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 های مدح و انتقاد در قصاید ناصر خسروجلوه
 دکتر فاطمه مدرسی                                                      

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهگروه استاد  

 ساسان نجفی                                                              

 كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه 

 چکیده

این مضامین در . آیندهای مهم ادبیات فارسی به شمار میمدح و انتقاد، با اینکه در تضاد با یکدیگر هستند، اما هر دو از درونمایه   

. های مدح و انتقاد در قصاید ناصرخسرو بپردازدجلوه این مقاله قصد دارد به مطالعۀ. ای دارندقصاید ناصر خسرو نیز جایگاه ویژه

اند، تا به طور ضمنی بتوان از این وهش تعیین مصادیقی است كه توسط ناصر خسرو مورد مدح یا انتقاد قرار گرفتههدف اصلی پژ

گروهی كه وی . ای پیرامون ناصرخسرو یافت نشددر این مورد هیچ پیشینه. رهگذر دیدگاه سیاسی و اجتماعی وی را بهتر شناخت

، مستنصر، امیر بدخشان و اهل یمگان، و مواردی كه او زبان به انتقاد گشوده (ع)لیآنها را مدح كرده شامل؛ فاطمیان، فرزندان ع

نتایج . گویندمردم جاهل، وضع زمانه، خلفای عباسی، فقیهان، دینداران دروغین، فلسفه و شاعرانی كه مدح می: است، عبارتند از

گویند، و همچنین با عنایت به شواهدی كه به مدحِ ناصر میدهد، با توجه به انتقاد وی از شاعرانی كه مدح پادشاهان را نشان می

پادشاه را در نظر داشته  توان احتمال داد ناصرخسرو در مدح پادشاهان بیش از اینکه پاداشخسرو از پادشاهان مربوط است، می

 . تاثیر نبوده استدر این امر بیهای انسانی وی را مورد توجه قرار داده، كه احتماالً اعتقادات مذهبی وی باشد، خصایص و ارزش

 .قصاید ناصر خسرو، مدح، انتقاد، اعتقادات مذهبی: هاکلیدواژه

 مقدمه

ها و تمجیدهای شاعران و نویسندگان  را ها و رسوم درباری مطرح بوده، در اصطالح ستایشآیین مدح كه به عنوان یکی از   

ستایش، ثنای به صفات جمیله، توصیف به »دهخدا مدح یعنی  به گفته. تاً با تملّق همراه اسنسبت به ممدوح گویند كه غالب

های درباری در مورد اولین مدح( دهخدا، ذیل واژه نامهلغت)« نکویی، وصف جمیل، مدحت، مدیح، مدیحه، نقیض هجا، نقیض ذم

: پس از فتح خراسان چنین گوید صاحب تاریخ سیستان گفته كه یعقوب به هنگام شنیدن مدح شاعران عرب زبان،»باید گفت كه 

چیزی كه من اندر نیابم چرا باید گفت محمد وصیف پس شعر فارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از »

 .و این شعر با این بیت شروع می شود« .او كسی نگفته بود

 سگ بند و غالم بنده و چاکر و موالی و ای امیری که امیران جهان خاصه و عام        

و از همان آغاز، یعنی اواسط قرن سوم تا حدود . آیدهای مدح به حساب میهای شعر فارسی و نخستین سرودهو این آغازین مایه

سه قرن، مدح موضوع غالب در اشعار فارسی بوده و پس از آن هم تا قرن چهاردهم یعنی تا پایان دوره قاجار، شعر فارسی همیشه 

 (26: 4934تاجیک، )« .ی همراه بوده استبا مدیحه سرای

و چون . دهداز قرن سوم و چهارم به بعد تا قرن هفتم، قسمت عمدة دیوان شاعران فارسی زبان را قصاید مدحیه تشکیل می   

قالب قصیده برای ستایش و مدح به كار رفت، مدح بیشتر از هر مضمون دیگری با قصیده در آمیخت تا حدی كه دو لغت 

رفته و در نظر قدما قصیده یعنی مدیحه و مدیحه یعنی موضوعی كه فقط در می گاهی به جای هم به كار« قصیده»و « همدیح»

های روزگار را در در این میان شعر، گریزگاهی بود كه اهل قلم آشکارا خوشی»( 9: 4919ابراهیم زاده، : نک. )آیدقالب قصیده می

كردند؛ اگر امروز بخواهیم ابهامات گذشته در زندگی مردم قرون پیش وب زمانه را مطرح میساختند یا به كنایه، عیآن منعکس می

های نویسندگان آن دوران بپردازیم و چه بهتر كه از بحث كلی راجع را اندكی آشکار سازیم، نخست باید به شعر شاعران و نوشته

-ر كنیم در ارتباط آنها با حکومتدر آثار هر كدام از شاعران كه نظ به شعر شاعران پا را فراتر نهاده و به عمق معانی آن بپردازیم؛

 (4: 4934تاجیک، )« .های عصر، در واقع مسایل تاریخی و اجتماعی آن دوره بر ما آشکار می شود

در ماه « حجت»حکیم ناصر بن حارث القبادیانی البلخی المروزی مکنیّ به ابومعین و ملقب و متخلص به »در خور ذكر است كه    

و به روایت قریب به  461هجری قمری ظاهراٌ در قبادیان از حوالی بلخ متولد شده است و بعد از سال  934القعده از شهور سنه  ذی
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جا  خواند و همه اش از قبادیان مروزی می او خود را در سفرنامه. افته استدر یمگان از اعمال بدخشان وفات ی 434صحت در سال 

اما نام مروزی كه . كند یاد می« چون بهشت»گوید و بلخ را با صفت  از بلخ به عنوان وطن و شهر و خانه و مسکن خویش سخن می

حتمال قوی به علّت اقامت وی در مرو و مخصوصاً تا اند و یا به ا جهت آن بوده كه اجداد وی از مرو بوده در سفرنامه او آمده یا به

در اسم او ( 9سفرنامه، )« .از مرو برفتم به شغل دیوانی»: گوید كه در سفرنامه می موقع سفر حج این نسبت پیدا شده است، چنان

« .خواند نسب میكه ناصر است و اسم پدرش خسرو هیچ شکی نیست و خودش همیشه در اشعار و مصنفات، خود را به این اسم و 

جستن حقیقت و پیدا كردن  در سفرهای خود در هر شهری در پی»ناصر خسرو سفرهای بسیار كرده و ( 46: 4913زاده،  تقی)

آمد، پیش علما و دانایان و حکمای هر   جواب سؤاالت و اشکاالتی كه در ظاهر دین اسالم و احکام و شرایع به نظرش معقول نمی

مختلفه اسالم و فلسفه و منجمین و اطبا و سایر ارباب فنون و همچنین دانشمندان نصاری و یهود و بلد و پیشوایان مذاهب 

صابئین و هندوها و علمای ملل و اقوام مختلف از سندی و ترک و روم و عرب و فارس رفته و با آنها دربارة مشکالت و معضالت و 

رسید و در آنجا توسط یکی از ( مصر)عاقبت به قاهره . جوابی نیافت مسائلی كه در دل داشته مباحثه كرده ولی برای این مسایل

نامد و ظاهراٌ منظورش باب حجت اعظم بوده است داخل در فرقۀ باطنیه  برد ولی او را دربان شهر علم می فاطمین كه اسم او را نمی

 (9: 4916عزیزی، )« .اسماعیلیه شد

 گانه 42های فاطمی در خراسان به وطن خویش بازگشت و یکی از حجتپس از آن به قصد ترویج آن مذهب و نشر دعوت    

. متابعان دین حق را به عهده گرفت  ن دیار و به قول خودش شبانی رمهفاطمیان و مأمور در خراسان شد و سرپرستی فاطمیان آ

ترویج مذهب اسماعیلیه و های خود را در  ناصرخسرو پس از بازگشت در بلخ ساكن شد و پس از چندی به عنوان حجت، تالش

ترین امور بود،  ترین و خطرناک كاری كه ناصرخسرو به عهده گرفته بود یکی از مشکل. دعوت به سوی خلیفۀ فاطمی شروع كرد

در عین حال بسیار متعصب و كینه ورز   زیرا در خراسان پیروان اسماعیلی كم و مخالفین آنها خیلی زیاد و دارای قوت و قدرت،

: 4931بناروانی، )« .اعیان اسماعیلیه مجبور بودند برای حفظ جان خود یا به تقیه یا مخفی شدن یا تحصن مبادرت ورزندبودند و د

46) 

هایی از مدح یا انتقاد در قصاید وی یافت دهد، شکی نیست كه جلوهكه اكثریت آثار ناصر خسرو را قصاید وی تشکیل میاز آنجایی

های مدح و انتقاد را در قصاید ناصرخسرو شناسایی كرده و با كنار هم قرار جلوه مصادیق عمدهتا  این پژوهش بر آن است. شودمی

ها به این سؤال پاسخ دهد كه آیا ناصرخسرو در مدح و انتقاد معیار مشخصی داشت یا مانند اكثر شاعران آن دوره دادن این نمونه

 اندوزی بود؟بیشتر در پی ثروت

 ومضامین شعری ناصرخسر

انسان بزرگ و . فکر معترض در ادبیات فارسی است ترین نماینده ترین و صریح اسالمی ندوشن، ناصر خسرو شجاع به عقیده   

امانی است كه ادبیات هزارسالۀ گذاران پیکار بی آمیز كردار را با گفتار همراه كرده و یکی از پایهای است كه به نحوی وسواس نمونه

ناصر خرد ( 31: 4932اسالمی ندوشن، . )است« ریا، تدلیس، تزویر و نیرنگ»آن درگیر بوده است و آن مبارزه با ایران الینقطع با 

داند و بر آن است كه خرد گوهری است كه آفریننده، تنها انسان را به داشتن آن سرافراز انسانی را از شناخت آفریدگار ناگزیر می

اند و مر این را بدین جا به چه كار آورده اند باز جوید تا این عالم را چرا كرده»: انگیزد كهیو این گوهر آدمی را بر م .گردانیده است

شک نیست كه قائل شدن چنین نقشی برای خرد، دیدگاه « و چگونه خواهد بودن، حال تو و پس از آنکه ازین سرای بیرون شوی؟

 (29: 4911باختری، . )كندمتکلمان اسالمی را نمایندگی می

گوید، اگر طاعت از از نگاه ناصرخسرو، خرد و دانش انسانی، كلید پذیرفته شدن طاعت وی به درگاه رب العزّه است، زیرا می    

او در عین حال عقیده دارد . شودروی دانش و دانایی و با خرد نهادینه شده انجام شود، بیشتر از جانب حق موجب قبول واقع می

 .كه به خرد و دانش ذاتی دین آشنا نشده باشی باید به سوی خدا روی، تا زمانیكه با طاعت و نیاز جاهالنه ن

 بیاموز اگر پارسا بودن خواهی

 به دانش گرای و درین روز پیری

  خدای از تو طاعت به دانش پذیرد

 

 مکن دیو را جان خویش آشیانه 

 برون افکن از سر خمار شبانه

 مبر پیش او طاعت جاهالنه
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  (424: 4919ناصر خسرو، )                                                                      

 (49: 4936شعار، : نک)محور اصلی شعر ناصر خسرو عقاید مذهبی، سیاسی و اخالق است 

مجال اندک ما را سر آن   باید اذعان داشت كه ستایش از خرد جزو پربسامدترین مضامین شعری ناصر خسرو است، اما به جهت 

 :دهیم مضامین او بپردازیم، تنها مضامین او را در نمودار زیر به ترتیب میزان حضور در قصاید وی نشان می نیست كه به همه

  
 (هفت: 4939حیدری، )

 

 

 هایافته

یعنی .  فردی كه چنین صفتی دارا باشد به یقین، مخالفان و موافقانی خواهد داشت. ناصر خسرو انسانی صاحب اندیشه بود   

اش تأكید كند بر ناصرخسرو بیش از اینکه بر اندیشه. ای در تضاد با اواو همراه باشند و عده نماید كه كسانی با اندیشهطبیعی می

كرد گروهی از راه راست وی به دلیل جدیتی كه در این مورد داشت، هر گاه احساس می. زندمی تأییدورزی و تعقل مهر اندیشه

در این بخش  به . نمودكمال و حسن بودند، مدح  می كسانی كه از نظر او سرلوحه. گشوداند، زبان به نقد  میمنحرف شده

 .شوددارند اشاره میمصادیقی كه بیشترین بسامد را در مدح و انتقاد ناصر خسرو 

 :های مدح در قصاید ناصر خسروجلوه: الف

 (:ع)فرزندان علی ( / ص)فرزندان رسول/ مدح فاطمیان  -4

 خردان را رقاب نرم شود بی                                                  زیر ركاب و علم فاطمی   

 (92، بیت 21 قصیده)

 استای پسر دین محمد به مثل چون جسدی 

  چون شب دین سیه و تیره شود، فاطمیان

 

 كه بر آن شهره جسد فاطمیان همچو سرند 

 صبح صادق، مه و پروین و ستاره سحرند

 
 

 (94و  91، بیت 31قصیده )

 دست خدای هر دو جهان است فاطمی                             داند به عقل مردم دانا كه بر زمین     

 (4 – 4، بیت 33قصیده ) 
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 مستنصر پیامبر (ع)علی  طاعت قرآن خودش دین اهل بیت دهر دنیا مفاخر خرد علم

 نمودار فراوانی مضامین پر تکرار در قصاید ناصر خسرو
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 مسکن مسکین و مب مثاب                                   شهر علوم آنکه در او علی است

 (42بیت  ،21قصیده )

 شاد چگونه كنند خون رزانم؟                                      من كه زخون حسین پرغم و دردم  

 (23بیت  ،461قصیده )

 :توانید در ابیات زیر ببینیدمربوط به این عنوان را میهای دیگر نمونه

-22، بیت 62قصیده ( )23-21، بیت 33قصیده ( )94-26، بیت 94قصیده ( )41-21، بیت 24قصیده ( )41، بیت 241قصیده )

 (93-93، بیت 244قصیده ( )41-93، بیت 411قصیده ( )46-3، بیت 444قصیده ( )24، بیت 36قصیده ( )26
 

 نصرمدح مست -1

 ماه منیر است و، این جهان شب تار است                      جهان را« مستنصر از خدای»طلعت      

 (93، بیت 23قصیده )
 فخر بشر و حاصل این چرخ مدور                                        قبله علما یکسر مستنصر باهلل  

 (63 ، بیت33قصیده )

 موجود و مجسم شده در عالم فانیش                           ای استمستنصر باهلل كه او فضل خد

 (93، بیت 423قصیده )

( 49-94، بیت 91قصیده ( )96-94، 23قصیده ( )91-96 ، بیت24قصیده ( )13-19 ، بیت22قصیده ( )94-23 ، بیت43قصیده )

( 32 ، بیت31 قصیده( )31-32، بیت 32قصیده )( 23-23، بیت 61قصیده ( )41-3، بیت 32قصیده ( )39، بیت 42قصیده )

-23، بیت 419قصیده ( )34-11، بیت 443قصیده ( )94-22، بیت 491قصیده ( )36، بیت 444قصیده ( )92، بیت 31قصیده )

 (93، بیت 243قصیده ( )93، بیت 241قصیده ( )92

 

 ستایش شهر مصر -9

 مصرت پیش است چو رفتی به شام                                    شام كنی طمع چو گیری عراق

 (24، بیت 414قصیده )

 وگر همه به مثل جان و دل همی به كری                      روا بود كه ز بهر سخن به مصر شوی

 (41، بیت 243قصیده )

 (444، بیت 242قصیده، )طور همین

 مدح امیر بدخشان -1

بیمار به سامره و درمان به بدخشان                          یمار چو افتادسودی نکند حسرت و ت  

 (63، بیت 439قصیده )

 ستایش اهل یمگان -0

 كسی چرا طلبد مر مرا و یمگان را                            مرا به دل ز خراسان زمین یمگان است 

 (39، بیت 4قصیده )

 كز چشم حقیقت سپر سر صفااند                             كوهی است به یمگان كه بینند گروهیش  

 (23، بیت 33قصیده )

 (33-32، بیت 223قصیده، ( )94-23، بیت 434قصیده، )طور همین

 :های انتقاد در قصاید ناصرخسروجلوه: ب

 انتقاد از جهل مردم -4

 كان نهفته است به تنزیل درون زیر حجاب                      جز به علمی نرهد مردم از این بند عظیم                         
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 (93، بیت 24قصیده )
 برتر ز داد و دانش اندر جهان اثر نیست                  گرگ است نیست مردم آن كس كه دادگر نیست    

 (49، بیت 99قصیده )

 مردم همه مغیالن و ایشان صنوبرند                                گیتی همه بیابان و ایشان رونده رود

 (34، بیت 63قصیده )

قصیده، ( )42-44، بیت 424قصیده، ( )94-21، بیت 444قصیده، ( )21، بیت 69قصیده، ( )32، بیت 32قصیده، )طور در همین

( 41، بیت 291قصیده، ( )22 ، بیت222، قصیده( )44-93، بیت 436قصیده، ( )46، بیت 499قصیده، ( )42-3، بیت 421

، بیت 439قصیده، ( )99-23، بیت 433قصیده، ( )42، بیت 423قصیده، ( )43-46، بیت 13قصیده، ( )3-4، بیت 64قصیده، )

 (29-22، بیت 223قصیده، ( )94

 انتقاد از اهل و وضع خراسان -1

 معدن دیوان ناكس اكنون شد                                         خاک خراسان چو بود جای ادب   

 (46، بیت 31قصیده )

 ز رسم چرخ دوار ستمگار زحجت پند بشنو كاگه است او                                            

 كسی زو بیشتر با دهر پیکار                                              نکرد از جملگی اهل خراسان  

 (43و  41یت ، ب34قصیده )

، 413قصیده، ( )34، بیت 31قصیده، ( )96-91، بیت 31قصیده، ( )22، بیت 63قصیده، ( )29-41، بیت 41قصیده، )همچنین در 

 (23-23، بیت 431قصیده، ( )42-43، بیت 461قصیده، ( )24-46، بیت 91قصیده، ( )42-4، بیت 433قصیده، ( )33-33بیت 

 انتقاد از وضع زمانه -9

 خبر، پنیر موش زمانه را تویی، ای بی                            خوش خوش فرود خواهد خوردنت روزگار 

 (26، بیت 33قصیده )

 زیرا كه كارهای تو دام است، دام، دام                       وفا زمانه مرا با تو كار نیست      ای بی         

 (26، بیت 443قصیده )

، بیت 424قصیده، ( )93، بیت 31قصیده، ( )44، بیت 43قصیده، ( )22، بیت 44قصیده، ( )46-4، بیت 91صیده، ق)طور در همین

 (43-41، بیت 241قصیده، ( )93، بیت 419قصیده، ( )41-44، بیت 461قصیده، ( )42-44، بیت 493قصیده، ( )26-42

 انتقاد از خلفای عباسی -1

 خون پدر ز گرسنه عباسیان طلب                                       وان آفتاب آل پیمبر كند به تیغ  

 (22، بیت 22قصیده )

 چو عباسی نشویی طیلسانت                                            نشان مدبریت این بس كه هرگز 

 (21، بیت 42قصیده )

 دیو عباسی فرزند به قربانی                                                چو به بغداد فروآیی پیش آرد

 (34، بیت 291قصیده )
 (34، بیت 213قصیده، ( )41-46، بیت 293قصیده، ( )29-22، بیت 439قصیده، ( )24، بیت 36قصیده، )همچنین در 

 انتقاد از فقیهان و خطیبان -0

 ابلیس فقیه است گر اینها فقهااند                                 این رشوت خواران فقهااند شما را

 (46، بیت 33قصیده )

 فقیهانت اهل می و ساتگینی                                             امیرانت اصل فسادند و غارت

 (26، بیت 229قصیده )
 (92-21، بیت 443قصیده، ) 41، بیت 33قصیده، )( 41-96، بیت 34قصیده، ( )26، بیت 3قصیده، )همچنین در 
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 انتقاد از امامان اهل سنت -6

 از شافعی و مالک وز قول حنیفی

 هر یک به یکی راه دگر كرد اشارت

 چون چون و چرا خواستم و آیت محکم

 

 جستم ره مختار جهان داور رهبر 

 این سوی ختن خواند مرا آن سوی بربر

 آن كر در عجز به پیچیدند، این كور شد 

 

 

 

 (93 - 91، بیت 416قصیده )

 شافعی گوید شطرنج مباح است بباز                   می جوشیده حالل است سوی صاحب رای

 (22، بیت 446قصیده )

 انتقاد از دینداران دروغین - 

 نیستآن را كه ریا هست پارسا  ای خواجه ریا ضد پارسایی است                                   

 (43، بیت 92قصیده )

 شو زهدفروش و پارسائی                                       یک چند چو گاو مانده از كار

 (26، بیت 292قصیده )

 انتقاد از فلسفه و فیلسوف -3

 این شکر است و فلسفه هپیون است                                  آن فلسفه است وین سخن دینی

 (91یت ، ب94قصیده )

 آن فلسفه است و این ره و آثار انبیاست                     این است آن عطا كه خدا كرد فیلسوف

 (24، بیت 44قصیده )

 دل                          نکنی زان سپس به فلسفه مرهون كاركنان خدای را چو ببینی          

 (96، بیت 434قصیده )

 انتقاد از شاعران مداح -3

 های مرا گر شعرائید این ژرف سخن                                 شعرفروشان خراسان بشناسیدای 

 (44، بیت 14قصیده )

 دلم ز مدح و غزل بر مناقب و مقتل                            هزار شکر خداوند را كه خرسند است

 (24 ، بیت442قصیده )

 بحث

اگر به مورد انتهایی بخش انتقاد توجه كنیم، ناصر خسرو را شاعری خواهیم دید كه به ادعای خودش از كسانی كه برای مدح    

ا یا هها نشان داد كه خود وی نیز اشعاری در مدح اشخاص، گروهاما بخش اول یافته. گویند، دل خوشی نداردپادشاهان شعر می

اشتراكی میان موارد مدح شده  رسد نقطههای ارائه شده این است كه به نظر میمهم در مورد یافته لهاما مسئ. عقاید گوناگون دارد

 .وجود دارد كه تا حدود زیادی سر منشاء عقیدتی و سیاسی دارد

كه چرا كند  از شاعران دیگر نیز به شدت انتقاد می  شعر ناصر خسرو بستری برای بیان احساسات و عواطف شاعرانه نیست حتی   

قصاید ناصر خسرو را . اند جامعه بسته ع نابساماناند و چشمان خود را به روی اوضا درباریان پرداخته  به وصف طبیعت و مدح

است برای تبلیغ  ایدر عین حال رسانه. كند های جامعه شاعر را منعکس می واقعیت ای دانست كه بخش اعظمی از توان آیینه می

از  .باطنیان نگاشته است  آثارش را نیز پس از سفر به مصر و گرایش به او بیشتر. تماعی اسماعیلیهو اج  فلسفی عقاید دینی،

این  همه .كاری فقیهان و متشرّعان وابسته به حکومت است و فریب  انتقاد از جهل و بددینی عوام های اصلی اشعار او، مایه بن

در  است كه فاطمی رساندن خلیفه  كردن مردم و در نهایت به قدرت هآگادر راستای نشان دادن ناكارآمدی حاكمان،   مضامین
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معترض گروه  بینی جهانبینی حاكم بر دیوان اشعار ناصر خسرو در حقیقت،  جهانبر این پایه،  . اند جای دیوان ستایش شده جای

 .هاست اسماعیلیه است كه شاعر خود نیز جزو آن

 بلکهسراید؛  نمی شعرمکتب،   یک ای و نماینده تنها به عنوان یک مجاهد فرقه منتقدان،او برخالف نظر برخی از با این حال،    

 نتایج. هنرمند است یکبیش از آنکه یک مبارز معترض باشد، آید او به نظر می شناسد،  شناختی را نیز می قواعد و اصول زیبایی

اگر مردم روزگار . می رساندرا اثبات   مطلب ایننجام گرفته، زبانی و سبکی اشعار ناصر خسرو ا حاصل از تحقیقاتی كه در حوزه

این دلیل  بهدهند،  های تندی نشان می توجهی و یا حتی واكنش آثار او بی  به نسبتهای بعد،  ناصر خسرو و حتی شاعران دوره

دادند و حتی از  عیلیه انجام میای ضد اسما منفی گسترده تبلیغاتها فقیهانی وابسته به حکومت،  مخالفان و در رأس آن  است كه

همان   این. و زندیق جلوه دهند كافرها را در میان مردم،  كردند تا بتوانند آن جعل اسناد و تحریف آثار این فرقه نیز فروگذار نمی

 .كرد و برداشت خواننده را دگرگون می داوریسیاسی بود كه در آن دوره، -عنصر اجتماعی

و  جویی كه داشت،  تا پایان عمر مفتون ، با آن ذهن حقیقتگزیدسکنی می تر در مصر ناصر خسرو كمی بیش اگرهر چند    

لبی خود را حقیقی و ق اعتقادستاید،  فاطمی را می ناصر خسرو خلیفهاین نکته در خورتأمل است كه اگر . ماند فاطمیان نمی شیفته

گوید چون برطبق  شعر می او. گوید نمی تملّقطمع صله،  به ترس ممدوح یا از، چون شاعران دربار غزنویآورد و هم بر زبان می

سرایند و  می« جامگی و ادرار» امیدامثال فرخی و انوری به  اما. داند را موظّف به بیدار كردن و ارشاد مردم می خوداعتقادات دینی، 

 .«استغنا و تعهّد» سرسرایند و ناصر خسرو از  می شعر« احتیاج» روینتیجه اینان از  در. به دست سلطان دارند  چشم

بتوانند  فریبی ها و با عوام آن یاری و مدد بهسالطین زر و زور  شاعران مدّاح ابزاری بودند در دست حاكمیت تاآید كه به نظر می    

ناصر خسرو   داشت كه متاع توان توقّع نمی طبیعی است كه در چنین عهداز این رو  .كنند  گاه خود را بر تخت قدرت محکمی جا

بتواند  ها  آن كه نویسنده یا شاعر به پشتوانه ندبود  شکل نگرفتهو اندیشمند خوان  زیرا هنوز جماعت كتاب ،خریداری داشته باشد

 به سبب همین سختی و دیریابی مقام ادبی و علمی است كه شاعران این دوره برای نشان دان علم خود در» .آثارش را بیافریند

های گذشته را شمردند و گاهی شاعران دورهگویند و خود را صاحب سبک خاص میشعر از علم و اصطالحات خود سخن می

ای كه تر سازند؛ به گونهگرفتند تا شعر خود را هر چه فخیمها كمک میدانند و در سرودن شعر از انواع دانشفرودست خویش می

این امر سبب شد كه یکی از خصایص مهم سبکی این . های روزگار باشدز علوم و حکمتمیزان علم و آگاهی آنها ا نشان دهنده

 (6: 4913كاظمی، )« .های مختلف به آن اشاره كرده اندبه گونه ای كه خود شاعراندوره برجستگی اطالعات علمی باشد؛ خصیصه

كرد، بنابراین، اشعار وی مدح و نمی م و زر طلبت و از آنان صله و سیپنداششاهان نمی ناصر خسرو، خلفای فاطمی را چون   

چرا كه او در جاهای خاصّی بنابه اعتقادات خود به ستایش و مدح افراد مورد عالقه خود دست یازیده . شودستایش محسوب نمی

تالف اساسی به ستایشگری ناصر با مدیحه سرایی شاعران درباری یک اخ است اما باید این حقیقت را  در نظر داشت كه در شیوه

با   .استوآن عبارت از این است ناصر ممدوح خود را از جهت داشتن عقایدی مقبول با ارادت خاص ستایش كرده. خوردچشم می

، باید گفت كه «صلهمدایح بی»با وجود این البته . توان گفت كه در اشعار ناصر خسرو مدیحه موجود نیستآن همه نمی

. نه جلوه و جالل دربار سولجوقیان برای او ارزشی داشت و نه شووكت و شوکوه دربار فاطمیان مصر ناصرخسورو انسوانی اسوت كه

ناصرخسورو اندیشومند پیکارجویی  بود . «سوپسِ آب و گیاهند»بود كه  «شوعر فروشوان»و نه چونان  «چاكِر نان پاره شد »او نه 

 :كرد كه با غرور و مناعت طبع اعالم می

 دین و خِرَد بس اسوت سوپاه و سوپر مرا           و با تیغ تیز دهربا لشگر زمانه 

شاعری مورد قبول او . جستكردند بیزاری می شمرد و از شاعرانی كه امیران و سالطین را مدح می گویی را دروغ می ناصر مدیحه   

است و وی همه چیز را زیر سیطرة  قاخالو  عقیده مذهبیمحور شعر ناصر خسرو . گشای مردم باشدبود كه شعرش راهنما راه

این دو قرار داده است، از این رو دیوان اشعارش اغلب مشتمل است بر باورهای دینی، اخالق و به قول مردمان امروزی اشعار 

دنیوی خود  ای كه دین را وسیله ارتزاق  و مطامعسیاسی در انتقاد از امیران، شاهان و سرایندگان ستایشگر و انتقاد از عالمان دینی

او یزدان  اگر مدح گفته، كسانی را ستایش كرده كه به عقیده. ناصرخسرو، شاعری است متعهد به اعتقادات خود. قرار می دهند

این نظر و دیدگاه است كه قصایدش را بلند، استوار و منسجم و پرطنطنه  با موسیقی . آنان را برای رهبری خلق برگزیده است
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های اصیل دری و تركیبات خوش  ار و باشکوه با بحرهای دشوار ساخته و زبانش را استوار و آكنده از واژهپرصالبت، سنگین، پروق

 (46: 4931پور،  وزین: نک). وسعت معلومات و عمق اندیشه و انضباط فکری او نموده استآهنگی كه حاكی از 

ای برای  خواهند از وصف طبیعت به مدح امیری یا وزیری گریز زنند، وصف طبیعت را مقدمه سرایانی كه می او به آیین قصیده   

خواند و  ستاید و مخالفان خود را قشری می او خرد و حکمت را می. دهد بیان معانی فلسفی و اخالقی و ترویج مذهب خود قرار می

ای برخوردار است كه چندان با موازین پرده و زننده و در این زمینه از صراحتی بی! دهد ها را در ردیف چهارپایان قرار می ی آنحت

 (91: 4962دشتی، )« كند ادبی سازگار نیست، زیرا محرک او عقاید مذهبی است و در این مورد از تعصب و خشونت پرهیز نمی

 گیرینتیجه

ها هستند های مدح و انتقاد در قصاید ناصرخسرو كدامجلوه مصادیق عمدهژوهش دو سؤال مطرح شد؛ اول اینکه در ابتدای این پ   

كثر توان گفت كه ناصرخسرو در مدح و انتقاد معیار مشخصی داشت یا مانند اها آیا میو دوم اینکه با كنار هم قرار دادن این نمونه

آنها را مدح كرده ناصر خسرو گروهی كه توان گفت زی بود؟ در پاسخ به سؤال نخست میاندوثروت شاعران آن دوره بیشتر در پی

، مستنصر، شهر مصر، امیر بدخشان، اهل یمگان و مواردی كه او زبان به (ع)، فرزندان علی (ص)شامل؛ فاطمیان، فرزندان رسول 

باسی، فقیهان و خطیبان، امامان اهل سنت، دینداران مردم جاهل، اهل خراسان، وضع زمانه، خلفای ع: انتقاد گشوده عبارتند از

دار و عمیق وی اما در پاسخ به سؤال دوم باید گفت كه به دلیل اعتقادات ریشه. گوینددروغین، فیلسوفان و شاعرانی كه مدح می

در واقع تنها با این نگاه است كه مصادیق . او یک علت معنوی جست توان در تکریم خلفای مورد عالقهبه مقدسات  اسماعیلی می

سایر مدح شوندگان وی مانند . چرا كه خود وی  به كرات از شاعران مدح گوی نیز انتقاد كرده است. انتقادی وی قابل توجیه است

تنها . سرو سود مالی داشته باشندهایی نیستند كه برای ناصر خاز دسته( ع)و امامان ( ص)امامان، اهل یمگان، حضرت رسول 

ی ناصرخسرو در انتقاد از پادشاهان ظالم با این حال، با توجه به روحیه. پادشاهان فاطمی احتمال دارد مصداق چنین ادعایی باشند

كه در گرایی است هایی را صرفاً چاپلوسی سیاسی دانست، بلکه بیشتر آنها حاصل یک عقیده جزمتوان چنین مدحآن دوران نمی

 . روح و روان وی تثبیت شده بود
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