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 چکیده

ین ضامماما در  ،ادب اعتراضی به عنوان یک نوع ادبی مشخص در ادبیات ما مطرح نبوده است

ستر بعرفانی  دبیاتا نمودهای آن در ادبیات عرفانی است.یکی از  امی انواع ادبی، قابل دریافت است.تم

رابر بعارف با توجه به رسالت اخالقی خود در  ست.هامناسبی برای بازگویی انواع اعتراض

اند. گی برسکه انسان را به وارست کند و در صدد این استهای مختلف جامعه اعتراض میناهنجاری
 ران عارفا، شاعمها در عرفان، اعتراض به اوضاع جامعه است که در نظر یکی از پربسامدترین اعتراض

و  ییشعار سنااقاله در این م اند.امعه به عرفان گراییدهالقی جبا هدف اعتراض به اوضاع اجتماعی و اخ

رسی ست. برهای اجتماعی بررسی شده ااعتراض مولوی به عنوان دو شاعر برجستۀ عرفان در زمینۀ

ست رویعی روبهاجتماعی و دینی وس -های سیاسیبا ناهنجاری زندگی دو شاعر دهد زمانۀنشان می

ها به یلای پنهان تمثهیهسنایی با صراحت بیشتر و مولوی در ال است. که در شعر آنها منعکس شده

ست و از دین ابی وشترک آنها به جامعۀ مستبد م ین اعتراضترمهم اند.جامعۀ نابسامان اعتراض کرده

 از اخالق پرست و مردمی کهو شهوتظالم و جاهل، صوفیان ریاکار داران اقشار مردم به حکومت

، سعی ر مردماض به اوضاع و وضعیت اقشااند. هر دو نیز در اعترند، اعتراض کردهانسانی دور شد

 .  های اجتماع بکاهندساختن انسان به اصل الهی خویش از ناهنجاری با آشنا کنندمی

 .سنایی، مولوی، اعتراض، اجتماع، ادبیات :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

های اصلی ادبیات این است که بازنمود واقعی از اوضاع اجتماعی باشد، یکی از رسالت

باشند و در باید متوجه بود که ادبیات و جامعه هر دو در حال تحول و تحرک می»

عهد دارد، شاعری که به اجتماع ت .(73: 1388کوب،)زرین «نمایندیکدیگر تأثیر متقابل می

شاعر خود انسانی است که در »زیرا  ؛دهدشان میها واکنش نسامانیبه یقین در برابر ناب

هایی است که در اجتماع بر او شود واقعیتبرد و آنچه به او الهام میاجتماع به سر می

نگاهی از سر تأمل به ادبیات غنی کشورمان، ما را بر این  .(60: 1365)شهیدی، «گذردمی

توانیم شاعران برجسته، میدارد که بگوییم با بررسی و تحلیل اشعار نکته واقف می

های این امر در شعر کالسیک در الیه ایران به دست بیاوریم. بازنمودی واقعی از جامعۀ

مورد توجه این است که در  معاصر اندکی آشکارتر است. نکتۀپنهان انواع ادبی و در شعر 

و  تقیمتمامی این اشعار، نوعی ادب اعتراض قابل مشاهده است که گاهی به صورت مس

کاری شاعران به صورت و در مواقعی با توجه به خاصیت ادبیات و محافظه با صراحت

غیرمستقیم با شگردهای ادبی آمده است. از جمله انواع ادبی که بهترین بستر بررسی 

اصلی شعر  است، ادبیات عرفانی است. زمینۀ های اجتماعی را در ادبیات ما یافتهاعتراض

های اجتماعی، مخاطب را به شاعران عارف با اعتراض به ناهنجاری عرفانی، جامعه است.

ر اشعار توان در تحلیل و تفسیرو میاز همین ،اندعرفان و اخالق انسانی دعوت کرده

 های اجتماعی را دریافت. ویژه اعتراضعرفانی، انواع اعتراض ب

ارد شده دی در شعر ناصرخسرو وهای اجتماعی قبل از سنایی به طور جاعتراض

گیری و از مدح کناره سنایی نیز بعد از تحول فکری، وقتی به عرفان روی آورد بود.

به این ترتیب ادب اعتراض با  شاعران مداح و شعر فروش پرداخت. کرد، به مقابله با

راه او بعد از سنایی (. 17: 1385دار، )پشتعنوان شعر اعتراضی با سنایی ادامه پیدا کرد 

بدین گونه شعر اعتراضی که ، ن عطار، مولوی، حافظ و ... ادامه دادندرا شاعرانی چو

دیگر در شعر های عرفانی در کنار اندیشه ،های عرفان سنایی شکل گرفته بوددر الیه

های عرفانی به صورت مستقیم و غیر مولوی نیز در تمثیل شاعران عارف وارد شد.

هر دو شاعر  .استه د پرداختنقد جامعۀ خو های اجتماعی ومستقیم به اندیشه

 .شنویمصدای اعتراض آنها را از اشعار عرفانی می نگاهشان به اجتماع و انسان است،
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 اند و در پی آنماعی به انتقادهای عرفانی رسیدهبه نظر ما هر دو از انتقادهای اجت

 . بسازند متعالی آن هایاز انسان، یک انسان کامل با تمام ویژگی تا هستند

 االت تحقیقسؤله ویان مسأب -1-1

طور که از عنوان آن پیداست، ادبیاتی است که در آن ی هماندبیات اعتراضا

 کندشاعر یا نویسنده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به چیزی اعتراض می

ادبیاتی که هدف از انتشار آنها اعتراض نسبت protest literature  ادبیات اعتراض»

. ستیزه و (395: 1372)پورممتاز،  «اعتراض به اوضاع سیاسی است به چیزی معموالً

 بهادب اعتراض یا ادب ستیز »به طور کلی  .اصلی این نوع ادبی است انتقاد، مشخصۀ

 روح نوعی به که شودمی اطالق جهان ادبیات در (نثر یا نظم) ادبی آثار از دسته آن

 و اجتماعی عوامل تحمیلی برابر در را نویسنده یا شاعر مقاومت یا اعتراض یا انتقاد

از آنجا که اعتراض در  .(158: 1389دار، )پشت «است کرده منعکس حاکم سیاسی

تعهد  گرا است که جوهرۀادبیاتی آرمانجهت بهبود شرایط است، این ادبیات، 

 انسانی راستین و واال هایمدافع ارزش و گراآرمان پویا، ادبیاتی» .اجتماعی دارد

 ناروا، هایاز کنار تفاوت تواندنمی هرگز و تابدنمی بر را ادبیاتی که نابرابریاست؛ 

راه  از جز ها،ناروایی برنتابیدن و بودن تفاوتاین بی اگر حتی بگذرد؛ تفاوتبی

  (.12: 1388)سلطانی فرگی، «نباشد مقدور ها،گذشتگی خود از و هافشانیجان

اما  ،های ادبی بوده استدوره ما در همۀادبیات های شعر اعتراضی در مایه

ادبیات معاصر بعد از مشروطه، اعتراضی در قالب یک نوع ادبی در پیدایش شعر 

طرح گشت، تا سیاسی شاعران از اوضاع جامعه م -همزمان با انتقادهای اجتماعی

دی بنبه عنوان ادب اعتراض در ادبیات نداریم و در تقسیمقبل از آن نوع ادبی 

 ،(7: 1385دار، )پشت موضوعات شعر و ادب فارسی از آن یادی نشده استکالسیک و 

مشخص به خود نگرفته  ن ادبیات معاصر نیز تاکنون وجهۀدر هماادب اعتراض البته 

با رویکردهای ادب اعتراضی بسیاری از اشعار  لی در تحقیقات ادبی وارد شده است.و

های غنایی، انواع اعتراضتوان ار گرفتند و میشاعران کالسیک در این نوع ادبی قر

حتی هجو  ؛اجتماعی، فلسفی، تعلیمی و اخالقی را در ادبیات یافت -عرفانی، سیاسی
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تواند قرار های شخصی میاضدر نوع ادب اعتر نیز مه های شاعران نسبت بهو هزل

، ترین نوع اعتراض که اغلب ادب اعتراض بدان مصطلح شدهاما مهم بگیرد،

در شعر  را ترین توجه به آندر ادبیات مهم اجتماعی است. -های سیاسیاعتراض

توجه به بینیم. ی، حافظ میناصرخسرو، سنایی، عطار، مولوی، سعدی، عبید زاکان

 .و اعتراض اجتماعی در قرون اولیه شعر فارسی چندان رواج نداشتجامعه 

 پنجم تا سوم در قرون برجسته طور به نظم حوزۀ در اعتراض ادب آغازگران»

و  تراجتماعی عرصه این در نیز سنایی هستند. غزنوی سنایی و ناصرخسرو

 استوار بنیادی را ممدوح شاعری و شعر اصالت مسیر و آمد میدان به ترطلبانهاصالح

 به ارزشمند و آشکار تأثیراتی امروز تا بعدی بزرگ شاعران زبان ذهن و در که نهاد

 گنجوی، نظامی چون ایفرهیخته این دو، شاعران از پساست.  هگذاشت جای

فرغانی و  الدّینسیف محمّد بلخی، الدّینجالل نیشابوری، عطار شروانی، خاقانی

 بهار الشعرایملک و صائب جامی، حافظ، خواجوی کرمانی،پند و  و زهد در سعدی

 در را هاناشایست و اندستوده را هاستودنی گو،پارسی گویندگان اکثر و تا امروز

 و عفت شجاعت، عدالت، چون ارزشمندی عناصر یعنی اند؛کرده تقبیح خود اشعار

 از و اندکرده ستایش سویی از را انسان دوستی و آزادی و خردورزی و دینداری

 را فجور و فسق ستم و و ظلم و عدالتیبی و نادرستی و ناراستی هرگونه سویی

   .(157: 1389دار، )پشت «اندکرده تقبیح

های ششم، هفتم و هشتم ، قرندر ادب کالسیک اوج توجه به ادب اعتراض

هایی بود که از نگاه تیز شاعران ایران درگیر نزاع و آشوب است. در این قرون، جامعۀ

شعر » :شعر اجتماعی این سه قرن گفته است ه است. صفا دربارۀمتعهد دور نماند

های هفتم ادبیات فارسی رواج فراوان یافته بود، در قرن درانتقادی که در قرن ششم 

پیدا کرد. در این  و هشتم به علّت آشفتگی اوضاع زمان، میدان مساعدی برای توسعه

های غیرصالح بر ایران بود، مفاسد استیالی مغوالن و حکومت دو قرن که دورۀ

اعی، شدیدتر و اجتماعی رواج روزافزون یافت و به همان نسبت هم انتقادات اجتم

 (.333: 2ج1378)صفا،  «تر شدسخت

اگر » .شعر سنایی و مولوی نیز در صدر شعر اعتراضی این قرون قرار گرفته است

های موجود در نظام زندگی بخواهیم فهرستی از نقاط ضعف جامعه و کاستی
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اجتماعی مردم ایران به دست آوریم، شعر سنایی شاید بهترین سند اینگونه مسائل 

س نیز اگر با تأمل بنگریم در مثنوی و غزلیات شم .(41: 1390کدکنی،)شفیعی «شدبا

ویژه در مثنوی و در غزلیات کامالً مشهود است مربوط ای که در آثار او بنکتۀ عمده»

یق از آنچه است به تجارب خاص وی از مسایل اجتماعی و ادراک و احساسی عم

باشد و او آنچه را که در زندگی همگانی یو اجتماع دورانش م مربوط به مردم روزگار

دیده با دریافتی حکیمانه در فحوای اشعارش نمایانده به صورتی قابل طرح می

 (.107: 1389)مباشری،  «است

در این مقاله، اشعار سنایی به عنوان پیشگام شعر عرفانی و اشعار مولوی به 

تماعی بررسی و های اجشعر عرفانی به لحاظ دارا بودن اعتراض کنندۀعنوان تکمیل

  :االت اصلی تحقیق این استسؤمقایسه شده است. 

 وجود دارد؟ ا روحیه اعتراض در اندیشه سنایی و مولویـ آی1

اجتماعی، به چه مواردی در جامعه معترض  ـ دو شاعر در حوزه اعتراضات2

 هستند؟

 ها به چه صورت است؟ های اعتراض در شعر آنـ شیوه3

رض اصلی جامعۀ خود هستند و البته دهد هر دو شاعر معتاین بررسی نشان می

فریاد اعتراض آنها به  های یک جامعۀ ناهنجار را دارد.جامعۀ آنها تمام ویژگی

ترین هدف آنها اصلی به طبقات خاص اجتماعی و مردم است.سردمداران حکومتی، 

عدالتی وجود داشته باشد و ای دور از آشفتگی و بیجامعهاز اعتراض این است که 

رو مردمانی در جامعه باشند که ویژگی انسان کمال یافته را داشته باشند، از همین

هدف که انسان مسخ با این  ؛اندهای خود را در اخالق و عرفان بسط دادهاندیشهآنها 

شود به حقیقت الهی داره میآشفته را که با استبداد و تعصب دینی ا شده در جامعۀ

 خود آگاه کنند. 

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

ه با هی و مولوی در مواجهدف ما در این پژوهش رسیدن به تعهد شاعرانه سنای

گرا شعر و جامعهنقادانه با نگاهی  کند تاجامعه است. همین مسأله ضرورت ایجاد می
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آنچه در ادبیات از نام آنها برجسته است، مضامین عرفانی  کنیم.آنها را بازنگری 

هستند که در برابر متعهد به جامعه  دهد آنها کامالًاما این بررسی نشان می ،است

 اند. ها و... اعتراض کردهها، کمبودها و نابرابریناهنجاری

 تحقیق پیشینۀ -3-1

در چند « اعتراضی تراض و شعرادب اع»بررسی انواع شعر اعتراضی به عنوان 

سنایی در  به ادب اعتراض در شعر اخیر در تحقیقات رونق گرفته است. دهۀ

از جمله  ؛زندگی و شعر او نوشته شده، اشاره شده استهایی که در مورد کتاب

های افق»نی در کتاب و مهدی زرقا« های سلوکتازیانه»تاب در ککدکنی شفیعی

در بررسی اند. معترض سنایی اشاره کرده به چهرۀ« شعر و اندیشۀ سنایی غزنوی

او نوشته شده به مسائل اجتماعی در  بارۀهای متعددی که درمولوی، در کتابشعر 

از محبوبه « فرهنگ اجتماعی عصر مولوی» از جمله کتاب ؛نداهشعرش اشاره کرد

شناسی ادبیات که های جامعهچاپ شده است یا کتاب 1389مباشری که در سال 

رویکرد اعتراض  ها دربارۀ، اما در این کتابکوچکی به این مسأله پرداختنددر بخش 

 یمشخص نامه و مقالۀه است، همچنین پایانو انتقاد مولوی از جامعه مطلبی نیامد

هایی که با توان در مقالههر چند می ؛نیز با این موضوع و عنوان چاپ نشده است

های به طور ضمنی اشاره به اعتراض، نداهرویکردهای اجتماعی در شعر او نوشته شد

 مثنوی در فرهنگی اجتماعی مسایل بازتاب» به عنوان نمونه مقالۀ ؛ماعی را دیداجت

 فرهاداز « ادبیات( شناسی جامعه منظر از مثنوی به )نگاهی موالنا معنوی

 90است، نویسنده در این مقاله ادبیات حماسی چاپ شده  که در مجلۀطهماسبی 

 :مقاله گفته است در چکیدۀاو  اجتماعی بررسی کرده است.مثنوی را با نقد  قصۀ

 فرهنگی و -اجتماعی مسایل یعنی متن هایالیه از یکی به بیشتر پژوهش این در»

است  فرهنگی -اجتماعی بد یا خوب هایواقعیت همانا که هاروایت در عزیمت نقطۀ

 رسوم و آداب گرفتار را شاعر عصر جامعۀ آمده، دسته ب است. نتیجۀ شده توجه

 قتل، ستیز، نگری، سطحی جهل، و بالهت ریاکاری، و دروغ فساد، تقلیدی، ستم،

شعر دو شاعر  . در مورد مقایسۀ(270: 1389بی، )طهماس «دهدنشان می ... و دزدی
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شناختی شعر آنها با رویکرد شعر اعتراضی جامعه ها اندک است و مقایسۀنیز پژوهش

عر در انگرفته و این تحقیق به دلیل سعی در شناساندن عقاید مشترک دو شصورت 

 اعتراض اجتماعی، تازگی دارد.

 بحث و بررسی  -2

 عصر زندگانی دو شاعر  -1-2

شاعر زندگی کرده  ای کههای اجتماعی باید به دورهطبیعتاً برای بررسی اعتراض

یخ والدت و وفات ها در مورد تارسنایی با اختالفاتی که در کتاب است، توجه داشت.

نیمۀ بنابراین ده است؛ هجری قمری زندگی کر 450تا  530دوم  او آمده، از نیمۀ

و در شهر غزنین ا دوم قرن پنجم و نیمۀ اوّل قرن ششم هجری زمانۀ زندگی اوست.

 هایی به شهرهایمسافرتطول زندگی در  جا نیز از دنیا رفت.نبه دنیا آمد، هما

نیشابور داشته و همچنین به زیارت کعبه  ل شهر بلخ، سرخس، هرات وخراسان مث

 .(36ـ  35مقدّمه:  :1388 )سنایی، مشرف شده و در اواخر عمر به غزنین بازگشته است

؛ زیرا او تاریخی شعر اوست ایی غزنین تا خراسان بستر جامعۀجغرافی محدودۀ

 در این دوره در صحنۀ اش را در غزنین گذرانده است.اعریش ترین دورۀاصلی

، حکومت غزنویان در کشاکش قدرت با سلجوقیان، قدرت خود را از سیاسی ایران

های محلی تنزل یافت. در خراسان دولت مقتدر سلجوقی د و به حکومتدست دا

نظر سلجوقیان اداره  روی کار آمد و حکومت محلی غزنین به دست غزنویان ولی زیر

این مسأله بر زندگی مردم  د.نیز توأم با استبداد بو داری آنهاحکومتشیوۀ  شد.می

تر اینکه از همه مهمشرایط نامطلوبی ایجاد کرده بود،  شهر بسیار تأثیر گذاشته و

آنها درگیر نزاع داخلی بر سر قدرت بودند و به امور جامعه توجه نداشتند و فقر، 

رواج یافته بود. عالوه بر این اوضاع،  دینی، ریاکاری در جامعهجهالت، استبداد، بی

 کردند. ویژه خراسان حمله میقبایل غز نیز پیوسته به ایران ب

 604ال از دنیا رفت، در س 530در  سنایی حدود هفتاد سال بعد از زمانی که

اقتدار غزنویان به کلی کنار رفته بودند و  در آن زمان،مولوی در بلخ به دنیا آمد. 

ر ایران شکسته شده بود و آنها در آسیای صغیر دولت سلجوقیان دولت سلجوقیان د
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مشاهیان جای آنها را گرفته سیاسی ایران خوارز ده بودند. در صحنۀروم را تشکیل دا

داری وی نیز حکومت شیوۀکرد. ز محمد خوارزمشاه حکومت مینیدر بلخ  بودند.

 تر از آن حملۀ، اما مهمآمیخته با استبداد بود و همچنین درگیر نزاع داخلی بودند

این دوره در  را تحت تأثیر قرار داد.ویرانگر مغول بود که زندگی تمام مردم ایران 

ای همیشه ترک کرد و به مغول همراه خانواده، بلخ را بر مولوی کمی قبل از حملۀ

در آن زمان که پادشاه وقت قونیه اما  ،به الرنده رفتابتدا بهاءولد پدرش  روم رفت.

تا  یه ماندندو آنها در قون بهاءولد را به قونیه آورد ،بود «سلجوقیعالءالدوله کیقباد »

های زندگی بویژه دنیا رفت. تمام سالدر همان شهر از  672در سال اینکه مولوی 

مغول که شهر به شهر ویران  آشام مغول گذشت.اش با خاطرۀ خوناوج جوانی

ولی  ،ینکه سلجوقیان روم قبول ایلی کردندبا ا .کرد عاقبت به روم نیز رسیدمی

مولوی آنجا بود شهر میان سه  در زمانی که .مغوالن سرانجام آنجا را فتح کردند

سوخت و انواع بر سر قدرت میر سلجوقی در آتش جنگ و خونریزی براد

برادر یعنی عزالدین  سه چون این»ها در آنجا ایجاد شده بود تا اینکه سامانیناب

الدین کیقباد با یکدیگر اختالف داشتند به الدین قلیج ارسالن و عالءرکن کیکاوس و

الدین جوینی اصفهانی و فرمان هالکو مقرر گردید که هر سه در تدبیر صاحب شمس

 «لدین وزرات آن سه را برعهده گیرداپادشاهی شریک باشند و صاحب شمس

حتی ها با پادشاهان اختالف. مولوی در ظاهر دور از هیاهوی (104 :1350)مشکور، 

 ، اما همۀکردخوبی داشت و در دنیای عرفانی خود زندگی می رابطۀامیران مغول 

های غزلیات شمس های مثنوی و عاشقانهالی تمثیلحوادث تلخ روزگارش را در البه

 آورده است. 

سامانی اجتماعی در روزگار ترین وجهۀ نابتگی اوضاع سیاسی، مهمعالوه بر آشف

در  کشاند.میرا به آشفتگی نایی و مولوی، نبود یک ثبات دینی بود که جامعه س

آشکار  هجری پنجم که از قرناسالمی  هایاختالفات فرقهساختار مذهبی ایران 

کشیده شده بود  خونین خوردهای زد و و هابندیدسته به مشاجرات کار و شده بود

 لجوقی به اوج رسید.در قرن ششم با روی کار آمدن ترکان س (62: 1368)همایی، 

شیوع  ی سلجوقی بر ممالک ایران و دورۀهاقرن تسّلط ترک»اند قرن ششم گفته

 های مذهبی بین فِرق مختلفۀنزاعتعصب و خرافات و سرگرمی به ظواهر شرع و 



 9  /   های اجتماعیبررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض

ث علمی ظواهر خشک بر فلسفه و بح و دشمنی اهل علم با یکدیگر و غلبۀاسالمی 

آزاد و استخدام علم و دانایی برای منظور مجادالت مذهبی و محدود ساختن مباحث 

سنایی نیز در این عصر خفقانی  .(406: 1380)غنی، «علمی به احساسات مذهبی است

در عصر سنایی تثبیت نوعی » .بود هاشاهد این آشفتگی کرد و از نزدیکمیزندگی 

حنفی ـ شافعی، در خراسان همه جوانب زندگی را ایدئولوژی اشعری و نظام فقاهتی 

 (.54: 1390 کدکنی،)شفیعی «به یکنواختی و تکراری بودن واداشته است

دولت سلجوقیان با همان  هاست.دورۀ زندگی مولوی نیز ادامۀ همین اختالف

اسالمی، با  هایهکردند و عالوه بر اختالف فرقنگرش دینی در قونیه حکومت می

ر جریان نزاع که در آنجا رواج داشت اختالف داشتند تا جایی که د دین مسیحیت

ر، آرامش نسبی که با میانجیگری وزیر و هالکوی مغول میان داخلی میان سه براد

هجری بود ـ به خاطر اختالفاتی  655تا  644آنها ایجاد شده بود ـ و این آرامش از 

اینکه دین  عزالدین را به بهانۀالدین، رکن از میان رفت. ،که از دین برخاسته بود

در جامعه، تعصبات دینی  .(104: 1350)مشکور،  زندانی کرد ،مسیحی را پذیرفته است

وان زاهدان ریاکار و ای سودجو که شاعران از آنان با عنچنان رواج داشت که عده

این مسأله از نگاه قت دین را از میان برده بودند و برند، حقیکار نام میصوفیان ناب

هایی که ترین اعتراضبا این شرایط اجتماعی، مهمسنایی و مولوی دور نمانده است. 

شان وجود زمانی که میان شاعری اند و با وجود فاصلۀرشان آوردهدو شاعر در شع

اعتراض به استبداد، ظلم و ستم شاهان، اعتراض  هایشان مشترک است.، اندیشهدارد

هایی از دو شاعر که هر کدام با ذکر نمونه ان و جهالت مردم استهدزا یبه ریاکار

 آشکار است.

 شیوه های اعتراض دو شاعر  -2-2

 .است گووی در اعتراض صریحدهد شعر اعتراضی سنایی نشان می بررسی

نومیدی و پر از نیش و سرزنش  فریاد اعتراض وی پر از درد و زاری، پر از بیم و»

دید و مردم را که بدان دل خو کرده بودند خود را میدنیای روزگار . بود

داشت که اینجا هیچ جای کرد و با خشم و نفرت بانگ بر مینگریست، حیرت میمی
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: 1367کوب،)زرین «اندآخر جهانداران و جهانجویان گذشته کجا رفته امید نیست.

گان و لحن اما مولوی چون سنایی صراحت گو نیست، گرچه در مواقعی با واژ ،(110

های ا باید در تمثیلاما در بافت معنایی، اعتراض ر ،کندصریح اعتراضش را اعالم می

ای است که حداقل دو الیۀ معنایی روایت گسترش یافتهیک »او پیدا کرد. تمثیل

دوم، معنایی ثانوی  )اشخاص و حوادث( و الیۀ اوّل همان صورت قّصه است دارد: الیۀ

« گویندتوان جست و به آن روح تمثیل میورای صورت میتری است که در و عمیق

 ،ترین شگرد ادبی که به کار برده، تمثیل استمولوی مهم (.154: 1384)فتوحی،

 کوب،)زرین «بدون تأمل در حکایات و تمثیالت نفوذ در دنیای مثنوی ممکن نیست»

  :گیردگوید با تمثیل مطلب مورد فهم عام قرار میموالنا می. (163: 1366

 این مثل چون واسطه است اندر کل
 

 

 واسطه شرط است بهر فهـم عـام 
 

 (831: 1360)مولوی،

 مضامین اعتراضی -3-2

 ها در جامعهاعتراض به ناهنجاری -1-3-2

آنچه از شعر سنایی گویاست، این است که او هرگز نتوانسته نگرشی چون نگرش 

شاعری است نگران پیرامون خویش و سخت » .شاعران مداح به جامعه داشته باشد

روایان و همین نقطه است های اجتماعی و بیداد حکّام و فرمانبا ناروایی در ستیزه

آورد و سیاسی زبان فارسی در می ا در ردیف بهترین شعرهای اجتماعیکه شعر او ر

بیات شعر اجتماعی در تاریخ اد توان او را بزرگترین سرایندۀمیو از این لحاظ 

 اعتراض اجتماعی به جامعۀ (.40ـ  39: 1390کدکنی، )شفیعی« کالسیک فارسی دانست

ویژه در بهایش مثنوی در قصاید اجتماعی و» .آشفته در تمامی آثار او آمده است

بلخ به انتقادات اجتماعی پرداخت و این نوع ادبی را هم متحوّل ساخت.  کارنامۀ

قد کشیده ماعی و دینی و اخالقیّات نادرست را به نها و باورهای اجتبسیاری از سنّت

عتراض خود عصر برخاسته و اهای قلندرانۀ خود به ستیز با جامعۀ ریازدۀ و در غزل

 (.12: 1385)الهوری، « دهدآن روز نشان می را به معیارهای جامعۀ

 نمانده است.کس از تیررس دید او پنهان  ای هیچدر اعتراض به چنین جامعه
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ا خشم، به هر کس اعتراض کرده است. شاعر در قصیدۀ زیر به تمامی پروا و بوی بی

خود  کس در راستای وظیفۀ کند و معتقد است هیچاعتراض میاقشار مهم جامعه 

و امرا فاسد و  کند، وزراپی شهوت و آز حکومت میپادشاه در  کند؛عمل نمی

های خود به فکر ظعالمان در وعخوانند، اند، فقیهان، فقه را برای ریاکاری میظالم

فیان شهوت و شکم برایشان مهم است و زاهدان دچار صو تعصب خود هستند،

 به همین ترتیب حاجیان، غازیان، فاضالن، متکلمان، منجمان، طبیبان هیچ غرورند؛

  :اندیشندکدام به رسالت کاری خود نمی

ــــهوت و آز ــــی ش ــــا را ز پ  پادش
 

 صنمستو سیمین  رخ به سیمین بر 

 مـــرا را ز پـــی ظلـــم و فســـادا
 

 دل به زور و زر و خیل و حشمسـت 
 

 ســگ پرســتان را چــون دم ســگان
 

 بهر نان پشت دل و دین به خمسـت 
 

 فقهــا را غــرض از خوانــدن فقـــه
 

 بیـــع و ریـــا و سلمســـت یحیلـــه 
 

ـــی وعـــظ و خطـــاب  علمـــا را ز پ
 

ــت  ــه دمس ــب ب ــر تعص ــر از به  جگ
 

ـــام ـــدان ک ـــی رن  صـــوفیان را ز پ
 

 شان شاهد و شـمع و شکمسـتقبله 
 

ــــــرای زه و زه ــــــدان را ز ب  زاه
 

ــد»  ــواد اح ــل ه ــت« ق  دام و دمس
 

 حاجیــــان را ز گــــدایی و نفــــاق
 

 هوس و هوش بـه طبـل و علمسـت 
 

 غازیــان را ز پــی غــارت و ســهم
 

 قــوت از اســب و ســالح و خدمســت 
 

 فاضـــالن را ز پـــی الف فضـــول
 

 روی در رفع و جر و جزم و ضمست 
 

ــــــــال ــــــــتکلم را از راه خی  م
 

 غـــم اثبـــات حـــدوث و قدمســـت 
 

ــــر دو دروغچــــرخ  پیمــــای ز به
 

 ه ســیه مســطر و شــکل رقمســتبــ 
 

ــام ــت و ن ــی خلع ــب را ز پ ــرد ط  م
 

 او بــر سقمســت یههمــه اندیشــ 
 

 مــرد دهقــان ز پــی کســب معــاش
 

 ز ســتور و خــر و خــرمن خرمســتا 
 

 (82: 1388)سنایی،

مسأله برای وی عدل است که جامعه را از ترین در میان مسائل حکومتی، مهم

کرده است، اما  پیوسته به عدالت و پرهیز از ظلم تأکیدسنایی  کند.اد رها میاستبد

در بیت . ترین چیزی که در جامعه وجود ندارد، عدالت استزندگی او مهم در زمانۀ
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 وطور که سیمرغ وجودش افسانه است داند، همانزیر آن را همانند سیمرغ می

 :او نیز حکم سیمرغ را یافته است واقعیت ندارد، عدالت در زمانۀ

ــــهوت و آز ــــی ش ــــا را ز پ  پادش
 

 و سیمین صنمست رخ به سیمین بر 

ـــه ـــدرین زمان  ی شـــوم    معـــدلت ان
 

 شــد چــو ســیمرغ و کیمیــا معــدوم   
 

 (135)همان:

اثنای مدح نیز  کند، درعالوه بر اینکه به صراحت به نبود عدالت اعتراض میاو 

در « الحقیقهحدیقه»در به عنوان نمونه  ،کندمی توصیه به عدل و داد پادشاهان را

و ضمن ستایش  وی را به عنوان شاه عادل ستوده است اه، بارهاشضمن مدح بهرام

کند و به او نصیحت اعتراض خود را به عدم توجه شاه نسبت به عدالت بیان می

 :بشماردکند عدل را مهم می

ــت دل ــه در والی ــن زآنک ــدل ک  ع
 

 لدَرِ پیغمبــــری زنــــد عــــاد 
 

ــیم ــرد کل ــدل ک ــو ع ــبانی چ  در ش
 

ــــریم  ــــه ک ــــریش ال  داد پیغمب
 

ــت ــه دادگرس ــت آنک ــدل در دس  ع
 

ــت  ــوی س رس ــرگ را ق ــاوک م  ن
 

ـــادل ـــد از ع ـــیچ نای ـــرگ را ه  م
 

 نکـــه دارد ز عـــدل عـــادل دلآز 
 

ـــتیزه ـــردل س ـــاه پل ـــودش ـــار ب  ک
 

ــددل همیشــه   ــودشــاه ب  خــوار ب
 

ــک و بدســت ــادل میــان نی  شــاه ع
 

 یز و ظالم هالک خلق و خودستت 

 بـــر میانـــه بـــود شـــه عـــادل
 

ـــتردل  ـــه اش ـــیرخو ن ـــود ش  نب
 

ــــردلمل  لــــک را شــــاه ظــــالم پل
 

ـــادل  ـــاجز ع ـــلطان ع ـــه ز س  ب
 

 (402: 1387)سنایی، 

عادل و ظالم اثر بر شاه نا تواندگوید که آه مظلوم میدر پایان شعر هم می

 از آن بترسد.بگذارد؛ بنابراین پادشاه باید پیوسته 
ها ارزش که در آن همۀسنایی معترض جامعۀ ناهنجار است  مولوی نیز همچون

گوید در می« فقیر روزی طلب...»تمثیل در دفتر ششم در ادامۀواژگونه شده است. 

 :ها واژگون استاین دنیای دو رنگی، ارزش
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 سا مثـال گـاو پـیاین زمـان سـره
 

 دوک نطق اندر ملل صد رنگ ریس 
 

ـــددلی ـــت و ص ـــت صدرنگیس  نوب
 

 عالم یـک رنـگ کـی گـردد جلـی 
 

ــان ــد نه ــی ش ــت زنگســت روم  نوب
 

 این شبسـت و آفتـاب انـدر رهـان 
 

 نوبت گرگسـت و یوسـف زیـر چـاه
 

 نوبــت قبطســت و فرعونســت شــاه 
 

 (1134: 1360)مولوی، 

استبداد در جامعه معرفی کرده است.  نمونۀ واقعیمولوی پادشاهان و حاکمان را 

ن در در پاسخ عرفانی خود به ظلم و استبداد شاهان در جامعه، آنها را به اندیشید

و شیر » تمثیل از نظر او عاقبت ظلم تباهی است. کند.عاقبت کار خویش دعوت می

ظلم  استبداد در قشر پادشاهان است که مولوی در آن، ستم و نمونۀ« نخجیران

 هان و عاقبت آن را بیان کرده است:پادشا

 چاه مظلم گشـت ظلـم ظالمـان

 ترتر چهش بـا هـولهر که ظالم

 کنـیای که تو از جاه ظلمی می

 گرد خود چون کرم پیله بر مـتن

 خصمی مدانمر ضعیفان را تو بی

 گر تو پیلی خصم تو از تـو رمیـد

 گر ضعیفی در زمین خواهد امان
 

 عالمان یهجملاین چنین گفتند  

 عــدل فرمودســت بتــر را بتــر

 کنیدانک بهر خویش چاهی می

 کنی انـدازه کـنبهر خود چه می

ــوان ــاء نصــر اد خ ــی ذا ج  از نب

 لــت رســیدنــک جــزا طیــرا ابابی

ــمان ــ اه آس ــد در س ــل افت  غلغ
 

 (65ـ  64)همان: 

اهان را به استبداد ش «مات کردن دلقک سید شاه ترمذ را حکایت»در تمثیل

کند و شطرنج بازی می ذدر این تمثیل دلقکی با شاه ترم ی تبیین کرده است.روشن

برد، بار دوم نیز دلقک شاه را می زند.او را می شود وبازد و از او خشمگین میشاه می

تواند گوید نمیشود و در دلیل این کار میکند و زیر لحاف پنهان میاین بار فرار می

 :ترسدزیرا از خشم او می ؛را مات کرده استآشکارا به او بگوید که او 

ــا دلقــک همــی شــطرنج باخــت   شــاه ب

ــرآورش ــه کب ــه و آن ش ــه ش ــت ش  گف

ــت  ــه بتاخ ــم ش ــردش زود خش ــات ک  م

 زد بــر ســرشیــک یــک از شــطرنج مــی
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 کــه بگیــر اینــک شــهت ای قلتبــان

ـــر ـــود می ـــاختن فرم ـــر ب  دســـت دیگ

ــد ــات ش ــر و شــه م  باخــت دســت دیگ

ــت ــنج رف ــک و در ک ــد آن دلق ــر جهی  ب

 زیـــر بالشـــها و زیـــر شـــش نمـــد

 گفت شه هی هی چه کردی چیست این

 کــی تــوان حــق گفــت جــز زیــر لحــاف

ــات ــو مــات و مــن ز زخــم شــاه م  ای ت
 

ــان ــت االم ــک و گف ــرد آن دلق ــبر ک  ص

ــور از زمهریــر ــه ع ــرزان ک ــان ل  او چن

ــه ــت ش ــدوق ــات ش ــتن و میق ــه گف  ش

 شش نمـد بـر خـود فکنـد از بـیم تفـت

ــد ــه ره ــم ش ــا ز زخ ــان ت ــت پنه  خف

 شــه ای شــاه گــزینشــه شــهت شــهگفــ

 ســـجافآور آتشبـــا تـــو ای خشـــم

 شــه بــه زیــر رختهــاتزنم شــهمــی
 

 (1002)همان: 

او جاهالن بر مسند حکومت  ه در مثنوی آشکار است، در جامعۀچنان کآن

و  او بر جهل تأکید کرده است در ابیات زیر کنند.اند و از روی جهل، ظلم میهنشست

اند و با جهالت مسند نشستهاش جاهالن بر به این مسأله اعتراض کرده که در زمانه

 برند:خود، مردم را به قعر نابودی می

ــب می ــچ منص ــاهالنآن ــا ج ــد ب  کن

 عیب او مخفیست چون آلـت بیافـت

 دم پـر شـودژجمله صـحرا مـار و کـ

 مال و منصب ناکسی که آرد به دست

ــد ــم ده ــا ک ــد بخــل و عطاه ــا کن  ی

ـــا ـــش ـــ یهه را در خان ـــددبی  ق نه

 حکم چون در دسـت گمراهـی فتـاد

 دانــــد قــــالووزی کنــــدراه نمی
 

 از فضــیحت کــی کنــد صــد ارســالن 

 مــارش از ســوراخ بــر صــحرا شــتافت

 چونـک جاهـل شـاه حکـم مـر شـود

ــب رســوایی خــویش او شدســت  طال

ـــد ـــع نه ـــا موض ـــخا آرد بن ـــا س  ی

 این چنین باشد عطا که احمـق دهـد

ـــاهی  ـــد در چ ـــاه پنداری ـــادج  فت

ــت او جهان ــان زش ــدج ــوزی کن  س
 

 (697)همان: 

 گوید:در پایان شعر به صراحت می

 حمقان سرور شدستند و ز بـیما
 

 عاقالن سرها کشـیده در گلـیم 
 

 (697)همان: 



 15  /   های اجتماعیبررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض

باشد  در دست داشته را در بیت زیر از دفتر ششم بیان کرده وقتی جاهل قدرت

 یابد:ستم در جامعه رواج می

 چون سالح و جهل جمع آید به هم 
 

 گشت فرعونی جهان سـوز از سـتم 
 

 (1274)همان: 

 اعتراض به ریاکاری دینی در جامعه -2-3-2

در  او درد دین دارد. دین است.بخش اصلی اعتراض سنایی به جامعۀ بی

نی(، خرافات و )استبداد دی اش دین فراموش گشته و جای آن را تعصباتجامعه

مسلمًا  ،گرددها میهای سیاسی دولتتنش گرفته است. وقتی دین بازیچۀریاکاری 

ولوی نیز وضعیت کشور زندگی سنایی و م در دورۀ شود،اصل دین فراموش می

استبداد دینی  سیاسی ایران، غزنویان و سلجوقیان بر صحنه با استقرار اینگونه است.

عصر  شد و جامعۀ سامانیو مردمی عهد موجب از میان رفتن فضای حماسی  آنها

ایرانی سوق داد  و حاکمیت فضای تراژیک بر کل جامعۀسنایی را به سوی فردگرایی 

های اسالم، دین هبه خالف آموزویژه ب هادر این قرن به طور کلی .(151: 1385)عباسی، 

هت استثمار جدر  دین از و بود شدهکشی قدرتمندان از مردم ای برای بهرهوسیله

اعتنا بودند و شد و این در حالی بود که به اصل دین بیم استفاده میمرد ۀتود

 نودهی،) مردم را از رسیدن به رشد عقالنی و اجتماعی بازداشته بود ،همین مسأله

1388 :199).  

قصایدی در  تبری برای عدم دینداری جامعه است.شعر سنایی گواهی مع

در  دین اعتراض کرده است.جامعۀ بیبه در آنها به صراحت که  دیوانش وجود دارد

ده است مردم را به اشعار عرفانی نیز با فراخواندن مخاطب به دنیای عارفانه سعی کر

امّا اکنون قحطی  ،گوید در گذشته قحطی نان بوددر بیت زیر می دین هدایت کند.

 دین است: 

 که وقتی قحط نان بود اندران اول قـرون     دان
 

 ست اندرین آخر زماندین کنون قحطبین که ا 
 

 (423: 1388)سنایی،
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و مطیع هوای نفس  اعتراض او به مردم جامعه است که از دین خارج شده

گوید هیچ کس درد دین با صراحت و خشمی ناشی از درد و اندوه، میاو  اند.گشته

 :شودی است و از روی ریا انجام میندارد، این عبادت ظاهر

 همی ملک بنمایوار اگر خواهی سلیمان
 

 چـو در دیــن بــر خــالف امــر و نهیــی
 

 همـــه ســـور هـــوای نفـــس ســـازند      
 

ــه ــوف کعب ــر ط ــدر ز به ــرع ان ــه ش  ب
 

 ز بادت خنگ و ز ابـرت ادهمـی کـو 
 

ــه ــت نال ــوز کام ــی ک ــر و بم  ی زی
 

ـــو ـــاتمی ک ـــان م  ز آه و درد دینش
 

 ز چینـــی و ز زنگـــی مـــاتمی کـــو
 

 (581)همان: 

ادی وحدت ادیان در مثنوی ای است که منجامعهموالنا در اعتراض به چنین 

 ،گاه تعصب دینی را نشان نداده استاش نیز هیچدر زندگی شخصی شده است.

توانست در مجلس سماع او حاضر شود و شور و عربده حتی یک ترسای مست می»

 «دیدهای شگفت میخورد از وی تواضعکند و قصابی ارمنی اگر به وی بر می
 .(231: 1372کوب، )زرین

در دفتر اول به  «کشت از بهر تعصبپادشاه جهود که نصرانیان را می»در تمثیل 

 دهد. جامعۀتمثیل نشان می های پنهانیزیبایی، تعصبات دینی را در جامعه در الیه

حاضر است جان ها او چنان گرفتار تعصبات دینی است که وزیر برای کشتن نصرانی

برای موالنا ستایش حق به هر طریقی و در هر کیشی باید اما  خود را از دست بدهد،

انکار کردن موسی بر مناجات »تمثیل  انجام امور شرعی در ظاهر؛ مهم باشد نه

های سطحی در آن به این نگرش این تمثیل است که در تر دوم نمونۀدر دف« شبان

 کند. دین اعتراض می

ظاهربینان  :گویدمی و کندمی ظاهرپرستی در دین اعتراضدر بیت زیر به موالنا 

اما برای اهل دل خرابی به وجود  ،کنندابلهانی هستند که به مسجد تعظیم می

 :آورندمی

 کننـدابلهان تعظیم مسجد می
 

 کنندمی اهل دل جدّ خرابیدر  
 

 (347: 1360)مولوی، 
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هایی در دین، دعوت از مخاطب ترین پاسخ او در اعتراض به چنین جهالتاصلی

آتش افتادن در شهر در ایام »در تمثیل  عرفان و شناختن فرع از اصل است.به 

کند که اهل دین را از اهل کین بشناسند و از زبان عمر به مخاطب توصیه می« عمر

 :به دنبال همنشینی با اهل حق باشند

ــاز دان از اهــل کــین ــن را ب  اهــل دی
 

ــا او  ــو ب ــق بج ــین ح ــین همنش  نش
 

 (183)همان: 

دینی، زاهدنمایان و صوفیان ریاکار که با ظاهربینی در دین و تعصب  در جامعۀ

 ترین قشر اجتماعی هستند که مورداند، مهمدر شریعت، اصل دین را کنار گذاشته

با صراحت « حقیقهالحدیقه»در ابیات زیر از سنایی  اند.اعتراض دو شاعر قرار گرفته

گوید از این زهد ریایی توبه و به آنها می جامعه را نکوهش کرده زاهدان و خشونت

 کنید که با آن عزت و احترام پیدا نخواهید کرد: 

ـــــرای مـــــرداری   زهـــــد ورزی ب

 تــو ازیــن زهــد توبــه جــوی نصــوح

 در غم آن دمـی کـه رفـت از دسـت

ــت ــب اس ــالم غی ــای ع ــه جوی  هرک

 تــو نــه نیکـــی نــه قابــل نیکـــی

ـــد ذل  بـــاش تـــا نقـــش عـــز نمای

ــامردی چــون  فلــک ســال و مــه ز ن
 

 پس چه گـویی کـه مـن کـیم بـاری 

 ورنـــه بـــی دل روی بـــه عـــالم روح

 گری و خون گری که جـایش هسـت

 شمع در دست و اشک در جَیب است 

 مـــرد کاکـــا و کوکـــو و کـــی کـــی

ــل ــد ک ــزو خواه ــذر ج ــا ع ــاش ت  ب

ـــویش می ـــرام خ ـــرد اج ـــردیگ   گ
 

 (312: 1387)سنایی،

شعر قلندرانه، واکنش او به این اقشار اجتماع گرایش اصلی سنایی به شاید علت 

 هاریاکاری همین به محکم اعتراضی سنایی قلندرانۀ غزل گیریشکل» .بوده باشد

 در بار اوّلین که تضادهاست و هاتقابل از ناب ایخود مجموعه غزل، نوع این بود.

قصاید نیز در او  .(154ـ  153: 1392)چهری و همکاران، « یابدمی نمود سنایی شعر

 :در ابیات زیر گفته است .مضمون قلندارنه را در اعتراض به زهد ریایی آورده است
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 تا کی از ناموس و زرق و زهد و تسبیح و نمـاز

 پرسـتی پیشـه گیـر انـدر خرابـات و قمـارمی
 

ــده  ــاشبن ــار ب ــادم خمّ ــراب و خ ــام ش  ی ج

 کمزن و قالش و مست و رند و دردی خواربـاش
 

 (311: 1388)سنایی، 

در شعر مولوی هم، صوفیان و زاهدنمایان درد اصلی شاعر در جامعه هستند، 

شود و از یده میکشه افراد است که مولوی به سمت شمس شاید وجود اینگون

ها در تمثیل را به فساد و تزویر و شهوتها آلودگی خانقاهاو  کند.همگان دل می

در دفتر ششم به عمل شنیع « کوسهامرد و » در تمثیلبه عنوان نمونه  .آورده است

ها اعتراض کرده است که چگونه به خاطر شهوت خود غیراخالقی صوفیان در خانقاه

در ابیات زیر از دفتر دوم، حضور آنها  کنند.آیند تجاوز میبه کسانی که به خانقاه می

کنند و را در سطح جامعه به خسی مانند کرده که دعوی داودی )مقام معنوی( می

ولی آنها اگر ذکی مطلق نیز  ،کنندای که اهل تمیز نیستند از آنها پیروی میهعد

مولوی مخاطب را از گرویدن به  ا دارند و عقل ندارند، احمق هستند.باشند، چون ادع

 :کندچنین افرادی منع می

ــد ــوی داودی کن ــی دع ــر خس  ه

 از صـــیادی بشـــنود آواز طیـــر

 نقــد را از نقــل نشناســد غویســت

 بسته پـیش او یکیسـترسته و بر 

 این چنین کس گر ذکی مطلقست

 هین ازو بگریز چـون آهـو ز شـیر
 

 هر که بی تمییـز کـف در وی زنـد 

 کنـد آن سـوی سـیرمرغ ابلـه می

 هین ازو بگریز اگر چـه معنویسـت

 گر یقین دعوی کند او در شکیست

 چونش این تمییز نبـود احمقسـت

ــوی او  ــتابس ــر مش ــا دلی  ای دان
 

 (509: 1360)مولوی،

 اعتراض به مردم و اندوه از نبود انسان وارسته در جامعه -3-3-2

د به جامعه، در ابالغ رسالت خوی و مولوی هر دو شاعری عارف هستند که سنای

ابیات بسیاری در شعر دو شاعر وجود دارد که به نبود  بینند.ای را نمیانسان وارسته

وقتی جامعه با استبداد و تعصب  .دکننانسان آزاده و وارسته در جامعه اعتراض می

اند و به تبع آن از اخالقیات انسانی شود و مردم پیرو هوای نفس شدهدینی اداره می
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 مردم و جامعۀ اند، مسلماً انسان وارسته کم است و اگر باشد در میان ایندور گشته

نماد سنایی در بیت زیر با  وت کند و یا زندانی و مقهور باشد.استبدادی باید سک

 :کندها را در درد و رنج و سختی توصیف میاین انسان« شیران زمین»

 همه شیران زمین در المند
 

 سـتالمدر هوا شیر علم بی 
 

 (82: 1388)سنایی،

گوید در جامعه مردمی نیست مید و کناش را ابلیس خطاب میمردم جامعهاو 

 همه ابلیس شدند:

 حکایت چند از ابلیس و آدم
 

 همه ابلیس گشتند آدمی کو  
 

 (581)همان: 

ای که مردم وارسته ندارد و به جای در بیت زیر اعتراض خود را به چنین جامعه

 دیو و میح به داستان حضرت سلیمان و قصۀاند با تلآن همه ابلیس و دیو گشته

 )سلیمان: نماد انسان وارسته( رفته و به جای آن اش جمدر جامعه .خاتم گفته است

  دیو انگشتری را در دست کرده است:

 جم از این قوم بجسته است و کنون     
 

 دیو با خاتم و با جام جم است 
 

 (83: 1388)سنایی،

خواهد انسانیت را به مردم داند و میسنایی خود را در این جامعه عارف می

اظهار تأسف از ها مقابله کند با تواند با ناهنجارید نمیبیناما وقتی می ،تعلیم دهد

چون انسانی نیست که  ؛گوید دیگر پند ندهددگرگون گشتن حال روزگار به خود می

  :پندی بشنود

 ای مسلمانان دگر گشته است حال روزگـار

 ای سنایی پند کم ده که اندرین آخر زمان
 

 انـدزانکه اهل روزگار احـوال دیگـر کـرده 

 انـددر زمین مشتی خر و گاو سلرو بر کرده
 

 (150)همان:
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شمس نیز شاید  سنایی از مردم جامعه ناراضی است. در قصۀ مولوی نیز چون

همراهانی  همین باشد؛ اهان خوداز همر و بریدن یعلت دلبستگی به شمس تبریز

پسرش سلطان ولد در صدد کینه و دشمنی با شمس بودند و آخر او را  که به گفتۀ

از  شمس برای همیشهسرانجام  و (57ـ  55: 1389ولد، )سلطان از مولوی دور کردند

نوی و غزلیات از نبود انسان آزاده در مث. او اندوهش را (64ـ  62)همان:  پیش او رفت

فتن انسان در غزل معروف زیر به زیبایی دلتنگی خود را از نیا به تکرار آورده است.

 وارسته بیان کرده است:

 زین همرهان سست عناصر دلم گرفـت
 

 گشـت ز فرعـون و ظلـم اوجانم ملول 
 

 زین خلق پرشکایت گریان شدم ملـول
 

ــام ــک ع ــا ز رش ــل ام ــاترم ز بلب  گوی
 

 گشت گرد شهردی شیخ با چراغ همی
 

 ایم مــانشــود جســتهگفتنــد یافــت می
 

 شیر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـت 
 

 آن نور روی موسـی عمـرانم آرزوسـت
 

 های هوی و نعره مستانم آرزوسـتآن
 

 دهـانم و افغـانم آرزوسـتمهرست بر 
 

 کز دیو و دد ملولم و انسـانم آرزوسـت
 

 نشود آنم آرزوستگفت آنک یافت می
 

 (156: 1382)مولوی،

در بیت زیر همچون سنایی، مردم جامعه را ابلیس نامیده است و به صراحت 

  این گروه منع کرده است:مخاطب را از گرویدن به 

 روی هستچون بسی ابلیس آدم
 

 دستی نشاید داد دست پس بهر 
 

 (16: 1360)مولوی،

اما در خفقان اجتماعی و ریاکاری  ،های وارسته وجود دارنداش انساندر جامعه

ابیات متعددی در دفترهای  اند.، از حضور اجتماعی دور ماندهصوفیان و زاهدان

بیند آن را ست و در هر تمثیلی که اقتضای مطلب میه امثنوی در این زمین

 : آورده است« بیمار شدن ذوالنون»از جمله در دفتر دوم در قصۀ ؛ دآورمی

ــود  چونک حکم اندر کف رندان بـود ــدان ب ــون در زن ــرم ذاالن  الج
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 چون قـلم در دستِ غـدّ اری بلوَد

 اندوسفان از رشک زشتان مخفیی
 

 بـی گـمان مـنصور بـر داری بلـوَد

 زینـدکز عدو خوبان در آتـش می
 

 (265)همان: 

. برای نیل به سعادت جامعه گرایش به عرفان استاما رهیافت هر دو شاعر 

 :خدا باش و دیگر از کسی میندیش گوید بندۀسنایی می

 درگه خلق همه زرق و فریبست و هوس

 هرکه او نام کسی یافت از آن درگه یافت
 

 کــار درگــاه خداونــد جهــان دارد و بــس 

 ای برادر کس او باش و میندیش از کس
 

 (307: 1388)سنایی، 

جهان مادی دل و از  خواهد به اصل خویش روی آوردمولوی هم از مخاطب می

 :بکند که باید روزی آن را ترک کند

 چرا به عـالم اصـلی خـویش وانـروم
 

 دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا 
 

 (80: 1382)مولوی، 

 گیرینتیجه -3

و نوع نگرش و زندگی در یافتن مسائل اجتماعی  روزگار ز آنجا که ادبیات آیینۀا

 .، بدون شک بررسی ادبیات آن جامعه ما را کمک خواهد کردمردم جامعه است

وضاع جامعه و مردم هستند در همۀ دوران بدان واکنش شاعران متعهد که نگران ا

های اجتماعی سنایی و مولوی به طور در این پژوهش اعتراض اند.نشان داده

ای که از این بررسی و مقایسه حاصل شد این نتیجه ای بررسی شده است.مقایسه

 اری که با استبداد، ریاکاری، ظلم وناهنج ست که هر دو شاعر نسبت به جامعۀا

ی و مضمونی از این نظر تشابه اندیشگان .شود، معترض هستنددینی اداره میبی

سنایی با صراحت و خشونت ولی مولوی گاهی با صراحت ولی اغلب در قالب  دارند.

اعتراض به جامعۀ  ر دو شاعرعر هدر ش اعتراضش را نشان داده است. ثیلتم

همچنین هر دو شاعر درد جهالت مردم و  دین بسامد باالیی دارد.استبدادی و بی
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بیشتر از همه پادشاهان،  از اقشار جامعه، جامعه دارند.نبود انسان وارسته را در 

ند و هر دو اهصوفیان و زاهدان ریاکار و مردمی در شعر آنها مورد اعتراض قرار گرفت

اهل و ج این اعتراض دیدگاه مشترکی دارند و پادشاهان را ظالم، مستبد و نیز در

از اند و در نظر آنها مردم جامعه نیز پیرو هوای نفس شده نامند.زاهدان را ریاکار می

ناهنجار و  دو شاعر برای رهایی از این جامعۀ رهیافت اند.دور افتاده یوارستگی انسان

 از تعلقات مادی و جهانی است.  ردم آن نیل به عرفان و دوری کردندین و مبی
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