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 ی اجتماعتجلّ، اتادبیّ

 برشادی پور، جمشید پورعرب، سید مهدی موسویمرضیه    

 چکیده:           
اس . به جرأت  از هیچ گوشته و ننار وجود ددمی فلت  ثررد  های زثدگی فردی و اجرماعی  است  و جامع جمیع جنبه ،شترر و ثرر دو گسترر  ادبیات در    

منتظری بهرر و فراگیرتر از ادبیات  و، هیچ متتتأ هاداثتت  و بین  دناقوام، درك افرتتار، عتاـتت ، دداب، ستتنر، روم، من ، توان ادّعا نرد نه برای شناخ  می

 وجود ثدارد.

 ثامهمرزبان نتیته ودمنه، ،خواجه عبدالته اثصاری ، مناجات ثامه بررستی مرون ادبی ماثند شاهنامه ،است  ، فرزثد محیط اجرماعی عصترخودجا نه هنرمنددن از

 های گوثاگون دن اس  .در جتو  اجرماعیگر بازتاب فرهنگ  ،دثار منظوم ثظامی گنأوی و ... بیان

 سن  ،فرهنگ ،اجرماع ادبیات،: هاکلیدواژه      

 

 مقدمه:     
به سزاـی در سیر ترامتی  . ادبیات ـک جامره ثق ف فرهنگ مردم دن نشتور باشتدِّد مررتواثپس از تارـخ ـک نشتور میمرون ادبی ـک مت  

فهمند؛ زـرا خود ثیز جزئی از همیر مردم ننند. دثان درد مردم را میشاعران و ثوـسندگان، در جامره و با مردم زثدگی می .است ها داشترهاثدـشته

 .هسرند

احوالی نه شتتتاـد بنا به  ، دثار ونندنمک می تمدن گذشتتتره دثار و و اجرماعی در پی بردن به احوال را مرون ادبی ، ما بررستتتی وبازثگری  

 .امرهجی مردم ـرنی شناخ  روحیه ، ذوق وستیقه مرون ادبی بررسی ثوـسند. اثد: تارـخ را فاتحان مینه گلرهاثد متاحظاتی در تارـخ ثقل ثشد 

 

 بیان مسأله :       
 و های اثستتاثیدموز  دـگری بیان اختاق و های هنری زبان وـری جتو  .استت ادبیات در ستترزمیر ما بار دو مستتتولی  بزر  را به دوم داشتتره

 شود . نه از دن به ادبیات ترتیمی ـاد می اجرماعی

 ،اثد به مأاز، نناـه، اـهام، ابهام، رمز و اشتتار تواثستتره مرون ادبی مااـر پژوه  پاستت ی استت  به اـر پرستت  نه دـا هنرمندان و دفرـنندگان 

 ؟ثقد ننند  را بیان ومساـل اجرماعی 

 نردن مواد خامی نه امروزمرزو بوم دردـینه ادبیات اس  و ه  فراه  ل اجرماعی اـربرخی مسائپیداست  نه هدف اـر پژوه  ه  شتناخ   

 های گوثاگون اجرماعی باشد . عرصه در ثوـسندگان شاعران وراهنمای عمل  برواثد

 ضرورت تحقیق  :       
های مهاج  اس  امان فرهنگهای اساسی ما برای بقا در هأوم بیبوم ـری از ضرورت و اـر مرز روـدادهای اجرماعی و تارـخ ،شناخ  فرهنگ 

  .نند ـاری میسوخره بیان مساـل اجرماعی وبیداری مردم دلما را در  دشنای دردفرهی ره و  ادـبان ،و اـر شناخ 

 ها وتعور اثدـشتتته دهد تا ه  با تحول ودن به م اطب اـر امران را می هاستتت  نه معالرهاورهای ژرف مت ب ها واثدـشتتته ادبی دـینه دثتار

 گیرد. ها بهر صورت ناربردی از دن ه  در زثدگی خود به اجرماعی دشنا شود و های فرری وجرـان

 روش تحقیق :         
رناد به سه طورنتی روم نار در اـر ثوشرار، اباس .  ای اثأام پذـرفرهخاثهی منابع نرابپاـه ه روم توصیلی براـر پژوه  ثظری و ب ماهی  

 تلسیری اس  .  -ی با بهر  گیری از روـررد تحتیتی و تا حدّ (ثررمرون ادبی)ثظ  و

 پیشینه تحقیق:      
نارهای ارزشمندی ارائه داد اـر موضوع   ثظران زـادی درباراـر تحقی  باـد گل ، تاننون پژوهشگران، ثوـسندگان و صاحب هدر مورد پیشتین

، پژوه اـشان دثاربه جز بسیاری دارثد ، خور ذنر در و نه نارهای ارزشمندنوب ثام بردعبدالحسیر زرـر ازدنرر توانمی وـژ  در قرن حاضراثد؛ به

 ر ثیس .در اـر مأال نوتا  میسّ ها،دن هچاپ شد  نه ذنر ثام همهای دـگری ثیز در ارتباط با اـر موضوع به صورت پرانند  
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د ااقرصتتاد و... ـک ثه حروم ، پرورم، و ادبیات ثیز ماثند خاثواد ، دموزمپذـر استت  . ارتباط مرقابل ادبیات و جامره امری روشتتر و تردـد ثا

ادبی ، ماهی  دن درپیوثد  عتمی محروای اثر معالره شناسی ادبیات،اـر اساس جامره ـرنی رـشه در زثدگی اجرماعی اثسان دارد. بر اجرماعی اس ؛

 (65: 8731های زثدگی اجرماعی اس  .)سرود ،با دـگر جنبه

اثگیزترـر ثمودهای مستتاـل  اجرماعی درجهان استت  . خاث  هیأان از داری ومبارز  با برد  های ادبیات پاـداری وجتو  ازعموت   نتبهداستتران 

ای ابقهسجوم بیوجنب ،پوس سیا درمیان مبارزان  نشد وود بردگان سیا  را به تصوـر میلدمحن  ، جامرهداسرانبا ثوشرر اـر «هرـ  بیچراسرو»

  اثدازد نه سراثأام دن ،صدور فرمان الغای بردگی بود. را  میبه
ـری از مرتا های منظوم باشتتتد. قالب بازیدر  زبان نودنی و نند . اگرچه بامی را بازگو اجرماعی باشتتتد حقاـ   بته هر زباثی نه مرون ادبی

ثظر دنرر محمد رـحاثی اـر  ا طب مّا ،اثدن را ثظمی مهمل خواثد دای از محققان های منظوم ما در گذشره بازی اتل مرل توتوله اس  نه پار بازی

 ، همهاس در پی ثیاز خود سری نرد ، دگا  قوم اـراثیوح جمری و ثاخود فرماـند: رهدفمند ، مرنی دفرـر و نامتا جه  دار اس  . اـشان می ،سرود 

 گر اـر ثظ  اس  به، چیر و فارس نه رواـ ادی دـینی خود شترـک نند. ثام عرب،نرد، ترك، هنداقوام عال  را به ـگاثگی فرا ب واثد و دثها را درشت

 ثد.اه  قرار گرفره درننار ،و نامتا رازدمیز در بیاثی دهنگیرتدبیری هوشمنداثه 
 ثدازد  واذهر و روح ثوـسندگان ساـه می تاب سیاسی نه بر زد  و فضای پرتب ودهد نه فضای بسره و خلقانثگاهی گذرا به گذشره ثشان می

زها و مأا، ها، اسررار گیری بسیاری از تمریل هاموجب شرل ،د در بیان ثظرـات اجرماعی و سیاسیهمچنیر سترگرداثی دثها در میاثه ادبیات و ترهّ

ماعی اجر-ی روشنگری سیاسیها را زائید ها و تمریل، افساثههاتوان داسران. بنابراـر میاس طورنتی ثوعتتتتی دفرـن  ادبتتتی شد ه ها و بنناـه

 .   دگاهان داثس 
عبید زاناثی  مسرقی  اس .های بیان فیرهای اجرماعی و فستادهای حروم  ـری از را و شتوخی برای جنگ با زشتری نارگیری ستتاح طنزه ب

                              گوثه به ثماـ  می گذارد .  اـر دـدگا  هاـ  را در مورد حروم  و اثرقادات تت   را از وضع اجرماعی موجودنراب موم وگربه، در
                                                                         بیا بشنو حدـث گربه و موم             عقل و داث  و هوم  اگر داری تو                    

 نه در مرنای دن حیران بماثی                     ب واث  از براـ  داسراثی                         

                                                                         :فه  ننیشد  را ـرنی ثی  خواسره« مدعا»گوـد نه فرض مر از موم و گربه دثس  نه تو در اثرهای قصه می

 نه شوی در زماثه شاداثا            جان مر پندگیر از اـر قصه

 مدعا فه  نر پسر جاثا               فرض از موم و گربه بر خواثدن      

اثد و اوضاع زماثه ها مرداثی بیدار و دگا  بود یار مه  اس  و دن چه روشر اس  اـر نه دنبین  اثرقادی و ثظرگا  اجرماعی اـر طنزپردازان بس

دزردگی را ها اـر دلاثگیز دنهای خند تواثد در پشتت  لعیلهروشتتر بیر می اثد و خواثند را به هیچ روی ثمی پستتندـد  و از دن دزرد  خاطر بود 

 دشرارا ببینند.

حراـات از جمته اثواع  اـرهسرند. ، اجرماعی و سیاسی دارای مضامیر اختاقی ساد  و، اثدستی از زبان حیواثات ثقل شد حراـاتی نه در دثار فار

 تارـ چه »شوثد.گا  استردلال محستوب می بیان و ابزار ها ازدراصتل اـر حراـ  دارد و مردم اعربار و رواج بستیارداشتره و ادبی است  نه ثزد همه

عقاـد  ها برای ابراز، روشنلرران و اثدـشمندان و اهل قت  از دناس نرد دهد نه هر زماثی مناستب بود  واقرضتا میحیواثات ثشتان میهای حراـ 

 ( 138:  8718) شمیسا ،  «گرفرند. میدار اجرماعی بهر   خود و اثرقادهای ثی 

، تمیهای عای برای بررسیان از دثاری چون نتیته ودمنه و مرزبان ثامه توشه، می توهای بیان شد  در مرون ادب گذشرهبنابراـر از میان اثدـشه

راـ  ح :توجه ننید از مرزبان ثامه «دوست  با شبان گر  خنیاگر»اـنک به داستراثی باعنوان  برگرف . اجرماعحروم  و  عمتی و منعقی در زمینه

ی اچش  او به بزفاله بگش .بسیار  ،حوالی شرارگاهی نه خواسرگا  رزق او بودروزی در داشت . ای وطر است  نه وقری گرگی در بیشتهچنیر دمد 

رمود مرا شبان به ثزد تو فرسراد و ف :پی  رف  و گل اثدـشید. ، بزفاله داثست  نه وجه ختا  جز به لع  احریال ثروان بودافراد نه از گته بازماثد 

 ازد.ستردـد و طبع را بهرراز ثشاط دن به وق  خوردن مر فذاـی نه به نار بری ذوق را مواف  نه مر ساز فنا برنش  و سماعی خوم دفاز ثه  تا تو را

. دن از نوهستتار به گوم شتتبان افراد ستتینه را دهنگ چنان بتند نرد نه صتتدای بزفاله از ستتوز حادثه ثاله رف .بزفاله  گر  در جوال عشتتو 

اثوی سر به ز، خاسراً اًای گرـ   و خائبه به گوشهگگر  ازدثأاـزد. ، چون باد به سر گر  دوـد و دت  در خرمر تمنّای او چوبدسری محر  برگرف 

 (  51 ،8711) وراوـنی : ورزـدم.ال جاهتاثه و اهمال ناهتاثه بود نه مر مهتلرّر ثهاد نه اـر چه ا

ها مرنی اثد نه در پش  مرنی ظاهری دنها و وقاـع طوری اثر اب شد ها و صحنهتمریتی از جامره اس . ش صی  ،اجرماع حیواثات در جنگل

ی زورمدار جامره زـرك و هوشیار جامره اس  نه با زـرنی تمام از دس  گر  نه ثماد طبقه ثماد طبقه ،بزفاله دراـر داستران؛ دـگری ثهلره است 

 ـابد.اس  رهاـی می
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، عرفاثی و مذهبی به ای اختاقی، سیاسی، اجرماعی، ستعحی ظاهری و سعحی پنهاثی نه در دن ثررهداردـر رو داستران تمریتی دو ستع  از ا

 و ماـه داردبیان می ،مقام تمریل دارد و حقاـقی اثرارثاپذـررا درخواثند  را به اثدـشه وامی، ثوـسند اس . شد  به ثماـ  گذاشره ،تتتدطنز ـا به جتتت  

 ثماـد.فراه  می عبرت اثدوزی را 

روشتر عصر فزثوی اس  نه ثوـسند  با  تارـخ بیهقی دـینه .، ستیاستی و فرهنگی در خود داردز مرتومات ادبی، اجرماعی، گنأی اتارـخ بیهقی

 اس  .ام ثق  بسرهخود بر دفرر اـّ تواثای های زثدگی اجرماعی را با خامهبیشرر جتو  ،ثگریبینی و ژرفبارـک

اـر  رترـر عامل داساسی اس  و شد  نارگرفرهه ها به صورت مأهول بفالب فرل ،است  براثگیزلمّت  ها درتارـخ بیهقی ثیزبررستی فرل ه وتوجّ

و دو پیک را   " ثوـستتتد، میدثأاـی نه حستتنک را می خواهند به دار نشتتند مرتا .چیزی جز اخرناق اجرماعی و ستتروت عمومی ث واهدبود ،امر

 (174،ج اول:  یهقیب خـ)تار "قردن می خواثدثد ......ان، اـسراثید  بودثد نه از بغداد دمد  اثد و قردن خواث

 دور  باـد ادبیات هر .ماثدها باقی میـابند. ابراد زـبا شتتتناخری هر نار ادبی برای قرنتمتامی جوامع از طرـ  خت  دثتار ادبی خود ، هوـ  می

: 8766)شیرواثتو،. شتناستی دن دور  بداثی در ثریأه همچون منبری برای بررستی جامره اوضتاع اجرماعی دن دور  و را بردمد  از شتراـط و تارـ ی

851 )  

 اجرماعیفردوسی گذشره از ثوع اجرماعی دن ـرنی حماسه، احساسات میهر دوسراثه و برتری های قومی و متی را نه خوا  ثا خوا  امری  شاهنامه

 درزوهای ثمودار و اس  اـراثی قوم عاطلی و اختاقی های ارزم از مظهری...  و سیاوم ، رسر  چون شاهنامه پهتواثان و قهرماثان د.نناس  معرح می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . خوـ  شهر درمان ساخرر در فردوسی

ضحاك نه پادشاهی فیراـراثی  ،دراـر داسران .ردوم دراـر قسم  خالی ازلع  ثیس نامه از جمته ضحاك ماهای ثمادـر شاهاشار  به داسران

 نند.دوشتت  می خوراك مارهای روـید  بر ،مغز جواثان اـراثی را نه ثماد تلرر اـراثی استت  او .ثلس استت  ثماد ،ننداـران حروم  می بر استت  و

 .ثدامصتحان اجرماعی ثماد ،ننندگوسلندان برای فذای ضحاك اسرلاد  می جای نشرر جواثان اـراثی از مغزدراـر داستران نه به ،گرماـل ارماـل و

 زثدصاحب فر ،برثدسرمی هزارسال در شبسران ضحاك بهبه نه ثزدـک  ه به اـرتوجّ دخرر با اـر دو فرهنگ اـراثی هسترند. ثماددخرر جمشتید  دو

ر فاری ب نه نشره شود درجای اـر ضحاك به ،پاـان داسران در ای ث واهد داش .بیگاثه ثریأه دردمیزم با فرهنگزـرا فرهنگ اـراثی ، شتوثدثمی

  ما خواهد بود.  امرهج ما و ها برط ضحاكتستّ امران رهاـی و، دن نه هرجامره،  اـر درحر  هشداری اس  بر شود ومی به بند نشید 

و  س مرتاشی شدن مرانز عتمی و فرهنگی، ـ ،های سیاسی و اجرماعی، بحرانمغول ، حمتههای تارـ یشرس عصتر حاف  ، دوراثی اس  دشلره و 

ارهای با شرسرر هنأ ،  ثداردسازم و تستی . حاف  اـر عارف رثد نه سر جامره ساـه گسررد  بود رـاناراثه بر یثابساماثی، فساد اجرماعی، رفرارها

 .ننداـر میاثه ترییر می در حقاـ  اجرماعی را عرـان و بی پرد  بیان  و جاـگا  اثسان را ،طنزد و گاهی به گاهی به ج ، جامره

 3/  13:  8ج            زاهد فرور داش  ستام  ثبرد را              رثد از ر  ثیتتتاز به دارالستتتتتام رف     

  3/  871:  8ثلاق وزرق ثب شد صلای دل ، حاف            طرـ  رثدی و عش  اخریارخواه  نرد      ج   :ـا 

  1/  117:  1ج          رثدی دموزونرم نر نه ثه چندان هنرس       حیواثی نه ثنوشد می واثسان ثشود  : ـا

سری و دومبنای اثسان حاف  بر فتسلهگیرد. رـاناراثه قرار می های خودپرسراثه وبرتر از متاحظات اجرماعی و اثگیز  اثستاثی  در دـد او لازمه  

 جود ثدارد . قاموس او جاـی برای اذـ  و دزار، خودپرسری و رـا و . درس ب شیدن به حیات ددمی اس تقدّ

 5/ 33:   8ج       مبام در پی دزار و هرچه خواهی نر         نه در شرـر  ما فیر از اـر گناهی ثیس        

رواج دهند. شاعراثی ماثند ادـب  ،ثقد اجرماعی را چه در شرر و چه در ثرر نردثدران اـراثی سری روشنلرران و مرلرّ ،از اوان مشروطی  در اـران

شرر را در خدم  اجرماع و سیاس  می داثند و از دن برای بیدار نردن مردم  ،عشقی و دـگرانبهار و میرزاد  الممالک فراهاثی، ده دا، ثسی  شمال، 

 رود. مرتاشتتمارمیه القای افرار واثدـشتته ب غ واترـر وستتیته برای ابتیعال واقع بهررـر و در ،ثظر اـر روشتتنلرران ادب از و شتترر .استترلاد  می ننند

 نند: های اجرماعی را بیان میدشلرگی ملاسد و ای ازهدردن شمّ و دهدعی اثرشارمیمسمّ 8711الممالک فراهاثی درسال ادـب

 برـدثد                   اوراق رـاحیر را طومار درـدثد مرفان بساتیر را منقار

 دوـدثد خوار  به گتزار چرـدثد            گرگان زپی ـوس ، بسیارگاوان شر 

 افیارخرـدثد ـاران بلروخرندم وبازار نشیدثد               سوی تا عاقب  او را

 (18: 8761خرـدار! )زرـر نوب، اوخ به فروشند ، درـغا، ز                    

 اس :خون جواثان به باطل به زمیر رـ ره و اس  نه وطر از دس  رف  بتند ـر ثیزالدّاشرف فرـاد

 محر وای              ای وای وطر وای اثدو  و گردـد  وطر فرقه 

 فر وای                ای وای وطر وای روـد ازپی تابوت وك زـد وخی

                                           نند:    میسّت  رود اظهاراـر نه مشروطه دارد ازمیان می از دارد وقزوـر فرـاد الامان برمی ده دا درمرروبی از
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 رسد امروز الامان دخو             بسوخ  ازف  مشروطه اسر وان دخو به عرم می        

 (14-17)همان:  بار  خاثمان دخو ـاد رف  به ـک اسربداد                ز ظت  و درـر ولاـ  قزوـر ز      

 ـری از اشرار زـبایگیرد. بهر  می ای خودهابتاغ اثدـشه برای مبارز  با ملاسد اجرماعی و ،فرراثی است  نه از ستتاح شرر از روشتر پروـر ثیز

 موران اشار  دارد: اجرماعی و فساد والیان و م شرر مس  و هوشیار وی اس  نه به اوضاع ،نه مضمون اجرماعی دارد پروـر اعرصامی

 افسار ثیس ، دوس ، اـر پیراهر اس مس  گل : ای         محرسب مستری به ر  دـد و گرـباثتت  گرف 

 گل : جتترم را  رفرتتر ثیتتس ، ر  همتتوار ثیتتس          رویمسری، زان سبب افران و خیزان میگل : 

های مردم را در برگرفره حان  شرع تا تمام تود  وس حروم  أنه از ر، ضتتات اجرماعی اشار  داردپروـر به اوضتاع و احوال و مر ،در اـر شترر

 بیند.داثد و هیچ ش ص صالحی را برای اصتاح جامره ثمیموران دولری ثیز می من و ارا ثاشی از عمتررد حانم دناس  و 

 
 

. دننن برداریثموثه ،بسررجامره های ثهلره درد اـ از مضتامیر وثوـستندگان زـادی تواثسترند های بستیاری اثأام گرف . تتامدرزمینه ثررثیز 

دوران مشروطه اس  نه تواثس ،  گراندفرـن  مردود از او اس .سیاسی را قصد نرد  -مرناـی اجرماعی ،هاـ داسران پس ظاهر در دل احمد، جتال

  ادبیات بگنأاثد. قتمرو زـبای ساد  در هاـی نوتا  ودرضمر داسران اجرماعی را -مسائل عمی  سیاسی

ه ارائ ازثظرگا  تصوـری و دثار او اـران راثشان دهد.های جامره تتاط  براود و ژرفاها را فام هموار  سری نردفیرداسراثی جتال دردثار داسراثی و

 ترـر ترس ورا بدون نوچک درای ش صی خود اثدـشه و تا ،قالب داسراثی بهر  برد از داسران و های نتامی جای خاصی دارد. اوثگار  اثدازها وچشت 

      (848:  8731د. )پارسی ثژاد ، ی معرح سازواهمه

 .از مسائل اجرماعی برساثد تراو را به درنی سرشارتر و عمی  و خواثند  را بیدارنند عواط  خلره ،اس تواثسره ،نههای جتال اـراز موفّقی 

 نتیجه:      

قدرت ، با اجرماعی و سیاسی شاعران با شور و شرور توان به خوبی مشتاهد  نرد. ادـبان وهای پیوثد میان ادب و اجرماع را در دثار ادبی میرگه      

ثوـسندگان در میان ظتمات جهل و  شاعران ومسائل اجرماعی بردورد  ساخرند. اثرظار جامره را به دگا  نردن ثسب  به  ،و چیر  دستری هنری خود

یان اـر برای بهای م رتلی شیو  ،ه به مقرضیات زماثی و مراثیاثد و با توجّوقاـع را با دو چش  روشر و ژرف بیر خود به خوبی دـد  ،جامرهاسربداد 

  .حقاـ  برگزـدثد

در دثاری اختاقی اثدرز  و پند توصیه وو عبید زاناثی های های اثرقادی در قالب طنتتتتتز و هتتزل دـدگا ، شاهنامه فردوسیهای  پردازیداسران    

 از و مرنوی ، منع  العیرمیان مرون عرفاثی از ، مرزبان ثامه ومرل نتیته ودمنه ،زبان حیواثات حراـات ثمادـر به .قابوس ثامه، ستتیاستت  ثامهچون 

  . هسرنداـر دس  

اس . از طرفی، اـر اثرقادها داشرهها دنت ثیر زـادی در بیداری جامرة عصر  شتاندثاردر  ثوـستندگان شتاعران وثقدهای اجرماعی و ستیاستی       

شناخ   ادبی ودقی  دثار  با معالره ثظر قرار دارد.   زـرنه رفرارشتان در جامره به دقّ ،ها بداثنداثد تا دنی برای حانمان جامره بود هشتداری جدّ

 .شوـ  بیشرر دشنا می ثوـسند  شاعر وبا اوضاع سیاسی و اجرماعی عصر  ،هادناثرقادهای اجرماعی و سیاسی موجود در 
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