پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت  ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1397
( از ص  41تا ص)57

بررسی ادراک واقعیت در اندیشۀ ناصرخسرو
(بر پایۀ نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو)
رضا جلیلی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد نیشابور

مهدی نوروز

1

استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد نیشابور
تاریخ دریافت مقاله 95/8/9 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/8/27 :

چکیده
مکتب انسانگرایی یکی از سه شاخۀ مهم روانشناسی در سدۀ بیستم به شمار میرود .چهرۀ شاخص این
مکتب« ،آبراهام مزلو» نام دارد که کوشید برخالف مکاتب دیگر ،به بررسی بهتررین نمونرههرای انسرانی
بپردازد .تأکید او در این زمینه بر رفتارهای مثبت و مبتنی بر واقعیت انسان بودهاست .مزلو ریشۀ رفتارهای
آدمی را در نیازهای او دانستهاست و برای آن سلسلهمراتبی پنجپلهای تعیین کردهاست که شامل نیازهای
فیزیولوژیکی ،ایمنی ،عشق و تعلق ،احترام و خودشکوفایی میشود .در ایرن برین ،توجره ویرژۀ مزلرو بره
خودشکوفایی ،منجر به پیدایی نظریهای به همین نام شدهاست .از دید او ،خودشکوفایی تبلور خودِ انسانی
در باالترین سطح ممکن است .مزلو مؤلفههای متعددی برای چنین افرادی ذکرر کررده کره «درک بهترر
واقعیت و برقراری رابطۀ آسانتر با آن» از جملۀ آنهاست .در مقالۀ حاضرر ،برا روش توصریفیر تحلیلری،
مؤلفۀ مذکور در اندیشه و زندگی ناصرخسرو بررسی شدهاست؛ چراکه او در پهنۀ ادب فارسری بره عنروان
چهرهای واقعگرا شناخته میشود و انسان جایگاهی رفیع و نقشری محروری در سراختار فکرری وی دارد.
مهمترین شاخصههای «ادراک واقعیت» در زندگی و اندیشۀ ناصرخسرو که با نظریۀ مزلو همخروانی دارد،
عبارت است از« :درک و داوری درست واقعیت و شرناخت دقیرق افرراد دغلکرار»« ،شکسرتن سرنتهرای
کلیشهای حاکم بر جامعه از راه اعتراض»« ،توجه ویژه بره منطرق و اسرتدالل»« ،اسرتقبال از پدیردههرای
ناشناخته»« ،نبودِ ثبات روحی و ذهنی در برخی موارد» و «روشنفکری و پژوهشگری».
واژههای کلیدی :ناصرخسرو ،شعر ،مزلو ،سلسلهمراتب نیازها ،خودشکوفایی ،درک واقعیت ،جامعه
 . 1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mahdinovrooz@yahoo.com
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1ر مقدمه
انسانگرایی ( )Humanism Psychologyیکی از مهمترین مکتبهای روانشناسی است که
اصول اولیۀ آن در سدۀ بیستم میالدی طرح و شرح شدهاست .آنچه در این مکتب اهمیت
دارد ،ارزش نهادن به ویژگیهای واال و خالق انسانی است .در نتیجه ،انسانگراهرا سرعی
میکنند با تکیه بر شاخصههای مثبت انسانی به یافتههای علمی خود روایی بخشند .آنها
تأکید ویژه ای بر ارتباط خالقیت با سالمت روانی ،خودشکوفایی و کمرال انسران دارنرد و
معتقدند این متغیرها به لحاظ معنایی چنان به یکدیگر پیوند خوردهاند که میتوان آنها را
مفهومی واحد در نظر گرفت .بر این پایه ،مزلو ،خودشکوفایی را انجام درستکاری میداند
که انسان در پی تحقق آن است و میگوید «آدمی میخواهد در هر کاری درجۀ یک باشد،
یا در حد توان خود الیرق باشرد» (مزلرو .)91 :1386 ،بره اعتبرار ایرن دیردگاه ،انسرانی کره
روانشناسی انسانگرا ترسیم میکنرد ،برا انسران مرورد نظرر مکتربهرای روانکراوی و
رفتارگرایی تفاوت دارد و «نه روانکاوی و نه رفتارگرایی از استعداد بالقوۀ آدمی برای کمال
و آرزوی او برای بهتر و بیشتر شدن از آنچه هست ،بحثی نکردهاند» (شولتس .)6 :1385 ،این
در حالی است که در مکتب انسانگرایی ،مؤلفههای خالقیت ،ارزشها و نیازهرای انسرانی
در درجۀ نخست روایی قرار دارند و میتوان با تکیه بر قوای خالق ،کیفیت هستی آدمی را
باال برد و بهبود بخشید و در یک کالم ،او را شکوفا و بالنده کرد.
یکی از نمایندگان برجستۀ این مکتب ،آبراهام مزلو ( )Abraham Maslowنام دارد .او بر
این باور است که آدمی برای رسیدن به قلههای رشد و تعالی نیازمند گرذر از پرنج مرحلره
است؛ زیرا هر یک از این مراحل در حکم عنصری سازنده برای کمال جنبههای گونراگون
شخصیتی انسان به شمار میروند .در واقع« ،ارضای نیازهای اساسی ،پیامدهای گونراگونی
به دنبال دارد که میتوان آن ها را مطلوب ،خوب ،سالم و یا خودشکوفا نامید» (مزلرو:1372 ،
 .)143این سلسلهمراتب یا هرم که از سوی مزلو و به سال  1954میالدی ابداع شد ،معموالً
برای طبقهبندی انگیزشها و نیازهای انسانی بهکار می رود .در پایین این هررم ،نیازهرای
سطح پایین تر قرار دارند که باید پیش از ظهور نیازهای سطح باالتر ارضا شروند ( Pardee,
 .)1990: 5در مجموع ،نیازهای این هرم عبارت هستند از:
الف .نیازهای فیزیولوژیکی ،بدنی یا زیستی :تعادل حیاتی یا کمبودهای حقیقی در بدن،
مهم ترین این نیازها به شمار می روند و شامل نیراز بره خروراک ،هروا ،آب ،اسرتراحت و...
میشوند (ر.ک؛ سیف .)234 :1390 ،در صورتی که به ایرن نیراز توجره نشرود ،ممکرن اسرت
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نیازهای دیگر موجودیت خود را از دست بدهند .از این رو ،نیازهرای زیسرتی در براالترین
سطح اولویت قرار دارند (.)Francis & Kritsonis, 2006: 2
ب .نیاز به ایمنی :مزلو این نیازها را شامل «امنیت ،ثبات ،وابستگی ،حمایت ،رهایی از
ترس .. . ،نگرانی و آشفتگی ،نیاز به سازمان ،نظم ،قانون ،محدودیت ،داشتن حامی مقتدر و
غیره» میداند (مزلو  .)74 :1372 ،امنیت روانی و جسمی در شمار مهمترین نیازهایی هستند
که در صورت فراهم نشدن ،آدمی را با چالشهای خطرناکی روبهرو خواهند کرد.
ج .نیاز به عشق و تعلق (نیاز اجتماعی) :در این مرحله ،آدمی آشکارا نبودِ عزیزان خود را
پیرامونش احساس می کند .کسانی چون همسر ،پدر ،مادر ،فرزند و . ...در نتیجره ،فررد در
این مرحله بهشدت تشنۀ برقراری پیوندهای عاطفی با مردم و پدید آوردن جایگاهی درخور
خویش در خانواده است (ر.ک؛ سیف.)234 :1390 ،
د .نیاز به احترام و عزّت نَفْس :برآیند ارضای این نیاز ،پیدایش حس سودمند برودن در
آدمی است .در واقع« ،ارضای نیاز به عزّت نَفْس به احساساتی از قبیرل اعتمراد بره نَفْرس،
ارزش ،قدرت ،لیاقت ،کفایت و مفید و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شرد» (مزلرو،
 .)82 :1372وقتی فرد به چنین صفات مثبتی متخلق شود ،میتواند در اجتماع نقشی بایسته
ایفا کند و عنصری پویا و نه منفعل باشد.
ه  .نیاز به خودشکوفایی :پس از برآورده شدن جداگانه و پیوسرتۀ نیازهرای چهارگانرۀ
یادشده ،زمینه برای ظهور و به تبع آن ،ارضای نیاز خودشکوفایی فراهم میشرود .در ایرن
مرحله ،فرد میخواهد توانایی های بالقوۀ خود را کشف کند و بره کمرک آن ،آرمرانهرای
خویش را محقق سازد .مزلو عقیده دارد کسانی می توانند خودشکوفا شوند کره برا گرذر از
مراحل پیشین ،همچنان از شخصیتی سالم برخوردار باشند .بر پایۀ دیدگاه مزلو ،تنها یرک
درصد از مردم به چنین حالتی دست مییابنرد؛ زیررا غالرب انسرانهرا در شرناخت میرزان
تواناییهای خود ناتوان هستند و به جای تکیه بر قابلیتهایی که دارند ،عمدتاً از فرهنر
غالب پیروی میکنند و به این ترتیب ،نیازهای شخصی نادیده گرفته میشود و فرد خود را
در فرهن جامعه حل میکند .نکتۀ دیگر آنکه نیاز به ایمنی ،بیشتر مردم را از درگیر شدن
با امور خطرساز برحذر می دارد و این امر ،عامل مهمری در عردم ظهرور خودشرکوفایی در
انسانها محسوب میشود (ر.ک؛ سیف.)234 :1390 ،
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شکل  :1سلسلهمراتب پنجپلهای آبراهام مزلو

در میان این سلسلهمراتب ،خودشکوفایی به عنوان اوج نیازهای بنیادین آدمری مطررح
است و دیگر نیازها در حکم مقدماتی برای رسیدن آدمی به این مرحله محسوب میشوند.
بنابراین ،با کنار هم قرار گرفتن نیازهای زیستی ،ایمنی ،عشرق و تعلرق ،احتررام و عرزّت
نَفْس و ارضای بایستۀ آنها ،ظرفیتهای بالقوۀ انسان از نهانخانۀ وجود او سر برمیآورند و
به ظهور میرسند و به عبارتی ،شکوفا میشوند .مزلو بر این باور بود «که انسانهرا بررای
خودشکوفایی ،یک نیاز هوشیار دارند و میخواهند به کسی تبردیل شروند کره مریتواننرد
باشند» (راتروس .)631 :1388 ،او خودشکوفایی را فرایندی بیپایان و غایت میدانست کره از
پویایی بازنمیایستد ( .)Heylighen, 1992: 41توجه ویژۀ مزلو به خودشرکوفایی ،منجرر بره
پیدایی نظریهای با همین نام شد .او در نظریهاش بر پرانزده ویژگری و معیرار مهرم تأکیرد
ورزیده که عبارت است از1 :ر درک بهتر واقعیت و برقرراری رابطرۀ آسرانترر برا آن2 .رر
پ رذیرش خررود ،دیگررران و طبیعررت3 .ر ر خررودانگیختگی ،سررادگی و طبیعرری بررودن4 .ر ر
مسئلهمداری5 .ر کیفیت کنارهگیری و نیاز به خلوت و تنهایی6 .ر خودمختراری ،اسرتقالل
فرهن و محیط ،و اراده و عوامل فعال7 .ر استمرار تقدیر و تحسین8 .ر تجربۀ عرفانی یا
تجربۀ اوج9 .ر حس همدردی10 .ر روابط بینفردی11 .ر ساختارمَنشری مرردمگررا12 .رر
تشخیص بین وسیله و هدف ،و نیک و بد13 .ر شوخطبعری فلسرفی و غیرخصرمانه14 .رر
خالقیت15 .ر مقاومت در برابر فرهن پذیری و برتری نسبت به هر فرهنر ویرژه (ر.ک؛
مزلو216 :1372 ،ر .)238مزلو در این نظریه به موضوعات انگیزشی مهمی پرداخرت «کره برر
سخت کوشیدن برای رسیدن افراد به تمام استعدادهای بالقوه ،به عنوان اسراس انگیرزش
انسان تأکید دارد که این استعدادها عالوه بر خودشکوفایی ،انگیزههای دیگری را نیز در بر
میگیرند» (الپتری .)95 :1382 ،نکتهای که در همۀ مؤلفههای پانزده گانه نمود دارد ،مسرئلۀ
شناخت است؛ شناخت انسان از خود ،دیگران و دنیایی که در آن زندگی میکنرد .بره ایرن
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اعتبار ،هرچه گسترۀ این معرفت فراخ تر باشد ،به تبع آن ،خودشکوفایی و کمال انسانی نیز
جلوه و نمود بیشتری خواهد داشت.
با عنایت به مؤلفههایی که مزلو بردان اعتقراد دارد ،معمروالً زبردگان دینری ،سیاسری،
فرهنگی و ادبی هر قوم و کشوری در چهارچوب این نظریه میتوانند نقد و بررسی شوند و
میتوان اندیشه و شخصیت آنها را با این شاخصه ها سنجید و تطبیرق داد؛ چنرانکره در
میان آزمودنیهای مزلو ،شخصیت های برجستۀ علمی و ادبی نیز حضور داشتند (ر.ک؛ مزلو،
 .)212 :1372در حوزۀ ادب فارسی ،چهرههایی از این دست بهوفرور یافرت مریشروند ،امرا
شخصیت هایی که در عین خودشکوفایی ،واقع گرا باشند و انسان در منظومۀ فکری آنهرا
نقشی بنیادین داشته باشد ،محدود هسرتند .در ایرن برین ،ناصرخسررو قبادیرانی یکری از
برجستهترین نمونههاست .از این رو ،در مقالۀ حاضر ،با تکیه بر روش توصریفیر تحلیلری،
اندیشه و زندگی او با رویکرد به یکی از مهمترین شاخصههای نظریۀ خودشکوفایی مزلرو،
یعنی ادراک واقعیت و برقراری رابطۀ آسانتر با آن ،بررسی و کاویده شدهاست.

2ر پیشینۀ پژوهش
در ارتباط با ناصرخسرو پژوهشهای گستردهای صورت گرفتهاست ،اما تحقیقراتی کره در
آن ،شخصیت و اندیشۀ شاعر از دریچۀ علم روانشناسی کاویده شده باشد ،محدود اسرت.
از این بین ،امیری خراسانی ،صرفی و همکاران ( )1393در مقالۀ خود برا عنروان «بررسری
توصیههای اخالقی ناصرخسرو بر پایۀ هرم مزلو» ،به تطبیق اندرزهای شاعر با پنج مؤلفرۀ
هرررم نیازهررای مزلررو ،یعنرری نیازهررای فیزیولرروژیکی ،ایمنرری ،عشررق و تعلررق ،احترررام و
خودشکوفایی پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که ناصر در میان نیازهای یادشده ،بیشتر
به خودشکوفایی و کمتر به عشق و تعلق اشاره کرده که این امر با عنایرت بره خردگرایری
شاعر توجیه پرذیر اسرت .همچنرین ،دانیراری و نروری ( )1393در مقالرۀ خرود برا عنروان
«اضطراب های هستیشناسرانۀ ناصرخسررو» نشران دادنرد کره بخشری از ذهنیرت شراعر
فارسیزبان همچون اگزیستانسیالیستها متوجه «بودن» و نگرانی حاصل از آن اسرت کره
این امر باعث باال رفتن درک انسان از هستی امور میشود؛ زیرا چنین ترسی نگاه آدمی را
به طبیعت ،دگرگون ،و او را نسبت به موقعیت خود ،هستی و مفهوم آن حساستر میکند.
در پژوهشهای یادشده« ،ادراک واقعیت» در اندیشه و زندگی ناصرخسرو از دریچۀ نظریرۀ
خودشکوفایی مزلو بررسی نشده که هدف مقالۀ حاضر ،تحقق این خالء پژوهشی است.
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3ر ضرورت و اهمیت تحقیق
شخصیت ناصرخسرو به استناد قصیده های غرایی که از او در اختیرار داریرم ،بره گونرهای
است که می توان آن را از دیدگاه روانشناسری انسران گررا و نظریرۀ خودشرکوفایی مزلرو
سنجید .آنچه به پژوهش پیش رو اهمیت و روایی میبخشد ،این اسرت کره برا تکیره برر
پژوهشهای میانرشتهای ،بهویژه ادبیات و روانشناسی ،میتوان بره بخرشهرای پنهران
اندیشه و شخصیت چهرههای برجستۀ ادبی توجه کرد و با این روش ،منظومۀ فکری آنها
را با نگاهی تازه به بوتۀ نقد گذاشت .افزون بر این ،معرفی ناصرخسرو بره عنروان فرردی
خودشکوفا که از استعداد ویژهای برای درک واقعیتهای حاکم بر جامعه برخوردار است ،او
را به الگویی مناسب برای مخاطبان عام و خاص بدل مریکنرد .ناصرر برا تکیره برر قروۀ
ادراکش ،به نقد کاستیهای جامعه پرداخت و به سهم خود گامهای مؤثری در تعالی حیات
معنوی مردم برداشت .البته روشن است که سده ها پیش از تردوین نظریرۀ خودشرکوفایی
مزلو ،ناصرخسرو دیدگاه های خود را شرح و بسط داده بود .در نتیجره ،بالنردگی فکرری و
شخصیتی وی جدای از این نظریه هم اثباتشدنی است ،اما نتیجهای که از این تطبیق به
دست می آید ،ادلۀ علمی محکم و شایسرتۀ اسرتنادی بررای نشران دادن خودشرکوفایی و
برجستگی او محسوب میشود.

4ر ناصرخسرو و ادراک واقعیت
4ر1ر درک و داوری درست واقعیت و شناخت دقیق افراد دغلکار
مزلو بر این باور است که «افراد خودشکوفا ،دنیای خود ،از جمله دیگران را بهوضوح [و] به
صورت عینی میبینند ،بدون اینکه پیشداوریها یا پیشپنداریها باعث سروگیری آنهرا
شود» (شولتس .)351 :1385 ،این افراد توانایی باالیی در کشف و شناسرایی شخصریتهرای
جعلی ،تقلبی و دغلکار دارند و به طور کلی ،میتوانند دربرارۀ اشرخاص ،درسرت و بایسرته
داوری کنند؛ به بیان دیگر ،آنها گروهی هستند که قادرند سریعتر و صحیحتر از دیگرران
به واقعیت های پنهانی یا مغشوش موجود در امور اجتماعی و سیاسی پی ببرند؛ زیررا ایرن
افراد بیشتر در دنیای واقعی و در طبیعت زندگی میکنند ترا در انبروهی از مفراهیم ،افکرار
انتزاعی ،انتظارها ،باورها و کلیشههایی که اکثر مرردم آنهرا را برا دنیرای واقعری اشرتباه
میگیرند (ر.ک؛ مزلو216 :1372 ،ر .)218نگاهی به دیوان ناصرخسرو نشان میدهد تصاویری
که او در ارتباط با آدمی و جهان پیرامون ارائه داده ،مبتنی بر شناخت درست او از واقعیرت
است ،به طوری که این تصاویر میتوانند مبنای تصمیمگیریهای فردی و گروهری قررار
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گیرند .شعر ناصرخسرو زاییدۀ ذهن ناآرام اوست که تا ژرفای شخصریت ،ذهرن و اندیشرۀ
آدمی راه می یابد و فراز و نشیب زمانه و زندگی را بهخوبی نمایش میدهد .به این اعتبرار،
توانایی ادراک ناصرخسرو شامل واقعیت های عینی و ملمروس و در عرین حرال ،ذهنری و
انتزاعی است .شاعر با جهان پیرامون خود و انسان های حاضر در آن ارتباط دارد و بر ایرن
پایه ،به تبیین اندیشهها و نظرات خود میپردازد.
نخسررتین نشررانههررای ادراک صررحیح واقعیررتهررای سیاسرری و اجتمرراعی در اندیشررۀ
ناصرخسرو ،با کنارهگیری او از دربار غزنوی آشکار شدهاست .ناصرخسرو با وجود زندگی در
فضای بستهای که به عمد و آگاهانه از سوی کارگزاران حکومت عباسی پدید آمرده برود و
نیز حجاب عظیمی که در برابر واقعیتها قرار داشت ،موفق به تشرخیص چهررۀ دیوگرون
عباسیان و عمّال آنها شد و به تهی بودن مبانی حکومت این جماعت پی برد و ضمن جدا
شدن از آنها ،با صراحت به انتقاد پرداخت و دمی از مبارزه با مفاسدشان دست برنداشرت.
«انتقادی که گاه ،زبان شعری او را از حالت سادگی و پاکی تعبیر ،بره صرالبت ،خشرونت،
زمختی ،بُرندگی و تیزی لهجه کشانیدهاست» (یلمهها .)409 :1393 ،در دیوان ناصر ،به موارد
بسیاری برمیخوریم که او بر باطل بودن خلیفۀ عباسی تأکید کردهاست .این در حالی است
که غالب مردم زمان او ،تحت تأثیر تبلیغات آل عباس ،سرگرم اطاعتی بیچونوچرا بودنرد
و هرگز واقعیت را آنگونه که بود ،نمیدیدند ،بلکه از دید آنها ،واقعیت آن چیزی بود کره
حاکمان به این جماعت نشان میدادند .در چنین فضایی ،ناصر با بینشی قوی که محصول
درک و شعور باالی او بود ،از قالبی و جعلی بودن خالفت عباسیان و نیرن ایشران آگراه
شد و از هر فرصت و ابزاری برای اثبات بیکفایتی آنها بهرره بررد .از ایرن رو ،دسرت از
زندگی مرفه مادّی کشید و دل به دریا زد تا با پیوستن به بحر حقیقت (به زعرم وی) ،روح
ناآرامش را رام کند و به درک بهتری از واقعیت برسد .پیرو این نگاه ،ناصر از خلیفۀ عباسی
با نامهایی چون «شیطان و ابلیس» (ناصرخسرو« ،)412 :1384 ،فرعون» (همران« ،)51 :خروک»
(همان« ،)344 :کژدم» (همان« ،)247 :مار» (همان« ،)299 :دیو» (همان« ،)351 :س » (همان)436 :
و ...یاد کرده است .در نتیجه ،نشستن بر سفرۀ چنین شخصی نارواست و هرگز به مهمرانی
وی نمی رود .فردی که همچون فرعون کینهجوی است و از انسانهای آگاه میهراسرد و
کشتزار فکر اهالی خراسان را به شوره زاری بدل ساخته ،به مثابۀ خوک و خار مانع رشرد و
شکوفایی مردم شدهاست.
«ز مررن معررزول شررد سررلطان شرریطان

نررردارم نیرررز ،شررریطان را بررره سرررلطان
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سرررم زیرررش نرردارم ،مررر مرررا چرره
همرری دانررم کرره گررر فربرره شررود س ر
نگوید کس که ناکس جز بره چراه اسرت
بررره مهمرررانیش نرررایم زانکررره نررراکس

اگررر بررر بُرررد شرریطان سررر برره سرررطان
نرره خررامم خررورد شرراید زو نرره بریرران
اگرچرره بررر شررود نرراکس برره کیرروان
بخررمانرد بره منّرت پرشرت مهمررران»

«فرعون روزگار زِ من کینرهجروی گشرت

(همان.)106 :
چون من به علم در کف موسی عصا شردم»
(همان.)139 :

«چررون کشرراورز خرروک و خررار گرفررت
تخرررم دادی مررررا کررره کشرررت کرررنم

تخرررم اگررررر بفکررررنم بُررروَد ترررراوان
نرفکرررنم ترخرررم تررررو بررره شورسررتان»
(همان.)242 :

به باور شاعر ،اگرچه خلیفۀ عباسی بر منبر پیامبر تکیه زدهاست و خود را رهبرر جامعرۀ
اسالمی می خواند ،اما منصب او غصبی و جعلی است و روایی ندارد .ناصرخسررو برا آوردن
تمثیلی ،کالمش را مؤکد میکند و میگوید:
«زِ پیغمبرررر مرررا وصررری حیدرسرررت
زِ فرزنرررد او خلرررق را رهبرررری اسرررت
زِ یررأجوج و مأجوجمرران برراک نیسررت
اگرررر س ر بررره محرابرری انررردر شررود

چنررین زیررن قِبَررل شرریعت حیرردریم
کرره مررا بررر پرری و راه آن رهبررریم
کرره مررا بررر سَرررِ سرردّ اسررکندریم
مرر آن را برزرگری سر نشرمریم»
(همان.)505 :

4ر2ر شکستن سنتهای کلیشهای حاکم بر جامعه از راه اعتراض
ناصرخسرو نخستین کسی است که ادب اعتراضی را در ادبیات فارسی بنا نهاد و توانست
در این زمینه پیشگام دیگران شود .او برای این کار« ،خردگرایی اومانیستی ایرانی (شیعی)
را با نوعی واقعگرایی درآمیخت» (فرزاد .)179 :1384 ،بیگمان زمانی چنین اندیشۀ خطیری
در ذهن و زبان آدمی تجلی مییابد که با درک و دریافت درست از واقعیتهای سیاسی و
اجتماعی حاکم بر جامعه ،به ضعفهای آن آگاه شود و بنا بر احساس مسئولیتی که دارد،
آغاز به روشنگری نماید.
ناصرخسرو جان خود را از پیلۀ دروغین و کلیشهای باورهای غلطی که خانواده و جامعه
پیرامون ذهن و اندیشۀ او تنیده بودند ،رها ساخت و برای پرواز به اوج معنویرت و رسریدن
به شکوفایی حقیقی ،از آن بیرون پرید .مزلو هم عقیده دارد این افرراد «آمرادگی بیشرتری
برای مشاهدۀ واقعیت ها دارند تا اینکه تحت تأثیر ...گروه فرهنگیشان قرار داشرته باشرند»
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(مزلو .)218 :1372 ،بر این پایه ،او رفتار فرد خودشکوفا را متفراوت از هنجارهرای اجتمراعی
میدانست ( .)Francis & Kritsonis, 2006: 3ناصرخسرو نیز هرگز تسلیم باورهای کلیشهای
گروه فرهنگی غالب نشد و تنها به مسائلی توجه میکرد که حقانیت آن در اثرر مطالعره و
خِرَدورزی ثابت شده بود .او گاهی از مبانی ادبی پذیرفتهشرده انتقراد مریکررد و شراعران
شعرفروش را نکوهش میکرد .نقدهای ناصر در سطحی کالنتر با فضای مسموم ادبی آن
روزها ارتباط داشت که در اثر حمایت درباریان و همکاری شاعران منفعتطلب ایجاد شده
بود .شعر که می توانست ابزاری سودمند در پیشبرد اهداف عالیۀ اخالقی و دینی باشد ،بره
بازیچه ای در دست گروهی شعرساز منافق و اهل تزویر بدل شده برود .مضرامین مردحی،
خاصه مدح صلهای در آن سالها به صورت کلیشه و سنتی بردیهی درآمرده برود و غالرب
شاعران با ستایشهای اغراق آمیز و دروغین در حق شاهان و امیران بیکفایت و منحرف،
به مال و منالی رسیده بودند .در چنین شرایطی ،ناصرخسرو با درک درستی که از رسرالت
حقیقی شاعر و واقعیت شعر داشت ،به عرف ناپسند ادبی حاکم بر جامعۀ زمان خود حملره
کرد و آن را نکوهش کرد .زمانی اهمیت این نگرش بیشتر برجسته مریشرود کره بردانیم
ناصرخسرو پیش از تحوالت درونی و پیوستن بره اسرماعیلیان ،یکری از شراعران مرداح و
مصاحب درباریان و امیران بودهاست .بنابراین ،تنها برخورداری از ذهنی پویرا و اندیشرهای
شکوفا باعث میشود یک فرد از بدنۀ گرروه فرهنگری غالرب کره سرالهرا بره آن تعلرق
داشته است ،جدا شود و به راه و روشی دیگر گرایش پیدا کند و با دست کشیدن از عافیرت
دربار غزنوی ،تن به سختیها و خطرات سفر مصر دهد:
«ای شعرفروشررران خراسررران بشناسرررید
بر حکمت ،میری زِ چره یابیرد چرو از حررص

یکتررا نشررود حکمررت مررر طبررع شررما را
آب اَر بشررودتان برره طمررع برراک نداریررد
دلتان خوش گردد به دروغری کره بگوییرد
گررر راسررت بخواهیررد چررو امررروز فقیهرران
ای امررت برردبخت بررر ایررن زرقفروشرران

این ژرفسخن های مررا گرر شرعرایید
فتنررۀ غررزل و عاشررق مرردح امراییررد
تا از طمرع مرال شرما پشرت دوتاییرد
ماننررد سررتوران سررپسِ آب و گیاییررد
ای بیهُدهگویان کره شرما از فضرالیید
تزویرگراننرررد ،شرررما اهرررل ریاییرررد
جز کز خری و جهل چنین فتنه چرایید
(ناصرخسرو.)447 :1384 ،

ناصرخسرو بر این باور اسرت کره سریرت و مرنش انسرانهرای سرتمکار ،مبتنری برر
هنجارگریزی و قانونشکنی است .در نتیجه ،نباید به چنین اشخاصی اقتدا کررد .آنچره در
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آخر نصیب پیروان افراد ستمکار میشود ،هری اسرت و زیانکراران حقیقری خواهنرد برود.
ناصرخسرو چارۀ کار را در هنجارگریزی و پایان دادن به تقلید و پیروی کورکورانه میداند:
«ره و هنجررار سررتمکار همرره زشررت اسررت
هرررر کررره او برررر ره کفترررار رود ،بررریشرررک

مرررد را چررون نَبُرروَد جررز کرره جفررا پیشرره
چه شوی غرره بره راهرش چرو همری بینری
رنجرره و افگررار شرروی زو کرره چررو خارسررت او

ای خردمنررد مرررو بررر ره و هنجررارش
سررروی مرررردار نمایرررد ره کفترررارش
مارش انگار نه مردم ،سوی مرا مرارش...
کرره همرری غررره کنررد گنبررد دوارش
خرارت افگار کند چون کنرری افگرارش»
(همان122 :ر.)123

4ر3ر توجه ویژه به منطق و استدالل
مزلو معتقد است افراد خودشکوفا ،توانایی باالیی در استدالل ،فهم حقیقت ،نتیجهگیرری و
منطقی بودن دارند و با چنین مؤلفه های اخالقری ،بیشرتر در دنیرای واقعری و در طبیعرت
زندگی میکنند تا در انبوهی از مفاهیم ،افکار ،انتظارها ،باورها و کلیشرههرایی کره بیشرتر
مردم درگیرر آن هسرتند (ر.ک؛ مزلرو217 :1372 ،رر .)218نگراهی بره سراختار قصریدههرای
ناصرخسرو نشان می دهد که شاعر در قریب به اتفاق موارد ،با طی روندی منطقری ،یکری
پس از دیگری مقدمهچینی میکند تا در پایان ،دیدگاههرای مهمری را کره در ذهرن دارد،
بازگو نماید .حقانیت خاندان پیامبر اسالم و نیز روایی آیرین اسرماعیلی و خلیفرۀ فراطمی،
مهمترین برآیندهای سلسلهمراتب منطقی سررودههرای ناصرر محسروب مریشروند .او از
استدالل ،برهان ،منطق و دیگر ابزارهای قانع کردن مخاطب ،برای تبلیغ اندیشۀ خود بهره
برده است .به عنوان مثال ،شاعر ،در قصیدهای با عنوان «بگذر ای باد دلفرروز خراسرانی»،
ابتدا از روزگار ناخوشایندی که در یمگان و دور از وطن تجربه کردهاست ،سخن میگوید و
بیان میدارد که بیگناه در این سرزمین محبوس شدهاست:
«انرردر ایررن تنگرری برریراحررت بنشسررته
دل پُرانرررردوهتررررر از نررررارِ پُردانرررره

خالی از نعمت وَز ضیعت و دهقرانی...
ترن گردازنردهتر از نرال زمرسرترانی»
(ناصرخسرو.)435 :1384 ،

در ادامه ،چرایی و عامل آوارگی خود را بازگو میکنرد و بره انتقراد شردید از عباسریان
اهریمنخو و کارگزاران آنها میپردازد و از خیانتهای این جماعت در حقّ اهالی خراسان
سخن به میان می آورد و از ایشان با عناوین «بهانهجو»« ،سرپاه دیرو»« ،سر کهردانی» و
«سفیه» یاد میکند:
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«بهنررهجویرران و جررزین هرری بهانرره نرره
چه سرخن گرویم مرن برا سرپه دیروان
پرریش ناینررد همرری هرری مگررر کررز دور
نکنررد بررا سررفها مرررد سررخن ضررایع
آن همرری گویررد امرررروز مرررا برررددین
ای نهرراده برره سررر انرردر کلرره دعرروی

کرره تررو بدمررذهبی و دشررمن یررارانی
نررره مررررا داد خداونرررد سرررلیمانی...
بان دارند همی چون س کهردانی...
نرران جررو را کرره دهررد زیرررۀ کرمررانی
کررره بجرررز نرررام ندانرررد زِ مسرررلمانی
جانت پنهان شده در قُرطرۀ نرادانرری»
(همان435 :ر.)436

سپس از راه حلی (یعنی ،پیوستن به اسماعیلیان و نهادن داغ مستنصر فاطمی بر سینه،
پیشانی و جان) سخن میگوید که از دید او نجاتبخش است و مقدمات رهایی مردم
فریبخورده و سادهاندیش را فراهم میکند .بنابراین ،نگاه او آمیخته به مسائل سیاسی و
دینی است که این موضوع با توجه به مقام ناصرخسرو ،یعنی حجت جزیرۀ خراسان،
بدیهی به نظر میرسد.
«گرررر ترررو را یررراران زهررراد و بزرگاننرررد
مررن از اسررتاد تررو دیررو و زِ تررو بیررزارم
اگرررر از خانررره و از اهرررل جررردا مانررردم
داغ مستنصرررررر باللررررره نهادسرررررتم
گررر برردو بنگررری امررروز یکرری لحظررت

چون تو بر سیرت و بر سنّت دیوانی ...
گفتم اینرک سرخن کوتره و پایرانی...
جفت گشتهستم برا حکمرت لقمرانی...
برر بَرر و سرینه و برر پهنرۀ پیشرانی...
طاعتی گرردد و بیچراره و فررررمانی»
(همان436 :ر.)437

منطقی که ناصرخسرو بر پایۀ آن به شرح و تحلیل دیدگاههرای سیاسری ،اجتمراعی و
دینی خود پرداخته است ،رن و برویی مرذهبی دارد .هردفی کره شراعر بررای تحقرق آن
می کوشد ،برقراری حکومت اسماعیلیان در جزیرۀ خراسان است و برای تحقق این هردف،
از هر ابزاری که یاریگر او باشد ،استفاده میکند .نگاه ناصرخسرو به مقولههرای منطرق و
استدالل صرف و مطلق نیست و نمودی دینی و مذهبی دارد .از این رو ،موضوعات منطقی
و استداللی شرح شده از سوی ناصر باید در چهارچوب آیین اسرماعیلی بررسری و تحلیرل
شود.

4ر4ر استقبال از پدیدههای ناشناخته
مزلو عقیده دارد افراد خودشکوفا از ناشناختهها احساس ترس ندارند و در پی فهمیردن آن
هستند .در نتیجه ،بهسادگی این مسائل را میپذیرند «و در مورد آن احساس راحتی دارند و
اغلب حتی بیشتر از پدیدههای شناختهشده مجذوب آن میشوند .آنها نه تنها آنچه را که
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مبهم و نامتشکل باشد ،تحمل میکنند ،بلکه به آن عالقهمنرد نیرز هسرتند» (مزلرو:1372 ،

 .)218ناصرخسرو نیز وقتی برای نخستین بار با موازین آیین اسماعیلی (پدیردۀ ناشرناخته)
آشنا شد ،بی آنکه از روی تعصب دینی و یا ترس از گمراه شدن ،به ردّ و طرد آن بپرردازد،
به مطالعه در مبادی این مذهب پرداخت و پس از پرژوهشهرا و بررسریهرای گونراگون،
حقانیت آن را بر خود محرز دید و با دوری از آیین کهن (پدیدۀ شناختهشده) بره آیرین نرو
گرایید و جذب آن شد.
ناصرخسرو مذاهب شافعی ،مالکی و حنفی را بررسی کرد (پدیدههای آشنا) و پیروان این
مذاهب را در پاسخ به پرسشهایش ناتوان یافت .بدین ترتیب ،او راهی سفری سخت شرد
و با پارسیان ،تازیان ،هندوان ،مانویان ،صابئیان و دهریان (پدیدههای ناآشنا) این پرسشها
را در میان گذاشت (ر.ک؛ نادری ،)33 :1389 ،ترا اینکره مرذهب اسرماعیلی بره زعرم ناصرر،
پاسخهایی درخور برای سؤال هایش ارائه داد و بره جران تشرنۀ علرمآمروز او آب حقیقرت
رسانید .ناصر در برهۀ دیگری از زندگی خود ،این مسئله را تکرار نمود و آن ،هنگامی برود
که از خراسان رانده شرد و بره یمگران گریخرت .برا آنکره پرای در محیطری ناشرناخته و
تجربهنشده میگذاشت ،اما با شناخت درستی که از واقعیتهای جامعه پیدا کرده بود (فساد
و ناروایی عباسیان) ،بر این ترس غلبه کرد و با تکیه بر تواناییهرای خرود ،برا زنردگی در
یمگان انس گرفت و به درجهای از شکوفایی رسید که محبوب قلوب ساکنان آن دیار شد.
ناصرخسرو دربارۀ اعتبار علمی خود در این سرزمین میگوید:
«مانررده برره یمگرران برره میرران جبررال
یکسررررره عشرررراق مقررررال مننررررد
وَز سررخن و نامررۀ مررن گشررت خرروار
نررام سررخنهررام مررن از نظررم و نثررر
گرررر شرررنوندی همررری اشرررعار مرررن

نیسررتم از عجررز و نرره نیررز از کررالل
در گرره و بیگرره برره خراسرران رجررال
نامرررۀ مرررانی و نگرررارش نکرررال
چیسررت سرروی دانررا سررحر حررالل
گنر شدی رُؤْبَره و عرجرراج الل»
(ناصرخسرو.)347 :1384 ،

«ای حجرررت زمررررین خراسررران تررررو
پنهرران شرردی ولیررک برره حکمررتهررا
از شررخص تیررره گرچرره برره یمگررانی

هرچنررررد قهرکررررردۀ غوغررررایی
خورشرررریدوار شررررهره و پیرررردایی
از قرول خروب بررر سرَرِ جروزایری»
(همان.)8 :
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4ر5ر نداشتن ثبات روحی و ذهنی در برخی موارد
علیرغم وضعیت باثباتی که افراد خودشکوفا و آگاه به واقعیت دارند ،ولی گاهی که شرایط
ایجاب کند ،میتوانند «بهراحتی بی نظم ،نامرتب ،آشفته ،مبهم ،مردد ،نرامطمئن ،متزلرزل،
بیدقت و نادرست باشند (کره همرۀ ایرنهرا در لحظرههرایی خراص در ...زنردگی کرامالً
مطلوباَند)» (مزلو .)219 :1372 ،نگاهی به دیوان ناصرخسرو نشان میدهد که او هم گراهی
بنا بر اقتضائات روحی و جسمی و در اثر فشارهایی که از سوی دشمنان بر او وارد میشد و
نیز شرایط سخت زندگی در یمگان ،عنان از کف میداد و متخاصمان را بره براد دشرنام و
ناسزا می گرفت .ناصرخسرو از ناصبیانی که از حرف حق رویگرردان بودنرد و بردون آنکره
سخنانش را بشنوند ،او را به الحاد و بددینی متهم میکردند ،ناالن و غضربناک برود و بره
این دلیل ،گاهی در سرودههای خود از این جماعت با صفتهایی منفی یاد میکرد .دشتی
در این زمینه میگوید تنها طرز فکر عوام نبود که ناصرخسرو را به ستوه میآورد و زبان او
را به تعرض و پرخاشگری باز میکرد ،بلکه عاملی که بیش از هر چیزی او را رنج مریداد،
آزار و ستم روزافزون ترکان سلجوقی بود که از هی ظلم و تجاوزی نسبت به مردم دریرغ
نمیکردند (ر.ک؛ دشرتی .)118 :1362 ،البتره شرایان ذکرر اسرت کره بخشری از مهرمتررین
روشنگری ها و حکمتآمروزیهرای شراعر در همرین حراالت تشرویش و آشرفتگی روی
دادهاست:
«هسررت شررگفت آنکرره همرری ناصرربی
نیسررررت عجررررب کررررافری از ناصرررربی
ناصررربیی ای خرررری سررروی نرررار سرررقر

سرررریر نخواهررررد شرررردن از کررررافری
زآنکررره نباشرررد عجرررب از خرررر ،خرررری
چرررند روی بررررر اثررررر سررامررررری »

«ناصبی را چشم کور است و تو خورشرید منیرر
نیست مردم ناصبی نزدیک من البل خر اسرت

(ناصرخسرو.)54 :1384 ،
زین قبَل مر چشم کورش را به تو دیدار نیست
طبع او خروار هست اَر صورتش خرروار نیسرت»
(همان.)314 :

«ایررن جهرران الفررنجگرراه علررم توسررت

سر مزن چرون خرر در ایرن خانرۀ خرراب»
(همان.)410 :

4ر6ر روشنفکری و پژوهشگری
آخرین ویژگی مهمی که مزلو برای انسانهای خودشکوفای آگاه به واقعیت مطرح میکند،
این است که آنها بسیار «روشنفکر ،پژوهشگر و عالِم هستند» (مزلو .)218 :1372 ،نمودِ ایرن
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مشخصه در اندیشه و شخصیت ناصرخسرو آشکارا دیده میشود ،به طوری که معاصران او
در این زمینه گفتهاند:
«در علم ملل و نِحَل و کسب اطالع بر مذاهب و ادیان نیز رنج فراوان بردهاسرت ،و
نه تنها مذاهب اسالمی را غور رسمی کرده ،بلکره ادیران دیگرر ،ماننرد دیرن هنردوان،
مانویان ،صابئین ،یهود ،نصاری و زردشتیان را نیز تحصیل کردهاست و از کتراب زنرد و

پازند مکرر صبحت میکند» (شهیدی.)640 :1353 ،
افزون بر این ،آثاری که شاعر در شماری از شاخههای علوم متداول آن روز ،همچرون
ادب ،حکمت و کالم از خود به یادگار گذاشته ،سند محکم دیگری در تأییرد ایرن مطلرب
است .همچنین ،ناصرخسرو بارها از خود با عنوان «حکیم» و «عالِم» یاد کردهاست و از عوام
و خواص درخواست نموده با خواندن شعرهای او و تدبر در آن ،ظرف وجودی خود را از آب
حکمت پُر کنند و مقدمات الزم را برای رسیدن به درجات خودشکوفایی فراهم آورند (ر.ک؛
ناصرخسرو 9 :1384 ،و همران .)409 :دیوان ناصرخسرو مشحون از ابیراتی اسرت کره در آن از
مقام شامخ علما تجلیل شدهاست و دانشاندوزی و حکمرتآمروزی بره انحرای گونراگون
ستایش و تبلیغ شدهاست:
«جهرران اسررت برره آهررن ببایرردش بسررتن
دو چیررز اسررت بنررد جهرران :علررم و طاعررت
تنررت کرران و جرران گرروهر علررم و طاعررت
«هر که جران خفتره را از خرواب جهرل آوا کنرد
علم چون گرماست ،نادانی چرو سررما از قیراس
مرررد را سررودای دانررش در دل و در سررر شررود
خون رسوایی است نرادانی ،بررون بایردش کررد
غدر و مکر و جهل ،هر سره منکراعردای تواَنرد

برره زنجیررر حکمررت ببنررد ایررن جهرران را
اگررچررره گشررراد اسرررت مرررر هررر دوان را
بدیرررن هرررر دو بگمرررار تررن را و جررران را»
(همان.)10 :
خویشتن را گرچه دون است ای پسری واال کند...
هرکره از سررما گریرزد ،قصرد زی گرمرا کنررد
چونش ننر و عرار نرادانی بره دل صرفرا کنرد
از رگ دل پرریش ازانررک او مررر تررو را رسرروا کنررد

زود باید مرد را کرو قصرد ایرن اعردا کررند»
(همان.)387 :

«زِ دانرررش یکررری جامررره کرررن جانرررت را
مگررر جهررل دَردسررت و دانررش دواسررت

کرره برریدانشرری مایررۀ کررافری اسررت...
کره دانرا چنرین از جهالررت بررری اسررت»
(همان.)109 :

ناصرخسرو به عنوان شخصیت علمی و دینی برجسته در جامعه ،برا تکیره برر ویژگری
پژوهندگی و کنکاشگری ،به تحلیل و تشریح مسائل گوناگون پرداخت و در نتیجۀ اقدامات
او ،بسیاری از مردم با واقعیتهای جامعه آشنا شدند و به ماهیت اصلی حکومتهای وقرت
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پی بردند .ناصرخسرو با ترویج مقولههای خردورزی و دانشآمروزی ،گرامهرای مهمری در
افزایش سطح آگاهی و شکوفایی فکری مردم جزیرۀ خراسان برداشت.

5ر نتیجه
در میان مکتبهای گوناگون روانشناسری ،انسرانگرایری جایگراه ویرژهای دارد .نماینردۀ
برجستۀ این مکتب ،آبراهام مزلو ،با ارائۀ نظریۀ خودشکوفایی گامی مهم در شناخت ابعراد
مثبت و مبتنی بر واقعیت شخصیت انسانی برداشت .یکی از شاخصههای مهم این نظریه،
درک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ آسان تر با آن است .از سوی دیگر ،در میان چهرههای
ادبی فارسيزبان ،ناصرخسرو شخصیتی واقعگرا به شرمار مریرود کره آدمری در منظومرۀ
فکررری او جایگرراه مهمرری دارد .تطبیررق اندیشرره و شخصرریت او بررا مؤلفررههررای نظریررۀ
خودشکوفایی نشان می دهد که ناصرخسرو پیوسته تصویری مبتنی بر شرناخت درسرت از
واقعیت های عیني و ملموس و در عین حال ،انتزاعی از جهان پیرامون خود ارائه دادهاست
که این نگرش با دیدگاههای مزلو همخوانی دارد .یکی از نشانههای قدرت باالی شناخت
شاعر نسبت به واقعیت های پیرامون ،دیدگاه او دربارۀ عباسیان و عمّال غزنوی و سلجوقی
آن هاست .ناصرخسرو با وجود اینکه چند دهه از عمر خود را در دربار غزنوی گذرانده برود،
به واسطۀ قوۀ ادراک باالیی که داشت ،به ماهیت فاسد این حکومتها پری بررد و ضرمن
گسستن از این جماعت ،علیه آنها مبارزه کرد .ناصر در ادب فارسری ،نخسرتین شراعری
است که نگرشی اعتراضی ،انتقادی و سنتشرکن نسربت بره مبرانی سیاسری ،اجتمراعی،
فرهنگی ،مذهبی و یا حتّی ادبی حاکم بر جامعه دارد .موضوع دیگر ،منطقری برودن افرراد
خودشکوفاست .نگاهی به ساختار قصاید ناصر نشان میدهد که او همواره سعی کردهاست
با یک روند منطقی و پلکانی ،ابتدا مقدمه چینی کند و در پایان شعر ،تفکررات خرود را بره
مخاطب انتقال دهد و او را به یک نتیجهگیری وادارد .حقانیت خاندان پیامبر و نیرز روایری
مذهب اسماعیلی ،مهمترین برآیندهای سلسلهمراتب منطقی قصیدههای ناصر برودهاسرت.
طبق نظریۀ مزلو ،افراد خودشکوفا از ناشرناخته هرا ترسری ندارنرد و بیشرتر از موضروعات
شناختهشده به آن تمایل نشان میدهند .ناصرخسررو نیرز در ابتردا پرسرشهرای دینری و
فلسفی خود را با امامان شافعی و حنفی (پدیدههای آشنا) در میران گذاشرت ،ولری وقتری
پاسخ درخوری نیافت ،بدون هراس و با میل و شوق وافر به گفتگو با پیشوایان دیرنهرا و
مذهبهای دیگر (پدیده های ناآشرنا) پرداخرت ترا اینکره از طریرق گرویردن بره مرذهب
اسماعیلی ،به آرامش و سکون فکری رسید .بر پایۀ نظریۀ مزلو ،افرراد خودشرکوفا گراهی
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میتوانند بی نظم ،مردد ،آشفته و متزلزل باشند .ناصر نیرز گراهی بره دالیرل گونراگون ،از
جمله :دوری از وطن ،شرایط سخت زندگی در یمگان ،نادانی و تعصب ناصبیان و نیز جور
و فریبکاری عباسیان و سالطین غزنوی و سلجوقی عنان از کف مریداد و برا اندیشرهای
آمیخته به آشفتگی و تزلزل شعر میسرود و به مخالفان میتاخت .در مجموع ،با توجه بره
مباحث طرحشده ،می توان گفت که ناصرخسرو با تکیه بر درکی درست ،برا واقعیرتهرای
موجود در جامعه ارتباطی منطقی برقرار کرد و با نیت روشنگری به بازگفرت ایرن مسرائل
پرداخت.
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