
اجتماعي و آسيب شناسي عصر غزنوي پژوهشي در طبقات 

  و سلجوقي از خالل آثار ناصرخسرو و سنايي

 ∗ كبري نودهي                 

  

  چكيده 

هاي متمادي به مقتضـاي وضـع سياسـي، اجتمـاعي،      بي ترديد ملت ها طي قرن
قرآن كريم به سقوط و سـر در  . اند فرهنگي و ديني فراز و فرودهايي بسيار را تجربه كرده

و هنگامي كـه خواسـتيم ملتـي را    «: ب آمدن ملل و اقوام گوناگون چنين اشاره كردهنشي
هـا تمـرّد    وقتـي كـه آن  (دهـيم   گذرانشان فرمـان مـي   مندان و خوش نابود كنيم به ثروت

و به فسق و فجور سرگرم شدند، حكم قطعـي خداونـد در حقشـان نفـوذ يافتـه،      ) كردند
ا توجه به مفهوم اين آيه، هنگامي كه جامعه فاسد ب) 16/ اسراء (» .نابودشان خواهيم كرد

شد، فساد در تمامي طبقات، روابط و مناسبات اجتماعي رسوخ يافته، هيچ چيـز از گزنـد   
در چنـين شـرايطي، نـاامني در سـاختار سياسـي، اقتصـادي،       . آن در امان نخواهـد بـود  

تعامـل و پيونـد بـا     آيد و كلية اين ساختارها به جاي فرهنگي، ديني و اجتماعي پديد مي
جاسـت   اين. ديگر در تقابل و تضاد با هم قرار گرفته، كاركردي مطلوب نخواهد داشت يك

يابد كه با آگاه كـردن آحـاد    گران و منتقدان اجتماعي، نمودي خاص مي كه وجود روشن
هـا نقشـي مهـم در     هـا و فسـادها و نابكـاري    ملت از طريق نشان دادن و انتقاد از تبـاهي 

هـا   انديشـي  ها و كج ها و كاستي اقشار مختلف اجتماعي به تحرّك در برابر زشتي واداشتن
نقد و تحليل طبقات اجتماعي از ديـدگاه ناصرخسـرو و سـنايي بـه عنـوان      . كنند ايفا مي

   .گر و منتقد از اهداف نگارش اين مقاله بوده است شاعران روشن

  كليد واژه

  .اد ـ نقدفس ـ ناصرخسرو ـ سنايي ـ انحطاط ـ نكوهش

                                                      
 . ، ايرانتهران قاتيواحد علوم و تحقـ  يفارس اتيرشته زبان و ادب يدكتر يجو دانش ∗



  مقدمه

هاي پنجم و ششم هجـري در ايـران بـه لحـاظ تـاريخي از اهميتـي خـاص         سده
هـاي مـذكور، فضـايي ناسـالم و      تسلط تركان غزنوي و سلجوقي در قـرن . برخوردار است

هاي اجرايي مملكـت بـه جـاي اصـالح امـور جامعـه و        دستگاه. بسته در ايران ايجاد كرد
مق تباهي و ستم غوطه ور بودند و تنها چيزي كه بـراي  مبارزه با ظلم و فساد، خود در ع

در چنـين اوضـاعي،   . ها اهميت نداشت اصالح امور و بهبود وضـع زنـدگي مـردم بـود     آن
دست لشكريان و اراذل و اوباش به جـان و مـال و نـاموس مـردم بـاز و بـازار خرافـات و        

نـدة حقيقـت را بـر    جادوگري پر رونق و اختناق فضاي حاكم بر جامعه، سخنان بازگو كن
شـد وضـع را از    هايي سنگين كه بر مردم بيچاره تحميل مي ماليات ها و خراج 1.تابيد نمي
الگوهاي رفتاري جامعه چنان دگرگون شده بود كه هنجارهـا و  . نمود چه بود، بدتر مي آن

ها داد و تشخيص حق از باطل دشـوار   ها و ضد ارزش جاي خود را به ناهنجاري ارزش ها،
اي  اي به گوشة انزوا خزيدند و سكوت اختيار كردنـد، دسـته   و در شرايطي كه عدهگشت 

اين گونه بـود كـه   . ديگر از اهل ادب و هنر سعي كردند كه دردهاي جامعه را بازگو كنند
شـاعراني حكـيم و فرزانـه      -هاي مـورد بحـث   در سده -در آشفته بازار رقت انگيز ايران 

نگاه اجمالي به اشعار آنـان  . ادب پارسي ظهور كردند چون ناصرخسرو و سنايي در عرصة
اخالق مـنحط جامعـة   . هاي مذكور است هاي تلخ و انكار ناپذير تاريخ سده گوياي واقعيت

اي بود كـه زشـتي و ناپسـندي از فحـش و گسـتاخي رخـت        ايران در اين دوران به گونه
و پيداسـت كـه در ايـن    آرزمي امري متداول و معمول بـود   بربسته بود و پرده دري و بي

اوضاع، گويندگاني چون ناصرخسرو و سنايي نيز از بكار بردن الفـاظ ركيـك و زشـت ابـا     
مايـه را   سعي نگارنده در اين مقاله بر آن است تا ديدگاه ايـن دو شـاعر گـران   . كردند نمي

  .نسبت به طبقات مختلف اجتماعي مطرح نموده، مورد نقد و بررسي قرار دهد

  پادشاه

اهي صفحات تاريخ گذشته ايران، ساختار سياسي ايـن سـرزمين اغلـب بـر     به گو 
اي كه غالبـاً فـردي مسـتبد تحـت عنـوان       اساس خصومت و خشونت بوده است؛ به گونه

پادشاه يا سلطان با تكيه بر زور و بدون در نظـر گـرفتن رضـايت تـودة مـردم بـر اريكـة        
تار سياسي مستبدانه، عدالت پيداست كه در چنين ساخ. سلطنت و قدرت تكيه زده است

تجربة تاريخ بشري نشان داده كه هر چه بر ميـزان  . اجتماعي هيچ گاه محقق نشده است
گران و آگاهان آن افزوده شـود بـه همـان نسـبت نيـز       آگاهي افراد جامعه و تعداد روشن

بررسـي حكومـت   . گر، كاهش يافته و بتدريج به زوال گراييده است تحمل حاكميت ستم
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گر اين حقيقت ناگوار و غير قابل انكار است كه جهالت و  تم پيشه در گذشته بيانهاي س

از ديگر نكات مهم و . ناداني تودة مردم، زمينه ساز تحمل اين نوع حاكميت ها بوده است
گـران   اساسي در رابطه با ساختار سياسي ايران آن است كه نـوع نگـاه بيـداران و روشـن    

. اسي اين سرزمين، منفك و جدا از نظام اجتماعي بوده اسـت ايراني به نظام و ساختار سي
از ديدگاه آنان تأمين عدالت و حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي از سـوي سـلطان يـا    

با اين ديد، آنان از اين واقعيت مهـم  . ران قابل تعميم و گسترش بر كل جامعه است حكم
همان كسي است كـه ديـروز در    اند كه فردي كه امروز بر مسند قدرت نشسته غافل بوده

ردة پايين جامعه قرار داشته و الگوهاي فكـري و رفتـاريش برگرفتـه از همـان موقعيـت      
او كه به پادشاه وقت خويش . توان در سنايي يافت نمونة چنين تفكري را مي. پايين است

ا شود كه چگونه با مردم رفتار كند و سياسـت خـويش ر   يادآور مي  –شاه غزنوي  بهرام –
داريش بايد بر چه اساس تنظيم شود، از  بر چه اصول و مبنايي پيش ببرد و شيوة مملكت

توان از كسي كه تا ديروز مورد بغض و كينة برادران  اين نكته غفلت ورزيده كه چطور مي
برده، امروز كه بر مسـند قـدرت جـاي     خويش بوده و در شرايط دشوار و سختي  بسر مي

حـال  . تر از الگوي رفتاريي كه پيش از اين فرا گرفته، رفتار نمايدگرفته، انتظار داشت فرا
انديش چون ناصرخسرو و سنايي چـه ديـدگاهي نسـبت بـه      بايد ديد كه گويندگاني ژرف

ها و شرايطي خاص را بـراي فـردي    اند؟ چه ويژگي روايان عصر خويش داشته امرا و فرمان
گرفتـه مـد نظرشـان بـوده      ت قـرار مـي  ران در رأس هرم قدر كه به عنوان پادشاه يا حكم

  است؟
روا، عـدالت   تين و مهم ترين شرط الزم براي يك پادشاه و فرمانخساز نظر آنان ن
جـزء غيرقابـل انفكـاك طبيعـت     ، تالش بسوي عدالت و راستي«زيرا . و دادگستري است

 2».انحراف حاصل كند تواند سركوب شود يا مانند تالش به خاطر آزادي مي وآدمي است 
در انديشة ناصرخسرو، امير و حاكم ظالم به مثابة گرگ درنده است و خطـاب بـه چنـين    

  : گويد ظالم مي يرواي فرمان
  بربـــايي از آن بـــدين برانـــدازي

ــه ــو لباچ ــد از ت ــد زي ــي ياب   اي نم
  مرخراسـان را  ،گرگي تـو نـه ميـر   

  تـو يكـي لـيكن    سـپاه ديو اسـت  
  

  گرگــــي بمثــــل ز نابســــاماني  
  انيتــا پيرهنــي ز عمــرو نســت   

  سلطان نبـود چنـين تـو شـيطاني    
  3تـا ظــن نبــري كــه تــو ســليماني 

  

اي كـرده و در نهايـت،    گر و گرگ درنـده مقايسـه   اي ديگر، ميان ستم و در قصيده
  :  گرگ درنده را بر انسان ظالم ترجيح نهاده است

ــر    گرگ درنده گر چه كشـتني اسـت   ــتم بهت ــردم س ــت از م ــار اس   ك



  از بــد گــرگ رســتن آســان اســت
ــو نخــورد ،گــرگ   مــال و ضــياع ت

  

  كاره سـخت دشـوار اسـت    وز ستم
  4گرگ صعب تو ميـر و بنـدار اسـت   

  

روا را مطرح  سنايي نيز در آثار خويش بويژه حديقه عدالت محوري حاكم و فرمان
از نظر وي، عدالت سامان دهندة رفاه مـردم و موجـب   . نموده و بر آن تأكيد ورزيده است

او . ي فاقد عدالت چون كاه بي ارزش خواهد بـود انر مرونق مملكت و پادشاهي است و حك
را متنبه و آگـاه   –پادشاه عصر خويش  –شاه  گيرد تا بهرام تمام تالش خويش را بكار مي

هايي در اين عـدالت بايـد    دارد كه مراد از عادل بودن چيست و چه جنبه سازد و بيان مي
اه را مبنـي بـر عـادل بـودن و     در همين راستا وي بارها عهد و پيمـان پادشـ  . لحاظ شود

  :برقراري عدل يادآور شده
  عــدل را يــار خــويش كــن رســتي

  

ــتي    ــد بشكس ــان و عه ــه پيم   5ورن
  

كند و تعبيـري   داد مي حكيم غزنه، شاه عادل را نايب و جانشين خدا و پيامبر قلم
  : برد نزديك به اولواالمر را براي آن بكار مي

  شــاه عــادل بــود بــه ملــك انــدر
  

ــامبرنايــــب كرد     6گــــار و پيغــ
  

چنين در ابياتي ديگر موضوع حضرت موسي را مطرح كرده و چنين اسـتدالل   هم
  :نموده كه وي به خاطر عادل بودن به پيامبري برگزيده شد

ــت دل عــدل كــن زان ــه در والي   ك
  در شــباني چــو عــدل كــرد كلــيم
ــوان    ــر حي ــرد ب ــباني نك ــا ش   ت

  

ــادل    ــد عــ ــري زنــ   در پيغمبــ
ــريم  ــه كــ ــرش الــ   داد پيغمبــ

  7شبان گشـت بـر سـر انسـان     كي
  

چه رفتار و كردارش مطابق عدالت و انصاف نباشد  دهد چنان و به پادشاه اندرز مي
بـان پادشـاهي    ترين نگه اي بيش نيست و سلطنتش پايدار نخواهد بود زيرا عدل، به درنده
روا  بختي مردم در گرو دادگستري فرمـان  وي بر اين اعتقاد است كه سعادت و نيك. است

از او . گـزين سـور و شـادي خواهـد شـد      پادشاست و اگر چنين نباشد غم و اندوه جاي و
گيـرد كـه    محوري پادشاه بيان داشته چنين نتيجه مـي  تمامي اوصافي كه در باب عدالت

  :چه پادشاه عادل و متدين باشد، چون موعود و منجي عالم خواهد بود چنان
  هر كـه دارد بـه داد و ديـن عـالم    

  ه سست عهـدي شـد  كو نه مهدي ب
  تــو بــري شــو ز جــور و بدعهــدي

  

ــم      ــدي ك ــود ز مه ــدا ار ب ــه خ   ب
  او بــدين و بــداد، مهــدي شــد   
ــت مهــدي    ــافرم گــر نخوانم   8ك
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اي صورت داده و تمثيـل طوفـان و كشـتي     او ميان شاه عادل و شاه ظالم مقايسه

طريـق  گر و بنيـان كـن و از ايـن     نوح را بكار برده كه يكي رهاننده است و ديگري ويران
  : سازد مطلب را بر مخاطب خويش روشن مي

  شاه عادل چو كشـتي نـوح اسـت   
  شاه جائر چـو مـوج طوفـان اسـت    
  باشـــد انـــدر خـــراب و آبـــادان

  

  كــه از او امــن و راحــت روح اســت  
ــت    ــان اس ــه و ج ــي خان   زو خراب
  9عدل شه، غيث و جور شه، طوفـان 

  

شـاه خـرده    برخي به سنايي به جهت مـدح و سـتايش از پادشـاهي چـون بهـرام     
اند كه چرا هنگام طرح چنين موضوعي، كسـي را سـتوده كـه متصـف بـه عـدالت        گرفته

 سـنايي در «نويسـد   در ايـن بـاب مـي   » طاليه دار طريقـت «لف كتاب ؤكه م نيست چنان
خواهد رعايت هيچ مصـلحت يـا    روايت ماجراي مسندنشينان و كارگزاران عصر خود نمي

كاران حقيقـي   ة اين اوصاف، گويا سنايي مجرمان و گناهاما با هم ،اي را كرده باشد لهممعا
روزگار خود را بدرستي نشناخته است، زيرا در كنار اين همه نكتـه بينـي و ناخرسـندي،    

شـاه غزنـوي و دو سـلف او يعنـي      چـون بهـرام   شعر او از ستايش سران گناه و خيانت هم
خ بايـد گفـت كـه داروي    در پاس 10» .سلطان محمود و مسعود غزنوي بركنار نمانده است

پند و اندرز در كام  اميران و پادشاهان و بزرگان همواره تلخ و ناخوش بـوده از همـين رو   
كـه بـه    از راه احتياط اقدام به اندرز دادن سلطان نكرده اسـت، مگـر پـس از آن   «سنايي 

اي شاه، كـه بـراي اجـر    او با ترسيم تصويري آرماني از بهرام. تفصيل او را مدح گفته است
عدالت رنج برده و به همين سبب هم به افتخـار و اعتبـار رسـيده اسـت،  قطعـاً در ايـن       

افراط در مدح . چه بايد باشد متنبه و حساس كند انديشه بوده كه سلطان را نسبت به آن
توانسـت هـيچ كـس را بـه      نبايد موجب سوءتفاهم گردد و قطعاً در همان هنگام هم نمي

داد تـا پـس از آن مـداحي طـوالني،      ين كار به شاعر امكـان مـي  وانگهي ا. اشتباه بيندازد
ايـن مـدح قطعـاً كـاربرد     . خواسـت بـه سـلطان بدهـد، آغـاز كنـد       هايي را كه مـي  درس

  11».كننده داشته است تشويق
روي را نيـز جـزو    اعتدال و ميانه كم طمعي، حلم و بردباري،: سنايي صفاتي چون

  : هاي الزم يك پادشاه بر شمرده ويژگي
  عادل و كم طمع به ملـك سزاسـت  
  شاه و عالم كه هر دو را حلم اسـت 
  بـــر ميانـــه بـــود شـــه عـــادل

  

  13طامع و ظـالم از خـداي جداسـت     
  13اين اولواالمر و آن اولـولعلم اسـت  
ــتر دل    ــه اش ــيرخو، ن ــود ش   14نب

  

سياست و مجازات مجرمان به نحوي شايسـته و بايسـته نيـز از لـوازم پادشـاهي      
ايت پيرزن و سلطان محمود اين موضوع بـه تفصـيل بيـان شـده و     كه در حك چنان. است



رسـد و تركـان بـه     پيرزن دادخواه پس از رفع قصه نزد سلطان محمود به حق خويش مي
دهد كه شـاه بايـد در امـور     چنين هشدار مي هم. شوند نحوي بايسته مجازات و تنبيه مي

  :رزداي از آن غفلت نو مملكت كامال بيدار و آگاه باشد و ذره
  شاه را خواب خـوش نبايـد خفـت   
  شاه را خـواب غفلـت اسـت آفـت    

  

  فتنه بيـدار شـد چـو شـاه بخفـت       
ــم ــود  ه ــداريش ب ــتو اُچــو بي   15ف

  

زن دادخـواه بـا   «و » خواب عبداهللا بن عمر«و دو حكايت نسبتاً طوالني با عناوين 
در ايـن  كه در اين ميان آورده شده، به تعبير و تفسـير ديـدگاه سـنايي    » سلطان محمود
  .كنند باب كمك مي

 ،توان گفت حكيم غزنـه صـفاتي چـون عـدل، كـم طمعـي، حلـم        در مجموع مي
اي شايسـته و   بيداري، ميانه روي، نافذ بودن امر و فرمان و مجازات و سياسـت بـه گونـه   

عالوه بـر آن مسـايلي ديگـر را مطـرح     . بايسته را از شرايط الزم يك پادشاه دانسته است
مسايلي نظير ظلم، ريختن خون بـه نـاحق،    ;ا از آن برحذر داشته استساخته و پادشاه ر

  .غرور و غفلت ورزيدن
كـه بطـور مشـروح و مفصـل از عـدالت       در آثار سنايي بويژه در حديقه پس از آن

. سخن بميان آمده، به عواقب وخيم و تبعت و فرجام ظلم و ستم نيـز اشـاره شـده اسـت    
با طرح تمثيل هايي در بـاب نتيجـة جـور و سـتم،      وي با انديشيدن تمهيداتي زيركانه و

دهـد   دار و جاويد نخواهد بود و هشدار مـي  بيان داشته كه شكوه ظالمان و زورمداران پاي
  :كه سرانجام، آه مظلوم دامن ظالم را خواهد گرفت

ــان  ــت مرحوم ــاج و تخ ــا ت   اي بس
ــكنان   ــت عدوشـ ــا رايـ   اي بسـ

ــنج   ــاي گـ ــا تيرهـ   وران اي بسـ
ــا نيـــزه ــ اي بسـ   ارانهـــاي جبـ

  

ــان    ــاي مظلوم ــت از دع ــت لخ   لخ
ــان   ــاي پيرزنـ ــرنگون از دعـ   سـ

ــج    ــاي رن ــاخ ازدع ــاخ ش   وران ش
  16...خــواران ار از دعــاي غــمپــار پــ
  

زنـد   وي در پايان تمامي اين سخنان و حكايات و اندرزها، حرف دل خويش را مي
  :          دارد و با آزردگيي خاص بيان مي

  دولت اكنون ز امن و عدل جداسـت 
  

  17تر است، ملك او راست كه ظالمهر   

  

  :كند كه شاه درخواست مي و از بهرام
ــر گــاه  ــيخ كــن ب   عــدل را تــازه ب

  

  18ظلــم را چــار مــيخ كــن در چــاه  
  

ت آن كـه  خسـ ن. نمايـد  بيان چند نكته در مورد ديدگاه سنايي الزم و ضروري مي
اج يافت و بر طبـق  سنايي با تأثير از ديدگاهي سنتي كه از زمان سلطة اعراب بر ايران رو



 
  �  7 …پژوهشي در طبقات اجتماعي و آسيب شناسي عصر غزنوي 

 
دانـد، از ايـن    پادشاه را ساية خداوند بر روي زمين مي» السلطان ظل اهللا«عبارت معروف 

  :گويد رو مي
  خلق سايه اسـت و شـاه بـد پايـه    
ــر دوزد ــار ار درد و گـــ   روزگـــ
ــريم   ــاه ك ــت ش ــزد اس ــاية اي   س

  

  پايــة كــژ، كــژ افكنــد ســايه      
ــوزد  ــادل آمــ ــاه عــ   از دل شــ
  19راست بـاش و مـدار از كـس بـيم    

  

هايي  اعتقاد وي بر آن است كه براي چنين شاهي، شمشير و قدرت به منزلة اهرم
به عبارت ديگر سـنايي غلبـه و زور و سـاية    . شود كه ماية دوام و بقاي پادشاهي مي است

چـون شـرع بـراي     شاه را هـم «او . دانست شمشير را در امر كشورداري الزم و كارساز مي
. مانـد  ضرورتي كه بي آن زندگي را سـاماني نمـي  . ستدان زندگي انساني يك ضرورت مي

داري خود بر چه سيرت و آييني رود و چه نكبـت و فالكتـي بـراي     حال اين شاه در زمام
ماند، زيرا براي سنايي همين  زندگي مردم فراهم آورده باشد، از چشم سنايي پوشيده مي
ديني باشـد و احكـام آن را    اندازه كافي است كه اين شاه به ظاهر پاي بند آداب و شعاير

  :مراعات كند
  ست دين و دولت به شرع و شه زنده

  

  20ست زين دو شين آن دو دال پاينده  

  

نمايـد، آن اسـت كـه     نكتة ديگر كه در رابطه با اين موضوع، بسيار قابل توجه مي
  :ت را به مراتب بهتر از پادشاه ناتوان عادل دانستهأوي وجود شاه ظالم پردل و جر

ــالم پـــر دل ملـــك ــاه ظـ   را شـ
  داد كـــس شـــاه عـــاجز بـــا داد

  

ــادل    ــاجز عـ ــلطان عـ ــه ز سـ   بـ
  21داد و نتوانـــد ســـتد نـــه يـــار

  

كه بر اساس اين نظر، تأكيد او بر تنفيذ و اجراي فرمان و امـر پادشـاه اسـت كـه     
  :پيش از اين نيز بدان اشاره شد و سخن آخر آن كه او در برخي از موارد نظير اين ابيات

ــل  ــالم عامــ ــادلعــ ــه عــ   و شــ
  شاه و عـالم كـه هـر دو را حلـم اسـت     

  

  22ملك و دين راست ايـن دل و آن ظـل    
  23ايــن اولــواالمر و آن اولــوالعلم اســت

  

ديگـر بلكـه در كنـار هـم قـرار داده و ايـن        بارها شاه و عالم را نه در تقابل با يـك 
به تبـع آن   موضوع، نشان از اهميت اقتدار سياسي و اقتدار ديني در جامعة سنتي ايران و
  .در انديشة سنايي دارد كه اين دو را به منزلة دو كفة يك ترازو  دانسته است

  وزير

عالي ترين مقام سياسي پس از پادشاه يا سلطان، وزير بود كه در رتق و فتق امور 
كفايت و درايت از شرايط الزم كسي بود كه عهـده دار  . رساند مملكتي به پادشاه ياري مي



ناصرخسرو وجـود وزيـري خردمنـد را در كنـار پادشـاهي قـوي و       . شد منصب وزارت مي
اي كه رفع مشكالت و ممانعت از تبـاهي و خلـل    مند الزم و بايسته شمرده به گونه قدرت

  :گويد كه در اين باب مي در ملك را در گرو راي و درايت وزير دانسته است؛ چنان
  خلــل از ملــك چــون شــود زايــل

  

ــر و تيــغ ا   ــه راي وزي ــرجــز ب   24مي
  

شاه غزنوي دارد، مفصل و مشبع بـه   اي كه با دربار بهرام سنايي نيز به دليل رابطه
كـه در انتخـاب و    اندرزهاي سنايي به سلطان وقت مبني بر آن. اين مطلب پرداخته است

انتصاب افراد اليق و كاردان، نهايت دقت را بكار گيرد حـاكي از دل مشـغولي وي نسـبت    
كوشد تا همواره يك وزير اندرزگو را در پيرامون سـلطان   مي«او . استبه اطرافيان پادشاه 

مند را وا دارد تـا خـودش، خويشـتن را تسـليم يـك قـدرت        جاي دهد كه آن مرد قدرت
آن است كه وزيـر كـاردان و شايسـته     اعتقاد حكيم غزنه بر 25».تنظيم كننده و برتر كند

جانـب خداونـد بـوده و از سـعادت و     در كنار پادشاه، نعمتي بـزرگ و عنـايتي عظـيم از    
  :بختي مردم، وجود چنين فردي در كنار پادشاه است نيك

ــايد   ــم بگش ــدا راه حك ــون خ   چ
ــيش  ــفت پ ــن ص ــاند  زي ــار بنش   ك

  شاه با عـدل و خواجـه بـا انصـاف    
  

ــد    ــق بنماي ــه خل ــود ب ــت خ   حكم
ــد   ــم او رانـ ــالم بحكـ ــار عـ   كـ

  26بـه گـزاف   ينيست اين امن و ايمن
  

و آشفتة عصر خويش را نظاره گر بود و چنين فردي اليق وي كه اوضاع نابسامان 
هـا و   گر سلطان بوده، به هنگام بي رسـمي  ديد كه در امور مملكت ياري را نمي  و شايسته
 ها قاطعانه برخورد نمايـد تـا از ايـن جهـت يـاور و مـددكار تـودة مـردم باشـد،          نادرستي

و انـدرز بـه سـلطان بيـان      آرزوهاي خويش را در باب وجود چنين مردي، در قالـب پنـد  
  .داشته است

  شحنه 

شـد و   بان شهر بوده كه از جانب امير يا والي به اين مقام منصوب مي داروغه و نگه
مهم ترين وظايف آن عبارت بود از حفظ امنيت و نظم شهر و اجـراي احكـام قضـايي در    

يي حكايـت  سـنا . صورت نياز و از اين جهت ارتباطي نزديك با امر قضاوت و قاضي داشت
دسـتي شـحنه و قاضـي در ظلـم و سـتم در حـق        هايي را بيان داشته كه حـاكي از هـم  

از نكات قابل توجه در باب شحنگان كه مـأمور بودنـد   . ديدگان بوده است مظلومان و ستم
جـاي بيـداري و هوشـياري در     تا نظم و امنيت را در شهر برقرار نمايند، آن است كـه بـه  

اي در زمـان انوشـيروان را    وي حكايت شـحنه . بردند بسر مي اغلب موارد در حالت مستي
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شـكند و   كند كـه هنگـام انجـام وظيفـه، در حالـت مسـتي پـاي مرغـي را مـي          بازگو مي

  :كند انوشيروان نيز شحنه را بسختي مجازات مي
ــحنه ــت  ش ــبي سرمس ــي ش   اي در ده

  بــرد صــاحب خبــر بــه نوشــروان    
  هر دو را پيش خوانـد و مـرغ بخواسـت   

ــا ــايش خــردكــه كــنم پ ــو چــو پ   ي ت
  

  پـــاي مـــرغ معلمـــي بشكســـت     
ــان  ــحنه و رهبـ ــرغ و شـ ــة مـ   ...قصـ

ــت   ــويي راس ــر نگ ــت اگ ــحنه را گف   ش
ــن درون بفســرد  ــه ت   27خــون شــحنه ب

  

در آثـار سـنايي     قدر مسلم رفتار خشونت آميز شحنگان با مردم بازتابي گسـترده 
  :داشته چنانكه در اين باب، خشم را به شحنه تشبيه كرده و گفته

  شـحنه اسـت و آرزو عامـل   خشم 
  

  28آن دگـر جاهـل   ،اين يكي ظـالم   

  

  محتسب 

محتسب در شمار طبقة مذهبي جامعه بود و عهده دار نظـارت بـر انجـام قـوانين     
آثـار ادبـي    ةامـا مطالعـ  . شريعت و جلوگيري از ارتكاب فسق و فجور و مسايلي نظيـر آن 

بان در اغلب مـوارد بـه   دهد كه محتس هاي پنجم و ششم هجري نشان مي مربوط به سده
شـدند   بهانة مبارزه با فحشا و فساد، خود در خلوت، مرتكب همان معاصي و محرّمات مـي 

و همين امر، ناامني در جامعه و بي اعتمادي مـردم نسـبت بـه چنـين افـرادي را دامـن       
آيد كه محتسـبان نيـز در فسـاد و     از بررسي آثار ناصرخسرو و سنايي چنين بر مي. زد مي
كـه تصـويري كـه ناصرخسـرو از      چنـان  ،وباري دست كمـي از شـحنگان نداشـتند   بند بي

  : دهد گوياي همين مطلب است محتسب ارائه مي
ــاكمِ ــوةدر  ح ــه روز جل ــان ب   خوب

  

  29نيم شبان محتسـب انـدر شـراب     
  

  قاضي 

مشعر بر اين است كه مقام قاضي با رفاه و عاليق مـردم مربـوط    ةاسناد اين دور«
رفـت و حفـظ دفـاع شـهر در زمـان       هـا بشـمار مـي    گوي آن واقع سخناو در . بوده است

وظيفة عمدة قاضي در اين روزگار احتماالً نظارت بر . نابساماني و بي نظمي برعهدة او بود
 30».نهادهاي مذهبي از طرف سلطان، خصوصاً جلوگيري از عقايد غير سـني بـوده اسـت   

منة فساد و حرام خـواري در روزگـار   دهد كه دا بررسي آثار ناصرخسرو و سنايي نشان مي
  .آنان چنان گسترده بود كه اين مساله به امر قضاوت و قاضي نيز كشيده شده بود



به عنوان قاضـيي كـه حكـم خـالف حـق      » حاكم سدوم«در ديوان ناصرخسرو از 
  : صادر كرده، ياد شده و بعدها به عنوان ضرب المثل رايج گرديده است

  سـدوم  حاكم روز قضاي تو شده مست
  

  31سماست هگردند ةنه حكيمست كه سازند  
  

اصطالحات و ضرب المثل هايي كه از آن زمان بجا مانده است، حكايـت از ايـن   «
دارد كه با قضاوت كه در واقع يك پديدة اجتماعي است به صـورت متغيرهـاي شخصـي    

انيسـم  انـد، ولـي مك   شده و مردم در نهايت از قاضي توقع خير و نيكي داشـته  برخورد مي
  32»كنترل عدالت اجتماعي در جامعه وجود نداشته است

اي  چنين گرفتن رشوه و تحريف احكام ديني چنان رايج و مرسوم بود كـه ذره  هم
انگيخت و حكم قاضي بر اساس ميـزان دريافـت    احساس ندامت و شرم را در افراد بر نمي

منـدان   ران و ثـروت بدين ترتيب قضاوت و حكميت در خدمت زورمدا. شد رشوه صادر مي
گيري قاضي اشـاره كـرده و بـه همـين جهـت او را       ناصرخسرو بارها به رشوه. ار داشتقر
  : كند هرگز حكمي صادر نمي» پاره«لقب داده كه بدون دريافت » دزد«

ــاكم  ــود ح ــاره ش ــاره پ ــار پ ــون ن   چ
  دزديســت آشــكاره كــه نســتاند   

  

  پـــاره گـــر حكـــم كـــرد بايـــد بـــي  
ــا  ــاط و رز و ابكـ ــاغ و حيـ ــز بـ   33رهجـ

  

و معتقد است در روزگـار وي كسـي از سـوي اميـر خراسـان بـر مسـند قضـاوت         
  :خوش خدمتي كرده باشد» تركان«نشيند و شايستة امر قضاست كه بيش از همه به  مي

ــان   ــر خراس ــد از مي ــا آن ياب   قض
  

  34تر يابد اكنـون  كه خاتون زو فزون  
  

انـد   كه قاضيان سه گونه مبني بر آن) ص(سنايي ضمن نقل حديثي از پيامبر اكرم 
گاهشان دوزخ خواهد بود، شرايط قاضي را چنين بر  كه يكي رستگار و دو تاي ديگر جاي

بايد متدين باشد و آشنا با علم دين و به هنگام صدور حكم بر اسـاس قـوانين   : شمارد مي
  :     دار برساند اي از آن منحرف نشود و حق را به حق االهي و شرع عمل كرده و ذره

  مهتـــر خلـــق و ســـيد ســـادات
  دو بــود هالــك و يكــي نــاجي   
ــدو ســپرد قضــا  ــا ب ــن ت ــم دي   عل

ــت و   ــت عناي ــرده دس ــك   نشدب
ـ شمع ديـن صـورت و بصير     ت اوس

ــر دارد   ــك ب ــو كل ــوي چ ــاه فت   گ
ــيچ  ــرد ه ــم نگي ــت قل ــي حقيق   ب

  ملـول  نه به كس ميل و نه ز كسـب 
  

  گفــت باشــند از ســه نــوع قضــات  
ــاجي   ــا ت ــت ب ــدر بهش ــژده كان   م

ــد   ــت گزي ــل رحل ــاجه ــوي فن   س
ــ   ي بـــه عقـــد تمكيـــنشمتحّلـ

  عقل جـان سـيرت و سريرسـت او   
ــر دارد    ــراز س ــر ف ــق ب ــر ح   چت
  تـــو ز بـــاد هـــوا نوالـــه مپـــيچ

  35چون پيمبر به علم ديـن مشـغول  
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قضاوت امري است دشوار و حساس و صدور حكـم عادالنـه از هـر كـس سـاخته      

را در كنـار هـم    عـدالت و تقـوا  ، از اين رو سنايي معتقد است كه قاضي بايد علـم . نيست
  : ها را از جمله شرايط الزم براي قاضي دانسته داشته باشد و آن

  علم و اصل و عدل و تقوي بايد اندر شغل حكم
  

  36ورنه شوخي را به عالم نيست حد و منتهـا   
  

  :كند كه افراد واجد شرايط بايد به چنين كاري مبادرت كنند كيد ميأو ت
  اسستحقاق لباهر كسي قاضي نگردد بي 

  

  37هر كسي موسي نگردد بي نبوت از عصـا   

  

يكـي از   »ابوالمعـالي احمـد بـن يوسـف    «اي كـه در رثـاي    حكيم غزنه در قصيده
قاضيان معروف عصر خويش سروده، تلويحاً به رسم ناپسند رشوه گرفتن اشاره كرده كـه  

  :گوياي حقايقي تلخ و انكار ناپذير در باب قضاوت و داوري در روزگار وي است
  ود گرفته هر كسي جوييد صدر و منبـرش خ

  رايشان چون راي او وقت صالت سخت كو
  ماند محراب و قضا را اسم مردي مـرد كـو  

  

  هم نيابند ار بيابند آن جمـال و جـاه كـو     
  كوتاه كو ،دستشان چون عمر او  وقت قضا

  38ا نام برگي كاه كـو هست راه كهكشان ر
  

چـاره   و ظلم اين گروه بر مـردم بـي   چنين اختيار نامحدود قاضيان سبب فساد هم
شد و محاكم قضايي و مظالم به جاي رسـيدگي بـه شـكايات مـردم و سـتاندن حـق        مي

كـاران و   دسـتي بـا مجرمـان و تبـه     جـايي بـراي هـم   ، ديدگان از ظالمان مظلومان و ستم
گيـري را قطعـي و    طنزآميز كه در حديقه آمده اسـت، ايـن نتيجـه    يحكايت. فاسدان بود
  : سازد مسلم مي

ــري  ــي پي ــه در ده   آن شــنيدي ك
  رفت در پـيش قاضـي آن درويـش   
ــود در ميــدان   شــحنه سرمســت ب
  قاضــي او را بگفــت از ســر خشــم
ــالودي  ــون بي ــه خ ــحنه ب ــر ش   تي

ــحن   ــه ش ــاوت ب ــت گ   ده ده ةجف
  تا دل شـحنه برتـو گـردد خـوش    
  گفت گشـتم بـه حكـم تـو راضـي     

  

ــحنه    ــه ز ش ــورد ناگ ــري خ   اي تي
  گفــت بنگــر مــرا چــه آمــد پــيش

ــ ــر جــانتي ــرا ب   ري افكنــد و زد م
ــم  ــداري چشـ ــه نـ ــا نگـ   قلتبانـ
ــزودي  ــر بيفـ ــرا درد سـ ــا مـ   تـ
ــه   ــنفس بج ــر ب ــين درد س   وز چن
ــش   ــت آت ــد بجان ــدر زن ــه ان   ور ن

  39شـحنه و قاضـي   ،چون بود خصم
  

  عالم و فقيه 

اقتـدار  «زمان با حكومت تركـان در ايـران    هاي پنجم و ششم هجري، هم در سده
اي از فقيهان سني معروف بـه   و براي هميشه به دسته ديني در حكومت عباسيان يك بار

از . و اين دسته به عنوان حافظان دين بـه رسـميت شـناخته شـدند     40»علما انتقال يافت



سوي ديگر، نزديكي دربـار بغـداد بـه دربـار ايـران و اتحـاد ظـاهري خليفـه عباسـي بـا           
ر اين زمان مشـروعيت  علما د«. رواي ايران بر قدرت اهل تسنن بيش از پيش افزود فرمان

كه ضد آن در خصوص دولـت صـادق    حال آن. داشتند، اما قدرت سياسي واقعي نداشتند
توانستند با كارآمـدي حكومـت كننـد بـه      روايان بدون تأييد عالمان ديني نمي فرمان. بود

. عبارت ديگر هر دو طرف خود را از حيث مادي و معنوي يك باره وابسته به هـم يافتنـد  
دولت در ازاي پشتيباني ايدؤلوژيك علمـا،  . توانست كرد ون ديگري كاري نميهيچ يك بد

متعهد شد اصول جازم اهل سنت را اعمال و همة انحراف هاي عقيدتي را سركوب كند و 
علماي سني را در موقعيتي نيرومنـد در برابـر   » محراب و شمشير«اين اتحاد به اصطالح 

هـاي مـردم    ر ازاي آن از اعتبـار علمـا نـزد تـوده    هاي رقيـب قـرار داد و د   ها و فرقه گروه
اين وضعيت به اين نتيجه انجاميد كه حمله به رژيم با حمله به اسالم و . مند ساخت بهره

  41».به عكس يكي انگاشته شد
كنـد كـه هيـأت حاكمـه و      هاي گذشته ايران ايـن ادعـا را اثبـات مـي     تاريخ سده

با وجـود اخـتالف بـر سـر تقسـيم        –ودند كه همان عالمان و فقيهان ب –حاكمان ديني 
بـدين  . ديگر بودند راه يك قدرت و ثروت، در تفتيش عقايد و استثمار تودة مردم، يار و هم

ديگـر بـوده و    ترتيب كه علما و فقها با انتشار اين عقيده كه سياست و ديانت مـالزم يـك  
دم از طريـق  منفك از هم نيستند، زمينة قداسـت شـكوه هيـأت حـاكم را در اذهـان مـر      

بدين ترتيـب انتظـاري كـه مـردم از      42.انتساب قدرت آنان به ارادة االهي فراهم ساختند
داشـتند، چنـدان    –كه از اقتدار ديني برخـوردار بودنـد    –افرادي چون عالمان و فقيهان 

چه كه بايد از سنت ها و قـوانيني خـاص    به خالف آن اين عالمان و فقيهان. برآورده نشد
د، خود منشـأ بسـياري از فسـادها و    ن، الگو و سرمشق عموم مردم جامعه شوپيروي كرده

  . ندها شد تبهكاري
تركان با تسلط بر بخشي اعظم از ايران، از هيچ ظلم و سـتمي نسـبت بـه مـردم     
فروگذار نكردند و رنج آورتر و آزار دهنده تر از اين موضوع، جمـع شـدن فقيـه نمايـان و     

هـا و توجيـه    روايـان ظـالم تـرك جهـت تأييـد بيـدادگري       عالمان متظاهر به دور فرمـان 
بديهي است چنين عواملي كه تعدادشان در جامعـه هـم كـم نبـود     «. هايشان بود نابكاري

 ةاينان نيز خويشـتن را چـاكر درگـاه خليفـ    . زن حاكم بر جامعه شدند مرعوب بازوان تيغ
ان، گوينـدگاني آگـاه و   در ايـن ميـ   43».عباسي ساخته و مأموران آن بارگاه معرفي كردند

بيدار دل چون ناصرخسرو و سنايي كه ستم و جهل و خرافات تحميل شده بر تودة مردم 
. تابيدنـد و زبـان بـه انتقـاد و اعتـراض گشـودند       را از سوي اين طبقه شاهد بودند، برنمي

جاست كه چرا ناصرخسرو و سنايي نفرت و انزجار خـويش را نسـبت بـه     ال اصلي اينؤس
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انـد كـه البتـه پاسـخ آن را در ويژگـي و       يني و فقيهان عصر خويش ابـراز كـرده  عالمان د

از نظـر ايـن حكيمـان، آنـان باريـك بينـاني       . كرد اين عالمان و فقيهان بايد جسـت  عمل
در صدد از ميان بردن  افراطي و طمع كار و شهرت پرست بودند كه به كمترين بهانه اي،

زيستند وضع فقيهان و  ه اين شاعران فرزانه ميدر عصري ك. آمدند مخالفان خويش بر مي
هـا   آن. عالمان ديني در تشويش و آشفتگي دست كمي از ساير نهادهاي مذهبي نداشـت 

كـه   چنـان . اند به كرات ناخشنودي خويش را از رفتار و كردار اين گروه مذهبي ابراز كرده
اهـل  «از  گويد، وجوي حقيقت سخن مي ناصرخسرو وقتي از سرگذشت خويش در جست

كند كه به جـاي هـدايت و راهنمـايي از سـوي      گله سر كرده و شكوه مي» و عمامه و ردا
  :راهي رهنمون گرديده آنان به چاه ضاللت و گم

  وز مال شاه و مير چـو نوميـد شـد دلـم    
ــرا  ــر م ــد م ــن بنماين ــه راه دي ــتم ك   گف
  گفتند شادباش كـه رسـتي ز جـور دهـر    
  گفتم چو نامشان علما بود و حـال خـوب  
  تا چون به قال و قيـل و مقـاالت مختلـف   

  مال و زهدشـان  ،گفتم چو رشوه بود و ريا
ــنم   ــود رفت ــان ب ــه چن ــاه زي فقي   از ش

  

  زي اهــل طيلســان و عمامــه و ردا شــدم  
  زيرا كه ز اهـل دنيـا دل پـر جفـا شـدم     
  تا شاد گشـت جـانم و انـدر دعـا شـدم     
  كز دست جهل و فقر چو ايشان رها شـدم 

  ن فنـا شـدم  از عمر چند سال ميـان شـا  
ــتال شــدم؟  ــه چــه مب ــاز ب ــار ب   اي كردگ
  44كــز بــيم مــور در دهــن اژدهــا  شــدم

  

اي  شعاير اين گروه نيز از نيش طعن و طنز ناصرخسرو در امان نبوده؛ بـه گونـه     
  :كه اين شعاير را به باد تمسخر گرفته و آن را دام ديو و شيطان دانسته

ــن را  ــرده دي ــت دام ك ــام دل   اي ك
ـ  ــين و رداي تـ ــتنعل   و دام ديوس

  

  دار كـه ايـن راه انبيـا نيسـت     هش  
  45نزديك من آن نعل يـا ردا نيسـت  

  

  : وي به بي دانشي بسياري از عالمان و فقيهان عصر خويش اذعان كرده
  يجوز و اليجوزستش همه فقه از جهان ليكن 

  

   46سر استر ز مال وقف گشته ستش چو جوزايي  
  

ني كه دين را وسيلة امرار معاش خـويش  و با آزردگي خاطر خطاب به روباه صفتا
  :گويد قرار داده و ميان عمل و گفتارشان فرسنگ ها  فاصله بود، مي

  كه نجويي همي نه علم و نه ديـن بـل   زان
  

ــي    ــان و رداي ــب و طيلس ــب اس   47در طل
  

خوانـد،   از سوي ديگر طمع و آز، بسياري از علما و فقها را به دريافت رشوه فرا مي
  :ستاندن رشوه در محاكم قضايي امري معمول و متداول بود اي كه به گونه

  از بهر قضـا خواسـتن و خـوردن رشـوت    
  گـه رخصـت بدهنـدت    رشوت بخورند آن

  :يا

ــ   ــرااند  ةفتن ــع و ش ــب بي ــان بركت   همگ
  48اهـل قفاانـد  نه اهـل قضـااند كـه بـل     

  



  كتـــب حيلـــت چـــون آب ز بـــر داري
  بر كسي چون ز قضا سـخت شـود بنـدي   
  به چنين حكم مخـالف كـه همـي بينـي    

  

ــري   ــابور و ه ــخ و نش ــي بل ــي ،مفت   زان
ــه يكــي نكتــه بگردانــي   تــو مــر آن را ب

ــه ــو فرومايـ ــيطاني ،تـ ــدرزادة شـ   49پـ
  

كنـد كـه گويـاي وضـعيت فقـه       چنين نقدي بسيار جالب را بر فقيـه وارد مـي   هم
هـا را كـور و كـر     گويد چون شومي گناه بر سر مردم سـايه افكنـده، آن   مي. روزگار اوست

هـاي شـرعي رايـج در     هاي فقهي و حيلـه  مانع از ديدن حقيقت شده است و حقه كرده و
  :محاكم قضايي را چنين بر مال ساخته

  شايد كه بگريند بر آن  دين كه فقيهـانش 
  گر فقه بود حيلت و محتـال فقيـه اسـت   

  سـر  بنديش از اين امت بدبخت كـه يـك  
  

ــر     ــل از ب ــاب حي ــد كت ــه دارن ــد ك   ...آنن
ــا  ــاكم و ه ــزد ح ــالوت س ــرج   روت پيمب

  50گشتند همه كـور ز شـومي گنـه و كـر    

  

گيرد و با لحن هر چه تنـدتر   علماي سوء را سخت بباد انتقاد مي«حكيم غزنه نيز 
كـه در مثنـوي    چنـان  51»اندازد نمايد و طشتشان را از بام مي ضعف هايشان را آشكار مي

  :بلخ چنين سروده ةكارنام
  خـواهي بـيش از ايـن بينـي     گر تـو مـي  
  ه زيركنـــد و پـــر هنرنـــدايـــن همـــ

ــه دو دم   ــن بـ ــق ديـ ــد از طريـ   ببرنـ
ــد  ــه درگذرنـ ــد و حيلـ ــون ز تقليـ   چـ

  

ــي     ــتين بينـ ــتار و آسـ ــش و دسـ   ريـ
  ...ريـــش گـــاوان روســـتا دگرنـــد   
ــريم   ــادر مـ ــي و چـ ــش عيسـ   ...كفـ
  52هــر چــه علــم اســت كــافري شــمرند

  

  :عالمان ديني راستين را چنين توصيف كرده است او فقيهان و
ــن نبونـــ    ــين ديـ ــز امـ ــا جـ   دعلمـ

  چشم سر، ملك و چشم سـر ديـن اسـت   
  خردسـت  ملك و ديـن را سـري كـه بـي    

  ملــك و ديــن را در ايــن جهــان و در آن
  

  چـــون نيابنـــد امـــان امـــين نبونـــد  
  ...آن جهان بـين، ايـن نهـان بـين اسـت     

  راســت چــون حــال ديوچــه و نمدســت 
  53صــدق و عــدل اســت روي و پشــتيوان

  ج

  :كه در اين باب گفته دارد، چنان كيد بسيارأو به علم و دانايي فقيه و عالم ت
  عهدة فتوي دين بي علم در گردن مگيـر 

  

  54خرد در دل مكن وعدة شاهي و شادي بي  

  

و خطاب به كساني كه از علم بي بهره اند و در عـين حـال بـا تظـاهر بـه آن بـه       
  :گويد فروشند مي ديگران فخر مي
  كه نـدارد خبـر از علـم    كرسي چكند آن

  

  55كو را بصري نيست را خورشيد چه سود آن  

  

در عصر سنايي حرص جاه و مال، عالمان عصر را بر آن داشته بـود تـا در احكـام    
از همين رو غالب بيانـات وي  . شرع تصرف كنند و دست به تحريف قوانين شريعت بزنند
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هـاي   چه كه با عنـوان رخصـت هـا و حيلـه     در راستاي معناي حقيقي فقه و احتراز از آن

  :اي شرعي ميان علماي روزگار رواج يافته بود، قرار داشته فقهي و حقه
  فقه نبود گرد رخصت گشـتن از تردامنـي  

  

  56فقه چبود عقل و جان و دل بسامان داشتن  

  

هاي شرعي تحـت عنـاوين مختلـف، راه را     هاي فقهي و حيله البته استفاده از حقه
  :بصراحت از آن انتقاد كرده اي كه سنايي  بارها كرد به گونه براي گرفتن رشوه هموار مي

ــه   ــدن فقـ ــرض از خوانـ ــا را غـ   فقهـ
  

ــت    ــلم اسـ ــا و سـ ــع ربـ ــة بيـ   57حيلـ
  

چـه كـه بـا عنـوان      نيز آن »قرابت فقيه«اي كه در باب  چنين ابيات هجو گونه هم
در حديقه آمده ديدگاه كلي سنايي را نسبت به چنـين افـرادي نشـان     »در مذمت علما«

  :دهد مي
  كـه خـري   علم داري عمل نه، دان

ــالم  ــدرگ و ظ   اســتر ار هســت ب
  دانشت هسـت كـار بسـتن كـو؟    

  

ـ      ــاه خـ ــري و ك ــوهر ب ــار گ   ريوب
  خــر بــه اي خواجــه از چنــين عــالم

  58كـو  خنجرت هست صف شكسـتن 
  

  واعظ و خطيب

آمد و از اعتباري ويـژه در   واعظ و خطيب نيز عضو طبقة مذهبي جامعه بشمار مي
توان در استقبالي كه مردم از مجـالس   عي را مياين اعتبار اجتما. ميان مردم برخودار بود
زيرا اين مجالس در حفظ احساسات و اخالقيـات  «آوردند، فهميد وعظ و اندرز به عمل مي

هاي خـويش   ضمن آن كه واعظان با آموزش، 59»گير داشت منان سهمي چشمؤمذهبي م
و اذهان  ثيري بس عميق و ژرف بر افكارأموجب تحول فكري مردم شده و از اين جهت ت

هجوها و انتقاداتي تند كه ناصرخسرو و سنايي نسبت به اين گـروه  . عمومي مردم داشتند
گير بوده  بيان داشته، حاكي از آن است كه انحطاط در ميان واعظان و خطيبان نيز چشم

خوش ندارد و در هر فرصـتي   ناصرخسرو از اين طبقة به ظاهر مذهبي چندان دلي . است
  :ذمت و نكوهش آنان زبان گشودهكه دست داده به م

  بينديش از آن خـر كـه بـر چـوب منبـر     
  بر سر منبر سـخن گوينـد مـر اوبـاش را    
  بانگ بردارند و بخروشند بر اميـد خـورد  
  ور نگويي جاي خورد و كردني باشد بهشت

  

ــاري     ــان ق ــر الح ــد ب ــاي كوب ــي پ   60هم
   ...از بهشت و خوردني حيران همي زين سان كننـد 

  بي شك خران افغان كننـد چون حديث جو كني 
  61چشم چون پيكان كنند ،بر تو از خشم و سفاهت

  



نيشتر طعـن و انتقـاد ناصرخسـرو، خطيبـاني را نشـانه گرفتـه كـه         ،در اين ميان
كه در بيتي به خطبه خواندن به نـام خليفـه و دعـا     دعاگوي خليفة عباسي هستند، چنان

  :دهكردن در حق او از سوي خطيبان و واعظان اشاره كر
  همــي خواننــد بــر منبــر زمســتي

  

  62خطيبان آفـرين بـر ديـو ملعـون      
  

چنين به واعظان و خطيباني كه از نظر وي ناصبي هسـتند، حملـه كـرده و     او هم
  :آنان را به اظهار ادعاهاي گزاف و ياوه گويي متهم نموده است

  پيش مـن چـون بنجنبـدت زبـان هرگـز     
  

  63خيره پـيش ضـعفا ريـش همـي النـي       
  

سنايي نيز با توجه به ايـن ابيـات حديقـه تـا حـدي بـر خواننـده روشـن          ديدگاه
  : گردد مي

  هر كه بر رفت خيره بر سـر چـوب  
ــن  ــافظ دي ــه ح ــظ و ن   نشــود واع
  هر چه او گفـت خنـده آرد و بـس   
  مــن نديــدم امــام بــر منبــر    

  

ــاروب     ــاون و ج ــذكير ه ــت ت   گف
ــين  ــول امــ ــود وارث رســ   نبــ
  ...هـر چـه او كـرد زو نگيـرد كــس    

  64...بــر ســر زنبــرچــون تــل كــوه 
  

يك و مستهجن در باب واعظ بكـار رفتـه اسـت كـه     ركالفاظي  ،كه در ادامة آن   
چـه را   برد كه چرا واعـظ و خطيـب آن   له رنج ميأحكيم غزنه از اين مس. قابل نقل نيست

دهد، خود بدان اعتقـاد راسـخ نداشـته و عامـل      كه در قالب پند و اندرز به مردم ارائه مي
توانـد الگـويي    كند، نمـي  كه بر سر منبر ايراد مي  با وجود سخناني فريبندهبدان نيست و 

تـوان   را  مي» سيماي واعظ غير متعظ«از همين رو . مناسب براي مستمعان و مردم باشد
ديد و شـايد بـه همـين     ،در خالل اندرزهايي كه وي خطاب به واعظان عصر خويش داده

  : دهد و هشدار مي دليل آنان را شايستة عذاب اخروي دانسته
  حسرت آن را كي بود كز دخمه زي دوزخ برند

  

  65حسرت آن را كش بدوزخ از سر منبر برنـد   
  

  صوفي و زاهد

در . مـذهبي جامعـه بودنـد    ةصوفي و زاهد نيز چون واعظ و خطيـب جـزو طبقـ   
هاي پنجم و ششم هجري دغلبازي و الاباليگري رايـج ميـان ايـن طبقـه بـه ظـاهر        سده

گسترده بود كه بسياري از خردمندان و گويندگان عصر را به اعتراض عليه  مذهبي چنان
اين گروه نيز از نيش انتقادات شاعراني چون ناصرخسرو و سـنايي در امـان   . آنان واداشت

  .اند نمانده
  :از نظر ناصرخسرو ويژگي زاهد واقعي چنين است
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  گر نباشـي از اهـل سـتر بـه زهـد     

  

  66ت ويـل و ثبـور  سـي خواند بايـد ب   
  

اين شاعر حكـيم، زهـد فاقـد علـم و دانـش را رد كـرده  و آن را خطـري بـزرگ         
  : شمرده

  كــه همــي گويــد مــن زاهــدم وان
  

  67جهل خود او را بترين ذلت اسـت   
  

جا كه صوفي و زاهد نيز در شمار كسـاني بودنـد كـه غالبـاً از وقـف ارتـزاق        از آن
  :گويد مي ها كردند، ناصرخسرو به طنز و تعريض خطاب به آن مي

  تره و سركه هست و نانـت نيسـت  
  آب و قنديل هسـت بـا تـو وليـك    
  از تــو زايــل نگشــت علــت جهــل
  چــون بــود بــر حــرام وقــف تنــت
ــود   ــو را نب ــر ت ــر م ــه عم ــه هم   ب
  ذوالجالل از تو هيچ راضـي نيسـت  
  بنكـــوهي جهـــود و ترســـا را  

  

  قامتت كوته اسـت و جامـه طويـل     
ــديل  ــيچ نيســت در قن ــت ه   روغن

ــرد  ــت ك ــلچــون  طبيبي   ...عزرائي
ــبيل  ــت س ــا زبان ــر هج ــود ب ــا ب   ي

  نـديم و وكيـل   ،جز كه ديـو لعـين  
ــل  ــر جلي ــد جــويي رضــاي مي   چن

  68تو چه داري بر اين دو تن تفضيل؟
  

رفـت تصـوف آغـاز شـده بـود و انـواع آفـات و         در آن روزها دورة انحطاط و پس«
تصـوف النـه    هايي كه پيش از آن پيكرة دين را جويده بودند، ايـن بـار در كالبـد    آلودگي

پس از مدتي اندك آداب و شعاير آن نيز به صورت نوعي تفنن و تفريح و حيلـه  ... كرد مي
تصلف و كاسه گرداني آيين تصوف شـده و گنـاه و شـاهد بـازي حتـي      . گري درآمده بود

از نظـر سـنايي صـوفي واقعـي اهـل مداهنـه و        69».ساحت خانقاه و مسجد را  آلوده بود
ال ؤهرگز اهل س. هاي خويش چشم فرو پوشد مي آرزوها و خواستهف نيست تا از تماتصّل

نبوده و هر گاه كار نيكي را  انجام دهد، آن را بـا منـت و آزار و اذيـت تبـاه نسـازد و بـه       
  :هنگام رحلت از دنيا مسرور و شادمان است و دل در گرو جاه و مال دنيوي ندارد

ــوفي را   ــرد ص ــت م ــه نشانس   س
ـ  اول آن ــو سـ ــد ؤك ــود نكن   ال خ

  دوم آنــك اركســي ازو خواهــد  
ــن و اذي  ــل آن بمـ ــد باطـ   نكنـ
  سيوم آن كز جهـان شـود بيـرون   
ــل    ــاه رحي ــه گ ــود ب ــادمانه ب   ش
  بـــود از بنـــد جـــاه و مـــال آزاد

  

ــوفي را     ــواه ك ــري و خ ــواه بص   خ
ــ  ــود س ــود خ ــد ب ــدؤب ــد نكن   ال ب

ــي ــه م   شــايد ماحضــر بدهــدش ك
  كــه بيابــد عــوض بــروز جــزا    

خر ورا  افــــزوننبــــود مــــد...  
ــوار ه ــود خ ــل نب ــرد معي ــو م   مچ

ــاد   ــي فري ــان ب ــوي جه   70رخ بس
  

هاي فوق را در صوفيان عصـر خـويش    هنگامي كه حكيم غزنه هيچ يك از ويژگي
يافت، زبان به اعتراض گشود و تازيانة انتقاد خويش را بر پيكر ايـن گـروه بـه ظـاهر      نمي



جوهـا را  مذهبي اما در باطن پليد و منافق و ناپاك فرود آورد و سخت ترين و تندترين ه
زننـد، بـر    گـري مـي   وي شاهد بود، صوفيان در عين حال كه دم از صوفي. نثار آنان نمود

نفس خود مسلط نيستند و در پي ارضاي اميال نفساني و غرايز حيواني خويشـند از ايـن   
ـ   -هاي تصوف  رو، ضمن برشمردن بزرگ ترين و مهم ترين آفت ف و كه از نظـر وي  تكّل

  :گويد نان ميخطاب به آ  -تصّلف است
  تويي نيست تصرف ،كه تو را  در تو اي آن

  در كوي تصـوف بـه تكلـف مگـذر هـيچ     
  در عشوة خويشي تو و ايـن مايـه نـداني   
  تا چند همـي خـواني منهـاج بـه معـراج     

  

  آن به كه نگـويي تـو سـخن را ز تصـوف      
  زيرا كـه حرامسـت دريـن كـوي تكلـف     
  اي دوست تو را  از تو تويي نيست تخلـف 

ــوم  ــاي عل ــرفاحي ــا شــرح تع ــن ب   71دي
  

حكيم غزنه زاهد رياكار . شد البته اين تظاهر و رياكاري در زاهدان نيز مشاهده مي
اي هجو آميز مورد خطاب قرار داده و وي را از هدف و قصد ناپسندش  و منافق را به گونه

  :كه عوام فريبي است بر حذر داشته
  زاء زهدت كرد با نون نفاق و حـاء حـرص  

  ول عامه خـود را خـر مكـن   از پي رد و قب
ــاور در خــدايي عاميــان ــد ب   گــاو را دارن

  

ــوذري    ــوذر بهــر زر ن ــا نمــودي زهــد ب   ت
  زانكه كار عامه نبود جز خري يا خرخـري 
  72نــوح را بــاور ندارنــد از پــي پيغمبــري

  

سازي اين گروه با نفس سخن گفته و تظاهر و رياكـاري آنـان را بـر     او بارها از دم
  :مال ساخته

  سازي كنـي  در راه دين با نفس دمتا كي ان
ــج روي  ــرداري و راه ك ــق ب ــوه و ابري   رك

  

  بر در ميـدان ايـن درگـاه طنـازي كنـي       
  73جامة صديق در پوشـي و غمـازي كنـي   

  

اصحاب «فروشند  از نظر وي خرقه پوشاني مزور كه دين را در قبال جاه و مال مي
 : ند»قال

  
  بس كنيد آخر محال اي جملگي اصحاب قال

  وشان گشته اند از بهر زرق و مخرقـه خرقه پ
  

  ...در مكان آتش زنيد اي طايفة اربـاب حـال    
  74دين فروشان گشته اند از آرزوي جاه و مال

  

مايـه و دسـتاويزي بـراي     در حالي كه صوفيان و زاهدان عصر سنايي، فقر را دست
بودي غـرور و  عوام فريبي قرار داده بودند وي در پاسخ به آنان معني واقعي فقـر را در نـا  

  :انانيت دانسته
  فقر نبود باد را از خـاك خفتـان دوخـتن   

  

  75فقر چبود؟ باد را از بود عريـان داشـتن    
  

  :و زهد واقعي را اين گونه توصيف كرده
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  از آن برتافتن يزهد چبود؟ هر چه جز حق رو

  

  76 چون طاعون و قطران داشتن يزهد نبود رو  
  

اي  او قصـه . راً زاهدان ترش روي و اخمو بودندآيد كه ظاه از اين بيت چنين بر مي
پرسد و او  كند كه دانايي از چگونگي مبارزة وي با نفس مي بيان مي 77را از زاهد فسطاط 

  . گويد كه همواره خالف نفس عمل كرده و در عبادت كوشا بوده است پاسخ مي
بـرآورد و از   بارگي اين گروه، نيز سنايي را بر آن داشت تا بر سر آنـان فريـاد   شكم

  :هدف شوم نمايش و تظاهر آنان پرده بردارد
  صوفي صافي شـوي بـر در ميـر و وزيـر    

  

  78صوف كني جامـه را تـا ببـري زان زلـه      
  

و شايد بتوان گفت يكي از شـيواترين و در عـين حـال رسـاترين هجوهـايي كـه       
  : سنايي در باب آنان سروده اين ابيات است
ــد    ــن توان ــنج دي ــه دزدان گ   هم

ــه ر ــك هم ــه ولي ــوي كعب   ا رو بس
  همه از حرص و كين و شهوت و خشم

  

ــه دراز    ــان لحي ــلف خوارگ ــن س   اي
  ...دل ســوي دلبــران چــين و طــراز
ــاز   ــد ب ــاه ژرف سيص ــن چ   79در ب

  

كه سنايي توجهي خاص به متصوفه و زاهدان مبذول داشته و طعـن و   با وجود آن
ني چنـدان در بـاب ايـن    انتقادهايي شديداللحن در حق آنان روا داشته، ناصرخسرو سـخ 

اين بدان دليل اسـت كـه تصـوف در عصـر ناصرخسـرو نـه آن       «گروه بيان نكرده است و 
گستردگي و رسوخ اجتماعي قرن هاي بعد را پيدا كرده بود و نه انحطـاط و عـدول از آن   

صـوفيان روزگـار ناصرخسـرو    . مباني و ارزش هاي اصـيل صـوفي گـري آغـاز شـده بـود      
رع مانند ابوالقاسم قشيري و خواجـه عبـداهللا انصـاري بودنـد كـه      هايي زاهد و متش چهره
بنديي صميمانه نسبت به آداب و ارزش هاي آيين خويش داشتند و با صوفي نمايـان   پاي

  80».معاصر سنايي و مولوي و حافظ هيچ وجه تشابهي نداشتند

  بازار  ةكسب

فسـاد آن  وقتي كه نظـام سياسـي و حكـومتي جامعـه، فاسـد و ناكارآمـد باشـد،        
. گـردد  گير فعاليت هاي اقتصادي شده و موجـب نـاامني در سـاختار اقتصـادي مـي      دامن

هنگامي كه غارت و دزدي در پيچ و خم روابـط پيچيـدة اجتمـاعي شـكل بگيـرد، نظـام       
خواهد شد و همين انـدازه كـافي اسـت تـا پايـه و      » نظام غارتي« ةحاكم بر اقتصاد جامع

در  »نظام غـارتي «سنايي به اين . و از درون متالشي سازد بنيان اقتصاد جامعه را متزلزل
  :عصر خويش اشاره كرده

ــا  ــزّازان م ــد ب ــادتي كردن ــارتي را ع   غ
  

  81در دكان دارند ازاين معني بخرواران همه  
  



هاي اقتصاد بيمار، ناديـده گـرفتن قـوانين و فقـدان ضـمانت اجرايـي آن        از نشانه
يد بر اجراي قوانين نظارت داشته باشند، خود وقتي كه افرادي چون محتسب كه با. است
كـه   توان از ديگران انتظـار داشـت؛ ضـمن آن    شوند ديگر نمي بي قانوني و فساد مي أمنش

. اي سازمان يافته ميـان مـردم جامعـه رواج يافتـه باشـد      الگوي رفتاري نامناسب به گونه
نظام اقتصادي بيمـار  گويي و نظاير آن در اين  بدين ترتيب غش، تقلب، كم فروشي، دروغ

در ذم عوام و بازاريـان  «توصيفي كه سنايي در حديقه با عنوان . كند براي خود جا باز مي
  .     دارد اي وضع آنان را بر خواننده معلوم مي از بازاريان ارائه داده تا اندازه 82»و جهال

 يـاد كـرده و در  » حبـه دزد «حكيم غزنه از كم فروشان روزگار خويش به عنـوان  
  :ها چنين گفته باب آن

  حبه دزدان از ترازوهـا بـر اطـراف دكـان    
  

  83انـد  طبع را در حبه دزديدن مخير كرده  

  

  :البته تقلب نه تنها در كيل و پيمانه بلكه در ضرب سكه نيز وجود داشته
  از نفاق اصحاب دارالضرب در تقليب نقـد 

  چون زر شده ست كار عمال سراي ضرب هم
  

  ور و بي زر كـرده انـد  مومنان زفت را بي ز  
  84سر مزور كرده انـد  كه زر بر مردمان يك زان

  

  غالم  

هـاي   هاي بـارز سـده   تجاهر به فسق و فجور و اعمال شنيع جنسي يكي از ويژگي
غالمان ترك نژاد از زمان حكومت سـامانيان وارد ايـران و در   . پنجم و ششم هجري است

شدند، اما طولي نكشيد كه فساد و بي بنـد و  ابتدا به كارهايي از قبيل كشاورزي گماشته 
اي  بـه گونـه   -كه اغلب زيبا رو و مـاه طلعـت بودنـد    –باري سبب استفاده از اين غالمان 

بنـا بـه   «شهوت پرستي و خريد و فروش غالمـان چنـدان رواج يافـت كـه     . نامشروع شد
ي بـا ايـن   باز مذاهب اهل سنت نيز به جايز بودن عشق ةتصريح ناصرخسرو، بعضي از ائم

  :گويد در اين رابطه ناصرخسرو مي 85».مماليك فتوي دادند
ــك  ــخ را مال ــاده زن ــودك س ــحبت ك   ص

  

86ست جواز ست تو را رخصت و داده نيز كرده  
  

بارگي و امردبازي كه از دورة سامانيان شـروع شـده بـود در دورة غزنويـان و      غالم
اي سلطان محمود بـا غالمـي   ه بازي كه در شرح عشق سلجوقيان به اوج خود رسيد، چنان

بي پردگـي و  «. ها شهرة آفاق گرديد نام، شاعران داد سخن دادند و عشق ميان آن »اياز«
ناحفاظي شاعران در ذكر مسائل جنسي و شـهواني چنـدان نامتعـارف تلقـي نمـي شـده       

جـنس بـازي، خريـد و فـروش      سقوط فضايل انساني، انحطـاط اخالقـي، رواج هـم   . است
، امرد بازي مرسوم در اغلب طبقات جامعه، نظربازي صوفيه، رواج علنـي  غالمان زيباروي
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شهوت آلودگي حكام و بـه تبـع آن كـارگزاران حكـومتي و      فسق و فجور در منظر مرئي،

هاي فكري شاعر را بـراي ابـداع چنـين مسـائل فـراهم كـرده        ها و مايه حتي رعايا، زمينه
نظيـر سـنايي از چنـين روابطـي شـنيع و      ناگفته نماند اگرچه برخي از شاعران  87».است

ها نماياندن واقعيت هاي ننگين روزگار خويش است و از  رانند، هدف آن ناپسند سخن مي
ـ  . هاسـت  آن ةآيينـه تمـام نمـاي جامعـ     ةاين جهت شعرشان در عين واقع گويي به منزل

  :سنايي در اين باب چنين گفته
ــد  ــر آن بخرنـ ــان را ز بهـ   خادمـ

  

  88نگرنـد  تا بـه رخسارشـان همـي     
  

اي موضـوع را بـر خواننـده روشـن      نقل حكايتي هـزل آميـز از سـنايي تـا انـدازه     
مسـجد   ةدر اين حكايت از فردي سخن بميان آمده كه با كودكي خرد بر منـار . سازد مي

آيد تا اذان بگويد شاهد چنـين   ذن بر بام مسجد بر ميؤهنگام نماز كه م! كرد معاشقه مي
اي كه خطـاب   ش نفس او را ترغيب به اين كار كرده به گونهشود و خواه عملي شنيع مي
  :گويد به آن فرد مي

ــاز   ــي برت ــي كن ــاري هم ــره ك   س
  

  89بدو منـزل بـه پـيش او شـو بـاز       
  

. البته دامنة اين گونه فسق و فجور به اهل تصوف و خانقاه هم كشيده شده بود   
فـت كـه حتـي در ميـان     عشق به امردان و تعلق خاطر به ساده رويان چنان عموميت يا«

به عنوان  المجاز قنطرة الحقيقةها، نظربازي با توجيهات جمال پرستي و  متصوفه و خانقاه

سنايي به اين مطلب اشاره كـرده و   90».نردبان عشق حقيقي از لوازم سلوك شناخته شد
  :گويد خطاب به اصحاب حال و صوفي نمايان روزگار مي

  يـافتن  كي توان مر ذوالجالل و ذوالبقـا را 
   

  91در خط خوب تكين و در خم زلف ينال كرد  
  

  



  گيرينتيجه

تأثير اوضاع منحط عصر، در ديد و نگرش ناصرخسرو و سنايي داعيه و انگيزة اصـلي  
هجـو و ركاكـت لفـظ موجـود در بيـان      . اعتراض آنان به منكرات و مفاسد اجتماعي گرديد

تيرگي انديشة آنان حمل نمـود، زيـرا    توان بر تزلزل شخصيت و ناصرخسرو و سنايي را نمي
انـد و از ايـن جهـت     اين حكيمان در جهت برخورد بـا مفاسـد اجتمـاعي از آن بهـره بـرده     

ـ  . هـا خـرده گرفـت    تـوان بـر آن   نمي ثير پـذيري ايـن گوينـدگان را از معاصـران و     أالبتـه ت
انحطاطـات  توانسـتند از بيـدادها و    ايـن فرزانگـان نمـي   . معاشرانشان نبايد ناديده انگاشـت 

اجتماعي عصر چشم بپوشند و لب فرو بندند؛ از اين رو تمام تـالش خـود را بـراي بيـداري     
آنان با به نقـد كشـيدن طيـف هـاي مختلـف اجتمـاعي و       . مردم عصر خويش بكار گرفتند

الجـيش   مقدمـة ها،  ها و كاستي ها و كج انديشي ها و نابكاري پرخاش نسبت به همة ناراستي

بـدين ترتيـب   . هـاي بعـد شـدند    ران و منتقـدان اجتمـاعي در دوره  گـ  و پيشاهنگ روشـن 
از طريق اين شـاعران  ... داري، مبارزه عليه ظلم و فساد و دادگستري و عدالت محوري، مردم

  .فرزانه به شعر فارسي راه يافت و افقي تازه پيش روي شاعران پس از خود گشود
نقد ناصرخسـرو بـه خـالف     ;دالبته تفاوت هايي نيز ميان اين گويندگان وجود دار

كـه برخـي از    سنايي، در بردارندة همة طيف هاي اجتماعي نبوده و محدودتر است و ايـن 
يابند، به دليـل   هاي اجتماعي ديگر، مجال مطرح شدن در شعر او را نمي گروه«طبقات و 

   92».هاي رسالت مصلحانة اوست جهت گيري خاص و ويژگي
گر و دل آگـاه در جهـت تنبيـه و آگـاه      ران روشنچه كه اين شاع با اين وجود، آن

  .اند، درخور ستايش و تمجيد است كردن آحاد مردم و اقشار مختلف اجتماعي انجام داده

  ها نوشت پي
 .113/ ،1377رضاقلي .1
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 .285/ همان  .4
 .582/ 1377 ،سنايي .5
 .همان .6
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 .همان .8

 .همان .9
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 .343/ 1373 ،فوشه كور .11
 .1377/580سنايي،  .12
 .586/ همان .13
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 .574/ همان  .15
 .557/همان .16
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