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چکیده

تاريخ دريافت93/12/25 :
تاريخ پذيرش94/8/25 :

به نام «خداوندی که در وحدت قدیم ست از همه اشیا» (ناصر خسرو ،دیوان)1/1 ،
«ناصرخسرو قبادیانی» یکی از چهرههای درخشان ادبی و علمی قرن پنجم ایران است که خالف
رس��م زمانهاش عوض مدیحه سرایی س�لاطین و امرا و خوشباشی و کامجویی ،اشعار و افکارش را
تمس��ک به آیات قرآن ،احادیث ،راه و روش ائ ّمه به ویژه حضرت علی(ع)وخلفای فاطمی درگرو
با ّ
تمجید و تجلیل از حق ،کسب فضیلت ،دانش ،ستیزه و انتقاد علیه مفاسد و زشت کاریهای اجتماعی

زمانه ،زهد مثبت و ستیهنده قرار میدهد.
او خواس��تار جامعهای اس��ت پاک و من ّزه یا به تعبیری «آرمان شهری» که دور از مفاسد اجتماعی

باش��د و معتقد است که چنین جامعهای جز زیر سیطرهی «دین حق» تحت لوای مذهب اسماعیلی به
وجود نمیآید ،غـزل و مـدیحهی س��ـالطین را گزافه میش��مارد و از ش��ـاعرانی که از عشق و میو
مطرب سخن میگویند ،بیزاری میجوید.
توجه این مقاله به «انتقاد ناصرخس��رو به اشخاص و طبقات اجتماعی در دیوان
بر همین اس��اس ّ

اشعارش» از مخالفان چه خواص و چه عوام معطوف شده است.

او اش��خاص و طبقات حاکم زمانهاش از جمله« :ناصبی��ان ،فقها ،علما ،واعظان و خطیبان ،خلفا،
امیران خراسان ،حاکمان و ستمکاران ،سالطین و شاهان ،چاکران و وابستگان قدرت ،شعر فروشان و
اهل غزل ،فریفتگان دنیا و زمان ،اهل هوا و هوس ،افراد جاهل وعوام ،طمع کاران و اهل آز ،ریاکاران
و چاپلوسان ،خراسان و خراسانیان» را مورد انتقاد قرارداده است.
کلید واژگان :اسماعیلی ،ناصبی ،خلفا ،فقها ،سالطین ،شاعران مدّ اح.
 - 1دانشيار و عضو هيأت علمي و عضو هيأت علمي دانش آموخته رشتهي زبان و ادبيات فارسي ahmadzakeri94@gmail.com

 - 2کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی
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«مقدمه»
چــاکـــرنان پاره گشــت فضل و ادب

عل��م ب��ه مک��ر و ب��ه زرق معج��ون ش��د

زهد و عـــدالت سفال گشت و حــجر

جه��ل و س��فه ز ّر و د ّر مکن��ون ش��د

(ناصر خسرو ،دیوان ،به تصحیح استاتید؛ مینوی و محقق 6/37 :1387 ،و)7

ناصر خس��رو قبادیانی ،حکیم و ش��اعر مکتبی و خردگرای قرن پنجم ،معروف به
ناصر ،مل ّقب به "حجت" س��رحلقهی منتقدان اجتماعی ،فیلسوف و جهانگرد ،صاحب
سبک ،لفظ و اندیشه را در خدمت مبارزه و عقیدهاش درآورده و در شعر و نویسندگی
تح ّولی عظیم ایجاد نموده اس��ت و به ک ّلی قصیده را در خدمت خرد و فکر اخالقی و
اجتماعی و راستای اندیشهي مکتبی قرار داده است.

یکی از امتیازات او نسبت به شاعران هم ردیف و هم عصرش ،این است که او مب ّلغ
مذهب «اس��ماعیلیه» ( )1بود و این اعتقاد او موجب میگردید که او آن چه میگفت و
مینوشت ،همان چیزی باشد که به آن اعتقاد داشته است( .محقق ،سی قصیده)1373 :8 ،
ناصرخسرو مفاسد و زشت کاریهای اجتماعی زمانهی خود را به خوبی درک کرد
و یک تنه زبان به اعتراض و خرده گیری گشود و همین موجب شد که نتواند در شهر
و دی��ار خوی��ش بماند و در پایان عمر با دلی پر از ان��دوه د ّرهی یمگان را برای خود
شر مردمان فرومایه و دیو سیرت در امان باشد؛ او به اصطالح
ملجأ و مأوا گزیند تا از ّ

جنگ س��ردی را در پیش گرفت و با موعظه و نصیحت و بدگویی از خلفا و دس��ت
نشاندگان آنان و برمال ساختن زشت کاریهای امرا و فقهای زمان خود ،کاخ روحانیّت
و معنویّت آنان را بی پایه جلوه داد( .مح ّقق ،پانزده قصیده :1340 ،مقدمه ،ص )3
چنان که گوید:

نعلی��ن و ردای ت��و دام دیوس��ت

نزدی��ک م��ن آن نع��ل ی��ا ردا نیس��ت
(ناصرخسرو)38/51 :
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دجاالن بر آن نشستهاند و
او برای منبری که جایگاه پیامبران و پارس��ایان اس��ت اما ّ
به ستایش دیوان
عبّاسی و سلجوقی پرداختهاند ،بر میآشوبد و میگوید:
دج��ال
ب��ر منب��ر ح��ق ش��ده س��ت ّ

خام��ش بنش��ین ت��و زی��ر منب��ر

آن��ک او ب��ه م��راد ع��ام ن��ادان

ب��ر رفـ��ت ب��ه منـب��ر پیـمبـ��ر
(همان 40/43 ،و )42

حکیم ناصر خس��رو اهل چون و چراس��ت و با کس��انی که به تقلید صرف روی
آوردهاند ،میتازد:
دی��ن ت��و ب��ه تقلی��د پذیرفت��های

دی��ن ب��ه تقلی��د ب��ود سرس��ری
(همان)15/26 ،

او از تش��کیالت س��ود جویانه و ریاکارانهی س�لاطین و ام��رای وقت و از وضع
نابس��امان اجتماعی زمانهاش به خش��م میآید و جوش��ش درون��ش را این گونه بیان
میدارد:
نیس��ت س��وی م��ن س��ر قیص��ر خطی��ر

گ��ر ز زر ب��ر س��ر م��رو را افس��ر اس��ت

چ��ون هم��ی قیص��ر ز زر افس��ر کن��د

نیس��ت او قیص��ر ک��ه خر یا اس��تر اس��ت
(همان 35/16 ،و )36

ش��اید بهتر باش��د ،ناصر خس��رو را قبل از این که ش��اعر بنامیم ،مجاهدی حقیقی
بخوانیم زیرا شعر در زبان او به منزلهي شمشیر ّبرانی بر ضد ّ ستمکاران ،متجاوزان حقّ
مردم ،به خصوص غاصبان خالفت و تمام عوامل ظلم و جور است.

بطور ک ّلی ستیزه و انتقاد ناصر خسرو به چند بخش تقسیمبندی میشود:
 انتق��اد به «اش��خاص و طبقات اجتماعی» از قبیل :ناصبی��ان ،فقها ،علما ،واعظانو خطیبان ،خلفا ،امیران و س�لاطین ،ش��اهان ،شعرفروشان ،فریفتگان دنیا و اهل هوا و
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هوس ،ریاکاران ،اهل خراسان و....
 انتقاد به مذاهب و فرقههایی همچون :اشعری و معتزلی ،اهل حدیث ،اهل قیاسو رأی ،اهل تنزیل (ظاهری) ،حروری ،دهری ،زردش��تی ،ش��افعی و مالکی ،صابئین،
کرامی ،کیال و مرجئه و....
طباعیّ ،

 -انتقاد به عناصر طبیعی همچون :دنیا(جهان) ،فلک ،دهر(روزگار) ،گیتی ،گنبد و....

در ای��ن مقاله ،فقط به بخش «انتقاد به اش��خاص و طبق��ات مختلف» پرداخته وبه
جهت اختصار ،کمترین ش��اهد مثال ذکرگردیده اس��ت ،امید اس��ت ،با وجود نواقص
احتمال��ی ،نظر خوانن��دگان گرانمایه و فاض��ل را جلب نماید .الزم به ذکر اس��ت که
مالک ارجاع در ش��واهد ش��عری «دیوان ناصرخس��رو ،تصحیح اس��تاد مجتبی مینوی

ِ
نوش��ت تحقیق «ناصرخس��رو» ذکر
و دکت��ر مه��دی مح ّقق» میباش��د ک��ه در درون
شده است.
همچنین ش��مارهي قصاید در طرف راست ممیز و ش��مارهي ابیات درطرف چپ
ممیز آورده شده است.
«انتقاد به ناصبیان»
رافضی��م س��وی ت��و و ت��و س��وی م��ن

ناصبئ��ی نیس��ت ج��ای تن��گ دل��ی
(ناصرخسرو)23 / 135 :

ناصب��ی« :گروهی یا کس��انی ک��ه علی ب��ن ابیطالب (ع)را دش��من میدارند».
(ناظ��م االطبا و لغت نامهی دهخدا) و (احمد س��یّاح ،فرهنگ بزرگ جامع نوین،

ج3و ،)4ناص��ب :اهل نصب ،بر پ��ای دارنده ،قائم کننده( .ناظم االطبا) ،دش��من
دارنده(.آنندراج) و«لقبی اس��ت که ش��یعیان به اهل تس��نّن که دش��منی حضرت
علی(ع) را در دل داش��تند ،میدادند و در برابر آن اهل تس��نّن ،شیعیان را رافضی
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میخواندند»( .مح ّقق ،ش��رح بزرگ)319 :1386 ،
اه��ل س��نّت و جماعت عموم فرق ش��یعه را به س��بب این که خلفای س��ه گانه را
رفض(ترک) کردند ،رافضه خواندند( .خاندان نوبختی ،ص  256و حاج س��یّد جوادی،

دایر ة المعارف تشیّع.)256 :1386 ،

جهت تسمیّهی شیعیان به «رافضه» دو ع ّلت ذکر کردهاند؛ فخرالدّ ین رازی گفته است:

«از این جهت آنها به نام روافض خوانده ش��دند که زید بن علی بن حسین در کوفه به
هش��ام بن عبدالملک خروج کرد ،گروهی از ی��اران او به ابوبکر بدگویی کردند که زید
آنها را از آن کار منع کرد ،آنها به همین ع ّلت او را در میدان جنگ ترک کردند و تنها
دویس��ت نفر با او باقی ماندند ،او به آنها گفت« :رفضتمونی ؟ گفتند ،بلی» ،از آن وقت
این نام «رافضی» بر آنها و بعدها بر همهی ش��یعیان گفته ش��د» .ابوالحسن اشعری گفته
اس��ت« :بدین س��بب به آن ها«رافضه» گفته شده اس��ت که امامت ابوبکرو عمر را ترک
کردند .آنها کسانی بودند که میگفتند :پیامبر اسالم با نص ،حضرت علی بن ابی طالب
را خلیفهی خود گرداند»( .مشکور ،تاریخ عقاید و مذاهب شیعه)311 :1371 ،
شهرس��تانی آورده اس��ت...« :ازاین جهت زید بن علی روا داش��ته که مفضول امام
باش��د ،با وجود فاضل» ،ش��یعیان کوفه چون او را مخالف لعین شیخین دیدند ،وی را
ترک کردند( .شهرستانی ،توضیح الملل ،ج)202 ،1373 ،1
در وجه دین در مورد اعتقاد به امام چنین آمده است« :و نیز گوییم که روا نیست که
خلق از ذات خویش راه راست یابد ،هر که گوید من صالح دین خویش دانم آن کس
را خدای تعالی رد کرده باش��د( .»...ناصرخسرو ،وجه دین )113 :1382 ،ناصرخسرو
اعتقاد خود را این گونه تصریح کرده است:
ز پیغمب��ر م��ا وص��ی حی��در اس��ت

چنی��ن زی��ن قب��ل ش��یعت حیدری��م
(ناصرخسرو)37/ 241 ،
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در اعتقاد ش��یعیان معرفت امام معرفت خداس��ت که انسانها را به آن حقیقت ازلی
ک��ه در وجودش نهان بود رهبری میکرد( .بدره ای ،فرقۀ اس��ماعیلیه 219 :1369 ،او
در مورد امام گوید« :امام و نام او ،نام خداست»( .ناصرخسرو ،وجه دین)111 :1382 :

در بیت��ی ناصب��ی را به جهت عدم اطاعت از خط حضرت علی(ع) س��زاوار به دار
کشیدن میداند:
ت��ا ننه��د س��ر ب��ه خ��ط طاع��ت او ب��ر

ناصب��ی ش��وم را س��ر از در دارس��ت
(ناصرخسرو)43 / 23 :

ش��اعر در قصایدی با لحن گزنده تر به ناس��زا گویی روی میآورد و ناصبی را به
معرفی میکند:
حماقت و کافری و پیرو مسلک سامری ّ
هس��ت ش��گفت آنک��ه هم��ی ناصب��ی

س��یر نخـواه��د ش��ـدن از کافـ��ری

نیس��ت عـــج��ب کافــ��ری از ناصب��ی

زانـک��ه نباش��د عج��ب از خــر ،خری

ناصب��ی ،ای خــ��ر ،س��وی ن��ار س��قر

چــن��د روی ب��ر اث��ر س��امــری؟...

راهب��ر تـ��و چـ��و یکـ��ی گمرهس��ت

از ت��و نــخواه��د دگ��ری رهب��ری...
(همان 3 / 26 ،و  4و  5و )9

توجه به ابیات فوق ،شاعر جز حضرت علی(ع) ،دیگر خلفا را گمراه قلمداد میکند.
با ّ
«انتقاد به فقها و علما»
ناص��ر خس��رو در جامع الحکمتین دربارهی فقها لقب��ان میگوید« :و امروز فقها
لقبان دین اس�لام همی گویند :اگر کس��ی گوید :امروز هم��ی از آمدن آفتاب پدید
آید یا من بدانم کدام س��تاره رونده اس��ت و کالم ثابت اس��ت ،او کافر اس��ت .و
جه��ل را ب��ر علم گزیدهان��د و همی گویند :م��ا را با چون و چرای��ی آفرینش کار
نیست(.»...ناصرخس��رو ،جامع الحکمتین 11 :1363 ،و )12
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او فقهایی را که در طلب مقام و مال هستند و از علم ،دین ،تع ّمق و گرایش عقلی

به دورند ،این گونه به تصویر میکشد:

زانکه نــجویی همی نه علـم و نه دین بل

در طل��ب اس��ب و طیلس��ان و ردای��ی

مــردم بـه حکمت بـها و قیـمت گــیـرد

زی��ب زنانس��ت شش��تری 2و بهای��ی....3
(ناصرخسرو 49 / 42 ،و )50

تمس��ک ب��ه رخصت و
یک��ی از مفاس��د دوره که گریبانگیر فقیهان بوده اس��تّ ،

حیلتهای 4فقهی جهت فریب عوام مردم و ش��رعی جلوه دادن اعمال ناپس��ند بوده

است که در فقه ابوحنیفه بیشتر مشاهده شده است ،چنانکه ثعالبی گویدُ « :ه َولَم یُسبَق
ف��یِ ِ
الحیَل الفِقهِ َّیة»( .ثعالبی ،لطائفالمعارف ،ص ،68به نقل از محقق ،تحلیل اش��عار،
)363 :1363

ناصر خسرو در جایی در انتقاد به آنها میگوید:
شاید که بگریند بر آن دین که فقیهانش

آنن��د ک��ه دارن��د کت��اب حی��ل از ب��ر

گـر فقه بود حیلت و محتال فــقیهست

جال��وت س��زد حاک��م و ه��اروت پیمبر...
(ناصرخسرو 40 / 59 :و )41

او فقیهان زمانهاش را به رش��وت خواری محکوم میکرد؛ چرا که با گرفتن رشوه،
توس��ل به حیلتهای فقهی و رخصت و زیر پا گذاش��تن حقوق مردم به نفع طبقهی
با ّ

متم ّول و صاحب قدرت حکم صادر مینمودند:
ایـن رشــوت خواران فقـهااند شــما را

ابلی��س فقیهس��ت گ��ر اینه��ا فقهاان��د

از بهــر قضا خواستن و خوردن رشـوت

فتن��ه هم��گان ب��ر کت��ب بی��ع و ش��را اند

رشوت بخورند آنگه رخــصت بدهندت

ن��ه اهــ��ل قـضااند ب��ل از اه��ل قفااند...
(همان 44 / 114 ،و  45و )46

بُعد وسیعی از اعتراض شاعر به علمای غافل فارغ از علم دین میباشد ،او معتقد
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است که آنان از علم تهی هستند و چیزی جز قیل و قال در خود ندارند:
ای بســـر بــرده خـــیره عـــمر طویل

هم��ه ب��ر ق��ال ق��ال و گفت��ن قی��ل...

چــون بود بر حـــرام وقـــف تـــنت

ی��ا ب��ود ب��ر هج��ا زبان��ت س��بیل...
(همان 1 / 55 ،و)35

توسل به حیلههای
او در جایی علمای اهل حیلت و رخصت را همچون فقها که با ّ

ش��رعی و فقهی ،احکام را قابل انعطاف و به نفع خصمانی که کیس��هی رشوت را باز
مینمایند ،به انتقاد میگیرد و آنها را وزیر ابلیس و همچون چارپایانی تص ّور میکند که
پیوسته جهت رسیدن به منصب مانند عصا بر درگاه سالطین ایستاده اند:

ای حــیلت سـازان جهالی عــلما نــام

ک��ز حیل��ه م��ر ابلی��س را وزرایی��د

ی رشوت بگشاید
چون خصم سر کـیسه 

در وق��ت ش��ما بند ش��ریعت بگش��ایید...

انــدر طلب حکم و قضا بر در سلطــان

مانن��د عصا مانده ش��ب و روز ب��ه پایید...

فوج عــلمــا فرقــــت اوالد رسولــند

و ام��روز ش��ما دش��من و ض��دّ علمایید...
(همان 26 / 213 ،و  27و  29و )32

ناص��ر به علمایی که بر مبنای نف��اق و دو رویی آن چه را که وعظ میکنند ،به کار
نمیبندند ،میتازد و علمایی را که تصویر و دور نمایی ساده لوحانه از بهشت در برابر
مردم ترسیم میسازند ،به باد انتقاد میگیرد:
وان��ت گوی��د« :ب��ر س��ر هفـت��م فل��ک

ج��وی آب و ب��اغ و ن��اژ و عرعر اس��ت...

گ��ر بهش��تی تش��نه باش��د روز حــش��ر

او بهش��تی نیس��ت ب��ل خود کافر اس��ت
(ناصرخسرو 20 / 16 :و )40

بدین ترتیب او در مواردی معاد جس��مانی را منکر میش��ود ک��ه با زبانی زننده از
نعمتهای بهشتی یاد میکند و در این موارد دچار تناقض گویی شده است که گاهی
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الس��رائ ِ ُر»( .روزی که اس��رار
مخالفانش را با بهره گیری از تعلیمات قرآنی« :یَو َم تُب َلی َّ

باطن شخص آشکار میشود)( .طارق  )9 /از روز حساب میترساند:
آن دان به یقــین که هــر چه کرده ستی

ام��روز ،ب��ه محش��ر آن ف��رو خوان��ی

زان روز بتــــرس کــانـــدرو پیــــدا

پنهان��ی...

آی��د،

هم��ه

کاره��ای

(ناصرخسرو25 / 28 :و )26

برتلس در کتاب ناصر خسرو و اسماعیلیان از علما لقبان با عنوان « َک ّرامیان» یاد کرده

مجرد فلسفه و الهیات
است که اینان عقیده دارند که خداوند جسم است و همهی مقوالت ّ

را به صورت اجسام تص ّور میکنند( .برتلس ،ناصر خسرو و اسماعیلیان) 206 :1346 ،
«انتقاد به واعظان و خطیبان زهد فروش»

در انتق��اد به این ت��رازو داران حریص که در منبرها گریب��ان میدرند و عوام را به
پرهی��ز از بهت��ان و دروغ پند میدهند ،برای مصلحت جاه و مال خود حتی از بهتان به
خداوند هم دریغ نمیورزند و به مردم وعدهی بهش��ت و ضیافت آن روز را میدهند،
میگوید:
نبینی حرص این ج ّهال بر کـردار بد زان پـس
که پیـوسته همــی د ّرند بر مــنبر گریـــبانها...
ز بهتان گویدت پرهیز کن وآنـگه به طمع خود
بـگوید صد هزاران بر خدای خویش بــهتانها
اگر یک دم به خوان خوانی مرو را ،مژده ورگردد
به خـوانی دربهشت عـدن پرحلوا و بریانــها
(ناصرخسرو 40 /211 :و  42و )43

درانتقاد به اهل فضل و علمایی که به عربی دانی خود فریفتهاند ،گوید:

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

64

همی تازی به مجلسها که من تازی نکو دانم
ز بهر علم فرقانست عزیز،ای بی خرد ،تازی
خزینهی عـلم فرقانست ،اگر نـه بر هوایی تو
که بردت پس هوازی 5جز هوا ،زی شعر اهوازی 6؟
(همان 18 / 57 ،و )19

درجای دیگر گوید:
ای گش��ـته س��وار جــل��د ب��ر ت��ازی

خ��ر پی��ش س��وار عل��م چ��ون ت��ازی؟

تازی��ت ز به��ر عل��م و دی��ن بــاش��د

ب��ی عل��م یکــیس��ت رازی وتـــ��ازی
(همان 1 / 187 ،و )2

در انتقاد به زهد فروش��ان که دارای مال و دارایی بسیار هستند و پیوسته مثل اسبی
بر درگاه امیران میدوند ،گوید:
ای زهـد فروش��ــنده ،تو از قال و مقالی

با مرکب و با ضیعت و با س��ندس 7و قالی

گر زهد همی جویی ،چندین به در مــیر

چـون میدویای بیهده چون اسب دوالی؟
(همان 5 / 21 ،و ) 6

با لحن ناشایست خطاب به زهد فروش گوید:
یــک چـــند چو گــاو مــانده از کـار

ش��د زهــ��د ف��روش و پــارس��ایی...

جــاهل نــــرسد بـــه پـــارســـایـی

بیـــه��وده خَ ــــ َل��ه 8چــ��را درای��ی؟
(همان  26 / 122و )28

«انتقاد به خلفا»
ناصر همهی بدبختیها و مش��کالت خود و خراس��ان را ریش��ه در حکومت س��ر
س��پردهی س��لجوقی و حکمرانان خراسان که س��نّی مذهب بودند و از خلفای عبّاسی

بغداد دس��تور میگرفتند ،میداند ،و در اش��عار خود خلفای عبّاس��ی را«دیو و فرعون»
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میخواند:
فرع��ون روزگار ز م��ن کینه جوی گش��ت

چون من به علم درکف موس��ی عصا ش��دم.
(ناصرخسرو)28 / 26 :

او در قصی��دهای خطاب به گروندگان خلف��ا و علمای زمان ،توصیه میکند که به
فرعونهای بیخرد زمان گرایش نیابند:
فــرع��ون لــعـــی��ن ب��ی خ��رد را

ب��ر مـــوس��ی دور خـــوی��ش مگزی��ن
(همان)36 / 24 ،

همچنین:
ن��ژاد دی��و ملــعوننـــ��د ی��ک س��ر

مزای��اد آنک��ه ای��ن گ��و ب��اره را زاد...

ت��را گ��ر قص��د بغ��داد اس��ت آن��ک

نبس��ته س��تنــد ب��ر ت��و راه بــغ��داد
(همان 25 / 29 ،و )27

او توانست با تبلیغات خویش ایمان مردم خراسان را به خلیفهی عبّاسی در حوزهی

مأموریت خود سست کند:

سـخــنم ریخــت آب دیـــو لـــعین

به بدخش��ان و َج��رم 9و یم��گ و براز10
(همان)36 / 69 ،

در جای��ی اظهار م��یدارد ،وقتی به راه مذهب اس��ماعیلی گرای��ش مییابد ،انگار
انگشتری سلیمان را در انگشت مینماید و دیوهای زمانه را از اطرافش دور میشوند:
دیـــوان بــرمــیدند چــون بدیـــدند

در دس��ت م��ن انگش��تری ْی س��لیمان

زیــن است که ایــدون خــران دین را

از م��ن بفش��رده س��ت س��خت پ��االن
(همان 50 / 71 :و )51

ش��اعر که از عبّاسیان به شدّ ت خشمگین است و بر ابومسلم نفرین میکند ،چرا که

او س��بب به گاه رسیدن آنان میباش��د( .مح ّقق ،تحلیل اشعار ناصرخسرو)358 :1363 ،
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البته ابومس��لم پاداش خود را از خلیفهی خونخوار (منصور) دریافت کرد و نفرین ناصر
پیشاپیش مستجاب شد ،چرا که منصور در سال  137هجری آن قهرمان بزرگ ایرانی را به
وضع فجیع و نامردانه به قتل رسانده بود( .صفا ،تاریخ ادبیّات در ایران ،ج )30 :1338 ،1
ناصر در این مورد گوید:

هـــر زمـــان بتّـــر شود حــال رمــه

��و ْدش از گرس��نه گ��رگان رع��ات
چ��و ب ُ َ

عبــاســـیان
گر بـــخــواهد ایــزد از ّ

کــش��تگــــان آل احـــم��د را دی��ات

ِ
وای بـــومسلـــم کــه مر سـ ّفــاح را

او بـ��رون آورد از آن ب��ی در کــــ�لات
(دیوان 21 / 153 ،تا )23

«انتقاد به امیران خراسان»
تسلط یافته بودند ،از هیچ تجاوز و تعدّ ی
امیران و ترکان س��لجوقی که بر خراسان ّ

نس��بت به مردم دریغ نداش��تند و خویش��تن را چاکر درگاه خلیفهی عبّاسی ساخته و
مأم��وران آن ب��ارگاه م ّعرفی کردند و مانند غزنویان ،رافضی��ان و باطنیان را قلع و قمع

میکردند( .دشتی ،تصویری از ناصرخسرو)118 :1379 ،

ناصرخسرو در ابیات فراوانی ،امیران خراسان را صفات گرگ و شیطان بودن را میدهد:
گـرگی تــو نـــه میــــر خراســان را

س��لطان نب��ود چنی��ن ،ت��و ش��یطانی

دیـــو است ســپاه تـو یــکی لیـــکن

ت��ا ظ��ن نب��ری ک��ه ت��و س��لیمانی.
(ناصرخسرو 39 /28 :و )40

گـــرگ مـــال و ضـــیاع تو نــخورد

گ��رگ صع��ب ت��و می��ر و بن��دار س��ت
(ناصرخسرو)25 /134 :

او از این که ناقصان زمانه به امیری میرسند و سادات و بزرگان ایرانی ،به چاکری
آنها تن در میدهند ،بر میآشوبد و میگوید:
چـــاکر قفــچاق 11شــد شریف ز دل

ّحــ��رۀ او پیـــش��کار خات��ون ش��د
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الجـ��رم ار ناقــص��ان امـی��ر ش��دنـــد

فض��ل بنقص��ان و نق��ص اف��زون ش��د...
(همان 23/ 37 ،و )24

در بیتی امیر خراسان را که به مقام و قدرت خود میبالد ،از مرگ میهراساند:
ای میــر اجل ،چــون اجل آیدت بمیری

ه��ر چند که ب��ا ع�� ّز و جاللّ��ی و جمالی.
(همان)15 / 21 ،

«انتقاد به امیران ترک»
اس��تیالی ترکمانان س��لجوقی که خراس��ان را عرصهی خرابی و ناامنی کرده بود،
نکبت و بی نوایی خراس��ان در نظر ناصر خس��رو بس��یار درد ناک بود ،مشتی تگین و
طغان که پیش از آن بندگان و فرو مایگان بودند و این روزها خراسان را سخت در بند
حشمت و جالل دروغین خویش داشته بودند و همینها خراسان را کاویدند و زیر و
رو کردند و اهل ذوق و حکمت را بی برگ و آواره کردند ،برای او بسیار گران میآمد.
(زرین کوب ،با کاروان ح ّله)94 :1379 ،
او تــرکان و امرا و س�لاطین سلجوقی را با عناوین و القابی چون«ینال،
تگی��ن ،طغان ،طوغ��ان ،پیــغو  ،12تاش ،خان ،خاتـون و س��لطان» مینامـد.
(تق��ی زاده ،مقدّ م��ه دی��وان ناص��ر خس��رو)20 :1307 ،

در جایی از دیوانش امرای ترک(تگین ،تاش و طوغان)را که حتی بر تن خود مس ّلط

نیستند و میخواهند که ستم و تس ّلط خود را بر مردم روا دارند ،سرزنش میکند:
خـداوندی نیــابد هــیچ طاغی در جـهان گـر چــه
خــداوندش همی خواند تــگین و تاش و طــوغان...
به مسجد خواندت مؤذن چــو گرگی زان فرو لیـکن
دوی چون گرگ یونان گر به گرگان خواندت سلطان
(ناصرخسرو 31 / 136 :و )43
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«انتقاد به حاکمان و ستمکاران»
ناصرخس��رو به واسطهی جور و ظلم دس��تگاه حاکم ،امرا و ستمکاران که با تکیه
بر قدرت به چپاول مردم میپردازند ،به س��توه میآی��د و در دیوان بارها به انتقاد آنان
میپردازد:
بـر ره ،غـــوالن نشـــستهاند ،حـذر کن

ب��از نه��اده دهانهـــ��ا چ��و حواص��ل 13

دشــمن عدلند و ضــد حکمت اگر چند

یکــس��ره ام��روز حاکمن��د و مع��دّ ل.
(همان 31 / 61 ،و )32

او حاکمان ریاکار را که در پنهان به اعمال فاس��دانه میپردازند و کمترین آن رشوه
خواری است ،این گونه سرزنش میکند:
حــاکم درخـــــلوت خـوبان بــه روز

نیم��ه ش��بان محــتس��ب ان��در ش��راب

خــون حــسین آن بچـــشد در صبوح

وی��ن بــخ��ورد ز اش��تر صالـــ��ح کباب
(همان 25 / 63 ،و )26

آنان در دزدی و سرقت ،حتی از اموال مسجد هم نمیگذرند:
حـــاکم به چـــراغ در بـــس از مستی

از دبّــ��ۀ مزگ��ت افکن��د روغ��ن...
(همان)22 / 155 ،

درخطاب به س��تمکاران زمانه که دس��ت تجاوز به مال مردم ،بیوگان و یتیمان روا
میدارند ،گوید:
چنــــد ربــــودی و ربـــائی هــنوز

توش��ه در ای��ن ره ز ف�لان و ف�لان؟

بــاک نــداری کــه در ایـن ره به زرق

َک��ه بفــروش��ی بَدـَ��ل زعــــف��ران

(ناصرخسرو 24 / 7 :و )25

جــور بر بیــوه و یــتیم خــود مـکن	ای س��تمگر ب��ر زن و بی��وه و یتی��م
(همان)29 / 89 ،
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سپس ناحق کنندگان را به ِعقاب اعمالشان تهدید میکند:
مــرغ درویــش بــی گــناه مــــــگیر

ک��ه بگی��رد ت��را ُعق��اب ِعق��اب
(هما ن)30 / 13 ،

غارت مال دیگران را همچون رفتار سگان و گرگان بر سر مردار ترسیم میکند:
همــچو گرگان ربـــودنت پیــشه سـت

نس��ــبتی داری از کالب و ذئ��اب
(همان)33 / 13 ،

ص م ِ ْن َک ٍ
لب َعلی جیف ٍة» میباش��د( .ثعالبی ،التمثیل والمحاضرة،
حر ُ
که ی��ادآور« :ا َ َ

ص 355به نقل از محقق ،شرح بزرگ ناصر خسرو)142 :

و ه��م چنی��ن ی��اد آور حدی��ث «الدّ نی��ا ِجی َف�� ٌة َو طالبوها کِالب» اس��ت.

(فروزانف��ر ،احادی��ث مثن��وی)216 :1334 ،
و به غدّ اران ضعیف کش طعنه میزند:
در معده ت بر جان تو لعنت کند امشب

نانی که ب��ه قهر از دگری بس��تدهای دوش
(ناصرخسرو)23/ 195 :

«انتقاد به سالطین و شاهان»
غال��ب س�لاطین و خان��دان حکومتی در ای��ن دوره از مردمی دیو خوی وپس��ت
وس��تمکاره بودند؛ مثال ،سلطان س��نجر در تاریخ کارهای وحشیانه میکرد و از جمله
اعمال او ،رفتارهایی که با غالمان خاصهی خود میکرد و بعد از تمتّع از آنان ،ایشان را
به شکلهای فجیع از میان میبرد( .صفار ،تاریخ ادبیّات در ایران ،ج)123 :2

ناصرخسرو مجالس عیش و عشرت سلطان و مهمانی امرای ترک به میزبانی آنان

را این گونه به تصویر میکشد:
یک فــوج قوی الجـــرم بــر آن مـرز

از لش��ــکر یأجـــ��وج مـــرزبانس��ت
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بر اهـــل خــراسان فــراخ شـــد کـار

ام��روز کـ��ه ابلیـ��س میزبانس��ـــت

زی رود و ســرودست گــوش سـلطان

زی��را ک��ه طغ��ان خان��ش میهمانس��ت
(ناصرخسرو 31 / 87 :و  32و )35

او سالطین ترک را با عناوینی چون«یأجوج ،ابلیس ،طغان و دیو» مورد خطاب قرار
میدهد که پیوسته به ستمگری و غارت مشغول اند:
گـــر شـــاه تــوی ببخش و مــسـتان

چیـــ��زی ت��و ز ش��هر و روس��تایی

زیــرا که ز خــلق خـــواســتن چــیز

ش��ــاهی نبــ��ود ب��ود گـــدایــ��ی

یــا بــاز شهــست یــــا تـــو بــازی

زیـ��را ک��ه چــ��و ب��از مـــیربای��ی

وان را که بــه مــال و جان کنـی قـصد

خـ��ود ب��از نهـ��ـای کــــ��ه اژدهــــایی
(همان 7 / 122 ،تا )10

علت ترک خراسان و پناه ُجستن در یمگان را از چشم سالطین ترک میبیند:
خــیل ابلیس چــو بـگرفت خراسان را

جـز ب��ه یمـ��گان در نگرفت ق��رار ایمان.
(همان)31 / 194 ،

در قصیدهای ش��اعر از این که مس�� ّلط به ُد ّر شاهوار کالم است ،خود را با شاهان و

سالطین مقایسه میکند و خود را بی نیاز از آنان میداند:
مــن ،گـر تــو سواریای جهان جوی

ب��ر مـرک��ب خ��وش س��خن س��وارم

مــن گــر چه تو شــاه و پیشــگاهــی

بــ��ا قــ��ول چــ��و ُد ّر ش��ــاهوارم

من گر تو بـه بلـــــــخ شهریــــاری

در خــان��ۀ خـــــوی��ش ش��ــهریـارم

مــن بـار نــخواهم از تـــو زیـــراک

بـ��ار ت��و کــش��د ب��ه زی��ر بـ��ارم
(ناصرخسرو 20 / 79 :تا  22و )24

او ب��ر تخت نشس��تن ناپاکان و بر کنار بودن نکو س��یرتان را ای��ن گونه به تصویر
میکشد:
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به ع ّز و ناز به گه بــر نشسته بد فـعلی

نژن��د و خ��وار بمان��ده به در نکو س��یری
(همان)20 / 104 ،

در قصیدهای به ش��اهان پند میدهد که بهرهی مقام و نعمت خود را به درویش��ان
بپردازند:
ای شاه نصیــب خویــش بیـــرون کن

زی��ن ج��اه بلن��د و نعم��ت و ش��اهی

بنگر به ضــعیــف حــال درویشــــان

بگ��زار س��پاس آنک��ه ب��ر گاه��ی...

کــاین چــرخ بسی ربــود شاهــان را

ناگ��ه ز گ��ه چ��و ت��رک خرگاه��ی...
(همان 18 / 47 :و  19و )21

«انتقاد به چاکران و وابستگان قدرت»
او ب��ه کس��انی که از طاع��ت خدا گریزانند و به چاکری س��لطان بس��نده میکنند،
میگوید:
بنـــد قــــبای چـــاکری سلـــــطان

چ��ون از می��ان ریــخت��ه نگش��ایی

فــرمــان کــــردگار یـلـه کــــــرده

ش��ه را لط��ف کن��ی که «چ��ه فرمای��ی»...

ور شــاه خــواندت به ســوی گـلشن

ره را ب��ه چــش��م و روی بپـیمای��ی
(همان 13 / 3 ،و  14و )16

در انتقاد به کس��انی که بندهی خاتون ش��دهاند و کمر بندگی زدهاند تا این که شاید
خود و خانوادهاش به منصبی رسند ،گوید:
گر نخواهیای پسر تا خویشتن مجنون کنی پشت پیش این و آن پس چون همی چون نون کنی؟..
ز آرزوی آنکــه روزی زنت کدبانو شود

چ��ون ت��ن آزاد خود را بن��دۀ خاتون کنی؟
(همان  1 / 12و )4

در قصیدهای عامل چاکری را طمع میداند و در ستیزه به آنان میگوید :با چاکری و
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بندگی چگونه میخواهید به جاه و منصب برسید ،سرانجام آنان را از مرگ میهراساند:
و جــاه چه جــویی به چاکری ز امیر؟

چگونه باش��د با چاکریت ج��اه و محل؟...

روا بــود که بــه میــر اجــل تـو پــشت

اگ��ر امی��ر اج��ل ب��از دارد از ت��و اج��ل

ترا بــه درگه مــیر اجل که بُــرد؟ طمع

اگ��ر طم��ع نب��ود خ��ود ت��وی امی��ر اجل

ّ
اجـل نیـــز رســـد
وگر اجـل به امیر

چ��را کنی ،تو بغا ،دس��ت پیش او به بغل؟..
(همان 11 /88 ،و  13و  14و )15

«انتقاد به شعر فروشان و اهل غزل»

آن چه مس ّلم است تا قبل از انقالب (تح ّول روحی) ناصرخسرو مطابق رسم شاعران

عهد از عیش و نوش ما ّدی و از شرایط دربار سالطین برخوردار بود ولی پس از تح ّول،

اوراق را از سخنان سخیف شست و به ک ّلی شعر خود را درخدمت عقیده درآورد.

ناصر چنان س��رگرم افکار و معتقدات سیاسی دینی خویش است که عاشق پیشگی
توجه به غزل را به دیدهی تحقیر مینگرد و با تفاخر میگوید( :دش��تی ،تصویری از
و ّ
ناصرخسرو)66 :1379 ،
نـــظم نگــیرد به دلــــم در ،غـــزل

راه نــیاب��د بـ��ه دل��م در غـــ��زال
(ناصرخسرو)11 / 165 :

وی نمیتواند نفرت و بیزاری خود را از تمایل این شاعران به فروختن هنر و روح
خ��ود در ازای چنین متاعهای ناپایدار و زودگذر دنیوی ،پنهان دارد و میگوید ،حکیم
واقعی هرگز چنین کاری نمیکند( :بدره ای ،ناصرخسرو ،لعل بدخشان)299 :1380 ،
حکیم آنست کو از شاه نندیشد ،نه آن نادان

که شه را شعر گوید تا مگر چیزیش فرماید
(ناصرخسرو)20 / 19 :

در قصیدهای به طور مستقیم این گونه شاعران را سرزنش میکند:
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ای ش��عر فروش��ان خراس��ان بشناس��ید

ایــن ژرف س��خنهای مرا گر ش��ـــعرایید
(همان)14 / 213 ،

حتی تلویح َا به شاعران اهل صله (مدّ اح) میگوید ،اگر سخنانتان مطابق میل امیران،
خوب و خوش نباشد ،به شما زری نخواهند داد:
گر چه عزیز است زر ،زرت ندهد میــر

چون سخنت خوب و خوش نیاید و موزون
(همان)36 / 4 ،

و در قصیدهی مشهوری ،شغل دبیری (منشی گری دردربار سالطین) و شاعری را
از قلم��رو دانش بیرون میدان��د و آن را راهی برای اندوختن مال دنیایی میداند و این
مبرا میدارد:
چنین خود را ّ

نــگر ،نــشـمری،ای بـــرادر ،گــزافه

دبی��ری و ن��ه ش��اعری را
ب��ه دان��ش
ّ

که این پیــشهها اســت نــیکو نـــهاده

مــرالفغــ��دان نعم��ت ایــــ��دری را...

عمــار و بــوذر
پسـنده ست بــازهــد
ّ

کن��د م��دح محم��ود م��ر عنص��ری را

من آنــم که در پــای خــوکان نــــریزم

م��ر ای��ن قیمت��ی د ّر لف��ظ دری را...
(همان 16 / 64 ،و  17و  31و )32

«انتقاد به فریفتگان دنیا ،زمان و»...
او فریفت��گان خوش��یهای زودگذر مادی و دلبس��تگان دنیا را م��ورد خطاب قرار
میدهد و میگوید:
ای شـــده مــشغول به کــار جـــهان

غ��ره چرای��ی ب��ه جه��ا ِن جه��ان؟
ّ

پیــک جـــهانی تــو بیــندیش نیــک

س��خره گرفت��ه س��ت ت��را ای��ن جه��ان...

گــر تو نــه دیوی به همه عمر خویش

از پ��س ای��ن دی��و چرای��ی دوان...

غــره به جــهان ،زینــــهار
ای شــده
ّ

کایم��ن بنش��ینی از ای��ن بدنش��ان
(همان 1 / 7 ،تا  3و )13
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تاع الغُرور» دارد( .قرآن ،آل عمران )185 /
الحیا ٌة الدُنیا الاّ َم ُ
مس ّلم ًا ناصر اشارهای به آیهی « َو ما َ

سپس به آنان گوید:

ب��ه چ��ه مان��د جه��ان مگ��ر ب��ه س��راب

س��پس او تو چ��ون دوی به ش��تاب؟...
(ناصرخسرو)1 / 13 :

او در ابیاتی اعتقاد دارد که در هر صورت س��رانجام بازنده انس��ان است و از مال و
خواستهی دنیایی چیزی بر جا نخواهد ماند:
از اه��ل مل��ک در این خیمۀ کب��ود که بود

که ملک ازو نرب��ود این بلند چرخ کبود؟

ه��ر آنک��ه بر طلب م��ال ،عمر مایه گرفت

چو روزگار برآمد نه مایه ماند و نه س��ود
(همان 1 / 15 ،و )2

س��پس در قصیدهای اس��یران دام دنیایی را با زبانی گزن��ده این گونه مخاطب قرار
میدهد:
در دام بـــه دانــه مــباش مــــشغول

دان��هی تو چه چیز اس��ت جز م��یو جام؟

خــور خوار شــده ستی چو مرغ لیکن

ناچ��اره پش��ـیمان ش��وی ب��ه فـرجـ��ام...

غــره چه شــده ستــی به عــمر فانی
ّ

مــش��تاب ب��ه کــ��ار و ز دی��گ ماش��ام
(همان 2 / 32 ،و  3و )42

توسل به آن
در جایی اشعار خود را همچون تعویذی میداند که انسان فریفتهی دنیا با ّ

میتواند از چنگال وابستگی رهایی یابد ،در انتها دنیا طلب را به استغفار توصیّه مینماید:
نگر تــات نفــریبد این دیــــو دنـــیا

ح��ذر دار از ای��ن دی��و ،هانای پس��ر هان

از این دیــو تعــویذ کــن خویشتن را

س��خنهای صاحـب جزیرهی خراس��ان....

به چــنگال و دنــدان جهان را گـرفتی

ولیک��ن ش��دت کن��د چن��گال و دن��دان

کــنون زانکه کردی و خوردی ،به توبه

هـمی کـن س��ـتغفار و میخــور پش��یمان
(ناصرخسرو 75 / 3 :و  76و  78و ) 79
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«انتقاد به اهل هوا و هوس»
تمس��ک به تعلیمات ش��یعی و دینی ،غافلین و اهل فساد را از حسابرسی روز
او با ّ

قیامت میهراساند:

کــارهای چــپ و بـــالیه مـــــکن

ک��ه ب��ه دس��ت چپ��ت دهن��د کت��اب
(همان)36 / 13 :

أوت کِتابِیَه»(.و ا ّما آن کس
که به آیهیَ « :و أ ّما َمن أُتیِ کِتاب ُ ُه بشمال ِ ِه َفیَ ُقول یا لَیتَنی لَم َ

که کتاب عملش را به دست چپ دهند با کمال شرمندگی و اندوه گوید:ای کاش نامۀ
مرا به من نمیدادند)( .قرآن ،حاقّه  )25/اشاره دارد.
در گش��ایش و رهایش اش��اره میکند« :فرشته را بر طاعت ثواب نیست و ستور را
بر معصیت عقاب نیست و مردم که منزلت او میان این دو منزل است او را بر طاعت

ثواب است و در معصیت ِعقاب»( .ناصرخسرو ،گشایش و رهایش )122 :1363 ،او
به انسانهایی که فقط به خور و خواب فکر میکنند ،میگوید:
کــردی و خــورد ،چون خر خویش
کار
ّ

پـ��س ترا ه��وش و عق��ل چه بکارس��ت
(ناصرخسرو)17 / 134 :

در جای��ی ب��ا زبان گزنده گناه کاران و اهل هوا و هوس را در خور پاالن میداند و
میگوید:
به راه معصیت در گر ز میرانی و سرهنگان
کران
به راه طاعت اندر چون ز کورانی و از ّ

اگر چون خر به خور مشغولی و طاعت نمیداری

قبا بفکن که در خـورتر ترا از صد قـبا پاالن
(همان 26/ 136 :و )27

در جایی خواب و خور را کار چارپایان میداند و میگوید:
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مش��ـغول ت��ن مبـ��اش ک��زو حاصــ��ل

نای��دت چی��ز جـ��ز هـم��ه وارون��ی

از حل��ق چ��ون گذش��ت ش��ود یکس��ان

ب��ا نـ��ان خــش��ک قلـی��ۀ هـارون��ی

کار خ��ر اس��ت خ��واب و خ��ورای ن��ادان

پ��س خ��ر ت��وی اگ��ر ت��و همیـدون��ی
(همان 24 / 181 ،و  25و )30

در مطلع قصیدهای به ندیم باده و جام که عمری را به غفلت سپری میکند ،میتازد:
ای آنـک��ه ندیــ��م بــ��اده و جــام��ی

ت��ا عـمر مــگ��ر بریـــن بفرجام��ی.......

قــــ��دّ الفــی��ت الم ش��ــد ،بنــگ��ر،

منــگ��ر چـــندی��ن ب��ه زلف��ک الم��ی
(همان 1 / 18 ،و )10

در بیتی دیگر به اهل میو باده ،این گونه میتازد:
گلش��ن عقلس��ت مغ��ز تو مک��ن،ای پ��ور،

گلش��ـن او را به دود خم��ر چو گلخن
(همان)42 / 78 ،

«انتقاد به افراد جاهل و عوام»
او رهای��ش مردم را ب��ه دانش میداند و راه پذیرش دانش را دل انس��ان میداند و
بکار بستن دانش را بدن(.ناصرخسرو ،گشایش و رهایش )108 :1363 ،در جای دیگر
میگوید« :پس جاهل را به علم رس��انیدن بزرگ تر عدلست ،از بهر آنک جهل ستمی
ظاهر است و( »...ناصرخسرو ،جامع الحکمتین.)8 :1363 ،
او در بیتی جهل را مرگ و دانش را به زندگی مانند میکند و پیوس��ته در اشعارش
با جهل میستیزد:
م��رگ جه��ل اس��ت و زندگ��ی دان��ش

م��رده ن��ادان و زنــ��ده دانــایــ��ان
(ناصرخسرو)35 / 111 :

اعتقاد دارد که جهالت پارسایی نمیآورد و میگوید:
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چگون��ه ش��ود پارس��ا ،م��رد جاه��ل؟

هم��ی خی��ره گرب��ه کن��ی ت��و ب��ه ش��انه

چ��و دان��ش ن��داری ت��و ،در پارس��ایی

بس��ـان لگام��ی بــ��وی ب��ی دهان��ه.....

بیام��وز اگ��ر پارس��ــا ب��ود خــواه��ی

مک��ن دی��و را ج��ان خوی��ش آش��یانه
(ناصرخسرو 17 / 20 :و  18و )24

ناصر که به تحریک امرا و حکمرانان از س��وی مردم جاهل ،آسیبها دیده بود ،در
وصف آنان گوید:
چ��و خ��ر ب��ی عل��م ش��ادانند ه��ر ی��ک

س��تور اس��ت آنکه نادان باش��د و ش��اد
(همان)24 / 29 ،

در انتقاد به جاهالن گوید:
ج��ان ت��و ب��ی عل��م خ��ری الغرس��ت

عل��م ت��را آب و ش��ریعت چراس��ت

��رب
ج��ان ت��و ب��ی عل��م چ��ه
ُ
باشد؟س ُ

دی��ن کن��دت ز ّر ک��ه دی��ن کیمیاس��ت
(همان 53 /45 :و )54

که اش��اره به آیۀ « َک َأنَّ ُهم ُح ُم ٌر ُمس��تَنفِ َر ٌة» (گویی خران گریزانی هس��تند) .دارد.

(ق��رآن ،مدّ ثّ��ر )50/

او انسانها را به علم دین دعوت میکند ،چرا که علم را داروی درد جهالت میداند:
به دیــن از خــری دور بـــاش و بدـان

که بی دینی،ای پور ،بی ش��ک خریس��ت

مگر جــهل دردســت و دانـش دواست

ک��ه دان��ا چنی��ن از جهال��ت بریس��ت
(ناصرخسرو 12 / 49 :و )13

تجسم میکند:
در جایی بی خرد را به سپیداری بی ثمر ّ
اگ��ر بــ��ار خ��رد داری ،و گـ��ر ن��ی

س��پــیداری ،س��پــیداری ،س��پیــدار
(همان)13/ 9 ،
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«انتقاد به طمع کاران و اهل آز»
ناصر خسرو در وجه دین گوید« :نادان از اندوه زیان مال و معصیت و رنج و آز دنیا
هالک همی شود»( .ناصرخسرو ،وجه دین )34 : ،در قصیدهای اشاره میکند که آز و
حرص اهل خرد و دانش را به فرومایگی میکش��اند تا آنجا که برای رسیدن به جاه و
مال و منصب بر درگاه سالطین چون عصایی میایستند و کمر بندگی دو تا میکنند:
ای رهـــی و بـــــندهی آز و نــــیاز

ب��وده بــ��ه نادانـ��ی هـــفت��اد س��ال

یـــک ره از این بـــندگی آزاد شـــو	ای خ��ر بدبخ��ت ،ب��رآی از ج��وال...
دســت طمع کــــرده مــــیان تـــرا

پی��ش ش��ه و می��ر دو ت��ا چ��ون دوال

ســـیل طـــمـع بــرد تــرا آب روی

پ��ای طم��ع کوف��ت ت��را ف��رق و ی��ال...

کــم خورو مــفروش به نان آب روی

س��نگ خ��ور از نن��گ و س��فال س��کال
(ناصرخسرو 36 / 165 :و  37و  39و  40و )42

او در بیتی حرص و طمع را چون سگی همانند میکند که انسان را میدرد:
چــون ببیــنی که مــیبــد ّرنـــــدت

طم��ع و ح��رص و خ��وی بد چ��و کالب
(همان)11 / 13 ،

در جایی آز را به عقابی که با چنگ و منقار تیز به همه چیز حمله ور میشود ،تشبیه
میکند ،س��پس صحنه پیکار س��گان بر سر الشه مردار را این چنین ترسیم میکند ،که
یادآور« :ا َ
حرص م ِ ْن ٍ
کلب َعلی جیفه» میباشد( .ثعالبی ،التمثیل والمحاضرة ،به نقل از
ُ

شرح بزرگ)142 :
حـــذر دار از عـــــقاب آز زیــــــرا

ک��ه پ��ر زه��ر آب دارد چن��گ و منق��ار

اگــر با ســگ نخواهی ُجست پرخاش

طـم��ع بگس��ل ز خ��ون و گوش��ت مردار
(دیوان 44 / 9 :و)45

در ابیاتی دیگر طمع را به ماری گزنده تشبیه مینماید:
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ماریــــست گزنده طـــمع که مــاران

زیـ��ن م��ار برنـ��دای رفی��ق م��اری

گـــر دردلــت این مـــار جــای گیرد

چ��ون ت��و نب��ود ک��س ب��ه دل ف��گاری
(همان 29 / 14 :و )30

ُ
حدیث«المال َح َّی ٌة والجا ُه ا َ َض ُّر مِنه» (مال مار است و جاه ،زیان آورتر
که اش��اره به

از آن) دارد( .احادیث مثنوی)152 :

«انتقاد به ریاکاران و چاپلوسان»
ای خـواج��ه ری��ا ض��دّ پارس��ا ی��ی س��ت

آنــرا که ریا هس��ت پارس��ا نیس��ت
(ناصرخسرو)45 / 51 :

ناصرخس��رو برای آن که علمای دینی به او پیوس��ته حمل��ه ور بودند و بر نفاق و
دورویی آنها که آن چه را وعظ میکنند ،خود به کار نمیبندند ،میتازد وآن دس��ته از
پیش��وایان دینی که جهت فریب مردم ،نمایی س��اده لوحانه از بهش��ت در اذهان مردم
ترس��یم میکنند ،به باد انتقاد میگیرد( :هانس��برگر ،ناصرخسرو ،لعل بدخشان:1380 ،
)293
روز بـــا روزه و با نـــاله و تسبیــحی

ش��ب ب��ا مط��رب و ب��ا ب��ادۀ ریحان��ی
(ناصرخسرو 208 :و )32

درجایی دیگر خطاب به کسانی که ظاهر شریعت را رعایت میکنند ولی در باطن
به سوی خوشیها میباشند ،میگوید:
با مسجد و با مؤذن چون سرکه و ترفی14
با مسخره و مطـرب چون شیر و برنجی
و اهلل که نـسنجـند نمــاز تو از ایــراک
روی تو به قبله ست و به دل با دف و سنجی
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(همان 16 / 160 :و )17

س��پس درخطاب به زهد فروشان ریا کار که ظاهرا ً در طاعتاند ولی حواسشان به
میخانه است ،میگوید:
بـس بگردانی روی گهی سوی مسجــد

س��وی خراب��ات همــچ��و تی��ر نش��انه

دیـو بخنـــدد به تو چـــو تو بنــشینی

روی ب��ه مح��راب و دل ب��ه س��وی چمانه
(همان 13 /182 :و)14

در انتقاد به صوفیان ریاکار گوید:
فــوطه 15بپــوشیئی تا عــامه گــفت

ش��اید ب��ودن کایـ��ن صوفیـس��تی

گرــت به فــوطه شرفـــی نو شــدی

فــوط��ه ف��روش ت��و بهــــشتیس��تی
(همان25 / 115 ،و)26

افراد متظاهر را به ریا کاری با خداوند محکوم میکند:
با خــداوند زبانت به خـالف دل تس��ت
با خـداوند جهان نیز ترا روی و ریاس��ت
(همان)21 / 10 ،

در جای دیگر گوید:
به فعل و قول زبان یک نهاد باش و مباش

به دل خالف زبان چون پشیز زر اندود
(همان)8 / 15 ،

«انتقاد به مردم خراسان و خراسان»
ش��اعر برای از دست شدن زادگاهش – خراسان -که نه تنها در چنگال روحانیون
فاس��د گرفتار است ،بلکه اینک زیر حکم مش��تی مهاجم بی خان و مان و بی فرهنگ
است ،گله و شکایت دارد و مردم خراسان را از صغیر و کبیر و امیر و وزیر به باد انتقاد
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میگیرد( .شعار ،گزیده اشعار ناصرخسرو) 8 :1378 ،
در قصیدهای میگوید:
م��را دون��ان ز خ��ان و م��ان براندن��د

گروه��ی از نم��از خوی��ش س��اهون
(ناصرخسرو)12 / 65 :

او وجود س��لجوقیان بی خان و مان بیابانگرد را در خراس��ان و بیدادگری ایشان را
نشانهی خشم و غضب خداوند بر مردم خراسان میداند و میگوید:
همــان��ا خش��م ای��زد ب��ر خراس��ـان

ب��ر ای��ن دون��ان بباری��ده س��ت گ��ردون

ک��ه اوباش��ی هم��ی ب��ی خ��ان و ب��ی م��ان

درو ام��روز خ��ان گش��تند و خات��ون...

ش��بیخون خدایس��ت ای��ن ب��ر ایش��ان

چنی��ن ش��اید ،بل��ی ،ز ای��زد ش��بیخون
(همان 15 / 65 ،و  16و )20

تعصبی مردم خراس��ان را میبیند که تن به خ ّف��ت و ذلّت ترکان
ناص��ر وقت��ی بی ّ
میدهند ،خاک خراس��ان را نحس میدان��د و ان را مانند پارگینی تصویر میکند که پر
از مار و کژدم است:
بخاص��ه ت��وای نح��س خ��اک خراس��ان

پ��ر از م��ار و ک��ژدم یک��ی پارگین��ی

ب��ر آش��فته از ت��و ت��رکان ،نگــوی��ی

می��ان س��ـگان در یکـ��ی ارزنینـ��ی...
(ناصرخسرو 24 / 8 :و )25

درجایی به فرهنگ و ادبیّات غنی خراسان اشاره دارد که در دورهی او معدن دیوان

ناکس میشود:

خــاک خــراسان چــو بود جـای ادب

مع��دن دی��وان ناک��س اکن��ون ش��د...

مــلک سلــیمــان اگر خـــراسان بـود

چونک��ه کن��ون ملک دی��و ملعون ش��د؟...

خانۀ قــارون نحــس را بــه جـــهـان

خـ��اک خراس��ان مــث��ال و قانون ش��د...

بنـــدهی تــرکان شــدند بــاز ،مـــگر

نج��م خراس��ان نح��س و مخب��ون ش��د
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(همان 16 / 37 ،و  18و  20و )22

در بیتی خاک خراسان را دیوستان ترسیم میکند:
دیوس��تان ش��د زمی��ن و خ��اک خراس��ان

زانک��ه هم��ی ز اب��ر جه��ل ب��ارد ژاله
(همان)28 / 197 ،

مؤخّ ره
ناصرخس��رو در دورهای قدم در مس��یر پر مخاطرهی ترویج مذهب اس��ماعیلی بر
میدارد که شدیدا ً از سوی خلیفهی بغداد و سالطین و امرای خراسان و بلخ مورد آزار
و اذیّت قرار میگیرد و از طرفی ،محکمهی ش��رع را مح ّلی برای اخذ رش��وه و فس��اد
میبیند که برای رس��یدن به مال و جاه و برخورداری از منافع دنیوی از هیچ فس��اد و
تباهی کوتاهی نمیکنند.
با چنین شرایطی تلخ و ناگوار ،او با شهامت و مناعتی که دارد ،با عقیدهای استوار و
تعصب بر مذهب اسماعیلی ،با چهرهای عبوس و پرخاشگر نسبت به اشخاص
قاطع و ّ
و طبقات مختلف اجتماع و وابستگان قدرت و دنیا و مافیها زبان انتقاد را میگشاید و
قلم را از تربیّت علمی و دینی سرش��ار میس��ازد و با تراوش قلمش به سوی نیروهای

ستم و دو رو نشانه میرود.

ناصر در راه مبارزه مانند سایر اسماعیلیان بیشتر به مذهب معتزله تمایل داشته است
تا اش��اعره ،به همین جهت یک بعد وس��یعی از انتقادات او به ناصبیان و اهل تسنّن و
خردس��تیزان زمانه(اشعریان) بود .در مس��ئلهی جبر و اختیار مانند سایر فرق شیعه در
بسیاری از مسائل معتقد به امر بین االمرین است0
درحقیق��ت جنبش و دعوت اس��ماعیلی به صورت انقالب��ی اعتراضی و اجتماعی
علیه عبّاس��یان و نظام حکومتی آنان که تحت لوای حکومت سلجوقی بر گردهی مردم
خراسان فرود میآمد ،تشکیل میشد.
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ناصرخس��رو ب��ه اصطالح امروز جنگ س��ردی را در پیش گرف��ت که با موعظه و
نصیحت و بدگویی از خلفا و دس��ت نشاندگان آنان و بر مال ساختن زشت کاریهای
ام��را و فقه��ا و علمای زمان خ��ود ،در پی اصالح و آموزش دین��ی و اخالقی بود که
چنین راس��ت قامت خود را مک ّلف به آموختن علم و حکمت میدانس��ت تا آن را به
جوین��دگان پیش��کش کند و پیوس��ته در پی تح ّقق مدینه فاضلهای ب��ود که در ذهن و
ضمیرش میپرداخت.
او پایه گذار «ش��عر زاهدانه وانتقاد اجتماعی» در ادبیّات فارس��ی اس��ت و شعرش

صمیمانه و برخاس��ته از دل و پر شور است ،اعتقاد او به شرف سخن ستودنی است و
شخصیّت استوارش الگویی برای همهی منتقدان دورانها است.
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پی نوشت
اس��ماعیلیان :نام جماعت و فرقهای از تش��یّع که بعد از ش��یعیان دوازده امامی د ّومین
جماعت بزرگ مس��لمانان شیعی را تش��کیل میدهند ؛ اینان پس از امام جعفر صادق

(ع) فرزند ارشد او -اسماعیل – را امام میدانند ،نام دیگر این فرقه :باطنیان ،فاطمیان
و...اس��ت.
ششتری :دیبای منسوب به شوشتر ،از شهرهای خوزستان.
بهائی :نوعی پارچه است.
حیلت و رخصت :فقها برای آنکه احکام را قابل انعطاف س��ازند ،متوس��ل به حیلههای
فقهی میشدند که در فقه ابو حنیفه بیشتربه چشم میخورد.
هوازی :ناگاه
اهوازی :مقصود ابونواس حس��ن بن هانی اهوازی ؛ چون بیش��تر اشعارش در بارۀ غالم
بارگی و امور لهو و لعب بوده است ،مورد نفرت ناصر خسرو واقع شد..
سندس :پارچه ابریشمی زربفت
خَ َله :چوبی که با آن کشتی را رانند ،پاروی قایق رانی
جرم :نام شهری در بدخشان که مقبرۀ ناصر خسرو در آنجاست.
براز :نام منطقهای در بدخشان.
قفچاق :ناصر خسرو قوم سالجقه را مینامید ،هر یک از افراد قوم قفچاق.
پیغو :نام پادشاهان خ ّلخ.
حواصل :غم خورک ،مرغی شبیه لک لک.
طرفی :کشک سیاه ،به ترکی قراقروت گویند.
فوطه :جامهی نگارین که از هند آرند ،لنگ (جامهی نادوخته).
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 ،" ------ " -15گش��ایش و رهایش ،با تصحیح و مقدّ مه س��عید نفیسی ،نشر جامی،

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی
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چاپ ا ّول1363 ،
 ،" ------ " -16جام��ع الحکمتی��ن ،به اهتم��ام دکتر مح ّمد معی��ن و  ،0چاپ د ّوم،
کتابخانهی طهوری ،تهران1363 ،
 ،" ------ " -17دیوان اش��عار ،تصحیح دکتر مجتبی مینوی و  ،0انتش��ارات دانشگاه
تهران1378 ،
 ،" ------ " -18وجه دین ،سلسله انتشارات کاویانی ،انتشارات اساطیر1382 ،
 ،" ------ " -19دی��وان ناصر خس��رو ،چاپی با مقدّ مهی تقی زاده ،انتش��ارات نگاه،
تهران1384 ،
 -20مح ّقق ،مهدی ،پانزده قصیده ،کتابخانهی طهوری ،تهران1340 ،
 ،" ------ " -21شرح سی قصیدهی ناصر خسرو ،انتشارات توس ،تهران1373 ،
 ،" ------ " -22تحلیل اشعار ناصر خسرو ،انتشارات دانشگاه تهران1386 ،
 ،" ------ " -23ش��رح بزرگ دیوان ناصرخسرو ،نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،
1386
 -24مشکور ،مح ّمد جواد ،تاریخ عقاید و مذاهب شیعه ،انتشارات عطایی ،تهران1371 ،
 -25هانس��برگر ،آلیس س��ی ،ناصر خسرو لعل بد خش��ان ،ترجمهی فریدو ن بدرهای،
انتشارات فرزان ،تهران 1380

