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تحلیل و بررسی اشعار ناصرخسرو بر اساس روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر
مهین بسحاق
فرزانه یوسف قنبری
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چکیده
«آلفرد آدلر یکی از روانشناسان برجسته ای است که هدف از وجود انسان را پیروزی کمال و برتری
میداند .وی در نظریه خود تأکید بسیاری بر سبک زندگی بهعنوان بخش مهمی از شخصیت هر فرد
دارد و در چگونگی شکل گیری این سبک به مفاهیمی چون احساس حقارت و عالقه اجتماعی اشاره
میکند .در پژوهش حاضر به این سؤال اصلی پاسخ داده میشود که چگونه میتوان دیوان اشعار
ناصرخسرو را از دیدگاه روانشناسی آدلر نگریست و چگونه میتوان آن را تحلیل کرد؟ لذا نگارنده در
بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که :خودستاییها و مفاخرات ناصرخسرو یکی از جلوههای
«احساس حقارت» در شخصیت اوست .درواقع ،این مایه غرور و خودستایی ناصرخسرو بیشک حاصل
تحقیر و آزاری است که دشمنان بدخواه در حق او روا دانستهاند و او را نسبت به جامعه ،خشمگین و
در حق اولیای وقت کینهتوز کردهاند .احساس حقارت در ناصرخسرو به صورتهای دیگری چون
پرخاش و انتقاد و تنفر ظهور کرده است .ناصرخسرو تمام نهادهای جامعه از جمله سیاست ،اجتماع،
عالمان دینی و فقها و شاعران و  ...را به باد انتقاد میگیرد .او گرایشی اجتماعی به مسائل دینی و
سیاسی دارد ،اما از آنجا که با تحقیر جامعه عصر خویش روبرو میشود ،این گرایش بهصورت انزوا
گرایی و انتقاد و شکوائیه در شعر او ظهور پیدا میکند .لذا ،شکواییات و انتقادات و مفاخرات
ناصرخسرو ،کیفیت روانی شخصیت او را بهخوبی نشان میدهد».
واژگان کلیدی :روانشناسی آلفرد آدلر ،ناصرخسرو ،روانکاوی.

 .۱کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
 .۲دکترای زبان و ادبیات فارسی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
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مقدمه
حکیم ابومعین ناصر فرزند خسرو قبادیانی معروف به ناصرخسرو علوی از شاعران بلندپایه و از
مفاخر ایران به شمار می رود .شاید در ایران کمتر شاعری بتوان یافت که مانند ناصرخسرو جنبههای
مختلف را دارا باشد .او ،شاعر و نویسنده و متکلم و فیلسوف و جهانگرد و واعظ و مبلغ مذهب بود و
جنبه آخرین او یعنی مبلغ مذهب بودن ،موجب این گردیده بود که او ،آنچه را که میگوید یا می-
نویسد ،همان چیزی باشد که به آن ایمان و اعتقاد دارد و این قسمت نیز او را از شاعران همردیف
خود ،ممتاز میسازد .او مفاسد و زشتکاریهای اجتماع خود را بهخوبی درک کرده بود و یکتنه
زبان به خرده گیری و اعتراض گشود و همین موجب شد که نتواند در شهر و دیار خویش بماند و در
پایان عمر بادلی پراندوه ،دره یمگان را برای خود پناهگاه بسازد تا از شر مردمان فرومایه و دیو سیرت
در امان باشد(.دشتی.)18 :1362 ،شیوه سخن ناصرخسرو خاص خود اوست و میتوان آن را از
نمونههای برجسته اصلیترین سبکی دانست که به «سبک خراسانی» مشهور است .شاعرانی چون
رودکی ،فردوسی ،عنصری و ...بدان شیوه مشهورند .با این تفاوت که «سخن ناصرخسرو از مرز عادت
و متداول دور شده و چندان باذوق و مشرب اهل زمان تطابق ندارد و علّت واضح آن این است که
شعر برای ناصرخسرو وسیلهای برای بیان معتقدات دینی و فلسفی است و جنبه پند و اندرز
دارد»(شمیسا .)43 :1387 ،در این جستار به چهارچوب پژوهش پیشرو ،یعنی ادبیات و روانشناسی
و تبیین نظریات آدلر پرداخته شده است نقد ادبی روانکاوانه ،آن نوع نقد منحصر بود در بررسی
حاالت و احوال مؤلف جایش را به بررسی متن و شخصیتهای موجود در داستان بخشید؛ امروزه
عقیده بر این است که مخاطب یا خواننده اثر ادبی در تعامل با متن ،فعال است و خوانش جدیدی از
آن ارایه میدهد و با هر بار خواندهشده متن ،معنای جدیدی از آن کشف میکند.ازاینروی ،در
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی سرودههای ناصرخسرو از دیدگاه آلفرد آدلر خواهیم پرداخت چرا
که بخش اعظمی از مفاخرهها یا خودستاییها و خشم و تنفری که در دیوان ناصرخسرو وجود دارد،
می تواند از دیدگاه آدلر موردبررسی قرار بگیرد .تاکنون نیز پژوهشی مستقل در این موضوع به انجام
نرسیده است.
پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهای مختلفی در حوزه روانکاوی انجامشده است که مهمترین آنها به ترتیب
ذیل است:
-1یاوری («:)1390روانکاوی و ادبیات» .این کتاب ،مهمترین اثری است که در زمینه روانکاوی
انجامشده است .در این کتاب چند و چون پژوهش میانرشتهای ،خصوصاً کاربرد نظریههای
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روانشناسی در ادبیات فارسی به همراه نمونههایی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است .نویسنده
کتاب به بسیاری از روشهای روانشناسی که میتوان در ادبیات به کاربرد ،اشارهکرده است.
 -1رضایی و همکاران (« .)1396تحلیل روان شناختی تیپ شخصیتی «پادشاه» در داستان پادشاه
و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام» .متن پژوه یادبی .مقاله  ،7دوره  ،21شماره  ،71بهار
 ،1396صفحه  .192-169در این پژوهش بعد از معرفی اناگرام ،با توجه به تفسیر عرفانی مثنوی ،به
دیدگاه روانشناختی این داستان پرداخته شده است .نویسنده در این مقاله ،انواع تیپهای
شخصیتی موجود در نظریه اناگرام را در این داستان معرفی و تحلیل کرده است.
 -2حسنزاده نیری و همکاران («:)1395عقده برتری یا عقده حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی بر اساس
روانشناسی فرد نگر» .متن پژوه یادبی .بهار .شماره  .67صص  85تا 106؛ در این پژوهش ،به بررسی
دیوان خاقانی از دیدگاه آدلر پرداخته شده است و به برخی از مضامین دیوان خاقانی ،ازجمله به
مفاخرات خاقانی از دیدگاه عقده حقارت نگریسته شده است.
 -3فرزانه یوسف قنبری (« )1393بررسی فرایند فردیت در داستان حماسی ادیسه هومر بر اساس
روانشناسی تحلیلی و کیمیاگری یونگ» ،ادبیات حماسی .سال اول .شماره اول .صص .35-61
 -4بهنام فر و طالیی(« :)1393تحلیل روانشناختی خودستاییهای خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن
هورنای» .مجلّه پژوهشنامه ادب غنائی .سال دوازدهم .شماره  .22صص  92ـ  .69نگارندگان در این
پژوهش ،ضمن روشن کردن دالیل این خودستاییها ،میکوشند خودستاییهای وی را با توجّه به
نظریه روان شناختی کارن هورنای تحلیل و بررسی کنند .همچنین به این نتیجه میرسند که خاقانی
از میان مکانیسمهای مطرح در نظریه هورنای ،به برتریطلبی و گاهی انزواطلبی روی میآورد و سعی
میکند به خودانگاره آرمانی دست یابد.
 -5یوسف قنبری (« )1390تأثیر بازنویسی تاریخ بیهقی بر خوانش فعال (مورد مطالعه نقد
روانشناختی)» ،زیباییشناسی ادبی .شماره  .7صص .1-16
روش پژوهش
روش تحقیق بهصورت کتابخانهای و فیشبرداری از منابع مربوط به موضوع روانشناسی آدلر و
ناصرخسرو خواهد بود.
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بررسی نظریات آلفرد آدلر
آدلر یکی از نظریهپردازان روان شناسی شخصیت است که هدف از وجود انسان را پیروزی کمال
وبرتری میداند .وی در نظریه خود تأکید بسیاری بر سبک زندگی بهعنوان بخش مهمی از
شخصیت هر فرد دارد و در چگونگی شکلگیری این سبک به مفاهیمی چون احساس حقارت و
عالقه اجتماعی اشاره میکند»(سادات ناجی .)16 :1388 ،آدلر بهعنوان نخستین پیشگام گروه
روانشناسی اِجتماعی در روان کاوی مطرح است .آدلر مکتب خود را روانشناسی فردی نامید و
بر انسان بهعنوان موجود بیهمتا که می تواند شخصیت خود را شکل دهد تأکید کرده است.
احساس حقارت از نظر آدلر همیشه بهعنوان نیروی برانگیزاننده در رفتار انسان وجود دارد و رشد
فرد از جبران (تالش برای غلبه بر حقارتهای واقعی یا خیالی) ناشی میشود( .سادات ناجی،
.)17 :1388
آلفرد آدلر از آغازگران روان شناسی اجتماعی است .آدلر محوریت عوامل جنسی را در شکلگیری
رفتارها از فروید نپذیرفت و علت واقعی را عقده حقارت دانست .آدلر عقیده داشت یک احساس
کلی حقارت نیروی تعیینکننده رفتار انسان است»(صدیقی.)5 :1391،
اساس نظریه آدلر در کتاب معروف «جنبه نظری و علمی روانشناسی فردی» که در سال 1928
منتشر شد آمده است او بر جنبه اجتماعی بودن انسان بسیار تأکید میکرد و همچنین دلیل
اصلی انرژی و انگیزههای بشری را میل به قدرتطلبی میدانست( .کریمی)93 :1392 ،
مفاخرات ناصرخسرو و نظریه آدلر
موضوع خودستایی در شعر ناصرخسرو موضوعی است دراز دامن ؛او سوار بر مرکب راهوار
سخن بر پهنای بیکرانه عالم خودستایی میپوید و به خویش به دیده تحسین مینگرد( .زرینکوب،
.)75 :1374
بنابراین ،با توجه به تأمل نگارنده در دیوان اشعار ناصرخسرو ،میتوان به این نتیجه دستیافت که
ناصرخسرو به گونههای مختلفی از مفاخره سود جسته است .عمدهترین مفاخرات او به ترتیب ذیل
است:
خودستایی به بلندهمتی
حصاری به ز خرسندی ندیدم خویشتن را من
بهپیش ناکسان ننهم به خواری تن چو نادانان
شکیبا گردد آنکس کو ز من طاعت طمع دارد

حصاری جز همین نگرفت ازین بیش ایچکندائی
نهد کسـنافه مشـکین بـهپیش گنـده غوشـائی؟
ازیرا کارش افتـاده اسـت بـا صـعبی شـکیبائی
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بــه طمــع مــال دو نیمرمــرا همتــا کجــا یاب ـد

از آن پس که مگزید از خلق عالم نیست همتائی
(ناصرخسرو)487 :1384 ،

ناصرخسرو به همت واالی خود میبالد و در هیچ شرایطی به ناکسان تن نمیدهد و خرسندی
پیشه میکند .مردی که گذشته ر اتجربه کرده سپس برآن شده است که تغییری اساسی در زندگی
خود بدهد .مردی که با انقالبات عظیم و شکستهایی که در زندگیاش پیش آمده به خوبی به
سازش رسیده و کنار آمده است»(هانسبرگر.)26 :1380،
خودستایی به بیان حال
«ناصرخسرو بهواقع شاعری یگانه است .هم از لحاظ طرز فکر و هم از نظر شیوه شاعری؛ فکر و
شعر و زندگی ناصرخسرو به همپیوسته و هماننداست؛ کرداری داشته مطابق اعتقاد و شعری نمودار
هر دو ...میتوان گفت شعر ناصرخسرو از نظر محتوا و صورت ،واژگان و آهنگ و اوج و فرود و شتاب و
درنگ ،همان ساخت اندیشه اوست در قالب وزن وکلمات»(یوسفی.)77 :1376 ،
ز مــــن مجلــــس میــــر و صــــدر وزیــــر
همـــان ناصـــرم مـــن کـــه خـــالی نبـــود
ادیــــب ملقــــب بــــود و فاضــــل دبیــــر
بــه نــام مــن خوانــدی کــس از بشــرف
بـــه مـــن بـــو د چشـــم کتـــاب تقریـــر
ادب را بــــه مــــن بــــود بــــازو قــــوی
(ناصرخسروقبادیانی)400 :1384،
یگانگی ناصرخسرو بر خود وی مسجل شده است و این اذعان بیپرده او ،مخاطب را به تأمل وا
میدارد .نگاهی به اشعار ناصرخسرو ،باور وی به خویشتن را آشکار میکند .گویی با دست یافتن به
فلسفه و گوهر خرد ،نقصانی در خود نمیبیند.
خودستایی به سخنوری
شرایط نامناسب اجتماعی و سیاسی دوره ناصرخسرو بر ابعاد گوناگون زندگی مردمان تأثیر
داشت و خواه و ناخواه کسادی بازار ادب را منجر شد ،ناصرخسرو در مسیر سفر قبله به سمنان رسید
و مدتی آنجا اقامت کرد و جویای اهالی علم و ادب شد تا این که«مردی نشان دادند که او را استاد
علی نسائی میگفتند و نزدیک وی شدم ،مردی جوان بود ،سخن به زبان فارسی همیگفت ،به زبان
اهل دیلم و موی گشاده و جمعی نزد وی حاضر ،گروهی اقلیدس میخواندند و گروهی طب و گروهی
حساب در اثنای سخن میگفت که «منبراستاد ابوعلی سینا رحمه اهلل علیه چنین خواندم و از وی
چنین شنیدم «همانا غرض وی آن بود تا من بدانم که او شاگرد ابوعلی سیناست .چون با ایشان در
بحث شدم ،او گفت :من چیزی سپاهیانه(سیاق) دانم و هوس دارم که چیزی از حساب بخوانم:
(ناصرخسرو )4 :1385 ،این سخن حیرت ناصرخسرو را برانگیخت که «چون چیزی نداند چه به
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دیگری آموزد» (ناصرخسرو .)14 :1384 ،خودستاییهای ناصرخسرو بیش از همه ،به قدرت سخنوری
وی اختصاص دارد.
جان فزای و پاک چون آب زالل
شعر منبر علم منبر هان بس است
(ناصرخسرو)7 :1384 ،
یکی دیبا طرازیدم نگاریده به حکمتها

که هرگز تا ابد ناید چنین از روم دیبائی
(ناصرخسرو)479 :1384 ،
بخواندی وان منبر جمع دیوان

که آیات قرآن و شعر حجت دل

دیوان بــسنبد همـــچو پیکـان

مرا دیوان چــو در جد راز آنست

(ناصرخسرو)109 :1384 ،
این ژرف سخنهای مرا گر شعرایید(همان)447 :
ای شعر فروشان خراسان بشناسید
منگر به کتاب زند و پازند (همان)24 :
با پند چو در و شعر حجت
گر همی خواهی که جان و دل به دین مرهون کنی
شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی
گر تو ای حجت مرو را پیش خود ماذون نکنـی
فخر جاوید بر حکیمان جان سـقراط بزرگ
(ناصرخسرو)27 :1384 ،
«وی به قول خود در قیمتی لفظ دری را در پای خوکان نمیریخت و چون از دنیا و اهل آن
منقطع شده و چنگ در دامان والی علی و آل او زده بود ،به دنیا وی نظری نداشت و با این حال
حاجتی به ستایش خوکان احساس نمیکرد»(صفا .)456 :1369 ،نکته درخور توجهی که در
خودستاییهای ناصرخسرو به قدرت سخنوری خود ،مشاهده میشود ،این است که خود ،دلیل
برجستگی اشعارش را وجود پند و اندرز و راهنمایی به سوی دانش میداند .همطراز کردن اشعار خود
با کتابهای آسمانی ،تأکیدی بر نمایه هدایت در اشعار اوست .در حقیقت با این خودستاییها ،می-
خواهد اعتماد مخاطب را جلب و او را به راهی که به اعتقاد خودش راست است ،هدایت کند.
خودستایی به خردورزی
ناصرخسرو به خود میبالد که از قید تقلید رها شده ،به تعقل گراییده است .او خود را عقل
سخنگوی میداند که با سپر خرد میتواند بر لشکر زمانه غالب آید .البته اندیشههای فلسفی موجود
در آثار وی نیز تا حد زیادی این خودستایی را تأیید میکند.
بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب
عامه بر منت هم تدینی ز فضل من برند
(ناصرخسرو)97 :1384 ،
هر کو رهیش گشــت چو من بــــنده

از آن پس از علم و هنر باشد دینار و شیانش
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(ناصرخسرو)157 :1384 ،
با لشــکر زمـــانه و با تیــغ تیز دهر

دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا

و اکنون که عقل و نفس سخنگوی خود منم

از خویشتن چه باید کردن حـــذر مرا
(ناصرخسرو)17 :1384 ،

مفاخرههای دالّ بر پاسداشت و تکریم خرد و اندیشه
ناصرخسرو خرد و اندیشه را وسیله آزادی از حبس تقلید میداند .او معتقد است با خرد میتوان
قضا را به مبارزه طلبید و انسان در پرتو عقل و علم و عمل میتواند راه تکامل و سعادت را بپیماید.
چه درائی سخن یافه همی خیره بخیر؟
شرف مرد به علمست شرف نیست به سال
(ناصرخسرو)220 :1384 ،
دانش اندر کانجانت گوهر است
تنبه جا نزند هست و جان زنده به علم
(ناصرخسرو)258 :1384 ،
یاد است این سخن ز یکی نامور مرا
نام قضا خرد کن و نامقدر سخن
(ناصرخسرو)218 :1384 ،
ازیرا از خرد برتر نیابی هیچ باالیی
ز باالی خرد بنگر یکی برکار این عالم
(ناصرخسرو)353 :1384 ،
ناصرخسرو همانگونه که از زندگانی و محتوی فکری و قصاید و دیگر کتابهایش دانسته می-
شود ،با فلسفه آشنایی عمیقی داشته و چندان در این فن متوسل بوده که بخش عمدهای از عناصر
خیال او را مفاهیم فلسفی میسازد و این امر در شعر او بهگونهای است که نشانه تظاهر به فضل یا
فلسفی نمایی نیست؛ زیرا وی ،بی آن که از مباحث فلسفی سخن بگوید ،در جاهایی که مجال نشان
دادن اطالعات فلسفی نیست ،از قبیل اوصاف طبیعت ،تصویرها و خیالهای شاعرانهای که ارائه
میدهد ،اینها و بسیاری تصویرهای دیگر که در همه عنصری از معانی فلسفه با عنصری از طبیعت یا
زندگی پیوند یافته ،نشان میدهد که چگونه اندیشه فلسفی و ذهن حکیمانه او در بیان شعری و ارائه
صور خیال شاعرانه از فلسفه تأثیرپذیرفته است»(شفیعی کدکنی.)558 :1357 ،
مفاخرههای دال برمذهب و علقه اسماعیلی گری
«دین و ایمان ناصرخسرو براین امر استوار است که در جهان چیزهای بیشتری ازآنچه اکنون
اصول ظاهری طبیعت و دین آشکار است ،وجود دارد که باید ادراک کرد و شناخت و این دانش و
علم پنهان ،از سوی خداوند به حضرت محمد (ص) و علی (ع) داده شد .اسرار عالم و معانی کتاب
مقدس همه به علی که شیرخداست دادهشده است»(هانسبرگر.)315 :1380 ،
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نشانههای تشیع را در تصویرهای او میتوان دید که دی ماه را که از بهاران شکست خورده به
شکست عمرو خاص اعلی تشبیه میکند و نشانه دید اسماعیلی او را هم به روشنی میتوان دریافت
که اوج گرفتن خورشید را در بهار به کار فاطمیان مانند میکند»(شفیعی کدکنی.)555 :1375 ،
ناصرخسرو«،دین آراسته به تعقل را رو در روی دین تعصب و دروغ قرار میدهد و شمشیر علی
(ع) را نه باالی سر درماندگان که حواله پیشانی قاتالن حیدر کرار و فرزندان آزاده و برومند او می-
کند .پس او حکیم است و سالحش قلم و عقل و دین .ناصرخسرو شاعری متعهد است .تعهد
ناصرخسرو تعهدی آیینی و مسلکی است ،مسلک و آیینی که از درون او میجوشد و باا حساسات او
درمیآمیزد و آنگاه شعر او را نیز سرشار از اینگونه عواطف و احساسات میسازد .اندیشه کم طرفدار
او و سختگیریها و پافشاری بسیارش بر سر تفکر و آرمانی که برگزیده است ،به همراه درک تنهایی
و منزوی رها شدنش توسط مردم ،همواره بغض و کینه و در نهایت خشم و فریادهای تندی را در
شعر او منعکس میکند( .درگاهی)24 :1378 ،؛ و دقیق ًا به همین جهت است که قصاید شکوائیه او از
لحنی به لحن دیگر ،از زبانی به زبان دیگر و از موضوعی به موضوع یا موضوعات دیگر سیر میکند و
هم مبین احساسات اوست و هم بیانگر اعتقادات و آرمانهای او.
بیزاری و تنفر ناصرخسرو و روانشناسی آدلر
از دیگر نمودها و دالیل خودستایی در اشعار شاعر مورد بررسی ،میتوان به بیزاری شاعر از جامعه
یا به تعبیری«جامعه گریزی» اشاره نمود .ناصرخسرو بهواسطه عقاید مذهبی طریق انزوا پیشه کرد و
به وسیله دشمنانش بسیار مورد تحقیر واقع شد .بازتاب این تحقیرات بهصورت خشم و تنفر در دیوان
اشعار او نمود پیداکرده است که با نظریه شخصیتی آدلر قابل تفسیر است.
چنانکه گفتیم ،در روان شناسی آدلر جامعه نقش مهمی در شکلگیری شخصیت انسان دارد .اگر
اوضاع سیاسی و اجتماعی ناصرخسرو را با دقت بررسی کنیم میبینیم که دوران زندگی ناصرخسرو
( 481- 394ق) مصادف با حکومت غزنویان و سلجوقیان در ایران و فاطمیان در مصر است« .این
دوره را در حقیقت باید دوره حکومتهای ترک در ایـران دانست و حکومت همین سلسلههای ترک
است که ایرانیان آن روزگار را از اندیشههای بلند پیشین که درباره استقالل و ملیت خود داشتند
،دور و برای اطاعت از هر قوم ،چه وحشی و چه متمدن و هر کس چه غالم و فرومایه چه شاهزاده
بلندپایه ،آماده کرد و به حالتی از حاالت روحی انداخت که حمله مغول را بر ایران امری بدیع و
غریب ندانسـت»(صفا.)162- 1384:161 ،
قصاید انتقادی ناصرخسرو همانند آیینهای جامعه و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی عصر او را
بهوضوح در خود انعکاس داده است .شکایات و انتقادات ناصرخسرو ،یادآور برخی شعرهای ویکتور
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هوگو است که باز آوارگی از وطن برای مخالفت با کودتای ناپلئون سوم در تبعیدگاه سروده
است»(یوسفی.)83 :1376،
تنفر حاصل از حقارت در دیوان ناصرخسرو بهصورتهای مختلفی نمود پیداکرده است .برای
نمونه از دیوان او نقل میکنیم:
آزرده کرد کژدم غربت جگرم را
گشت بر من روز و شب چندان که گشت

گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا
(ناصرخسرو)11 :1384 ،
از گشت او موی من مانند روز و روی تو مانندشب
(ناصرخسرو)95 :1384 ،

چگونه است از این ناکسان احترازش
به حجت نگه کن که در دین و دنیا
(ناصرخسرو)120 :1384 ،
وقت حجت پر کنیده ماکیانند،ای رسول
چون خروسان بر زدن دعوی کنند این ها و لیک
(ناصرخسرو)541 :1384 ،
همچنان کاندر بیابان نردبانند ،ای رسول
این امامان سوی اهل حکمت از بی حاصلی
(ناصرخسرو)541 :1384 ،
چو نواز بهرچه؟ زیرا که به زندانم
پانزده سال برآمد که به یمگانم
(ناصرخسرو)195 :1384 ،
رشک و حسادت
ناصرخسرو ،گاه حسادت بهصورت واضح و مشخص بیان شده است و گاه نیز در لفافه بهطوری که
شاعر خود را محسوب حاسدان قلمداد نموده است و دشمنی و حسادت دیگران نسبت به خود را در
شعر بیان نموده است .رشک و حسد در شعر ناصرخسرو بهگونهای دیگر جلوه نموده است .حسد جای
خود را به کین و دشمنی داده است؛ چراکه ناصر شاعری مکتبی است و از آنجاییکه مبلغ دین و
مذهب است ،دشمنان اسالم و پیامبر را مورد لعن و نفرین خود قرار داده است.
برای نمونه از دیوان او نقل خواهیم کرد:
مهین شخص آن دشمن خاندان را
ازین کرد دور از خورش های آن خوان
(ناصرخسرو)10 :1384 ،
اگر دوستی خاندان بایدت همچو ناصر

به دشمن بده خان و مان را
(ناصرخسرو)11 :1384 ،
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از مادر اگر هرگز نایند روااند

اینها که همی دشمن اوالد رسولند

(ناصرخسرو)246 :1384 ،
بیزاری از جامعه
به نظر نگارنده ،از دیگر نمودهای خودستایی در اشعار شاعر مورد بررسی ،میتوان به بیزاری شاعر
از جامعه یا به تعبیری جامعه گریزی اشاره نمود .ناصرخسرو بهواسطه عقاید مذهبی طریق انزوا پیشه
کرد .یکی از مواردی که بیزاری او از جامعه را سبب شده است ،وجود ترکانی است که به نسب سازی
مشغولاند و خود را برتر از دیگران میدانند .ترکان غزنوی و سلجوقی که از نژاد واالیی برخوردار
نبودند ،به نسب سازی پرداختند و برای خود شجرهنامههای دروغین ترتیب میدادند ،هر یک از این
دو نسب خود را به شاهان قدیم میرساندند و«سالجقه نسبت خود را به افراسیاب می-
رسانید»(صفا.)97 :1363،
نمونههایی از بیزاری از جامعه را در دیوان اشعار او نقل میکنیم:
چگونه است از این ناکسان احترازش

به حجت نگه کن که در دین و دنیا

(ناصرخسرو)1384:479 ،
چون خروسان بر زدن دعوی کنند اینها و لیک

وقت حجت پرکنیده ماکیانند،ای رسول

این امامان سوی اهل حکمت از بی حاصلی

همچنان کاندر بیابان نردبانند،ای رسول
(ناصرخسرو)1384:541 ،

از صحبت خلق دل گسستم
این امت بتپرست را بین

اندیشه ندیم دل بسستم
آویخته حلقشان به شستم
(ناصرخسرو)1384:220 ،

ای مسکین حجت خراسان

بر خوگ رمه مکن شبانی
(ناصرخسرو)1384:435 ،

در اغلب موارد انتقادات ناصرخسرو در سطح عادی و اعالم تنفر باقی نمیماند ،بلکه به بدزبانی و
فحش دادن نیز ختم میشود .به نظر نگارنده و با توجه به آماری تصادفی ،میتوان گفت که در
اغلب قصاید او واژه هایی چون گاو و خر و ستور و خوک و کفتار و استر و گرگ برای اعالم تنفر و
فحش برای طرف مقابل خود بهکاررفته است.
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شکوائیههای ناصرخسرو و روانشناسی آدلر
ناصرخسرو شاعری منتقد و شکوه گر است« .ناصر در نقد و نکتهگیری از طیفهای مختلف
اجتماعی ،پیشاهنگ همه شاعران اجتماعی و همه کسانی که شعر را به شالق انذار و تازیانه بیداری
بدل کردهاند ،بوده است»(درگاهی .)97 :1378،بسامد شکوائیه در شعر ناصرخسرو ،آن چندان است
که میتوان او را نخستین شاعر شکوائیه سرا در تاریخ ادبیات ایران نامید.
شکوائیههای ناصرخسرو برخالف جریان ِسنّت و شکل عادی شکوائیه در ادب غنائی حرکت می-
کند و ویژگیهای منحصربهفرد یدارد که مستقیماً از روحیات ،اعتقادات و آرمانهای وی ناشی می-
شود«.ناصرخسرو در روش و آیین خود متعصب است و توقّع دارد همه چون او فکر کنند و همه
صادق و بلندنظر و از پستی و تعلّل بیزار باشند ،فهم و ادراک مردم به سطح تعقّالت وی نزدیکب
اشد ،مقام و مرتبت روح انسانی را در راه مقاصد پست دنیوی نریزند ...پس هر کس که چنین
نیندیشد و استدالل او را نپذیرد خللی در بینش و قوه تعقل دارد»(دشتی.)70 :1362،
کـــار و کـــردار تـــو ای گنبـــد زنگـــاری
بچ ـه توســت همــه خلــق و تــو چــون گربــه
گـــر نبائیمـــت از بهـــر چـــه زاییمـــان؟
هـــر چـــه امـــروز فـــراز آری و بنگـــاری
نیستم آن بـا تـو و نـه بـی تـو مگـر خـواری

بســـتری پـــاک و پراکنـــده کنـــی فـــردا
مادری هرگـز مـن چـون تـو ندیـد هسـتم
نــه همــی بیــنم جــز مکــر و ســتمکاری
روز و شــب بــا بچ ـه خــویش بــه پیکــاری
ور بزاییمـــان چـــون بـــاز بـــی و بـــاری
(ناصرخسرو.)75 :1384 ،

شکوائیه اجتماعی
ازجمله عوامل اهمیت شعر و نثر ناصرخسرو ،قرار گرفتن او در یکی از حساسترین گذرگاه-
های تاریخی ایران است؛ دوره گذار فرهنگ و اندیشه سیاسی ایران از عصر خرد و تعامل به روزگار
انحطاط و تعصب«.بنابراین ،طبیعی مینماید که شاعر در دیوان خود با مسائل و موضوعات و مبانی
قدرت سیاسی و پدیدههای اجتماعی و مسئله مذهب و جایگاه آن ،برخورد نقادانه و نزدیکی داشته
باشد و ادبیات را بهطور کلی و شعر را بهگونهای خاص ،درگیرجریانهای عقیدتی و سیاسی ساخته
باشد و با تمامی ایمان و جملگیِ امکان در پی نقد قدرت و تحلیل و ماهیت شناسی مکاتب انسانی و
مذاهب آسمانی برآمده باشد که از جمله این نقدها ،انتقادهای او از قدرت سلجوقیان و عباسیان است
که دو چنبر قدرت سیاسی عصرند برای نگه داشت و عقب نگه داشت ایران .درواقع؛ دیوان او آکنده از
همین نقدهای آشکار و پنهانی است که در آن تقریباً تمامی صاحبان قدرت را زیر ذرهبین نگاهش به
تماشا میکشاند»(مسبوقوهمکاران.)1391:2 ،
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جامعه عصر ناصرخسرو جامعه بیماری ا ست که راه را برای بسیاری از متفکران و عقلگرایان و
دیگر اقلیتهای دینی و فکری بسته است .در چنین جامعهای عقدههای سرکوبشده بسیاری به
وجود میآید .درواقع« ،جامعه بهمنزله بدن انسان است؛ یعنی درست همانگونه که جـسم بیمـار
میشود و سلولها و اعضای بدن نمیتوانند بهطور هماهنگ با دیگر اعضا عمل کنند ،جامعه نیز
چنین اسـت؛ وقتی جامعهای بیمار شود ،بدین معناست که گروه یا گروههایی از جامعه نمیتوانند با
آن جامعه هماهنگ شوند؛ مثالً مسائلی همچون جرم ،خشونت ،فقر و بزهکاری جوانان بیانگر تضعیف
نهاد خانواده و نهاد مذهب ،نابرابری در نظام اقتصادی ،آموزشی و سیاسی است .بهبیان دیگر
نظریهپردازان فرهنگی بر این باورند که آسیبها بیشتر از عوامل بیرونی همچون محیط ،طبقه و
ارزشهای فرهنگی سرچشمه میگیرد؛ به سخن دیگر« ،آسیبها ،به ساختار جامعه ،خصوصاً نظام
قشربندی اجتماعی،پایگاه اجتماعی اقتصادی ،نژاد ،جنسیت و سن کامالً بستگی دارد»(هایتزگ،
 ،33 :1996به نقل از :آقا حسینی.)19 :1385 ،
ناصرخسرو در چنین جامعه بیماری با یک اندیشه جدید که حکومت با آن مخالف است ظهور
میکند .مسلم است که چنین شرایطی ،یکی از مهمترین مضامین شعر او ،شکوائیهها خواهد بود .در
این شکوائیهها نیز ،تنفر و بیزاری از نهادهای مختلف جامعه (سیاست ،دین و  )...مهمترین مضمون به
شمار خواهد رفت.
شکوائیه از عدم توجه به دین
ناصرخسرو بهخصوص انتقاد میکند از کسانی که دین را دامی کرده بودند برای نام و جاه خویش
و سوءاستفاده و برخورداری از منافع دنیوی:
چون خصم سرکیسه رشوه بگشاید

در وقت شما بنـد شریعت بگشـایید
(یوسفی.)628 :1355 ،

اما جدای از این انتقادها ناصرخسرو در دیوان خود گله و شکایت بسیار میکند که از دین چیزی
جز ظاهر آن را نیافتهاند و از عمل به آن غافلاند:
قنـدیل فروزی به شب قـدر به مسجد

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

در زهـد نه ای بیـنا لیکن به طمـع در

بـرخوانی در چـاه به شـب خط معـما

گر مـار نـه ای دایـم از بهـر چـراینـد

مـؤمن ز تو ناایمن و ترسـان ز تو ترسا
(ناصرخسرو)5 :1384 ،
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در جای دیگر نارضایتی خود را از این که اهل دین در سختی و ناراحتی به سر می برند و اهل
طرب در خوشی اینگونه اظهار میکند و دورویی بیدینان را به تصویر میکشد:
مفتی و فقیه و عـابد و زاهد

گشتنـد همه دنـان به گرد دن

ده جای به زر عمامه مطرب

صـد جای دریده مـوزه مؤذن

گویند چرا چو ما نمی باشی

بر آل رسول مصطفی دشـمن؟

گفتـارمحمـدرسـول اهلل

و انـدر دل کینه چون که قارن
(ناصرخسرو)238 :1384 ،

او در جامعهای که دین دستاویزی بیش نیست و هیچکس یادی از آن مصطفی نمیکند جایی
برای خود پیدا نمیکند و ناچار چنین میسراید:
عاقـالن را در جهـان جایی نماند

جز کـه بـر کهسارهای شامــخات

کس نیـارد یـاد از آل مصـطفی

در خـراسان از بنـین و از بنـــات

کس نجـوید می نشان از هفت زن

کآمده است اندر قران زیشان صفات

بـرنخـواند خلـق پنـدارد همـی

مسلمـات مؤمنـات قانتـــات
(ناصرخسرو)325 :1384 ،

و در جایی دیگر از اینکه مسلمانان در جامعه جایی ندارند و به دین توجهی نمیشود اظهار
ناراحتی میکند:
کس نگردد همی به سوی دین تو

ز راستـی ندانـد بهـتـانی

متواریست و خوار و فرو مـانده

هر جـا که هست پـاک مسلمانی
(ناصرخسرو)325 :1384 ،

و گاه صاحبان کتاب را به خاطر علم بی عمل سرزنش میکند و از آنها گله میکند که:
ای خوانده کتاب زند و پـازند

زین خواندن زند تا کی و چند

دل پر ز فضول و زند بر لب

زردشت چنین نبشت در زند؟

از فعل منـافقی و بی بـاک

وز قـول حکیمی وخـردمند
(ناصرخسرو)23 :1384 ،
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شکوائیه فلسفی
در این نوع شکوائیه شاعر از نابسامانی چرخ و اتفاقات روزگار گلهمند است و دستگاه
آفرینش را مورد انتقاد قرار میدهد .درواقع ،در تحت تأثیر افکاردینی ،ناصرخسرو برای دنیا و زیبایی-
های مادی هیچ ارزش و احترام را قائل نیست و کلمات دنیا و جهان و زمانه و فلک را همواره مورد
حقارت و نفرت قرار میدهد.
اجرام فلکی در سرنوشت بشر دیروز نقش بسزایی داشتهاند .حسن امین در مقاله خود دراینباره
مینویسد«:اخترشناسان و بسیاری از حکیمان پیشین اجرام فلکی را مؤثر در همه چیز حتی افعال
نیک و بد انسان میدانستند و افالک را دارای شعور و اختیار و صاحبنفس ناطقه میخواندند.
ناصرخسرو آشکارا این پندار را نادرست خوانده و افعال را به خداوند نسبت داده است و برای فلک
هنر و کاری جز گردش و چرخش نشناخته است:
نگیرد هرگز اندر عقل من جای

که گردون گردد اندر خیر یا شر…

کسی کاندر سرشت او خرد نیست

خرد بخشد مرا این هست باور؟

تـوانـد فـاعـل مجبــور نـادان

که مفعـولی کنـد دانـا مخیـر؟

معـاذاهلل چنـین نـتـوانـد اال

خـدای پـاک بـی انبـاز و یـاور
(امین)56 :1355 ،

با وجود سرودن این ابیات ،ناصرخسرو در ابیات بسیاری همان فاعل مجبور نادان را مورد خطاب
قرار داده و از جور و جفای او ،بیوفایی و سست پیمانیش ناراضی است.
شکوه از جور و جفای جهان
شاعر چنان خود را غرق در ستم دنیا میبیند که میپندارد هیچ نیرویی نمیتواند او را نجات دهد:
ز جور لشکر خرداد و مرداد

تواند داد ما را هیچکس داد؟
(ناصرخسرو)60 :1384 ،

ستم و جور زمانه دردی است که شاعر تنها صبر را عالج آن می داند؛ چراکه روزگار هرچه در توان
داشته برای ضربه زدن به او به کار گرفته است:
با جـور زمـانـه هیـچ حیـلت
زین دیـو چـو جـاهالن تـرسم

جـزصبـرنـدارم و نـدارم
زیـرا که نیـاید او به کـارم
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یزدانش نـداد هـیـچ دستـی

جـز بر تـن و پیکـر نـزارم

کرد آنچـه توانش بـود و طاقت

با ایـن تـن پیـر پر عـوارم
(ناصرخسرو)418 :1384 ،

و باالخره وی جهان را آنقدر بیارزش می داند که شایسته نیست هم توجه انسان را به خود مشغول
کند:
شاید که همت من بود صحبت جهان چون نیست جز که مالش من هیچ همتش
بسیـار داد خلعتم اول و زان سپس

از مـن یگـانیگـان بـر بـود خلـعـتش
(ناصرخسرو)181 :1384 ،

شکوائیه سیاسی
در این نوع شکوائیه شاعر دستگاه حکومتی را هدف قرار داده و هرگونه بیعدالتی و رفتار
خالف شرع را به ریسمان نقد و انتقاد میکشد .او عباسیان را غاصب حکومت می داند و سیاهی و
تیرگی جهان را به طیلسان عباسیان تشبیه میکند:
نشان مدبریت این بس که هر گز

چـو عبـاسی نشـویی طیلسـان

و از اسامی و عناوین سلجوقیان چون نیال تکین و طغان و تاش و حتی خاتونان به زشتی یاد
میکند و ایشان را نورسیده می داند و بر استیالی آنان به خراسان ،به خصوص بلخ ،دریغ میخورد
واز زوال حکومت دولت سامانی متأسف است» (فالح رستگار.)429 :1355 ،
وی از حکمرانان سلجوقی رنج و آزار فراوان دیده و قصایدی سروده که بغض و کینه او را نسبت
به آنان نشان میدهد .او در یکی از قصاید خود که در دوران پیری سروده از امرای سلجوقی نکوهش
میکند و از روزگار گذشته خراسان چنین یاد میکند:
خراسان ز آل سامان چون تهی شد

همه دیگر شده است احوال و سامان
(ناصرخسرو)108 :1384 ،

شکوه از فسق و فجورحاکمان
ناصرخسرو عهد پادشاهی سامانیان را که در روزگار آنان دهقانان ایرانی را قدرت و مقامی بوده ،به
دیده حسرت مینگرد و به عقیده او سلجوقیان نورسیده حق نداشتند به خراسان فرمان برانند زیرا
که:

 ■16تحلیل و بررسی اشعار ناصرخسرو بر اساس روانشناسی فرد نگر آلفرد آدلر

خراسان جای دونـان شد نگنـجد
که او باشی همی بی خان و بی مان

به یک خـانه درون آزاده با دون…
درو امروز خان گشتند و خاتون
(ناصرخسرو)144 :1384 ،

شاعر در ابیات زیر از فسق حاکمان و مستی بیش از حد آنها شکایت میکند و با نوعی تعریض
بیان میکند که حاکم گویی مست است که از طرف بیتال مال در چراغ روغن میریزد و اشارهای به
رشوه گرفتن حاکمان زمان نیز دارد:
حاکم به چراغ از بس مستی

از دبـه مـزگت افکـند روغـن

زیـن پایـگه زوال هر روزی

سر برفکنـد ز مستی آن کودن…

وز بخـل نیوفتد به صـد حیلت

از مشت پر ارزنش یکی ارزن

بی رشوت اگر فرشته ای گردی

گـرد در او نشایـدت گشـتن

چون رشوه به زیر زانو شد رشد

صد کاج قـوی به تارکش برزن
(ناصرخسرو)328 :1384 ،

نتیجهگیری
نگارنده بر این باور است که با توجه به حقارتهایی که ناصرخسرو از زمان خویش دید و به دلیل
تعصبهای مذهبی در دوره او ،به یمگان پناهنده شد .عقدههای ناصرخسرو و تالش اجتماعی او
برای ارشاد و هدایت مردم راه بهجایی نبرد؛ اما ،چنانکه گفتیم ،به دلیل عالقه اجتماعی ناصرخسرو،
هیچوقت از هدف خود غافل نماند .از آنجاییکه عالقه اجتماعی و یا محیط اجتماعی تأثیر بسیاری
در سبک شخصی هنرمند دارد ،ناصرخسرو برای بیان اندیشههای خود و همچنین عقدههای خود به
مفاخرات و شکواییات از نهادهای مختلفی چون سیاسی و اجتماعی و دینی و  ...روی آورده است.
نخستین وجوه عقدههای ناصرخسرو در مفاخرات او دیده میشود .روانشناسان(فروید ،فروم،
آدلرو  )...عقیده دارند کسانی که بسیار به خود معطوف هستند و بیش از اندازه احساس بزرگ منشی
و محق بودن دارند دارای نوعی اختالل شخصیت به نام خودشیفتگی هستند و اظهار میدارند که این
خودشیفتگی از کودکی در همه انسانها وجود داشته و اگر زمینه مساعد باشد ظاهر میشود و فراهم
بودن زمینه شامل استعدادهای ذاتی و ارثی خود فرد و محیطی که او در آن پرورش مییابد ،در
ایجاد اختالل شخصیتی مؤثر است.
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انتقادات و تنفر ناصرخسرو بسیاری از مسائل ،همچون سیاست و حکومت مرکزی و اهل دین و
عالمان و فقیهان و شاعران و دبیران و مبلغان دینی و  ...را در برمیگیرد .این نوع انتقادات ارتباط
مستقیمی با روانشناسی شخصیت او دارد که او را شخصیتی معرفی میکند که دچار خودشیفتگی و
احساس حقارت شده است.
مطالعه دیوان ناصرخسرو نشان میدهد که او بهطور غیرمستقیم سعی در رقابت با فرقههای
مذهبی دیگر خصوصاً ناصبیان دارد و از طرف دیگر با شاعران و اهل هنر؛ اما همچنان که گفتیم ،او
در تبلیغ اندیشههای خود با مانع برخورد میکند و از اینروی به شکوائیهها روی میآورد .بسیاری از
مضامین قصاید ناصرخسرو را شکواییات او تشکیل میدهند .این شکواییات بخشی از حقارتی است
که او درراه رسیدن به اهداف خود تحمل کرده است.
مورد دیگر که در دیوان ناصرخسرو میبینیم ،تفاخر او به عزتنفس است .کسانی چون
ناصرخسرو که دچار بیمهری در جامعه شدهاند ،اغلب مدّعیاند که عزتنفس فراوان دارند ،آنان
بهراستی اعتقاد دارند موجوداتی خاص و فوقالعادهاند .البتّه عزتنفس و خودشیفتگی به هم ربط
دارند ،امّا در واقع دو پدیده بسیار مجزّا و متفاوتاند .پس به این ترتیب میتوان گفت ناصرخسرو در
مرحله دوم زندگی خود حقارتهای بسیاری را تحمل کرده و شرایط جامعه او را بهسوی انزوا گرایی و
تنفر از نهادهای مختلف جامعه کشانده است .در شعر ناصرخسرو ،این حقارت بهصورت مفاخرات و
شکواییات و احساس تنفر او از دیگران آشکار شده است.
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• درگاهی ،محمود ،)1378( ،سرود بیداری ،تهران ،امیرکبیر.
• دشتی ،علی ،)1362( ،تصویری از ناصرخسرو ،به کوشش مهدی ماحوزی ،چاپ اول ،تهران،
جاویدان.
• ربانی ،رسول ،آقا حسینی ،حسین ،)1385( ،تحلیل و بررسی آسیبهای فردی و اجتماعی از
دیدگاه بزرگان ادب فارسی ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره بیست و پنجم،
شماره سوم.17-30 ،
• رضایی ،بیتا ،گرجی ،مصطفی ،کوپا ،فاطمه ،شریفیان ،مهدی ،)1396( ،تحلیل روانشناختی تیپ
شخصیتی «پادشاه» در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام ،متن پژوهی ادبی
(زبان و ادب پارسی) ،دوره  ،21شماره .192–169 ،71
• زرین کوب ،عبدالحسین ،)1374( ،با کاروان حله ،تهران ،علمی.
• سادات ناجی .زهره ،)1388( ،روانشناسی اخالقی غزالی ،پژوهشهای فلسفی و کالمی ،دوره ،11
شماره .148-129 ،41
• شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1375( ،صور خیال در شعر فارسی ،چاپ ششم ،تهران ،آگاه.
• شمسیا ،سیروس،)1387( ،سبکشناسی نثر ،تهران ،فردوسی.
• صفا ،ذبیحاهلل ،)1369( .تاریخ ادبیات در ایران ،جلد دوم ،چاپ دهم ،تهران ،فردوس.
• فالح رستگار ،گیتی ،)1355( ،یادنامه ناصرخسرو ،مقاله آزاداندیشی در شعر ناصرخسرو ،مشهد،
دانشگاه فردوسی.
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• قنبری،یوسف ،1390 ،تأثیر بازنویسی تاریخ بیهقی برخوانش فعال (موردمطالعه نقد روانشناختی)
 ،زیباییشناسی ادبی ،شماره .1-16 ،7
• کریمی ،یوسف ،)1392( ،روانشناسی شخصیت ،چاپ هجدهم ،تهران ،موسسه نشر ویرایش.
• مسبوق ،سید مهدی ،نظری منظم ،هادی،والوار ،کبری ،)1391( ،از عقل ناصرخسرو تا عقل
ابوالعال؛ پژوهشی تطبیقی در حوزه موضوعات و مضامین ،ادبیات تطبیقی ،شماره .209-240 ،6
• ناصرخسرو قبادیانی ،حکیم ابومعین ،)1384( ،دیوان اشعار ،به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی
محقق ،چاپ ششم ،تهران ،دانشگاه تهران.
• هانسبرگر ،آلیس ،سی ،)1380( ،.ناصرخسرو ،لعل بدخشان ،ترجمۀ فریدون به درهای ،تهران،
فروزان.
• یاوری ،حورا ،)1390( ،روانکاوی و ادبیات ،تهران ،سخن.
• یوسف قنبری ،فرزانه ،) 1393( ،بررسی فرایند فردیت در داستان حماسی ادیسه هومر بر اساس
روانشناسی تحلیلی و کیمیاگری یونگ ،ادبیات حماسی ،سال اول ،شماره .35-61 ،1
• یوسفی ،غالمحسین ،)1376( ،چشمۀ روشن؛ دیدار با شاعران ،تهران ،علمی.

