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چکیده

اثر حاضر تحقیقی است در مورد بازتاب مسائل اجتماعی و باورهاي مذهبی در دیوان 

باشد. فصل اول کلیات کار است که مسائلی سیف فرغانی. این تحقیق شامل سه فصل می

نظیر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و آسیاي صغیر و شرح احـوال سـیف در آن مـورد    

هـاي اخالقـی   هاي عمومی جامعه، ناهنجـاري در فصل دوم ویژگیاند.بررسی قرار گرفته

مردم، انتقادات سیف از اقشار مختلف جامعـه، باورهـاي خرافـی مـردم و آداب و رسـوم      

سـیف،  جامعه در شعر سیف، گنجانده شده است. فصل سوم به جایگاه دیـن در اندیشـۀ  

جایگاه پیامبر اسالم، اهمیت معاد، مسائل فقهی و دیگـر باورهـاي مـذهبی در شـعر وي     

اختصاص دارد. 

، 7مسائل اجتماعی، باورهـاي مـذهبی؛ سـیف فرغـانی، شـعر قـرن      هاي کلیدي: واژه

اخالق، آداب و رسوم.
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پیشگفتار

ب اقوام جهانجوي مغـول بـه   ایران از جانزمان بود با تهدید هجري هم7هاي قرن نخستین سال

هاي مادرش، ترکـان خـاتون،   خالتشاه ودکفایتی سلطان محمد خوارزمبا بی.سرکردگی چنگیزخان

و خـویش سـاختند   تـاز  وتاخـت ۀل تبـدیل شـد و مغـوالن ایـران را عرصـ     عـ این خطر از قوه به ف

ري را یکی پس از دیگتاریخ این سرزمین را رقم زدند. ایشان شهرهاي آباد ایرانةترین دورهولناك

د. پناه این شهرها را از دم تیغ گذراندننیستی و ویرانی کردند و صدها هزار تن از مردم بیۀطعم

ها از ایـن  از آناین کشتار و ویرانی اثرات بسیار بدي در مناطق تسخیر شده بر جاي نهاد که برخی

هـاي  نهتن کتابخاقرارند : نابودي مراکز علم و فرهنگ و تمدن، قتل علما و ادبا و بزرگان، از میان رف

بزرگ عصر، به هم خوردن نظم موجود و ایجاد هرج و مـرج و آشـفتگی، خـالی شـدن شـهرها و      

ی، شدن فقر و گرسـنگ گیرهاي کشاورزي و توقف تولید، همهروستاها از سکنه، از میان رفتن زمین

افول آدمیت. جمعـاً  تزلزل مبانی اخالقی جامعه و افزایش ظلم و تعدي وهاي مسري، شیوع بیماري

جاي داد. بانی حیات اجتماعیدرهم ریختن متوان این مسائل را تحت عنوان کلی می

ـ  ۀیکی از نتایج هجوم مغول مهاجرت دسته جمعی مردم و فرار ایشان از ورط ابودي نیسـتی و ن

اي، مـردم یـا سـر بـه بیابـان      بـه شـهر یـا منطقـه    بود. با رسیدن خبر نزدیک شدن لشکریان مغـول 

نمودنـد. گروهـی بـه هنـد،     کردند و به مناطق امن مهاجرت مـی گذاشتند یا کالً جالي وطن میمی

گروهی به فارس و گروهی هم به آسـیاي صـغیر سـفر کردنـد. در میـان مسـافرین آسـیاي صـغیر         
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قلمـداد کـرد.   ترین ایشان ان و ادباي بسیاري هم بودند که شاید بتوان خاندان موالنا را مهمدانشمند

راهی دیار روم گردید و تـا  جوانی در آغاز الدین محمد فرغانی یکی از این مهاجران است که سیف

سر برد.پایان عمر در همان جا در شهر آقسرا به 

تـر ایـن منـاطق    لک اسالمی کشـانده شـد و بـیش   هجري به بسیاري از مما7قرن ۀاوضاع آشفت

مانـد  اگرچه تا مدتی از هجوم مغول در امـان دستخوش هرج و مرج و ناامنی گردید. آسیاي صغیر 

پریشانی و نابسامانی این منطقه را فرا گرفته بود. 7اما در تمام طول قرن 

ـ دهد ادبیـات و  ا قرار میی از اوضاع این دوران در اختیار مسبیکی از منابعی که اطالعات منا ه ب

الـدین اسـماعیل،   هاي شاعران این دوره است. شاعران و نویسـندگانی نظیـر کمـال   خصوص دیوان

مان خود حافظ و عبید تصویر نسبتاً کاملی از اوضاع اجتماعی ز8سعدي، اوحدي مراغی و در قرن 

حـیط پیرامـونش را در اثـر    عر و نویسنده مسائل جاري در جامعـه و م گذارند. کالً شابه نمایش می

تـر باشـد، ایـن    سازد و هرچه حساسیت و دقت وي به مسائل جامعه بـیش هنري خود منعکس می

یابد. پذیري افزایش میتأثیر

ئل است که نسبت به بسیاري از شاعران هم عصر خـود مسـا  یکی از این متفکران سیف فرغانی 

نده است. بسیاري از مشکالت اجتماعی را تر درضمن اشعار خود گنجاتر و صریحاجتماعی را بیش

هـاي  توان مشاهده کرد. همچنین سیف به ناهنجـاري ها نام بردیم، در دیوان وي میتر از آنکه پیش

کند. هاي انسانی گالیه میدهد و از نابودي ارزشاي نشان میاخالقی رایج در جامعه نیز توجه ویژه

او از اقشـار مختلـف   ةپـرد ریح و بـی صرا انتقادات هاي مهم اجتماعیات در شعر ويیکی از بخش

تـوانیم تصـویر   میدهد. با بررسی این انتقادات امیر، وزیر، مستوفی و شاعر تشکیل میجامعه مانند 

عصر سیف به دست آوریم. همۀهاي مختلف جامعنسبتاً جامعی از گروه
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ا است که در بسیاري از قصـاید هآنةف، لحن تند و گزندهاي قابل توجه انتقادات سیاز ویژگی

سازد. سیف امیر متفاوت میشعر دیگر شاعران منتقدکند و شعرش را از اجتماعی او خودنمایی می

ا غمر خشـک  را خر، عالم ررا گرگ، دیوانه، روباه و سگ مردم خوار، وزیر را خرطبع، پیشکار امیر 

ان را مـرده و  صـفت و بزرگـ  را دیوظالمان عهدنامد. ويمغز و درویش را روباه، سگ و مگس می

شمارد. ظاهراً سیف با کاربرد صفاتی نظیـر سـگ و گـرگ، درنـدگی و تـوحش ظالمـان را       گدا می

م لحـن تنـد خـود را          هـ وي حتـی در مـورد مسـائل کهـن تـاریخی      تر در نظر داشـته اسـت.   بیش

گوید:کند؛ مثالّ دربارة ماجراي گوسالۀ سامري میفراموش نمی

هرام از گوربرآرند، چو بساخت ز زر تا خلقی                     به خري نامگاو همیسامري 

ــوان / ( )   244دیـــ

تـر کـار همـه را یکجـا     اي نظـم بـیش  باشد، اما برنظرات سیف در این بخش انتقادي نمیۀالبته هم

ایم. گرد آورده

هـاي تحقیـق،   سـؤال در فصـل اول یـا کلیـات نخسـت     باشد. تحقیق حاضر شامل سه فصل می

ایـم. هـر   ها را آورده و سپس به شرح اوضاع سیاسی ایران و آسیاي صغیر پرداختههدفوهافرضیه

هم جزو قلمرو مغـوالن  صغیر کشور ایران به مفهوم امروزي وجود نداشت و آسیاي 7چند درقرن 

یعنـی اوضـاع   -تر اوضاع آسـیاي صـغیر ایـن دو بخـش    آمد، اما به خاطر بررسی دقیقبه شمار می

مـورد اوضـاع اجتمـاعی ایـران و اوضـاع      ایـم. در را جداگانـه آورده -سیاسی ایران و آسیاي صغیر

یی اوضاع اجتمـاعی ایـن   هاو با ذکر مثالپیش گرفتیماجتماعی آسیاي صغیر نیز همین روش را در

گاه شرح حال مختصري از سیف، زندگی او و آثـارش  به طور جداگانه شرح دادیم. آندو منطقه را

مورد انتقادات سیف فرغانی از اقشار مختلـف  آوردیم و از آنجایی که بخش مهمی از این تحقیق در
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جري اختصاص دادیـم تـا   ه8و 7خش پایانی فصل اول را به انتقادات شاعران قرن جامعه است، ب

سیف و این شاعران فراهم کرده باشیم. اي مختصر میان انتقادات مقایسهۀشاید زمین

ش این فصل به هشـت بخـ  .نام دارد» بازتاب مسائل اجتماعی در شعر سیف فرغانی«فصل دوم 

هاي عمومی جامعـه، سـیماي کلـی محـیط زنـدگی      تقسیم شده است. در بخش اول، با بیان ویژگی

ایم که سرتاسـر ویرانـی، قتـل و غـارت، هـرج و مـرج و فقـر اسـت.         ف فرغانی را ترسیم کردهسی

هاي اخالقی ناهنجاريهاي انسانی و فراگیر شدن این اوضاع نابسامان سقوط ارزشۀترین نتیجمهم

تلف جامعه بخش سوم انتقادات سیف فرغانی از اقشار مخدرباشد. است که موضوع بخش دوم می

نظرات سـیف در  ۀبه خود اختصاص داده است. البته همارترین حجم کار ایم که بیشوردهرا گرد آ

ایم. بخش چهارم در مورد آوردهتر کار همه را یکجا ظم بیشباشد، اما براي ناین بخش انتقادي نمی

ها یاد کرده است. مشاغلی است که سیف در دیوان خود از آن

ده افراد و حوادث تاریخی عصر خود سخن بـه میـان آور  سیف فرغانی در دیوان خود از برخی

الدین محمـد جـوینی   است که از میان اشخاص، توضیحات مختصري در مورد غازان خان و شمس

و البته با توجه به نکاتی از 7شان در تحوالت سیاسی قرن ایم؛ آن هم به دلیل جایگاه ویژهذکر کرده

نی و کشته مسلماة غازان در دایراده است مثل قدم نهادن ایشان که شاعر مورد توجه قرار دزندگی 

شویم کـه بـه   الدین محمد جوینی. گاه در دیوان سیف با نام افراد دیگري هم مواجه میشدن شمس

پوشی کردیم. ها چشمدلیل کم اهمیت بودن موضوع از آن

به نفس را به پیروزي کند؛ مثالً پیروزي عقل سیف در اشعار خود از برخی وقایع تاریخی یاد می

کند که در این گونه بیره اشاره میۀکند یا به واقعملک مظفر بر مغول در نبرد عین جالوت تشبیه می

ایم. این مباحث در بخش پنجم موارد با استفاده از منابع تاریخی موجود توضیحات مختصري آورده

ایـم، زیـرا   هم پرداخته» ران عاشرق«نجومی ۀاز فصل دوم آمده است. همچنین در این بخش به واقع
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دانسـتند. در پایـان   مـی -قران زحل و مشـتري –له أرا معلول این مس7بار قرن قدما حوادث اسف

الموت و دیگـري ذکـر سـیاه    ۀسیف به قلعةایم؛ یکی اشاردیگر را هم آوردهۀلأبخش پنجم دو مس

اریخی مشخصی اشاره ندارند، اما تۀپوشی خلفاي عباسی در شعر وي. هر چند این مسائل به حادث

گرفتند.شان در حوادث تاریخی مورد توجه قرار براي کامل شدن تحقیق و نیز به خاطر اهمیت

د فـتح  است، ماننهمچنین باید یادآور شویم که حوادث تاریخی دیگري نیز در دیوان سیف آمده

ـ    ایران توسط اعراب، اختالف علی بن ابی م و     مسـل ه و یـا نبـرد ابـو   طالـب و عقیـل، خالفـت معاوی

دث تـاریخی  اند، در بخش حواندادهرخ7کدام در قرن مروان بن محمد. از آنجاکه این مسائل هیچ

اند.  نیز مورد بررسی قرار نگرفته

اند. با اندك توضـیحاتی  در بخش ششم باورهاي خرافی مردم را که در شعر سیف منعکس شده

گ خوار بودن شترمرغ و تبدیل سنشبه وجود عنقا و پري، آتاعتقاد ه، ایم مانند عین حامیگرد آورده

به گوهر از تابش آفتاب.

بخش هفتم برخی از مسائل رایج در جامعه را که سیف درضمن اشـعار خـود آورده اسـت،   در

سـلطان و همچنـین   قطاع یا سکه زدن به نام اسلطان یا رسم ایم مانند نوبت زدن بر درگاه ذکر کرده

م تفـاوت  چند این مسائل با هـ سرمه در هاون و آماده سازي آن و ساختن آینه از آهن. هر دن کوبی

اب آد«همه را تحت عنـوان  نهایت درکنیم، اما م دو بخش مجزا تقسیها را به توانستیم آندارند و می

است. اوت در اینجا با مفهوم امروزین آن متف»آداب و رسوم«پس اصطالح آوردیم. » و رسوم جامعه

و طرنج چوگـان، شـ  :بیش نیسـت نامیدیم که سه بازي»هابازي«را پایانی فصل دوموبخش هشتم

د.نر

نام دارد. این فصل شامل پنج بخـش  » هاي مذهبی در شعر سیف فرغانیباور«فصل سوم تحقیق 

سـیف بـه عنـوان عـارفی خانقـاهی      ۀباشد. در بخش اول به اهمیت دین و جایگاه آن در اندیشمی
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سیف و بخـش سـوم بـه معـاد و مفـاهیم      ۀپردازیم. بخش دوم به جایگاه پیامبر اسالم در اندیشمی

وابسته به آن در شعر وي اختصاص دارد.

ها اشاره کرده است، گرد در بخش چهارم باورهاي مذهبی دیگر را که سیف در شعر خود به آن

توانسـتند جـزو   رده شده است که مـی نظیر عید فطر و عید قربان آوایم. در این بخش مسائلیآورده

توانستیم نماز و وضو را در بخش بعـدي جـزو مسـائل    باشند و همچنین می» آداب و رسوم«بخش 

انـد، همـه را   شعر سیف از نظر معنوي مورد توجه قـرار گرفتـه  درفقهی بیاوریم که به خاطر اینکه 

پـذیري  تأثیرمـا بـه خـاطر    ااست، تاریخیۀعاشورا گرچه یک حادثۀایم. همچنین واقعاینجا آورده

ین بن علی نـزد  و جایگاه حس-زقصاید وي به خوبی نمایان استکه در یکی ا-شدید سیف از آن

گونه که گفته شـد  مسلمانان، در بخش باورهاي مذهبی آمده است. بخش پنجم فصل سوم نیز همان

هـاي اجتمـاعی   مسائل از جنبهد. ناگفته نماند که این ـباشر سیف میـائل فقهی در شعـدر مورد مس

نیز برخوردارند. 

ورد بایـد مـ  شعر سیف فرغـانی  از نکاتی که در مورد بازتاب مسائل اجتماعی و مذهبی دریکی 

شـبیه  و فقـط بـه صـورت ت   اشارات در کنار مسائل دیگـر  داد این است که برخی از این توجه قرار

عاشورا در این بیت : ۀاند؛ مثالً واقعآمده

اندیشه الي ـــن دل را در کربـحسیه خون ریزد ـق تو هر روز تشنـشیزید ع

)32دیوان / (

جالوت بدین صورت : عین ۀیا اشاره به واقع

نفسملک مظفر عقل از جهاد کافربه عون لطف تو منصور باز خواهد گشت

)110/ دیوان(
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ر برخی اشارات اجتمـاعی اسـت؛ مـثالً اشـاره بـه ظلـم بسـیا       دریکی از نکات دیگر طنز سیف 

کمان عصر با این تعبیر : حا

یـجوالههـارگـکبنهدار عنکبوتخواهند ر دم از او قبجر و تمغا حاکمان د

)173دیوان / (

د از باشد و فقط در مورد ابیاتی که بـه عنـوان شـاه   نوشت میدهی در متن به صورت پیارجاع

ایم و اگـر بیـت از سـیف بـوده     بالفاصله پس از بیت منبع را ذکر کردهسیف یا دیگر شاعران آمده، 

اي را کـه بیـت از آن آمـده    هصـفح ایم و پس از آن عدد بسنده نمودهدیوانۀاست فقط به ذکر کلم

ایم. ذکر کرده

ورد سـت؛ مـثالّ در مـ   مطمئنآ این تحقیق نیز همچون دیگر مسائل خـالی از کاسـتی و اشـکال نی   

ب مسـائل بخش بازتارتري بیاوریم یا اینکه دتوانستیم توضیحات بیشمشاغل یا باورهاي مردم می

طالـب  شد مشاید می–است همۀ اشارات اجتماعی دیوان سیف ذکر شدههرچند تقریباّ–اجتماعی 

اند دهیق یاري نمونجام این تحقکسانی که مرا در اۀپایان از همدربندي نمود. تر و بهتر دستهرا دقیق

کنم. سپاسگزاري می
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فصل اول.1

کلیات
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هاي تحقیق. پرسش1-1

حساسیت سیف فرغانی نسبت به مسائل اجتماعی تا چه حدي است؟ .1

باشد؟ آن چه میأسیف چیست و منشةدورترین مشکل اجتماعی مهم.2

ست؟اوي تا چه اندازه ۀیدي دارد و اهمیت دین در اندیشسیف فرغانی نسبت به مذهب چه د.3

ها فرضیه.1-2

جه نشان سیف فرغانی همچون بسیاري از اندیشمندان جامعه به مسائل اجتماعی پیرامون خود تو.1

مایان است. نخوبی دهد و بازتاب این مسائل در شعر وي بهمی

ز رونـق  ها، سرگردانی امـرا و سـالطین،ا  انساندر اشعار سیف فرغانی مسائلی نظیر ریختن خون .2

باشـد. عامـل اصـلی    ثباتی اجتماع در عهد وي مـی بیةشود که نشان دهندافتادن دین و ... دیده می

عصر سیف هجوم مغول و تاتار است. همۀو مرج اجتماعی و اخالقی جامعهرج 

هـاي دینـی   است، اما برداشـت دار و براي دین اهمیت بسیار زیادي قائل سیف عارفی است دین.3

اي هم به ماجراي عاشورا دارد. باشند نه خشک و زاهدانه. وي توجه ویژهوي عارفانه می

ها هدف.1-3

شناخت بهتر جامعه در آسیاي صغیر در دوران حیات سیف فرغانی..1

جري در آسیاي صغیر.ه7یابی مسائل اجتماعی قرن ریشه.2

رغانی نسبت به دین و باورهاي دینی.آگاهی از تصور سیف ف.3
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شاعر و جامعه .1-4

هاي مختلفـی وجـود دارد. کتـب تـاریخ و     ها راهسیاسی و اجتماعی ملتۀبراي آگاهی از گذشت

ها، مانده از گذشته مانند سنگ نوشتهیها، آثار باقها، سفرنامهها، وقف نامهها، اندرزنامهجغرافیا، نامه

توانند بیانگر بسیاري از مسائل تاریخی ها و ... میها، سکهب، مجسمهوو چهاي روي پوست نوشته

هنگی یک قوم باشند. یک ملت و تحول فرۀو اجتماعی گذشت

1»و ... جامعـه هـا  هـا، اندیشـه  شهـا، رفتارهـا، تـال   نماي رویدادها، آیینتمامۀینآی«اگر ادبیات را 

منابع مناسب بـراي شـناخت مسـائل اجتمـاعی و سـیر      توان ادبیات را هم یکی از تعریف کنیم، می

هاي اجتماعی به شمار آورد. تحول پدیده

تـوان  طور کلی شاعر یا هنرمند محصول جامعه و زبان زمان خویش است. به بیان دیگـر نمـی  به

اند جدا کرد و تنها از طریقفعال بودهکلی که در زمان آفرینش شعر و اثر هنري ات تأثیرل را از تخی

هـا را  خود آنۀنوبنمادهاي اجتماعی که درشعر و اثر هنري متبلورند (و اثر هنري نیز بهۀتحلیل هم

بـراي  2دریافت که اثر تا چـه انـدازه در جامعـه ریشـه دارد.    توان سازد) میدر تحول خود متبلور می

. عوامـل  از اثرات جامعه در شاعران و شعر ایشان بایـد مسـائل مختلـف را در نظـر گرفـت     آگاهی 

هـاي حامیـان هنـر در    قرار دهند. مثالً ممکن است خواسـت تأثیرتوانند شاعر را تحت گوناگون می

انگیـزد کـه بـا عمـد یـا بـی عمـد از        موثر افتد، زیرا نیازهاي شاعران آنان را بـر مـی  شاعران سبک 

ر آنـان هاي هنرپروران تبعیت یا تقلید کنند. ممکن است پایگـاه اجتمـاعی شـاعران درشـع    خواست

.9، ص نمودهاي فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسیمحمود روح االمینی، .1
.74، ص هنرجامعه شناسیژان دو وینیو، .2
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ثرگذارد، زیرا داوري یا گرایش جامعه نسبت به شخصیت هر کس در داوري و گرایش او نسبت به ا

3خود و جهان موثر است.

سـند  پیرامون خود حسااجتماعی وبه مسائل سیاسیشاعران، قشري از جامعه هستند که نسبت 

را بـه بیـان    روحـی خـود   لمـات أهـا یـا ت  پذیرنـد کـه شـادي   مـی تأثیرو گاه آن قدر از این مسائل 

بکاهند. دیگـر  ند یا از بار اندوه خویش کنشادي خود سهیم آورند تا دست کم دیگران را دردر می

هاي خود را ندارند. و نگارش اندیشهشاعران و یا ابزار و توان ثبت مردم یا دقت و حساسیت

گیـرد. گـاه   روحی ایشان سرچشمه نمیثرات أتاریخی و اجتماعی شاعران فقط از تالبته اشارات 

ود، خو در شعر بیان این مسائل دلیل مادي نیز دارد؛ مثالً شاعري با ثبت فتح یکی از شاهان و مدح ا

شود و شعرش نیز رسالت خود را با رساندن خبر این فتح دریغ وي برخوردار میهاي بیاز بخشش

رساند. خوبی به انجام میبه آیندگان به

شـته باشـد، یـک ارزش    توانـد دا اي کـه مـی  هاي زبـانی و هنـري  یح گذشته از ارزششعر مد«

اجتماعی مـا بـیش از هـر    ۀاجتماعی و تاریخی عام نیز دارد که رسیدگی به اعماق آن ما را با گذشت

تر کند و اگر روزي بخواهیم تاریخ اجتماعی مردم ایران را قدري دقیقسند مستقیم تاریخی آشنا می

ها بهتـرین  م، کاوش در اعماق این مدیحهاکنون شناخته شده است مورد برررسی قرار دهیاز آنچه ت

4»تواند باشد.این گونه مطالعات میۀ زمین

کند؛ مـثالً  پذیري شاعران از مسائل جامعه شعر را از جهات مختلف دستخوش تغییراتی میتأثیر

تـر در وصـف   اشـعار کـه قـبالً بـیش    با هجوم مغول و از میان رفتن دربارهاي حامی شعر، محتواي 

طبیعت و می و معشوق و مدح شاهان و بزرگان بود به حکمت و پند و اندرز و انتقادات اجتمـاعی  

.226-225، ص شناسی هنرجامعهة.ح. آریانپور دربار1اجمالی از تحقیقامیر حسین آریانپور، .3
.242، ص ینۀ اجتماعی شعر فارسیزممحمدرضا شفیعی کدکنی، .4
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الب قصیده قکند؛ هم تغییر میشود و زبان شعر هاي ترکی و مغولی وارد شعر میشود؛ واژهبدل می

کنـد و  بینـی شـاعران تغییـر مـی    هانگیرد؛ جدهد و غزل جاي آن را میرونق سابق را از دست می

دهد. عیش و شادخواري و خوش باشی جاي خود را به تفکرات عارفانه و انزواگرایانه میۀاندیش

و دنیـاي خـودش   اثـرش را از جامعـه   ةکنندهاي تعیینبه طور کلی شاعر و هنرمند بزرگ مقوله

شـرایط و اوضـاع واقعـی و عمـالً     آفرینـد. ها را فرد نمـی گیرد. پس واقعیت این است که مقولهمی

هـاي  موجود خارج از ذهن هنرمند یا شاعر وجود دارند که باعث گرایش و توجه وي بـه موضـوع  

5گردند.خاص می

پذیرد، میسویه است. به عبارت دیگر همان گونه که شاعر از جامعه اثرشاعر و جامعه دوۀرابط

پرسـتانه و  اشـعار وطـن  تـأثیر تـوان  د؛ مـثالً نمـی  گیـر مـی تـأثیر ازشعر -ترهر چند کم-جامعه نیز

اد را خواهانۀ دورة مشروطه بر مردم و آگاه کردن و به هیجان آوردن ایشان در مبارزه با استبدآزادي

بینیم که با پیشرفت وسـایل چـاپ و انتشـار    میتر شویم به دوران معاصر نزدیکانکار کرد. هر چه 

ود ایـن  شدن عالقۀ ایشـان بـه آگـاهی از مسـائل پیرامـون خـ      تر کتب و افزایش سواد مردم و بیش

است. تر شدهپذیري بیشتأثیر

دادبررسی قـرار توان از چند جنبه موردو بازتاب مسائل اجتماعی در ادبیات را میجامعه تأثیر

ها از این قرارند :که برخی از آن

این بیت منوچهري :بازتاب آداب و رسوم اجتماعی در ادبیات؛ مانند مهرگان در .1

بانگ و آواي دراي کاروان آمد شاد باشید که جشن مهرگان آمد

)202(دیوان منوچهري/

.18ص ،شناسی فرهنگ)فرهنگ و جامعه (جامعهروزاموند بیلینگتون، و دیگران، .5
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ـ   مردم در ادبیات؛ مانند عقیده به آتشعقایدوباورها بازتاب .2 رغ در ایـن  رمـخـوار بـودن شت

بیت سنایی : 

خوارچون شترمرغ جمله آتشسخن چون شتر گسسته مهار  در

)678یقه/ (حد

یا تبدیل شدن خون جگر یا بخار آن به اشک در این بیت خاقانی : 

صبحدم از نرگس تر بگشایید ۀژالخوناب جگر بگشایید  صبحگاهی سر

)234(دیوان خاقانی/ 

ت ثالً شـناخ بازتاب نهادهاي اجتماعی در ادبیات مثل نهاد دین، نهاد اقتصاد، نهـاد تربیـت. مـ   .3

شاهنامۀ فردوسی. و ازدواج ایران باستان درخویشاوندي نهاد

قـدان  فهاي اخالقی و روحی حاکم بر جامعه در ادبیات؛ ماننـد  بازتاب مشکالت و ناهنجاري.4

مروت در این بیت حافظ : 

رضه کن بر نازنینی یازي عننشان استمروت گرچه نامی بی

)485(دیوان حافظ/

وفا در این بیت خاقانی : میان رفتنیا از

مجوي اهل کامروز جایی نیابیدر این منزل اهل وفایی نیابی 

)577(دیوان حافظ/

هاي گروه جنگـل بـه پایگـاه    بازتاب مسائل سیاسی و تاریخی در ادبیات، مانند حملۀ چریک.5

این شعر شاملو : ر د» حماسۀ سیاهکل«معروف به 1349ژاندارمري سیاهکل در بهمن 

هاي سبز کورهمردان از راه

آیند. به زیر می


