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 ماندگار ای ادبار، اندیشه
 

 فراز رامینا آتش  

 کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 چکیده

های مهمّ در تاریخ اسالم و ایران به شمار آورد، چرا که در این روزگار، حوادث های پنجم، ششم و هفتم هجری را باید از دورانسده

بدبینی، ناخشنودی از اوضاع سیاسی و اجتماعی، ، در آثار ادبی و تاریخی این دوره، ساس اینبر ا. مهمّ داخلی و خارجی رخ داد

توان در وضعیّت دالیل آشکار این امر را می. ناپایداری جهان و نیز، دعوت خلق به ترک دنیا، زهد و نظایر این افکار، مشحون است

آنان، افزایش یافت ة رة مغول و ظلم و ستم عمّال دودر ایران که با حملسخت و دشواری که بر اثر تسلّط ترکان و رواج بعضی مفاسد 

گفتنی است که با رواج بیشتر مفاسد اجتماعی، به . ترین شرایط مقرون ساخت، جستجو کردو محیط اجتماعی ایران را با دشوار

رضایتی خود کنایه، نا ان با زبان طنز، تمثیل وبینیم ادیبان و مورّخچنانکه می. تر شدتر و سختهمان درجه هم این انتقادات، شدید

باید  .جلوه و نمود یافته است... و "گار غدّار و زمن پر محن و فتنروز"، "ادبار زمانه"کرده و در کتب آنان با عباراتی چون را ابراز 

هایی چون نبوده، بلکه ناکامی ها، تنها به دلیل شرایط نامطلوب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیاشاره کرد که این شکایت

توان دریافت تر، میقکاوی دقیوبا کند. گذار بوده استدر این زمینه تأثیر.. .ها و دسایس وگرفتار شدن در توطئه برکناری از قدرت،

ار این عبارات، که در تکربنابراین . شودهای بعد نیز، مشاهده میها، محدود به این قرون نبوده، بلکه در کتب دورهرضایتیکه این نا

نمود پیدا کرده، نشان "سال به سال دری  از پارسال  "المثل بسیاری از اوقات تاریخ ایران، سایه افکنده و بعدها نیز به صورت ضرب

 . از زنده بودن این اندیشه دارد

 ادبار، زمن پرمحن، روزگار غدار :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

انگارانه دیده برحسب نوعی عادت ذهنی، اخالق ایرانی نیز ذات. نی، توضیح رضایت بخشی نیستخلقیات ایرا 4یباورانهتوضیح ذات

های شخصیّت اجتماعی، اما براساس رهیافت. شود، گویا ایرانی جماعت ذاتاً چنین و چنان است و اخالق و روحیّات خاصّی داردمی

ها به شرایط خلق و خوی متحقق مردمان، پاسخ آن. آورندایی نمیمردم با خود، خلق و خویی ذاتی و پیشینی به عنوان یک طرح نه

زیست تاریخی و محیط نهادی خودشان است؛ مردم درصدد سازگاری با شرایط زندگی خود هستند و در این راستا به تدریج، صفات 

  .ها استایرانیة گرایانباستان این صفات و افکار، رو به قهقرا پنداشتن زمانه و رویکردة از جمل. آموزندو رفتارهایی را می

 2زمانه میل به ادبار"های پنجم، ششم و هفتم هجری، با چنین اندیشه و تعبیری چون تعبیر در آثار ادبی و تاریخی قرنچنانکه 

-ان ما میو امروز بدین روزگار آنچه بر دست و زبان امیر...": الملوکو تعابیر مشابه، چون نصیحه( 36-33: ق.ه4123منشی، )"دارد

و مقصود ما اندرین .... چنان که ما بدکرداریم و با خیانت و ناراستی و ناایمنی، ایشان نیز ستمکار و ظالمندو هم. رود، اندر خورماست

: 4963غزّالی، ) "...دوستبسیار گفتن آنست که روزگار ما سخت ناموافقست، و مردم، بد و غافل، و سالطین بدنیا مشغول و مال

این کتب، به غیر از کارکرد تولید اطّالعات و دانش، کارکرد دیگری در قالب یک . شویممواجه می... و( 411 -413و 441 -413

ها و تأثیرپذیریشان از شرایط موجود و اینکه از به افکار نویسندگان آن توانکه با بررسی این آثار، می. مضمون پنهان دارا هستند

سال به سال » المثل درستی از تداوم آن، در قالب ضرب اند، پی برد، تا بتوان تحلیلادبی نداشته پرداختن به ادبار، برداشتی صرفاً

  .، ارائه داد«دری  از پارسال

                                                           
1
 -Essentialisty. 

2
؛ منهزم شدن و گریختن در جنگ؛ نگون بختی، سیه روزی (4334/ 3 :4921دهخدا، )ردن، پشت دادن، سپس رفتن پشت ک: ادبار، در لغت به معنای واژة  - 

اصطالحاً به  و در این پژوهش،( 231/ 4 :4914، فرهنگ بزرگ سخن همان؛ انوری،)دولتی، بدبختی، مقابل اقبال ، بی(در تداول فارسی دشنام گونه ایست)

 .ردن و روگردانیدن روزگار به کار گرفته شده استمعنای نامساعد بودن، پشت ک
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 بازیادبار و زبان-

دیشه و توان جدا کرد، البته تبلور ان است، چنانکه آن دو را از هم نمی شک گوهر زبان، پیوندی استوار با اندیشه دارد و با آن یکیبی

ی به دست اهر لفظ یا عبارت در زبان، دورنمای پیچیده. شودهای زبانی ممکن میحقیقت در زبان ادبی و هنری، بهتر از دیگر گونه

چه بسا که . کالمی استة هر زبانی دارای انگیز. اش پی بردها و ذهنیّت گویندهمایهتوان فکر کرد و به بن اش میدهد که دربارهمی

  .ای نهفته دارندهایی چون ادبار، اندیشهشناس نیز، در پس واژهدگان و متفکران سخناین نویسن

باید به  از این رو، قبل از هر چیز می. داردوی ة ای در پیدایش اندیش ر و نیز تجارب شخصی او، نقش تعیین کنندهمتفکّة ات زمانتحولّ

در ادامه، اوضاع سیاسی و اجتماعی کسانی چون غزّالی، نصراهلل  بنابراین .ه کردزیسته، توجّ ر و دورانی که او میتاریخ زندگی متفکّ

ه به تمام ر، توجّمتفکّة ه به زندگی و زمانا مراد از توجّامّ .ذکر خواهد شد.. .منشی، سعدالدّین وراوینی، سعدی، بیهقی، راوندی و

نویسنده، که نقش ة هایی از زندگی و زمانبررسی قسمتگزینشی، به  هیحوادث تاریخی و زندگی نویسنده نیست؛ بلکه باید با نگا

توان رواج و می پس ،ات زمانه استاز تحولّ متأثّرر متفکّة از آن جا که اندیش .اند، پرداخت او داشتهة ای در پیدایش اندیش کنندهتعیین

 . ها، توضیح دادو دگرگونیات تحولّرا با توجّه به  رفکّت تداوم

    7و  6، 0اعی ایران در قرون اوضاع سیاسی و اجتم-

ها به قدرت رسیده بودند، در تنعّم زندگی شهری و ها و روستاعام و چپاول شهروارد که با قتلدراین سه قرن از تاریخ ایران، اقوام تازه

فشار بیشتری بر کشاورزان گزید و ای برداران تازههای مالی خود، تیولداران و اقطاعحکومت، برای رفع نیاز. ور شدنددرباری غوطه

با افزایش خشونت، بحران مشروعیّت نیز بیشتر شد . وارد شد و به دلیل ناپایداری ناشی از نبود مشروعیّت، به خشونت بیشتر گرایید

که  شد تا زمانیاین دور تسلسل، موجب فشار دائمی بر مردم و تضعیف حکومت می. یافتو در نتیجه ناپایداری حکومت نیز، افزایش 

وصّاف،  .توان از دوران غزنوی تا قاجار به روشنی دیداین روند را می. قوم تازه نفس دیگری از گرد راه برسد و حکومت را ساقط کند

« ای بوده استای، غم خانهسرایی و در هر کاشانههر سرایی، نوحه»ای سخن گفته است که در آن در توصیف این دوران از جامعه

  (.964 /2: 4991وصّاف، )

فقدان . رو شدندبههای شرقی خالفت، مقارن تهاجم مغول با اوضاع و احوال ناخوشایندی روسرزمینچنانکه در قرن هفتم هجری، 

ها به های فراوان امیران بالد برای کسب قدرت بیشتر، ستم والیان و حاکمان شهرها، درگیریحکومت مرکزی مقتدر، تعدّد قدرت

عبّاسی، رویارویی و ة ای سلطان محمّد خوارزمشاه، قصد خلیفه الناصر برای تجدید مجد و عظمت از دست رفتهخواهیمردم، افزون

ها، پی مالیاتدرهای مذهبی، افزونی پیها و مشاجرهگری صوفیان، تعصّبهای اسماعیلیّه، خرافیدرگیری خلیفه و سلطان، فتنه

چنین برآمدن حکومت هم. رو بودندبهها با آن روکالتی بود که مردم این سرزمینهای گوناگون از جمله مشقحطی، زلزله و بیماری

ای بود که موجب تحوّالت عمده در جهان اسالم، و به ویژه شرق مسئلههای مغولستان خان در دشتنفس و مقتدر چنگیزتازه

مقارن با ة اوضاع آشفت. ز تهاجم مغول آسیب دیددیگر عالم اسالم، اة شرقی خالفت اسالمی، بیش از هر نقطة حوز. اسالمی گردید

-الطوایفی و تسلّط حاکمان و امیران بیخان، هم چون فقدان یک حکومت مرکزی مقتدر و در نتیجه گسترش ملوکتجاوز چنگیز

ها و درگیر میناین سرزة در این هنگام اوضاع و احوال آشفت. کفایت بر این مناطق، عامل بسیار مؤثّری در شدّت صدمات وارده بود

استفاده قرار خان، مورد سوءای از سوی چنگیزهای صلیبی، به نحو بسیار زیرکانهبودن عالم اسالم با مشکالت فراوان و از جمله جنگ

 . گرفت

-می تالش بسیار زیادی برای نگهداری حکومت ،با وجود این که صاحب دیوانان و وزرا در ایران، ایلخانیبا روی کار آمدن خاندان 

هایی باشد که این هکشتند و شاید این از بلیّها را میآن ،نسبت به آنان بدبین شده ،با کوچکترین خطایی ،ا ایلخانانامّ ،کردند

دیوانان برجسته خالی همین امر باعث گشت تا دستگاه از وجود صاحب ،رویمرو بود و هرچه به سمت جلو میبهبا آن رو ،حکومت

یی کوتاه سخن آن که عامالن حکومت چنان رفتار ددمنشانه. دیدندچیزی نمی ،کسانی افتد که جز مال و منالگردد و دور به دست 

گزیدند و با مردم کرده بودند که به محض نزدیک شدن گیرندگان مالیات، اهالی روستا، کاشانه را رها ساخته، فرار را بر قرار برمی

شدند و کار چنان شده بود که ها پنهان میها و در میان ریگتند به جایی بروند، در کاریزتوانسها که امکان فرار نداشتند و نمیآن

 .به راستی هرگز مملکت، خرابتر از آن ایّام نبوده است: اندگفته
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یاسی و هایی در زندگی سبریم که این افراد با شکستها و ناکامیاز سویی دیگر، با بررسی زندگانی هر یک از این متفکران، پی می

طبقات متوسط  افرادرواج داشت که  چندان ،بازار چاپلوسی و دسیسه او،ة دورغزالی، که در  اند، از جملهرو بودهبهاجتماعی خود، رو

پس از وفات  وی، برای یادگیری علم، بسیار تالش کرد و بنابراین. شدنداجتماع، برای ترقّی، سختی فراوانی را متحمّل می یا پایین

به لشکرگاه ملکشاه  ،(93 :4963کوب، ؛ زرّین211-211/ 33: ق.ه 4143ابن عساکر، )ق .ه131، استادش، به سال جوینیامه علّ

-و به خدمت خواجه نظام( 93: 4963کوب، زرّین؛ 343: 4963فاخوری و جر، ) راه یافت ور واقع بود،بکه در نزدیکی نیشا سلجوقی،

فاخوری ) بغداد برگزیدة به استادی نظامیّ را او ،الملکدیری نپایید که خواجه نظام و( 41: ق.ه 4141غزّالی، ) الملک طوسی پیوست

و ق .ه113الملک در رمضان سال قتل خواجه نظامغزّالی شهرت و محبوبیّت خود را مدیون خواجه بود و با (. 343: 4963، و جر

این شرایط، (. 63همان، ) تنها یافت، پر بود ،عیان و مخالفانکه از مدّدر بغداد، ، خود رابعد از آنمدّت کمی  ملکشاه مرگ سلطان

ق .ه 131 تا 111از سال  چهار سال در منصب مدرّسی نظامیّه باقی ماند و داد، به هر صورت غزّالیغزّالی را سخت در تنگنا قرار می

دیدگاه غداد از سوی غزّالی، کسی که از ترک ب. شام و حجاز شد هیعزلت اختیار کرد و راة ی متعارض، گوشحتّ به دالیل مختلف و

بالطبع شرایط سیاسی و اجتماعی، در این  .جای بسی تأمّل است، (31: 4933، الیغزّ) انسان،گریزی از زندگی اجتماعی ندارد وی،

جلوس بر توسط فدائیان اسماعیلی و زخمی شدن سلطان برکیارق پس از  الملکقتل نظام تأثیر نبوده است؛ از یک طرفتصمیم بی

-ترس ایجاد می ،شک در غزّالی نیز بیای از جانب باطنیان دانسته شد؛ تخت سلطنت، توسط یکی از پرده دارانش که آن نیز توطئه

از سویی دیگر، وی، به این امر که محمود، جانشین ملکشاه گردد، رضایت داده بود، اکنون که برکیارق به (. 212: 4914بکار، )کرد 

-تعقیب و آزار علمای شافعی، در شهرو یا ( 293: 4969 9پطروشفسکی،)نمود هایی را برای او فراهم میدلنگرانی قدرت رسیده بود،

بازگشت او به مقام چرا که . نشینی غزّالی باشدتوانست دلیلی برای گوشهمی ،(33/ 3: 4913 1بویل،)های بغداد و ری و اصفهان 

صورت گرفت فخرالملک، وزیرسلطان سنجر،  صراربا ا و ه ماه پس از مرگ برکیارقهجد ق، که.ه131تدریس در نیشابور به سال 

/ 1: تاخلّکان، بی؛ ابن13/ 1: م 4333؛ یاقوت حموی، 921/ 43: ق.ه 4149؛ ذهبی، 42/ 9: ق.ه 4933؛ حنبلی، 44: 4999غزّالی، )

طغیان ة نتیجنها به خاطر شهود عرفانی نبوده، بلکه گیری از سیاست، تکند تصمیم او، برای ترک بغداد و کنارهاثبات می، (241

-ای بود که سالمت دینی و اخالقی خود را از دست داده بود و امرا و حاکمان که عهدهر وی از فساد و پوسیدگی جامعهدرونی و تنفّ

  .انون و شرع گرایش یافته بودندخود جلوتر از دیگران به فساد، ظلم و عدم اطاعت از ق ،ی جامعه بودندول نظام کلّئدار رهبری و مس
به  ظاهراً ،«االلباب لباب»ى عوفى در  به آوردهدر این دوران ناسازگار،  ای دیگر، زندگی ابوالمعالی نصراهلل منشی است کهنمونه

 333هاى لبین سا، همین پادشاهة سرانجام نیز به اشار .واقع شد و به زندان افتاد خسرو ملکبدگویی حسودان دچار و مورد خشم 

  :او در زندان، اشعار زیر را سرود .به قتل رسید ،ق.ه319تا 

  للّه که نیک و آگه رفتیماً حمد      از مسند عز اگرچه ناگه رفتیم

 (32-36/ 4، 4964عوفی، ) لت علی اللّه رفتیمرفتند و شدند و نیز آیند و شوند    ما نیز توکّ

رو ها گرفتار آمده بود، از همین نی گرم بود؛ او خود در این توطئهچیپراکنی و توطئهشایعهزیست که بازار ابوالمعالی، در عصری می

کشد ای را به تصویر میمناسبت نبوده است، چرا که این کتاب، جامعه ی ترجمه از جانب او، چندان هم بیانتخاب کلیله و دمنه برا

، که در آن، شنزبه (33-62: ق.ه 4123منشی، )چون حکایت شیر و گاو  هاست، همها و شایعهکه به گرمی پذیرای این گونه دسیسه

های رمزی ادب  بسیاری از داستان .یابد یها را نمشود و به هیچ وجه امکان دفاع از تهمتدر پوشش نماد و تمثیل، اسیر شایعه می

به تصویر  ،ها ت را نسبت به حکومتدانش و معرف  ها و مناسبات و انتظارات اهالی به طور نمادین چالش، اسالمی  سیاسی

 .اند کشیده می

این که سعدی جوان در این سنین بیست سالگی به بغداد آمده بود و اوقات ": داردکوب بیان میو هم چنین سعدی، چنانکه زرّین

وجودش از . ده بودکرد، بی شک از آن رو بود که درآن ایّام توقّف در شیراز برایش سخت شخود را صرف فقه و حدیث و قرآن می

اگرچه پس از پایان  (.22: 4933کوب، زرّین) "شیراز را تحمّل کندة توانست محیط جامعجور سختی به تنگ آمده بود و نمی

سلطان ة و به خصوص حمل محمّد خوارزمشاهتحصیل در بغداد، به شیراز برگشت، امّا اوضاع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان 
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ق، او را که هوایی جز کسب دانش در سر نداشت، برآن داشت دیار .ه623به شیراز در سال  ،الدّین خوارزمشاهجالل، برادر الدّین غیاث

نظر و از نقشوانی، مردی بود تنگ. اثیرالدّین نقشوانی، بنای بدگویی از او را گذاشت در دمشق نیز،(. 33همان، )خود را ترک نماید 

ها و جلساتی که سعدی، شمع محفل برد، زیرا محصّلین مدرسه بیشتر عالقه داشتند در حلقهحضور سعدی در جامع دمشق، رنج می

ی، وقتی گل کردن محفل سعدی را دید، به فکر سعایت افتاد و نزد اولیای بود، شرکت کنند و از آن مرد سوأالتی کنند و نقشوان

بغداد را رها کرده و به ة کند و معلوم نیست چرا نظامیّمدرسه، بدگویی کرد که سعدی افکار فلسفی دارد و با دراویش حشرونشر می

اختالف و رقابت وجود داشت و وقتی اولیای مدرسه، آن اهلل، از قدیم بغداد، الناصرالدّینة میان سلطان شام و خلیف. دمشق آمده است

از صحبت یاران دمشقم ماللتی حاصل شده بود، سر »: گویدچنانکه خود او می. ها را شنیدند، نسبت به سعدی بدگمان شدندسعایت

انعطاف خود، به و بیتوان گفت که سعدی فرار کرد، چون از دست همکاران جزمی می(. 63: 4913سعدی، )« در بیابان قدس نهادم

همایون کاتوزیان، )علما و فضالة های تکراری و در اقلیت محض بودن در جرگنظر با حرفجان آمده بود؛ یعنی از بیان اختالف

 یروزگار یچ زمانیران در هیا": به طوری که گفته شده .نبودعمالً هیچگونه سامان و قانونی در کار  سعدی، در دوران (.64: 4911

برد و فرهنگ و تمدّن آن یش به سر میخو یکه در اوج رونق و آبادان ینینداشته است، سرزم یتر از روزگار سعدتر و اندوهبارشانیپر

گر نتوانست یدچار شد که د یید، به ناگاه به بالیچشیمردم را م یاستعداد و سخت کوشة گرفت و مزیم یشتریهر روز پر و بال ب

 ....و( 33: 4933، یدیحم) "آن قد راست کند ر بارید از زیآن گونه که شا

کردهای  روی نخبگان جامعه،اند،  که کم هم نبوده، اجتماعی در تاریخ ایران -های سیاسی به وجود آمدن نابسامانیبا  شکبی

تواند معلول هر ها، مییاین نارضایت .آنها با وضع موجود بوده استة نارضایتی یا مقابلة اند که نشان داده گوناگونی را از خود بروز می

بطوریکه اگر فردی در نیل به هدف خود با شکست مواجه شود، ناکامی حاصل، احتمال پاسخ . انگیز باشدموقعیّت ناخوشایند یا مالل

  (.461-431: 4933 3ارونسون،)دهد او را افزایش میة منتقدان

ه از راه آن، گلیم خویش را از موج به در برند؛ ولی اغلب وانمود جویند کنخبگان هم مانند دیگران، در کنه قضایا، مصلحتی را می

نوع ة بنابراین نخست مصلحت فردی و سپس مصلحت اجتماعی، تعیین کنند. کنند که مصلحت شاه و دولت، فالن است و بهمانمی

ة این موضوع به انداز. مایدنمشروعیّت و هم در سپهر کارکرد قدرت سیاسی صدق میة این نکته هم در حوز. هاسترفتار انسان

اند و بسیار روزگاران زیادی، در واقعیّت ریشه دارد؛ چرا که ایرانی، افراد الیق را دیده که روزگاران کوتاه ولی درخشانی را فراهم آورده

-ای را میرت، زبان ویژهای، تعامل با اهل قددر چنین ساختار و سامانه. اند لیاقت آن را به تباهی کشانیدهبیرا نیز دیده که افراد 

خواهد و این عوامل سبب شده است تا این همه از نابسامانی اوضاع اجتماعی و پرپیچ و خم بودن کوره راه زندگی، شکوه سر داده 

   .شود
 است که بعد ازبوده هایی داشته و چگونه چه ویژگی این ادیبان و مورخان،این است که عصر  ای که حائز اهمیّت است،مسئله

مطرح ة ما جدا نگشته است؟ در پاسخ به مسألة زندگی و فرهنگ جامعة از بدن هایشان،آنان در کتابهای ها، اندیشهشت قرنذگ

 ما وجود داردة چنان در جامعهم ،ایرانة جامعة های گذشتفرهنگی نسل-های اجتماعیتوان گفت که شاید بسیاری از ارزششده می

آنچه اکنون در  بااین متفکران بین الگوهای رفتاری زمان  بسیاریمشترک  یهاد و دیگر اینکه جنبهکننو مردم از آنها پیروی می

 . توان پیدا کردبین مردم ایران رواج دارد، می

 های بعدادبار و مشابهات آن در دورهة رواج واژ-

خویش را به طور قطع و یقین، جذب و ة ّجامع ای که باشد، عناصر تمدّنی خاصفرد، به هر روش و وسیله»: گفته است 6رالف لینتون

جمعی، متفاوت از ة حافظ. جمعی یافتة توان در حافظعناصر تمدّنی را می(. 33: 4931لینتون، )« سازددر نهاد خویش ذخیره می

چه را هنوز  تفکّر که از گذشته، تنها آنة جمعی، حاصلی است از جریان پیوستة در واقع، حافظ. تاریخی دانشمندان استة حافظ

هایی از خاطرات جمعی، محصول الیهة به عبارت دیگر، حافظ(. 93: 34919فیالکوف،)کند زنده است و قابلیّت زیستن دارد، حفظ می

امّا قرار گرفتن هر الیه بر . یابدهای پیشین، غنا و تراکم بیشتری می ، با افزوده شدن هر الیه بر الیهجمعی است که در طول زمان

                                                           
5
 -Elliot Aronson. 

6
 -Ralph Linton. 

7
 -Yankel Fijalkow. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

43 
 

-های معنوی زمان حاضر، سازگار میها و نیازسازی، انجام و طی آن، تصویر وقایع قدیمی، با باورقبلی، از طریق نوعی بازة روی الی

 (. 11همان، )شود 

به های مختلف تاریخی، حاکی از زنده بودن آن است تکرار عبارات، در دوره. توان در زبان یافتجمعی را میة ای از حافظبخش عمده

از این رو، هر . دیگر، حال چیزی نیست جز جلوه و بیانی از گذشته؛ چرا که چیزی وجود ندارد که از هیچ و عدم آمده باشدعبارت 

به هر حال هر کنشی را که . زندگی معمولی روزمره، از گذشته اشباع شده است. های گذشته تحقّق یافته استچیزی توسط ساختار

ای است که محقّق، باید برای شناخت امروز در دست داشته باشد گذشته، آینه. ر آن وجود دارددر نظر بگیریم، ردّپایی از گذشته د

 (.22-29: 4931 1گیدنز،)

با چنانکه . تکرار ادبار و یا عبارات دالّ بر ادبار که در بسیاری از اوقات تاریخ ایران، سایه افکنده، نشان از زنده بودن این اندیشه دارد

خشنودی و شکایت از روزگار، محدود به این دوران نبوده، بلکه در قرون بعدی نیز، توان دریافت که این نار میتکاوی دقیقوکند

 : شود، به عنوان نمونهمشاهده می

و  ر آن بالدییل و نهار موجب تغیل[  احوال و احداث]تقلب و ": کندخود را اینگونه توصیف میة اولیاء اهلل آملی در تاریخ رویان، زمان

ار کو رونق [ بازار اهل علم از رواج افتاد]رفت، یاختالل پذ کاصحاب فنون و اقبال به نسبت با آن مل.. .ار گشت و احوالیب آن دیتخر

و خداوندان مآثر و مناقب در آن حدود اصحاب [ ه شدندیپا ه و بىیما و مراتب بى]د آمد و اهالى مناصب یل را نفادى بادیارباب تحص

ام را کو اح کلى و ملیام را تبدکعت گردش شهور و اعوام است دول حیام و طبیف ایه عادت تصارکچنان و.. .ب گشتندیمثالب و معا

 (.3: 4911آملی، ) "...ن بال و محض غرام گشتیشه را ثبات در آن مقام، عیپ لى ظاهر شد و مردم صالحیتحو

مهر بد رام مقرّر این تقریر و محرّر  فرجام و حوادث، سپهر بییّام ناادرین وال که از نوایب »: گویدفصیح خوافی در مجمل فصیحی می

انواع مالل و اصناف نکال روی نموده .. .یحیی المدعوّ و الملقّب به فصیح خوافیبنمحمّدبناهلل الوافی احمداین تحریر را اضعف عباد

اض  نموده و تقاعد جسته و موافقانی که به سبب امور دنیاوی بود و رفیقانی که متابع سهولت و رخا بودند از مرافقت و مصاحبت انقب

متّفق اللفظ و الکلمه بودند، مخالفت و مناقشت ظاهر گردانیده، دوستانی که وفاداری ایشان موجب جذب منفعت و دفع مضرّت بود، 

 (.9-1/ 4: 4916فصیح خوافی، )« ...اندیشه ماالمال شده وروزگار جفا پیشه و خلّان بیة جفاکاری گزیده، دل و خاطر از اندیش

ل المشهور به یالجلعبدبنن محمودیالدّنیاضعف عباد اللّه القوى ز»: و یا در بدایع الوقایع که در قرن دهم هجری نوشته شده است

ر زخار فتن به اوج ت خراسان حرّسها اللّه عن اآلفات و الحدثان تالطم امواج بحایه در والکدر زمانى [  هک]واصفى عفى اللّه عنهما 

مانند [ را]ده، اهل روزگار یشکم افواج سحاب بال و محن آفتاب جهانتاب امن و امان را در پرده ظالم کده بود و ترایطارم گردون رس

به دست ادبار   ساران گرد غم و اندوهکبر سر آن خا کخت و بخت نگونسار به غربال فلیر ده خونبار مىیصراحى خون ناب از د

 (.9-1: 4913واصفی، )« ...،ختیب مى

ها، به صراحت این هستند و اگر چه در برخی از کتابة و بسیاری کتب دیگر که در قرون بعدی نوشته شده، دارای چنین اندیش

ران یوضع اجتماعى اة ه دربارکم و آرام سخن رانده، ولى مطالبى یخورشاه با لحن مالکه اندیشه بیان نشده است، چون تاریخ ایلچی، 

الى مطالب نقل نموده، نشان از  ه در البهکسوز  عى و خانمانیا بالهاى طبیل و پسرش شاه طهماسب و یهاى شاه اسماع و ستمگرى

ن چگونه ین سرزمیاة دیشکه روزگاران بر مردم دردمند و دردکابد ی سنجى به آسانى درمى تهکنة ه هر خوانندکدهد  بخت خفته مى

 . گذشته است

، به عنوان عبارتی که مفهوم ادبار را در بردارد، «سال به سال، دری  از پارسال»المثل های اخیر از ضربدر قرنه شاید بتوان گفت ک

توان بازتابی را می المثلاین ضرب. شود و تداوم آن در ذهن ایرانی، باعث شده تا به صورت یکی از خلقیّات ایرانیان درآیداستفاده می

نظر به حساب ها، پیرامون موضوعات موردهای آنها و رویکردتمام نمای اعتقادات، طرز تلقّیة مردم و آینة مّهای عاها و نگرشاز باور

ة المثل، این است که کماکان به عنوان بخشی از اندیشه و نگرش عامّرمز ماندگاری و شرط پایداری این ضرب بر اساس این. آورد

این نکته، مبیّن این (. 13: 4933فروتن، )نسلی به نسل دیگر انتقال خواهد یافت مردم پذیرفته شده است که در آن صورت، از 

: به بیان استاد همایی. ها پیش استواقعیّت است که بسیاری از عادات و خلقیّات امروز مردم ما، شبیه به عادات و رسوم قرن
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مثل، . های بشری را متضمّن است ها و دانشام حکمتمثال است که تمنگارنده، همین اة ادبی فارسی، به عقیدة ترین سرمایبزرگ»

 (.    411: 4931همایی، )« افکار هر قومی استة در واقع فشرد

 های تاریخشباهت مسایل، حوادث و دشواری-

دارد هایی وجود اند، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شباهتهایی که این کتب نوشته شدهعلّت این تکرار چیست؟ آیا بین دوره

های مزبور، الزم است مختصری از اوضاع های بعد نیز، شده است؟ برای پاسخ به پرسشگیری این اندیشه در دورهکه باعث شکل

 . داشته باشیم "ادبار زمانه"سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرون بعد، آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از علّت تکرار 

اپى امراء مختلف یهاى پ کشاکشى د بهادر ویالخصوص بعد از مرگ ابوسع لخانان و علىیسران مغول در عهد ا اختالفاتبا هشتم  قرن

فقر  ،ن مشکالت مداومیحاصل ا. همراه بودمور و همراهان او یتة انیهاى وحش غارت ران و سرانجام قتل ویبر سر فرمانروائى نواحى ا

ان یجو ان افتادن حادثهیبا سابقه و به مة ان رفتن طبقات حاکمیاز م. ران بودیمردم ا اپى و فتور و سستى براىیروزافزون و خرابى پ

کردند و ناکسانى چون خود را  اعراض مى فاضالنه از بزرگداشت ینگونه مردم فرومایکار خود بالئى بزرگ بود، چه ا ده و تازهینورس

ب ضد یت و تضرین دوره سعایدر ا. ن وضعى استیجبرى چنة جیتن ...دزدى و ،ریتزو ،دروغ چونرواج انواع مفاسد . دندیکش برمى

عى در گذشته باشد و یافت که به مرگ طبیتوان  ن عهد را مىیران ایرى از وزیکمتر وز. شد گر مانند امرى عادى مالحظه مىیکدی

  .گرفت ب مخالفان او صورت مىیک از آنان از راه تضریقتل هر 

، کسادی بازار ها ها و رواج و رونق آن خانقاه افزایش. توان دوران انحطاط و ارتجاع فرهنگی نامید را میقرن هشتم نخست ة سراسر نیم

از سویی . در این دوره است وضع نهادهای آموزشی و علمین امیدبخش نبود، نشان از (241-244: ق.ه 4149بطوطه،  ابن)مدارس 

 ،ویژه شیراز که از تهاجم و کشتار مغوالن بالد فارس و بهز جمله در دیگر، به لحاظ سیاسی نیز، امنیّتی در جامعه وجود نداشت ا

عیان قدرت و نیز از های داخلی میان مدّ از آسیب جنگ ،(ق 331ا319) "خاندان اینجو"ایمن مانده بود، در روزگار سلطنت 

های  گزارشو یا ( 216: 4939 ،سمرقندی ؛31 :4961، کتبی؛ 962 :4963اقبال، ) اینجو برکنار نماند ریان با آلدرگیری مظفّ

خوبی گویای  به ،(241 :ق.ه 4149بطوطه،  ابن)یان بطوطه مبنی بر ویرانی بخش وسیعی از اصفهان در اثر مجادالت شیعیان و سنّ ابن

و ف کرمان و اصفهان گاه به قصد تصرّهای خونینی که گه بر روی هم جنگ .مصیبتی است که گریبان این شهر را نیز فشرده بود

ت تلخ خبر گرفت، همگی از این واقعیّ و در دوران اقتدار حکومت مرکزی ا درمی( ق 396)شیرازا حتی پیش از مرگ ابوسعید 

 .   در این دوران، اوضاع بسی نامساعد بوده استدهند که  می

ان حوادثى که یضمن ب و ق.ه 164ع سال یدر وقا ،ن اسفزارىیالدّ نیمعاوضاع ایران در قرن نهم هجری نیز، چندان تعریفی نداشت؛ 

هاى  نگونه نابسامانىیروشنى از اة تواند نمون اوضاع خراسان دارد که مىة رزا رخ داده بود، شرحى درباریبعد از وفات ابوالقاسم بابر م

سبب عدم   و بهبى سر برآورد افت و در هر گوشه مفسدى و متغلّی هاحوال خراسان را ن سال اختالل تمام بهیدر ا»: مولّف باشد عهد

مملکت سلب و نهب و هرج و مرج ظاهر  د، در اطرافیذى شوکت که به دفع مضارّ اخطار و انزجار فُجّار و اشرار اقدام نما پادشاهى

 «ترزا حادث گشیعاف آن از فوت بابرمبردند به اض رزا گمان مىیشاهرخ مة از واقع و آن خلل و آفات و فتنه و فترات که مردم.. .شد

ن ظلم و عدوان در ممالک جارى بود و یر اینظا عدل شاهرخى همة ى در بحبوححتّ (431-434/ 2: ق. ه 4911اسفزاری، زمجی )

آوردند دوباره به دست میشغل خود را  ،شدند، با دادن رشوه و تحفه زول مىعدن ستم و ناروا میگذارن با از حد ،قومة اناً ظلمیاگر اح

 . ندداد ن را ادامه مىیریو کارهاى د

-نامهتوصیف این دوران، در کتب سفر. صفوی به حکومت رسیدة سلسلهجری، برابر قرن شانزدهم میالدی، و امّا در اوایل قرن دهم 

ر مشکل اند، از زندگی سراسفرهنگی ایران به دست داده -در توصیفی که از فضای اجتماعیآنان، . نویسان، بهتر نمود پیدا کرده است

 3انه،)مواجه شود « با هزاران مشکل خرد و بزرگ»اش ناچار است انسان ایرانی در زندگی اجتماعی. اند اد کردهدر اجتماع ایران ی

ما در "چرا که (. 26: 4933 41فولر،)یکی از وجوه بارز زندگی ایرانیان است  "نوسانات شدید در زندگی خصوصی"و ( 434: 4961

و به حدّ کفایت، در این مملکت و دیار زندگی ..... .کنیمر، دست گدایی دراز میمملکتی هستیم که روزی سلطان هستیم و روزی دیگ
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رو، زندگی ایرانی همیشه از این(. 93: 4961 42؛ استارک،313، 139: 4936 44موریه،) "ایم تا بر ناپایداری زندگی وقوف یابیمکرده

: 4933فولر، )، خصوصیّت غالب آن است "نیّت ملّی و فردیاحساس زنده و مستمرّی از فقدان ام"در فضایی از ابهام است که در آن 

این فضای اجتماعی و زندگی (. 416: 4961انه، )، ویژگی اساسی دیگر است "نظمیفقر و آشفتگی و بی"و ( 43: 4966 49؛ بارنز،23

ثباتی همیشگی را برای موقعیّت ینویسان دیگر نیز تکرار شده است، نوعی تزلزل و باجتماعی ایرانیان، که در اغلب توصیفات سفرنامه

  .کندفرد در اجتماع ایجاد می

-ران دستیبه ا ،زین ییهای توانمند اروپا اد نهاده شد، اما قدرتیدوباره بن ،داریپا یک حکومت مرکزی، قاجارچه با روی کار آمدن اگر

از جانب  یا گرانه، شاهد اصالحات عمدهش اصالحن تالیغرب و چند یو نظام یاسیس یها دیدوران قاجار، با وجود تهد. کردند یانداز

 یختگیاندازه و از هم گسیب یاسیر آشوب و هرج و مرج سیدرگ ،کشور. م 4324تا  4344های  ن سالیب. نبود یدولت سلطنت

که  یزیچ. اش، بود به رغم قدرت خودکامه یحکومت مرکز یو مال یاسیس یضعف نسب ،اصالحات یعمده موانع فرارو .بود یاقتصاد

بود  یگریو کسان د یهای مذهب تالت، شخصیّیهای ا کرد منافع اشراف و بزرگان، خان محدود می یرا تا حدّ یقدرت حکومت مرکز

و  یپول) یافت اقتصاد ،در دوران قاجار. دادند اصالحات بود، قدرتشان را از دست میة ، که الزمیت حکومت مرکزیکه در صورت تقو

ن و ینشبه کوچ ینیکجانشیت ین جمعییع و نسبت پایهای وس ت در بخشیجمع ی، پراکندگیرتباط جمعل ای، کمبود وسا(ر آنیغ

ن یا یط یاسیدر مجموع مانع تمرکز قدرت س یهمگ ،دهای متعدّ ها و سرکشی شاهد شورش، ییت روستایبه جمع یت شهریجمع

 یان، به صورت نوعیرانیاز اقوام، از جمله ا یبعض یا برابوده، کار ر آن دوران، ن معاش دریکه تأم ینیهای سنگ مالیات. دوره شد

ن کشور پر منازعه، از یاز ا یچ نسلیباً هیکه تقر یاز خودکامگ یشبح هولناک جنگ و تاراج ناش و از سویی دیگر، ر کردهیتصو یگاریب

خود تأثیر داشته که سببی است بر  همه و همه در عدم رضایت ایرانیان از روزگار... و یت مالیامنعدم ب نبوده است، ینصیآن ب

 .های مشابه در شرایط مشابهالعملعکس

نوشته شده  ها،دورهن یکه در ا یخیهاى تار کتاب در. ده شدیبرگز ،براى بازگفت احوال هائى است که فقط نمونه ،که نقل شد مواردی

« الصدور هراح»خواند میر، « حبیب السیر»مچون هایی هکافی است کتاب. یافتن مجمل را در آنها یلى از امفصّتوان ، میاست

دیگر بررسی شود تا حجم گسترده به کار گیری زور عریان و های  و کتاب« تاریخ بیهقی»فضل اهلل همدانی، « تاریخ مغول»راوندی، 

 . ایجاد وحشت عمومی به عنوان مکانیسم پایدار تداوم حاکمیت در ایران مشخص شود

شه و رفتار آنان اثر داشته و انعکاس آن در آثار ادبى یت زندگانى و اندیفیآحاد مردم و کة د در همیترد ىب ،زمانة ن اوضاع آشفتیا

 .شود ده مىیبه و هزل و هجو دیشوخى و مطا ،حتیهاى شاعران در قالب اندرز و نص وانیسندگان و دینو

 حاصل سخن -

اصیل، در مورد . بینیمیرانشهری و رو به گذشته داشتن را به وضوح میاة های اندیشهای ادبی و تاریخی، رگهبا تأمّل در این کتاب

آرمانشهری، آرمانی شریف است که از تخیّل فرهیختگان و تأمّل آنان در اوضاع و احوال ة اندیش»: نویسدایرانشهری میة اندیش

رود و جویی انسان، به کار میغایت کمالشود و قصد طرّاح آن، معرفی نظامی آرمانی است که هم به عنوان روزگارشان، حاصل می

رفاه و . شودای، تمامی آرزوهای آدمی برآورده میدر چنین اندیشه(. 63: 4934اصیل، )« های سیاسی موجود استهم نفی نظام

تماعی تأثیر ها، از اوضاع اجآرمانشهر. گیردصلح و دوستی جای کینه و دشمنی را می. گرددشادی و برابری در زندگی بشر حاکم می

اگر در عالم نظر و آرمان، . شود که طرّاحان دست به دامن آرمانشهر گردندپذیرند و همین اوضاع نابسامان اجتماعی، سبب میمی

 . شودرحمت و امنیّت برای مردمان باشند، در عمل، چنین واقعیّتی بسیار کم دیده میة بایست مایاهل قدرت می

های محیط اجتماعی ناامن است؛ امّا در این فضا، زدگی و عدم تشخیص مصالح و مفاسد، از ویژگیالتبا توجّه به مطالب مذکور، جه

این . شوندسرانجام است و مصلحان، قربانی جهل مردم میزده، بیرویکردی قوی نیز وجود دارد و آن اینکه اصالح در محیط جهالت

رساند که اوضاع، روند وخامت بخشد و آدمی را به این نتیجه میرا قوّت می رویکرد، اندک اندک ناامیدی از اصالح و بهبود اجتماعی
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تر و به بختو همواره گذشتگان از آیندگان، نیک( 61: 4931محجوب، ) "زمانه هیچ روی به صالح ندارد"نماید و ای را میفزاینده

 .اندتر زندگی نمودهسامان

همیشه در حیات سیاسی  ،و اثرات آن نشده ها عوض ها و سرزدن انقالبا گذشتن قرنکه بباید گفت که یکی از صفات بارز ایرانیان 

این خصیصه، با عبارات و جمالتی متفاوت، در گذشته . ادبار استة مانده، همین گله و شکایت از روزگار و اندیشو اجتماعی آنها باقی 

 .شود، ظاهر می"به سال، دری  از پارسالسال "المثل و اکنون با ضرب "زمانه میل به ادبار دارد"به صورت 

روانشناسی روزگار ما، این امر را به خوبی ثابت کرده است که هیچ رفتار  .چندین نسل استة ت واحد و زندذهنیّة نتیج، این اخالق

محیط و ة ای که به وسیلنمونهة گری و به واسطانسانی، خالصاً و تمام و کمال، اصلیّت ندارد، و این که هر رفتار، همواره به میانجی

از بسیاری  "یک نفر ایرانی امروز "باید دانست که  (.141: 4933دوفوشه کور، )آید فرهنگ پیرامون شکل گرفته است، پدید می

تفاوت زیادی با ایرانی دیروز و پریروز ندارد و لهذا  "خلقیّات"از حیث  "مسائل ایران"جهات و بخصوص از لحاظ اخالق و یا به قول 

 (.41: 4913جمالزاده، )توان صادق دانست ایران امروز میة اند، دربارایرانیان دیروز و پریروز گفتهة عموماً آنچه را دربار

، در زمانی که کشور در جهل و فقر و دیگراناحساس حقارت و این تالش برای اثبات وجوه مثبت ایران به خود و شاید بتوان گفت 

باعث شد که به دنبال هویت واقعی خود در گذشته خیلی دور باشند، در روزگار پیش از حمله اعراب و   برد، عقب ماندگی به سر می

ماندگی ایران را حمله عرب و از دست رفتن جالل و قدرت شاهان ساسانی  ساسانیان و تنها دلیل شکست و عقب هیدوران شاهنشا

 . بدانند

 :منابع
 :کتاب -الف

 .بنیاد فرهنگ ایران: منوچهر ستوده، چاپ اول، تهران: ، مصحّحاریخ رویانت، 4911آملی، اولیاء اهلل،  -

، شرح و پاورقی النُظار فی غرائب االمصار هتحف هبطوطه المسما ابن هرحل، م 4332 /ق.ه 4149، طنجی  عبداللّهبندین محمّالدّ بطوطه، شمس ابن ا

 .دارالکتب العلمیه :چاپ دوم، بیروت از طالل حرب،

، 1الدکتور إحسان عبّاس، جلد: ، تحقیقوفیات االعیان و انباء ابناء الزمانتا، بکر، بیابیبنمحمّدبنالدّین احمدالعباس شمسلّکان، ابیخابن -

 .دار صادر: بیروت

 .دار الفکر: ، بیروت33،جلد تاریخ مدینه دمشقق، .ه 4143ابن عساکر،  -

 .انتشارات رشد: ، تهران44حسین شکرکن، چاپ : ، ترجمهروانشناسی اجتماعی، 4933ارونسون، الیوت،  -

 .محمّد ساکی، چاپ اول، علمی، تهرانعلی: ، ترجمهالموت، لرستان و ایالمة سفرنام، 4961ف، . استارک -

 .نشر نی:، چاپ اوّل، تهرانآرمانشهر در اندیشه ایرانی، 4934اهلل، اصیل، حجت -

 .انتشارات امیرکبیر: پ ششم، تهرانچا، تاریخ مغول ،4963، ا اقبال، عباس

 .سپهرة چاپخان: ایرج پروشانی، چاپ اول، تهران: ، ترجمهاوراق ایرانی، 4961ک، . انه -

 .انتشارات سخن: ، چاپ اوّل، تهران4، جلد فرهنگ بزرگ سخن، 4914انوری، حسن،  -

 .آستان قدس رضوی: فر، چاپ اول، مشهدحسن سلطانی: ، ترجمه(سفر به ایران در عهد فتحعلیشاه قاجار)بارنز ة سفرنام، 4966آ، . بارنز -

  .مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی: ، مشهدلجواد قاسمی، چاپ اوّ :، ترجمهبندی علوم از نظر حکمای مسلمان طبقه، 4914، عثمان ،بکار -

 .امیر کبیر :، تهران3جلد  حسن انوشه، :ترجمه ،تاریخ ایران کمبریج ،4913، آ.بویل، جی-

 .پیام: چاپ ششم، تهران ،کریم کشاورز: ترجمه ،اسالم در ایران ،4969 پطروشفسکی،ایلیا پاولویچ، -

 .انتشارات نوید: چاپ اول، آلمان ،خلقیّات ما ایرانیان، 4913 علی،دجمالزاده،محمّ -

دنیای : اپ چهارم، تهرانالوهاب قزوینی، چعبدبندمحمّ  به کوشش ،یتاریخ جهانگشا ،4913، دمحمّالدّین بهاءبنعطاملک عالءالدّین جوینی، -

 .کتاب

 . دارصادر: ، ط الثانی، بیروت1، جلد معجم البلدانم، 4333اهلل، عبدبناهلل یاقوتالدّین ابوعبدشهابحموی،  -

  .رینشر سف :، تهرانلچاپ اوّ ،داس باوندیدکتر داوود هرمة با مقدم، دیم و امیب، 4933، د حسنمحمّ ،یدیحم -

 .دارالممیزه: ، بیروت9جلد  ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،ق.ه4933 حنبلی، عبدالحی بن احمد، -

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، چاپ اول، تهران3، جلد دهخداة ناملغت، 4921اکبر، دهخدا، علی -

 .انتشارات بابل: نباقر پرهام، چاپ اول، تهرا: ، ترجمهتقسیم کار اجتماعی، 4963دورکیم، امیل،  -
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-علی امیرمحمد :ترجمه، (هجری مفاهیم اخالقی در ادبیات فارسی از سده سوم تا سده هفتم)اخالقیات ،4933، هانری شارل ،دوفوشه کور -

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، تهرانلاوّ اپچ ،د روح بخشانی و عبدالمحمّمعزّ

عمر عبدالسالم تدمری، جلد : ، تحقیقوفیات المشاهیر و األعالمق، .ه 4149، مازیقَابنثمانعبنحمدابنداهلل محمّعبدن أبویالدّشمس، یذهب -

 .دارالکتب العربی: ، ط الثانیه، بیروت43

 . سخن: ، چاپ اوّل، تهرانحدیث خوش سعدی، 4933کوب، عبدالحسین، زرّین -

 .یرامیرکب: ، چاپ چهارم، تهرانفرار از مدرسه، 4963، -----------------

: ، کلکته2محمّد اسحاق، جلد : ، به اهتمامروضات الجنات فی اوصاف مدینه هراتم،  4364/ق. ها 4911الدّین محمّد، زمجی اسفزاری، معین -

 .درپاسری یالدی

 .نشر ثالث: عبّاس اقبال آشتیانی، چاپ اوّل، تهرانة ، با مقدمکلّیّات سعدی، 4913ین، الدّمصلحبنمشرفسعدی،  -

انتشارات کتابخانه  :چاپ اول، تهران ، به اهتمام عبدالحسین نوایی،مطلع السعدین و مجمع البحرین، 4939، الدین کمال عبدالرزاق ،قندیا سمر

 .طهوری

 .زیکتابفروشی فخر را: ، چاپ اوّل، تهران4محمّد عبّاسی، جلد : ، به سعی و اهتمام ادوارد براون، ترجمهااللباب، لباب4964،دمحمّ عوفی، -

 .نشر هما: الدّین همایی، چاپ چهارم، تهرانجالل: ، مصحّحالملوکنصیحه ،4963، محمّدبندالی، محمّغزّ -

  .ابن سینا: چاپ اول، تهران اس اقبال،عبّ :حصحّم، فضائل االنام ،4999، -----------------

شرکت انتشارات : تهران کوشش حسین خدیوجم، چاپ چهارم،  به ،یخوارزم الدین مؤید :، ترجمهالدین احیاء علوم، 4933، -----------------

 .علمی و فرهنگی

 .داراالرقم بن ابی ارقم: چاپ اول، بیروت الموجود،عادل عبدو  علی معوض: محقّق ،الوجیز ،ق.ه 4141، -----------------

سازمان انتشارات و آموزش : لمحمّد آیتی، چاپ سوّم، تهراناعبد: ، ترجمهتاریخ فلسفه در جهان اسالمی، 4963فاخوری، حنا و جر، خلیل،  -

 . انقالب اسالمی

 .انتشارات اساطیر: ، چاپ اوّل، تهران4سیّد محسن ناجی نصرآبادی، جلد : ، مصحّحمجمل فصیحی، 4916 ، احمد، خوافى  حیفص -

 .مرکز: هرانعبّاس مخبر، چاپ دوم، ت: ، ترجمهعالم، ژئوپلتیک ایرانة ، قبل4933گ، . فولر -

 .انتشارات آگاه: الحسین نیک گهر، چاپ دوم، تهرانعبدة ، ترجمشناسی شهرجامعه، 4919فیالکوف، یانکل،  -

 .انتشارات امیرکبیر :چاپ دوم، تهران عبدالحسین نوایی،: مصحّح، مظفر تاریخ آل ،4961، ا کتبی، محمود

 .نگارستان کتاب: اهلل صفا، چاپ دوم، تهرانذبیح: ، مترجمسه سال در ایران ،4913، گوبینو، ژوزف آرتوردو-

 .نی: منوچهر صبوری، چاپ دوم، تهران: ، ترجمهشناسیجامعه، 4931گیدنز، آنتونی،  -

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: پرویز مرزبان، چاپ سوم، تهرانة ، ترجمسیر تمدّن، 4931لینتون، رالف،  -

 .مروارید: ، چاپ اوّل، تهرانهستیخاکستر ، 4931، دجعفرمحجوب، محمّ -

  .امیرکبیر: ششم، تهرانومجتبی مینوی تهرانی، چاپ بیست: مصحّح ،کلیله و دمنه ق،.ه 4123منشی، ابوالمعالی نصراهلل،  -

 .علمی: مهدی افشار، تهران: ، ترجمهحاجی بابای اصفهانی، 4936ج، . موریه -

 .نشر هما: ، به کوشش ماهدخت بانوهمایی، چاپ چهارم، تهرانمعانی و بیان، 4931الدّین، همایی، جالل -

 .  بنیاد فرهنگ ایران: الکساندر بلدروف، چاپ دوم، تهران: ، محقّق و مصحّحبدایع الوقایع، 4913الدّین محمود، واصفی، زین -

 .نایابن س:تهران رضا حاجیان نژاد، جلد دوم، چاپ اول،علی: ، مصححاالمصار و تزجیه االعصارتجزیه ، 4991اهلل، فضلبنوصّاف الحضره، عبداهلل -

 :مقاله -ب
 94ش  ،4933بهار و تابستان  ،جمعیتمجلة  ، "(ضرب المثلها با تاکید بر)مالحظات جمعیتی در فرهنگ عامه ایران "، 4933، فروتن، یعقوب -

 .16-63صص  ،92و 
  .31-63، صص 13، ش 4911بهار ، ایرانشناسیة مجل، "ی از مدرسهدفرار سع"، 4911، دعلیهمایون کاتوزیان، محمّ -
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