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 بازتاب مؤلفه های اجتماعی در یکی از متون ادبی

 ) سنائی غزنوی ( 

  1اکرم کشفی

 چکیده 

در بررسی اشعار شاعران بزرگ زبان و ادبیات فارسی ، متوجه خواهیم شد که عده ای با مشرب عرفانی و بعضی        

در قالب حماسی و... وهرکدام به نوعی به سرودن اشعار تعلیمی ، اخالقی واجتماعی ودیگر نمونه های شعری 

عر در همه جا از جامعه اطراف خود جدا نبوده و پرداخته اند. اما آنچه از سخن آنان برمی آید این است که شا

اند. سنایی غزنوی یکی از شاعران بزرگی است نمودوضعیت اجتماع زمان خود پرداخته  هرکدام به نوعی ، به بیان و

که به سرودن اشعار تعلیمی نیز پرداخته که آن را می توان در سروده های وی در قالب مثنوی و بعضا در قصاید و 

وی شاعری است نگران پیرامون خویش و با ناروایییهای اجتماعی و بیداد حکّام و غزلیات او ردیابی کرد. 

ویش به شدت در ستیز است و همین نکته است که شعر او را در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی فرمانروایان زمان خ

و سیاسی زبان فارسی قرار می دهد و از این لحاظ می توان او را بزرگترین سراینده شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات 

 کالسیک فارسی دانست. 

  ، اجتماعیات ، جامعه ، شعر ، سنایی ، حدیقه الحقیقه: کلمات کلیدی 

 

                                                           
 taha180346 @ yahoo.com   (07131333190 ) و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی  شهرستان نجف آباد دبیر ادبیات فارسی  -1 
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 مقدمه 

متون ادبی و ادبیات دریک کالم ، گنجینه ای است بی انتها که هم از نظرکیفیت و تنوع آثار آن و هم از لحاظ 

وق و کمیت ، دارای ویژگی هایی است که از یک جهت تجلیّات ذوقی و فکری یک ملت و ازجهتی دیگر افراد باذ

ازمحققان سعی در معرفی وشناخت همه جانبه آن کرده ولی اظهار سیاری صاحب نظررا درخود می پرورد . اگر چه ب

 نظر درهرقسمت از این گنج الیزال به سادگی امکان پذیر نیست . 

پرواضح است که تنها شعر در ادب فارسی آن اندازه متنوع و درسطوح مختلف جای دارد و شاعران عالیقدر "

ایی کرده و هنر و طبع سرشار خود رابه صورتهای زیبا جلوه گر ساخته به انواع و اقسام گوناگون آن چنان طبع آزم

اند که موجب اعجاب افراد بصیر و صاحبنظر شده است چنان که به زبان شعر داستان سرایی کرده ، به مدح و منقبت 

مسائل علمی و  پرداخته ، قصه و حکایت ساخته ، نصیحت و اندرز داده ، سوز و گداز عاشقانه بیان داشته و هم اینکه

فلسفی راتشریح نموده و زمانی هم برای شوخی و تفرّج خاطر به طبیعت و طنز دست زده اند. بدین ترتیب با آنکه 

. )غالمرضا سلیم "شعر را زبان دل و بیان شکوۀ قلبها دانسته اند ، آن رادرهر موضوعی وافی به مقصود گردانیده است

،1711  ،5) 

ظوم در طی قرون گذشته ، می توان به روحیات نویسندگان و شعرا و وضعیت جامعه با بررسی آثار منثور و من

به این ترتیب با بررسی آثار یک شاعر می توان به میزان حضور وی در تاریخ آن زمان و رویّۀ زندگانی آنان پی برد. 

 یک ملت پی برد.
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تآثّر هریک بر دیگری قابل تأمّل است لذا  با توجه به اینکه جامعه و ادبیات دو مقوله جداازهم نیست و تأثیر و

دراین مقاله با بررسی یکی از متون منظوم ومعرفی شاعری که به مؤلفه های اجتماعی با جسارت بیشتری پرداخته 

 ذکر نمونه های شعری آن شده است .ا اشاره خواهد شدو سعی در بیان کلی موارد قابل توجه شاعر ب

 پیشینه تحقیق 

گ قرن ششم و عارفی که با اشعار عارفانه و اصطالحات عرفانی که برای اولین مرتبه در سنایی شاعر بزر

شعرش متجلی گشت ، یکی از نام آوران زبان فارسی است که در زمینه وی و آثار و شرح احواالت وی ، تاکنون 

درشعر این شاعر ، نیز به  تحقیقات و پایان نامه هایی تنظیم وتهیه شده است اما در باره نمود مؤلفه های اجتماعی

صورت جداگانه و موردی مقاالتی نوشته شده است. براین اساس ، دراین مقاله بصورت کلی ، زبان تند شاعر در 

بیان مسائل اجتماعی زمان خود و جسارت وی مورد بررسی قرار می گیرد و به نمونه هایی خاص نیز اشاره خواهد 

 شد. 

 روش تحقیق 

اعم از قصاید و غزلیات در دست ، به شیوه کتابخانه ای ، در ابتدا اقدام به فیش برداری از  با بررسی آثار شاعر

اشعار وی با عناوین مختلف اجتماعی شد و سپس با بررسی دیگر تحقیقات و مقاالت انجام شده و غور در سخنان 

 شعر شاعر پرداخته شد. شاعران هم عصر وی ، به تجزیه و تحلیل وبررسی چگونگی نمود مسائل اجتماعی در 

 ی جامعه انسانیارزشها و روشها 

همانگونه که شاعران و نویسندگان در ابداع و آفرینش آثار خویش روشها وشیوه های مختلف داشته اند "

بعضی عارف بوده اند بعضی زندیق ، برخی عاشق پیشه بوده اند و برخی اهل اخالق ، نقادان و سخن سنجان نیز در 
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آن آثار مبادی و اصول گوناگون داشته اند. بعضی به مشرب اهل عرفان گراییده اند بعضی دیگر بر  فهم و شناخت

 مبادی اخالق تکیه کرده اند و بعضی هم از راه آثار ادبی شناخت حقایق فلسفی را جسته اند.

حدود اخالق بسیاری از خردمندان گذشته برآن بوده اند که هنر باید تابع و پیرو اخالق باشد و اگر از 

تجاوزکند بد و ناپسند خواهد بود. افالطون در کتاب جمهوری خویش شعر و موسیقی را به مثابۀ افزار و وسیله یی 

در دست حکومت و سیاست می داند وارسطو نیز در ین باب همین نظر را دارد. به عقیدۀ وی ، شعر ، خاصه تراژدی 

بیشتر متفکران قدیم ، برای هنر وادب تأثیر تربیتی قائل بوده اند.  ، وسیله یی جهت تصفیه هواجس نفسانی می باشد .

هنر جهان پسند همواره مالک ثابت و معتبری با خویشتن دارد و آن مالک ثابت و معتبر ، » تولستوی می نویسد که : 

ر آنها جهات و تأکید می کند که هنر خوب باید افکارو عقایدی را القاء کند که د« معرفت دینی و روحانی است.

)زرین کوب  ."خیرو شر دینی و اخالقی راکه میان تمام امم و درهمۀ اعصار مشترک است رعایت کرده باشد

 ( 71-73، 1717عبدالحسین ، 

مسلما گستردگی و غنای ادبیات فارسی ،تنوع موضوع ها و مباحث اجتماعی ، ژرفا و گستردگی اندیشه و "

خیال هریک از شاعران و نویسندگان بزرگ ونحوۀ برخورد هریک از آنان به امور ومسائل و سفارش اجتماعی 

گی با معیارهای امروز دربارۀ محیط ازسویی و ژرف نگری و استنباط و نکته یابی وتفسیر و داوری فکری وفرهن

شاعران و نویسندگان و ادبیاتی که به هرحال متعلق به زمان گذشته یعنی متعلق به زمانی غیر از زمان ما و متفاوت با 

شرایط و مقتضیات و امکانات و معیارهای ادبی و فرهنگی زمان ماست از سویی دیگر هر پژوهشگر حقیقت جو را 

 ری وناهمواری های راهی که درآن گام نهاده است می سازد. درنخستین گام متوجه دشوا

جامعه شناسی ادبیات با توجه به حالت بالنسبه ایستای ادبیات کالسیک ازسویی و پویایی درنگ ناپذیر اجتماع 

از سوی دیگر ، در بررسی محتوا و جوهر اجتماعی ادبیات ، این اصل رامهم می شماردکه متون ارجدارادبی به 
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و ی ، عینیت یافتۀ زندگی و درست تر باز آفرینی هنرمندانۀ واقعیت به ویژه واقعیت های حیات اجتماعی اعتبار

فرهنگی محیطی اجتماعی است که شاعر یا نویسنده بدان تعلق دارد. به عالوه ، با توجه به اینکه شاهکارهای ادبی 

ونکامل بشرمربوط می شود.پژوهندگان جوهرو  قابلیت تفسیر و تأویل پذیری دارند وهنر درتحلیل نهایی با تحول

جنبه های اجتماعی آثار ادبی ، جنبه های خاص و دریافت های ویژۀ خود از اثر را متناسب با فرهنگ ونیاز زمان 

روشن می سازند و به ویژه با فعال سازی محدد آثار ادبی و محتوای آنها به صورت موضوع و مسأله امروزین ، نوعی 

انها می بخشند تا آنجاکه مسئله مطرح شده در اثر مثال فردوسی یا حافظ به صورت موضوع و مسئله ای امروزینگی بد

امروزین در می آید و نه به صورت موضوع و مسئله ای که تنها به هفتصد سال و یا یک هزار سال پیش تعلق داشته 

 است. 

ی ادبی گویندگان و نویسندگان بزرگ درست از همین دیدگاه است که بررسی مباحث اجتماعی در شاهکارها

گذشته ، نه تنها در مفهوم بردن حال به گذشته نیست بلکه برعکس ، مطالعه و مشاهدۀ آنهاست از زاویه ای نو و با 

دیدی معاصر و باالتراز همه ، جذب عناصر زنده و پویای گذشته است به منظور مددرسانیدن به حرکت و پویایی 

 ( 5-6، 1735. )ترابی علی اکبر ، "و غنای فرهنگی جامعه و تکامل اجتماعی

 اجتماعیات در ادبیات  

جامعه شناسی ادبیات ، شاخه گسترده ای است که در آن به به تاریخ فرهنگها و آفرینشها وذهنیتها در باب      

جتماعی زمان موضوعات مختلف نظر دارد و به عنوان یک شاخه علمی درکنار سایر علوم به بحث و بررسی مسائل ا

شاعر یا نویسنده که در سخن وی نمود یافته ، می پردازد. امروزه جامعه شناسی ادبی بااسامی بزرگان این علم گره 

خورده و سعی در تحکیم پیوند خود با فلسفه ، فرهنگ ، هنر واقتصاد دارد و در جامعه ایرانی ، رشته ای بود که از 

نمودن راه کاوش علمی در این زمینه به مشتاقان و پژوهشگران می باشد. بطن جامعه خودی جوشیده و در پی روشن 
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یکی از جمله علومی که در جامعه شناسی ادبی مورد نظر بوده ، تاریخ ادبیات هر ملت است که در حقیقت تاریخ 

پرداخته می واقعی آن جامعه را منعکس می نمایدولی افسوس که در آن ، تنها به شرح  حال نویسنده و آثار شاعران 

شود شمه ای از زندگی ، تاریخ تولد و مرگ و سفر و حضر و درمراحل باالتر ، تحوالت فکری و اعتقادی و عاطفی 

که گریبانگیر شاعریا نویسنده بوده ، بیان می شود اما از چگونگی تأثیر آن متون بر نسل زمان وی و نسلهای بعدی 

 کمتر می توان یافت. 

قالبهای فکری نویسنده در پیوند با ساختارهای جمعی محیط او سخن نمی گوید ، سبک کار او  تاریخ ادبیات از "    

را با تحوالت اجتماعی واقتصادی زمان او در ارتباط قرار نمی دهد، مکانیسمهای آفرینش هنری رادرآثار او به 

تفکر رایج ، نظام حاکم ، یا تحلیل نمی گذارد، اندیشه های او رادربستر زمان جای نمی دهد ، رابطه آن را با

خواستهای زمان یا منافع طبقات اجتماعی نشان نمی دهد. تأثیرکار نویسنده را بر آگاهیهای واقعی مردم روشن نمی 

دارد ، میزان آگاهیهای ممکن رادر ذهن خوانندگان اندازه نمی گیرد ، تغییراتی راکه اثر نویسنده در ارزشهای 

 و نیز استعدادات زیبا شناختی آنان به و جود می آورد ، نمی شمارد.  فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی

این بخش از ادبیات را جامعه شناسی ادبی به عهده می گیرد . این بخش رابطۀ بسیار پیچیدۀ بین نویسنده و       

فردی به ساختارهای خواننده  را ترسیم می کند و زوایای تاریک این رابطه را می نمایاند و ادبیات را از ذهنیتهای 

 جمعی از طریق انتزاعی به بررسی می گذارد و آنها را به هم پیون می زند و به قانون در می آورد. 

تولید ادبی به نویسنده برمی گردد و به پایگاه اجتماعی اش ، به  حیثیت شغلی اش ، به تصویر او در ذهن طبقات 

به تأثیری که این اقوام از آن می پذیرند، به رابطه ای که میان اجتماعی ، به اقوامی که آثار وی رامی خوانند ، 

گروههای مختلف خوانندگان با جنبه های مختلف فکری و فلسقی و روانی و عاطفی او وجود دارد. بُرد تاریخی و 

در بیرون  جغرافیایی نویسنده نیز مطرح است . رابطۀ نویسنده با مردم زمان حال و آینده اش ، چه در زادگاه وی و چه
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از حوزۀ زبانی و فرهنگی و سیاسی و ملی نویسنده نیز درحیطۀ کار تولید است. اما مصرف ادبی کار مردم است . کار 

پایگاه طبقاتی و شغل و سواد و ثروت آنهاست . در ارتباط با مکان و زمانشان ، باتوجه به میل  انگیزه شان وجود 

.) کتبی مرتضی ، "شر را ناشر می کند واز نوشته هاپدیده ادبی می سازدخواننده هاست که نویسنده رانویسنده و نا

1716  ،6-5 ) 

 تصویر سازی درشعر فارسی 

درشعر فارسی ، صور خیال نقش مهم و ارزنده ای دارندو بیان کننده حالتی و صفتی است که از رهگذر بیان 

 ارائه تصویر در شعر  . در واقعاستشاعر به شکل تصویر ، ارائه می شود و این تصویر گاهی روشن و زمانی پیچیده 

می تپد با آنکه همسویی و همراهی با حیات  زندگی همراه بوده وقلبش با آن و طبیعت اطراف خود شاعری که با

 ، متقاوت خواهد بود که البته این اختالف را در بررسی دوره های شعری نیز می توان یافت. راندارد

از آغاز دورۀ دوم که دورۀ رشد وتکامل صور خیال است تا تقریبا پایان دورۀ سوم بطو کلی ، دورۀ تحرک "

ز دورۀ چهارم به بعد دورۀ ایستایی تصویر ها آغاز می شود. در نخستین تآمّل ، وپویای در صورخیال است و از آغا

حرکت یا ایستایی تصویر را در شعر هر شاعری به نیکی می توان دریافت اما رمز این پویایی ی ایستایی و علت آن 

 را بسادگی نمی توان تحلیل کرد و توضیح داد. 

یر ها می توان تشخیص داد میزان نزدیکی شاعر به تجربه های نخستین عاملی که در تحرک یا ایستایی تصو

خاص شعری است . شاعری که صور خیال خود را از جوانب مختلف حیات و احوال گوناگون طبیعت ) و جامعه ( 

می گیرد با آنکه از رهگذرشعر دیگران با کلمات ، با طبیعت  وزندگی تماس برقرار می کند ، اگر چه ذهنی خالق 

ننده و آگاه داشته باشد وضعی یکسان ندارد. تجربۀ شعری حاصل از تماس مستقیم با ادراک طبیعت ، ناگزیر، و آفری
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تحرک و پیون بیشتری با زندگی دارد. زیرا در ساختمان هر تصویر مقدار زیادی از حرکت و جنبش موضوع اصلی 

  "گرفته می شود تابه ثبت وثبات برسد و قابل نمایش و نمودن گردد.

 ( 351-357،  1715، محمدرضا )شفیعی کدکنی                                                                                            

 سنایی و شعرفارسی 

حکیم سنائی شاعر بزرگ و واالمقام قرن پنجم و ششم هجری از جمله شاعرانی است که به حق باید او را از 

استادان مسلم شعر فارسی محسوب نمود. چون او با خلق آثاری همانند حدیقه و دیوان اشعار که به خصوص از نظر 

در روند آثار منظوم فارسی حاصل گردد و  کیفی بسیار قابل توجه اند موجب شد تا تغییر و تحول اساسی و عمیق

شعر که قبال بیشتر درجهت مدح و منقبت پادشاهان و امرا مورد استفاده قرارمی گرفت از زمان او به بعد به عنوان 

  یک وسیله مؤثر و کارآمد در خدمت تعلیم ، زهد ، اخالق و عرفان واقع شود. 

  ، مقدمه( 1731)طغیانی اسحق ،                                                                                                                   

فرهنگی کالسیک ها بسیار هم اهمیت تر از اخالق  –به شهادت آثار فارسی ، اخالق اجتماعی در ذهنیت فکری 

در این میان ، حدیقه سنایی از مهم ترین منظومه های کالسیک است که به این موضوع توجه فردی بوده است و 

دارد. سنایی غزنوی به عنوان نخستین شاعر عارفی که مضامین عرفانی رابه شکل گسترده وارد شعر فارسی کرد در 

پیداکند. )زرقانی ،یاحقی ، علی طول تاریخ توانسته مخاطبان خود رادر میان طیف متنوع و گسترده ای از خوانندگان 

 (1731دوری فیض آبادی ، 

درمورد احوال او گفته اند : ابتدا یک زندگی شاعرانه به سبک شاعران درباری داشت و استعداد گرانقدر شاعری 

را برای ارتزاق و رفع نیازهای مادی خود به کار می گرفت واز این طریق حتی در مورد کم بهاترین مایحتاج 
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. ازمضامین آثار سنایی بخصوص قصائد وی روشن می  ز قدرت قلم و اندیشه خویش مدد می گرفتشخصی ا

گرددکه در دوران قبل از تحول ، تقلید و پیروی از گذشتگان و معاصران او را راضی نمی کرد و از مدح و هزل و 

د او رازیر و رو کرد و با روی هجو بهره و نصیبی نمی برد تا اینکه یکباره انقالبی درونی و روحانی وجود مستع

آوردن به زهد وعرفان و اخالق به کلی از دنیا و جاذبه های کاذب و باطل آن دست شست و در راهی متفاوت و 

 ( 3،  1731متباین با گذشته حرکتی جدید و هدف دار را در زندگی خود آغاز نمود. )طغیانی اسحق ،

اجتماعی و نیز شعر اخالقی و عرفانی است. در میان قصایدی که سنایی در قصاید خویش ، نمایندۀ برجستۀ شعر 

تقریبا تمام شاهکارهای سنایی را درخود داردهمه نوع معنی و مضمون رامی توان یافت. از نقد کار علمای دین و 

همه و همۀ زاهدان ریائی تا نقد صوفیان دکان دار تا بازاریان و ترازوداران دزد تا پادشاهان و وزیران و سپاهیان و 

نقد اجتماعی را عرضه می کند و شجاعت او در این راه  عناصر جامعه . در اینگونه شعرها سنائی بی پروازترین نمونه

تقریبا بی نظیر است. حتی در دوره های گسستگی و عدم تمرکز حاکمیت ها کم اند شاعرانی که دلیرانه تر از او به 

که نمونۀ  –او با زبانی سخته و استوار و ساخت و صورتی متین و جذاب  نقد این مسائل پرداخته باشند به ویژه که

این انتقادهای اجتماعی و سیاسی را عرضه کرده است و آینه ای  –عالی شعر و نوع قصیده در تاریخ ادب ماست 

ساخته است که نه تنها جامعۀ عصر او را درآن می توان دید بلکه تمام ادوار تاریخ اجتماعی ما را در آن می توان 

 مشاهده کرد و شعر ، شعر حقیقی و چیزی جز این نمی تواند باشد.  

ه در زبان فارسی است که آن راباید قصیدۀ نقد جامعه و زهد وعرفان و سنایی نمایندۀ برجستۀ نوعی از قصید

اخالق خواند ودراین میدان هیچ یک از استادان بزرگ قصیده به پای او نمی رسند. ضمن اینکه ممکن است 

ما هیچ هرکدام از آنان یک یا دو قصیده در این عوالم داشته باشند که تاحدودی به پایۀ قصاید او نزدیک شده باشد ا

 کس در این میدان ، بهتر از او و استوارتراز او نسروده است. 
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 ( 11-13، 1737،  محمدرضا )شفیعی کدکنی                                                                                                  

ت و مقطعات که شامل حدود چهارده هزار بیت ازجمله آثار سنایی عالوه بر دیوان قصاید و غزلیات و رباعیا

است به منظومه هایی چون ، حدیقه الحقیقه یا الهی نامه یا فخری نامه ، سیر العباد الی المعاد ، کارنامۀ بلخ ، تحریمه 

 القلم و مکاتیب اشاره نمود. 

که مبتنی بر شیوۀ مالمتیان  مثنوی حدیقه الحقیقه و قصاید انتقادی و زهد آمیز وبسیاری از غزلیات قلندرانه وی

و قصاید مدحی توأم با تقاضاهای گداصفتانه ، به اضافه اغلب هزلیات و است محصول دورۀ دوم زندگی اوست 

هجاها را هم می توان به دورۀ اول زندگی اش نسبت داد. سنایی در قصاید انتقادی خود با لحنی تلخ وگزنده به انتقاد 

د که آنها را در ایجاد اوضاع نابسامان اجتماعی و فرهنگی زمانۀ خود مقصرمی داند. از گروهها و اقشاری می پرداز

گروهها و اقشاری نظیر علماو فقها، زاهدان و صوفیان ، سپاهیان ، کارگزاران دولت و بازاریان. این دسته از اشعار 

رابه وضوح در آن مشاهده  سنایی مثل آینه ای است که می توان نقاط ضعف نظام زندگی اجتماعی مردم آن دوره

)جامعه کرد. این اشعار حقیقتا نمودار جامعه آن زمان است چون اطالعاتی که ارائه می دهد کامال واقعی است. 

 شناسی موضوعی آثار سنایی ، نوریان ،حاتمی ، طغیانی (

 نماد در شعر سنائی 

سنائی نخستین شاعر ایرانی است که در گسترۀ وسیعی به ابداع نمادهای عرفانی در شعر فارسی پرداخت و به 

زبانی نمادین و شخصی دست یافت  که بعدها در سنّت عرفانی رواج پیدا کرد. سنایی برای بیان اسرار خویش نیاز به 

گشود که مردهشیار در این عصر کم است ،  زبانی پرظرفیت داشت.  درقصیده ای از اهل روزگار لب به شکوه
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دانایان و حکیمان خود را ازسفیهان پنهان می کنند، همه جا بوی نام و نم است و کبر و جاه طلبی بر همه جا سایه 

 افکنده . سنایی گروههای برتر اجتماع روزگار خویش را به نقد می گیرد . 

اعی روزگار، نظام داللی زبان را به هم می ریزدو زبانی نوین او با در آمیختن نشانه ها و عبارات گروههای اجتم

 می سازد که ظاهری طنزگونه اما باطنی عمیق دارد ، رمزها در این فضای طنزآمیز، آسان تر نقش خود را ایفا می

 کنند.

. باصف  شاعر در شعر خود واژه هایی که مغایر نظام ارزشی شرع اند در تقابل با نشانه های شرعی قرار می دهد

آرایی این دو گروه نشانه ها ، زبانی خالف عادت برای مبارزۀ منفی با آفات دین و دینِ منافقانه شکل می گیرد. زبان 

شاعر طنزآلود می شود و در این بافت طنزگونه این واژه ها با ماهیتی تازه می رویند. در واقع شاعر با جابجایی نشانه 

 ای را با نشانه های تثبیت شدۀ زبان می آغازد.  های زبان اجتماعی ، بازی جسورانه

برای نخستین بار درشعر فارسی ، حکیم سنایی ، عناصر اسطوره های ایرانی را که زمینه ای ملی و افسانه ای 

داشتند به ساحت تجربه های صوفیانه کشاند ، دراین بافت نوین جمشید ، کیکاوس ، فریدون ، رستم ، رخش ،... 

ی دهند. جمشید پادشاه اساطیری ایرانی به شخصیتی عرفانی بدل می شود و شاعر مخاطب را به خدمت تغییر ماهیت م

که جمشید جهان و رخدادهای نهان رادر آن می دید به صراحت به جای دل عارف می « جام جم » او فرامی خواند.

 نشیند: 

 ان تهمتن اندرعجم در جام جم می کش بس        تاکی زکأس ذوالیزن گاهی عسل گاهی لبن           

 می خور که غمها می کشد اندوه مردان وی کشد       در راه رستم کی کشد جز رخش رخت روستم 

 ( 332-333، 1735)فتوحی محمود ،                                                                                                             
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 های اجتماعی شعر سنایی  مؤلفه

برهمگان مسلم است که یکی از دالیل تغییرات اوضاع اجتماعی و فرهنگی یک جامعه ، تحوالت سیاسی است 

واین مسئله در هر زمان ، بر منش و نگرش شاعران و نویسندگان تأثیر بسزایی داشته و دارد. درزمان شاعر بزرگ 

لط سلجوقیان برخراسان می باشیم و همانگونه که در تاریخ ذکر شده غزنه ، شاهد حاکمیت غزنویان برغزنین و تس

وازمتون ادبی نیز می توان استخراج نمود ترکها عالقه و استعداد چندانی در فراگیری علم و ادب نداشتند . بسیاری از 

های اشراف و  آنان قبل از اینکه عهده دار امور نظامی و حکومتی گردند سالها به عنوان غالم زرخرید در خانه

دربارها به خدمت مشغول بودندوعقدۀ حقارت بردگی هم داشتند.این طریق اخالق را درشعر سنایی اینگونه می توان 

 یافت: 

 (  311با این همه ما را به از این داشت توانی          پنهان زخوی ترکی ما را به از این دار )دیوان سنایی ، ص 

ن پیرامون خویش و سخت در ستیزۀ با نارواییهای اجتماعی و بیداد حکّام و سنایی ، شاعری است نگرا      

فرمانروایان و همین نقطه است که شعر او رادر ردیف بهترین شعرهای اجتماعی و سیاسی زبان فارسی در می آورد و 

 ی دانست. در تاریخ ادبیات کالسیک فارس« شعر اجتماعی » از این لحاظ می توان او را بزرگترین سرایندۀ 

است شعر خیام اعتراض است به کارگاه خلقت : « اعتراض» بخش عظیمی از شاهکارهای شعر جهان ، شعر 

جامی است که عقل آفرین می زندش ، شعر حافظ اعتراض است به کارگاه خلقت و کارمحتسب نیز: محتسب شیخ 

تراض است و این اعتراض لحنی غالبا شعر اع« زهد ومثل » شد و فسق خود از یاد ببرد، شعر سنایی نیز در قلمرو 

 درشت و ستیهنده دارد. سنایی وقتی تازیانۀ اعتراض و انتقاد رابرمی دارد از خویشتن خویش آغاز می کند: 

 ای سنائی ! خواجۀ جانی غالم تن مباش           خاک را گر دوست بودی پاک را دشمن مباش     
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یک یک عناصر جامعه ای که در آن زندگی می کند از کسبه نخستین ضربه ها را برخویش می نوازد و آنگاه بر 

تا صوفیان و علمای دین ، تاقضات و دولتمردان تاسالطین و حکّام و دراین هجوم ، از هیچ چیز باک و ترازو داران 

 (73، 1716، محمدرضاندارد. )شفیعی کدکنی 

نداشتند یکی از گروههای دیگری  همچنین وجود علماء جاه طلب و ریاکار که کاری جز توجیه ظلم ظالمان

است که درسخن سنایی به آن اشاره شده ودرادامه سنایی به کارگزاران عالی رتبه حکومت و پادشاهان می تازد و 

 القاب پر طمطراق آنان را به تمسخر می گیرد و حقیقت سیرت آنها را افشا می سازد: 

 و آن دگر گه فخر ملک و ملک  را زو ننگ وعاراین یکی گه زین دین و کفر را زو رنگ و بوی         

 وز دگــر حافظ بالد ا... جهانی تــــار و مـــار ...       زین یکی ناصر عبــــاد ا... خلقی ترت و مرت       

 خویشتــن را سخــــرۀ اصحاب لشکــر کرده انـد         عالمان بــی عمـــل از غایت حرص و امــــل     

 خویشتــــن را سخـــرۀ قیماز و قیصر کــرده انــد...           خــــرقه پوشان  مــزور  سیرت  سالوس و رز     

در حدیقه الحقیقه ، تأثیر اوضاع اجتماعی ، سیاسی را درتغییر اخالق و خلق و خوی مردمان و دگرگون شدن 

 ارزشها و هنجارهای اجتماعی متذکر می گردد. 

 نوبت شــو خـی و کــــم آزرمـی است          س  روز بــــی شـرمی است                 ایّها النـا

 شحنـــۀ ظلــم و قاضـــی جهلنــــــد            زانکــه اهـل زمانــه نــــا اهلنــــد                

 ـادمان تو کـــــی باشـــیخــــرمّ و شـ          جز بــــه رنـــدی  و جز به قالشـی               

 سنایی در حدیقه خطاب به بهرامشاه ترک نژاد در توجیه پادشاهی او می گوید : 
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 ملک عــدل است و دیـــن دل پــردرد                 تــازی و پــارسی چـــــه خواهــد کرد  

 مــــرد را چــون هنــر نباشد کــــــم                  چــه ز اهــل عرب چـــه ز اهــل عجـم 

   جامعه شناسی موضوعی آثار سنایی ، نوریان ، طغیانی ، حاتمی (رک :  )                                                       

 حدیقه الحقیقه سنایی و

سراینده در آن تمام قدرت و توان شاعری خود را به نمایش گذاشته ، حدیقه الحقیقه و یکی ازآثار سنایی که 

طریقه الشریعه است و شاید بتوان گفت که در جزالت و استحکام و معانی وبه کارگیری تمثیالت در نوع خود مانند 

سنایی حدیقه خود را درقالب ندارد. حدیقه مشتمل بر ده باب و ده هزار بیت شعر ، در بحر خفیف سروده شده است. 

مثنوی سروده است. قالب مثنوی به دلیل آزادی ای که در ساختارو محتوا در اختیار شاعرقرار می دهد بیشتر از سایر 

 انواع مورد استفادۀ شاعران به ویژه شعرای متصوف بوده است و این دلیلی است بر سرایش حدیقه درقالب مثنوی.

و انتخاب این قالب شعری برای بیان اندیشه های صوفیانه ، حکایت از آن دارد که  روی آوردن سنایی به مثنوی"

این قالب ، از حیث ساختار ، در محورهای افقی و عمودی  ونیز در انتخاب وزن و قافیه و ردیف و حتی در حوزۀ 

 ( 116، 1731وحیدا فریدون ،  )"زبان ، آزادی نسبی در اختیار شاعر می گذارد.

ات مورد بحث حدیقه عبارتند از : تمجید و تقدیس حق تعالی ، نعت نبی اکرم و اصحاب ، عقل ، اهم موضوع

علم ، غفلت ، افالک و بروج ، حکمت ، عشق و محبت .حدیقه به یک تعبیر چیزی از نوع یک دائره المعارف است 

ی است و حالت کسی را که در طی آن شاعر از همه چیز سخن می گوید ، لحن او در این کتاب یک لحن تعلیم

 دارد که شنونده را شاگرد خویش می داند. 
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حدیقه چه از نظر لفظ و چه از جهت معنی تأثیر بسزایی در سخنوران متأخر از خود داشته است و بسیاری از آنها 

نه تنها زبان به مدح او گشودند و برمال به عظمت مقام وی مقر آمدند بلکه آثاری نیز تحت تأثیر کالم وی ساختند و 

الدین رومی با تمام عظمت و ابهت خود ، در باره وی چنین می  به اقتفا وتقلید نوشته هایش پرداختند . موالنا جالل

 گوید: 

 ترک جوشی کرده ام من نیم خام                         از حکیم غــزنوی بشنــو تمـام 

 در الهــی نامه گوید شرح ایــن                         آن حکیم غیب و فخـــرالعارفین

 ( 6، 1736)طغیانی اسحق ،                                                                                                                               

با بررسی موضوعات حدیقه این نکته به دست می آید که نگاه شاعران متصوف غالبا از بیرون به درون معطوف 

یلیل وقوف بر کجرویهای حاکمان و نیز انحراف مردم از راه صواب و نیز شده است . بدین  معنی که اینان ، به د

تحت تأثیر تفکر جبری ، شیوه ای دیگر را برای اصالح جامعه پیشنهاد می کنند و آن ، پشت پا زدن به زندگی مادی 

جتماعی و روی آوردن به مسائل درون است. روی آوردن به چنین موضوعاتی که حکایت از افراط و تفریطهای ا

دارد فی نفسه بسیار ارزشمند است  و می تواند تا حدی در اصالح اخالق و مرام مردم و حاکمان ، مؤثر باشد . اما در 

حدیقه سنایی این آموزه ها ، گاهی سویه ای منفی یافته است که می توان آن را نقطۀ مقابل دنیازدگی شاعران ادوار 

فضای حاکم بر شعر سنایی ، نسبت به شعر شاعران قرون چهارم و پنجم تیره از این رو پیشین و پاسخی به آن دانست .

تر شده است و در آن ، از آنچه به زندگی عادی و ارتباطهای سالم اجتماعی مربوط است ، چندان اثری یافت نمی 

 شود. 
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ات دنیوی ، جبرگرایی ، القای روحیۀ تسلیم و ترک اعتراض ، نفس کشی ، خلق گریزی ، ترک مادیات و تعلق

ترک منصب و مقام ، اکتفا به علم دین ، دعوت به سکوت و نفی خود پرستی و جز اینها ، از جمله مواردی است که 

 ( 111، 1731)وحیدا فریدون ، سنایی بدانها توجه خاص نشان داده است . 

 اجتماعیات در حدیقه الحقیقه 

حدیقه سنایی قصیده هایی با موضوع  نقد اجتماعی سروده شده باشد کم نست و دراینجا به نمونه هایی  در

اکتفا می شود که در آن  سنایی ، تازیانه انتقاد « تازیانه های سلوک ، محمد رضا شفیعی کدکنی » برگرفته از کتاب 

تا اُمرا و فقها و صوفیان وزاهدان و حاجیان و  را بر اندام یک یک عناصر اجتماعی عصر خویش ، از پادشاه گرفته

غازیان و ... نواخته و در کاریک یک ایشان به خرده بینی پرداخته است و این ، نشان دهندۀ واقعیت اجتماعی 

عصراست و چنان نیست که او با کینۀ شخصی این افراد را مورد طعن و لعن قرار دهد بلکه قراین تاریخی و اسنادی 

 ی بعضی معاصران سنایی بدست می آید همه تأیید کنندۀ این ویژگیهای اجتماعی است. که از گواه

 مرد هشیار ، در این عهد ، کم است                      ور کسی هست ، به دین متهم است 

 زیـــرکـان را ز در عالِم و شــــاه                      وقت کُرم است نـه وقت کَـرم است 

 ز سفیهـــان ، چو قدم                     هر کــرا در ره حکمت قــدم  است  هست پنهان

 و آن که را هست ز حکمت رقـمی                     خونش ، از بیم ، چـو شاخ بقم است

 و آن که بینا ست ، بر او از پی امـن                    راه در بستـه چـو جذر اصـــم است

 شرف هـر همه را                     پشت و دل ، بر شبه نقش غـم است ...از عمــم و خال 
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این قصیده در حقیقت ، فهرست گونه ای است از کاستیهای اجتماعی عصر سنایی و تاریخ سرزمین ما که غالبا 

 ( 32،  1731در اعصار دیگر نیز تکرار شده است. )شفیعی کدکنی محمد رضا ،

« یت : این ابلهان که ، بی سببی ، دشمن منَنَد  / بس بلفضول و یافه درای و زنخ زننددرقصیده ای دیگر که با ب

، در حقیقت اعتراض شاعر است در برابر مشتی شروع می شود و یکی از زیباترین قصاید سنایی به شمار می رود 

او می پنداشته اند به شاعر ضعیف و ناتوان عصر ، که در حاشیۀ شعر سنایی می زیسته اند و خود را شریک هنر 

 صِرف این اندیشه که او شاعر است و ما هم شاعریم : 

 این ابلهان کــه ، بـی سببی ، دشمن منند                     بس بلفضــول  و یافه درای  وزنخ زنند  

 د   اندر مصاف مردی ، در شرط شرع و دین                     چون خنثی و مخنّث نـه مـرد  و نه زنن

 مانند نقش رسمی ، بــــی اصل و معنیند                     گـــرچــه بنــزد عامه خطی بس مبیّنند

 (113) همان ،  برنگ و نگاری مزیّند...ه برون ، رچـگ     چون گور کافران ، زدرون ، پــر عفونتند               

بسیار قوی  امیدوار که بعضی ابیات آن ، محرومان همه  یکی از ظلم ستیزانه ترین قصاید سنایی که با روحیه ای

قرون و اعصار تاریخ ما را در ظلمت استبداد قرون وسطایی عصر تاتار وتیمور و دوره های بعد ، همچنان زنده و 

 امیدوار نگه داشته است: 

 ـال ! االعتـذار االعتــذار ای خداوندان مــال ! اال عتبــــار االعتبـــار                ای خــدا خوانان قــ

 پیش از آن کاین جان عذرآور فرو میرد زنطق                پیش ازآن کاین چشم عبرت بین فرو ماند ز کار

 پنــد گیـــرید ای سیاهیتـان گرفته جای پند                عــذر آرید ای سپیدیتـــان دمیـده بــر عـذار...
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 اندرین زندان ، برین دندان  زنان سگ صفت                 روزکی چند ای ستم کش !صبر کن دندان فشار 

 تاببینی روی آن مـــردم کشان چـون زعفران                تـــا ببینی رنگ آن محنت کشان چـون گل انار...

 (  137) همان ،                                                                                                                  

در پایان ، از یکی دیگر از قصاید شاعر شوریده غزنه یادمی کنیم که از اندیشه های مرکزی شعر حکیم است و 

اده و از کامال یادآور ساختار مجالس وعظ روزگار اوست که گوینده ، مسلمانان حاضر در مجلس را مخاطب قرارد

یونان » غربت اسالم شکایت سرمی کند و سپس تمام مظاهر این غربت را دریک یک پدیده های اجتماعی از قبیل 

یاد « سلف صالح » و دیگر مظاهر اخالقی « سنت » و سست شدن اعتقادات مردم نسبت به « زدگی ) = غرب زدگی ( 

 آور می شود. 

 پشیمانــی !  از آیین بــی دینان پشیمانــی              ـی !             مسلمانان مسلمانان !  مسلمانــی مسلمانـ

 مسلمانی ؟   دریغا کـو مسلمانی ، دریغا کــو      مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی              

 مسلمانی؟  و آن اسالما شد درد بودردا ، کج          فرو شد آفتاب دین ، برآمد روز بی دینــــان           

 ارد کرد جز اسالم و جز سنت نگهبانی ؟... که ی        امت را          یک سر همه پر دیوو پرغولند وجهان 

 ( 331)همان ،                                                                                                                                    
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 نتیجه 

بابررسی آثار سنایی غزنوی ، متوجه می شویم که یکی از ارزشمند ترین بخش سروده های شاعر غزنه ، قصاید 

گزنده و تلخ به انتقاد از  دی اوست. این بخش که مربوط به دوره دوم زندگی اوست ، در آن ، شاعر با لحنیانتقا

اقشاری می پردازد که در ایجاد نابسامانی های اجتماعی وفرهنگی  زمان خود ، تأثیر داشته اند و به نوعی آنان را 

دولت و... در واقع این دسته از اشعار سنایی ، نمود واضحی  مقصر می دانند اعم از علما ، فقها ، سپاهیان ، کارگزاران

است از اوضاع و احوال اجتماعی زمان شاعر وبیان کننده تمامی نقاط ضعف اجتماع آن روز. به این ترتیب با مطالعه 

ر جدا این اثر از یک شاعر بزرگ زبان و ادب فارسی به این مطلب می رسیم که ادبیات و جامعه ، نه تنهااز یکدیگ

 نبوده بلکه چنان در هم آمیخته اند که تفکیک آن از هم امری اجتناب ناپذیر است. در واقع :

جامعه شناسی ادبیات ، جامعه شناسی مفاهیمی مانند قدرت سیاسی و اقتدار خانوادگی و ارزشهای اخالقی است ، 

هت ، ایثارگری و عوام فریب و مادیگری و خان ساالری و آرمان خواهی است ، خدمت و خیانت ، شجاعت و بال

صدها مفهوم دیگر است. جامعه شناسی شخصیتهای ما هم هست . پدر و مادر ، جوان و کودک، عاشق و معشوق ، 

  معلم و شاگرد ، غنی و فقیر ، ارباب و کارگرو... همه در ادبیات ما توصیف می شوند. 
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