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  مقدمه

دارد و به نوعی از  شناسی بحث اجتماعیات در ادبیات فارسی، ریشه در علم جامعه

شناسی از طریق هنر است که  هاي جامعه شناسی و همسو با سنّت هاي دانش جامعه زیرمجموعه

یکدیگر  ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و رابطۀ میان جامعه و ادبیات و تأثیر متقابل آنان بر

تواند عوامل اجتماعی را که بر  قی نمیاز این دیدگاه، هیچ محقّ. دهد را مورد بررسی قرار می

جامعه را در قرون و اعصار  این بحث، راه شناخت. کند، نادیده بگیرد فعالیت ادبی سنگینی می

تواند  می یک محقّق ادبی با مطالعۀ آثار ادبی هر دوره،. گیرد ادبیات سراغ میطریق از  مختلف

هاي زمان،  شناختی دست یابد و از خواست هاي مهم جامعه آزمایشگاهی دایر کند و در آن به آگاهی

هاي مختلف بر فرهنگ جامعه آگاه گردد و بیهودگی ادبیات و  پسندها و ناپسندها و تأثیر حاکمیت

دبیات هم مانند خانواده، از این دیدگاه، ا. عدم سودمندي اجتماعی آن را با دلیل و برهان انکار نماید

  .یک نهاد اجتماعی است و ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد... حکومت، اقتصاد و 

براي درك اینکه چگونه این بحث وارد جامعه و مباحث دانشگاهی ایران شد و ادبیات از 

دیدگاه اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت، باید نظري به چگونگی پیدایش دانش 

زیرا آشنایان  .داشته باشیم و روي آوردن به  مطالعات اجتماعی از طریق ادبیات  شناسی عهجام

شناسی در ایران، اولین کسانی بودند که بحث اجتماعیات در ادب فارسی را  به علم جامعه

  .پدیدار ساختند

ی، از قرون وسط» ۀخان تاریک«پیش از آن که اروپا به سوي تحوالت فرهنگی گام بردارد، در 

سالی  خشک ،زلزله ،اتفاقات ،حوادث. هاي کنونی اثري نبود علوم مربوط به جامعه، و سایر دانش

شد و مدرسان و شاگردان عصر گمان  سامانی اجتماعی به خشم خداوند نسبت داده می و بی

از . اند حکیمان و قدیسان کهن، آن چه را که قابل شناختن بوده است، شناساندهکه کردند  می

دستور زبان، فن بالغت، علم منطق، علم حساب، تنها به تکرار مباحث پیشین که شامل  ین روا

  .پرداختندمی ،بود علم هندسه، علم نجوم و فن موسیقی

اما در همین عصر میانه، افرادي مثل فرانسیس بیکن و راجر  ،اشتها ادامه داین وضع قرن

گذاران وسنّت تو یوغ سنّ م جزمی پیشین برهندمحققان را ندا دردادند که از سلطۀ احکا ،بیکن

بر اثر نداي این مبشّران، که دنیاي نوینی  .)64 ،1353برن و نیمکوف، ( شکنندپرستان را درهم 

ریخت و جهانی نو که هم فرو در تفکر سنّتی و متحجر قرون وسطی، هايسقف، دادند را نوید می

ر بود، به وجود آمد و از این طریق علوم و مبنایش بر تحقیق و تجربه و اساس علمی استوا

شناسی  معارف جدیدي از زندان قرون وسطی رهایی یافتند و موجودیت خود را اعالم کردند و جامعه
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به عنوان  )18 ،1381ستوده، (شد  خوانده می» فلسفۀ تاریخ«یا » اجتماعی فلسفۀ«که زمانی 

سائل اجتماعی را در چارچوب مدانشی مستقل شناخته شد و دانشمندان عصر جدید که 

اندك دریافتند که در مطالعات اجتماعی هم دادند، اندك هاي فلسفی مورد مطالعه قرار می نظام

شناسی  بدین ترتیب، دانش جامعه. هاي علمی را به کار بست توان به تجربه دست زد و روش می

  .هاي آغازین خود را برداشت به وجود آمد و گام

هاي بسیاري از متفکران اجتماعی جدید است که در  وامدار تالش شناسی، دانش جامعه

شناسی را  خوانند و واژة جامعه شناسی می وي را پدر جامعه. رأس آنها، اگوست کنت قرار دارد

  .)77- 23 ،1388کوزر، . براي اطالع از آرا و عقاید وي، رك(هم براي اولین بار، او به کار برد 

شود که در  نگري سبب می یشپآورد و این  نگري به بار می یشپ ،معتقد بود که علم» کنت«

ها در جهت ترقّی جوامع صورت  هاي مفیدي از سوي انسان العمل سیر تحوالت اجتماعی، عکس

هاي اجتماعی مفید، تنها با استقرار و کشف قوانین حرکت حاکم بر تکامل  از نظر او کنش. گیرد

  .)24 ،1388 ،همان(و نظم اجتماعی میسر خواهد بود ناپذیر تحول  بشري و قوانین دگرگونی

الزم به یادآوري است که پیش از آنکه این تحوالت فرهنگی در اروپا صورت گیرد و علوم 

شناسی به وجود آید، ادبیات به آن مفهومی که امروزه در نظر داریم وجود  جدیدي مانند جامعه

أثیر متقابل این دو بر یکدیگر و این که ادبیات هایی از قبیل اجتماع و ادبیات و ت بحثنداشت و 

شد و  تلقّی نمی» کار«ادبیات به عنوان «هاي اجتماعی است، مطرح نبود و  بازتاب واقعیت

گرفت و نوعی اشرافیت فرهنگی در برخورد با  ادبیات در برابر عام که همان مردم باشند قرار می

هایی  دانش و بیشتر توجه دانشمندان متوجه )11 ،1386اسکارپیت، (» ادبیات وجود داشته است

هایی مثل  از این رو، دانش. بود که بتوانند با حضور خود، نیازي از جامعۀ انسانی را مرتفع سازند

اي  سابقه گسترش بی ،که کارایی عملی آنها به اثبات رسیده بود... فیزیک، شیمی، پزشکی و 

رفته از ادبیات به معناي ند و کارهاي علمی، رفتهشو ها تخصصی می به این ترتیب، دانش. یافتند

چنان، تعلق خود به شود و هم گیرند و دایرة ادبیات، کوچک و محدود می واقعی فاصله می

از این زمان «. ماند کننده باقی می کند و در حد یک فعالیت سرگرم خواص و اشراف را حفظ می

آید تا پیوندهاي  ده است و درصدد برمیبه بعد است که ادبیات گرفتار بیهودگی اجتماعی ش

آید تا  در این هنگام ادبیات در پی آن برمی .)11 ،همان(زنده و جدیدي با جامعه برقرار کند 

ادبیات از منظر «یابی از بعد اجتماعی خود را آغاز کنند و مادام دواستال کتابی به نام  آگاهی

من «دارد که  هدف خود را چنین بیان میسازد و  منتشر می» نهادهاي اجتماعی باپیوندهایش 

تأثیر دین، قوانین و آداب و رسوم را بر ادبیات و متقابالً، تأثیر ادبیات بر دین و قوانین «برآنم که 
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این کتاب نخستین کوششی بود که مفاهیم پیوند ادبیات و ) همان جا(» .و آداب را بررسی کنم

  .داد جامعه را مورد بررسی قرار می

شناسی ادبیات به وجود  اي به نام جامعه شناسی، زیرشاخه الي جامعه رتیب از البهبه این ت

به وسیلۀ  ،هاي مربوط به آن ها و نظریه اي پیدا کرد و روش آمد که بعدها گسترش فزاینده

گئورك لوکاچ، لوسین گلدمن، تئودر آدرنو، میخائیل باختین، لئو لوونتال  ،ولکبزرگانی چون رنه

از این . کردندمطرح  ادبی هاي خاص خود را در بررسی اثر شد و اینان هر یک شیوه تدوین... و 

بلکه آثار ادبی، مدارکی  ،کنندة مختص اشراف نبود دیگر یک فعالیت سرگرم ،بعد، ادبیات

به عنوان سند اجتماعی براي «توان  که از آن میبود اجتماعی و تصاویري از واقعیات اجتماعی 

اجتماعی که از  بودنهادي  ،ادبیاتو  ت کلی تاریخ اجتماعی استفاده کردبه دست آوردن نکا

آثار این تحوالت اجتماعی و . )11 ،1373ولک، ( کرد زبان به عنوان وسیلۀ بیان استفاده می

 را ایراندانشگاهی بعدها جامعۀ  ،شناختی از آنگیري جامعهها دربارة ادبیات و بهرهتغییر نگرش

  .در ایران شکل گرفت »اجتماعیات«و  ر دادتحت تأثیر خود قرا

  

  اجتماعیات در ادب فارسی

مطالعات اجتماعی از طریق  به  شناسی و چگونگی روي آوردن دربارة پیدایش دانش جامعه

شناسی یا شبیه به این نام نبود، به  ادبیات سخن گفتیم و نیز دیدیم که اگر دانشی به نام جامعه

شد و یا از نظر زمانی با تأخیر بیشتري به این کار  ی نگریسته میادبیات کمتر از منظر اجتماع

و وارد کردن این بحث در محافل دانشگاهی ایران، به دست پیش کشیدن . شد پرداخته می

نام اجتماعیات . شخصیت ممتاز و برجستۀ علمی ایران، دکتر غالمحسین صدیقی انجام گرفت

میخته است که با وارد شدن به میدان دانش و در ایران با نام غالمحسین صدیقی عجین و آ

 تأثیراو نیز تحت . هاي ماندگار تاریخ معاصر ثبت کرده است سیاست، نام خود را در گروه چهره

شناس ایرانی، از  شناسان بزرگ در اروپا بالیده و رشد علمی یافته بود و نخستین جامعه جامعه

در وي تحت تأثیر دانشی که . شود محسوب میشناسی ایران  دیدگاه امروزي، و پدر علم جامعه

. به ادبیات را در ایران رواج دهد شناسانه آن تحصیل کرده بود، سعی کرد نگاه اجتماعی و جامعه

شناسی را در دانشکدة ادبیات و دانشسراي عالی آغاز کرد و در اوایل دهۀ  وي تدریس جامعه

به «. و تعاون دانشگاه تهران تبدیل کردآن را به درخت تنومند دانشکدة علوم اجتماعی  1350

شناسی و مطالعۀ احوال اجتماعی ایران دانست و خدماتش  گذار علم جامعه راستی باید او را پایه

  .)731 ،1370افشار، (» را ارج گذارد
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شناسی  علم جامعه که کرد مانند، نیروي خود را صرف آن می دکتر صدیقی با پشتکاري کم

به همین علت، . فرهنگی و تاریخی را در مراکز علمی ایران رواج دهدشناسی  مخصوصاً جامعه

را در دروس دانشجویان گنجاند و همگان را تشویق » اجتماعیات در ادب فارسی«درسی به نام 

کرد که براي آشکار ساختن اوضاع تاریخی و اجتماعی ایران به سراغ ادبیات ملّی بروند و زندگی 

ها و  ها و ارزش ها و افتادن و برخاستن ها و عالقه فرهنگ و عشقما و نیاکان ما و تاریخ و 

. ها و امثال ما سراغ بگیرند قد ادبیات و قصه ها و آداب و رسوم ایرانیان را از آیینۀ تمام ضدارزش

دوستی نیز  دکتر صدیقی بر ادبیات و فرهنگ ایران، تسلّط خاص داشت و از طرفی انسان وطن

به همین دلیل . یران و زبان فارسی، در وجود او عمیقاً ریشه دوانده بودبود و عشق و عالقه به ا

معتقد بود براي تقویت فرهنگ ملّی، باید متون ادبی و سنّتی ما به دانشجویان و جوانان 

  .شناسانده شود

شناسی ما به نام دکتر  بعد از دکتر غالمحسین صدیقی یکی دیگر از بزرگان ادبی و جامعه

وي نیز در . ینی، راه استاد را ادامه داد و آثار ارزشمندي را در این زمینه، رقم زداالم محمود روح

نویسد که آنچه  داند و می هاي اجتماعی، خود را مدیون تعلیمات دکتر غالمحسین صدیقی می نوشته

اجتماعیات در ادب «هاي درس  گرفته از بحثدر جستارهاي اجتماعی وي آمده، آموخته و الهام

  .)23 ،1379روح االمینی، (هاي استاد صدیقی است  ها و راهنمایی و مدیون تشویق» فارسی

شناسی  هاي نسل اول جامعه به تالش ،به طور عمده» اجتماعیات در ادبیات«به این ترتیب 

مند به مسائل اجتماعی دربارة فهم عناصر اجتماعی در ادبیات ایران به ویژه شعر  و ادیبان عالقه

به ارزش سه واحد، در » اجتماعیات در ادب فارسی«درس . شود دما مربوط میو متون ادبی ق

گذاري گردید و پس از تأسیس برنامۀ درسی گروه علوم اجتماعی به وسیلۀ استاد صدیقی بنیان

هاي  براي رشته »اجتماعیات در ادبیات فارسی«درس  1350دانشکدة علوم اجتماعی در سال 

الزامی ) شناسی شناسی، جمعیت شناسی، مردم جامعه(تماعی لیسانس و فوق لیسانس علوم اج

  .)25 ،همان(» بود

نتیجۀ نوعی » اجتماعیات در ادبیات فارسی«این اقدام یعنی رسمی ساختن تدریس 

در این زمان، دانش . دوستان ایرانی نیز بود دوستان و ادب مشغولی و نگرانی فرهنگ دل

هایی نیز دربارة نقد ادبی که همگی ریشه  بود و بحثگیري  شناسی در ایران در حال شکل جامعه

از . کرد اي را به خود جلب می شد و توجه عده در علوم و ادبیات غرب داشت، در ایران مطرح می

. آمد این دیدگاه، بازخوانی متون نظم و نثر فارسی، یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی به شمار می

ایران به ویژه نسل جوان، در نتیجۀ آشنایی با  این ضرورت ناشی از تحولی بود که جامعۀ
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ها که بسیار نو بوده و سابقۀ چندانی هم در  این بحث. فرهنگ و ادبیات غرب، با آن مواجه بود

کرد، خطر  شناسی و اجتماعی بررسی می ادبیات ایران نداشت و ادبیات را از دیدگاه جامعه

از ادبیات و منابع فرهنگ ایرانی را در بین شیفتگی بیش از حد به ادبیات غرب و فاصله گرفتن 

نمود که خود دکتر  آورد و این موضوع به قدري حساس می جوانان ایرانی، پیش چشم می

غالمحسین صدیقی، در جلسۀ پیشنهادي این درس به شوراي گروه علوم اجتماعی، این نکته را 

 ،ی و اجتماعی و هنري غربجوان را که با رواج ادبیات علم لخواهیم نس می«: یادآور شد که

خبري از  این بی .)همان(پردازد بیشتر دلبسته نماییم  هاي ادب فارسی می کمتر به گنجینه

شد که  فرهنگ خودي و شیفتگی به غرب در آثار دیگر نویسندگان بنام آن زمان نیز گوشزد می

ندان آگاه خواندگان ایرانی، از گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم خویش چ فرزندان و درس

ریشه و از بن  نیستند و از غرب نیز شناخت درستی ندارند و به همین علت چونان نهالی بی

باید یادآوري کنیم که این  .)2/550 ،2536یوسفی، (شوند  برآمده، هر لحظه به طرفی خم می

بینی و در گذشته به سر بردن نبوده بلکه هدف  بازگشت به معنی نوعی تعصب کور و خودبزرگ

بود که با دانایی کامل، فراز و فرودهاي تاریخ ایران و عوامل شکفتگی و پژدمردگی گذشته  آن

  .شناسایی شود

ترین آن دکتر صدیقی بود در چنین بستر و  کنندگان درس اجتماعیات که برجسته مطرح

اوضاعی خواستند که جوانان ایرانی و محافل دانشگاهی ما، به منابع فرهنگی و اجتماعی گذشتۀ 

خود دسترسی یابند و از طریق بازخوانی متون ادبی و فرهنگی، دربارة فرهنگ انسانی و جهانی 

 -اي در کار نباشد  براي این که هیچ شبهه - زیرا ادبیات ایران و  .هایی نایل شوند هم به آگاهی

حداقل شاهکارهاي ادبی درجۀ اول ایران، میراثی جهانی و بشري است و اختصاصی به ایران 

شناسانۀ نظم و نثر فارسی  شد که اگر به بررسی دقیق جامعه به این ترتیب تصور می. ردندا

هاي جهانی فرهنگ و ادب بشري را  بپردازیم، این امکان وجود دارد که بتوانیم بخشی از ویژگی

هاي  هاي متعددي است که به زبان گواه جهانی بودن ادبیات فارسی، ترجمه. نیز شناسایی کنیم

اقبالی که . صورت پذیرفته است... آثار فردوسی و سعدي و حافظ و مولوي و خیام و  مختلف از

اند نیز گواه صادقی بر این مدعا  زمین به شعر و ادب فارسی نموده مستشرقان و سرآمدان مغرب

» ر ادبی جهان را به دنیا عرضه کندترین ذخای زبان فارسی توانسته است یکی از غنی«است که 

به راستی اگر اروپا حافظ را نشناخته بود، دیوان شرقی گوته، « .)22 ،1383شن، اسالمی ندو(

  .)1/68 ،1369، کوب زرین(» شد بخش ادبیات آلمان نمی زینت
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هاي  نوعی تعصب آگاهانه و غرور ملی، در طرح بحث که توان گفت بدین ترتیب می

هاي  ز نظر طرح و بازتاب زمینهاجتماعیات در ایران دخالت داشت که اثبات شود ادبیات ایران ا

شناسی به ادبیات  توان مثل دانشمندان غربی از منظر جامعه اجتماعی گنجایش کافی دارد و می

خواست نوعی  بحث اجتماعیات در ایران، میکه توان گفت  همچنین می. ایران نگاه کرد

انی هم به شناسی را فراهم نماید و رنگ و بوي ایر وارد جامعهسازي دانش تازه بومی

  .هاي این دانش، همه جنبۀ غربی داشت چون مبنا و زبان و تئوري. شناسی ببخشد جامعه

ترین رسانۀ فرهنگی در ایران  و عالیترین  از سوي دیگر این اعتقاد وجود داشت که شعر مهم

نموداري است که وجدان ایرانی، براي بیان احساس  ترین بعد از اسالم است و جاندارترین و قوي

، ایرانی در کشوري یکپارچه و باستاندر دورة . و اندیشه و سرپا ماندن خود برگزیده است

رّض خارجی تع کرد و حکومت که قدرتمند نیز بود، موظّف به حفظ کشور از قدرتمند زندگی می

کنندة حکومتی وجود نداشته است و ارادة مردم و معتقدات و  دفاع ،در دوران هاي بعد. بود

این بود «افتاد  نده باید براي حفظ استقالل و حفظ فرهنگ ایرانی باید به کار میفرهنگ بازما

دهندة مردم و هم  هم در مقام تسلّیکننده،  ترین رکن دفاع مهمکه ادبیات فارسی، به عنوان 

  .)10 ،1383اسالمی ندوشن، ( را بر عهده گرفت لیتئوکنندة مهاجم، این مس رام

هایی  تجدید مجد و عظمت گذشته سودي نبخشیده و مقاومت سعی و تالش ایرانیان در راه

ورود قبایل ترك غزنوي و . ه بودکه در این راه صورت گرفت، به نوعی درهم شکسته شد

سلجوقی و جایگیري و استحکام قدرت آنها و همدستی آنان با خلفاي بغداد، عمالً مقاومت 

بدین ترتیب، . یرانیان سلب کرده بودنظامی و درگیري مستقیم و تشکیل حکومت مستقل را از ا

» قدرت شمشیر دیگران باالي سر ما، ما را به سوي قلم راند و دبیر و شاعر و سخنور شدیم«

ایرانی به خاطر این اوضاع اجتماعی که بر او تحمیل شده بود، تصمیم ). 96 ،1384آشوري، (

و خارجیان را در فرهنگ  گرفت که امپراتوري سیاسی را به امپراتوري فرهنگی تبدیل نماید

از این رو بیشترین استعداد و نبوغش را در شعر به کار انداخت و شاعران . خود مستهلک نماید

داشت تاریخ وظیفۀ پاس«بینی ایرانی قرار گرفتند و  در صف نخستین گزارشگران احوال و جهان

ادراك و احساس قوم و حیات ملّی، بر شانۀ ادبیات فارسی سنگینی کرد و ادبیات فارسی بار 

  .)8 ،1387اسالمی ندوشن، (» ار و یکصد سال تاریخ بر دوش کشیدایرانی را در طی هز

ما باید از قوم ایرانی و سیر تفکر و تحول از دیدگاه اجتماعیات در ادبیات آنچه را که 

ندگی هاي ز ادبیات ما همۀ جنبه. اجتماعی او بدانیم، در آیینۀ شعر و ادبیات منعکس شده است

ها، غذاها،  و فرهنگ ایرانی را، اعم از آداب و رسوم، آیین سوگواري و جشن و مهمانی، انواع شغل
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ها، فقر و محرومیت، زورگویی و  هاي آنها، خرافه هاي اطفال و سرگرمی ها و حتی بازي بازي

ها،  الین ها، فلک ها، دشنام هاي دینی، اخذ مالیات، ریاکاري ها و تعصب استبداد حاکمان، جنگ

ها، اوضاع شعرا و  هویت و ملّیت، طرایف شهرها، دیدگاه اجتماعی نسبت به زن، قشرها و طبقه

هاي اقوام مختلف، مسائل  روستائیان و بازرگانان و بازاریان و روحیات آنها، روحیات مردم، ویژگی

هاي دفع چشم  ها، چارهها و تعویذ ها، عامیانه ها و افسانه المثل ها، ضرب پزشکی و شیوة درمان بیماري

داري، غذا خوردن، خانه ساختن، دوست یافتن، سخنگویی، گرمابه رفتن، شکار،  نوشی، برده زخم، باده

  .زن خواستن، دبیري، سپهساالري و پادشاهی و همه و همه در خود بازتاب داده است

ول اجتماعی سیر تح ۀشناختی آثار ادبی و مطالع دکتر روح االمینی، در بررسی فواید جامعه

منظور از ادبیات به طور . کند و فرهنگی ایرانیان، ادبیات را به صورت خاص و عام آن، بررسی می

فرهیخته و  ةسنجید هاي شاعران، نوشتارها و اثرهاي هنري خاص، همان متون شعري و سروده

یات، ایشان در معنی عامِ ادب .است... هاي داستانی، تاریخی، ادبی، اجتماعی و  گویا در زمینه

هاي خرید و  هاي ازدواج، قباله ها، قباله نامهها، وصیت نامه هاي خصوصی، وقف ها، نامه سفرنامه

فروش و چیزهایی از این قبیل را در نظر دارد و براي آنها ارزشمندي خاصی از نظر دریافت 

هاي  نامه هاي ازدواج، گیرد و چند نمونه از قباله هاي اجتماعی و اخالقی در نظر می بهره

 را براي نمایاندن فواید تاریخی وهاي خرید و فروش تاریخی  ها و قباله نامهخصوصی، وقف

  .)273-207 ،1373روح االمینی، . رك(اجتماعی و آیینی آنها ذکر کرده است 

  

  بازتاب آداب و رسوم در ادب فارسی

ا وزن و خیال نیست بلکه هاي کالمی همراه باي از آرایشتیم که ادبیات ایران تنها مجموعهگف

فرهنگ و روحیات مردم ایران به کار رفته است که به جز » میزان سنج«از بدو ایجاد به عنوان 

 تریناز این دیدگاه، جزئی. شناخته استگفتن و سرودن راهی براي استمرار تاریخی خویش نمی

به طور . منعکس شده استهاي زندگی و آداب و رسوم بسیاري از ایرانیان در آثار ادبی ما جنبه

توان گفت یکی از آبشخورهاي اساسی الهام در شعر شاعران ما، زندگی مردم و جلوه می«کلی

این آداب و  ذکر همۀ. )261/ 1375،1کن، معدن( »هاي عواطف و افکار و اعتقادات آنهاست

بد و در اینجا فقط طلاي را میجداگانه گنجد و مقاله یا رسالۀاینجا نمی رسوم بازتاب یافته، در

هاي مربوط به خاکسپاري مردگان اي از مراسم سوگواري و آییننمونه ،براي تکمیل نسبی بحث

  .کنیمرا بیان می
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 ،1368خاقانی، (پوشیدند رفته لباس کبود و نیلی میدستبازماندگان متوفی در ماتم از     

ظیم و مرگ بزرگان دین و گاه هاي عدر مصیبت .)659، 513 ،1377و نظامی،  550، 745، 16

اهل حرم  .)1442، 1444، 259 ،همانو  293 ،همان( پوشیدنددر سوگ عزیزان جامه سیاه می

کردند کردند و زیور و زینت را از خود باز میبریدند و گیسوي خود را آشفته میزلف خود را می

هاي زیورها و زینت نمودند و حتیبویی از شادي داشت از خود دور میو هر چه که رنگ و 

زدند بردند و آتش میکردند و وسایل و اشیاي بازمانده از متوفی را از بین میها را نابود میخانه

راستند و در جلوي آبا زر و زینت می» وارعروس«تابوت جوانان را  .)162، 158 ،1368خاقانی، (

داشتند و ز از دست رفته بر مینهادند و براي آخرین وداع کفن را از روي عزیتابوت ترنجی می

قبله  به  و مانند امروز هنگام نزع، مرده را روي .)546، 544، 542 ،همان(گریستند بر او می

 ،1359عطار، (پاشیدند و بر سر گور از دست رفتگان گالب می .)81 ،1361عطار، ( خواباندندمی

جایی مخصوص و جداگانه  صاحبان ثروت و سرمایه و شاهان در) 345 ،1377 ،و نظامی 212

و  .)291 ،1373عطار، (  هاي خانوادگی داشتندو بیشتر اینان آرامگاه شدندبه خاك سپرده می

اي نام بود، در قبرستان جداگانهاي بدخراباتیان و دزدان و هر کسی را که به گونه مقامران و

 کندنیز یاد میو عطار از گورستان مخصوص جهودان . )47 ،1359عطار، ( کردنددفن می

  .)220 ،همان(

  

  بینش تطبیقی ازطریق اجتماعیات

. آثار ادبی، یک بینش تطبیقی نیز به همراه دارد ۀاز نظر اجتماعیات در ادب فارسی، مطالع

به عنوان مثال، . کنیم هاي پیشین را با هم مقایسه ها و قرن توانیم دوره یعنی از طریق آن می

کم بعد از اسالم، از بین  ها پیش در ایران، دست داري، مدت هکه رسم برد ممکن است فکر کنیم

بریم که این رسم، تا قرن پنجم و مدتی بعد از آن نیز  نامه پی می رفته است، اما با مطالعۀ قابوس

کردند؛ کارها و وظایفی که به  استفاده می بردگاندر ایران رواج داشته است و در انواع کارها، از 

داري، خادمی اند، مانند مالهی و خلوت، کدخدایی، خازنی، خنیاگري، سالح نوعی منسوخ شده

  ... .سراي زنان، ستوربانی، فراشی، و طباخی و 

اي، براي انجام  آموزد که براي انتخاب هر برده نامه به فرزند خود می صاحب کتاب قابوس

بنده خریدن را از جمله  وي،. هایی را باید انجام بدهد کاري ها و ریزه کارهاي مختلف، چه دقت

وي همچنین نژاد بردگانی را که در . داند ها و علم آن را از جملۀ فیلسوفی می  دیگر بازرگانی

از قبیل قفچاقی، ختنی، بلخی، چگلی، هندي،  .برد کردند نام می بازارهاي فروش عرضه می
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وه از نژاد و خصوصیات جسمی و روح و رفتاري هر گر... سقالبی، گرجی، رومی، حبشی و 

بنابراین هر کس که بخواهد، . شمارد ها دقت کند برمی بردگان را که در موقع خرید، بایست بدان

. رك(نامه داشته باشد  اي اجتماعی دربارة بردگان انجام دهد، باید گذار و نظري بر قابوس مطالعه

  .)112-111 ،1371کیکاووس بن اسکندر، 

مطالعۀ آثار ادبی به آن  اجتماعیات و  از طریقکه  را نمونۀ دیگر این نگرش تطبیقی

شویم، آن است  آگاه می در اعصار مختلف ها رسیم و از تغییر شرایط اجتماعی و تحول نگرش می

  :گوید که اگر در مدایح رودکی دقت کنیم که می

  مادر  آزادگان  کم  آرد  فرزند    دایم بر جان او بلرزم ازیراك

  )90 ،1366رودکی، (

دوست زندگی  نژاد و ایران کند و چون در عصر سامانیانِ ایرانی ممدوح تکیه می» دگیآزا« بر

دهد که خواستۀ مردم آن است که ممدوح باید رگ و ریشه و نژاد ایرانی  نشان میکند،  می

 -ن یعنی ایرانیا - تمایل طبیعی زمانه آن است که فرمانروایی در دست آزادگان «داشته باشد و 

در حالی که بعد از روي کار  .)84-83 ،1372شفیعی کدکنی، (» از اقوام دیگر باشد نه کسانی

بازد  آمدن عناصر بیگانه یعنی غزنویان و سلجوقیان، این حساسیت و خواست اجتماعی، رنگ می

  :بگوید در مدح ممدوح شود که انوري و به آنجا منجر می

  دل تو عدل نوشروانهی است ز عتشب    حکایتی  است  ز  فرّ  تو  فرّ افریدون

  )1/357 ،1376انوري، (

  گر  بدیدي  در  مصاف  اسفندیارت    بس که بر سیمرغ و رستم بذله گفتی

  )40 ،انوري، همان(

اجتماعیات توجه و تأمل در تخلّص شاعران ادوار مختلف نیز ما را به بینشی تطبیقی از طریق 

تا قبل . پذیرند از یکدیگر تأثیر می چه اندازه تا دارد که ادبیات و جامعه کند و معلوم می نزدیک می

از حملۀ مغول، اگر به شعر شعراي چهار قرن یعنی دورة سامانی و غزنوي و سلجوقی دقت کنیم 

ها یا مربوط به شغل و کار و نسبت خانوادگی یا خاستگاه جغرافیایی و یا  بینیم که غالب تخلّص می

خوریم که ریشه در آشفتگی  هایی برمی غول، به تخلصبعد از حملۀ م. مربوط به نام ممدوح است

و » محروم«و » محزون«و » گدایی«هایی مثل  تخلص. اجتماعی و رنج و محرومیت شاعران دارد

هاي پیشین، حتی به یک نمونه  و امثال آن که در دوره» احقر«و » عاجز«و » بسمل«و » مسکین«

شرایط اجتماعی، شعر و ادب ما رنگ و بوي  ر اثربعدها که ب. خوریم ها برنمی از امثال این تخلص

مشرب بنا به دالیلی به خوارداشت و سرزنش عقل، در حد افراط  تصوف گرفت و شعراي صوفی

در » ابلهی«و » ابله«، »دیوانه«، »مجنون«، »جنون«هایی از نوع  بینیم که تخلص پرداختند، می

و این همه بیانگر آن است که  .)87- 84 ،1386شفیعی کدکنی، . رك( هاي شعري ظهور کرد تخلّص
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ترین موضوعات، به بررسی تاریخ و  توان حتّی از جزئی از طریق ادبیات و موضوع اجتماعیات می

  .فرهنگ و سیر تحول فکري و بینش اجتماعی ایرانیان پی برد

مستقیم و اي را به صورت  البته این ادعا هرگز بدان معنا نیست که آثار ادبی، مجموع شرایط دوره

شاعران به یک گونه و به یک اندازه از  ۀواسطه به صورت تصویري عینی بازتاب داده باشند و هم بی

این بستگی به درجۀ . عهدة تصویرآفرینی عصر خود و اثرگذاري محیط و شرایط آن، برآمده باشند

اشیم به همان گونه که به طور مثال نباید انتظار داشته ب. نگري شاعر نیز دارد التزام و تعهد و جهان

سنایی و ناصرخسرو، اوضاع اجتماعی عصر و میزان تأثیرپذیري محیطی آثار خود را به نمایش 

آشکار . ، به همان اندازه هم انوري یا سوزنی سمرقندي، این مسائل را بازتاب داده باشنداندگذاشته

به . هات مختلفی داشته باشدتواند ج است که اثرگذاري شرایط محیطی و اجتماعی بر آثار ادبی می

هاي  گیرد، به صورت تأثیري که نویسنده از محیط می«: گوید می» لوسین گلدمن«همین دلیل 

  .)249 ،1376گلدمن، (» آید، از سازگاري گرفته تا رد و شورش گوناگون درمی

د را از اي تأثیرپذیري خو اند و به گونه شاعرانی مانند معزّي یا انوري از در سازگاري درآمده

علیه نظام موجود را در اند و شاعرانی مثل ناصرخسرو و سنایی، نوعی شورش  محیط بازتاب داده

اي از  تواند ادعا کند که دیوان انوري بهره با این حال کسی نمی. اند آثار خود به تصویر کشیده

اگر . قرار دادتوان دیوان او را از جنبۀ اجتماعی مورد مطالعه  هاي اجتماعی ندارد و نمی جنبه

هاي اخالقی در دیوان سنایی و نظامی و عطار و  هاي انسانی و مایه بسیاري از هنجارها و ارزش

هایی که  ها و آفت ها و ضدارزش تواند از نظر انعکاس ناهنجاري بازتاب دارد، شعر انوري نیز می... 

این قصاید سرتاسر  مطالعۀ زیرساخت. جامعه را پژمرده نگاه داشته است، داراي اهمیت باشد

هاي حاکم بر دربارها آشنا  مبالغه و گزافه، ما را به گذشتۀ اجتماعی ایران و خوي و خصلت

بارگی و فسق و فساد و و غالم یانگرداند و سقوط و انحطاط اخالق در میان دربار می

توان ادعا  براي نمونه نمی. شود گیري می از طریق این قصاید مدحی پی ،هاي آنان جویی عشرت

  :کرد که ابیات زیر بدون تأثیر اوضاع اجتماعی سروده شده است

  داند  که در آفاق  انسانی  کجاست کس نمی  ربع  مسکون  آدمی را بود  دیو و دد گرفت

  و  و بارانی کجاستچند گویی  فتح بابی  ک  دور دور قحط سال دین و قحط دانش است

  )2/525 ،1376انوري، (

  تب هر روزه  بمانیکاندر طلب را    تا بتوانی طلب علماي خواجه مکن 

  )751 ،انوري، همان(
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  اصل علّیت در اجتماعیات

 بنابراین. دارددر بحث اجتماعیات و ادب فارسی، اصل علّیت و رابطۀ علّی، همواره حضور 

هاي دیگر  روابطی است که میان آن واقعیت و واقعیتشناخت هر واقعیتی مستلزم شناخت 

مراد از علّیت آن است که تغییر یک یا چند عامل، موجد تغییراتی در یک یا چند «. برقرار است

اي است بین دو متغیر یا دو عده متغیر به طوري  به عبارت دیگر، علّیت، رابطه. عامل دیگر شود

پذیرد، معلول نام  دیگري به مناسبت تغییري که می. که تغییرات یکی در دیگري انعکاس یابد

توانیم از همان آغاز پیدایش ادب فارسی  اصل علّیت را می). 84 ،1353برن و نیمکوف، (» گیرد می

. هایی را سبب شده است چه معلول ،که تغییر شرایط اجتماعی و سیاسیو ببینیم گیري نماییم  پی

  :است و رابطۀ آن با اصل علیت است ت و اجتماعهاي زیر، بیانگر پیوستگی ادبیا پرسش

به چه علّت بعد از دورة سامانی، آثار حماسی درخور، در ادب فارسی آفریده نشد؟ چرا 

مدایح دورة سامانی، از اعتدال بیشتري نسبت به دورة غزنوي و سلجوقی برخوردار است؟ چرا 

؟ چرا لغات و ترکیبات پیچیدة عربی، هاي ملّی با رونق و شکوه پیشین برگزار نشد مراسم و آیین

پیرایگی نثر بلعمی را گرفت؟ چرا قهرمانان ملّی همانند رستم و اسفندیار در  جاي سادگی و بی

یابند و مورد تمسخر و  دورة تسلّط بیگانگان غزنوي و سلجوقی، مکانی فروتر از ممدوح می

که در  -سامح و آزادي فکري گردند؟ چرا در عصر رودکی آن همه تساهل و ت ریشخند واقع می

ب و تشتّت آرا از جامعه رخت بربسته بود؟ چرا وجود داشت و تعص -نظیر است  تاریخ ایران بی

گیرند و فلسفی بودن  هایی مثل ابن سینا و خیام، در روزگار خود مورد اذیت و آزار قرار می چهره

شود؟ در حالی  و نابود می هاي اهل فلسفه، سوزانده گردد و کتاب جرم نابخشودنی محسوب می

و به مطالعات فلسفی خود مشغول  یستز فارابی با اعزاز و اکرام تمام می ،که در عصري پیشتر

هاي همراه با افراط در  گریزي ها و انزواها و شادي ؟ چرا در عصر رودکی، نشانی از زهدگراییبود

شاخ و دم  ز دنیا غول بیشود؟ چرا از عصر سلجوقی به بعد، شاعران ا ادب فارسی دیده نمی

سازند و دعوت به آخرت و پشت پا زدن به دنیا و پناه بردن به کنج عزلت و قناعت، در  می

ها، همه بیانگر آن است که ادب فارسی نتوانسته به دور از  گیرد؟ این دستور کار شاعران قرار می

نقّادان بزرگ در از این رو است که در نظر . تأثیر انقالبات و تحوالت اجتماعی باشد

 .»آیند آثار هنري از این که متعلّق به دورانی هستند، سند به حساب می«شناسی ادبیات،  جامعه

» ادبیات، در واقع نه بازتاب فرایند اجتماعی، بلکه خالصه و چیکدة تاریخ است«از نظر آنان 

  .)249 ،1376گلدمن، (
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  اتتوجه به مضامین مشابه و محتوایی یکسان در اجتماعی

هایی که در اجتماعیات، به منظور تبیین اوضاع اجتماعی و فرهنگی و فکري  یکی از راه

هاي فکري و محتوایی همسان  شود، توجه به مضامین مشابه و گرایش جامعه به آن پرداخته می

به این ترتیب، بررسی . و مشترکی است که در دواوین شاعران یک دورة تاریخی وجود دارد

به عنوان مثال، از این . کند یط و اجتماع بر آثار ادبی، جنبۀ آماري پیدا میعلمی تأثیر مح

هاي آشفتۀ تاریخ اجتماعی ایران است، در نظر  دیدگاه، ما قرن ششم را که یکی از دوره

عطار و نظامی  ،انوري ،سنایی ،مانند خاقانی ،هاي چند شاعر برجستۀ این قرننادیوگیریم و  می

و به  دهیمنظر قرار می ندة طیفی از تفکرات اجتماعی این قرن هستند، مدرا که هر کدام نمای

است،  چند مورد محدود از مضامین مشابه که داراي جنبۀ آماري و گویاي شرایط اجتماعی

  .کنیماشاره می

  

  :قرن ششم و برخی از اجتماعیات مربوط به آن

  داشت عقلنکوهش و خوار

حمایت دستگاه خالفت و  ریون و توجه به اخبار و سنّتدر این قرن به علت غلبۀ تفکر اشع 

و با گسترش افکار صوفیانه و تأکید برعشق و گیرد عقل و فلسفه مورد تحقیر قرار می ،از آنان

اگر در این قرن، تنها سنایی  .گرددعقل به نوعی مدعی در مقابل شرع قلمداد می» ذوق ایمانی«

شد که بگوییم این  نهاده بود، میو فلسفه گام به سوي نکوهش و خوارداشت عقل بود که 

کرد، اما وقتی که در دیوان عطار،  موضوع، امري فردي و محدود است و جنبۀ آماري پیدا نمی

دیگر شاعران این عصر، آن هم به صورت متعدد، به همین سرکوب  و سنایینظامی، خاقانی، 

  :خوریم که عقل و فلسفه برمی

  ورتر از فلسفی یک آدمید    ی هاشمینبنیست از شرع 

  )54 ،1373عطار، (

عطار، . رك( ۀ آن را در عوامل اجتماعی بجوییمباید آن را از حوزة فردي خارج سازیم و ریش

، 163، 178، 173، 122، 215، 208 ،1377و  291 ،1366و  48،49 ،1361و  16 ،1373

و سنایی،  442، 438، 429، 354، 1/125 ،1372و نظامی،  349، 265، 298، 121، 192

و  719، 537، 508، 498، 494، 462، 461، 458، 371، 301، 224، 189، 43، 28 ،1362

  .)900، 847، 583، 447، 411، 349، 297، 248، 214، 210، 55، 3 ،1368خاقانی، 
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  شکایت از نابودي وفا ومروت

و اع خود قرار داده الشعتحت ،نابسامانی اوضاع اجتماعی همه شئون اجتماعی مردم را در این قرن

اند که اگر هنجاري قدتشناسان معجامعه. استها داده ها جاي خود را به ارزشبسیاري از ضد ارزش

همچنین اگر رفتاري  .رودد و از بین میافتدار چند گاهی به طور جدي نقض شود، از اعتبار میریشه

 ،در برابر آن رفتار دوام آورد، سرانجامنوظهور که نقیض رفتار اجتماعی معتبر است، بتواند دیرزمانی 

بروز عدم  .)230 - 1353،225برن، و نیمکوف،. رك( خود به صورت رفتار اجتماعی ثابت درخواهد آمد 

خواهد به هر تعادل اجتماعی اثرات نامطلوب خود را در روحیۀ مردم باقی گذاشته است که هر کس می

- موضوع روان، یات مردم از جانب شعراي قرن ششمدقت در توصیف روح. طریق، به مطلوب خود برسد

و   .)496،1377عطار، (اند اند و به کار خویش مشغولجملۀ آنها خودپرست: شناختی با اهمیتی است

کین و خشم و قهر و غضب و شهوت، همگان  .)52 ،همان(اند در بند شراب و شاهد و دنیا گرفتار آمده

 ،همان(گیاه فتنه نزد همه کس روییده است  .)300 ،1362، سنایی(را در چاه خود اسیر کرده است 

و در گوهر . )800 ،1368،خاقانی(داند صفت میم مردم روزگار خود را یوسفان گرگخاقانی ه .)81

و باید در عدم روي  .)325 ،همان( اندمردم از خشم و ظلم اهریمن شده. یابدآدمی خواص مردمی نمی

   .)2 ،همان(ا مشاهده کرد نهاد تا بتوان چهرة مردمی ر

ریز اند و از برگبه خاطر این اوضاع، اکثر شاعران این دوره از نابودي وفا و مروت دم زده

و  655، 497، 42 ،1377عطار، . رك( اندقضا از وفا سخن رانده درخت وفا و حامله نشدن مادر

 ،1372نظامی، و  571، 488، 440، 377 ،1362و سنایی،  87، 62، 1/42 ،1372نظامی، 

، 4، 2 ،1368و خاقانی،  847، 2/841، 777، 772، 146/ 1 ،1376و انوري،  87، 62و  1/42

8 ،16 ،29 ،56 ،64 ،69 ،293 ،288 ،315 ،360.(  

  

  انتقاد از ریا کاري و سالوس

تزویر، سالوس و تغییر رنگ دادن و دوسیمایی از مضامینی است که شکایت از  ،ریا و زرق

این دو چهرگی و ریا که در ادب فارسی .  ر شعر شاعران قرن ششم دیده می شودآن به وفور د

انعکاس یافته، از محیط ناامن و اوضاع پریشان اجتماعی و استبداد حاکم بر جامعه مایه گرفته 

یک راه حکومت .  پادشاهان مستبدي همواره بر جان و مال و ناموس مردم فرمانروایی داشتند. است

خود  او و نمودخداي جلوه می ۀازین رو شاه سای. هاي آنان بوده استگیري و صید دلبر مبناي عوام

تا اطاعت و انقیاد مردم را پشت سر خود داشته  دادنشان میرا بهترین نگاهبان احکام دینی 

در مقابل مردم نیز که در مقابل استبداد شاهان داراي هیچ سالحی نبودند، مجبور بودند که . باشد
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هرج و مرج و نبودن سامان «. به اطاعت کنند تا از عواقب استبداد شاهان در امان باشند تظاهر

ن مرجع دادخواهی همه را کا و امید به اجراي قانون و حاکمیت و ناامنی و نبوداجتماعی و عدم اتّ

کرد که یک جدار دفاعی روانی گرد خود ایجاد کنند تا به جاي آن که به دفع حمله مجبور می

پیش » در است ما داالنیمهر که «براین، قضیۀ بنا. ت حمله شوندگی را کاهش دهنددازند، خاصیبپر

، 874، 748، 663، 586، 558، 412 ،1362سنایی، . رك( )245:1376اسالمی ندوشن،( »آمدمی

و  643، 590، 537، 572، 183، 187، 165، 160، 144، 66 ،1377و عطار،  1027، 975، 972

  .)870، 2/767 ،1376و انوري،  592، 482، 475، 459، 452، 413، 327، 289 ،1368خاقانی، 

  

  نالیفلک

.  رودنامبارکی آن بسیار سخن می و هاي فلک و شومیر شعر شاعران این دوره، از کجرويد

دانند که کار او فقط تیغ کشیدن است و سیرتش به اهریمن اي میقصابی شاعران چرخ را دکان

یا  نمک وساز فلک را یا بیهاي دستو همۀ مائده. )61 ،63 ،1368قانی، خا( شباهت دارد

  .)704 ،1362سنایی، ( دانندسراسر از نمک می

و بیم از  هایی وجود داشت که مردم به علت استبداد و اختناق شدیدها و نارواییتبعیض

رساند اندیشه مدد میحاکمیت، قدرت برخورد با آنها را نداشتند و تفکر غالب اشعري هم به این 

 خواستندشاید هم از این طریق می. که هر چه به مقتضاي مراد انسانی نیست، به فلک نسبت دارد

هاي دل مجروح خود بگذارند و آرامشی به اي زمینی، مرهمی بر زخمبه علت درماندگی از چاره

ها را در از ناروایی بسیاري برخی از شاعران هم با زیرکی خاص و گریزي ماهرانه،. خود ببخشند

و  هاها و ستممستقیم نارواییو به صورت غیر گنجاندندمی و ناسزاگویی به فلک نالیقالب فلک

  :کردندرا آشکار می ها بغض

  ا کـی از پرورش و تربیت بـد گهـــرانـت  شرم دار اي فلک آخر مکن این بی شرمی        

  چون تهی دست بوند از تـو همه پرهنـران      از تو و گردش چرخت چه هنـر باشـد پس      

  )437، 1362 ،سنایی(                                                                            

  را شـهـان عالم آراي و جـوانمـردان عالم  خطابی با فلک کردم کـه از راه جفـا کشتی       

  که ازروي خرد باشد برایشان صدشرف سگ را  عی     مــزمام حل و عقد خود نهادي در کف ج

)  517/ 2 ،1376انوري،(                                                                                    

، 437، 223، 96 ،1362و سنایی،  392، 371، 362، 352، 219، 154 ،1377عطار، . رك(

، 1/184 ،1372و نظامی،  240، 213، 173، 61و  57و  53 ،1368و خاقانی،  1140، 1072

  .)517،651/ 327،2، 316، 228، 73 ،1/42 ،1376و انوري،  342، 218، 211، 208
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  تسلیم و جبرگرایی

هاي وحشیانه و دست به دست گشتن  هاي بسیار و هجوم در قرن ششم، به علّت ناامنی

و  حاکم بودنوعی رکود فکري بر جامعه شهرها، هرگونه اختیار و عمل از مردم سلب شده و 

چون ابر نازایی بر فراز سر مردم معلّق نگاه داشته شده و «تقدیر و تسلیم و جبرگرایی 

 ترین راهی که پیش پاي وي نهاده، آن بوده است که در برابر نیروهاي قهار، هر نوع عاقالنه

و این موضوع که همه چیز  .)78 ،13 76 اسالمی ندوشن،(» دست و پا زدن را بیهوده بشمارند

. رك( مضامین عام شاعران این دوره است شود نیز از ماورایی حواله میبه قضا و قدر و نیروهاي 

، 767، 93 ،1362و سنایی،  636، 554، 470، 441، 354، 167، 126، 1/76 ،1377نظامی، 

و  886، 839، 714، 477، 413، 317، 316، 291 ،1368و خاقانی،  942، 861، 825، 768

  .)57، 47، 44 ،1377و عطار،  769، 637، 512، 228، 47، 1/41 ،1376انوري، 

  

  باشیاغتنام فرصت و خوش

شماري، با تکرار و آب و تاب تمام،  غنیمتاغتنام فرصت و بهره گرفتن از مواهب زندگی و دم

یشه در آشفتگی موضوع نیز ر این. در ادب فارسی از جمله شعر شاعران قرن ششم، بازتاب دارد

دهد که مردم همیشه به فردا و  هاي اجتماعی دارد و روح ناآرام جامعه را نشان می مرجوو هرج

شخص گاه اجتماعی وجود نداشته است و  مبین آن است که تکیه«نیز اطمینان بودند و  آینده بی

. )110 ،1376اسالمی ندوشن، (» از آب بکشد و حقّ عمر را ادا کندباید خود، گلیم خود را 

 ،1362و سنایی، 656، 655، 623، 572، 388، 385، 378، 302، 235 ،1377عطار،  .رك(

، 1/317،318 ،1377و نظامی،  1104، 1034، 1009، 954، 920، 901، 880، 307، 306

، 628، 599، 594، 482، 451، 236، 128 ،1368و خاقانی،  179، 26، 78، 351، 342، 329

  ).957، 785، 635، 601، 2/515، 187 ،1/140 ،1376و انوري،  967، 733، 665، 662

  

  عشق با ممالیک و سادگان

دوز و نمدگر و زرگر و تیرگر و قصاب و  ورزي با ممالیک و غالمان و زیباپسران کاله عشق

ترسابچگان و توصیف خطّ و عذار آنها نیز از مضامین رایج شاعران این قرن، حتّی شاعران 

بازتاب این موضوع در ادبیات، نشان از آلودگی عصر و سقوط و انحطاط  .مشرب است صوفی

این کار تا بدان حد پیش . اجتماعی دارد که با تسلّط بیگانگان بر شدت آن افزوده شده است

» فضایل«ها به این  شده و صاحبان این گونه خصلت» معروف«، »منکَر«رفته است که این 
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شفیعی ( اند ستوده» فضایل«ان مانند سوزنی، ممدوحان خود را، بدان اند و برخی از شاعر خویش بالیده

 ،1362و سنایی،  539، 529، 461، 388، 387، 196، 131 ،1377عطار، . رك() 244 ،1386کدکنی، 

و  708 ،1368و خاقانی،  1167، 1146، 1122، 1116، 1096، 1063، 785، 713، 397، 442، 150

  .)998، 946، 866، 520، 578، 651، 2/648 ،1376و انوري،  657، 705، 702

  

  اندوزيبهرگی از فضل و پشیمانی از دانشبی

دارند که کسب دانش و هنر موجب وبال زندگی آنان شده و  شاعران قرن ششم اظهار می

و این موضوع چون در . گردد اندوزي در کار آنان مشاهده می نوعی پشیمانی از فضل و دانش

از نظر آنها زمانه، لئام را . کند مشاهده است، ریشۀ اجتماعی پیدا میها قابل  اکثر دیوان

سودي به آنها نبخشیده است و از طریق هنر و  کشد و دور، دور ناقصان است و اختر دانش برمی

توان به روزي رسید و حتی مقرّري یک روز انسان هم از طریق دانش به دست  دانش نمی

 ،1376و انوري،  862، 837، 818، 805، 752، 292، 104، 63 ،1368خاقانی، . رك( آید نمی

و سنایی،  640، 89، 1/86 ،1377و نظامی،  690و  687، 2/655، 327، 147، 146، 73، 1/41

1362، 439 ،441 ،437 ،501 ،517 ،611 ،1085 ،1087(.  

  

  جایگاه اجتماعی زن

االیی برخوردار نیست فئودالی قرن ششم، زن، موجودي حقیر است و از جایگاه و ۀدر جامع

نوعی دشنام محسوب » زن«در این عصر مردساالر، لفظ . و از حقوق اجتماعی محروم است

اینان باید . شود و آواز دوك و مشغول شدن به نخ و پنبه و سوزن براي آنان کافی است می

ورت زن فاقد اختیار است و مورد مش. پیوسته در معرض تنبیه مردان و در پرده، مستور باشند

گیري  ها در اعصار مختلف قابل پی این گونه ناهنجاري ،در اجتماعیات و ادبیات. گیرد قرار نمی

و  597، 589، 520، 408، 406، 381، 337، 310، 291، 116 ،1377عطار،  .رك( است

 ،1368و خاقانی،  1392، 2/1118و  675، 642، 492، 304، 271، 227، 1/43 ،1372نظامی، 

و سنایی،  893، 884، 877، 876، 835، 809، 762، 738، 687، 324 ،318، 212، 206

، 518، 2/517 ،1376و انوري،  916، 829، 674، 438، 513، 325، 205، 155، 95 ،1362

571 ،630 ،647 ،655(.  

کنیم، اما بسیاري از موارد اجتماعی  اختصار، به ذکر همین موارد بسنده میبه منظور رعایت 

  .توان از این طریق از متون ادبی استخراج کرد نیز میو سیاسی دیگر را 
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  هاي بحث اجتماعیات در ایرانکاستی

طبیعی است که هر بحث و دانش نوپایی، در . بحث اجتماعیات در ایران، نهالی نوپا است

بحث اجتماعیات در . هایی در آن مشاهده شود ابتدا صورت کمال خود را نداشته باشد و کاستی

آموختگان این زمینه و  زیرا دانش .هم از این قاعده مستثنی نبوده است ادبیات فارسی

هنوز منابع زیادي در این زمینه نوشته نشده . گرایندگان به این بحث در آغاز بسیار کم بودند

شناسی هنر و ادبیات  هایی که بیاموزد چگونه اثر ادبی را از منظر اجتماعی و جامعه بود و ترجمه

به این علّت آثاري که در ابتدا نوشته شد، روشمند نبود و از . سترس نبودبررسی کنند در د

متون . این آثار بیشتر جنبۀ توصیفی داشتند تا تحلیلی. مبانی نظري بسیار قوي برخوردار نبود

شد، استخراج  ، اجتماعی پنداشته میهایی را که گرفت و اندیشه ادبی، مورد بازخوانی قرار می

هاي معدودي که  در هیچ کدام از کتاب. شناسانه در آن کمتر بود جامعه گردید و دیدگاه می

اي نشده که اجتماعیات تحت تأثیر  دربارة اجتماعیات در ادب فارسی نوشته شده است، اشاره

ها چندان  برخی از مطالب مطرح شده در این کتاب. چه فضا و بستري در ایران شکل گرفت

ف عشق، ماهیت عشق، یکتاپرستی در منطق الطّیر عطار، مثل تعری. جنبۀ اجتماعی هم نداشت

در این گونه  .)188-177و  162-159 ،1381ستوده،  ،رك( ها است عشق به خدا روشنی دل

ساز و تأثیرگذار بر آثار  ها، شرایط اجتماعی عصر شاعر، مقتضیات زمانه و عوامل زمینه نوشته

اي دربارة  ها حتّی فاقد یک مقدمۀ یک صفحه شود و برخی از این کتاب نادیده گرفته میادبی 

  .)1387سجادي، . رك(اجتماعیات هستند 

خواندگان ایرانی در این زمینه و پیدایش تألیفات و  به تدریج با افزایش تعداد درس

شناسی هنر و ادبیات،  ها افزوده شد و با گسترش جامعه هاي گوناگون، بر غناي این بحث ترجمه

تر و روشمندتري به خود گرفت و نویسندگان در این زمینه سعی  قشکل دقی» اجتماعیات«

اندیشه مؤلّف را در بستر زمان جاي دهند و رابطۀ آن را با تفکر رایج، نظام حکومتی،  که کردند

زمینۀ . هاي زمان و تأثیر تحوالت اجتماعی و اقتصادي زمان را بر اثر ادبی به نمایش بگذارند خواست

  .ها است از استاد شفیعی کدکنی، نمونۀ بسیار خوبی از این گروه کتاب اجتماعی شعر فارسی

  

  شناسی ادبیات و جامعه) شناسی در ادبیات جامعه(اجتماعیات 

گاهی اوقات ماهیت این دو یکسان در نظر در ظاهر با هم شباهت دارند و این دو عنوان 

شناختی  محدودة مطالعۀ جامعه هایی بین آن دو وجود دارد و در حالی که تفاوت ؛شودگرفته می

به عنوان مثال، هر دو از . البته این دو عنوان داراي مشترکاتی هم هستند. هر یک متفاوت است
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نگرند و تأثیر محیط بر اثر ادبی و این که آثار ادبی مواد  شناختی به ادبیات می دیدگاه جامعه

ه خواه و ناخواه ذیل هر دو هاي مشترکی است ک خامی براي مطالعات اجتماعی است، از بحث

  .گیرد عنوان مورد بررسی قرار می

به عنوان مثال بررسی . پردازد شناسی ادبیات بیشتر به مطالعات کمی و آماري می جامعه

مصرف سرانۀ کاغذ درکشورهاي صنعتی و پیشرفته، در مقایسه با کشورهاي عقب کند که می

ا براي هر چند نفر یک تیراژ روزنامه وجود دارد مانده چگونه است و یا در این گروه از کشوره

هر پدیدة ادبی مستلزم سه واقعیت «شناسی ادبیات  از نظر جامعه .)31 ،1387وحیدا، . رك(

پدیدة ادبی یک شبکۀ مبادله است که از طریق یک . ها و خوانندگان نویسندگان، کتاب: است

کند، افرادي  تکنولوژي ربط پیدا می دستگاه انتقال بسیار پیچیده که در عین حال به هنر و

شناسی ادبیات،  به عبارت دیگر، جامعه .دهد کامالً معین را به جمعی کمابیش گمنام پیوند می

  .)9 ،1386اسکارپیت، ( مصرف ادبیات، در مقیاس جامعه استمطالعۀ تولید، توزیع و 

ادبی بر عهدة مردم و مصرف تولید ادبی بر عهدة نویسنده و توزیع ادبی بر عهدة ناشران 

این که ناشر باید تصویري مناسب از خوانندگان در ذهن داشته باشد تا کار خرید و فروش . است

کاالي ادبی به صورتی مطلوب انجام یابد و این که براي تحقّق اهداف اقتصادي باید به قطع 

چگونگی چینی و انتخاب حروف، تعداد صفحات و تیراژ، و حق تألیف و  کاغذ، شیوة حروف

خوانندگان  دگان و آگاهی از تمایالت و انگیزةها و تصاویر براي جلب توجۀ خوانن استفاده از طرح

یعنی مردم براي مصرف بهتر و بیشتر کاالهاي ادبی توجه و دقّت کامل صورت گیرد، از جمله 

  .گیرد شناسی ادبیات مورد مطالعه قرار می در جامعهمباحثی است که 

وي به مطالعۀ متون . عیات، به مطالعۀ محتوایی آثار توجۀ بیشتري داردمحقق سنّت اجتما

پردازد تا از طریق آن، از نگرش اجتماعی شاعران و مسائل اجتماعی و فرهنگی و آداب  ادبی می

شناختی  اي خاص آگاهی یابد و در پی آن است تا مصادیق جامعه و رسوم و شرایط سیاسی دوره

شناسی ادبیات هیچ  البته این بدان معنا نیست که در جامعه. نمایدرا از متون ادبی استخراج 

بلکه سخن در این است که در اجتماعیات، اصالت بیشتري به متن  .شود توجهی به متن نمی

لوونتال، (» شناسی ادبیات نامید توان یکی از رویکردهاي جامعه اجتماعیات را می«. دهند می

1386، 7(.  

رسان  تواند یاري گیرد، می از این دو قلمرو مورد مطالعه قرار می به هر حال آنچه در یکی

شود،  شناسی ادبیات مطرح می توان از آنچه در جامعه زمینۀ دیگر باشد و در اجتماعیات نمی

شناسی ادبیات، وارد مطالعات اجتماعیات  هاي جامعه ها و روش غافل ماند و اگر برخی از زمینه
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شناسی ادبیات، امروزه داراي  جامعهو حوزة . دي آن خواهد افزودشود، بر غنا و نظم و روشمن

شناسی به علت گسترش روزافزون و به  اي است و این شاخۀ جامعه آوران برجسته بزرگان و نام

یکی از این مکاتب، . هاي مختلف، داراي مکاتب خاص خود گردیده است جهت نظریات و دیدگاه

وي . است شناس آلمانی ، جامعه»لئو لوونتال«ؤسس آن است که م» مکتب انتقادي فرانکفورت«

  :)25 ،همان( کند شناسی این مکتب را چنین بیان می اهداف جامعه

تجزیه و تحلیل انتقادي جامعه و پی بردن به نیازهاي جامعۀ انسانی و انگشت نهادن بر -1

.هایی که براي ایجاد دگرگونی باید از میان بروند نارسایی

رسیدن به جامعۀ مطلوب ارائۀ طرق براي-2

هاي حاکم بر جامعه و فراهم آوردن زمینۀ علمی براي جلوگیري از آثار  نمایاندن گرایش-3

)مثالً نازیسم(هاي مخرّب به تکامل انسانی  گرایش

.گیرند برداري کامل قرار نگرفته و نمی کشف امکانات اجتماعی که مورد بهره-4

رهایی از سلطه-5

.»هست«به جاي آنچه که » باشد توانست می«تأکید بر آنچه - 6

هاي متون ادبی  شناسی ادبیات، در بررسی آیا به راستی، این معیارهاي مطرح شده در جامعه

  آید؟ تر به کار نمی ما، جهت مطالعات اجتماعی دقیق

  

  نتیجه

توجه » اجتماعیات در ادب فارسی«به  ،هاي فرهنگی شایسته است که براي تقویت بنیان

اشیم و احیاي این درس، در دروس دانشجویان ادبیات فارسی نیز از ضروریات بیشتري داشته ب

هاي  هاي مطالعاتی در بازخوانی متون ادبی، متوجه زیبایی زیرا بیشترین جنبه .رسد به نظر می

زبان فرهنگ،  ،شعر و ادب فارسی. ها و شرح و معنی متون است ادبی، صور خیال، آرایه

حال ایرانی است که در طول هزار و اندي سال، روح ایرانی را تحت  معتقدات و زبان دل و زبان

البته این بدان معنا . بینی او بوده است ترین شکل بیان احوال و جهان تسخیر خود داشته و عالی

نبۀ دفاعی و ناخودآگاه روي آوردن به شعر ج. نیست که این انتخاب، آگاهانه صورت گرفته است

هاي سیاسی جهان بود، اکنون  ه بیش از هزار سال در رأس قدرتزیرا ملّتی ک .داشته است

در معناي پیشین و بیرون کردن بیگانگان و حفظ » استقالل«درهم ریخته بود و نگریستن به 

پذیر نبود و اقدام به این کار به معنی اضمحالل کامل  مرزهاي سیاسی و تشکیل حکومت امکان

موضوع . ر روي آورد و امپراتوري فرهنگی را بنیاد نهاداز این رو در واکنشی دفاعی به شع .بود
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هم به گشت و گذار در جامعۀ ایران از طریق متون ادبی » اجتماعیات در ادب فارسی«

هاي فکري ناشی از  فراز و فرودهاي تاریخی و فرهنگی ایران، چرخش بدین ترتیب،پردازد و  می

تاریخی بر پیکر ایرانی آمده، هاي سخت  هایی که در آزمون تحوالت اجتماعی، زخم

برانداز، روي  سوز خانه هاي فرهنگ هاي خوش و ناخوش نیاکان ما در برابر طوفان العمل عکس

ها،  ، امیدها و یأس...ستیزي و  هاي ناپویا مانند جبرگرایی، تسلیم و ریا و عقل آوردن به اندیشه

  .شودمیبلور ادبیات نمایانده  ها و معتقدات در المثل ها و ضرب ها و افسانه و آیینآداب 
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  منابع

.، ترجمۀ مرتضی کُتُبی، چاپ پنجم، تهران، سمتشناسی ادبیات جامعه ،)1386( .اسکارپیت، روبر- 

.، چاپ اول، تهران، نغمۀ زندگی1، ج از رودکی تا بهار ، )1383( .اسالمی ندوشن، محمدعلی- 

.، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشارایران و تنهائیش ،)1376(. ــــــــــــــــــــــــــ - 

.، چاپ اول، تهران، قطرهآواها و ایماها ،)1387(. ــــــــــــــــــــــــــ -

.، چاپ دوم، تهران، قطرهنادره کاران ،)1384( .افشار، ایرج-

.فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، علمی و دیوان انوري ،)1376( .انوري، علی بن محمد-

.، چاپ چهارم، تهران، مرکزشعر و اندیشه ،)1384( .آشوري، داریوش-

پور، چاپ  ، ترجمۀ امیرحسین آریانشناسی زمینۀ جامعه ،)1353( .و نیمکوف. گ.برن، آ-

.اول، تهران، دهخدا

، به کوشش ضیاءالدین سجادي، چاپ دیوان خاقانی ،)1368( .الدین بدیل خاقانی، افضل-

.سوم، زوار

، چاپ سوم، نمودهاي فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی ،)1379( .االمینی، محمود روح-

.تهران، آگاه

، به کوشش جعفر شعار و گزیدة اشعار رودکی ،)1366( .رودکی، ابوعبداهللا جعفر بن محمد-

.حسن انوري، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر

.رم، تهران، امیرکبیر، چاپ چها1، ج نقد ادبی ،)1369( .کوب، عبدالحسین زرین-

.، چاپ دوم، تهران، آواي نورشناسی در ادبیات جامعه ،)1381( .اهللا ستوده، هدایت-

، به حدیقۀ الحقیقۀ و طریقۀ الشریعۀ ،)1387( .سنایی غزنوي، ابوالمجد، مجدود بن آدم-

.تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران

، به تصحیح محمدتقی مدرس دیوان سنایی ،)1362( .ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ-

.رضوي، چاپ سوم، تهران، کتابخانۀ سنایی

، چاپ اول، تهران، زمینۀ اجتماعی در شعر فارسی ،)1386( .شفیعی کدکنی، محمدرضا-

.زمانه -اختران

.، چاپ اول، تهران، سخنمفلس کیمیافروش ،)1372(. ـــــــــــــــــــــــــ -

، به تصحیح سید صادق گوهرین، چاپ دوم، سرارنامها ،)1361( .ار نیشابوري، فریدالدینعط-

.تهران، زوار
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، به کوشش محمود علمی، چاپ ششم، دیوان عطار ،)1377(. ــــــــــــــــــــــــــ -

.تهران، جاویدان

چاپ سوم،  ، به تصحیح فؤاد روحانی،الهی نامه ،)1359( . ــــــــــــــــــــــــــ -

تهران، زوار

، به تصحیح نورانی وصال، چاپ چهارم، نامه مصیبت ،)1373(. ــــــــــــــــــــــــــ -

.تهران، زوار

، به تصحیح محمدجواد مشکور، چاپ منطق الطّیر ،)1366(. ــــــــــــــــــــــــــ -

.دوم، تهران، الهام

 ، ترجمۀ محسن ثالثی، چاپشناسی رگان جامعهزندگی و اندیشۀ بز ،)1388( .کوزر، لیوئیس-

.پانزدهم، تهران، علمی

، به تصحیح غالمحسین یوسفی، نامه قابوس ،)1371( .المعالیکیکاووس بن اسکندر، عنصر-

.چاپ ششم، تهران، علمی و فرهنگی

، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، چاپ اول، جامعه، فرهنگ، ادبیات ،)1376( .گلدمن، لوسین-

.شمهتهران، چ

، ترجمۀ محمدرضا شادرو، شناسی ادبیات رویکردي انتقادي در جامعه ،)1386( .لوونتال، لئو-

.چاپ اول، تهران، نی

،چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهینگاهی به دنیاي خاقانی ،)1375( .کن، معصومهمعدن-

پ اول، ، به تصحیح وحید دستگردي، چاکلیات نظامی ،)1372( .نظامی، الیاس بن یوسف-

.تهران، علمی و فرهنگی

.، چاپ اول، تهران، سمتشناسی در ادبیات فارسی جامعه ،)1387( .وحیدا، فریدون-

، ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر، چاپ نظریۀ ادبیات ،)1373( .ولک، رنه و وارن، آستن-

.اول، تهران، علمی و فرهنگی

  .، چاپ اول، تهران، توس2ج  ،هایی در آغوش باد برگ ،)2536( .یوسفی، غالمحسین-


