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 چکيده
بددان بدوده اسده اد  از  مرتبطمسائل شناسی آسیبدین و  عرصةیکی از مسائل مهمّ اجتماعی در طول تاریخ، 

و وابسدتگان در ایدن میدان راتارهدای رجدال  .اسدهها دور نمانده دید منتقدان بزرگ اجتماعی در تمامی دوران

 پدووه  اسده. تعامل آنها با مسائل دینی در اجتماع بسیار حائز اهمیه ةدینی در شناساندن حقیقه دین و نحو

در  این قشر اجتماعیراتارهای  یهاب  بررسی آاات و آسیب عیو با رویکردی اجتما حاضر، ب  صورت تطبیقی

ردازد و نشدان دپدمدی رن چهدار دزرگ اجتماعی قددتقد ب؛ دو منمعرّی ابوالعالءقبادیانی و  ناصر خسروانتقادهای 

و از آن  بدودهرجال دین برخی ز راتارهای چار اساد و تباهی ناشی ادو شاعر د ةوضعیه دینی جامع دهد ا می

گدری در ریا، حیل  شده اسه.ب  عنوان دامی جهه ب  بند اشیدن مخالفان و رسیدن ب  مطامع دنیوی استفاده می

بصدیرتی در مسدائل اعتقدادی، ن در عدین تااادل از حقیقده آن، تزویدر، بدیرداختن ب  ظاهدر دیپمسائل شرعی، 

در اشدعار منتقددان ای اسده اد  ... از انتقادهای سازندهنمایان وی بودن دین، تصوفِ صوایخواری، ابزاررشوه

ه ب  عنوان حجّ ناصر خسرو ه و رویکرد دینیبا توجّ  ب  حسّاسیّاسه. ی یاات تجلّ دینی و اجتماعی آن روزگار

بیشدتر  ابوالعالءاش در مسائل دینی، در مقایس  با نگریی، بسامد این انتقادها و جزئ  در خراسانشیعیان اسماعیلیّ

اوسده  ةاد  شدیوهمچان ابوالعالءدر این انتقادها صریح و جسور اسه و در مقابل  ناصر خسروتر اسه. و دقیق

 .پردازدهای راتاری رجال دین میانتقاد از آاات و آسیب ب  طور غیر مستقیم ب  غالباً

 ، نقد.تطبیقی ادبیّات ،معرّی ابوالعالء، ناصر خسرو، یرجال دین واژگان کليدی:
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 . پيشگفتار1

اش چ  ب  معنی واقعی و حقیقینات زندگی اجتماعی اسه و چناترین ضروریّدین و مسائل دینی از مهم

مسیر انسان را در نیل ب  امال و سعادت حقیقدی تواند لی قرار گیرد، میمدر زندگی انسان ب  صورت ع

ویدوه ها بد دین و امور دینی دچار آاه و آسیب گردد و این آاات و آسیب ةاگر عرص. امّا هموار سازد

رخند  و نفدو  دیدن  ةدر بدنددین دارای مقا  و جایگاهی هسدتند،  ةدر میان اارادی ا  ب  نوعی در عرص

دن انسدان بد  اننقد  خدود را در رسد گدردد، بلکد از حقیقه خود منحدرف مدی یدینچنین تنها  ن  یابد

   دهد.دت واقعی از دسه میاسع
دارای مقدا  و  این عرصد ا  از یک طرف خود را در  آنرجال و سران دین و ب  قولی وابستگان ب  

 ادی آنمعرّ ی در حفد  دیدن واویوه اند، نق داریتدّین و دینعی دانند و از طرای نیز مدّجایگاهی می

را برعهدده دیندی هدای مهدمّ مسدئولیه و داننداگر زمانی اارادی ا  خود را مدّعی دینداری میو  دارند

بلکد  شدوند، مدیهدا و مفاسدد رویجادتنها خود گراتار ن  ،دارند از صراط مستقیم دین منحرف گردند

تواندد راهبدر و دین نمدیدیگر سازند و مییقت  ب  دور دین را دچار اساد و تباهی نموده و از حق ةعرص

 راهنمای ااراد بشر گردد.

ه ن وضدعیّدد، چنیددآیدبرمدی آنهدار اد  از شدعچنداننیز، آن ابوالعالء و ناصر خسرو عصر ةدر جامع

دین، عالوه بدر  ةو مفاسد مختلف در عرص بروز نابسامانی .وجود آمده بود  برانگیزی برای دین بتأسّف

، نفو  بودندهای مختلف و در میان اارادی ا  ب  نوعی با دین و امور دینی در ارتباط ، در الی آنلّیه ا

هدا و مفاسدد سبب گسترش نارسائیعمال و راتار خود هریک از این متشرّعان و دینداران، با ا .یاات  بود

سدردمداران و از  و انتقدادهدا ایدن تبداهی بدا در منتقد  دو شاعراین . گشتندمی دین ةمختلف در عرص

 .اندبرداشت  شانجایگاه و امور دینی و این عرص ها و مفاسد آنها در ، پرده از رسوائیرجال دین

هدا باشدد بدر های مهمّ دیندی در تمدامی دورانتواند از آسیبه و ضرورت این موضوع ا  میاهمیّ

قادهای دو شاعر و عوامل ظهور و بدروز در این پووه  برآنیم تا ب  بررسی انتهیچ اس پوشیده نیسه. 

هدای ب  صورت تطبیقی بپدردازیم تدا از ایدن رهگدذر یکدی از برهد  ابوالعالءخسرو و  آن در اشعار ناصر

ویدوه در شدعر حداا  ظهدور   هدای بعدد و بداد  در دوره ه دیندیشناسی دینی و وضدعیّتاریخی آسیب

ا  با رویکدردی اجتمداعی اصلی پووه   ةمسئل ،بنابراین تحریر درآوریم؛ ةرا ب  رشت چشمگیری یااه

بیندی در روشدن ادردن و خدوش تواندددینی مییان چگون  راتارهای متولّاین اسه ا  نگرد، ب  دین می

  .اشدداشت  بنق   ،مرد  نسبه ب  دین و تمایالت آنان و یا گریختن و بدبینی مرد 
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تطبیقی صورت پذیرات  اسده  ادبیّات اساس مکتب آمریکاییبرتحلیل محتوا و  ةب  شیواین پووه  

 بلکد  دهدد،نمدی قدرار خدوی  ةمقایسد و تطبیق مال  را ادبیّات دو تاریخی روابط یا و رتأثّ و تأثیر ا 

 .مشدتراند آن در هداملّیه ةهم ا  داندمی اراگیر بشری  هنیّه یک حاصل را هاانسان ناب هایاندیش 

ر. ) .دهددمدی اادزای  را تطبیقدی ادبیّات ةگستر ادبی، مطالعات در انسانی مفاهیم بر تأاید با مکتباین 

 ( 01: 1333 ین،الدّجمال : 

 ادبیّدات  پووهشدگران از شاعران و ایلسواان معدروف عدرب اسده اد  مدورد توجّد معرّی ابوالعالء

ز های مختلدف اکدری او بدا شداعران طدرااارسی و عربی قرار گرات  اسه و جنب  ادبیّاتتطبیقی زبان و 

طبیدق و مقایسد  قدرار خسدرو مدورد ت   ناصدرا  و البتّحاا ، سنایی، خیّسعدی، ن واارسی چ ادبیّاتاول 

ب  برخی از آنهدا اشداره   یالًا  در این میدان گوی سبقه را از دیگران ربوده اسه و گرات  اسه ا  خیّ

 انیم.می

ای اسه ا  نویسدندگان در مقال  عنوان« ابوالعالءخسرو و  بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر ناصر»

تدا  ناصدر خسدرواز عقل » (032-022: 1333)میرقادری،  اندب  بررسی وجوه دنیا و نمود آن پرداخت آن 

دیگدری اسده اد  بد   پدووه عندوان « موضوعات و مفاهیم ؛ پووهشی تطبیقی در حوزةابوالعالءعقل 

 ( 021-022: 1331)مسبوق،  .پردازدبررسی جایگاه خرد در نزد این دو ایلسوف شاعر می

ارتبداط بدا یز پووه  تطبیقی دیگری اسه اد  بدیو خیا  ن ابوالعالءمرگ از نگاه  ةپرداختن ب  مقول

زعلدی، )خل تشاؤ  و تفاؤ ةمقولانسی  خزعلی  (133-112: 1333دی، )سیّ .پی  رو نیسه ةقالموضوع م

عقاید این دو شاعر را مدورد انکداش قدرار  نیز، ااکار وو امینی الری و دیگر همکاران ( 31-22 :0226

 (33-12: 1333)امینی الری،  اند.داده

هدا و تعدابیر ( و اندیشد 00-1 :1333)خاقدانی،  ابوالعالءبررسی تطبیقی جبر و اختیار از نگاه حاا  و 

 هداینیدز در پدووه ( 63-22: 1332مشتر  ایلسوف معرّه با حکیم سخن سعدی شدیرازی )چنداری، 

 سدیربدا سدنایی در رسالة الةفرانل ادر  این شاعر تدازیرد مداقّ  قرار گرات  اسه و سفر روحانی دیگری مو

 (36-63: 1333)سلمانی،  از دیگر اارهای تطبیقی در این زمین  اسه. العباد

خسدرو؛ دو ایلسدوف  ناصر ویوه  با دیگر شاعران، ب ابوالعالءهای ااکار و دیدگاه ةبا آنک  در مقایس

ها در بین پووه مهمّ  ةعرص اینا اسه، امّ انجا  شدههای قابل توجّهی قد اجتماعی پووه شاعر و منت

 جایی ندارد.
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 پردازش تحليلی موضوع. 1

بر بندا (36: 1323 ادوب،یدن)زرّ   قدرن چهدار  هجدریدوّ ةاواخدر نیمد قبادیان بلخ در ةزادخسرو  ناصر

ب علو  و آداب اشتاال ورزیده و در جدوانی از اودای ب  اس ومحتشمی بوده  ةاز خانوادخود  اشارت

  (226-222: 1321 )صفا،اسه.  رسیدهدبیری ب  دربار سالطین راه یاات  و ب  مراتب عالی 

با رها اردن دربدار سدالطین  ادب اارسی ةخسرو در عرص اراز و نشیب ناصر دوّ  زندگی پر ةمرحل

ات نگدرش او در رابطد  بدا مسدائل و موضدوع از جهه تاییر نوع تفکّر و و روی آوردن ب  مسائل دینی،

ه   از اسدب مقدا  حجّدیپد ناصدر خسدرو... حدائز اهمّیده اسده. مختلف دینی، سیاسی، اجتمداعی و

و در آنجدا شدروع بد  نشدر بازگشده  و سپس موطن خدود بلدخ در پنجاه سالگی ب  خراساناسماعیلیان، 

ه پرداخده. اندد  اندد  با علمای اهل سنّ حث دعوت باطنیان ارد و داعیان ب  اطراف ارستاد و ب  مبا

دشمنان و مخالفان او از میان متعصّبان ازونی گراتند و اار را بر او دشوار اردندد و حتّدی گویدا اتدوای 

ز مهاجرت از بلخ، ب  نیشابور و مازندران و عاقبه بد  یمگدان پنداه بدرد. ا ناصر پس ...قتل او نیز داده شد

 (222: 1321 )صفا،

 ی همدراهو سدرودن اشدعار قاید اسماعیلی و باطنیماندگار شدن در یمگان ب  ترویج عپس از  شاعر

هدا و درد غربده و آوارگدی روزگدار هدا، آشدفتگیبا سوز و گداز پرداخه ا  ناشدی از آزار و ا یده

 توانسه راهی ب  روشنایی در تنگنای یمگان، برای او بگشداید.تنها درد دین بود ا  می زندگی او بود و

هدای موجدود در رویاو نسبه ب  مفاسد و اج اعتناییاین امور مانع از بیهرگز و  (210: 1322 ق،قّ)مح

 شد.نویوه در راتار رجال دینی   جامع ، ب

امدروزی(  ةشدا  )سدوری معانة الةععاال ق در .هد 363تنوخی در سال  معرّیاحمد بن عبداهلل بن سلیمان 

حو آموخه. پس از آن علم حدیث را ندزد نو علم  ادبیّاتاه، ابتدا از پدر خود ل هان گشود.دیده ب  ج

اش اراگراه... در آغاز جوانی ب  حلب راه و نزد چند تن از ادیبان آن دیار، ب  تحصدیل ااراد خانواده

بسیاری از علو  دینی و عربی را ا  میان ادبا و علمای آن زمدان، متدداول خه و و علم نحو پردا ادبیّات

 . در بیسه سدالگی از حلدب  332ق/  332ب  سال  ابوالعالءدان مشهور حلب ارا گراه. بود، از دانشمن

سدرایی پرداخده و از ب  معرّه بازگشه و بدون استاد سرگر  مطالع  و تحقیق شد و ب  شاعری و مدیحد 

 ،خادرّو) سرایی در نظرش ناپسند آمد. مدیح این راه ثروت اراوانی ب  چنگ آورد. ]امّا[ پس از چندی،

1331 :02-03) 
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توجّد  بد  شدهرت و بیشتر عداز  بادداد شدد اد  در آنجدا بدا روت دا ثدی جهه اسب دان  ابوالعالء

ز و دسدتاوی ای از روی حسدادتواقدع گشده، امّدا عددّهای ا  داشه، مورد احترا  ااراد آن دیار آوازه

 دادندد. یده خدود قدرار آزار و ا تمسدخر وتدوهین، ، او را مدورد اشاردن وضعیه جسمانی و نابینایی

در بادداد بدا آن، رو بد  رو بدود،  ابدوالعالءبا وجود چنین مسدائل و مشدکالتی اد   (22: 1330 )حموی،

زمین پرداخده و در ضدمن آن از سب تجربد  و داند  از مردمدان آن سدرااندوزی و همچنان ب  دان 

 222ر مدرگ مدادرش در سدال آراء و عقاید مذاهب مختلف نیز، آگاهی یااه. امّا سرانجا ، شنیدن خبد

خدود  ة، در خاندپدس از بازگشدهو  ق، سبب گردید، باداد را ب  عز  بازگشه ب  معرّه، تر  اندد هد.

 ( 33: 1331 ،ارّوخ) .ب  تحقیق و تدریس پرداخه و عزله گزید

درد  ،ناصدر خسدروچدون هم ابوالعالء ، این اسه ا قبل از پرداختن ب  اشعار دو شاعرضروری  ةنکت

و دریااتن معنای ظاهری آنهدا، او را در امدور  ابوالعالء؛ اگرچ  اارادی با استناد ب  اشعاری از داشهدین 

اندد، ای او را متّهم ب  افر و الحاد نیز نمودهدینی و پرداختن ب  دین، سسه و ضعیف دانست  و حتّی عدّه

 بدرای آنو امور دیندی اسده و  دیند ب  ب  عنوان اردی ا  مقیّ ابوالعالءاز ، غالب پووهشگران در مقابل

نیدز در مدوارد زیدادی، ایدن مواضدع را اثبدات و  اوا  اشدعار  اند؛ همچنان، سخن گفت احترا  قائل اسه

و امدور مدرتبط بدا  پرورش دینی دراو  دهد ا شان مین نثر ، از شعر وابوالعالءآثار  ةمطالعاند. تأیید می

بدا  در پیوندداصدالحی،  -امدور اقهدی، انددرزی یدا اجتمداعی اشتاال  هندی او بد  ومحکم  استوار و آن

مرد  را ب  در  حقیقدی و واقعدی  شاعر نابینای معرّه (021: 0222 اخری العبهری،). اسه بوده شریعه

و هراجدا  سداخه، متوجّ  و رهنمون مدیآناز دین و پرداختن عملی و سازنده، ن  ظاهری و صوری ب  

دانسه و ایدن دید، پرداختن ب  ظواهر را عبث میی دین را در جامع  نمیاجتماعی و اخالق ةتأثیر سازند

ب  عقیدده  پرداختن  البتّ. امر باعث شد ا  در نظر برخی از علما، اردی شا ّ در امور دینی قلمداد شود

ا نگارندده در ایدن بحدث خدارج اسده، امّد ةطلبد ا  از حوصلمجال دیگری می ابوالعالءدینی  ةو اندیش

در اثدر  ابدوالعالءاد   داندددی همین نکت  را ااای میب  شریعه محمّ ابوالعالءدینداری و پایبندی تأیید 

ه بهشدتی شددن گویدد و علّداز سفری روحانی ب  بهشه و جهدنم سدخن مدی رسالة الةفرانل مشهور خود؛ 

یدد دیندی اد  دالّ بدر عقا دانددای مدیرا مدح و ستای  پیامبر در قصیده «أعشی»برخی از شاعران چون 

 ةزومیال برخدی نیدز اتداب ( 32-22: 1333)سدلمانی،  ه دارد.این اثر مطابقتی تا  با اتاب و سدنّ .اوسه

 ( 12: 1333)خاقانی،  اند.را اتاب مذهب ااطمی دانست  ابوالعالء
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نسبه ب  دیدن و مسدائل دیندی و بد  طدور خسرو  و ناصر ابوالعالءهای ب  دیدگاهدر هر حال با توجّ  

سدبب  ،شکل گرات  اسده آنهاای ا  از منظر تعامل و پیوند عملی با دین در زندگی ورش دینیالّی پر

خدود و  ةامور دینی، نسبه ب  مفاسد جامعو  دین ب و حساسیه نسبه ن پایبندی ددر عی دو شاعر تاشده 

 نخسده ،در ایدن مقدال .دندبد  انتقداد از آنهدا بپرداز اتاری رجال دین، واان  نشان داده وهای رآسیب

و سدپس بد  طدور خدا  از  ااکندیمه دین از دیددگاه دو شداعر در آن دوران مدیی ب  وضعیّنگاهی الّ

 پردازیم.از رجال دینی می شانانتقادهای

 دین ةوضعيّت نامناسب و آشفت. 1-1

ه اسدفنا  قابل توجّ  اسه، وضدعیّ ناصر خسروو  ابوالعالءنخسه، در بررسی نقد دینی  ةآنچ  در وهل

از  ابدوالعالءهای نادرسه سران و رجال دینی اسده. اارگیری سیاسه  ب ةه نتیجسه؛ این وضعیّدین ا

اند. روزگار دگرگون شده اسه انتقاد می ةوسیل  آن ب ةاینک  اصل و اساس دین نابود و عالمه و نشان

ارزندان و جز  چیزیمنظور از روزگار، داند ا  روزگار را باعث این تاییرات میب  طور غیر مستقیم او 

 اند:ا  با راتار خود، دین را ب  سوی اضمحالل و نابودی سوق داده آن نیسهابنای 

اا ّة ااااااااااااااااااااااا  ام ا اَاااااااااااااااااااااا   ة اقَااااااااااااااااااااااّاـَـاااااااااااااااااااااااَ َ الةاااا
اوا ااایَاااااااااااااااااااااااااااال  افَاااااااااااااااااااااااااااااااااَ ا َ ااااااااااااااااااااااااااااال   ـ  اةَااااااااااااااااااااااااااالا

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر اواا    ّ ا  َاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الةاا اَغیااَّااااااااااااااااااااااااااااااااااااَن  
اااااااااااااااااااااااااااااااا   اوا ـَ اااااااااااااااااااااااااااااا ر اةَاوةَااااااااااااااااااااااااااالا ااااااااااااااااااااااااااااالا َااا  

ا

 (033 :1ج  ،1333، معرّی) 

 ؛های آن را تاییر داده و دگرگون ارده اسهو روزگاران عالمه و نشان  شدهاصل و اساس دین، نابود و ویران 

 ای ن  نمازی و ن  پاای و طهارتی.بنابراین دیگر ن  زااتی باقی مانده اسه، ن  روزه

آید، بلک  سخن از درد درون اسی اسده اد  از بدین دین برنمی چنین سخنی از یک منکر ماًو مسلّ

همچنین نگاه شاعر، نگاهی اردی ب  دیدن نیسده، بلکد  نگداهی  او گشت  اسه. ةراتن این مسائل دغدغ

 اجتماعی اسه ا  خواهان دیدن آثار دین در زندگی اجتماعی جامع  اسه.

سرت بر حال آن ب  طور مسدتقیم و صدریح، از ه دین و حبا انتقاد از وضعیّنیز  ناصر خسرودر مقابل 

 اند:مسبّبین آن، انتقاد می

 امدددروز بددددد  زیدددر پدددای، دیدددن اسددده

 بددددر منبددددر حددددق شددددده اسدددده دجّددددال

 آنددددک او بدددد  مددددراد عددددا  و نددددادان

 

 اندددددددر ظلمددددددات غفلدددددده و شددددددر 

 خدددددام  بنشدددددین بددددد  زیدددددر منبدددددر

 بددددددر رادددددده بدددددد  منبددددددر پیمبددددددر

 



 03/ شناسی راتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعالء معرّیآسیب

 

 گفتدددددا اددددد  مدددددنم امدددددا  و میدددددرت
 

 دختدددددددددربسدددددددددتد ز نبیرگدددددددددان و 
 

 ( 32: 1333 ،ناصر خسرو)

ای دیدن را دامدی بدرای دسدتیابی بد  ساختن از دین و اینک  عدّههر دو شاعر در موارد مختلفی از دا 

اندد. تعدابیر مشداب  هدر انند، انتقاد اردهدین شکار می ةدهند و ب  قول آنها ب  وسیلمقاصد خود قرار می

 گوید:می ابوالعالءاسه. ادا  از آنها در این رابط ، قابل توجّ  

اااااااااالَراـ ااااااااااَنف   اف ـَ اَ  َّاااااااااا ا ّة  اااااااااااا  اقَااااااااااااّاَرااااااااااا َّ الةاا
 

ابَااااااااااااااااااااااال لااة اا َاال   ااااااااااااااااااااااَ اـواَ اا  َااااااااااااااااااااااالااة َ اااااااااااااااااااااا ة  اا
ا

 (    102 :1ج ، 1333، معرّی) 
 ،خادرّو) «مانند باز یا سدگ شدکاری شدده اسده. ایهم برای عدّه ]اسال [ هادین حقیر شده، حتّی بهترین دین»

. پرهیزگاران نیز با نمداز دارد ابوالعالءعبیر بهترین، برای دین مبین اسال ، حکایه از اعتقاد ت (133: 1331

 و عبادت خود در پی شکار خوی  هستند:
یااااااااااااااااااااااان   ةا َااااااااااااااااااااااالَ ال َماااااااااااااااااااااالرََ اب ل َااعَااااااااااااااااااااا  افَاااأم 

 

ّ اوَاا اتَااق اااااااااااااااااااااااااااااااااایا   ةاب ااَ ا ت اااااااااااااااااااااااااااااااا  اما  َااَ یةااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

 (032: 1 ج، )همان 

 اندازد.اند و ب  دا  میکار میپرهیزگار آنها با نمازش ش و آنها با خیانه ب  امارت رسیدامیر 

شکاری برای دیدن و شدکارچی بدودن پرهیزگداران و عالمدان از تعبیرهدای مشدتر  دو  ةپرند تعبیر

 شاعر در این باره اسه:

 احددوال ببددینگددرد اینددک و گددرد بددازار ب

 اروشدددند، ببدددینعلمدددا را اددد  همدددی علدددم 
 

 نگری، من نکنم قصدّ  درازچون تو خود می 

 ب  ربای  چو عقاب و ب  حریصی چدو گدراز
 

 (110 :1333 خسرو، )ناصر
 زانکدد  دیددن را دا  سددازد، بیشددتر پرهیددز اددن

 وشخپااسه و ااینخوردببایدزین گویدگاه

 حیلدده و مکرسدده، اقدد  و علددم او و سددوی او

 فتار هسهگرش غول شهر گویی، جای این گ
 

 زانک  سوی او چو آمد صدید را زنهدار نیسده 

 رد ااین اشتار نیسهگاه گوید، نی نشاید خو

 ادد  او محتددال یددا مکّددار نیسددهنیسدده دانددا هر

 ورش دیو دهر خدوانی، جدای اسدتافار نیسده
 

 (310)همان: 

و از  ی و شخصدی خدود قدرار دادهای بدرای مندااع مدادّاز اسانی اد  دیدن را وسدیل  از همین منظر،

 انند: انتقاد می ،نمایندشان در جهه اسب منااع شخصی، سوء استفاده میه دینیجایگاه و موقعیّ

ماااااااااااااااااااااال  ا اـَف ااااااااااااااااایق  لاـَف ااااااااااااااااایق  لا ااااااااااااااااالاغ اااااااااااااااااا ل   افَاا  َّاااااااااااااااااااال َّ اااااااااااااااااااااَ الةق اا ام  اااااااااااااااااااااااةاَماا اااااااااااااااااااااان  اد  َاال اَلت   
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افَااااااااااااااااااأدرَ   ل اـرَلد ولاب اااااااااااااااااااااَ لاَ اااااااااااااااااااااَ ال  اااااااااااااااااااا َل  
 

اس اعَّاااااااااااااااااااااا  الة  اَ َمااااااااااااااااااااااال  االد ولاواوبَاااااااااااااااااااااا اماااااااااااااااااااااااالتََ
 

 (60: 1 ج ،1333، معرّی)
خواستند دین می ةواسط  ای گمراهان، برخیزید برخیزید، چراا  دینداری شما حیل  و اریبی از پیشینیان اسه. ب

مدان و مال اندد  دنیدا را جمدع ادرده و آن را بد  دسده آورندد. ولدی ندابود شددند، چرااد  سدنّه و روش لئی

 میان رات  اسه. از ارومایگان

 متشرّعان ظاهرپرست .1-1

زیدرا آنهدا در  ؛پرداختن ب  ظاهر دین و ترویج و انتشار آن از موضوعات مورد انتقاد هر دو شداعر اسده

خواهندد مدرد  بدا پدرداختن بد  پی دینی واقعی و عملی هستند ا  باطن و حقیقه آن اجرا گردد و نمدی

 ب  ظاهر آن، از باطن آن اعمال و حقیقه دین غاال شوند.مسائل دینی و تمسّک 

دهندد، بداطن دیدن و اعمدالی شان مورد انتقاد قرار میینک  ااراد را ب  خاطر ظاهرگراییآنان در عین ا

و بددی و تهدی ادردن  مصون ماندن مرد  از شرّ ابوالعالءنمایند. دهند را ب  آنها گوشزد میا  انجا  می

اب را در ایدن دهد و خیدر و ثدومورد تأاید قرار میاجتماعی دین اسه،  ةا  جنبرا دل از این  و حسد 

 :هاسهواجبات شرعی نیز زدودن همین تاریکیا  غایه و نهایه داند، چرامسائل می

الة َّاااااااااال ا  َ اةَاااااااااا  اااااااااااا   ا َاااااااااااَ و   ـَ ا اَماااااااااااالال َیاااااااااااان 
ااااااااااااااااانة ام ا َّاان َ ااااااااااااااااالااوا ااااااااااااااااااَ اتَاااااااااااااااااان  الة َّ اإ َّاااااااااااااااااااَالا  

 

اااااااااااااااااا   اوااوال  ّ اـَ اَ اااااااااااااااااَ  الَ َ اااااااااااااااا  َ ـ ااااااااااااااااا  االا
اوا َاوا ااااااااا ة  اااااااااا اغ  ّ ارا  ااااااااااَرالة َّااااااااااَّرام  اااااااااا اَ َ ااااااااا ام 

 

 (023 :1ج  همان،) 
پشدمین  بدر تدن دارندد، بلکد   لبداس شدوند وداران برای آن  وب میو نمازی نیسه ا  روزه خیر و نیکی روزه

 از این  و حسد اسه. قلب ردنحقیقه خیر و نیکی، تر  شرّ و بدی و ااکندن آنها و خالی ا

ادرد. دندد، انکدار مدیاهمیمدی، و بداطن ، ن  ب  روحقومی ا  دین را ب  ظاهر» ابوالعالءاز این جهه 

را بد   گراتندددادندد و اهدداف عملدی را نادیدده مدیهمچنین گروهی ا  واجبات ظاهری را انجدا  مدی

« نمدود.آن، دعدوت مدیب  صورت ظاهر ل شدن   از متوسّپی سازنده و عملی،توجّ  ب  اهداف  وجوب

 (232: 1332 )الیازجی،

اش را این نکت  وجود دارد ا  هدراس در هدر مقدا  اسده، تظداهر و ریااداری ناصر خسرودر بیان 

گرداند و دین از این جهه ابزاری اسده بدرای تأییدد و تصددیق دیگدر وابست  ب  دین و مسائل دینی می

 امور: 

 سددهامدد  و ردا شدددهاز بهددر طیلسددان و عمّ  باندگ قیدل و قدالبدددر ایدن بلندد منبدر، بدا 



 31/ شناسی راتارهای رجال دینی در انتقادهای ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعالء معرّیآسیب

 

 این بر اراز آنک  تو گوئی  حداجی اسده،

 آنکددو بدد  هندددوان شددد یعنددی ادد  غددازیم

 ایددن از بددال گریختدد  یعنددی ادد  شدداعیم

 آگاه نیستند ا  دین، علدم و طاعده اسده
 

 سدهانگار ااو ب  مکّ  و ران و صفا شدده

 سددهاز بهددر بردگددان ندد  ز بهددر غددزا شددده

 سددهاتندد  بدد  جهددل و شددیفتة اددربال شددده

 سه؟شدهبود ا  علم ازشماای مردمان چ 

  (22: 1322 ،ناصر خسرو)

خواهد ا  تنها ب  ظاهر مسئل  دلخدوش اند و از مرد  مینیز این مطلب را با تمثیلی بیان می ناصر خسرو

 نباشند:

 معنددی طلددب از ظدداهر تنزیددل، چددو مددرد 

 مسددجد قندددیل اددروزی بدد  شددب قدددر بدد 

 قنددددیل میفدددروز، بیددداموز اددد  قنددددیل

 ای، دایدددم از بهدددر چراینددددگدددر مدددار نددد 
 

 خرسددند مشددو، همچددو خددر از قددول بدد  آوا 

 شب یلدداچونروز و دلهچونمسجد شده

 بیددرون نبددرد از دل پددر جهددل تددو، ظلمددا

 مؤمن ز تدو نداایمن و ترسدان ز تدو، ترسدا؟
 

 (2 همان:)

 زاهدان ریاکار .1-9

تر اسه، موضوع و آاده آن در مسائل دینی آشکارتر و برجست  ةویوه نمود و جلو ب یکی از آااتی ا  

 ةریاااری و عد  خلو  در مسائل دینی و مذهبی اسه ا  همواره مورد انتقاد قرار گرات  اسه. جامعد

د و هر دو شداعر بد  اراگیدری آن در میدان اادرا نیز گراتار چنین آاتی بوده ناصر خسروو  ابوالعالءدینی 

 جامع  نیز اشاره اردند:

اوا ّ اَدَ اااااااااااااااااااا لاوَمااااااااااااااااااااالافا ایا اااااااااااااااااااااة ا َل   االاـَ ااااااااااااااااااااَا
اااااااااااااااااااةاد  ااااااااااااااااااا  اوا   َّ ااعا االا   ااااااااااااااااااا ر اوةَاایااااااااااااااااااااَ ا  

و ل اب اااااااااااااایَ لاام َرااااااااااااالر قا   ةوا َّ اَ اااااااااااااا اَ ااااااااااااااااةا  ایااااااااااااااا  ا 
 

ا َاخااَ اااااااااااااا ال ةاااااااااااااااَ اَف ااااااااااااال   لاـ  اااااااااااااا َ لاا ا   ااااااااااااااااَ ل 
اااااااااااااااا  ا اتَاا ا   ّ ا   َااااااااااااااااااَ للةافَااااااااااااااااا اتَااف اااااااااااااااانََّ اـ اااااااااااااااا

ااااااااااااااا َ اوا ابَاالت ااااااااااااااا لاف ااااااااااااا ال َعَااااااااااااااا اس اااااااااااااا  َ ل  َ  ة   
 

 (  022 :1ج ، 1333، معرّی)
 اننددهآنها را رها انید، چراا  در میان آنها ن  صالحی اسه و ن  احدی ا  از خدا بترسد. آنهدا سدگانی پدارس

تدو را گردانندد، انندد و مدیمدل مدیبودند. نزد آنها ن  دین اسه و ن  پرهیزگاری. پس دستانی ا  تسدبیح را ح

 دشنا  و ناسزاگویی، شناور بودند.در  و ا  راتند گویینفریبد. چ  بسیار پیران موی سپیدِ تسبیح

اش در مسائل دینی، در موارد زیادی ب  این آاه دینی اد  نظر و تیزبینیهبا توجّ  ب  دقّ ناصر خسروامّا 

 اند:ااراد سای  انداخت ، اشاره می ةداده و بر همسایر ابعاد اجتماعی را تحه تأثیر قرار 
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 زهددد و اسدده روزه ندد  پارسددایی، هددددم 

 دراز مددددوی ندددد  و ابددددود جامددددة ندددد 

 بددددددان ببیندددددی، رسدددددمها ایدددددن چدددددو
 

 وِطاسددده انددددر نددد  سدددجاده انددددر نددد  

 دعاسدددده و نمدددداز ازونددددی اندددددر ندددد 

 ریاسددده و روی بهدددر بیشدددتر، ایدددن اددد 
 

 

 (22: 1322 ،ناصر خسرو)

 ان و عالمان دینیفقيه .1-3
اندد اد  در مسدائل دیندی و دین، اقها و عالمان دیندی ةها در عرصهترین شخصیّترین و محوریاز مهم

عهده دارند و عمل و راتار آنها بر سدایر  رای ب، نق  برجست اط و استخراج احکا  و مسائل شرعیاستنب

ر الّیه د مخرّبیاهی آنها، تأثیرات منفی و ا  اساد و تبهای دینی تأثیرگذار اسه؛ همچنانابعاد و جنب 

انتقداد  یاری اقیهدانداادددا از تظداهر و ریددر ابتد والعالءداب گذارد.جای میدین و مسائل مختلف آن بر 

 در آنها نیسه:  اههامّا در باطن نشانی از اق ،شناسندب  نا  اقی  میآنان را اند ا  مردمان می

اَراق یااااااااااااااااااااااا  ام اَاااااااااااااااااااااااا ة   ااااااااااااااااااااااالةاا ل:افاَق یاااااااااااااااااااااا  اواقَااالة ااااااااااااااااااااااوا
 

اواواا اااااااااااااااااااااّل   ا   اا ااااااااااااااااااااا   اا ا اااااااااااااااااااا   ا   الةاَ ااااااااااااااااااااا   ا  
ا

ا
ا

 (063 :0ج  ،1333، معرّی) 

اسده و  بحدثجددال و  پیمدانهم !اقیهی متظاهر و ریااار ای اقی  اسه[ امّمردمان گفتند ا  او اقی  اسه، ]آر

 زخم و جراحه.، علم االم 

 اند:یز در موارد زیادی ب  تزویر و ریاااری اقیهان اشاره مین ناصر خسرو

 گددر روی بدتابم ز شدددما، شدداید ازیدرا 

 اق  اسه مدر آن بیهددده را سدوی شدما ندا 
 

 روی و ستمددکاره و بدددا روی و ریائیددبی 

 اان را هدمی از جهل، شدب و روز بخائیدد
 

 ( 223: 1333 ،ناصر خسرو)

 :هستند یا و نیرنگاهل رتزویرگرانی  آنها

 گددر راسده بخدواهید چدو امدروز، اقیهدان

 اروشدانای امّدده بدددبخه بدددر ایدن زرق
 

 تددددزویرگرانند، شددمددددا اهددددل ریددائددددید 

 جز از خری و جهدل، چندین اتند  چرائیدد
 

 (022:)همان

بدرای الهدی، اهمدی از اتداب . آندان بدا ادجانددصیرتی آنهدا اشداره مدیبب  گمراهی و بی ابوالعالء

 :وردآه و استدالل از قرآن میگمراهی و جهل خود، حجّ

افااااااااااااا اَ ااااااااااااا َة  اوا ااااااااااااا افَاق اااااااااااااای  اَراااااااااااااالب    اَ ااااااااااااااةام 
 

اواا ال  اعَاااااااااااااااااااااازَّ   ا  اجااَّ  اااااااااااااااااااااا  افایا ااااااااااااااااااااالالةا   اااااااااااااااااااااَل  
ا

ا
ا

 (122 :0ج ، 1333، معرّی) 
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آن گمراهی، دلیل خود  ده را دراب نازل شدع شده اسه و اتدبصیرتی ا  در گمراهی واقچ  بسیار اقی  بی

 پندارد.می

نیز در مضمونی مشاب ، ب  اریفتگی اقیهان بر اتبی ا  خوانده و علومی ا  از آنها آموختد   ناصر خسرو

 اند:اند، اشاره میو در جهه مقاصد خود ب  اار گرات 

 ایددن قدو  اد  ایددن راه نمددودند، شمددا را

 ما راخددواران، ادقهااندددد شدددایدددن رشدددوت

 از بددهر قضدا خواسدتن و خددوردن رشدوت

 رشدوت بدخورند، آندگ  رخصه دهندت

 زی آتددددد  جدددداوید دلدیددددالن شمددددااند 

 هدا اقهاانددابدلدیس ادقید  اسدده گددر ایدن

 ادددتن  همدددگان بددر ادددتب بیدددع و شددرااند

 نددددد  اهددددل قددددضااند، بدددل اهددل قفدداان
 

 (023: 1333 ،ناصر خسرو)

نظر و انجکاوی اراوان  در مسائل دینی اد  بد  آنهدا اشداره شدد، بد  ، با توجّ  ب  دقّهناصر خسرو

و « حیلده»اند ا  اارادی بدا اسدتفاده از گری ااراد در مسائل دینی نیز اشاره میاریبکاری و حیل  ةنحو

 دهند: شرعی احکا  شرعی را مطابق میل خود تاییر داده و مرد  را اریب می« رخصه»

   بگریند بر آن دیدن اد  اقیهدان شاید ا

 گددر اقدد  بددود حیلدده و محتددال اقیدد  اسدده
 

 آننددددد اددد  دارنددددد اتدداب حددیل از بددر 

 جدددالوت سددزد حدداام و هداروت پیدامبر
 

 (  130 :همان) 

 اند:ستانی اقیهان اشاره میخواری و رشوهاوسه غیر مستقیم ب  رشوه ةهمچنانک  شیو ابوالعالء

اااااااااااااااااااااااةَاااَقاااااااااااااااااااّا لر اقَااااااااااااااااااا    َّ ا اااااااااااااااااااََزَ الةااَراق یاااااااااااااااااااا  اب ااااااااااااااااااا
 

ااااااااااااااااااااااااا   اا ااااااااااااااااااااااةا  ااااج  مااااااااااااااااااااااان   اف ایااا   افَااَ اااااااااااااااااااااالَ ا  
ا

ا
ا

 (216 :1 ج ،1333، معرّی) 
 ،ارّوخ)« انند.اجرای اوامر او تعجیل می مردمی وارد شده اسه ا  برای ةاقی  مانند میهمان ناخوانده ب  خان»

1331 :112) 

 اند:خواری اقیهان و عالمان انتقاد میب  صراحه از رشوه ناصر خسرو

 گددددرد بددازار بگددرد، اینددک و احددوال ببددین

 علمدددا را اددد  همدددی علدددم اروشدددند، ببدددین

 هریکی همچدو نهنگدی، ز بدس جهدل و طمدع
 

 نگری، مدن نکدنم قصدّ  درازچون تو خود می 

 ب  ربای  چو عقاب و بد  حریصدی چدو گدراز

 ز و دهدددن رشدددوت بدددازدهدددن علدددم ادددرا
 

  (110: 1333 ،ناصر خسرو)

 :  دهد ا میاین رابط  چنین داد سخن در درو 
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 حکم اقیهان نبود جز اد  بد  رشدوت چون

 از حکددم الهددی بدد  چنددین اعددل بددد، ایشددان

 سدددازان، جهدددالی علمدددا ندددا ای حیلددده

 چددون خصددم سددر ایسددة رشددوت بگشدداید
 

 رشددوت، هریددک ز شددما خددود اقهائیدددبددی 

 نددد و شددما اهددل قفائیددداندددر خددور حدّ

 اددز حیلدد  مددر ابلددیس لعددین را وزرائیددد

 در وقددده شدددما بندددد شدددریعه بگشدددائید
 

 (222 همان:)

 پردازند ا  در احکدا اهل سنّه میدر مضمونی مشتر  هر دو شاعر ب  انتقاد از اقیهان و پیشوایان 

امدوری را  خدی از آنهدا؛ برانددف نموده و احکامی مطابق میل خود سداخت تصرّدخل و الّی دین اسال  

 :داندنمیجایز  دیگریاند ا  جایز دانست 

افَااَعاااااااااااااااااااااالَ اَ ااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااا االف ااعاااااااااااااااااااا   اـَ ااااااااااااااااااااااااالَ الة َّ
 

اااااااااااااااااااااااااااااااا   اواا اقَااااااااااااااااااااااااااااااااااالَ اـباا َ اع یااَراااااااااااااااااااااااااااااااا  االا َااج 
 

ا
ا

 (216 :1ج ، 1333، معرّی) 

 دانسه.ف  آن را جایز و روا نمییا  ابوحن شااعی انجا  چیزی را جایز و روا داشه

 :گیرده خرده میبر امامان اهل سنّ ،نیز با نفی این امر ناصر خسرو و
 مددی جدوشیده حالل اسه سوی صاحب رأی

 صدددحبه اودادددک سددداده زندددخ را مالدددک

 مددی و قیمددار و لواطدده بدد  طریددق سدد  امددا 
 

 بددداح اسددده ببدددازشدددااعی گویدددد: شدددطرنج م 

 ه اسه جوازسه تو را رخصه و دادنیز ارده

 مر تو را هر سد  حدالل اسده، هدال سدر بفدراز
 

 (113: 1333 ،ناصر خسرو)

 واعظان و منبریان .1-5
، در بیان اساد واعظدان و منبریدان، سرسدپردگی آنهدا ابوالعالءو  ناصر خسرو مورد انتقاد ةمسئلترین مهم

ارتبداط و پیوندد  امدر گویدای نسبه ب  امیران و سالطین و تمجید و دعاگویی آنها بر منبرهدا اسده. ایدن

و در اسده  ه حکومدهو مشدروعیّ در میدان مردمدانواعظان با درباریان برای پسندیده جلوه دادن آنان 

ند ا  ابزاری بودن دین برای مندااع شخصدی هدر یابمیی و شخصی خود نیز دسه ب  منااع مادّ ناین میا

   دو گروه هویداسه.

 نماید:رح میچنین مط این موضوع را این ابوالعالء

ا َااااااااااااااااااااّ   َ اف اااااااااااااااااااا اَ اااَاَعاالت اااااااااااااااااااا ة اَسراااااااااااااااااااَلَ  اا
اواَماااااااااااااالاق ااااااااااااا ال َااااااااااااااا  یر  ااااااااااااااَ ة  ااااااااااااااازَّ  اایَ اف ااااااااااااا ا   ا  

 

ااری  اااااااااااااااااااااااةافَیااَااااااااااااااااااااااَ لد ا َ  ااااااااااااااااااااااا  ال اااااااااااااااااااااا ع َان ا  م  ا  
اوافَااااااااااااااااالل ا اـ ااااااااااااااااا َان ااـ اااااااااااااااااَ ة اف ااااااااااااااااا الةق یااااااااااااااااال  

 

 (320 :1ج ، 1333، معرّی)
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ای گویند، ب  گون خوانند و او را دعا میشان، برای امیرشان دعا میجماعه و جمع از روی نادانی، در نمازهای 

شود، در حقیقه خداوندد ا  نزدیک اسه منبر نیز بگرید. آنچ  در بزرگی و عظمه پادشاه و عزت  گفت  می

 ایس  و قیاس با آن بزرگتر اسه.در مق

 :گیرندر منبرها مورد تمجید و ستای  قرار میداند ا  بای میشدهشاهان را دیوهای لعنه ناصر خسرو

 بدد  مکدددر و غددددر مددیرد، هدر اد  دل را

 هددمددددی خددددوانند بددددر مددددنبر ز مدددستی
 

 ب  مدددکر و غددددر دارد ادددرده مدددعجون 

 خددددطیبان آاددددرین بدددددر دیددددو مدددلعون
 

 ( 122: 1333 ،ناصر خسرو)

 :گویدآنان می ةو بر حذر داشتن مرد  از مکر و حیل نگری واعظاانتقاد از حیل  در ابوالعالء

َ ااعَّاااااااااااااااااااَرادل   اقَاااااااااااااااااالَ اف ااااااااااااااااا  ّ اا امااااااااااااااااااا  االا َااخاا
اوا یَااااااااااا  افَاااااااااااااَالالةع ااااااااااااا ل   اااااااااااَ  ا   اإ ارَلَ ااااااااااااَ اس 

 

ةَااااااااااااااااااااااااااااا لخ   َااااااااااااااااااااااااااااا  ا لَ اَمااعااعلَ ااااااااااااااااااااااااااااالاواب اا  ا َاا َّ
اَ  ََّ ااااااااااااال اااااااااااااااا ا   اَماااااااااااااااقل   اَ اااااااااااااااَ  الةعَّااااااااااااال   ام 

 

 (021 :0 ج ،1333، معرّی)
را زیدور و زینده داده و آن را طدوالنی ادرده  آنا  معنای  پردازدمیای خطب   ای ا  در مأل عا ، بدعا اننده

م نیسه صاحب قول و متکلّ جانب هایی از  شود، جز حیل ها، اگر توجّاسه، تو را نفریبد. پند و اندرزها و وع 

 تاییر داده اسه. بر مرد  ا  آن را

رزق    اسدبدانه و غددر بددگدری و خیدحیل ا دب  دا داندمی دانشیااراد بینیز منبریان را  روناصر خس

 :پردازندمی

 بداایگ  شاهی مگر غدّاری و بینبینددی بر

 لدیکن یجوز والیجوزست  هم  اق  ازجهدان

 تر دانَ  از دانِ ، از ماز ترب، ارچ تهی

 نیددابی بددر سددر منبددر مگددر زرّاق و اانددایی 

 وقف گشتست  جدو جدوزائیمال ز ر استرس

 همی بینی ، چون قسطای لوقائی ب  منبر بر

 ( 223: 1333 ،ناصر خسرو)

خواری ا خود پیوست  ب  بادهدانند امّباده و شراب را حرا  میداند ا  خوارانی میمنبریان را باده ابوالعالء

 و لهو و لعب مشاولند: 

اااااااااااااااااوااَو اااااااااااااااااَ َر اقَاااااااااااااااااّاغ ااااااااااااااااان ر َا ا   ََ اان اـ ااااااااااااااااا
ـ  اَ ااااااااااااااااااااالاا ا  ااَ اااااااااااااااااااااانة   افا ی ااااااااااااااااااااا ة الة َّا  اااااااااااااااااااااَلَ ا

 

ای َااااااااااااااااااا  ا   اااااااااااااااااااا   اا   ا َاع اااااااااااااااااااا  الةاااعة اااااااااااااااااااااَ ل َاب ااَ ال  
ّ  اَماااااااااااااااااااااااااَ ل َاوا اااااااااااااااااااااا ا َا اَنب اااااااااااااااااااااَ لاَ ااااااااااااااااااااااَ  اَ ااا 

 

 (62 :1ج ، 1333، معرّی)
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ای. شراب صبحگاهی دهاند اریفت  شگری ا  زنان را نصیحه میا  آزاده هستی، ب  حیل وای بر تو، در حالی

هنگا  از آن ا  خود از روی عمد در شبداند، در حالیاند و حرا  میمی را ب  هنگا  صبح در میان شما حرا 

 .نوشدمی

 داند:خواران سرمسه میو آنان را شبی  باده

اَراااااااااااااااا َّف  لاا اةَاااااااااااااااااع َّال  االَسااااااااااااااااااالااف اااااااااااااااا ال ااااااااااااااااَلر   
 اااااااااااااااااااااا

ااا اـ اَنب اااااااااااااااا لب اااااااااااااااا    اف ااااااااااااااا ال َ اااااااااااااالر    اَ اااااااااااااااَعل  
ا

ا
ا

 (22: همان) 
ها ]و ، مانند آنهایی باشند ا  در میخان دانننشینند و مرد  را موعظ  میها میشاید واعظانی ا  در محراب»

 (122: 1331،ارّوخ« )انند.نوشی و لهو لعب[ شادی میمجالس باده

 :گویدشین چنین میدر انتقاد از این واعظان منبر ن خسرو ناصر 

 در مددجدلدددددس بدددا رودسدددداز و سدددداقی

 بدددددر مددنبددددر، شددبگیددددر و بدامددددددادان

 در مددسجدددددد دلدددتنددددددگی و مددددددلولی

 تددددا وقددددده سددددحر مدددددانده در جددددالی
 

 ئددی( و قددددددال قدددددالی) أخددبددرندددددابددددا  

 ماللددیدر مجدددددلس، خددددوش طدددبع و بددی

 و خددراادددددات عدنددددددلیبیدر اددحددددد  

 در حددجّدده و آیدددات گددنددگ و اللددی
 

 ( 262: 1333 ،ناصر خسرو)

طلبی واعظان را نیز بد  شددّت مدورد خواری، خوردن مال یتیم و منفعهرشوه ناصر خسروعالوه بر اینها 

 انتقاد قرار داده اسه.

 قاضيان و حاکمان شرعی. 1-6
طراداری از یکدی و ب  با گراتن رشوه   شرعی احکدر اان داوران دین هر دو شاعر قاضیان را ا  ب  عنو

هسدتند، دزداندی  وددق منصدب خددریدداز ط ال و دارایدیدسب مای دد و در پدردازندپستم بر دیگری می
  سدرقه دانند، بلک  با رشدوه، مدال و دارایدی اادراد را بددی میزتنها در احکا  شرع دخوانند ا  ن  می
 گوید:در انتقاد از آنها می لعالءابوا. برندمی

اقَااااااااااااااااااااااااّاَ اااااااااااااااااااااالَرالةق ااَ ااااااااااااااااااااال  اإ لاـَ ااااااااااااااااااااالر ولوا
اااااااااااااااااااااار  لوا ا  اااااااااااااااااااااا د ولاف ااااااااااااااااااااااا اإَماالرَت ااااااااااااااااااااااا ة افَااج 

 

اب ااأ ااَ ااااااااااااااااااااااااااااااااان ا َاااا اااااااااااااااااااااااااااااااااَن  ام اا َاَ لم  یااااااااااااااااااااااااااااااااااَعل 
ااا یااااااااااااااااااااااااااااااااَعلوا اَ ااالم  اَ ااااااااااااااااااااااااااااااااالد ولاة  ـااََّقاال  اااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

  (362 :0ج ، 1333، معرّی)
گیرندد و لس میدامشان، مجدانند. در حکومه و مقل میدا تحمیدای ظلم و ستم را بر مترین اشارهقاضیان با ام

 .گردندو با ب  دوش اشیدن بار سنگین گناه بازمی انندمال و دارایی جمع می
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اـ َولد ام َ ااااااااااااااااااا ََّم  ا اااااااااااااااااااانةل   اف اااااااااااااااااااا الة َااااااااااااااااااااّو ار 
ااااااااااااااااا لاب اال اااااااااااااااالفَا اااااااااااااااااا ال  اتَااَ اَّ اـوالة  جة ّ و   اة اااااااااااااااااع

 

اـ اَنب اااااااااااااااا لا اف ااااااااااااااا ال َ اااااااااااااالر    اَ اااااااااااااااَعل   اب اااااااااااااااا   
اـَ ااااااااااااااااااااَنل  ار اوا السااااااااااااااااااة اـ وال ااااااااااااااااااااااَرالةَقااااااااااااااااااااا   

ا

 (30 :1، ج همان)
هدای دزدهدای و بازارها نیدز بودندد. اسدم شتر دزد وجود داشتند و در مسجدهانشینان در روزگاران اهن، بادی »

 )چنداری،« اعدراب( بدود.) نشدینیا تاجر نهادند امّا اسم آن شدتردزد، عدرب بادید مساجد جامع و بازار را قاضی 

1332 :21) 

 دارد ا :نیز در انتقادی مشاب  بیان می ناصر خسرو

 از عددامّدددد ، خددددا  هددددسه بدسدددی بتددر

 چددددون ندددار پدددداره پدددداره شددددود حددداام

 دزدی اسددددده آشددکدددداره ادددد  نسدددتاند

 ددددواه بددددددو آیدددددددور سددددداره، دادخد
 

 تددر چدددت  بدداشدددد پتیدداره؟زیددددن صدددددعب 

 پدددارهگدددددر حددکددددم اددددرد بدددداید بددددی

 جدددددز بددددداح و حدددددایط رز و ابددددددکاره

 جدددددز خدددااددسددددار ازو نددرهدددد، سدداره
 

 ( 032: 1333 ،ناصر خسرو)

 اند:متجاوز و دشمن عدل ب  ظاهر اسم قاضی و عادل بر آنهاسه امّا در حقیقه و باطن

اوا َاق  ة اااااااااااااا ّ و   اإ َّااااااااااااااااالا َ اف اااااااااااااا ال   اااااااااااااان الةَعااااااااااااااا
 

ال ااااااااااا ة اا اَ ااااااااااا   ّ و   اَ ااق یَقااااااااااا  اماااااااااااالاقااااااااااالة ل:الةع اااااااااا
ا

ا
ا

  (133 :0ج ، 1333، معرّی) 

ا گفتند انند. ]دروح اسه[ و حقیقه آنچ  آنهگویند در شهر عادالنی هستند ا  ب  عدل حکم و داوری میمی

 ل و تجاوز از حق اسه.عدو

قاضیانی ا  ب  ظاهر بد  عدداله و مسداوات ) عَدولاز قاضیان با تعبیری زیبا در تقابل  ابوالعالءانتقاد 

 عیان و مشتهران ب  عدل( در این بیه نمایان اسه.حق از سوی مدّز تجاوز ا) عُدولشهرت دارند( و 

 خواند:ینیز در همین باره آنها را غول و دشمن عدل م ناصر خسرو

 اندد، حدذر ادنبددر ره، غدددوالن نددشستدد 

 دشدمددن عدلند و ضددّ حکمده، اگرچندد

 هریددددکی از صددیدددد ایددددددن ضدعدفددددا را

 خدامددد  و آهدددستگان بددد  روز، ولدددیکن
 

 هددا چددددو حددددواصلبدددداز نددددهاده دهددددان 

 یکددددسره امددددروز حددااددمددددند و معدددّل

 د، اندامدددلانددتددیددددز چددددو نشدپیدددل اددرده

 سدان جالجدلدر می و مجلس ب  شدب، بد 
 

 ( 132: 1333 ،ناصر خسرو)
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 صوفيه .1-7

از سران، رجدال و وابسدتگان بد  دیدن،  ابوالعالءو  ناصر خسروهای برجست  در انتقادهای دینی از تفاوت

ز تظداهر و در دیوان  جز یک مدورد اد  بد  انتقداد ا ناصر خسروباشد. چراا  همین انتقاد از صوای  می

هدای گدرای یکدی از دالیدل آن اسه ا  شداید نها ب  میان نیاورده، سخنی از آپردازدریاااری آنها می

 :شیعی او باشد

 اددددوط  بددپدددددوشی تددددا عددامددد  گفدده:

 گددددرت بددددد  اددوطدددد  شدددرای نددو شدددی

 راه ندددبیددددنی تددددو و گددویددددی دلددددده
 

 «تیشدددداید بددددودن اددددداین صدددددوایس» 

 اددوطدددد  اددددددروش تدددددو بددهدشدتیددددستی

 رانددددده مدددگددددر در شدددددب تدداریدددستی
 

 (023 :همان)

، ند  آن گسدتردگی و رسدوخ ]ف نفدو [ ناصدر خسدروتصوّف در عصر »آن هم این اسه ا  دیگر دلیل 

ل دیدای اصدهدانی و ارزشددول آن از مبددهای بعد را پیددا ادرده بدود و ند  انحطداط و عداجتماعی قرن

های زاهدد متشدرّعی مانندد ابوالقاسدم قشدیری گری، آغاز شده بود. صوایان روزگار ناصر، چهرهصوای

 معاصدر نمایدانهای آیین خود داشتند و با صدوایای نسبه ب  آداب و ارزشبودند ا  پایبندی صمیمان 

 (36: 1323 )درگاهی،« سنایی، مولوی و حاا  هیچ وج  تشابهی نداشتند.

، این قشر از جامع  نیز، بد  تبدع دیگدر رجدال و سدران دیدن، ابوالعالء ةآید ا  در جامعظر میامّا ب  ن

در رد انتقاد خدود قدرار داده اسده و در اشعاری آنها را مو ابوالعالء  اند اهایی شدهدچار اساد و تباهی

 :گویدآنان می پرستی و دربند شهوت و شکم بودنانتقاد از شکم

اظَاا اااااااااااااااااااااَنلااة  اااااااااااااااااااااااَ َدَابا عاااااااااااااااااااااالااواع  َ التَاقاااااااااااااااااااااااا َا
 ااا

اواإ َّااااا ااااااااااااااااااااااةاة اَرااااااااااااااااااااااان    اَاااااااااااااااااااااااالاَسااعی    ابَاا  ااااااااااااااااااااااا  
ا

ا
ا

 (222 :0ج ، 1333، معرّی) 
 ها تالش شما برای ارج و شکم اسه.ا  تنپیمایید، در حالیان و آشکارا میها را پنهبالد و سرزمین

نبدوده اسده.  عاندر دسده متشدرّآن زمان چنددان نیدز ف در آید، تصوّلی چنان ا  از این ابیات برمیو

 :دهدنیز چنین سرمی آنان بیهوده و آمیخت  با اساد در انتقاد از راتارهای ابوالعالء

اواَرااااااااااااااااالف  ا ااااااااااااااااا اـ مَّاااااااااااااااا  ال َااااااااااااااااار  ال اااااااااااااااااَ ر  ام 
ال  َااااااااااااااااا   لأفَعااااااااااااااااا  لاا اااااااااااااااااةَّاَغعةااااااااااااااااا  لاوَاـَ ااااااااااااااااا   لافَا

 

ّة    ا  ّ اااَاااااااااااا  َااةَااااااااااااااةا َ اااااااااااااَ    لاف اااااااااااا الةااااااااااا ااااااااااا اُم َل  
ّ اف اااااااااااااااااااا ارَقاا   ااااااااااااااااااااةاوا ااااااااااااااااااال  اتَااَا َّعاا ااااااااااااااااااا لابلة َّ

 

  (063 :1ج  همان،) 
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پوشدند، بپرهیدز؛ گروهدی اد  اس مجاهد را نمدیدن و در راه آن، لبدرس و از امّتی ا  در دیدروردگارت بتداز پ

ااتند و در پی تمتّدع و خیز می پردازند و در رقصشان ب  جسه وروند، سپس ب  غنا میخورند سپس ب  انا میمی

 آیند.مندی از زیبارویی برمیرهبه

آنها و اشتقاق اسم آنها از روی صفا و خلدو  را مدورد تمسدخر قدرار  عای وارستگی داشتنادّ ابوالعالء

 :دهدمی

ا    َاااااااااااااا َا  ة  َ اـ اا ف یَّاااااااااااااا  امااااااااااااالاَر  ااااااااااااا لاة    اااااااااااااا 
 اااااااااااااااااااااا

ـ ااااااااااا ف  لاَ  َّاااااااااااا الدََّ اااااااااااا اا ااااااااااا ا َلَ اااااااااا  ا اااااااااااا ةام  ال اـَّنَّ
ا

ا
ا

 (122 :0ج  همان،) 
انند ا  از طاعده خداوندد صداای عا میپوشی نسبه دهند، بلک  ادّصوای  خشنود نیستند ا  آنان را ب  پشمین »

 ( 02: 1333 )اردستانی رستمی،« اند.شده

 حاجيان. 1-8
حدج و  ةلأن و وابسدتگان بد  آن، مسددال دیددرجد د دینیدر در نقداعدادی دو شدهای انتقاز دیگر شباهه

 ابدوالعالءگرات  اسده. های مختلف، قراردر دورهگزاری حاجیان اسه ا  همواره مورد انتقاد ااراد حج

زیدر سدؤال بد  آنها را  گزاری بعضی حاجیان، حجّنیز در رویکردی انتقادی نسبه ب  حج ناصر خسروو 

 .اندبرده و ب  انتقاد از آن پرداخت 

ن دارند، امّدا بد  اکدر نیازمنددان و اقدرا عای تدیّروند و ادّدر انتقاد از اسانی ا  ب  حج می ابوالعالء

در  گدری نیدزو چد  بسدیار بددااری و حیلد گیرند اجتماعی آن را نادیده می ةدر حقیقه السف و نیستند

 گوید:اند، مینموده زندگی خود

ا اااااااااااااااالاَماافاااااااااااااااان ور  اـَ َّا ََ اااااااااااااااااا ااااااااااااااااااَراَد ة اااااااااااااااا  اتَااَ  َّ
اتَاعَاااااااااااااااا  َ لاا ال َاااااااااااااااااَنل    َ ااااااااااااااااری اإةااااااااااااااااا الة َااااااااااااااااای اَت  

 

اااااااااااااااااا  ا َاا  انی اهللا امااااااااااااااااااالاةَااااااااااااااااااااَراد  اااااااااااااااااا  اَ اا َااااااااااااااااااا َّ
اوا َاوا ّ    ا ااااااااااااااااااااا   َ اَ ااااااااااااااااااااالر ابااَل  ااااااااااااااااااااا   اَراااااااااااااااااااا

 

 (322-322: 0ج ، 1333، معرّی)
ا  تو را دینی نیسه. با پارسایی خور  سوگند می ب  خدا انی ا  تو دیندار هستیر میای اریفت  ب  خود، تصوّ

مندد و از تو گلد  وسهاقیر و د ةا  همسایانی، در حالیرا  و اعب  حراه میالحن ، ب  سوی بیهو پرهیزگارا

 اند.ناالن

گری و اریب مردمدان و چد  بسدیار اارهدای بدد نیز در همین رابط ، از حاجیانی ا  با حیل  ناصر خسرو

 اند: یاند، انتقاد مراهی حج شده

 غدمشددت  بدیحددج ادرده چو مددردان و گ  ای شدسددددت  سددددر و روی بدددد  آب زمددز 
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 ااددددزون ز چددددهل سددددال، جدهدددد اددردی

 بسدددددیار، بدددددین و بدددددان، بددد  حدددیله

 ااددددسوس نیدددداید تدددو را از ایدددددن ادددددار

 شددک، پیمدداندددد  و تددددرازویاددددم، بدددی

 از بدددداد اددددراز آمدددددد و بددددد  د  شدددددد
 

 دادی اددم و خدددود، هددیچ نشددددی ادم

 اددددرباس بددددددادی بدددد  نددددرخ مددبدددر 

 برخددویشتددددن، ایددددن رازهدددددا مَفَددددرخم

 هددرگددددز نشددددود پددددا  ز آب زمدددز 

 آن مددددال حددرامددددی، چدددد  بدداد و چدد  د 
 

 ( 002: 1333 ،ناصر خسرو)

اندد و ین اسه ا  مردمان از حج، اقط ظداهر آن را دریااتد اند، امورد دیگری ا  هر دو ب  آن پرداخت 

 : گویدمی ابوالعالءاند. بهرهتفاوت و از آن بیینسبه ب  باطن و حقیقه آن ب

اوا اااااااااااااااا ة  ـَ او َ ا ل ااااااااااااااااااَنلاَس اة ااااااااااااااااا   اب اَاااااااااااااااااا ة ا  ااااااااااااااااا  
 ااااا

اا اااااااااااااااااااار  اب َعلس  ََ اَس ع ااااااااااااااااااانَیاالاَس اااااااااااااااااااَعلاافَا َاااااااااااااااااا 
ا

ا
ا

 (162 :0ج ، 1333، معرّی) 

 تو پارسا و پرهیزگار نیستی. بدان امّا بار ن  هفه بار، در مکّ  طواف انهفتاد  از بخوان وتسبیح بگوی و نم

داندد، در جدایی دیگدر از نمداز ا  تدر  چندین حدج گزاردندی را بهتدر از انجدا  آن مدیاو همچنان

اندد و تدر  عبدادت را بدر یانتقداد مد ،دهندانند و مردمان را اریب میگری مینمازگزارانی ا  حیل 

 داند: ولی میآن ا ةگون انجا  این

اااااااااااااااااااااااااا لااا لااب الة َّاااااااااااااااااااااااااا   ام اق اایااا  َّ اإ لارَلَ اَ ایاااااااااااااااااااااااااااا
 

لااإةَااااااااااااااااااااا اهللا اـَقاااااااااااااااااااااااَن  اا َّ ااااااااااااااااااااااَ لاَ اااااااااااااااااااااَا افَا َاالر    اا
ا

ا
   (22 :1ج ، 1333، معرّی) 

ماید، در حقیقه، تار  نمازی ا  ب  عمدد نمداز را نماز، با نمازش، قصد حیل  و اریب ن ةپادارند  ا  بهنگامی

 تر اسه.ارده اسه، ب  خدا نزدیک تر 

عقیده دارد ا  واجبات دینی را ظاهر و باطنی اسه. او مرد  را ب  تدر  ظداهر  ابوالعالء»در هرحال 

دهدد؛ مخصوصداً بد  انجدا  عبدادات اسدالمی اد  شدامل اند لیکن باطن را بر آن ترجیح میتشویق نمی

 (33: 1331 ،ارّوخ« )اند.های عملی اسه و برای اجتماع مفید اسه، تأاید میجنب 

ای در دیوان ، اعمال ظاهری حاجیان را زیر سدؤال بدرده و بد  انتقداد از آنهدا نیز در قصیده ناصر خسرو

 پرداخت  اسه. مطلع قصیده:

 حددددداجددددیان آمدددنددددد بدددددا تدعددظدیددددم
             

 از رحدمدددده خددددای ادریدددم شددااددددددر  
 

 (322 :1333 ،ناصر خسرو) 

 اند:گون  تکمیل میو در اواخر قصیده، انتقاد خود را این
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 ای دوسدده! پددس نکددردی حددج»گدفتدددددم 

 ای مددکّددد  دیددددده، آمددددده بدددازراددتددددد 
 

 نشدددددددددی در مددقددددا  مددحددددو مقددددددیم 

 «محدددددنه بدادیدددد  خدریدددده بدددد  سدددیم
 

  (321: همان) 

 نتيجه

 ةآشفتگی اضای دینی را ناشی از اعمال و راتار سران و رجال دین و ب  طور الّدی همد ،ابوالعالءو  ناصر خسرو

دیدن  ،ا  از نگاه آنها رجال دیندیدانند؛ چرامی ،اه دینی نیز دارنداند و مقا  و جایگاسانی ا  با دین در ارتباط

بودند و با رجال سیاسی اساد و تباهی ساخت   ةآن را عرص و عرصة دادهمقاصد شخصی خود قرار را دامی برای 

استفاده از دین و مسدائل دیندی، آن را از داستان شده و با سوءبودند، هم جامع  نیز ا  خود گراتار اساد و تباهی

 بودند. حقیقت  منحرف ساخت 

گیری خدا ّ دارد، ناشی از رویکرد و جههامّا تفاوتی ا  در این رابط  در انتقادهای دینی دو شاعر وجود 

بدا  ناصر خسدروتوان گفه ا  بسامد انتقادهای دینی نسبه ب  دین و مذهب اسه. ب  طور الّی می ناصر خسرو

اش نسدبه در بیان انتقادهای دینی ناصر خسروسه. از طرای دیگر، ابوالعالءتوجّ  ب  رویکرد مذهبی او بی  از 

ب  صورت غیر مستقیم ب  آنها اشداره ادرده و  ابوالعالءا  بیشتری دارد، در حالی ةصراحه لهج ،ب  همتای خود

 پردازد.غالباً ب  الّیات مفاسد و آاات دینی می

 کتابنامه

 هاالف. کتاب

 قرآن کریم. 
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ا
ّة  درلس ال بعلدالة ةا ا  یة اة    ار ل الة

يالةع  ال عنةي  *   ا   الآلرل الةعةقّ ة اةعلـنار نواق لد ليناـو
ايحما دا یّرا

 یاسوجامع  م ،آداهباو  العربی  غ  يف قسم الل   ساعدم أستاذ
ال  خةصا

ینی ووو  ونیووود سووولو  یه موووه أیوووم  الیاوووایا اا تُعووودل الیاوووایا الد  عنهوووا الن اقووودوم علووور مووود  الیوووروم  متماعی ووو  ال وووف   یغ ووولرموووال الووود 
یه و وووورتف  یه وسووولوکهم الووود یص دورا  کبوووریا  يف رسوووم معوووا  الووود  واألعصوووار.   وووا ا شوووَّ  فیوووف أّم للمواقووور ال وووف یت خوووهیا رموووال الووود 

ووویاه ن سووف ووو احلیییی وو  يف الس  یه يف الیووورمیرموووي یوووها الب ووا ةلووور دراسووو  األبعوواد الس    ؤ ر  يف ضووووء الوووي اهلجوور الر ابووو   لبی   لرموووال الوود 
ووی يت  ال ووف لیثبووالن یدی وو  ال ووف أبوودایا نا وور وسوورو وأبوووالعالء املعوور ي  یاهلووا، و وواول  ینی وو  الس  نرایووا يف الیوورم الر ابوو   ت أّم األوضوواا الد 

یه وال تور اسوتغل ها  یه للیاواء علور أعودا هم و کانت ولیدة الت صر فات اخلاطيتو  لرموال الود  نیوی و . لیود ت ییو  مطوالبهم لمحواة الود  الد 
یه يفبعووا املسووارات اخلاطيتوو   تیوود نا وور وسوورو وأبوووالعالء املعوور يان خوو   منهووا بالووهکر: الن  وواه عاشووایا فة ال ووف ال وو   لرمووال الوود 

ینی و ، اا والر یواء، الغو  ینی و  وة وال  یییتهوا،  ارسو  الت اولیل، فیودام البصویتموام امل ور  واخلوداا باملسوا ل الد  ریة فوور بووالو وایر الد 
ینی وو ،  ارسوو  الر شوووة یه للت و  وول ةلوور ا، الوور ؤي الد  نیوی وو السووتخدام الوود  وغرییووا   ووا تعاسووف األشووعار  الت صووو   ، الت زویوور يفغایووات الد 
یص ال وهي ا تل وف نا ور وسورو کنییو  ال رقو  الش ویعواآلثار املتعل یو  بتلوَّ احلیبو  ةلور وراسوام دفعهوف  يف   األمساعیلی و ی. املنصو  الود 

یه میارن  باملعر يةبداء  س اسی   أکثر وأشد  يف انتیاداتف  أضر ةلر ذلَّ أّم آراءه الن یدی   کانوت أشود   ورا   ومورأة  ؛لرمال الد 
 مه املعر ي ويف املیابل کام أسلوب الن ید لد  املعر ي أسلوبا  یاد ا  غری مباشر.

ةی یة : ّة یه، نا ر وسرو، أبو  لة  ال الة  ر ي، األدب املیارم، الن ید.الء املعالعرمال الد 
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