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چکیده
بیان نظریههای انتقادآمیز اجتماعی در دیوان حکیم نزاری قهستانی ،حاایی ا آن اتاک یاه راکارات اجتمااعی نازاری ویاا
تتیزنده اتک .نمونههای بار یامل آن را میروان در غزلیات ی مشاهده یرد .شاعر جسور منتقد قهساتان ،باان یویاای
جامعه خود بوده مسائل مختلف اجتماعی را به شیوههای یونایون ا دم ریغ انتقاد خود یذرانده اتک .با این روضای ،،مقالاه
حاضر به بیان شیوههای نقد با خواتک اجتماعی در دیوان نزاری قهستانی رداخته اتک به این تؤال اتخ خواهد داد یه
نزاری در مواجهه با نظام تیاتی اجتماعی عصر خود ،چه راهبردهای انتقادی را در یش یرفته اتک؟ دتتا رد این او هش
یه به صورت یتابخانهای در تط ،غزلیات در دیوان د جلدی ی انجام یرفته اتک ،نشان میدهد نازاری در جاای جاای
اشعارش بان به شکوه می یشاید نظریات جسورانه افشایرانه اجتماعی خود را با شیوههای مختلف بیان مییناد .ی باا
رکیه بر خالقیک هنری باالی خود ،به با خواتک مسائل اجتماعی ،انتقادی ،فرهنگی تیاتی می ردا د .انتقادهای ی عموماا
به د شکل مستقیم غیرمستقیم اتک یه با شگردهایی چون خود انتقادی ،امر نهی مستقیم ،رمثیل ،رقدس دایای ا دیاده-
های مقدس ،عقلتتیزی ،نقد اربابان قدرت طبقات اجتماع ،ناه بردن به می مطرب ....بیان شده اتک.
واژگان کلیدی :حکیم نزاری قهستانی ،دیوان حکیم نزاری ،شیوه های بیان انتقادی.

مقدمه
هنر مسائل سیاسی و اجتماعی را به دوشیوه بازگو میکند :یکی مستقیم و افشااگرانه و دیگاری غیرمساتقیم یاا
تمثیلی و کنایی .چون ارتباط میان اندیشه و شرایط مادی مؤثّر در شکلگیری آن در شیوهی غیرمستقیم پیچیدهتر
و مبهمتر است ،اثر هنری متعالیتری پدید میآید .میتوان گفت ادبیات از جمله منابعی است که رویکردش باه
اجتماع بویژه در موضوعات انتقادی غیرمستقیم است .درتاریخ ادبیات فارسی ،دورهای نیست که آثاار ادبای از
شرایط جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر نپذیرفته و بازتابش نداده باشند.
میتوان انتقادات را از لحاظ درون مایه به  .1انتقادات سیاسی  .2انتقاادات اجتمااعی  .3انتقاادات االققای .4
انتقادات عرفانی  .5انتقادات فرهنگی  .6انتقادات دینی  .7اقتصادی و  ...تقسیم کرد.
صرفنظر از اهداف و کارکردهای هنری و زیباییشناسی ادبیات و آثار ادبی ،آن را برای تسهیل تکامل جواما
بشری و ابزاری برای مبارزه با ناهنجاریها و کجرویهای اجتماعی دانسته و گفتهاند«:ادبیات ،مفهومی است کاه
هر صاحب نظری آن را بهگونهای هماهنگ با جهانبینی اجتماعی ،علمی و مذهبی الاویش تعبیار مایدهاد ...و
رسالت حقیقی آن روشنگری اذهان و تلطیف احساسات بشری و بارور ساالتن امیال پاک مهرورزی و همدردی
میان انسانها و به کقمی دیگر ،ارج نهادن به آرمانهای واالی انسانیت است» (الطیبی.)12:1327،
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«محااور اصاالی شااعر ناازاری غاازل غنااایی اساات .غاازلهااایی کااه در آن از قیااایای ممنوعااه ساا ن
میگوید و مسائل اجتماعی که او را آزار میدهد س ت به باد انتقاد میگیرد حادود 1411غازل در دیاوان وی
گرد آمده است که دولتشاه با استناد به همین غزلها نزاری را شاعری الردمند ،با قریحه و س نان او را زیبا و
دلنشین توصیف میکند .برتلس ن ستین پژوهشگر آثار نزاری مهارت او را در حد واالیی میبیند وی درباارهی
منظومهی دستورنامه مینویسد :صنعت شعر او در حد کمال است در سرودن هر بیات کوچا تارین جزئیاات
مورد توجه بوده ،قافیهها رسا ،مش ص و شعر از تکرار زائد عاری بوده است( ».بای بوردی.)223 :1371 ،
پرداالتن نزاری به مسائل اجتماعی آن هم از منظر نقد و طنز و درپوشش ایهامها و کنایههای دلپذیر ،غزلهاای
قلندرگونهای را بر زبان او جاری کرده است که شاعر در آنها ،به مقررات کلیشهای و دست و پاگیر ،اعتارا
میکند .غزلهایی که انعکاس واقعیات اجتماعی و نشان دادن هرج و مرج جامعهی عصر اوست.
در دیوان نزاری صحنههای اعترا

به صاحبان زر و زور و دفااع از بایزباناان مظلاوم تابلوهاای گویاایی از

انحرافات اجتماعی است که در این مقاله نگارندگان را بر آن داشته تا شیوههای این انتقادهاا و اعتارا

هاا را

بررسی کنند .در این مجال و مقال غزلیات نزاری با نگرش جامعهشناالتی و به شیوه تحلیل محتوا مورد بررسای
قرار گرفته است .ابتدا از قالب غزل انتقادی بحث الواهد شد؛ چیزی که نازاری باه عناوان یکای از ن ساتین
شاعران ،این قالب را هویتی جدید ب شید و پس از او حافظ به تأسی از او این مسیر را روشنتر و محکامتار
پیمود .سپس شیوه های انتقاد با ذکر مصادیقی از دیوان نزاری تحلیل و بررسی الواهد شد ازجمله شاگردهاایی
که در دیوان نزاری به شکل برجسته الود را نشان میدهد تمثیل  ،طنز و اشکالی چون الود انتقادی  ،بیاعتباار
کردن پدیدههای مقدس ،عقل ستیزی ،زیر سؤال بردن جریانهای حاکم  ،تمجیاد از مای ،نهای مساتقیم و غیار
مستقیم است.
پیشینهی پژوهش
در باب زندگی و آثار و احوال نزاری تاکنون پژوهشهایی انجام شده است که به بررسی ابعاد م تلف اشعار و
اندیشه های وی پرداالتهاند .دراین میان برگزاری همایش ملی نقد و تحلیل زندگی ،شاعر و اندیشاه نازاری در
سال  1333نقش بسیار مهم و کلیدی در معرفی نزاری داشته است که از حسان اتفاا  ،مجموعاه مقااالت ایان
همایش به همت دکتر محمد بهنامفر ( )1333به صورت الکترونیکی چاپ شده و در دسترس عموم عققهمنادان
و پژوهشگران قرار گرفته است.
از جمله کتبی که در معرفی نزاری نگاشته شدهاست میتوان به «زندگی و آثار نزاری» اثر غقمعلی چنگیز باای
بوردی( )1371و کتاب «اسماعیلیان پس از مغول» نوشته الانم نادیا ابوجمال( )1322اشاره کرد .پایان نامههایی
چون «تحلیل محتوایی اشعار نزاری»(« ،)1323نقد جامعه در اشاعار نازاری»(« ،)1331بررسای موسایقی شاعر
نزاری»(« ،)1325بررسی عنصر تشبیه در غزلیات نزاری»( )1327نیز قبل از این به سرانجام رسیده بود .در ایان
میان ،این پژوهش به الیههای پنهان و شگردها الاص نزاری در بیان انتقادات توجه ویژه کرده تا از این رهگاذر
بتواند شناالتی عمیقتر و دقیقتر از شگردهای نزاری در نقداجتماع ،ارائه دهد.
غزل انتقادی
ن ستین غزلهای فارسی (در قرن چهارم و پنجم هجری) در مجالس بزم و شادی ،هماراه باا موسایقی الواناده
میشده است .شعر فارسی تا پیش از ظهور سنایی؛ مشتمل بر وصف ،مدح و اشعار عاشقانه بوده است ،امّاا باا
ظهور سنایی و بروز حوادث اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی الاص و ایجاد الانقاهها و توسعهی تفکرات عرفاانی ،
قدر قصیده ،مدح و ستایشها بی دلیل شکسته شد و به همراه آن قالب قصیده نیز فروری ات و در نتیجاه غازل
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جای آن را گرفت .سنایی در غزل به جای س ن گفتن از مغازلهها و عشقورزیهای زمینی ،در غزلهاای الاود
به عشق الهی و شور معنوی میپردازد و فصلی تازه در شعر فارسی آغاز میکند کاه باه لحااظ میامونهاا و
اهداف ،کامقً با تغزالت گذشتگان متفاوت است و در این میان قالب غزل هویت جدیدتری پیدا میکناد و باا
نام غزل قلندری شناالته میشود در این نوع غزل شاعر به وصف رندی ،تظاهر به بادهپرستی ،الابالیگری ،طعن
و کنایه به صوفیان و زاهدان ظاهرپرست میپردازد .نمونه این شاعر در آثاار سانایی غزناوی ،الاقاانی ،عطاار
نیشابوری ،عراقی و حکیم نزاری دیده میشود.
«معنی اندیشی اغلب شاعران کقسی

فارسی ناشی از آن است که آناان حتای در صاورت درگیاری باا یا

حادثهی ذهنی ،جزئی معنادار و قابل بیان و انتقال از طریق زبان عادی را از کل حادثاه منتازع مایکنناد و در
جامهی آرایههای شعری سنتی ارائه میدهند .حادثهی ذهنی که ممکن است تحت تأثیر حالتی عاطفی در بعیی
احوال در ذهن بسیاری ا ز شاعران کقسی

پدید آید ،معموالً بیش از ی

انگیزه و محرک برای بیان میامون و

موضوعی که دربارهی آن می اندیشند و یا از پیش اندیشیده اند .شعر آنان به همین سبب با اعمال حیات روحای
آنان و در نتیجه با اعما حیات روحی انسان و ضمیر ناالودآگاه قومی پیوند ندارد .شاعر آناان در واقا تا
معنایی است و به تبیین و تمییز حقیقتی می پردازد که یا به اقتیای زمان و موق و مقام اجتماعی الود باه بااور
داشت آن تظاهر میکنند و یا به آن اعتقاد دارند یا آن را ت یل میکنند» (پورنامداریان.)52:1323،
«نزاری از ن ستین شاعرانی بود که با شیوهی مرسوم غزلسرایی که سارودن غازل درموضاوع واحاد و حفاظ
ارتباط منطقی بین ابیات آن را ضروری میشمرد ،به م الفت برالاست چنان که تداالل میامین دینی ،فلسافی،
اجتماعی که ارتباط ظاهری با هم ندارند از مش صات غزل نزاری است» (بای بوردی .)52:1371،
در این نوع غزل پیدا کردن ارتباط ظاهری بین ابیات غزل کاری بیهوده است .مساائل متفااوتی در یا
مطرح می شود که ممکن است ظاهراً از ی

غازل

حوزه معنایی نباشند و در نگاه اول بسیار گسساته نمایاناده شاوند.

غزل زیر نمونهای از این نوع غزلها است:
این منم این که لگد کوب جافا و ستمم

هیچ کس را غم آن نیست که من در چه غمم

گر همه زرو طق می دهم و نقاره الااام

کم عیارست بر دشمن حاسد درمم

بی تو اطراف جهان بر دل من زندان است

به طواف ار همه در روضه باغ ارمم

چندگویی که وبال است حاارامانه م ور

ای مسلمان بدل نوش بده بیش سمم

الون رز بهتر اگر الاااون دل بیاوه زنان

چون تو یکسان نبود الوردن هردو به همم

در وجود تو اگر مردماایی موجود است

ترک من گیر که فارغ زوجود و عدمم

ساقیااا می بده از سرزنش عااام نترس

واندرین شیوه قدم باز مگیر از قدمم

(نزاری)1351 :1371 ،
چنان که میبینیم در بیتی از پریشان حالی و درماندگی الود س ن میگوید و دربیتی از بیحرمتای و عصایان و
ستم شکوه میکند و در بیتی از فرا معشو مینالد .در حقیقت نازاری باا برگزیادن ایان شایوه راه را بارای
شاعران بزرگ پس از الود چون حافظ باز کرد.
«ژانپل سارتر که پیشتاز مکتب فکری ادبیات متعهد است ،عقیده دارد که چون انسان ،ذاتاً آزاد است ،به هماین
دلیل نمیتواند از مسئولیّت شانه الالی کند و ادبیات تنها وسیلهی مؤثّری است که انساان بارای ادای تعهادات
الویش ،در االتیار دارد .... .او با توجه به مکتب فلسفی الود ،بهطورکلی باور دارد که کار ادبیاات نشاان دادن

است؛ اما چه را باید نشان داد؟ بدیها را؛ زیرا او نویسنده را بازرسی دقیق میداند که وظیفهی او کشف بادی-
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ها ،یافتن عاملین و دگرگون کردن آنهاست...بدین ترتیب سارتر در جهان فلسفه و ادب ،با امید در افتاده است،
تا حسّ مسئولیت و آگاهی را در بشر بیدار کند» (رستگار فسایی.)22 :1321 ،
شگردهای انتقادی نزاری
از قرن پنجم و ششم ،اندیشههای ناسازی به وجود آمد که نتیجهی مستقیم پریشانی اوضاع اجتمااعی و سیاسای
آن روزگار است(صفا .)321-317 :1372 ،این آشفتگی باعث شایوع انتقاادات اجتمااعی در شاعرگردید و باه
صورت شدید در اشعار ناصرالسرو قبادیانی که در نیمه قرن پنجم ،آغاز و در قرن ششم ،با سانایی در قصااید
حکمی ،دنبال شد(رزمجو.)32:1363،
شاید اگر کتاب قطور و کهن ادبیات را ور بزنیم در صفحه صفحهی نظم و نثار آن ابیاات و جمقتای را
ببینیم که گاه در مسند قیاوت نشستهاند و اقشار م تلف اجتماع را بازالواست میکنند و گاه در جامهی مصلح
اجتماعی ،حقو فرد فرد جامعه را به مسند نشینان قدرت یادآور میشوند .بار اسااس ایان تأمال و تاور در
سطور کتاب کهن ادبیات میتوان گفت ادبیات از روزگار دیرین در شکلگیری ،پیدایش و رفا دغدغاههاایی
چون آزادی بیان ،حقو یکسان ،برابری اجتماعی و نظام سلطه وغیره نقش مهم و تأثیرگزاری ایفا نموده است.
در این میان ،الققیت ادبی نزاری وقتی با عارضههای اجتماعی و فرهنگی جامعه مواجاه شاد غزلیااتی هنجاار
شکنانه را بر زبان او جاری کرد و به انتقاد از ساالتاری پرداالت که نظام حکاومتی در پای موجاه جلاوه دادن
وض آن بود .تقدس زدایی نزاری از حاکمیت ا که راهی جز اصقح جامعه را پی نمیگیارد ا از حاوزه نقاد
قدرت سیاسی فراتر می رود و تمام حوزههای ناهنجار و ناترازمند جامعه را فرا میگیرد .در این راه نازاری باه

واعظ ،فقیه ،صوفی ،عالم و زاهد رحم نمیکند و مهمترین ناهنجاریها از جمله ظلم و ریا را به باد انتقاد مای-
گیرد .وی اعترا

های الود را به رویدادهای اجتماعی باه دو روش مساتقیم و غیرمساتقیم مطارح مایکناد.

انتقادیهای مستقیم در اشعارشبه اشکالی چون الودانتقادی ،نهی مستقیم،قیاس و...دیده می شوند.
اما انتقادهای غیرمستقیم که قسمت اصلی اعترا

های او را تشکیل میدهند ،به گونههایی چون :تمثیل ،تقدس-

زدایی از پدیدههای مقدس ،به چالشکشیدن دینداری ریاکارانه و دیدگاههای عامیانه ،نقد اربااب قادرت ،پنااه
بردن به می و مطرب  ،عقلستیزی و در نهایت بیان طنزگونه ظاهر میشوند.
این

به بررسی و تحلیل این شگردها میپردازیم:

الف) شیوهی مستقیم
منظور از این شیوه آن است که شاعر با شجاعت تمام و با لحنی آشکار ،به بیان اعتراضات الود میپاردازد .در
دوره کقسی  ،ناصر السرو ،نظامی ،سنایی  ،انوری  ،سیف فرغانی و نزاری از جمله شاعرانی بودند کاه بارای
بیان اعترا

الود از این شیوه استفاده کردند.

شمس لنگرودی در کتاب «تاریخ تحلیلی شعر نو» از عدم تحمل هنرمند در برابر بیسر و سامانیهاا سا ن باه
زبان میآورد و میگوید « :در نظر من شعر و هنر ،اساس ًا ی

نوع اعتارا

اسات باه جهاان .اگار هماه چیاز

سروسامانی داشت که هنری به وجود نمیآمد .هنر ناشی از عدم تحمّل هنرمند نسبت به وضعیّت موجود اسات.
این وضعیّت موجود ،میتواند هستی باشد ،میتواند جامعه باشد و میتواند زنادگی الصوصای هنرمناد باشاد.
بنابراین اساساً هنر از جمله شعر ،ی
.)57 :1331

امر اعتراضی است ولی هر کس به شکلی اعترا

مایکناد» (لنگارودی،
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نزاری ،شاعری روشنفکر است که تازیانهی انتقاد را بر بدنه ،ساالتار و نظام حکومتی عصرالود ،فرود مایآورد؛
انتقادهایی که در بسیاری موارد مستقیم بیان میشوند و گاهی هم در پوشش ایهامها و اصطقحات الاص پنهاان
شدهاند .نمونهی روشن این گونه روشنگریهای صریح را در غزل برجسته شماره 537دیوان ،میبینیم :
به ستم توبه ما بشکستند

ماکر و تازویر به هم بربستند

اگر این قوم مسلمان هستند

من به اسااقم ندارم ایماااان

روز هشیار و همه شب مستند

الویش را محتسبی ساالتهاند
(نزاری)1127 :1371 ،

شگردهای الاص نزاری در این شیوه را میتوان به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
.1الودانتقادی:
الود انتقادی نوعی نکوهش است از دنیای بیرونی که فرصت مغتنمی را فراهم میآورد تا شاعر با انتقاد از رفتار
و کردار الویش به آنان که اهل اشارتاند و زبان رمز میفهمند ،مسائل آزار دهندهی اجتماعی را گوشزد کناد.
این که شاعر الود را متهم کند در واق میالواهد به الود و صد البته زبان و بیانش اعتباار بب شاد و موجباات
جلب اعتماد اجتماع را نسبت به الود فراهم کند .این نوع الود انتقادی در شعر نزاری به وفور دیده می شود :
نزاری نیی مرد میدان عشق

وگر گویم افسرده ای بر مجوش

محیط محبت ندارد کران

مکن دعوی آشنایی الموش

(نزاری)1146 :1371 ،
به زاری نزاری فرومانده ای

چو مجرم،میان ثواب و عقاب

(همان)524 :
یا در این شعر الود را شاعری مشوشگاو و شاعرش را باه هام ری تاه مایداناد کاه جادای از تواضا و
بعد از این شعر نامرتب الاویش

درقهستان برون ن اااواهم داد

به دو وجه از دو قوم مشتکایام

الواه شاگرد گیروالاااواه استاد

زان گروهی کااه در بارابر من

شعرمنحول مااایکنند به بااااد

وای ازآنااان که بااااز نشناسند

گوهرازالس چو کاور مادرزاد

این یکی بااای حیا و آن جااهل

چند ازین هااردوان کشم بیداد

با فرومایگان به جنگ وجااادل

درمقااابل شوم الاادا مکناااد
(همان)233 :

الودفروبینی ،میالواهد نامناسب بودن اوضاع فرهنگی را یادآور شود:
یکی از دالیلی گریز مردم از شعر و شاعری انتحال ادبی و چاپلوسی بعیی از شاعر نماهاست که روح و قلاب
شاعران راستینی چون نزاری را آزرده میکند.
این حسرت و درد که ناشی از نارضایتی شاعر از شرایط وموقعیت فردی یا اجتماعی است ،شاعر را به اعترا
وا میدارد و ناالودآگاه زبان به انتقاد از شعر و شاعری میگشاید و آن را با حالتی کنایهگون به هیچ می انگارد:
من کاه نان پارهیی نمیارزم

اله برین شاعری که مایورزم

قدر من الود کسی نماایداند

سنگ رنگین به لعل ماایماناد
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جاااامهی کهنه دیدهاند ازمن

جمله نااااامی شنیدهاندازمان
(همان)133 :

«کسانی که شعرشان بیشتر منحول و سرقت از دیوان دیگر شاعران است و تازه بر این همه کاستی و نااتوانی در
کار شاعری ،دهها عیب و نکتهی دیگر میافزایند و شعر منحول الود را همه جا و هر بار به نام شعر تاازه و ناو
سروده میالوانند پیش هر فرومایهای ریش و دم میجنبانند .برآستانهی هر الباز و قصاب و درزی از شاعردانی
الود الف میزنند و در مدح و توصیف آنان نیز هیچ تمایزی بین نی

و بد و مروارید و الازف نمایگذارناد و

آنچه از اینکار آنان در جامعه در میان مردم حاصل میکنند اینکه همهی مردم از دیدن موجودی به ناام شااعر
به تهوع میافتند و پیوسته ازشاعران میگریزند» (درگاهی.)34 :1373 ،
به نااازد من نبود زان السیس منکاارتر

که روزگار فوت کند وشاعری ورزد

چه میکنم به چه در ،الرج میکنم سعیی

کاااه مینمایم ونان پارهای نمایارزد
(همان)33 :

.1به چالش کشیدن دینداریهای ظاهری و ریاکارانه و دیدگاههای عامیانه:
یکی از روشهای اثبات عقیده الود به چالش کشیدن عقیده مقابل با دالیل متقن و طرح سوالهاای عقیادتی و
بنیادین است« .به گفتهی ناتالی ساروت ،رماننویس معروف فرانسه ،در ادبیات ،جنبشی مداوم است که پیوساته
از مریی به نامریی ،از عیان به نهان ،از ناشناالته به شناالته میرود و سبب میشود کاه سانت همیشاگی هنار و
ادبیات ،حتی مبارزه با سنتها باشد» (رستگار فسایی.)27 :1321 ،
بدون هیچگونه ترسی در اوج الفقان حاکمان متعصب  ،سؤال از باود نباود مسالمانی مایپرساد و مایگویاد

مسلمانی را اگر یافتید به من نشان بدهید در حقیقت اعتقاد وافر عدهای را محل تردید قرار میدهد و بیان مای-

کند که دینداری بسته به معرفت _این در گران بها_ است و عمامه ابازاری بیهاوده در الادمت مادعیان پاو
اندیش است .
ای مسلمانان مسلمانی کجاست ؟

می شتابم در طلب شیب و فراز

پای مردی گر چنین آید به دست

یافتم رضوان و حاصل شد جواز

ورنه دست از دامنم کاااوته کنید

معرفت باید نه دستار دراز

(نزاری)1223 :1371 ،
از مو اردی که نزاری برای رسیدن به مقصود الویش از آن بهره جسته است بیان همین ساؤاالت از داعیاهداران
دین و سردمداران حکومت است.
تو زاهدی و منم فاسقم چه می گویی؟

کدام به؟ تو به الود می روی و من به کسی

(همان)714 :
گاهی نزاری داعیه داران دین و سردمداران حکومت را با روش مقایسه به چالش میکشاد ،مقایساه باین یا
پدیده به ظاهر مثبت با نقطه متیاد آن .مثقً در این بیت به ظاهر ساده به زیبایی و باا انت ااب واژگاان مناساب
تیاد بین زاهد مجازی و عارف حقیقی را نمایانده است:
زاهد م مور را راه مناجات بس

عارف مجموع را کنج الرابات بس

(همان)1262 :
میبینیم که برای زاهد صفت م مور را آورده است که اوالً پاک و بیگناه بودن او را به چالش بکشد ثانیاً از
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همان واژهای استفاده کرده که زاهد برای امثال نزاری به کار میبرد .در مقابل بهترین و جام ترین صافت یعنای
مجموع بودن ،دور ازتعلقات دنیوی و غر آرامش بودن را برای عارف که الودش باشد به کار میبرد.
معموالً مردم  ،قحطی و الش سالیها را به آسمان و گردش روزگار حواله میدادند و میدهند و از آن شکایت
میکنند اما در ابیات زیر نزاری آسمان و زمین را نیز تأثیر پذیرنده میداند نه تأثیرگذارنده و میگوید الرابیهاا
نتیجه ظلم و ستم حاکمان به رعیت است و ریشه الش سالیها و قحطیها را باید در آن جست و جو کرد:
گنااااااه ازآسماااان نهناااد عااااوام

قلااااات آب وغلااااهی ناااااایاااااب

هاااااار دو هستند آسماااان و زمیاان

دو سبااااب از مسباااب االسبااااااااب

هااار دو را پرورش کااااه ماایب شد

جااااااود فیااااض مفتاااااح االبااواب

ناااااه باااه تقویم دان و نااه به نجوم

ناه بااااه زیج است و ناه بااه اصطرالب

همه تاأثیاااار عدل وظلااااام باااود

هاارچه معموری است وهرچااه الاراب

سلطنت جاز باااه عدل ممکن نیست

کااااااه میسرشودبااااه هیااچ اسباااب

ظاااالمااان بااااا رعیاات مظلااااوم

چاااون ناااه بااار معدلت کنند الطااب

عااادل و انصاف و راستااای و بهاای

کس باه این دورندیاااد انااادر الااواب
(همان)233 :

.3نهی مستقیم
بیشتر شعرا و از آن جمله نزاری ،به طور غیرمستقیم و ازطریق نقل مثالها و داستانها ،باه نصایحت پادشااهان
عصر الویش پرداالته و کوشیدهاند از این طریق آنان را به دردها و رنجهای مردم متوجه ساازند و باه کااهش
عوامل فشار ترغیب کنند« .ادبیات باید نقشی را که همواره در جهشهای اجتماعی به عهاده داشاته اسات ،در
جابجایی نظم اجتماعی ،برای ما نیز عهده دار باشد و به انجام رساند .نقش ادبیاات ،بیادار کاردن اسات .نقاش
ادبیات مترقّی ،ایجاد جهش اجتماعی و پیشبرد اهداف تکامل تاری ی اللق است» (الطیبی.)43 :1327 ،
آالر ای عمرتلف کرده پی منصب و جاه

دیده بگشای که ازچااه نیفتی درچااااه

آفتاب رخ تااااو روی باه زردی آورد

شاید ار روی به دیوار کنی همچون کاه

آالر االمر قبای تاااااوکفن الواهد بااود

گاااو کله گوشهی قدرتااو باید بارماه

ای که باار مل

وسپاهی زجهالت غره

نکند سودتر از روز اجل ملاا

و سپاه

حاااذر از ناوک آه دل مظلومااان کاان

زآنکه ازجوشن جان میگذرد ناوک آه

ت م الیرات نکشتی بااار پاداش مجوی

چون به کس داد ،ندادی زکسی داد م واه
(همان)1232 :

«قرن هفتم و هشتم وحشتناکترین دوران تاریخ تلخ ایران از حیث قتل عامها و کشتارها و ویرانایهاای پیااپی
است .این وض با حملهی مغول و تاتار که رأس همه این مصائب و به منزلهی بقیی آسمانی بود ،آغاز گردیاد
و با تاالت و تازهای مأیوسانه فرزندان الوارزمشاه و سپاهیان بیصاحب او که این سوی و آن سوی سارگردان
بودند ،تکمیل شد و با حمله مجدّد مغول در زمان هقکو و جانشینیان وی اداماه یافات( ».صافا:1363 ،جلاد،2
.)31
این اوضاع آشفتهی زمان ،بیتردید در همهی آحاد مردم و کیفیت زندگانی و اندیشه و رفتار آنان اثر داشاته
و انعکاس آن در آثار ادبی نویسندگان و دیوان شاعران ،در قالب اندرز ،نصیحت ،شوالی ،مطایبه ،هزل و هجاو
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دیده میشود .از میان س ن سرایانی که به ذکر این گونه دردهای اجتماعی در اشعار الود پرداالتناد و بسایاری
از طبقات مهم اجتماع را که غالباً به فساد گراییده بودند مورد سرزنش قرار دادند ،حکیم نزاری قهستانی است.
دل اهاال دل را پریشان مااادار
گااذشت از فلاا

به آزردن بی گناهان مکوش
تو در الواب و از غفلت آگنده گوش

ناله دادالواه

ز فریاد الواهان س ن می نیوش

بر افتادگان مرحمت واجب است
(نزاری)1316 :1371 ،

که فرداشان س ن پرداز یابی

مکن بر بی زبانان ظلم امروز
(همان)1133 :
ب) شیوهی غیرمستقیم

هنر آینهی جامعه است که ارزشها ،رفتارها و هنجارهای اجتماعی در آن باه ناوعی بازتااب دارناد باه تعبیار
صاحب نظران اثر هنری بازتاب وقایعی است که در ی

جامعه رخ می دهد .البته که باید باه ایان نکتاه مهام

توجه داشت که لزوماً همه آثار ادبی چنین ویژگی ای ندارند بلکه گاهی درست در نقطه مقابل قرار میگیرناد و
رسانه تبلیغات حکومت میشوند و سفیدنمایی میکنند .غالباً در طی قرون و اعصاار گذشاته رویکارد انتقاادی
ادبیات به جامعه از نوع غیر مستقیم بوده است.
« در واق اثر هنری مسائل اجتماعی را نه به شکل مستقیم بلکه متناسب با نگرش و بیانش الااص هنرمناد و باه
شکل انتزاعی و تغییر یافته منعکس میکند .بدیهی است که اثر ادبی گاهی نوعی بازتااب ایجاابی از وضاعیت
جامعه است و گاهی نیاز بازتااب سیاسای دارد کاه باه انتقااد و اعتارا

نسابت باه وضاعیت جامعاه مای

پردازد»(محمدی.) 337:1323،
نزاری نیز با شیوههای بیانی الاص و پناه بردن به گریز گاههایی که مییابد به بیان اندیشهها و انتقااد از اماوری
میپردازد که بیان مستقیم آنها ممکن نیست .این

به توضیح این موارد می پردازیم:

 .1تمثیل
تمثیل از شگردهای بقغی است که شاعر آن را به عنوان یکی از شیوههای روایی مناسب برای طرح اندیشههای
سیاسی و اجتماعی به کار میگیرد.شاعر اندیشهها و ایدههایش را با استفاده از تمثیل تجسم میب شد و فیاای
ذهنیاش را برای م اطب محسوس و عینی میگرداند ،چنانکه گویی ش صایتهاا ،موضاوعات و رالادادهای
شعر در ظاهرمتن ،به منزلهی حجابی است که معنی و مقصود در ورای آن نهان است.
یکی از شیوههایی که نزاری برای بیان اعترا

الویش بر میگزیند تمثیل و تشریح برای روشنتر کردن اذهاان

جامعه است .همانگونه که در مقدم ه همین مقاله و در بحث غزل انتقادی گفته شد؛ غزل در الادمت نازاری از
عاشقانه گویی یا عارفانه گویی صرف الارج شده و رنگ و بوی اجتماعی گرفته است .در غزل زیر به کمرناگ
شدن ارزش های االققی مثل وفا ،امانت داری ،ب شندگی و مروت در قالب تمثیلی کوتاه اعترا
مااردم الاویشگیر و بیگااانه

دوستان الواه شیخ والواهی شاب

به س ا تنگ چشم چون سوزن

به وفا همچاو رشتهی باایتاب

همه هیچ اناد در وفاا و وفاا

همه هیچاناااد در درنگ و شتاب

دل سیاه و دو روی چون ساطور

الونی وپوست کنده چون قصاب

می کند:
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احتااااراز از بقیااه االحاااازاب

(نزاری)233 :1371 ،
در جایی دیگر میگوید:
گویند می ماا ور که حاارام است بل که الوک

بر مستحق به وقت ضرورت بود مباح

ما آب می الوریم و تو الون می الوری به جهل

عین عقوبت است و گمان می بری فقح

عاااهد و وفااااا زمردم ناکس طاام مااادار

هرگز تو بوی مش

شنیدی ز مستراح

(همان)365:
.2تقدس زدایی از پدیدههای مقدس
به تدریج با به وجود آمدن فرقههای م تلف و میل به قدرت و به دستگرفتن حکومت توسط تشنگان قدرت و
بهوجود آمدن عنصر ریا و یا تظاهر به دینداری برای رسیدن به قدرتهای واال نزد حاکماان ،کامکام فیاای
اشعار دینی سرشار از اعترا

و انتقاد میشود .تابوهای الانقاهی و صوفیانه مایشاکند و گرداننادگان سلساله

صوفیه از منظر شاعران تیز بین بیقدر و ارج میشوند.
در شعر نزاری که با تأمل مینگریم بعیی از پدیدههای دارای تقدس اجتماعی و دینی را مشاهده می کنیم کاه
مورد طعن و سرزنش شاعر آزاده قهستان قرار گرفته اند گویا نزاری به درستی دریافته است که بعیای واژههاا
توسط حاکمان دستمایه فریب الیهها و اقشار ضعیف جامعه قرار میگیرند.پس میالواهد از این فرصت استفاده
نماید و آن چیزی را که شاید مردمان عامه از آن به بزرگی و عزت یاد میکنند به تمس ر بگیرد .ایان شایوهای
است تا مردمی را که از اندک عقلی بهرهمند هستند ،آگاه کند که این الفاظ و واژهها سرپوشی است بار الطاای
حاکمانشان.
از جملهی این پدیدهها که در شعر نزاری به ریش ند گرفته شده است میتوان به توبه ،تسبیح ،مدرساه ،عباا و
الانقاه اشاره نمود:
مدرسه و الانقاه:
مباد مدرسه و الانقه که بیزارم

زعالمان شنی و ز زاهدان قبیح

چوعلم داند و بر جهل می کند اصرار

میان عالم و جاهل کجا بود ترجیح
(نزاری)322 :1371،

منبر:
نزاری گاهی ارزش منبر را که تقدس دینی دارد ،آنقدر پایین می آورد که جسورانه بیان می کناد بار سار منبار
جای می الوارگی است؛ البته واضح است این حرف اعتقاد وی نیست بلکه سقحی است برای مبارزه با کسانی
که بر سر منبر زبان به نیکی می گشایند اما دست به بدی.
ز باالی منبر می ناب را

نباید شکستن بباید شمید
(همان)531 :

عبا و تسبیح :
در بسیاری از ادوار تاریخ ،طوری دین و دولت بههم آمی ته است که اعترا

به یکی بدون اشاره باه دیگاری

امکان نداشت و ندارد .دین و ایمان بهالاطر وقار مقدّسات مذهبی و منزلتی که دارناد اصاوالً بایاد از هرگوناه
اعترا

دور باشد؛ ولی سوءاستفادهی عدهای از آنها بهالاطر اغرا

دنیوی از طرفی و تعصّب بی جای عاده-
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ای دیگر به معتقدات الود و آمی تگی الرافات با موضوعات اصیل دین ،بیکفاایتی حاکماان و سوءاساتفاده از
میامین دینی ،باعث شده که زمینه برای ظهور اشعار اعترا

آمیز دینی پیدا شود:
کم ز زنار و صلیب است ردا و تسبیح

معرفت باید واالقص که بی صد و صفا

(همان)373 :
مناجات است و تسابیحم صاراحی و سابو

الرابات است و مردان اند و المارند والنب می
باشد
(همان)1123 :
ایمان :

غم جنات و جهنم نبود رندان را

می بیارید و به می تازه کنید ایمان را

(همان)522 :
دیدگاههای انتقادی نزاری در بافتهای انتقادی م تلف و با اشکال گوناگون بیان مایشاود .اگار از درونمایاه
ظاهری شعر که تبلیغ عشرت و الوشگذرانی است عبور کنیم به سطح گسترده و دامنهداری از معناای نهاانی و
قصد نهایی شاعر میرسیم.
توبه :

در فیای االتنا و عرصه تزویر ،نزاری را شاعری بیپروا مییابیم که اندیشههای م الف را باه تمسا ر مای-
گیرد؛ اندیشه هایی را که در سر دغدغه برطرف شدن آنها را دارد.

اهل تزویر بر آنند که تایب شدهام

توبه بر من نتوان بست به بهتان صریح

(همان)373 :
ولیکن مردمی باید منزه

همه عالم پر است از زهد و توبه

(همان)1157 :
دربیت زیر به شیوه طنزآمیز که بعدها در هنر حافظ تجلی پیدا میکند ،توبه کردن را دقیقاً در معناای متیااد و
درست در نقطه مقابل آن به کار میبرد و با شیوه هنری تناقض بیان میکند که از زهد و ورع توبه کناد آن هام
توبهای حقیقی.
که ما ز زهد و ورع توبه کرده ایم نصوح

الوش است مستی و رندی بیا و می در ده
(همان)372 :
.3پناه بردن به می و طرب

نزاری با دکان دارانی که یا از صوفیان ریایی الانقاهی بودند و یا از این زاهدان ریاکار با سقح غازل پنجاه در
پنجه افکنده است .به همین دلیل یکی از بنیادیترین عوامل شناالت نزاری همین است که بدانیم او از دردهاای
فراگیر زمان الودش فاصله ندارد و با آنها ارتباط دارد.
قدح به دور بگردان دمادم ای ساقی
فاغان زچنااگ برآور ای مطااارب
القف مدعیان است التفات به چنگ

که نیست روی ثباتی سپهر گردان را
وزآن فغان مدد روح ب ش انسان را
بزن به تار علی رغم جااان نادان را
(همان)527 :

نزاری در غزل  42دیوانش که ظرفیت موسیقایی باالیی نیز دارد به عالم می و طرب پناه می برد .همان طور کاه
در ادامه مشاهده الواهیم کرد ،با آوردن پسوند« َ ک» همراه کلماتی مثل جام ،مجلس ،ساقی ،چنگ ومه ،کاامقً
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زیرکانه از این پسوند اراده محبت کرده و غیر مستقیم میگوید که این مجالس را بسیار دوست میدارد .روشان
است که این شیوه بیان را به قصد م الفت با متشرعان و زاهدان ظاهرپرست انت اب کرده است .چناان کاه در
بیت دوم از آنان با عنوان اهل کینه یاد می کند که ظاهراً بهترین و القصهترین توصیف از آنهاست.
ساقیاا

ظریاف من جام

آبگینه را

مجلسکی اساس نه ،چنگکی طلب کزو

بیش ترک بده بیا بند کن این کمینه را
مهرک دل شود فزون رغم

اهل کینه را

(همان)544 :
هرچند که می حرام کردند

رمزی است که دز کقم می کردند

گر زان که حقل نیست باده

از چه لقبش مدام کردند
(همان)1135 :

گاهی اعترا

نزاری نه تنها اوضاع نابسامان جامعه را به چالش می کشاند؛ بلکه آنچنان عصایانگر اسات کاه

سنتهای شعری و آداب و رسوم اجتماعی  ،االققی و الانوادگی را دگرگون میکند.
غقم مجلس بربط زنان شنگولم

که همچو چنگم در گردن افکنند کمند

مرا حریف م الف زپرده عشا

چنان بساالت که در پرده عرا افکند
(همان)1126 :

.4نقد طبقات م تلف جامعه:
در جای جای اشعار نزاری می بینیم که به گروههای اجتماعی به دیدهی تردید مینگرد و در محق باودن آنهاا
ش

می کند .این تردید ،جایگاه آنان را به الطر می اندازد و در نزد جامعه از اعتبار می افتند .در شاعر نازاری،

سکان داران طریقت و داعیه داران حقیقت بیش از هرکسی طعم زبان سرزنش و مقمت شاعر را چشایدهاناد و
بارها مستقیم فریاد اعتراضش را شنیدهاند.
«در این دو قرن ،هفتم و هشتم ،که دورهی استیقی مغوالن و حکومتهای غیر صالح در ایاران اسات ،مفاساد
اجتماعی رواج شگفتانگیزی پیدا میکند و به همان درجه انتقادات اجتماعی شدیدتر میشود .باه طاور کلای،
اوضاع آشفتهی فرهنگی و اجتماعی در ایران پس از حملهی مغول ،ایانگوناه القصاه مایشاود« :تیاریب و
سعایت در حق یکدیگر ،انحطاط فکری و عقلی  ،ستم به روستاییان و کشاورزان ،فساد و تباهی روزگار ،فسااد
عالمان بی عمل و فقهای طماع و( »...بصیری.)22-23:1322،
از جمله طبقات و گروههایی که در شعر نزاری مورد اعترا

واق شدهاناد مایتاوان باه علماا ،دانشامندان،

محتسبان ،الطیبان و فقیهان اشاره نمود.
منکر می الواره ،ازحد مایبرد

پااردهی اللوت نشینان ماااایدرد

محتسب تشنی هااااای معتبر

میزند با آنکه الود هم میالورد

میفروشد جامهی تقوا به می

مردم آزاری به جاااان وا مایالرد

الرمن اوقات غارت ماایکند

دام تااازویر و حیل مااایگسترد

هم بدو عاااید شود افعال او

چااااون پس و پیش عدالت ننگرد
(نزاری)431 :1371 ،

در غزل دیگری نیز با محتسب در جدال است .گویا این مدعی صاقح و فاقح او را در حاالتی ناه چنادان
مناسب مشاهده نموده و او را با زبان سرزنش آزردهالاطر کرده است .آری گاهی ماردم فرودسات در تیاررس
منفعتاندیشان بیپایه و بیمایه هستند که کسوت تزویر را برای رسیدن به آرزوهای دنیایی بی هیچ هراسای بار
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اندام الویش آراستهاند واین از سویی به ت ریب باورهای اعتقادی مردم میانجامد و ازسوی دیگر وجههی ایان
سکانداران را برای همیشه م دوش میکند.
آدینه مست دید ماااارا محتسب الراب

مااایآمدم برون ز الااارابات باااینقاب

آغاز کااااردی بیهده گفتن کای فقن

ازچاااون تویی الطاست کاااار نااصواب

آدینه چاااون به واعظ مجلس نیاماادی

نشنیدی ازالطیب که چونمیکند الطاب!؟

گاار راست بشنوی زالااااراباتیان بسی

راغب تری به شرب سر از راستی متاااب

بر من چه اعترا

کنی دف الویش کن

کز الود بروننرفته به زهدت چه احتساب
(همان )531 :

نزاری با بینشی وسی رفتار اصناف و صاحبان نقشهای اجتماعی را در ترازوی انصاف ،مح

میزناد .گااهی

ش صیتهای به ظاهر محترم جامعهی الود را آماج طنز و طعنهی شعری الود قرار میدهاد و در ماواقعی نیاز
صریحاً رفتار ناپسند عهدهداران شریعت همچون قاصیان ،مفتیان ،عالمان دینی و محتسبان را نکوهش مینمایاد.
شعر اجتماعی نزاری ،ندای بیکفایتی و ناالیقی بعیی از صاحبان نقشهای اجتماعی را فریاد میزند.
ز درس فقه چه آموالتند جز سالوس

ز علم و فیل چه اندوالتند جز پرالاش

دریغ اگر نه زغوغای عاام ترسیدی

فقیه باار سر منبر شراب الااوردی فاش

فقیه را به ضیافت اشارتی فاارمای

کهگر ،به شامش الوانی بیاید از پی چاش
(همان)1323 :

احکام شرعی ،حیله و دامی شده است برای دینداران دنیا طلب و اگر هم ظاهراً بعیای ماوارد را رعایات مای
کنندگویا ازغوغای عامهی مردم در هراساند.
نزاری در جایگاه حکیم زمان الویش ،از سویی اعترا

تند و گزندهای نسبت به جهل و ناادانی عاوام دارد و

ازسوی دیگر عالمان زمانه را هم شایسته رهبری و دیانت نمیداند .بیماریهای اجتماعی و رذیلتهاای االققای
در همه طبقات اجتماعی و صاحبان مشاغل از بازاری تا قاضی نفوذ کارده و ایان مساائل دل شااعر تیازبین و
ژرفاندیش را به درد میآورد.
همااه ادرار رباینااد و همااه وقااف

فقها بیهدهگویاند و مشایخ فحااااش
تاراش
باش یکروی قوی باش و موافق کنکاش

گااه مارهم مناه وگااه جراحات م اراش
(همان)671:

نزاری میالواهد الطیب الطبه الوان ،از هرزهگویی،روی منابر دست بکشد:
الطیب شرم ندارد نشسته بر سرچوب

زبان به هرزه درایی گشاده چون وطواط
و رباط

الااارابهی اهاال دلااای کنی معمور

فرییهتر که بسازی هزار حو

اگااارطهارت باااااطن کنند اوالتر

کاااه در عبادت ظاهرهمی کنند افااراط
(همان)725 :

گویا نزاری بیش از همه پایگاه اجتماعی الطیب را نشانه رفته و از بیحیایی آنان شکوه میکند.
«دراصااطقح مسااائل اجتماااعی بااه کااجرویهااا و انحرافااات نهاااد وش صاایتهااای صاااحب منصااب
«نظام شیفتگی اجتماعی»گفته میشود که وقتی میان هنجارها و نهادهای اجتماعی برالاورد حاصال شاود ،ایان
حالت به وجود میآید» (ترابی.)61 :1371 ،
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نزاری همانند سعدی ،عبادت را به تسبیح و سجاده و دلق نمیداند و حتی فراتار از ایان رفتاه و رسایدگی باه
احوال دردمندان صاحبدل را به مراتب بهتر از صرف هزینه در امور الیریه برمیشمارد و باه تعبیار قارآن هایچ
الاصیتی ندارد.
فاتغان زقصاااه زراقیان زهاااد فروش

جهود باشم ار آن کافران مسلمانند
(همان)1143 :

بساز مطرب مجلس اساس الوش عملی
ز زاهااااادان مقلد ببُر گاارت بایااد

که من نمی شنوم قول و هزل دانشمند
که عمر الوش گذرانی به لولیان پیوند
(همان)1126 :

 .5عقل ستیزی و جنون ستایی
عقل ستیزی و عشق ستایی در اشعار قدما نمود فراوانی دارد و شاید کمتار شااعری را ببینایم کاه باه ایان
موضوع نپرداالته باشد .اما تأکید ما در اینجا بر آن است که عقل ستیزی گاهی دستمایه پردازش شااعرانه قارار
میگیرد تا آن چه را در قالب عقل محدود کرده اند مورد نقد قرار بگیرد نزاری نیز به هماین منظاور باه جناگ
عققنیت کوتهاندیش میرود .عققنیتی که مجال الققیت را میگیرد و تودههای مردم را به بند میکشد .چیازی
که با روح بزرگ نزاری در تیاد است و وی را وا میدارد تا این را بهانه کند برای مقابله با تناگ نظاریهاا و
تعصبها.
عاققن را به مقامات مجانین ره نیست

با چنین قوم که ماییم چه کار ایشان را
(همان)522 :

اهل قیاس پس رو عقل گریز پای
در پوستین شیاااوه ما اوفتاده اند

ما در بلوک عشق فتادیم می به دست
قومی الیال باز هوس ناک الودپرست
(همان)731 :

«شعر اجتماعی ،شعر جامعهگرا و انسانمدار بر پایه فلسفهی تکامل تاریخ است که بیانگار آرماانهاای جمعای
مردم است و ریشه در حسّ دردمندی اجتماعی و بشری دارد و البته با شاعران ،ذاتی و درونی است .شااعر در
کارگاه الق و بینش شاعرانه و پاالیش هنری الود به آفرینش دست میزند ،تا بیادارگر و ارتقااب ش بیانش و
ادارک همگان باشد و در این راه بازتابندهای صاد از زمان حال الود میگردد» (روزبه.)25 :1326 ،
در این بیت نزاری عقل باوری را عین بیهنری می داند و با صراحتی سعدیانه بیان میدارد که از ورود باه ایان
میدان پرهیز میکند:
نه مرد عقلم و تحصیل عشق الواهم کرد

به قول مدعیان بی هنر ن واهم شد
(همان)1113 :

هنوز در حاارم عشااق پای ننهااادم

که شهر بند وجودم زعقل بگرفتند

میااان طایفه ی عشاااق رازها باشد

که عاققن به سر وقت آن نمی افتند
(همان)1123 :

با عقل سازیها و عقل بازیها میانهای ندارد و آنها را اهل تکلف میالواند که مانعی برای رسیدن به حقیقات
هستند :
حریف اهل تکلف نی ام که ایشان را

حجاب عقل نماید به ذو چون گل و قند
(همان)1126 :
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من نه بر قاعده عقل و الرد سیر کنم

که منم شیفته و شیفته باشد معذور

(همان)121 :
«درمقایسهی کمی و کیفی ابیاتی که در ستایش و نکوهش علوم ظاهر در دیوان شاعران عارف آمده است،کفهی
ترازو به سود ابیات نکوهشآمیز سنگینتر است و م الفت با علوم ظاهر جلاوهای پررناگتار دارد .باا نظاری
الوشبینانه میتوان این م الفتها را اینگونه توجیه کرد که صاحبان این اندیشهها در بااطن باه اهمیّات علاوم
ظاهر واقف بودهاند .و میامین قرآنی و احادیث نبوی و کقم بزرگان دین را در لزوم آموالتن علوم مفید ،بهتار
از هر کس دیگر شنیده و بدان معتقد بودهاند لیکن عرفا برای آن که ذهن مردم را باه معرفات اهلل بیشاتر جلاب
کنند و از دلبستگیهای مردم به علوم ظاهر که اشتغاالت و فریفتگیهای الاص الود را به دنباال دارد بکاهناد،
درصدد کم اعتبار جلوه دادن این علوم برآمدند تا مبادا با گرایش مردم به این علوم و اعجااب آنهاا در پایش
دانش فقسفه ،حیور معشو در چشم و دل آنها کمرنگ شده ،دانش را به جای بیانش برگزینناد » (الطیبای
.)24:1327،
به عبارتی دیگر آن ها عقل کلی و علم الهی را که حقل مشکقت است و بر همه هستی تسلط دارد ،می ساتایند
و نکوهش آن ها از محدویت های عقل جزئی است؛ عقلی که مغلوب نفس واق میشود و راهگشاای حیاات و
راهنمای سعادت نیست.
نتیجه
تحلیل شگردهای انتقادی در دیوان نزاری ما را به این نتیجه میرساند که نزاری از شاعرانی اسات کاه از شاعر
ت

بعدی فاصله گرفته و به دور از هر گونه مقدس مآبی ،تناقضهای بین هستها و بایدها را به تصویر کشیده

است .وی برای نقد واقعیتها از شگردهای مستقیم و غیرمستقیمی بهره برده است این شیوهها گاهی با هنجارها،
آداب و رسوم و مناسبات اجتماعی و گاهی با اصل عقاید و نمادهای دینی و مذهبی در تعار

است.

با تأمل در دیوان نزاری مش ص شد که انتقادهای مستقیم وی به جامعه به سه شیوهی الود انتقادی ،امر و نهای
مستقیم ،به چالش کشیدن دینداری ریاکارانه و دیدگاههای عامیانه بیان شده است .اما انتقادهای غیرمساتقیم کاه
نمود بیشتری در دیوان نزاری دارد ،با روشهای تقدس زدایی از پدیدههای مقدس ،عقل ساتیزی ،نقاد طبقاات
م تلف جامعه ،پناه بردن به می و مطرب بیان شده است .نزاری در بسیاری از موارد از صراحت گاویی فاصاله
می گیرد شاید بتوان گفت علّت این که بیشترین انتقادها به شکل غیرمساتقیم در دیاوانش باروز و ظهاور یافتاه
است ،عقوه بر رویکرد غیرمستقیم ادبیات به موضوعات انتقادی ،به ظرفیت باال و هناری ایان ناوع انتقادهاا و
ضریب تأثیر آن بر میگردد .البته که عامل مهم دیگری را نیز میتوان به ایان دالیال اضاافه کارد و آن وجاود
الفقان و استبداد در بعیی از دوره های تاری ی است که اجازه مستقیم گویی را از منتقدانی چون نزاری گرفتاه
است.
نقد نزاری با شیوه های گونان ،گویای حیور فرهنگای و مجاهداناه او در پهناه وسای اجتمااع اسات .هرگااه
دغلکاران عرصه سیاست و دین شیوه فریب عوام الناس را تغییر میدهند او نیز شیوه س ن را متناسب باا فهام
م اطب عو

می کند .تأمل و تعمق در شعر وی نشان میدهد که نزاری شاعری نیست که با دساتگاه حااکم

بده بستان سیاسی داشته باشد و دهان بر عملکرد ناشایست آن ها ببندد بلکه صدای روشنگر او فرصت باه بناد
کشیدن اندیشههای انسانی را از طبقات با نفوذ جامعه میگیرد.

شگردهای انتقاد در دیوان حکیم نزاری قهستانی
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