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  چكيده
ــادف با زوال حكومت ايلخاني بود، يكي از         جامعه ايران در قرن هشـــتم هجري كه مصـ

ــت ثباتيهاي بدوران ــر ميتاريخي خود را پش ــت. در اين دوران، همواره حس س گذاش
ــت، همه ناامني وجو  ها  داد، حكومت هاي مداوم رخ مي  مدت بود، جنگ  چيز كوتاه د داشـ
ها به اوج خود رســيده بود. در اين مقاله، با شــد، و در يك كالم ميزان ناپايداريعوض مي

ــ تحليلي، مولفه هاي ناپايداري اجتماعي، در قرن هشتم، از ديدگاه شاعران روش توصيفي ـ
هاي پژوهش حاكي گيرد. يافتهنها، مورد بررسي قرار مي و چگونگي انعكاس آن در ديوان آ

ها نظير ناامني و خشــونت گســترده، برتري يافتن افراد دون از آن اســت كه برخي از مولفه
شتر از همه در          ساري بي ضاع زمانه و ميگ شكايت از او شاني احوال مردم،  ديوان  پايه، پري

حاظ لشــعرا، در قرن هشــتم مردم به شــعراي اين دوران بازتاب يافته اســت. مطابق ديوان 
بردند. به گفته آنها، مردم در اين زمانه شاد  روحي و رواني در اضطراب و نگراني به سر مي  

شه كرده و به اميد        نبوده و غم همدم شرايط، مردم انزوا پي ست. به زعم آنها، در اين  شان ا
ار در ديوان گشــايشــي در آينده هســتند. همچنين، بســامد واژگان منفي و خشــونت ب    

  باالست.  آنها
  .ايران، قرن هشتم هجري قمري، ناپايداري اجتماعي، توده مردم :هاهواژكليد

  

                                                                                              

  mohsenlotfabadi@gmail.com ،مسئول) ةدانشگاه شهيد بهشتي (نويسند ،دانشجوي دكتري گروه تاريخ *
  mohsenlotfabadi@yahoo.com ،دانشگاه شهيد بهشتي ،استاد گروه تاريخ **

  a_hassani5@yahoo.com،، دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار گروه تاريخ ***
  25/05/1397 تاريخ پذيرش: ،17/02/1397تاريخ دريافت: 



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان تمفهسال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصاديپژوهش   96

 

  . مقدمه1
هاي مختلف ثبات و ناپايداري را از ســر جامعه ايران در تاريخ پر فراز و نشــيب خود، دوره

برخوردار اســـت. گذرانده اســـت. از اين حيث، دوران ميانه تاريخ ايران، از اهميت فراواني 
شاهد تحوالت مختلفي بوده است.       ــ اجتماعي  سياسي ــ تاريخ ايران در اين ادوار به لحاظ 
سه با نيمه اول آن، به علت هجوم و ورود مغول، وجه ناپايداري   نيمه دوم اين دوران در مقاي

ــ اجتماعي برجسته   اشي ثباتي بعد از فروپتر است. در اين بين ميزان بيو نبود نظم سياسي ــ
صفوي (    736حكومت ايلخاني ( سله  سل سد. از اين  ق) به اوج خود مي907ق) تا برآمدن  ر

ســـال) ديگر ســـلســـله متمركز و  171زمان تا روي كار آمدن حكومت صـــفوي (حدود 
هاي كوچك   هاي مختلف آن حكومت  كند، بلكه در بخش  قدرتمندي بر ايران حكومت نمي   

كردند زندگي مي» نشيني صحراگردي و كوچ «ه سبك  محلي (بيشتر آنها تبار مغولي داشتند) ب  
شدن ايران به تكه        سيم  شتند. در اين دوران، با تق ستقالل دا  هاي مختلف،و هر يك داعية ا

ــع ديگري  هاي متعدد قدرت رخ ميجابجايي ــي، جامعه ايران در وض ــياس داد و به لحاظ س
  نسبت به گذشته قرار گرفت. 

نشين و  د و خوردهاي دائمي مخرب بين امراء كوچهاي اصلي اين دوران، ز از مشخصه  
كشــاند. در تاريخ ايران در اين نشــين بوده اســت كه جامعه را تا ورطه نيســتي مينيمه كوچ

ــت.ميزان ناامني و    دوران، منطق، منطقِ ــت، پيروز اس ــي كه زورمندتر اس ــت و كس زور اس
»  تصـــرف،» «تســـخير،«ظير توان از كاربرد فراوان واژگاني نخشـــونت در اين دوران را مي

و غيره در منابع  » ويراني» «قتل عام،  » «غارت، » «چپاول، » «راهزني،» «خشـــونت، » «تاراج، «
نبود حكومت مركزيِ نيرومند، تاثير زيادي در به وجود آمدن اين اوضـــاع   تاريخي دريافت.

ــت. در واقع، در اين دوران نمي ــانهداش ــالم ديد كه مهايتوان نش  ردمشي از يك جامعه س
احســـاس امنيت كنند؛ بنابراين، چيزي كه در اين دوران چشـــمگير اســـت، هرج و مرج و 

شــود و بقيه مســائل ثباتي ويژگي مهمي اســت كه در اين دوران ديده ميثباتي اســت. بيبي
  گيرد.تحت تاثير آن قرار مي

  
  . ضرورت تحقيق2

شناخت جامعه ايران و موضوع بي   صورت گرفته  ثباتي در قتحقيقاتي كه براي  اند، رن هشتم 
ضوع      عمدتا بر داده ستند و كمتر از دريچه متون ادبي به اين مو ستوار ه هاي كتب تاريخي ا
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ساس متون ادبي دنياي تازه        ست. تحقيقات تاريخي برا شده ا سته  اي را به روي تاريخ نگري
ــهپژوه باز مي ــت. زيرا كند و يكي از مهم ترين عرص ــعر و ها براي تحقيقات تاريخي اس ش

شناختي و آفرينشگري آن، تاريخ يك سرزمين را نيز در خود     ادبيات، جداي از جنبه زيبايي 
تري از توان درك درســـتدهد و با پي بردن به روح ادبيات يك ســـرزمين، مي     بازتاب مي  

شت.  ساس بوده، و به همين دليل،        1تاريخ آن دا سبت به زمانه خود ح شتم، ن شعراي قرن ه
دهند و در صــدد اصــالح آن هســتند. ابيات آنها پر از ثر خود بازتاب مياوضــاع آن را در ا

هاي زمان خود را بازگو آميز و زيركانه اســت كه ناهنجارياصــطالحات و مضــامين كنايه 
ضوعات    مي شتر به مو كند. بنابراين، با توجه به كمبودهاي متون تاريخي كه تمركز خود را بي

سي ــــ نظامي معطوف مي كنند، برر     سيار      سيا سائل اجتماعي از طريق متون ادبي ب سي م
  راهگشاست.

ــتفاده از منابع منظوم، به بررســي نمودهاي ناپايداري اجتماعي در   پژوهش حاضــر با اس
صويري از و    شتم هجري قمري بپردازد تا ت ضعيت جامعه ايران در اين زمان  ايران در قرن ه

ــ كدام عناصر 1نمايد: مطرح مي هاي زيرپردازد. لذا مسأله پژوهش را به صورت پرسشمي ـ
هاي ناپايداري ـــ مولفه2تر است؟ ناپايداري اجتماعي در ديدگاه شعراي قرن هشتم برجسته

  اجتماعي چگونه در آثارشعراي قرن هشتم بازتاب يافته است؟
  

  تحقيق ةپيشين .4
شده    در كتاب شته  شتم نو ستفاده از داده ها و مقاالتي كه در ارتباط با قرن ه هاي منابع اند، با ا

ست وآنها معموال از داده      شده ا شرايط ناپايدار جامعه پرداخته  هاي منابع ادبي به تاريخي به 
 اند. در ادبيات برخي كتب تحقيقي از اهميت شناخت جامعه از اي استفاده كرده شكل حاشيه  

ند. براي نمونه عطاءهللا حســـني (    طريق متون ادبي ســـخن گفته  يات  ) در كتاب  1394ا ادب
ــتوده (نگار؛ خداوندان و مردمانتاريخ ــي در  ) در كتاب 1387؛ هدايت اهللا س ــناس جامعه ش

شناسي در ادبيات فارسي   ) در كتاب 1390؛ فريدون وحيدا (ادبيات فارسي  ؛ و محمد جامعه 
، هنگامي 1357جامعه شناسي در ادبيات فارسياز آغاز تا سال      ) در كتاب 1392پارسانسب (  

سخن        ضعيت جامعه آن زمان  شتم مي پردازند، به طور خالصه از و كه به متون ادبي قرن ه
هاي كمي جهت توضيح هاي ناپايداري اجتماعي را بررسي نكرده و دادهگويند. آنها مولفهمي

از پرتو  نگار، بقيه فقطادبيات تاريخر از كتاب دهند. عالوه بر اين، به غيموضوع به دست مي  



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان تمفهسال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصاديپژوهش   98

 

هاي شــعراي معروف اين دوره نظير عبيد زاكاني و حافظ شــيرازي ســخن مي گويند و داده
  شود.شعراي ديگر در آثارشان ديده نمي

ب         روش تحقيق تاريخي  يل  له روش تحل قا نه     در اين م خا تاب اي ا شـــيوه گردآوري ك
  است.  هاداده

  
  . بحث 5

اخت و تازهاي مغوالن و با تأســيس حكومت ايلخاني، ايران به يك ثبات محدودي بعد از ت
سله را مي       سل سيس اين  سيد، به طوري كه تأ سامان جامعه ايران    ر ضاع ناب توان التيامي بر او

دانست. بار ديگر نظام يكپارچه و مستقل سياسي بر كشور حاكم شد و سالطين ايلخاني در        
و اكثر مناطق ايران تحت قلمرو آنان بود. با اقدامات برخي رأس هرم ســياســي قرار گرفته  
ـ به ويژه غازان  ـ و مشاوران ايراني سالطين ايلخاني  شان، آرامش به كشور بازگشت و خان 

سي جامعه ايران كه با      ويراني سيا شته تا حدودي بهبود يافت. به عبارت ديگر، نظم  هاي گذ
زگشــت و نظام ســياســي متمركز گذشــته مجددا  يورش مغوالن بهم ريخته بود، بار ديگر با

  استمرار يافت. 
اما اين تنها التيامي كوچك بر بدنه سياسي جامعه ايراني بود، و خوي بدوي مغولي اجازه 

داد. به عبارت ديگر، تنها ثباتي نيمه جان بر كشور ثبات و امنيت كامل را در جامعه ايران نمي
ــد. همانطور كه مي    ــاهزادگان و       دانيم در زما حاكم شـ ن حكومت ايلخاني، فرمانروايان، شـ

ــته و قدرت كردند. آنها نمايي ميطوايف متعدد مغولي در مناطق مختلف ايران حاكميت داش
رفت، هايي كه قدرت ايلخان رو به ضعف ميكردند، اما در زماناگرچه از ايلخان متابعت مي

  كردند. كشور حاكم ميزدند و ناامني را بر هايي ميها و ويرانيدست به جنگ
سال  صفوي (يعني براي حدود دو        در  شكيل حكومت  سله ايلخاني تا ت سل هاي پاياني 

ــيع   ــي و اجتماعي با دامنه وس ــياس ــنجات س ــت كه جامعه ايران را قرن)، تش تري ادامه داش
هاي  آن را در قرن هشتم  كرد كه در ادامه برخي از مولفهدستخوش تغييرات رو به زوالي مي 

  با استفاده از ديوان شعرا بررسي خواهيم كرد.  هجري،
فه                 ــد كه آنچه كه در ميان مؤل هاي  قبل از ورود به بحث، اين نكته را بايد متذكر شـ

شد، مؤلفه  شعرا انعكاس    ناپايداري اجتماعي به آن پرداخته خواهد  ست كه در ديوان  هايي ا
هاي مهمي هستند كه از مؤلفه يافته است. برخي از عناصر نظير بزهكاري، فقر، دزدي و غيره  

ها، رحميها نظير ناامني و دامنه بيكمتر در ديوان شعرا نمود داشته است. اما، برخي از مؤلفه   
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حاكم شــدن اشــخاص نادان بر جامعه، ناليدن از وضــع جامعه، آشــفتگي احوال عامه مردم، 
  س يافته است.هايي هستند كه در ال به الي متون شعرا بيشتر انعكاميگساري، مؤلفه

  
  . ظلم و خشونت و ناامني6

»  خشـــونت،«شـــود، ابتدا واژگاني چون   به ذهن متبادر مي  » قوم مغول«هنگامي اصـــطالح  
ــتار،« ــود، به طوري كه اگر اين و واژگاني از اين قبيل در ذهن تداعي مي» قتل عام» «كش ش

ست. دو قرن دوران           شده ا سخني به گزاف گفته ن شود،  سته  واژگان مترادف با مغوالن دان
حد زيادي از ايران رخت         فرمانروايي مغوالن بر اير  تا  ان (قرون هفتم و هشـــتم)، مدنيت 

سرداران مغول گرديد. اين ويژگي، در بازه زماني         صه منازعات  سرزمين عر ست و اين  برب
شتم حتي برجسته     ضر، يعني قرن ه شد. اين  تر از قرون قبل و بعد خود نيز ميپژوهش حا با

شتند، به هر جايي    سيدند، در جهت نيل به منافع  كه مي سرداران كه هريك داعيه امارت دا ر
تار دريغ نمي    ــادي خويش از زورگويي و كشـــ ياســـي و اقتصـ كردند. اعدادي را كه    ســـ

ــتارهاي اين قرن ارائه مي تاريخ ــان از كش ــت. تعدد  نويس ــيه اس دهند، به خوبي گوياي قض
ــرداران مغول نيز بيان كننده وجهي ديگر از اين بحران ها و درگيريجنگ ــت. ها ميان س اس

»  تاريخ جنگ، منازعه و كشـــمكش    «ايم كه تاريخ ايران را در اين برهه    بنابراين، بيراهه نرفته   
ــانده بود. عبيد زاكاني، در بناميم كه دامنه ناامني ــا ها را به اوج خود رس ــاله دلگش درباره  رس

ــمار و البته بيهوده اين دوران به طنز ميجنگ ــربازي را گفتند چرا«گويد كه: هاي پرش به  س
سم و آنان        جنگ بيرون نمي شنا شمنان را ن سوگند كه من يك تن از د روي؟ گفت: به خدا 

شمني ميان من و آنها چگونه واقع مي      سند، پس د شنا شي  » شود؟ هم مرا ن (زاكاني، كتابفرو
) عبدالرزاق ســمرقندي، هنگام توصــيف وقايع ســياســي نيمه قرن هشــتم،  251تا: زوار، بي

  آورد كه بازگو كننده اوضاع آن زمان است:ميشعري را در كتاب خويش 
سرانجام       كشتي تو و كشتند ترا و آنكه ترا كشت شد از گردش ايام  شته   هم ك

  )304: 1372، دفتر اول، 1(سمرقندي، ج

ــت كه در پي آن    ــي حكومت ايلخاني اس ــعيد و فروپاش اوج اين امر، بعد از مرگ ابوس
شوب فراواني در تمام نواحي ايران پدي  سي اين       آ سيا ضاع  شد. اكثر متون تاريخي كه او دار 

هاي سرداران مغول  رويطلبي و زيادهاند، به صورت مستقيم به استقالل   دوران را بازگو كرده
، دفتر اول، 1سمرقندي، ج؛ 2: 1380، 1حافظ ابرو، ج؛ 341: 1363اي، اشاره دارند. (شبانكاره
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مختلف طوايف مغولي، در اين زمان به اوج هاي هاي شــاخه) همچنين فتنه انگيزي152ص 
شوده         ست به آزار خلق گ شوبي را رقم زده و د سيده بود، به طوري كه روزهاي پرآ خود ر

كردند و بودند. به عبارت ديگر، در اين زمان، اين طوايف، از فرصتي براي راهزني دريغ نمي 
ــاعران اين  . اين ا2ها دســـتخوش غارت آنها بودند    توده مردم، تجار و كاروان   مر، در آثار شـ

دوران نيز منعكس شــده اســت. مضــامين ديوان شــعراي اين دوران، به صــورت مســتقيم با 
اوضاع زمانه پيوند خورده بود. براي نمونه، ديوان شعرايي مثل سيف فرغاني، ناصر بخارائي،     
شيرازي     شيرازي، حافظ  سعود خجندي، عمادالدين فقيه كرماني، جالل طبيب   كمال الدين م

»  بال و فتنه،» «ســتم،» «جور و جفا،«آميز نظير هاي نااميد كننده و خشــونتو غيره پر از واژه
»  درد و غم،» «شـــهر خراب،» «كلبه ويرانه، » «خونريز،» «خون خوردن،» «كشـــتار و يغما،  «
»  سيالب غم،» «چشم خون فشان،» «خون ناحق،» «دل پرخون،» «ديده خونابه،» «شمشير بال، «

ها بســيار فراوان و بيان كننده اوضــاع ها، در اين ديوان. ميزان بســامد اين واژهو غيره اســت
  بار جامعه است كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. خشونت

ــال  ظلم و «گويد كه زمانه او را     ق)، مي749تا   705هاي  ســـيف فرغاني (متوفي بين سـ
گويد كه در ت. وي، در ادامه مياز آن رخت بربسته اس  » عدل و احسان «بر گرفته و » عدوان

ــان آب روان بوده«جامعه او، خون افراد    و آنچه از آدميان در اين دوران به ارث مانده      » بسـ
) سيف، در جايي ديگر از ديوان خود  198، 144: 1364(فرغاني،  است، ظلم و تعدي است.  

ســگان و «ا به دهد و آنها ردر انتقادي شــديد، كارگزاران ســياســي وقت را مخاطب قرار مي
شبيه مي » ديواني ساني ندارند؛ حاكماني كه     ت صفات ان شاني از  كند كه به جان مردم افتاده و ن

شمشير به دست بوده و لحظه     سبت به مردم دريغ نمي  همواره  ستم ن كردند. به اي از ظلم و 
عدل «تر از را فربه » ران ظلم«همين جهت،   ــاق  يده     مي» سـ هاي اين قصـــ ند. او، در انت بي

كند كه بدي در زمانه او آنچنان فراگير شــده اســت كه زندگاني جز عذاب و گيري ميتيجهن
سايش ندارد    ست و آدمي در آن آ سمتي ديگر از ديوانش نيز با لحني    3مرگ ني سيف، در ق  .

  پردازد:تند به حاكمان خونريز زمان خود حمله كرده و به دفاع از مردم مظلوم مي
صاد و شان خلق راظالمان خونريز چون ف سر بر رگ جان مي   زي شتر خون دل   زند چون ني

 ظــالمــان خــانــه ســـوز و كــافران پرده در  هتك اســـتار مســـلمانان چنين تا كي كنند
گار مان و گرم و ســـرد روز ظال فاي  شك ناني ديده تر   از ج  يك جهان مظلوم را لب خ

  )181(همان: 
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ست كه اگر روزي هم      سته ا سيف، در اين دوران، امنيت چنان از جامعه رخت ب به زعم 
ــت، زيرا هر طرفي را فتنه فرا گرفته و خانه          ها از  برگردد، باز هم ترس بر مردم غالب اسـ

ست. وي، در جاي ديگر از ديوان خود نيز از ناامني، فقر و   » النه روباه«ويراني همانند  شده ا
  كند: گونه شكايت ميگرسنگي مردم اين

 در و بامبي مدرسه و سقف  و فرشبي خانقه  آب و نانبي عالمان جامه، و جايبي عارفان
 پســر را مادر خورده برادر، خواهررا كشــته  قوت بهر مستولي كه گشته سان آن از قحط

  )181(همان: 

ــبب، مي ــاع، مردم بدين س ــده » ناايمن و خوار«گويد در اين اوض و جز غم و تلخي ش
گويد كه بهترين راه براي شــود. او، در نهايت نااميدانه ميزندگاني چيزي نصــيب آنان نمي

رهايي از دردي كه از اهل روزگار به آنها رســيده اســت، مرگ اســت، و طلب درمان بيهوده 
  )218ـ  219(همان:  4خواهد بود.

سيالب «و غوغا به پاست و  گويد در صحرا و شهر فتنهميق) 714(متوفي همام تبريزي 
»  جور روزگار «دهد كه اين   رود. وي، در نهايت به خود اميدواري مي     ها مي از ديده » خون

زمان ســـتم » ناجنســـان«ق) نيز اشـــاره دارد كه از 738اي (متوفي اوحدي مراغه .5پايان يابد
ــدت از كارگزار     فراواني بر آنها مي  ان مغول به  رود. او، همچنين در منظومه جام جم، به شـ

  كند:علت ويراني شهرها و روستاها و ناامني به وجود آمده در آنها انتقاد مي
ند و ده ويران    مهل، اي خواجه، كين زبونگيران  شـــهر وارون كن
ــرد ــاروان و ده را ك مال هردو ببرد     راه زد ك نه شـــهر   شـــح
مان رئيس شــــدي زه ــدر ده     چون ك ــت ان ــف ــوان خ ــت  ن

 چين ابروي شـــحنه بس باشـــد  باشــدعســسشــهر وقتي كه بي
ــار شـــهر بود حاكم حصـ  داروي درد فــتــنــه قــهــر بــود  تيغ 

  )513: 1362اي، (اوحدي مراغه

شي   «گويد كه هر جا كه در يكي از غزليات خود ميق)، 771(متوفي عبيد زاكاني  »  سرك
ست.      اتفاق مي شدن مردم ني صل آن چيزي جز پايمال  تا: (زاكاني، پيك فرهنگ، بيافتد، حا

ــ اجتماعي جامعه پرداخته و به دست       رساله تعريفات ) عبيد، در 212 به وضعيت سياسي ــ
ــ تاخته است. او، در اين اثر، به طنز،   ــ يعني مغوالن ـ را » القحط«اندركاران سياسي جامعه ـ

شان، « شان،  «را » المصادرات » «نتيجه اي شان  «را » التاالن» «سوغات اي را » التراش» «،صنعت اي
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) عبيد، 315كند. (همان: تعريف مي» آن زمان كه فرود آيند،«را » زلزله الساعه «و » مال ايشان «
  گويد:وار ميكام زمان خود كنايهنيز در بيان ستم ح اخالق اشرافدر 

كار، كه اكنون صــدر جهنم بديشــان پادشــاهان عجم چون ضــحاك تازي و يزدجرد بزه
ست، و ديگر     شرف ا سيدند، تا ظلم مي م شان در  متأخران كه از عقب ر كردند دولت اي

ترقي بود و ملك معمور. چون زمان به كســري انوشــروان رســيد، او از ركاكت رأي و 
هاي ايوانش بيفتاد تدبير وزراي ناقص عقل شيوه عدل اختيار كرد، در اندك زماني كنگره

ه كوري اعدا در درك اشــفل و اثرشــان از روي زمين محو شــد. چنگيزخان كه امروز ب
ست تا هزاران هزار بي گناه را به تيغ بي دريغ     شواي مغوالن اولين و آخرين ا مقتدا و پي

  )172(همان: دشاهي روي زمين بر او مقرر نگشت.از پاي در نياورد، پا

جويي سران سياسي    ، با اشاره فتنه نامهطريقتدر  ق)،772(متوفي عمادالدين فقيه كرماني 
گويد هستند. او، مي » ديو سرشت  «دارند، اما » شكل آدمي «گويد به رغم اينكه د ميزمان خو

ست همانند بال فرود آيند. به همين دليل،   آنها بويي از وفا و مروت نبرده و هر زمان ممكن ا
شان «از  ساس آزردگي مي » نامردمي صر بخارائي (متوفي  ) 38: 1374كند. (فقيه كرماني، اح نا

»  جور«گويد ستم از حد گذشته، و ما را   اين وضعيت به ستوه آمده بود مي   ق) نيز كه از779
ها، خراب گشــته اســت. فراوان روزگار بس اســت. به زعم وي، جامعه، به علت همين فتنه

در دوران او،  ق)،795(متوفي ) به گفته جالل طبيب شـــيرازي     143، 52: 1353(بخارائي،  
شيرازي،   »داس حادثه روزگار ايمن نيست. «كسي از   او در جايي ديگر، ) 97: 1389(طبيب 

هاي آل هاي سلسلهدوران آشوب شيراز در عهد خود را كه همزمان با كشمكش و خونريزي
  كند:اينجو و آل مظفر بود است، اينگونه منعكس مي

ين روزگــار مردم در ا ــم   ز خوناب و خواب آن پر است اين تهي   دل و چشـ
بي، وز آن زردرو مــانــده هي           ايچو آ ب بي  نيــا ــيــب دوران   كز آسـ

  )288(همان: 

ــت     ق)،792(متوفي حافظ شـــيرازي   يكي از منتقدان اجتماعي مهمِ اين زمان بوده اسـ
: 1387كند. (حافظ شيرازي،  توصيف مي » ظلمت شب يلدا «دوران حكومتگران وقت را به و

زمانة عجيبي را به گويد كه كسي چنين زدة زمان خود مياو در اشاره به اوضاع آشوب) 218
  ياد ندارد:

مي ن حوادث  تنــدبــاد  سمني    توان ديــدنز   در اين چمن كه گلي بوده است يا 
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ندارد چنين عجب زمني        ببين در آينــه جــام نقش بنــدي غيــب ياد  به   كه كس 
حافظ به شــــد در اين بال  ــت فكر حكيمي و راي برهمني    مزاج دهر ت جاسـ  ك

  )361(همان:  

آتش زدن خرمن «در ديوان خويش با بكارگيري اصـــطالحاتي چون    همچنين، حافظ،  
ــوق غارتگر و خونريز،» «عمر، هاي حاكمان دوران خويش و و غيره ويژگي» يغماگر» «معش

و » صــعب روز«وي، از زمانه خويش، با عناويني چون  6كند.پرتالطم بودن زمانه را بازگو مي
ســوزاند. اين خانه اســت كه كاشــانه را مي گويد آتشــي دركند و ميياد مي» پريشــان عالم«

سينه را  )355، 105(همان:  صيف كرده و چنين نتيجه » ماالمال از درد«بدين جهت،  گيري تو
شود و بايد دنيايي ديگر و انساني تازه واجد صفات كند كه انسانيت در اين دنيا يافت نميمي

لياتش، خود را اينگونه دلداري )او همچنين در جايي ديگر از غز356(همان: انساني ساخت.   
شگفت زده نشود، چراكه روزگار از اين رويدادها فراوان به ياد   » انقالب زمانه«دهد كه از مي

  )146دارد. (همان: 
ق) نيز از ناامني جامعه خود شـــكايت كرده و      808يا   792كمال الدين خجندي (متوفي    

سبب،    ا» يغما«و در هر خانه » شور «گويد كه در هر جانب مي شهر  «ست. به همين  درين 
) او، همچنين در شـــعري 390، 10: 1337نبايد عمارت كرد. (خجندي،     » ويران اندوه فزاي 

  گويد: ديگر در تشريح اوضاع نابسامان زمانه خود مي
ــت ز فرياد      افتــاد دل از پــاي و نگفتم ز كــه افتــاد  فرياد ز شـــوخي كه ملولسـ
ــيالب غمي آمــد و بركنــد ز بنيــاد          هر خانه كه در كوي طرب ســـاخته بوديم  سـ

  )114(همان:  

ساوجي (متوفي       سلمان  صويري كه  شان حالي    778ت ساوه و پري ق)، از زادگاه خويش 
كند نيز گوياي اوضاع نابسامان جامعه ايران در قرن هشتم است. او،     مردم اين ديار ترسيم مي 

كند كه دچار تالطمات ياد مي» آبادوحشــت«و » آبادخراب«از اين شــهر، با عناويني چون 
  سياسي خشونت بار شده و عامه مردم در رنج به سر مي برند:

  

جزم           عزم  كردم  ــاوه  هر ســ خراب آبــاد شـــ از 
ــعــد و روز اختيــار         ــاعتي ميمون بــه فــال سـ  ســ
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  )112، 103ـ  104: 1389(ساوجي، 

اي از اقدامات كارگزاران سياسي وقت به ق) نيز در قصيده752خواجوي كرماني (متوفي 
  كشد:بار توده مردم را به تصوير ميشدت انتقاد، و روزگار محنت

يوانــه و از بنــدخلق د يوان در  جب  محنــت د ند   وين ع كه ز ديوان زر ديوان طلب  تر 
سره زان بي    ابندســر و ســامان يئي بيهر كجا ســوخته سيم  سامان طلبند  وجه   سر و 

 به خدنگ از بن پيكان، ســـر نيكان طلبند        به ســنان از ســر ميدان، ســر مردان جويند
ند     ديو طبعند  خوك شكلند و حديث از خر عيسي رانند مان طلب  و همه ملك ســـلي

نگ شـــد از بي نه دلت ند       نانيمردم گرســـ بد گردان طلب به زر از گن  7گردة خور 
  )22ـ  23: 1369(خواجوي كرماني، 

هاي خود، حكمرانان وقت را به عدالت و        به همين جهت، همه اين شـــعرا در ديوان    
كنند. به طوري كه اين مســأله، با بســامد بيشــتري، در مقايســه با شــعراي آباداني دعوت مي

  شود. هاي ديگر (قبل و بعد از دوران مغول) ديده ميدوره
  
  
  

ــال     ــان ب ــوف ــوج ط ــان م ــدگ ــان ــي از وام ــع ــم ج
گار    گان تيغ ظلم روز ــت  قومي از ســـرگشـــت  اسـ

ــي  ــوده ب ــوده ت ــدام ت ــن ان ــف ــن  ك ــي ــازن ــاي ن ه
 اســـت در ميان خاك و گل افتاده همچون خار خوار     

يب         تار از خط ــ ــر منبر چو دسـ ند از سـ تاج برد
نار             يل از م ند جد، چو ق ــ ند از مسـ ند  طاق برك

 باغ چون راغش خراب و دشت گشتن چون سراب   
ــار   ــازي ــن را ب ــاز اي ــان و ق ــان ــب ــاغ  زاغ آن را ب

ــب بــه جــاي بلبالن فريــاد بوم كنــد مي  هر شــ
ــاد الفرار    ــت آب  كــالفرار اي عــاقالن زين وحشــ
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  پايه. برتري يافتن افراد دون7
سائل ديگري  شد، روي كار آمدن افراد     يكي از م شتم با آن مواجه  كه جامعه ايران در قرن ه

سياسي و علمي بود. در مركز بودن افراد جاهل در اين قرن،     نادان و به حاشيه رفتن نخبگان 
به طور مستقيم و غيرمستقيم در متون توليد شده اين زمان قابل مشاهده است. اشخاصي كه         

هاي شخصي   و جامعه نداشته و عمدتاً در پي منفعت  درك چندان درستي از اوضاع سياست    
ضي، مأمور ماليات و     خويش بودند؛ افراد فرصت طلبي كه در نقش حاكم، وزير، فرمانده، قا

شيره جان مردم را دوشيده و كيسه خود را پر مي     شدن نابهنجاري  غيره  هاي كردند. گسترده 
ستقيمي با   شت، زيرا در رأس بودن   اخالقي و اجتماعي در اين دوران، ارتباط م سأله دا اين م

  كرد. هاي اجتماعي را دوچندان ميها و ناپايداريچنين افرادي، آسيب
سي روزگار مغول، بر افزايش ميزان ناآگاهي مردم تاثيرگذار بود. آنها      سيا شرايط ناپايدار 

ي از افراد معموال به عمق امور نپرداخته و از ظاهر امر فراتر نمي رفتند. به همين جهت، برخ      
شايخ و ريش، بدون هيچ          ستار و جامه م شتن د ستفاده كرده و تنها با گذا سوءا سأله  از اين م
شيدالدين فضل اهللا          شرعي و اداري تكيه مي زدند. ر شوه بر مناصب  شي و با پرداخت ر دان

در روزگار مغول چنان اتّفاق افتاد كه بتدريج مردم را معلوم شـــد كه   «در اين باره مي گويد: 
شناسند و قطعا از علم ايشان وقوفى و    يشان قضاة و دانشمندان را بمجرّد دستار و دراعه مى    ا

 تمييزى ندارند بدان ســبب جهال و ســفها دراعه و دســتار وقاحت پوشــيده بمالزمت مغول
ــا و    ــهور گردانيدند و قض ــان مش ــوت نزد ايش رفتند و خود را بانواع تملّق و خدمت و رش

ستدند      شرعى ب صب  صل كردند. منا ضل اهللا    » و در آن باب يرليغ حا شيدالدين ف (خواجه ر
) اين نقل قول از رشيدالدين فضل اهللا به خوبي   160، ص 3؛ خواندمير، ج238همداني، ص 

ــت.             ــان مي دهد كه چگونه زمانه براي روي كار آمدن افراد دون پايه فراهم بوده اسـ نشـ
ش      بي سي از رأس هرم آغاز  سيا ست اندركاران  سله مراتبي به     خردي د سل صورت  ده و به 

  پايين مي آمد.
ــل در      ق)، در دو قطعه خود مي 769ابن يمين (متوفي  گويد كه در زمان او، ارباب فضـ

ــر مي  ــاني و فقر به س ــديك ذره غم نمي«برند، در حالي به افراد نادان پريش و در تنعم » رس
) كمال  338نگاه كنيد به: همان:     ؛ همچنين در اين باره  392تا:  كنند. (ابن يمين، بي زندگي مي 

كند كه حرمت افراد توصــيف مي» گســتاخ«خجندي نيز بيشــتر مردم نادان زمان خويش را 
شن  سياري از گروه   ) 107: 1337دارند. (خجندي، بين را نگه نميرو هاي سيف فرغاني، از ب

صوفيان، دراويش و غيره كه هر يك     ضيان، بازاريان،  ستوفيان، قا اي با حربه اجتماعي نظير م
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ــخصــي خود بودند، انتقاد مي ــخاصــي در پي منفعت هاي ش و » دينبي«كند. او، آنها را اش
به همين دليل، از اينكه  8اي از آنها آســوده نيســت.كند كه دلِ هيچ بيچارهمعرفي مي» علمبي«
ــت گرفته» عقلمردم بي« ــايتي ميزمام امور را به دس ملك، گويد كند. او، مياند، ابراز نارض

  سرايد:او، در جاي ديگر مي 9»از آن كيان بود.«و در گذشته » از آن كيان است،«امروز 

  )246: 1364(فرغاني،  

گويد كه هنر با عيب نزد     عماد فقيه، هنگام انتقاد از دســـت اندركاران زمان خويش مي        
»  خرد«داند كه بويي از مي» بصــربي«اســت. به همين دليل، آنها را افرادي » يكســان«ايشــان 
) حافظ نيز فضاي محيط پيرامون خود يعني فارس را 37ـ  38: 1374اند. (فقيه كرماني، نبرده

كند. به زعم حافظ، روزگار زمان ندارد، شكايت مي » همرهي«داند و از اينكه يم» پرورسفله «
 10شـوند. در آن به حاشـيه رانده مي » اهل فضـل «دهد كه مي» مردم نادان«وي، زمام امور را به 

و حكمت، » جاهلي«داند كه در آن دانش، دوران خود را دوراني مي، جالل طبيب شــيرازي
ــمار مي» ابلهي« ــيرازي،  رود.به ش ) عبيد زاكاني نيز در آثارش با زبان 288: 1389(طبيب ش

طنز، بســـياري از طبقات اجتماعي نظير خطيبان، واعظان، زاهدان، قاضـــيان و غيره را مورد 
هاي مذهبي   اشـــعار خويش در موارد زيادي گروه   انتقاد قرار داده اســـت. براي نمونه او در  
(نگاه كنيد كند. معرفي مي» علم و فرصت طلب بي«ي نامبرده را نكوهش كرده و آنها را افراد

شعار)   صفحات مختلف ديوان ا ساله تعريفات همچنين، عبيد در  به: زاكاني: پيك فرهنگ،  ، ر

ــايــش نــمــي  ــدريــن ايــام كــĤســ ــامان ــنــد ان ــاب  ي
مي            جهــالــت  لم اهــل  ع بر اربــاب  كم  ننــد   ح  ك

ــرشــت  ــتي بدس  وآنكه را در نفس خيري نيســت مش
مي            بر شــــر داللــت  خود  فع  ن براي  ننــد   از   ك

ــرشــت  وآنكه را در نفس خيري ــتي بدس  نيســت مش
مي            بر شــــر داللــت  خود  فع  ن براي  ننــد   از   ك

فتــاد             فرمــاي و از كــار او يس بــد ل ب ــد ا ير شــ  پ
مي          براي او وكــالــت  ين از  ط ين شـــيــا ننــد   و  ك

 شــب مخســب اي غافل و نيكو نگه دار از عســس  
كنون ك      خويش ا ننــد  مي  دزدان ايــالــت رخــت   ك
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»  بدبخت و مفلوك«را » عالم«و فرد » خوشــبخت و توانگر«را در زمانه خويش » جاهل«فرد 
صيف مي  شي زوار: ص  تو گويد كه در زمان ضد نيز مي ) جالل ع315كند. (زاكاني، كتابفرو

سوزن   «او جهان بر اهل هنر چون  ضد،    » چشم  شد. (ع ) وي، همچنين در 191: 1389تنگ 
  كند: جاي ديگر از ديوانش، اين معضل زمانه را بازگو مي

يب اســــت هان ع يب  هنر امروز در ج مه    ع هان ه  هنر اســـت هاي ج
ــت، مفلوك اســـت ــت، معتبر     هر كجا كامليسـ جاهليسـ ــت هر كجا   اسـ
ين ــ پيشـ مردم  تنــد  ف گ  »تر است تر است، گنده هر چه واپس«  راســــت 

  )189(همان: 

سياه        سودجو و همچنين  شعراي قرن هشتم، انتقاد از كارگزاران نادان و  شتر  در ديوان بي
هاي اجتماعي فراوان اســـت. در اين دوران كمتر شـــاعري را هاي گروهها و دو رويينمايي

سرز  شد. اين گروه   داريم كه آنها را  سد آنها آزرده خاطر نبا هاي اجتماعي نش نكرده و از مفا
كه در اين دوران دچار رفتارهاي انحرافي فراواني شــده بودند، مقبوليت و محبوبيتي در ميان 

  بين نداشتند.افراد روشن
  

  مردم . توصيف پريشاني اوضاع عامه8
با مسائل سياسي و اجتماعي آن     اوضاع روحي و رواني مردم يك جامعه، در ارتباط مستقيم  

سياسي و اجتماعي         شادماني و غمگيني، آرامش و اضطراب همه در ارتباط با اوضاع  است. 
جامعه اســت. از آنجايي كه احوال جامعه قرن هشــتم ايران نامســاعد بود، به تبع آن، زندگي 

آينده مردم پايين    گرفت. در اين قرن، ميزان اميد به   اجتماعي مردم نيز تحت تاثير آن قرار مي   
بود، زيرا با توجه به شرايط نامساعد سياسي و اجتماعي، مردم در اكثر اوقات داراي دلهره و     

جهت نبود كه برخي شــعراي اين دوره، مرگ را خوشــتر از اين زندگاني  نگراني بودند. بي
ستند. مي سياري       11دان شرايط، رو به زوال رفته و ب ضاع اخالقي جامعه نيز در ارتباط با اين  او

  از صفات ناپسند اخالقي شيوع يافته بود. 
ق)، اندوه و پريشــاني جامعه را فرا گرفته و دل 718به گفته مير حســيني هروي (متوفي 

  است:نيست. به زعم او، تنها راه رهايي از اين اوضاع مرگ » شاد«كسي در آن 
ــاد ــري ــه ف ــان ــم زم ــا را ز غ  تا خود دل كيســت يك زمان شــاد   م
من هم  حيلــه وا ر هنــه  گفتم بــه چــه  ك ين  حنــت آبــا   ز م ــراي   دسـ
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يري ــوي ازيــن غــم آزاد   گـفـتـنــد زخـويـش تــا نـمـ  هــرگــز نشــ
  )76تا، ص (ميرحسيني هروي، بي

غه    حدي مرا مه خلق را  او ته ســـرگردان، دل مرده و دم «اي، در ديوان خويش، ه »  رف
از جامعه رخت بربسته » وفا و كرم«داند. به زعم او، را همدم آنها مي» غم«كند و توصيف مي

ــد. او، مي      اي را نميو بنده  ــاع  يابد كه اين صـــفات را دارا باشـ گويد خود نيز از اين اوضـ
ــاع ابراز نااميدي مي  » دلخســـته « : 1362اي، كند. (اوحدي مراغه   اســـت و از بهبودي اوضـ

شبيه مي » گورخانه مردگان«رغاني، جامعه را به سيف ف )60 سايش   ت كند كه در آن كسي در آ
غذاي «را » خون جگر«و » شفاي جان مظلومان«را » زهر اجل«نيست و همگي در عذابند. او، 

شان  شته، و     ذكر مي» روح دروي سير گ شرايط، مردم از زندگاني  كند. به زعم وي، تحت اين 
سنه  «چون  شان     . 12اندديگر افتادهبه جان يك» سگان گر ضاع پري به همين جهت، در توضيح او

در حال وزيدن   » باد فنا  «از روان خلق گريزان بوده و به عكس،  » آب بقا «گويد كه   مردم مي
ــت. ــزد و از او طلب  144(همان:  اس ــاني حال مردم را به غازان گوش ) او، در نهايت، پريش

  كند:كمك مي
ــاهان جهان غازان را گاهي        قدوه و عمدة شـ بده آ لك   از پريشـــاني اين م

  )172(همان: 

گويد كه از مردم اين روزگار نبايد انتظار وفا داشــت، چون همام تبريزي، در ديوانش مي
جالل عضــد نيز در يكي از قطعاتش اشــاره دارد  13در اين روزگار نيســت.» بوي وفا و عهد«

عضــد،  14كند.دهد، وفا نميرا ادا نكرده و به آنچه وعده مي» حق كس«كه در زمانه او، كســي 
ــته «مردم اين روزگار را  ــرگش ــير در » س »  غم و خون دل«بيند كه غير از مي» چاه بال«و اس

بيند مي» سفر» «روزگار گنديده،«ين چيزي همدم آنان نيست. به همين دليل، چاره كار را در ا
  )192، 76: 1389داند. (عضد، و ماندن را به صالح نمي

ابن يمين، در بسياري از جاهاي ديوانش به زوال اخالقي جامعه اشاره دارد. به زعم وي،   
ست كه اگر     صيتي كه مردم زمان او يافتند، اين ا شود،  » هزار نيكويي«خا در قبال آنها انجام 

دهد كه در شود. به همين دليل، خود را دلداري مي از سوي آنها عايد نمي » بجز بدي«باز هم 
ساعد جامعه مي     » جفاي زمانه«اين  ضاع نام ست. ابن يمين، بخاطر اين او گويد كه بر تنها ني

او، همچنين در  15بايد گريســـت.  » حكايت كرم از روزگار ما گويند،     «آن گروه كه پس از ما،   
  كند:پريشان حالي جامعه را اينگونه تشريح مي يكي از رباعيات خود
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ينــه فلــك آ جور  يم ز  ي ــنگ ازو گردد خون  گونمــا  با آه دلي كه س
شب به غم مي  تا خود فلك از پرده چه آرد بيرون     آريمروزي به هزار 

  )696تا: (ابن يمين، بي

اگر با چشــم گويد كه عبيد زاكاني نيز در ديوان خود در تشــريح اوضــاع روزگارش مي
سختي و مالل در       شد كه براي مردم،زندگي، چيزي جز  شود، ديده خواهد  عقل به آن نظر 

 16اند و اميدي هم به آينده نيســت.افتاده» امواج فتنه«پي نداشــته اســت. به زعم او، خاليق در 
شفتگي روزگار، توده مردم را    وي همچنين در يكي از مقطعات خود مي شاني و آ گويد، پري

  د مشغول كرده است:به خو
 عقــل و روح آفريــد و مردم كرد  آنكه گردون فراشـــت و انجم كرد
نات در هم بســـت كاي تة   پس ســـر رشـــته در ميان گم كرد    رشـــ

  )102(زاكاني، انتشارات كتابفروشي زوار: 

ـ مي   ـ اما نزديك به واقعيت  گويد كه اگر عمادالدين فقيه كرماني، به صورت اغراق آميز 
آزاد باشد،  » بند غم«نخواهيم يافت و كسي كه از  » شاد «سراسر جامعه را بگرديم يك نفر را   

ست. (فقيه كرماني،     شده ا شاره دارد كه از هر دو  92: 1348هنوز زاده ن ) كمال خجندي نيز ا
: 1337داند. (خجندي، را همدم همه در اين روزگار مي» غم«ميد كرده اســت و جهان قطع ا

ــ  9 گويد كه از حاصل عمر خود، جز هاي خود مي) حافظ شيرازي نيز در يكي از رباعي8ـ
 ) 408: 1387اي ندارد. (حافظ شيرازي، بهره» غم و درد«

عامه مردم و حتي پريشــاني  همانطور كه اشــاره شــد، در اين مســأله ترديدي نيســت كه
شونت بار نظام        ضاع ناامن و خ شكيل مي دادند، نتيجه او صلي جامعه را ت نخبگان كه بدنه ا

ست.       شتم بوده ا سيقرن ه ستگاه حاكم قرار     سيا شار د در آن دوره، توده، تحت احجاف و ف
داشته و بيشترين ضرررا از اين وضعيت متحمل شدند. آنها براي فرار از اين شرايط، ملجأ و       

صوف موجب مي       پ صوفيانه پيدا كردند. زيرا ت سالك  صوف و م شد از  ناهگاه خود را در ت
اجتماع كناره گرفته و به دور از رخدادهاي سياسي ـــ نظامي، باقي عمر خود را به سر برند. 

با آموزه  قدير گرايي،        در واقع، تصـــوف  ياگريزي، ت هد و دن له ز هاي دروني خود، از جم
صبر، قن      شي، فقر،  ضت ك ضع موجود، براي مردم راه فرار از    ريا ضايت دادن به و اعت و ر

ــه به حيات  رنج ــوف، در اين زمان، قدرتمندتر از هميش هاي اجتماع بود. به همين دليل، تص
  خود ادامه داد.
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شه      سترش اندي شتم، گ صوفيانه و كثرت جمعيت آنان در مناطق  متون ادبي قرن ه هاي 
. بسياري از مظاهر تصوف، نظير فقيه، زاهد، خرقه،   دهندمختلف ايران را در خود بازتاب مي

برخي نويسندگان نظير   خانقاه، تسبيح، سجاده و غيره در اين آثار با بسامد بااليي آمده است.    
غه   قاه             اوحدي مرا خان لدين خجندي  مال ا ماني و ك يه كر لدين فق مادا دار بوده و در اي، ع

ــتند، و بر  ــريعت و طريقت مقام و مرتبه بلندي داش ــيره  ش ــر بخارايي، س خي همچون ناص
صفا، ج     عملي شت. ( شباهت زيادي به آنها دا ــ  986، 832، ص 1369، 3شان   998، 985ــ

شوند، كه جزء متون منظوم عرفاني محسوب مي قلندرنامه) حتي منابعي چون 1132، 995  ـ 
اند. در اين كتاب، شـــرح و حال يكي از صـــوفيان، مريدان وي و      در اين قرن توليد شـــده 

ــده اســت. ه ــادهاي  17مچنين نمودهاي تصــوف بازگو ش با وجود اين، همه اين متون، به فس
شكل گرفته در جريان تصوف نظير تملق، رياكاري، تقليد كوركورانه و غيره با ديده    اخالقي 

ــد، 1362اي، نگرند. (براي نمونه نگاه كنيد به: اوحدي مراغه        انتقاد مي  ؛ عبيد  1389؛ عضـ
  )1337؛ كمال الدين خجندي، 1387؛ حافظ شيرازي، 1353يي، تا؛ بخارازاكاني، بي

  
  . شكايت از اوضاع زمانه9

شكوائيه  سعد،          هرچند  سعود  شعار م سي نظير ا شعر فار ها در دوران قبل از مغول هم در 
اما در دوره مغول و به ويژه دوره فترت بعد از     18شـــود،ســـنايي، انوري و خاقاني ديده مي    

بار با بسامد بيشتري به چشم    به علت تحوالت سياسي خشونت   انقراض حكومت ايلخاني، 
خورد. براي مثال، اگر اشــعار شــاعران اين دوره را با شــاعران قرن چهارم و پنجم قمري مي

سه كنيم به خوبي متوجه اين        صري بلخي مقاي ستاني، منوچهري دامغاني وعن سي نظير فرخي 
شعراي قرن چهارم و پنجم، معمو   شد.  شادي ال برونتغيير خواهيم  ها و لذات گرا و به دنبال 

گرا و ناالن از زمانه دنيايي هســتند، در حالي كه شــاعران دوره زماني پژوهش حاضــر، درون
برند. آنها معموال در كنج عزلت نشــســته و هاي صــوفيانه پناه ميخود هســتند و به مشــرب

وار، زمينه ده، به صورت آيينه هاي توليد ش اميدوار به گشايشي در آينده هستند. بنابراين، متن   
ــيف فرغاني، عبيد   19دهند.و زمانه خود را بازتاب مي ــط س ــده توس براي نمونه، آثار توليد ش

زاكاني، حافظ شــيرازي و ديگر شــعراي اين دوره، واقعيات فضــا و جهان زيســت خود را  
ــ اجتماعي را مي كنند. در واقع، شرايط سياسي   منعكس مي توليد  توان زيرساخت، و متون ــ

ــده در دل آنها را مي ــتند.  ش ــتني با هم هس ــس ــت كه در پيوند ناگس ــاخت دانس  20توان روس
  گويد:جهت نيست كه خواجه شيراز ميبي
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سرزنش به خودرويي نان  مكن درين چمنم  ند، مي كه پرورشـــم مي چ  رويمده
  )300: 1387(حافظ شيرازي، 

بنابراين، اگر ويژگي مشــترك متون منظوم توليد شــده در قرن هشــتم برشــمرده شــود،  
ضاع            ستقيم از او ستقيم يا غيرم ست. آنان م شرايط جامعه يكي از مهمترين آنها شكايت از 

ــ اجتماعي شكوه داشتند و خواهان پايان يافتن اين وضعيت       زمانه و آشوب  هاي سياسي ــ
  سرايد: عر نيمه اول قرن هشتم)، در ديوان خويش ميبودند. براي مثال، جالل عضد (شا

ست صل ني شكايتم از روزگار حا  هاي نامشـــكور  تبارك اهللا! ازين ســـعي   به جز 
 به صد قران نشود صد يكي از آن مستور      اگر شـــكــايــت دور قمر نويســـم من

  )22ـ  23: 1389(عضد، 

زمانه » «آباد،خراب» «بنياد،بيسخت  «بسياري از شاعران، جامعه خود را با عناويني چون   
درياي خونخوار » «روزگار بدخو،» «دهر ناجوانمرد،» «گرگ پير،» «روزگارگنديده،» «ستمگر، 

شــدند. اي زاده نميكردند در چنين زمانهكردند و آرزو ميو غيره توصــيف مي 21»ســتمگر،
كردند كه آه از مي اي تشــبيه»خانهظلمت«يا » زندان«) يا جهان را همانند 87: 1389(عضــد، 

با هيچكس      نامه مي  فغان آنان برآورده بود. همام تبريزي، در كتاب صـــحبت       گويد زمانه 
) ميرحسيني هروي،  276: 1351خواهد. (تبريزي، نمي» شاد «نيست و هيچكس را  » مهربان«

سمتي از   شبيه  » سگي «اختصاص داده و آن را به  » مذمت دنيا«خود را به  طرب المجالسق ت
  )76تا، ص ها است. (مير حسيني هروي، بيد كه در حال دريدن انسانكنمي

ــاله تعريفاتعبيد زاكاني، در  ــايد،«را جايي كه » دنيا«خود  رس »  هيچ آفريده در وي نياس
يا و اهل او نپردازد.   «داند كه   را كســـي مي» عاقل  «كند و  تعريف مي تا،  (زاكاني، بي » به دن

فقيه كرماني، براي تشـــريح احوال زمانه خويش، تعبير   ) عمادالدين 313كتابفروشـــي زوار:  
سيه كاسه فلك  « برد كه تنها مدت كوتاهي در آن مهمان است  را به كار مي» خون خوردن از 

ــتافت. (فقيه كرماني،  ) به همين خاطر اســت 221: 1348و در نهايت به ديار باقي خواهد ش
توصيف  » ظلمت سراي تنگ ويران «نيا را هاي عرفاني پيدا كرده و دكه او و امثال او، گرايش

داند كه آرزوهاي انســان در ) حافظ نيز دنياي پيرامون خود را مكاني مي38كنند. (همان: مي
ست و لرزان   «آن  ست و بنياد عمر را  » س سياري از     22بيند.مي» بر باد«ا صر بخارايي نيز در ب نا

شكايت و از اينكه در چني    ضع موجود  شده اظهار  ن زمانهجاهاي ديوان خود از و اي متولد 
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اي ســوزناك از ) ســيف فرغاني نيز در قصــيده139و  52: 1353كند. (بخارائي: ناراحتي مي
  كند: اي چشم به جهان گشود، احساس ناراحتي مياينكه در چنين زمانه

سوي ملك جهان بود؟!   در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود  كه آمدن من به 
  )144 :1364(فرغاني، 

توصيف  » خاكدان تيره«و » گوسپند «سيف، جداي از اينكه دنيا را با عناويني منفي چون  
شته و پر از     كند، آن را مكاني ميمي ست.  » عذاب«داند كه در آن كسي احساس راحتي ندا ا

ــ  219همان: هستند. (» مردگان«به همين علت، زندگان آن در حسرت حال  ، همچنين 218ـ
سيف، در جايي ديگر از اثر خويش نيز در نكوهش اين  ) 197، 117، 10ن: نگاه كنيد به هما

  سرايد:جهان كه نشان دهنده اوضاع ناپايدار سياسي ـ اجتماعي است، چنين مي
ــان در وي ــردم ــا و م ــي ــك دن ــل گان در وي        م نه اســـت و مرد خا  گور
ــتــان تو مبــاش در او  هســــت زنــدان تــو مــمــان در وي  نيســــت بسـ

ــرا دل در او ــرك ــته ــرف ــرار گ  گرچه زنده اســت نيســت جان در وي  ق
حل، ــت چون و ياسـ هار23خاك دن مران در وي          زن تن  خويشــــ  مركــب 

  )240ـ  241(همان:  

  
  . باده نوشي10

هاي قرن هشــتم، گرايش به باده نوشــي اســت. شــعراي اين زمان، براي فرار از يكي ويژگي
صيه مي      شان جامعه، پناه بردن به مي را تو ضاع پري شي،      او ستي بخ سطه م كردند. مي، به وا

شــد. به عبارت ديگر، با باده نوشــي و هاي اجتماع ميســبب تســكين و فراموش كردن غم
خبري نسبت به اوضاع جامعه به هاي زمان را به فراموشي سپرده و در بيمستي، شخص فتنه

را بر » يمســت«هاي جامعه، برد. براي نمونه، جالل عضــد، براي رهايي از آشــفتگيســر مي
شستن از     ترجيح مي» هوشياري « »  غمساقي بي «از » غم زمانه«دهد. بنابراين، او، براي دست 
بيند. وي، در نهايت، به مي» نوشــيدن شــراب«خود را در » مصــلحت«كند و طلب مي» مي«

نخورد. » اندوه بيهوده «خورده و » مي«دهد كه زمانه اينگونه اســـت و بايد        خود دلداري مي 
  )158، 79، 54، 21، 14: 1389(عضد، 

شيرازي نيز از   ست هر كه  مي» ميخانه«زمانه خود، پناه به » آفات«حافظ  برد، زيرا معتقد ا
  بيرون آمد:» خبربي«به ميخانه رفت، 
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 خبر آيــدهر كــه بــه ميخــانــه رفــت بي  غفلت حافظ در اين سراچه عجب نيست
  )218: 1387(حافظ شيرازي، 

فات بريم              س برخيزســـقف مقرنبارد از اينفتنه مي مه آ ناه از ه نه پ خا به مي  تا 
  )297(همان: 

مي     بينمغم زمــانــه كــه هيچش كران نمي جز  مي      دواش  ن غوان  نم    چون ار ي  ب
  )288(همان: 

ــي«حافظ، همچنين در برابر  مردم زمان خود كه بســيار در آن » رياكاري«و » زهدفروش
دهد. او كه از زهد خشك و دورويي مردم،  ترجيح ميدوران گسترده بود، نوشيدن شراب را    

بيند و معتقد است با اين كار رنجيده خاطر بود، براي دوري از آنها، چاره را در ميگساري مي
گزيده و خود را از رنگ و ريا شــســته اســت. وي، بارها در ديوان » پاك دلي«از اهل جهان 

شمنداني چون     24دهد.ر ميخود مي و ميخانه را در برابر زاهد و خانقاه قرا شايد حافظ و اندي
اي جز پناه بردن به مي، نداشــتند. خود حافظ در شــعري او، براي فرار از رنج اجتماع، چاره

ارزش را بخورد و و غم اين دنياي بي» حيف باشـــد دل دانا كه مشـــوش باشـــد«گويد مي
فاده كرد، زيرا اوضاع زمانه بر  بنوشد. به زعم وي، از جام شراب بايد است   » باده«بنابراين، بايد 

بايد » مكر آسمان«كند كه براي ايمن شدن از وفق مراد نيست. يا در جايي ديگر نيز اشاره مي
»  جور گردون«گويد كه به رغم اينكه از نوشيد. همچنين، در جايي ديگر از ديوانش مي» مي،«

ــايش خواهد يا      «رنجيده خاطر اســـت، اما     به عقيده حافظ، از     25»فت. با پناه بردن به باده، آسـ
شمرد و به عيش       آنجا كه زمانه ناپايدار است و اميدي به آينده نيست، بايد فرصت را مغتنم 

  )282، 127و عشرت پرداخت. (همان: 
شعري مي  شد،  » خبربي«گويد براي اينكه از گردش زمانه خواجو كرماني، در  »  شراب «با

»  مرصــع«خواهد در عمر خود اگر كســي مي عبيد زاكاني نيز معتقد اســت، 26خواهد نوشــيد.
گويد روز و شــب بايد در باشــد. به همين جهت، مي» مســت و بنگي«باشــد، بايد هميشــه 

ــ  58(زاكاني: كتابفروشي زوار، ص   27باشد. » فروشخانه مي«جستجوي   ) او، در جايي 56ــ
توان مي» اغرس «تنها از طريق » زايروزگار محنت«دارد از دست حوادث  ديگر نيز اذعان مي

صة زمانه «خوردن، از » باده مغانه«رهايي يافت. بنابراين، با  ست. » غ كمال خجندي  28به دور ا
: 1337پناه برد. (خجندي، » مي«بايد به » باد فتنه«نيز معتقد اســـت كه زمان حادثه و وزيدن 

ــت، محرم  » غم«ها از  ) به زعم ناصـــر بخارائي نيز در اين روزگار كه دل     106 و كباب اسـ
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) به همين دليل، مضمون بخش 246: 1353نيست. (بخارائي، » پياله و شراب«همدمي بهتر از 
  هاي شعراي اين دوره خمريات است.زيادي از ديوان

  
  گيري. نتيجه11

ــير قهقرايي جامعه ايران در عرصــه  هاي مختلف قرن هشــتم هجر قمري، دوران تشــديد س
سبت        صادي و فرهنگي) ن سي، اجتماعي، اقت سيا ست. حكومت    ( شته ا هاي بدوي و به گذ

نشين كه در اين دوران بر نظام سياسي حاكم بودند، فاقد خرد سياسي بوده، و جامعه را      كوچ
صلت مغولي در جامعه     شرايط در حال تغييري گرفتار كردند. در اين دوران، ذهنيت و خ به 

رج، ناامني، آشفتگي و  ايران سيطره يافته بود، به طوري تغييرات پي در پي سياسي، هرج و م   
هاي اين وضعيت بود كه زندگي عادي توده مردم را ناسالم كرده   هاي اجتماعي، نشانه آسيب 

ساكن در جامعه ايران در اين         شار  شتر اق شد. بي بود كه در بررسي آثار منظوم به آن پرداخته 
شده بودند. به عبارت ديگر، الگوهاي اخ قرن، گرفتار ناهنجاري القي و قواعد هاي اجتماعي 

، زيرا رفتار جمعي متداول در ميان ايرانيان در دوره زماني موردنظر دســـتخوش تغيير شـــد     
ــاع   اخالق ــي جامعه دارند. در اين ادوار، اوض ــياس ــاع س و هنجارها رابطه تنگاتنگي با اوض
شد و ارزش   روحي  ساعد  هاي واالي اخالقي رو به تنزل رفت. در واقع، و اخالقي مردم نام

اخالق و رفتار اجتماعي ايرانيان در اين زمان تا حدودي از حالت بهنجاري خارج و رو به             
فســاد، فحشــا، فقر، . رياكاري، هاي متعالي اخالقي وجود نداشــتو ارزش رفتنابهنجاري 

ياســـي      خواري و غيرهدزدي، رشـــوه ناشـــي از همين اضـــمحالل ســـ در اين دوران، 
  بودند.   اجتماعي ـ

شرايط ناپايدار اجتماعي ايران را در آثار خود بازتاب داده    اند. آنها از شاعران قرن هشتم، 
باال بودن دامنه خشونت و ناامني در جامعه انتقاد كرده و كارگزاران سياسي وقت را مخاطب    

سي    اي از افراد نادان و بيدر اين دوران، عدهدهند. به زعم آنها، قرار مي سيا درايت، بر نظام 
هاي اخالقي و اجتماعي تاثير زيادي دارند. عالوه بر حاكم هستند كه در باال رفتن نابهنجاري 

شان عامه مردم را در آثار خويش بازتاب داده و از حاكم       ضاع پري شعراي اين قرن، او اين، 
همدم مردم اين زمان » غم،«كنند. به گفته آنها، يت ميشــدن چنين وضــعي در جامعه، شــكا

اي جز مالل براي آنها نداشته است. به   نيست. بنابراين، زندگي، نتيجه » شاد «بوده و دل كسي  
شويق مي    همين جهت، آنها، براي بي شرايط، نوشيدن مي را ت كردند. همچنين، خبري از اين 
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شعراي اين    شرايط، در ديوان  صوفيانه، ارادت  دوره، دنياگريزي، انديشه تحت تاثير اين  هاي 
  به پير و غيره نيز فراوان است.

  

  نامهكتاب
  تهران: بنياد فرهنگ ايران. تحرير تاريخ وصاف.). 1348آيتي، عبدالمحمد(

. به كوشـــش اميراحمد اشـــرفي.   ايديوان كامل اوحدي مراغه    ). 1362اي، ركن الدين ( اوحدي مراغه  
  پيشرو.  تهران:

سخنوران قرن هشتم هجري)     ). 1353بخارائي، ناصر (  شعار ناصر بخارائي (از  . به كوشش مهدي  ديوان ا
  جا: بنياد نيكوكاري نورياني.درخشان. بي

. به كوشـــش رشـــيد عيوضـــي. تبريز: موســـســـه تاريخ و ديوان همام تبريزي). 1351تبريزي، همام (
  ايران.  فرهنگ

. به كوشـــش صـــادق ســـجادي. تهران:   جغرافياي حافظ ابرو  . )1375حافظ ابرو، عبداهللا بن لطف اهللا (  
  مكتوب.  ميراث

ــيد   زبده التواريخ حافظ ابرو. )1380( حافظ ابرو، عبداهللا بن لطف اهللا ــحيح ســيد كمال حاج س . به تص
  جوادي. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

  قزويني و قاسم غني. تهران: اساطير.. به تصحيح عالمه ديوان حافظ). 1387حافظ شيرازي، لسان الغيب (
  تهران: آبادبوم. نگار: خداوندان و مردمان.ادبيات تاريخ). 1394حسني، عطاءاهللا (

. به تصحيح عزيز دولت آبادي. ديوان كمال الدين مسعود خجندي). 1337خجندي، كمال الدين مسعود (
  تهران: كتابفروشي تهران.

  به تصحيح محمود فرخ. مشهد: كتابفروشي باستان.، مجمل فصيحيتا). خوافي، فصيح (بي
  . تهران: كتابخانه خيام.3. جتاريخ حبيب السير).1333، غياث الدين (خواندمير

، كليات عبيد زاكاني (شامل قصايد، غزليات، رسايل، لطايف و داستان موش و گربه)    تا). زاكاني، عبيد (بي
  گ.با مقدمه عباس اقبال آشتياني. تهران: پيك فرهن

ــايد، غزليات، قطعات، رباعيات و مثنويات) تا). زاكاني، عبيد (بي ــامل قص . تهران: كليات عبيد زاكاني (ش
  كتابفروشي زوار.

  . به تصحيح عباس وفايي. تهران: سخن.كليات سلمان ساوجي). 1389ساوجي، سلمان (
  ر. تهران: آواي نو جامعه شناسي در ادبيات فارسي.). 1378ستوده، هدايت اهللا (

. به كوشش عبدالحسين نوايي.   مطلع سعدين و مجمع بحرين ). 1372سمرقندي، كمال الدين عبدالرزاق ( 
 تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
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ــاب). 1363اي، محمد بن علي بن محمد (  شـــبانكاره   . به كوشـــش ميرهاشـــم محدث.    مجمع االنسـ
  اميركبير.  تهران:

ــيرازي، جالل ( ــيرازي ديوان). 1389طبيب ش ــراهللا پورجوادي. تهران:  جالل طبيب ش ــش نص . به كوش
  فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

  . تهران: فردوس.تاريخ ادبيات در ايران). 1369صفا، ذبيح اهللا (
سدة      ). 1389عضد، جالل (  شناخته  سراينده نا ضا قوجه  ق)8ديوان عضد ( صحيح علير زاده. تهران: . به ت

  مجلس شوراي اسالمي. كتابخانه، موزه و مركز اسناد
  . به تصحيح حميد زركوب. تهران: توس.قلندرنامه). 1362فارسي، خطيب (

. به كوشـــش ذبيح اهللا صـــفا.   ديوان ســـيفالدين محمد فرغاني    ). 1364فرغاني، ســـيف الدين محمد (   
  فردوسي.  تهران:

جا: راد. بياســتاني. به تصــحيح حســينعلي بديوان اشــعار ابن يمين فريومديتا). فريومدي، ابن يمين (بي
  كتابخانه سنايي.

. به تصـــحيح ركن الدين همايون فرخ.    ديوان عمادالدين فقيه كرماني    ). 1348فقيه كرماني، عمادالدين (    
  نا.تهران: بي

  . به تصحيح ركن الدين همايون فرخ. تهران: اساطير.. طريقت نامه)1374فقيه كرماني، عمادالدين (
  . به كوشش عبدالحسين نوايي. تهران: اميركبير. آل مظفرتاريخ ). 1364كتبي، محمود (

عار خواجو كرماني  ). 1369كرماني، خواجو (  ــاري.    ديوان اشـــ يه تصـــحيح احمد ســـهيلي خوانسـ  .
  پاژنگ.  تهران:

  . به كوشش سيد عليرضا مجتهدزاده. مشهد: كتابفروشي باستان.طرب المجالستا).مير حسيني هروي (بي
 تهران: سمت. جامعه شناسي در ادبيات فارسي.). 1390وحيدا، فريدون (

  . به تصحيح غالمرضا طباطبايي مجد. تهران: اساطير.تاريخنامه هرات). 1383هروي، سيف بن محمد (
جا:  . به كوشـــش كارل يان. بي   تاريخ مبارك غازاني   ). 1358همداني، خواجه رشـــيدالدين فضـــل اهللا (    

  گيب.  اوقاف
  

  هاپي نوشت
دهد و در مادة زبان را چنان ورز مي«دهد، منتها شاعر همانند مورخ واقعيات زندگي اجتماعي را در اثر خود انعكاس مي 1

اي نوين است و خود در آن پنهان، تا ساد كه گويي خالق پديدهگر ميهاي گوناگون به صورت دلخواه جلوهجامة آرايه
  ).9ـ  19: 1394حسني، (ن باره نگاه كنيد به: براي آگاهي بيشتر در اي» مقصودي را برآورد.

، 21تا: ؛ خوافي، بي71، 46: 1364؛ كتبي، 202: ص 1375، 2؛ حافظ ابرو، ج363: 1348براي نمونه نگاه كنيد به: آيتي،  2
  )259، 246، 209، 191، 159(دفتر اول)، ص  1؛ سمرقندي، ج760، 603، 602: 1383؛ هروي، 227، 25
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 مثال مرداريست  /  اوفتاده بسي سگان در وي اين جهان بر  3

 آدمي زاده چون خورد چيزي  /  كه سگان را دهان بود در وي

 گوشتي الغرست و چندين سگ  /  زده چون گربه ناخنان در وي

 عدل را ساق الغرست وليك  /  ظلم را فربهست ران در وي

 عرصه ملك پر ز ديو شدست  /  نيست از آدمي نشان در وي

 از بهر لقمه يي چو سگان  /  دشمنانند دوستان در وي جمله

 توان در ويشد بدي عام آن چنان كه دمي  /  نيك بودن نمي

  زندگاني عذاب و غير از مرگ  /  زنده را راحتي مدان در وي
  )201؛ همچنين نگاه كنيد به: ص 240ـ  241: 1364، فرغاني(

  همچنين در اين شعر:
  چو اندر گوشت كرمان اوفتاده/    كژدمان راببين در نان خلق اين 

 به سال قحط در نان اوفتاده/    عوانان اندرو گويي سگانند

 به چاه اندر چو كوران اوفتاده/    همه در آرزوي مال و جاهند

 سراسر ملك ويران اوفتاده/    زنان استز دست و پاي اين گردن

 )118ـ  120همان: (
  همچنين: 4

 ازين ترش رويان نخواهيم يافت/    جز عيش تلخدرين شوربختي به 

 به غير از غم ارزان نخواهيم يافت/    درين چهارسو آنچه مردم خرند

 بميريم و درمان نخواهيم يافت/    به دردي كه داريم از اهل عصر

 درين دور احسان نخواهيم يافت/    بگو سيف فرغاني و ختم كن

 )198ـ  199(همان: ص 
  آتشند كه جانان همي رود  /  سيالب خون ز ديده گريان همي رودها در جان 5

  صحرا و شهر فتنه و غوغاي مردم است  /  تا خود چه داوريست كه سلطان همي رود
  اميدوار باش درين حال اي همام  /  كه اين جور روزگار به پايان همي رود 

 )99: 1351(تبريزي، 
  )259، 187، 172، 134، 120، 105، 98براي نمونه نگاه كنيد به: همان، ص 6

به همين دليل، در اين جامعه فاصله زيادي بين اقليت غني و اكثريت فقير ايجاد شده بود. اغنيا به هر شكلي كه  7
شدند. سيف در يكي از اشعار خود به خوبي ساختند، در حالي كه فقرا روز به روز فقيرتر ميتر ميدانستند خود را غنيمي

(فرغاني، » كنند.مانند مسكينان خرقه پوشيده و همچون گدايان طلب لقمه ميخداوندان مال و نگهبانان زر ه«كند كه ذكر مي
كند. او در اشعاري پندآميز به توانگران حافظ نيز در برخي از جاهاي ديوان خويش به اين شكاف اشاره مي )181: 1364

مخزن زر و گنج درم باقي « را از سر دور كرده و دل درويشان را به دست آورند، زيرا» نخوت«سازد كه خاطر نشان مي
  گويد:) او همچنين در حمايت و منزلت بخشيدن به فقرا مي191، 120: 1387(حافظ، » نخواهد ماند.
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  دار  /  كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من استدولت فقر خدايا به من ارزاني
  حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوي  /  كاين خاك بهتر از عمل كيمياگري

 )343، 121 (همان:
  ).11ـ  13نگاه كنيد به: فرغاني، ص ( 8

  عقل و دين گرفته واليت  /  حال بره چون بود چو گرگ شبان بودمردم بي 9
  بنگر و امروز بين كز آن كيانست  /  ملك كه دي و پرير از آن كيان بود

 ).144: ص 1364(فرغاني، 
  كو همرهي كه خيمه از اين خاك بركنم /    پرور استآب و هواي فارس عجب سفله 10

  ). فلك به مردم نادان دهد زمام مراد  /  تو اهل فضلي و دانش همين گناهت بس 279: 1387(حافظ، 
 ).237همان: (

  75: 1348براي نمونه نگاه كنيد به: فقيه كرماني،  11

  240 ،218ـ  219، 181: 1364نگاه كنيد به: فرغاني،   12 
  ز ابناي روزگار اميد وفا مدار  /  بوي وفا و عهد چون در روزگار نيست  13

 ). 53: 1351(تبريزي، 
  اميدم از در اينان خيال باطل بود  /  درين زمانه كسي حق كس ادا نكند 14

  كسي كه قاعده روزگار پيش گرفت  /  به آنچه وعده دهد مطلقا وفا نكند 
 ). 197: 1389(عضد، 

  ال كه از گردش زمان  /  تنها تو نيستي به جفاي زمانه خاصاي دل ز غم من 15
  خاصيتي است مردم اين روزگار را  /  نتوان به هيچ روي شدن منكر خواص

  گر في المثل هزار نكوئي كني به خلق  /  ز يشان بجز بدي نتوان يافتن قصاص
  )444تا: (ابن يمين، بي

  م از روزگار ما گويندبران گروه ببايد گريست كز پس ما  /  حكايت كر
 )378(همان: 

  حاصل زندگي ما جز وبال نيست  /  وز روزگار بهره به جز از مالل نيست 16
  در وضع روزگار نظر كن به چشم عقل  /  احوال كس مپرس كه جاي سوال نيست

  در موج فتنه اي كه خاليق افتاده اند  /  فريادرس بجز كرم ذوالجالل نيست
  ما كه بعد از اين  /  در وي به هيچ وجه طرب را مجال نيستاز غم چنان برست دل 

  درويشي و غريبي و زحمت ز حد گذشت  /  وين بيش اي عبيد مرا احتمال نيست
 ). 211ـ  212(زاكاني، انتشارات پيك فرهنگ: 

  1362نگاه كنيد به: خطيب فارسي،  17 
 صحراگرد، اوضاع ايران دچار ناآرامي نسبي بود.در دوران اين شاعران نيز به علت مهاجرت و هجوم اقوام  18
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آيد؟ جداي از آفرينشگري فردوسي، زمانه او در توليد شاهنامه چرا اثري مثل شاهنامه در قرن چهارم پديد مي 19
هاي ذهني شاعر را اثرگذار نيست؟ در واقع، محيط طبيعي يا به عبارت بهتر مسائل سياسي ـ اجتماعي، مجموعه جريان

 دهد.شكل مي
 ). 1390؛ وحيدا: 1378(براي آگاهي بيشتر در اين باره نگاه كنيد به: ستوده،  20
؛ خطيب 56ـ  58تا، كتابفروشي زوار: ؛ زاكاني، بي382: 1387؛ حافظ، 192، 120، 87: 1389نگاه كنيد به: عضد، (  21

  )100: 1362فارسي، 
  بنياد عمر بر بادستبيار باده كه /    بيا كه قصر امل سخت سست بنيادست 22

 ).114: 1387(حافظ شيرازي، 
 گل و الي. 23
  )199خور كه صد گناه ز اغيار در حجاب  /  بهتر ز طاعتي كه به روي و ريا كنند (ص مي  24

  )286جام مي گيرم و از اهل ريا دور شوم  /  يعني از اهل جهان پاك دلي بگزينم (ص 
  )300شويم (ص نم عيب كزو رنگ و ريا ميگرچه با دلق ملمع مي گلگون عيب است  /  مك

  )106باده نوشي كه در او روي و ريايي نبود  /  بهتر از زهدفروشي كه در او روي و رياست (ص 
  )154ز زهد خشك ملوليم بيار باده ناب  /  كه بوي باده مدامم دماغ تر دارد (ص 

 )370ص (كه در تابم از دست زهد ريايي /    فروشندمي صوفي افكن كجا مي
  )181(ص حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد /    غم دنياي دني چند خوري باده بخور 25

  )241بياور مي كه نتوان شد ز مكر آسمان ايمن  /  به لعب زهره چنگي و مريخ سلحشورش (ص 
  )288(ص  بينمز آفتاب قدح ارتفاع عيش بگير  /  چراكه طالع وقت آنچنان نمي

 )122ص راحتي رسان ساقي  /  كه رنج خاطرم از جور گردون است (ز دور باده به جان 
  خبر شرابدر گردش آر جام طرب تا مرا دمي  /  از گردش زمانه كند بي 26

 ).377: 1369(كرماني، 
  ور عمر عزيز خود مرصع خواهي  /  بايد كه هميشه مست و بنگي باشي 27

  ييمجوپوئيم  /  خانه مي فروش ميروز و شب گرد شهر مي
 ).56ـ  58(زاكاني، انتارات كتابفروشي زوار، ص 

  به دست گيري ساغر خالص شايد يافت  /  ز وهم جور زمين گرد آسمان پيماي 28
  توان رستن  /  ز دست حادثة روزگار محنت زايبه پايمردي گلگونه مي

  ).48(زاكاني، كتابفروشي زوار: 
  تا به كي غصة زمانه خوريم /    با مغان بادة مغانه خوريم

  )56ـ  58 كتابفروشي زوار:(زاكاني، 
  

 


