی

فاون شين قاامی
(هةانت )241

استو و سالست که بك بد هةی

وش و ابان

فلكی هاونم

تا

اش

سننم

چشم
ج

هةی

هة ا ه

ا

کی

ب

ک فننز

(هةانت )041

تةا اين ا اهد ناکامی و اندوه م ج میشند .وبرت اگنا  0اش میققانی است که
با م ض ع «فشا هام ناای اش ناکامی بر فنا فر » صاحبنظر است .وم
خ

به م قعات فر

نظرية

قشربندم اجنةاعی و اننظا ات او اش آينده ت جه کر ه و برام

آن اهةات قائل است .اش نظر ومت میرکهام باا شش مثبت
تجربهت مشاهده يا تص

گذانه ت سط فر

ادهاند که اين میرکها به اكلگارم اهداف منجر میا ند.

میرومات اش آنها به نفرتت نا ضاينیت ناکامی و اش ست فنن اا م میانجامد .او
يكی اش مهمترين اين میرک ها ا پايگاه و احنرا اجنةاعی می اند که بهويژه برام
نقزهام مر انه با اهةاتتر است ( .)Agnew, 1992: 52اين هةه خشم ناصرخسرو اش
جهل جامعه و

مقابل آن تأکاد بر اهةات نقز خِر

نشانة خشم او اش ناکامی

هدايت مر

وم

تشخاص مذهب اسنان

اسنقبال قرا نگرفنن انديشههام
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اسةاعالی اوست.

و

اينجا ااعر اش ين ا م ت أ با وجاهت اجنةاعی نااماد میا

به اكست خ يز اقرا میکند:
ين و ناا نه گاافست ناابد ش خدام

جا که فرشند براهام کس اين ملک عظام

بگاين شين و يكی ا و مكن قصه اش

به و نام

نن انست کسی کر

ج

ل خ

(ناصرخسروت )017 :4090

میت ان گفت

م

سناابی به اهداف و خ اسنهها

ناصرخسرو اكست

تعا ل و ت اشن شندگی اخصی و اجنةاعیاش ا بههم يخنه و وم ا به تفكر وا اانه
نناجه نگاهی مننقدانهت جستوج گر و اش باال به پايان اكل میگار که

است.

ص تبندم آيرونی و اسنفا ه اش آن تأثار بساايی ا  .ااعر ما با اسنفا ه اش معنام
ا با اوضاع و ارايط پارام نز نشان می هد .مخالفت با

عكس واژگانت مخالفت خ

نظا ا شای شبان بهنرين مخالفت با جامعهام است که مُهر تأياد بر اين شبان ش ه است.
هرچه وابط م ج
میگارند.

اجنةاع پاچادهتر باادت افرا

واقع آيروناست اندوه خ يز ا

میکندت اا کامیاش ا ناا

فنا شبانی پاچادهترم

پاز

لبا

مبدل ا خی و مااح پنهان

لفافهام اش اندوه و ماتم

ما به

میپاچد.

اين م ا

آيرونی شبانی 0نا يک میا يم که تعريف ابندايی آن هةان «گفنن چاام و ا ا

معنايی خالف آن» است.
يكی اش بهنرين نة نه هام آيرونی شبانی
که

بخز «مقطعات و اباات منفرقه»

 .)141 :4031ناصرخسرو

سخن ناصرخسرو قطعهام ک چک است

پايان ي ان ااعا

آمده است (نک :ناصرخسروت

اين اباات با خ يشنن ا مت خ نسر م و ن عی بیتفاوتی

نةا ين که هر سه اش ويژگیهام الش آيروناست استت بر خالف آنچه
سخن میگ يد تا به نناجة لخ اه خ

نظر ا ت

برسد:

ين و ناا نه گاافست ناابد ش خدام

جا که فرشند براهام کس اين ملک عظام

اش

به و نام

بگاين شين و يكی ا و مكن قصه

ج

اافعی گفت که اطرنج مباحست مدا

ج

ب حنافه به اشو گ يد

با

حنبلی گفت که گر آنكه به غم

ارا
مانی

نن انست کسی کر

ل خ

کج مباشيد که جا است نفرم ه اما
که ش ج ااده بخ

تا نب

بر ت حرا

پسنة بنگ تناول کن و سرخ ش بخرا

آيرونی
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مالک

و  ...میکن و میباش قةا

407

او هم اش بهر ت تج يا کند وطی غال
که مسلةانی اشين چا امامست تةا
(هةان جا)

ااعر

اين اباات با چهرهام جدم و بیتفاوت مشغ ل طعنه و تعريض ش ن به

مخاطب غافل و نا ان خ يز است .آنچه اين ن ع آيرونی ا با صفت «شبانی» هةراه
اين نة نة اننخابیت آيرونی شبانی

کر هت گاا هام ب ن آن است.

ط ل از گاا ه

بهاتةا می سد و بهارط آنكه مخاطب اش بافت 1ناا آگاهی اانه باادت معنام آن ا
بهشو م

اانباه

خ اهد يافت .اندکی آانايی با عقايد و گرايزهام ااعر مخاطب ا اش
میآو

و به سنی

میيابد که معنام واقعی تةا افعال امر م ج

عبا اتت نهی است .بات پايانی ناا عنصر غافلگارم و البنه خندهآو م اش وم تةسخر
ا باز اش اباات يگر بههةراه ا
هةانکه با نناجة پايانی پا ند بخ

و بهمنالة حلقة پايانی اين شنجاره است« .آيرونی
ت جل هام کةاک میيابد» (کارکگ ت .)411 :4091

اينجا ناصرخسرو:
اذهان
اش وا ونهساشم معنا برام ضربه ش ن به مفه هام مطلق و جاافنا ه
مخاطبانز اسنفا ه میکند تا با هم يخنن صیت و اعنبا آنهات پذيرش و
اطاعت قلبی عة می نسبتبه آن ناا اشبان فنه و

نناجه ذهن اش قادهام

اسا تبا و جامی هايی يابد (.)Bradford, 1997: 85

اکن ن به اين بات ت جه کناد:
باايی

اش عدل خداوند باابی چ

با با

باه

وش قضا ما

حةالی

(ناصرخسروت )00 :4090

تةامی واژههام اين بات ا ام با معنايی مثبت هسنند .فقط يک واژه (باه) مفه
کل بات ا واژگ ن میساش  .يشخندم که
بات و پس اش

ک مقص

ااعر با ذکر واژ «ما »

واژ «ما » نهفنه استت

پايان خ انز

گ يندهت واژ «عدل» ا تأثار و تیكام خاصی میبخشد.
مفه

غاراصلی خ ت «اش اه سلبت وض ح ايجا میکند و

واقع ذهن و وح ا تصفاه میکند» (کارکگ ت  .)7 :4091فقط آيرونی میت اند معنا يا
نناجهام منفی ا به خالصترين و ناال هترين اكل مةكن ايجا کند.
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ااهدم يگر برام آيرونی شبانی
سخنست

شير
انام
ت

عقل

سخننك

وم عرو

کال ناصرخسرو اين اباات است:
پنهان

کند

عقلست عرو

باش

و ق ل چا

اش وم عرو

خ يز بنةام

عقل معجر

ام گشنه جهان و خ انده فنر
(ناصرخسروت )90 :4090

اين اباات با اصلی آيرونی بر وش مصرع آخر گذاانه اده که مصرع اول اين
اينجا تكرا اده است 1.ااعر جهانگر م (احنةاالً برام

قصاده ناا هست و

جستوج م انز) و « فنر خ اندن» ا م جب کسب انز حقاقی نةی اند؛ بنابراين
اخص جهانگر تیصالکر ه ا
نا انی مخاطب ا به

مقابل انام سخننك قرا می هد و با شيرکی

میکشدت بیآنكه ت هان مسنقاةی ص ت گرفنه بااد.

ابااتت ناصرخسرو حريف ا به ونةايی اش عقل و خر خ يز که میبايد
سخنهايز نهفنه باادت ع ت میکند .آيرونی
چراکه اين ع ت

ست

و ام

هةان لیظه اكل میگار ؛

واقع نناجهام اشپازمشخصاده ا  :عرو

اايد هم اصالً عروسی

اين

ت شات است و

کا ناست و اين اش بیمغام سخنان ت پاداست! من ت

ا

به کا م ع ت میکنم که می انم هاچ قد تت انگااه يا اانااقی برام آن ندا م.
اينجا ناا ااعر با اسنفا ه اش علم معانی و امر بالغی (که
مخاطب است) يكی اش شمانههام ايجا آيرونی ا بهوج
عبا ت « فنر خ اندن» است که
بیا شش اش ام

واقع بهمعنام نات انی
آو ه است .نكنة يگر

نگاه و انديشة عرفانیت هةان انز ظاهرم و

و طباعت است که

اين بافت ناا چنان معنايی می هد.

ا امة هةان قصاده به بانی برمیخ يم که با م يگر ااعر ت انسنه است تا
حدم خشم و احساسات خ

ا کننرل کند و بنابراين واکنز معك

نشان هد.

نناجه مخاطب ا به خالف چاام که میخ اهدت امر میکند و اوج اعنراض خ يز به
سك ت احةقانة مخاطب ا نشان می هد:
بر منبر حق ادهست جال

خامز بنشان ت

شير منبر
(هةانت )90

آيرونی
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واقع آيروناست بايد ت انايی کننرل بر واکنزهام آنی خ

ا اانه بااد .اين

اصل هةانی است که م که آن ا عنصر «جدامانی »7يا «نا َ گارم» ناماده است.
اغلب م ا
معنام اصلی و م

کا بر آيرونی

سخن ناصرخسرو ا ام نشانهام برام فهم

نظر ناست و هةان م ض ع است که کال او ا به آيرونی اصال و
ک معنام سخن او

واقعی نا يکتر میکند .اش

گرو

ک بافت و منن است.

اباات ذيل ااعر بهسراغ حجگاا (نةايند افرا ظاهربان شاهدنةا) می و و با تظاهر به
تأياد اَعةال اوت نهايت مخالفت خ
ام اسنه سر و وم به آ
تا

پاک

اد

ش

ت

شما
گناهان

ا با آن نشان می هد:
حج کر ه چ مر ان و گشنه بیغم ...
منديز به

انگی کن ن ش عالم
(هةانت )277

به اسنی اگر اين اباات ا بارون اش منن نظر بگاريم و با افكا و اعنقا ات گ ينده
ناا آانا نبااامت به منظ
میپندا يم .آيرونی شبانی

ظاهرم اعنةا میکنام و آن ا
3

حقاقت گ نهام انیراف اش هنجا است که

و برخالف هنجا بافت ص ت میپذير  .اين انیراف اش هنجا
ايجا میکند و مخاطب ا
م اجه میا

يک گاا ه

لیظة اول وقفهام

يک ستانداش معنايی میافكند .مخاطب با جةلهام

که با بافت ساشگا ناست .بنابراين بايد آن ا بهگ نهام بخ اند که با

بافت ساشگا بااد .آن گاه به ظرفات هام شبانی م ج
اسا

سنايز مخاطب

کال ت جه خ اهد کر و بر

آنت جةله ا بهگ نهام تفسار میکند که هةاهنگی و انسجا معنايی بافت ا

مخنل نكند .

م

فهم معنام واقعی اباات مذک

ناا هةان اتفاق بايد

بدهد.

واقع ناصرخسرو اش آيرونی به عن ان وای برام ويا ويی با مخالف و اكست او
بیث اسنفا ه کر ه است .آيرونی يكی اش بهنرين اباا هام ستکم گرفنن حريف
است؛ آنهم بهاا هام که با باشنرين تأثارگذا م هةراه است؛ چراکه گ ينده

نهايتِ

خ نسر م به برترم و بهحق ب ن مخاطب أم می هد و او ا خلعسالح میکند و
فرصت هر گ نه فاع اش خ
میبر منظ

و م ضعگارم ا اش او میگار  .لیظهام که مخاطب پی

گ ينده اصل مخالف چاام است که بر شبان آو هت اكسنی تیقارآماا

ا تجربه میکند.
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يكی يگر اش اگر هام ناصرخسرو

لین جدم او

آيرونااه کر ن شبان خ

باان مطالب غارجدم است« .منداول ترين ص ت آيرونی اين است که چاام ا با
ذهن خ ت جدم ناست» (کارکگ ت  .)213 :4091به اين

جديت بر شبان آ م که
اباات ت جه کناد:
س
شين س
گر ت

جهان

اد

بس

ولاكن

بسی ش من بنر فت
می وم

س م س

الغر

باشگشنم

اش

و

ا اار

و

اسكند

وشت خ ش با

و

س
ااپ

و سعی مشك

(ناصرخسروت  049 :4090و )024

قسةت اصلی آيرونی
پاشان مفه

ا ؛ گرچه بدون مقدمهچانی

مصرع آخر وج

اباات

آن اكل نةیگار  .ناصرخسرو برام کسی که به ناا ل میبند ت آ شوم

م فقات و کا يابی میکند؛

حالی که قبل اش آن ت ضاح ا ه است که حنی اسكند و

ا اار هم نن انسنهاند اش ناا بهرهام ببرند .آيرونی ايجا
چهچههام س اگر

میکند که با سالحِ بهبه و

اغفال حريف بك اام .گرچه اهل آيرونی می اند اين وجد و

سرو مضیکترين چااِ عالَم است.
ناکامی اجنةاعی هةچنان به حض

پايدا آيرونی عالم يا فلسفی

ناصرخسرو منجر اده است .بهاعنقا کا ل شولگرت آيرونی واقعی با تأمل
جهان آغاش میا

کال
سرن ات

(ولکت )03 :4033؛ اينكه اين جهان چا تناقض است و بساا م اش

تالشها و خ اسنههام آ می نناجة عكس میيابد .اشاين و میت ان تةامی بشر ا
نظا جهان انست.

قربانی آيرونی م ج
شمانهت وشگا و جهان م
که
بااد.

اعر ناصرخسرو با ها فلکت شمانت

خطا ت باشخ است يا اكايت قرا میگار  .بعاد ناست

ک م قعاتهام آيرونی کلی و فلسفی بهانداش خ ِ تفكر فلسفی قدمت اانه
واقع

اعر ناصرخسرو و مانند اوت خدايانِ کانهام و اننقا ج م و ان

باسنان جام خ

و

خطا

ا به شمانه و فلک سنةكا و بدمهر ا هاند که هة ا ه میل عنا

ااعران کةاباز انديشةند و نگران قرا گرفنه است .ناصرخسرو فلک ا ما

آ ماان می اند و بدمهرم او با فرشندانز ا تناقضی حلناادنی میپندا .
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وشن خضرا

با قامت فرت تی و با ق ّت برنا

بدمهر

ما چ نكه هةی کان کشی اش ما؟

فرشند ت ايم ام فلک ام ما

ام ما

(ناصرخسروت )0 :4090

اين عبا ات آماخنه به اعنراضت خشم و اكايت

کال ناصرخسرو که

سراسر

تناقضی آيروناک

ماهات

ي ان او يده میا ت اش حساسات و آگاهی او به وج

ح ا ث جهان خبر می هد .او منفكرم غدغهمند است که بدمهرم شمانه باشنر وم ا
به سةتوس م واکاوم فلسفة اين جهان بر ه است .بُعد اصلی آيرونی عالم ننايج
معك سی است که اقداماتت تالشها و خ استهام بشرم گرفنا آن میا « .نناجة
عكس هةاشه آيروناک استت خ اه خجسنه باادت خ اه ناخجسنهت خ اه قربانیاش فر
باادت خ اه کل يک تةدن» (م کهت  .)00 :4039ناصر
ننايج معك

سرو ههايز به فعات اش اين

يا کر ه و اش يا آو م آن به مخاطب خ يز

جهت سفا ش به ل

نبسنن به ناام نامطةئن و ناپايدا اسنفا ه کر ه است.
بس کس که بر اماد پاشگاهی

شو ماند به خ ا م و پاشكا م

بینا بسی گشت اشو و بی نان

نامدا م

اند

طلب

نان

و

(ناصرخسروت )04 :4090

بنابراين پربسامدترين ن ع آيرونی
خ

ااعا ناصرخسرو اين ن ع آيرونی است .وم

ا ناا يكی اش قرباناان اين بیاعنبا م و ناپايدا م و

واقع ماهات آيروناک

جهان می اند:
گ يم چرا نشانة تار شمانه کر
گر

کةال فضل ب

مر

ا خطر

چر

بلند

جاهل

بادا گر

مرا

چ ن خ ا و شا کر پس اين بیخطر مرا؟
(هةانت )44

آيرونی عالم ن عی آيرونی بهخص ص است؛ شيرا ناظر آيروناکت خ ش

کنا

بقاة بشر يكی اش قرباناان آيرونی است .اشاين و آيرونی کلی معة الً نه اش منظر ناظر
نا َ گارت بلكه اش يدگاه قربانی

گار عرضه میا

که ناگاير احسا

میکند ناا

وابطز با انسان نبايد چنان بیانصاف بااد .اش اين منظر قديةیترين قربانی آيرونی
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انسان است و آيروناست واقعی خداوند .انسان برعكس خداوندت اسار شمان و مكان و
میدو و مجب

آن گرفنا اده.

است و بیخبر اش مخةصهام که

 .2 -2 -9تنهايی

اش يگر ع امل حض آيرونی ذهن و شبان ناصرخسرو تنهايی اوست .تنهايی اين
ااعر و بُعد ا و اامل بُعد ظاهرم يعنی و م فاايكی اش وطن و بُعد باطنی يعنی
اقلات ب ن طرش انديشه و مذهب او میا  .نسبت کامالً منفی ناصرخسرو با نظم
مسنقر و ين سةی جامعه تنهايی او ا ادت میبخشد؛ گرچه وم تا آن حد اسخ و
مصةم است که باشگشت به گذانه ا اننخا نةیکند« .اهل آيرونی [ ]...اصالً پروام
ا با میاط پارام نز وفق هد» (کارکگ ت  .)044 :4091اين عد
آن ندا تا خ
تجانس به تنهايی او وسعت می بخشد .فضام غالب بر اعر او آکنده اش تنهايی و
گلهمندم است.
بنالم
چه کر

به

ت

ام

علام

قدير

که اش من ماده ادند

اش

اهل

صغار

خراسان

و

کبار

هةه خ يز و باگانه بر خارخار؟
(ناصرخسروت )044 :4090

برام اخصی که گذانهام با م و پر فتوآمد اانه استت اناوام اجنةاعی و
و م اش وطن مأل فت خدا م نجآو است .نج اين مسئله هنگامی برام ااعر ق ّت
باشنرم میگار که وم برعكسِ اين ارايط ا برام خ منص ب ه است .البنه
مندانهاش
گرچه گهگاه احساسات و ع اطف او م جب برون يام هاجانات
میا ت اغلب ناصرخسرو چهرهام خ بسنده اش خ نشان می هد که بدين اعنبا ت به
هاچ حلقهام اش معااران و مصاحبان نااشم ندا :
اينجاست به يةگان ترا
گنجاست خداوند

بسنان

ا به يةگان

صد

بلخ

مج يز

نه

با

فاونتر

ش

بخا ا
گنج

اا

(ناصرخسروت )041 :4090

افسانهها به من بر چ ن بندم
بر من گذ يكی که به يةگان

گ يی که من به چان و به ماچانم؟
مشه تر

اش

آذ

برشينم
(هةانت )401

آيرونی
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سنايز اين تنهايی با اكايت اش و م اش وطن و بیقرا م برام خراسان ساشگا م
ندا  .يكی اش علل نگرش تناقضآماا ناصرخسرو به م ض ع تنهايی ا میت ان
اكست و ناکامی

سادن به اهداف خ

بیپروام اس ةاعالاه

خراسان و کسب پايگاه ينی و ناايی ب ه است .اين تنهايیِ

ناخ اسنه بهاكلهام منناقضی

انست که مهمترين آن هةان تبلاغ

اعر ناصرخسرو نة

وم ا با اين م ض ع نشان می هد .تنهايی ناصر ا

يافنه است و جدال

مقابل گروه با گی اش مر قرا

می هد و شمانههام ان اع آيرونیت بهويژه آيرونی شبانی و سقراطی9ت ا
فراهم میکند .آيرونی به قربانی آيرونی نااش ا
اغلب قربانی آيرونی هسنند؛ بنابراين احسا
شمانة الش برام خلق آيرونی
تقريبا ً جايی

ونی

و

اعر او

آيرونیهام ناصرخسرو مر

تنهايی و حنی تافنهام جدابافنه ب ن

کال او ا فراهم میکند .اشاين و آيرونی ا يكال

44

کال اين ااعر ندا  .وقنی اخص به نك هز گروه و سنهام بپر اش

که خ ش ناا جاو آنهاستت

واقع بهاكل آيروناكی خ

ا نك هاده و اين هةان

آيرونی ا يكال است .مثل اينكه اخصی ايرانی بگ يد :هةة ايرانیها وغگ هسنند.
اعر ناصر تنها يک طبقه اش مر وج
وم بههاچوجه خ

ا ند که آن هم ع ا جاهل هسنند که

ا جاو اين گروه نةی اند.

سراسر ي ان با حساسات و

قاطعات خاصی اين م ض ع ا تكرا میکند و به خ اننده اطةانان می هد که او جايی
اين گروه م

سرشنز ندا  .بنابراين عناصر اكلگارم آيرونی ا يكال

او تقريباً هرگا بهوج

نةیآيد؛ چراکه اين ن ع آيرونی وقنی اكل میگار که اخص

به نك هز گروه و سنهام بپر اش که خ ش ناا جاو آنهاست که
بهاكل آيروناكی خ
خطا

اعر

ام

اين ص تت

نك هز قرا می هد .تقريباً تةامی ااعا ناصرخسرو

به و اخص مخاطب است و هةاشه يک «ت »م نا ان تقصارکا وج

که سااوا سرشنز و نك هز است .ناصرخسرو خ

ا

ا اش هر جهت کامل می اند و

بخشی اش اين تفكر برخاسنه اش انديشة مذهب اسةاعالاه است که آن ا کاملترين
مذاهب می اند .او حنی
اننقا

ا بهس م مر

میپر اش :

م ا م که خ

ا مخاطب قرا می هدت هةچنان پاكان

جاهل و غافل نشانه میگار و به سنايز و تعريف اش خ
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بگسل سن اش بیفسا عامه

مشغ ل چه باای به با نامه؟

قلم کر گا حقی

ه ااا خامه

ت خ

احسنت

و

شهی

(ناصرخسروت )120 :4090

وج

اين خ برتربانی و تنهايی که

ناصرخسرو پابهپام يكديگر پاشروم

میکندت م جبات بروش آيرونی سقراطی ا ناا فراهم میآو .
معلم عةدتاً اامل پرسادن و نقز ااگر
گذانة خ

وش سقراطیت نقز

ساشمان هی و بهکا گارم انز و تجربة

برام پاسخ به سؤالهاست .اش آنجا که اعر ناصرخسرو

شمر ا باات

تعلاةی استت و هدف و سالت وم اش اعر آم شش و هدايت مخاطبان بهسةت
م ض عم

نظر خ يز استت وم با تجربهگارم اش وش تد يس و تیلال

حكةی و فلسفی ي نانت ناخ آگاه به وش سقراط

من ن

تد يس و تفهام انديشههام

خ يز ست میيابد (ناك بخت و ه انگیت .)400 :4092

بسامد عبا تهام پرسشی
بساا م اش اين پرسزها
پرسشی ي ان ناا

ماان ااعا ناصرخسرو بساا شيا است .تعدا

میدو اسنفها بالغی جام میگارند .بخشی اش اباات

اين سنه قرا نةیگارند .ناصرخسرو اش اسل

پرسز برام

ع ت به تفكر اسنفا ه میکند و اش آنجا که

اننظا پاسخ ناستت میت ان اين گ نه

کال او پرسز بالغی ناماد.

سؤال کر نت

پرسزها ا

واقع هنر ناصرخسرو

مخاطب ا به ناآگاهی خ يز آگاه میساش  .ااعر مخاطب خ يز ا وا ا به
انديشادن میکند و اش او سؤالهايی میکند که مطةئن است ت انايی پاسخ ا ن به آنها
ا ندا  .پرسز بالغی جةلهام است

فر و ساخنا سؤالی که هدف اش آن سناابی

به اطالعات يا اننظا پاسخگ يی ناست؛ بلكه سناابی به تأثار باانی با گتر نسبتبه
باان مسنقام است و اش اين جهت میت اند
بانديز تا چاست مر

که او ا

چه خ اهد هةی شو که چ نان ما
برانديز

کاين

جنبز

خلق آيرونی بهکا گرفنه ا .
س م خ يز خ اند ايا

ج

ا گسنر؟

پاةبر فرسند هةی بر پاةبر؟

بیکرانه

چرا اوفنا اند اين جسم اکبر؟ ...

باان کن که اش چاست تقصار عالم

ج ابم ه اش خشک اين اعر وش تر

ج

(ناصرخسروت  047 :4090ت )043

آيرونی
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واقع بان سؤال پرسادن و سؤالپاچ کر ن تفاوت هست .مةكن است کسی سؤال
کند و عالقهام به انادن پاسخ نداانه بااد و فقط بخ اهد با سؤال کر ن مین ام
ظاهر (مخاطب) ا بارون بكشد و بدين سانت اند ون پاسخ هنده ا خالی گر اند
اباات ذيل بهطرش مشخصی ناصرخسرو مخاطب ا

(کارکگ ت  00 :4091ت .)01
سؤالپاچ میکند:

آن که ترا شنده کر ه چ ن بةراند؟

وان که بةاراندت چراش سنايی؟

گر بن انست شنده اات چرا کشت؟

گرنه اشين با نامه جست و وايی؟

و نن انست شنده اات چرا کر ؟

اين حديث گ ايی؟

ج

عقل چه ا
ج

(ناصرخسروت )94 :4090

ناصرخسرو بهواسطة اننقا پايانناپذير خ

اش ع ا جاهلت خ

ا باالتر اش اغلب

مخاطبان خ يز می اند؛ بنابراين معة الً پرسزهام او نه برام گرفنن پاسخت بلكه
بهمنظ

آانايی مخاطب با نا انی خ يز است و اين هةان بهکا گارم آيرونی

سقراطی است.
قصادهام اش اين ااعر که بهط

کامل م ض ع آيرونی سقراطی استت با اين بات آغاش

میا :
حاجاان آمدند با تعظام

ااکر اش حةت خدام حام
ج

(هةانت )044

اين قصاد معروفت

 00بات پرسزهايی با پاسخ يكسان و پی پی «نی = نه»

مطرح میا  .مشخص است که ناصر اش آن « وست مخلص و عايا و کريم» خ
پاسخی جا «نه» اننظا ندا ت وگرنه هرگا چنان سؤالهايی ا مطرح نةیکر  .ااعر ما
اين گ نه خ ش ا به وم صینه میبر :
من اد ساعنی به اسنقبال

پام کر

ج

برون ش حد گلام
(هةان جا)

او خ ش ا حنی اليق اين اسنقبال نةی اندت چه برسد به طرح پرسزهام منعد و
چالزبرانگاا .او با اين بات نقابی به چهره میشند و

قالب «اخصانی

اشهةهجابیخبرت بیغلوغز و خ شباو » (م کهت  )71 :4039نات اصلی خ

ا اش طرح
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اين سؤاالت پنهان میکند.

واقع بهخ بی اصل وانة ساشم

ا عايت میکند .به اسنی ناصرخسرو

44

اكلگارم آيرونی

اين قصاده يا آو سقراط است که «

میضر خر مندان مینشاند تا بفهةد که باالخره تق ا چاست و عدالت کدا است و
قداست چه صاغهام است .اش آن ااخاصی که عقلز به باز اش پرسزهام سا ه و
بديهی و پاسخهام بله يا خار قد نةی هد» (هةانت .)77

باو مثبت خ

ا

با

بات ذيلت ناصر اوج تفكر و

وست حجگاا ش بهنةايز میگذا

و با طعنهام ظريف

میگ يد:
اا گشنم بدانكه کر م حج

چ ن ت کس ناست اند اين اقلام
(ناصرخسروت )044 :4090

لین ناصر

اين قصاده حالنی ايجابی و آيروناک ا  .او تظاهر میکند که به پاسخ

مثبت سؤالهايز خ ش بان است و اعنةا کامل ا .

ا امه با تكرا پاسخهام

مكر «نه»ت نا انی حجگاا ا برمال میکند:
چ ن هةیخ اسنی گرفت احرا
جةله بر خ

حرا کر ه بدم

گفت «نی» گفنةز ش م لباک

چه نات کر م اند آن تیريم؟
هرچه ما ون کر گا

قديم؟

اش سر علم و اش سر تعظام؟...

گفت «نی» ( ...ناصرخسروت )044 :4090

پايان قصادهت حجگاا به نا انی خ يز اعنراف میکند:
گفت اش اين با

هرچه گفنی ت

من ندانسنها صیاح و سقام
(هةانت )044

مخاطب هاچ تالای برام اثبات انايیاش نةیکند و اايد اين تفاوت ظريف
آيرونی سقراطی است با آن آيرونی که ساخنا اصلی اين قصاده ا تشكال ا ه است.
آيرونی سقراطیت مخاطب تةا تالش خ

ا بهکا میبند تا پاسخ مناسبی به

پرسشگر بدهد؛ اما هرچه باشنر سعی میکندت کةنر م فق میا .
قربانیِ آيرونی تسلام مطلق آيروناست میا
ناصر نةیيابد.

و پاسخ

اين قصاده اما

خ م برام پرسزهام

آيرونی
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ن ع يگرم اش آيرونی سقراطی ناا وج
به نا انی تظاهر نةیکند؛ بلكه بهط
میا

و بر اخصات و ارايط خ

وام بر من که
من

ا که

خالی

میتاش  .به اين اباات ت جه کناد:
خنک ت که ت بنشسنه به هام نی

اين تنگی بی انز و بدبخنم

که ت اند که ب

آن آيروناست با طرح پرسز

کلی اش فضايل و ويژگیهام مثبت خ

اين تنگ ه ماند
اش ت

417

ت

مسلةانتر

به هام ن بر

انا و هةاي نی

که وکال خان يا چاکر خات نی؟
(هةانت )013

اين اباات نة نة خ

و وانی اش آيرونی خ کاهی يا هةان سقراطی است.

«آيروناست خ کاهنده خ ش ا خفاف میکند و تص يرم که اش خ ش به ست
می هدت جاو نقشة اوست» (م کهت  .)71 :4039به اسنی چرا آيروناست به تخفاف

42

خ ش وم میآو ؟ بدون اک اين اتفاق نةیافند مگر اينكه به برترم خ ش بر
قربانی آيرونی اطةانان اانه بااد.

واقع ستکم گرفنن خ

اعنراف به برترم اوت وم ا خلعسالح میکند .قربانی لیظهام
چا تر يد میا

و به فكر فرومی و ؛ چراکه

مقابل حريف و
صیت اين اننسا

ارايط عا م و طباعی قاب هرگا

چنان اقدامی انجا نةی هد .اين تفكر ن عی تلنگر است برام مخاطب تا به جايگاه
واقعی خ

برابر گ ينده بانديشد و

طرش فكر خ

40

تجديدنظر کند.

آيرونی سقراطی فرصنی است برام خ افشاساشم قربانی آيرونی .اينكه وم
مرحلة نخست فريب ظاهر سخن آيروناست ا میخ

و به برترم و انايی خ يز

میبالد .اش اين طريق بدون هاچ پروا و گاينشی اروع به برون يام میکند و انسنهها
(

واقع کم انشی) خ

خ

پر هبر ا م میکند« .وقنی پام انز چرند و برآماساد کسانی بهماان میآيد که

خ

ا با آيروناست

ماان میگذا

ا عقل کل و عالمة هر می انندت جا ا

و اينگ نه اش اند ون تهی

با سالح آيرونی پاز ويم ]...[ .گ

اينكه اهل آيرونی می اند شير اين هةهچاا انی هاچ يافت نةیا

و کل آن حكةت

طبلی ت خالی باز ناست» (کارکگ ت .)214 :4091

اباات مذک ت ناصرخسرو با وج

اخصات منكبر و خ پسندش

م ضع

آيروناست خ کاهنده قرا میگار و به خ شنی میپر اش  .او قضاوت ا به خ انند
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تاابان و شيرک می سپا

و البنه مخاطب يا هةان قربانی آيرونی ا

کشةكز ماان

نا انی يا انايی و برترم يا حقا ت خ يز تنها میگذا .
 .9 -2 -9دلبستگی به گذشته

اين م ض ع که يشخند و سرشنز اهل

با يكی اش م ض عات م

عالقة

ناصرخسرو استت میت اند نشانهام واناناخنی بر لبسنگی او به جاه و مقا و انكا
منظاهرانة گذانة خ يز بااد .برام اثبات اين م ض ع میت ان اش واناناسی اناخنی
کةک گرفت« .تةرکا اصلی واناناسی اناخت بر کشف چگ نگی کسبت پر اشش و
ذخارهساشم اطالعات

انسانهاست ]...[ .اين ااخه اش واناناسی به بر سی ا تباط

بان ويژگیهام اخصانی افرا با باشيابی حافظة سرگذانی آنان است» (پاربابايی و

باشيابی خاطرات گذانة خ

با و سنگاه

يگرانت  .)07 :4090ناصرخسرو

حك منی نةیت اند بیطرف بااد  .اننقا او اش گروهی که وم

گذانه جاو هةان

گروه ب هت به منالة عد قطع کامل ا تباط او با گذانه و اهی برام آ ا کر ن خ
است .او حنی
تجربههام حض

اوج نصایت مخاطبت اش م ا م اسنفا ه میکند که حاصل
با است:
با

جا که بر آ شوم نالة شيروبم چنگ

کس ناا امد بر بیماه آواش

ام خر مند چه تاشم سپس سفلهجهان

هةچ تشنه سپس خشک و فريبندهسرا

...

(ناصرخسروت )433 :4090

يكی اش نظريههام ح ش واناناسی اناخنی 40نظرية « لبسنگی به مكان» 41است.
اين نظريه حاکی اش آن است که افرا
بهص ت خ آگاه يا ناخ آگاه

لبسنگی خ

به مكان يا اوضاع قبلی ا

فنا اان نشان می هند .آنها سعی میکنند مكان

يا اوضاع فعلیاان ا به ارايط گذانه نا يک کنند يا بهاا

خ

آن ا باشساشم

نةايند (پاربابايی و يگرانت )10 :4090

ناصرخسرو اش افرا م اننقا میکنند که

اطراف پا ااه جةع اده و چشم به

جايگاه و مالومنال اين ناايی وخنهاند .وم
تص ات اين افرا ا اش کا آمدم

ابااتی به بهنرين اكل مةكن

ماان لشكريان پا ااه بهسخره میگار :

آيرونی
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ترسی هةی که ا ت نباای ش لشكرش

بی ت نه قلب و ماةنه ماند نه ماسره؟

به آسنی نانی ماثر امار

بةاندش ماثره

گر ت

ترسم که پر ش گر

(هةانت )213

معنام اباات اين است :ت نه تنها

ماان ماسر لشكر پا ااه هاچ کا ايی و تأثارم

ندا مت بلكه با گترين هنرت پاک کر ن گر و غبا ماثر (= ن عی جامه) پا ااه
است؛ به جام آنكه

مادان جنگ و ماان لشكر جا اانه باایت

نديةان معل الیال او قرا
پا ااه بدون حض

ا م! چه تر

با گ و اتفاق ا می است که بر جامة

ت گر و غبا م بنشاند!

کلةات (ماسره و ماثره) و مقابلة تص

کنا پا ااه و جاو

اينجا ااعر با اسنفا ه اش باشم با

و ا عام مخاطب با آنچه او واقعاً

پا ااه برعهده ا ت م قعانی طناآماا بهوج

میآو

با

که باز اش هةة عناصر و

ويژگیهام الش آيرونیت يشخند و غافلگارم ا بههةراه ا « .اين ن ع خنده باز اش
کسانی اايع است که اش حضاض نات انیهام خ

هةه

برام ضايت اش خ

آگاهاند؛ کسانی که مجب ند

به ن اقص يگران ت جه کنند» (م يلت  .)03 :4032اجر

اسكروتن 41اش پاروان مد ن اين نظريه است که خنديدن به يگرم ا «تخريب اش اه
ت جه» يک اخص يا چاام مرتبط با او تفسار میکند .اسكروتن میگ يد« :اگر مر
خ اشان نةیآيد که کسی به آنها بخند ت قاقاً به اين لال است که خنده م ض عز
ا

نگاه ناظر بیا شش میکند» (هةانت .)09

بهنظر می سد ناکامی تا حدم م جب اده ناصر بهط
نكند و هةچنان
تناقضهايی

کامل اش گذانة خ

ل

ناخ آگاهز بدان وابسنه بااد و اين واقعات م جب بروش

اخصات اعرم وم اده است .يكی اش مظاهر اين لبسنگی ست

نكشادن او اش ااعرم است .او با و م کر ن اش قصاد خراسانیت اكل تاشهام اش
قصاد بدون تشباب و تخلص و اريطه ا بناا میگذا
نامنعا ف و قافاههام ا ا سعی
اعر خ

کم کر ن اباهت اعرش با يگران میکند تا به

خاصات و ه يت تاشهام ببخشد .وم اعر خ

می اند و با اسننا به اينكه اعر ا
اعر وسنی خ

میپر اش :

و با اسنفا ه اش وشنهام
ا اش اعر يگران منةايا

اسنام اهداف واالترم قرا

ا هت به ت جاه
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ين ان نه اعر فخر من و هم اعا من

اعر بخ ان و فخر مدان مر مرا به اعر

(ناصرخسروت )299 :4090

بشناساد

اين ژ فسخنهام مرا گر اعراياد

ام

خراسان

اعرفرواان

بر حكةت مارم ش چه ياباد چ اش حرص

فننة غال و عااق مدح امراياد؟
(هةانت )007

يا

ت به فضل خ يز ت ت فاق ه مرا

و اند

تا وش و اب بدا

ضام او گه و باگه به اعر شهد

طاعت به طاعنز

مر خلق ا به انه کنم علم و حكةنز
(هةانت )434

ااعا م مشاهده میا

اين مسئله بهويژه

که به وصف طباعت اخنصاص ا ند.

ي ان ناصرخسرو بسامد چشةگارم ا ند .اين م ض ع بهويژه

اينگ نه ااعا

هنگامی باشنر خ نةايی میکند که بهيا آو يم اينگ نه اباات ا کسی سرو ه است که
خ

ا ااعر وصف و غال نةی اند .اما بهخ بی مشخص است که وم نةیت اند

بهکلی اش اين مضامان وس سهکننده ست بر ا  .اشاين و اش

يگرم وا ادهت پس

يا پاز اش پر اخنن به اين مضامانت چرايی سرو ن آنها ا ت جاه میکند.

اغلب

م ا ت پلی میشند اش ت صاف طباعت و ناپايدا م آن به اين م ض ع که ل بسنن به آن
کا خر مندان ناست .گاهی ناا اين برقرا م ا تباط ص ت معك

میيابد؛ يعنی

سفا ش خر مندان به اعنةا نكر ن به ناات سرآغاشم برام وصف شيبايیهام جهان
طباعت میا  .نة نهام اش اين ن ع کا بر وصفت قصادهام با اين مطلع است:
غفلت پ ا سر

واند جهان به چشم خر بنگر ...

برکن ش خ ا

برنِه به سر کاله خر وانگه

برکن به اب يكی س م گر ون سر

گ يی که سبا يا م جی ش

ش قعر برفگند به سر گ هر

تارهاب و سنا ه

و گ يی

ظلةت است لشكر اسكند ...
(ناصرخسروت  00 :4090ت )01

اش اين پست ناصرخسرو ن ش ه بات ا به ت صاف آسةانت خ ااد و افالک
اخنصاص می هد .ااعر نشان می هد (يا اايد تظاهر میکند) که نگاهی ايدئ ل ژيک
به طباعت ا

و علت وج

تغال

آغاش برخی قصايد وم اسنفا ه اش تصاوير

آيرونی
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طباعت برام اثبات ناپايدا م و گذ ا ب ن شندگی ناايی و عبرتپذيرم است .اما به
هر حال نةیت ان انكا کر که وم قصد اانه است ت انايی خ
سرو ن تغال ا بهنةايز بگذا تا نپر اخنن به اين م ض ع

وصف طباعت و
ااعا ش ا به حسا

نات انی ذوق و ضعف سخنسرايی وم نگذا ند .يگر اينكه او ناا مانند ااعران
هم و خ

تا حدم به وصف طباعت لبسنگی ا

اين حاطه

و بدش نةیآيد

طبعآشمايی کند .اش آنجا که پر اخنن به چنان مضامانی با فضام کلی اعر او و
يدگاههايز

سالت اعر و ااعرم تناسبی ندا ت

با

به ت جاه

اين م ا

سرو خ يز وم میآو  .مسلّ م است که برام نهی يگران اش پر اخنن به مضامان
اين چنانی الش ناست خ

به سرو ن آن وم بااو يم و سپس يا آو م کنام که نهت

اين امر اانباه است!
قصادهام يگر بههنگا ن وش به يا بها خراسان میافند و با اين بهانه به
ت صاف طباعت میپر اش  .اين وصف بهص ت پرسزهام پی پی اش مخاطب اعرت
يعنی «خراسان»ت است که لنگرانی و لتنگی ااعر ا به وطن خ يز نشان می هد:
که پرسد شين غريب خ ا میاون

خراسان ا که بی من حال ت چ ن؟

من يد به ن وش؟

خبر بفرست اگر هسنی هةادون

هةادونی چ
خنانت

هةیپ اند

مبر

هةیبندند

سنا

طبرخ ن؟...
(هةانت )400

مطلع اين قصاده هةان ت جاه وصف طباعت است.
بهعن ان ااهد پايانیت به قصادهام با مطلع «چندگ يی که چ ايا بها آيد /گل
باا ايد و با ا به با آيد) (ناصرخسروت  )414: 4090ااا ه میا
«چند گ يی؟» ج اشم است که ناصرخسرو برام خ
طباعت و شيبايیهام بها ست باند.
م ض ع يگر وج

47

مضامان مدحی

صا

که عبا ت پرسشی
میکند تا به ت صاف

ااعا اوست .گرچه وم حسا

سنايز

خلافة فاطةی ا اش مدح پا ااهان جدا میکندت نةیت اند ص تمسئله ا بهکلی پاک
کند .خلافة فاطةی البنه با آن با و قصر پراك ه (نک :ناصرخسروت  )10 :4017نةیت اند
ن ا پاامبر ت صلیاهللعلاهوآله ت و فرشند خنر او بااد .ااعر

اين اباات بهصراحت
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ماان مدح و منقبت تفاوت قائل میا

اينگ نه مضامان

و وج

ماان ااعا

خ يز ا ت جاه میکند:
هاا اكر خداوند ا که خرسند است

لم ش مدح و غال بر مناقب و مقنل

اگرچه شهد و مناقب جةال يافت به من

مرا بلند نشد قد جا بدين و قبل
(ناصرخسروت )490 :4090

اين ا اهد نشان هند ستوپا ش ن ناصرخسرو
نة ا تناقضاتی بناا ين
ناصرخسرو

گذانه و حال خ يز و ناا

انديشه و عةل اوست .اايد بن ان ا عا کر ناکامی

به ست آو ن پايگاه اجنةاعی اش طريق گرايز به آيان اسةاعالاه

م جب اده وم بهص ت کامل اش گذانة خ يز ل نكند و اش بند آن ها نش
ا اهد اين لبسنگی

کال او بهص تهام گ ناگ نی جل هگر ا  .بدين طريق

اخصات آيروناک و منناقض ااعر اكل میگار ت
میگذا
میآو

و عب

و

ن ع نگاه او به جهان تأثار

ترينت جدمترين و معنرضترين ااعر ا

که به نهانیترين اكل مةكن اش حالی به حال يگر

است« .آيرونی ماان منِ مثالی (ايدئال) و منِ تجربی

فا سی ا بهوج
فتوآمد و گرگ نی

ن سان است .يک من اش سقراط

فالس ف میساش و منِ يگر اش او يک س فاست» (کارکگ ت  .)403 :4091منِ ايدئال
ناصرخسرو حجت خراسان و منِ تجربی او ااعر
اح ال اهل آيرونی ناست .منضا ترين حاالت
وقتها او احسا

پی هم

خدايی میکند .بعضی وقتها خ

با م است« .هاچ تداومی
وم ظاهر میا ند .بعضی
اذ

غبا م باز نةیباند.

اح ال او هةانند تناسخهام برهةا برق جهان است» (هةانت .)040

 .4نتیاله
ناصرخسرو بهخ بی اش تأثارات وا ونهگ يی و ست انداخنن مخاطب خ

آگاه است؛

اما صراحت و خشةی که با اخصات او آماخنه اده استت کةنر به او امكان و مجال
اسنفا ه اش آيرونی شبانی ا می هد .آيروناست بايد بن اند بهخ بی جل ِ خ ش ا
بگار تا احسا

واقعیاش ل نرو  .يک مكثت يک فاصلهت يک تأمل میت اند تأثار

عاطفی باشنرم

مخاطب ايجا کند .اگر گ ينده کةی صب ترت منظاهرتر و اايد هم

آيرونی
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کةی شيرکتر باادت شو تر به اين نناجه می سد که احساسی که با
ناامادم و ضجه باان ا ت تأثار کةنرم

ت خشم يا

مقايسه با باان غرو آماات خ يشنن ا انه و

فريبکا انه ايجا میکند .اما ااعر ما سراا اش خشم و صراحت است؛ بنابراين باز
اش آنكه شبان اعر ناصرخسرو آيروناک باادت انديشة آيروناک

سراسر ي ان او م ج

میشند .وم معة الً بهطرش آيروناكی عناصر ا بههم پا ند میشند و نسبت می هد و
بهخ بی به تناقض آيروناک م ج
م

جهان آگاه و به آن معنرض است و

اين

او ا بايد جاو مهمترين اعرام فا سیشبان قرا ا .

بر اسا

يافنههام تیقاقت با آيرونی

 .4اكست نسبی ناصرخسرو

اعر ناصرخسرو میت ان گفت:

تبلاغات مذهبی و ناکامی

بهص ت قد تةندم اعر او ا جهت بخشاده و مال خ
 .2اش اصلیترين و مهمترين ع امل حض

آيرونی

کسب ننايج مطل

کر ه است.
اعر او ناکامی اجنةاعی

نسبیت لبسنگی به گذانهت نگاه اش باال به پايان و تنهايی اوست.
 .0ناکامی ااعر ذهن و شبان او ا آيروناک کر ه و اعر او ا سراا اش يدگاهها و
مفاهام منضا و مخالف ساخنه است که

غار اين ص تت آن ا

برابر يدگاههام

منضا آسابپذير مینة .
 .0باشنرين ن ع آيرونی
آيرونی م قعات
م قعات

اعر ناصرخسرو آيرونی عالم يا فلسفی است که با
کال و انديشة ناصرخسروت آيرونی عالم با آيرونی

آماخنه است.

آماخنه است .آيرون م قعات بر اثر تناقض و تضا ماان ارايط وقايع و

ننايجی که اش آن حاصل میا ت بهوج
گرايز به اسةاعالاان تص

میکر ه استت با ننايج آن منناسب و منطقی نةیباند.

 .1ومان آيرونی پرکا بر
ااعر ا

میآيد .ناصر ا تباط ارايطی ا که بر اثر

اعر ناصرخسرو آيرونی سقراطی است که ت انايی

بهچالز کشادن مخاطب و و کر ن ست او نشان می هد.

 .1اش يگر ان اع آيرونی
است .اين ان اع آيرونی

اعر ناصرخسروت آيرونی شبانی و آيرونی ا يكال

کال ااعر کةنر اش آيرونی فلسفی و آيرونی سقراطی بهکا

فنه است .ناصر به لال صراحت
شبانی و ا يكال اسنفا ه کر ه است.

گفنا و خ برتربانی بهترتاب کةنر اش آيرونی
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