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چکیده
جـز از  ه امـروزه کبررسی و تحلیل بازتاب عناصر اجتماعی در هریک از آثار متعلق به ادبیات کالسیک 

رار قـ » شناسـی ادبیـات  جامعـه «طریق آثار تاریخی امکان دسترسی به آنها وجود نـدارد، در گسـترة  علـم    
هاي مطـرح شـده در ایـن راه توسـط     ها و تئوريگیرد. علمی که از قرن بیستم شکل گرفته و با نظریهمی

منتقدان اجتماعی، تا امروز به راه خود ادامه داده است.
یف مطرح شده یان تعاره تالش شده است با بررسی پیوند میان اجتماع و ادبیات و نیز بدر این پایان نام

هاي مطرح شده، زمینۀ ذهنی مناسـبی جهـت   شناسی ادبیات و سپس، بررسی سیر تکاملی نظریهدر جامعه
ایجاد شود.» بازتاب عناصر اجتماعی در دیوان خواجوي کرمانی«ورود به بحث بررسی 
ن ده از بطـ شـ ناصر اجتماعی در دیوان خواجوي کرمانی، عناصر اجتماعی شناسـایی  در بخش بازتاب ع

ي، جتماعی، نظام فرهنگی، نظام اقتصـاد اسیاسی، نظام -نظام کلی با عناوین نظام حکومتی6دیوان، ذیل 
رهگـذر،  بندي و هریک به انواعی دیگر، تقسیم شدند و از ایـن آموزشی دسته-نظام مذهبی و نظام علمی

ن هفتم جتماع قرش شده است تا از طریق شناسایی عناصر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... بخشی از اتال
و هشتم که روزگار حیات خواجوي کرمانی بوده است، بررسی شود. 

.. کـه  حـرب و . در این بررسی بسیاري از آداب و رسوم و سنن، امثال، ظروف و وسایل معیشت، ادوات
شناسایی و معرفی شدند.اند،امروزه منسوخ شده

وشناسی ادبیات، اجتماع، عناصر اجتماعی، خواجـوي کرمـانی، قـرن هفـتم     جامعههاي کلیدي:واژه
هشتم.
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ادبیات ھنوز یک شغل 
نیست و بیشتر یک تفنن 
است. ولی تفننی خیلی 

شغل. یعنی تر از یک جدی
ای یک مشغلھ است و مشغلھ

بسیار پردردسر و شاید 
ھم بد عاقبت...

جالل آل احمد

مقدمه
ه بیش از پیش ثابـت شـد  اع ، ارتباط میان ادبیات و اجتمشناسی ادبیاتپیشرفت مطالعات جامعهامروزه با

بی در شکل و محتواي آثار اده و کنکاشبا مطالعه و بررسی آثار ادبی هر دورشناسان ادبیات، و جامعهاست

سـندي  ادبـی،  و ایـن آثـار  یابند میفضاي سیاسی و اجتماعی آن دوره دست بخشی از دورة مورد توجه، به 

و نش و واکنشاز آنجا که ادبیات و جامعه در ک، زیرابراي درك اوضاع زمانۀ مؤلف آثار خواهد بودباارزش 

یابـد و ایـن   شک در آن بازتـاب مـی  رار دارند، اوضاع و احوال اجتماعی بیتأثیر و تأثري متقابل با یکدیگر ق

اید شـ هایی از اوضاع جامعۀ آن روزگار به ما خواهد داد کـه  تصاویر ثبت شده در آثار ادبی، مفاهیم و آگاهی

. دست یافتدر هیچ اثر تاریخی نتوان به آن 

شناس ادبیات، بـا درك درسـت   ه امروزه جامعهبنا به اهمیت بررسی عناصر اجتماعی در آثار ادبی است ک

اي، به بررسی تک تک شناسی و ادبیات، با بررسی آثار ادبی به جاي مانده از هر دورهپیوند عمیق میان جامعه

هاي بـه دسـت آمـده، بـه     آوري آمار و بسامد و سپس تدقیق و تحقیق در مؤلفهعناصر آن پرداخته و با جمع

و دقایقیاثر در آن زیسته است، پرداخته و با این بررسی و کنکاش، به نکاتشناسایی اجتماعی که صاحب

ورزان است. ز دستبردهاي مورخین و یا غرضیابد که به دور انظیر و مفید دست میبی



9

شوند، ابعاد و جوانب گوناگونی دارد کـه  مطرح می» شناسی ادبیاتجامعه«ها که تحت عنوان این بررسی

شناس و با توجه به زاویۀ دید وي، ابعاد آن متفاوت خواهد بود.هبنا به قصد جامع

م موسـو » اجتماعیات در آثار ادبی«شناسی ادبیات سروکار داریم که به در این پژوهش با بخشی از جامعه

یـم تـا بـا ایـن     اهی پرداختاست و با کمک این رویکرد، به بررسی عناصر اجتماعی در دیوان خواجوي کرمان

کـه در قـرن هفـتم و   روزگار زندگی خواجـوي کرمـانی  و فرهنگیبخشی از وضعیت اجتماعیروش بتوان

شناسایی کرده و برخی از عناصر آن را معرفی کنیم.هشتم بوده است را

شناسی ادبیات است، تا حدي معرفـی  بر همین اساس، تالش شده است تا حوزة اصلی این کار که جامعه

، بـه بررسـی   »شناسـی ادبیـات  جامعه«نامه تحت عنوان ، در فصل اول پایانشود. براي رسیدن به این مقصود

ت شناسی ادبیات و بعد، بررسی سـیر تـاریخی نظریـا   میزان تأثیر اجتماع بر آثار ادبی و سپس، تعریف جامعه

شناسی ادبیات پرداخته شده است. این کار عالوه بر آنکه ذهنیت و دید هـر پژوهشـگري را   مطرح در جامعه

کنـد تـا آشـنایی انـدکی بـا مقولـۀ       نماید، به پژوهنـدگان کمـک مـی   تر میت به ادبیات متفاوت و عمیقنسب

عادي و دبیات داشته باشند و ادبیات را امري او چند سویه به جانبهشناسی ادبیات بیابند تا نگاهی همهجامعه

جدا از زندگی روزمره ندانند.ساده و البته 

عناصر اجتماعی بر پایۀ دیوان خواجـوي کرمـانی اسـت،    بررسیپژوهشین از آنجا که هدف اصلی در ا

ها اختصاص یافته اسـت تـا مجـال بیشـتري     شناسی بیشتر به بیان و طرح نظریههاي مربوط به جامعهقسمت

براي بررسی بازتاب اجتماع در دیوان خواجوي کرمانی وجود داشته باشد. 

و یبـا اسـتفاده از منـابع تـاریخ    » حیـات خواجـوي کرمـانی   زندگی و روزگـار «فصل دوم، با عنوان در 

سیاسـی،  -ادبیات، تالش شد فضاي کلی روزگار حیات خواجـوي کرمـانی شـامل مسـائل حکـومتی     تاریخ

،وضعیت اجتماعی، وضعیت زبان و ادبیـات فارسـی، شـعر انتقـادي و اجتمـاعی و رواج تصـوف و عرفـان       
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خی و اجتماعی دورة مـورد بررسـی نیـز آشـنایی یابـد و بـا ذهنـی        شناسانده شوند تا خواننده با فضاي تاری

مند، بخش اصلی کار یعنی فصل سوم را مطالعه نماید.نظام

ر بازتاب عناصـ «نامه را بر خود دارد: نیز هست، عنوان پایاننامهپایانفصل سوم که در واقع بخش اصلی 

ن رسـی عناصـر اجتمـاعی موجـود در دیـوا     در این بخش، پـس از بر ». اجتماعی در دیوان خواجوي کرمانی

مراجعـه بـه منـابع    هـا و در هریک از زمینههاي متعدد و تخصصیگیري از فرهنگخواجوي کرمانی، با بهره

اربرد و کدشوار و منسوخ شدهاصطالحات و واژگانمرتبط و مشابه، توضیحاتی هرچند مختصر براي برخی 

ت:. روش کار در بخش سوم به شرح زیر بوده اسوده شدافزآنها در همان روزگار و یا پیش از آن،

مطالعۀ دیوان اشعار خواجوي کرمانی-1

گزینش ابیات حاوي عناصر اجتماعی.-2

مطالعۀ تاریخ اجتماعی و ادبی روزگار زندگی خواجوي کرمانی-3

تطبیق موارد یافت شده از دیوان با مسائل تاریخی عصر وي-4

تنظیم موضوعی موارد و شواهد شعري-5

هاي مورد بحثضوعهاي تخصصی در هریک از موفاده از فرهنگاست-

ارائۀ تحلیل و نظر شخصی در موارد ضروري-7

گیري کلی.گردآوري مباحث و تنظیم نهایی و نتیجه-8

ار است:ها از این قربندي گردید که فهرست نظامنظام کلی، دسته6و سپس تمام این عناصر ذیل 

سیاسی-نظام حکومتی-1

ماعینظام اجت-2

نظام فرهنگی-3
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نظام اقتصادي-4

نظام مذهبی-5

آموزشی-علمینظام -6

مطالب و موضوعات مستخرج از دیوان خواجوي کرمانی، برحسب موضوع و ارتبـاط بـا هریـک از ایـن    

فهرسـتی الفبـایی   درها جاي گرفتند. در هـر بخـش تـالش شـده اسـت عناصـر      بنديتهها، ذیل این دسنظام

تر باشد. همچنین براي برخـی  تر و سریعنیاز خوانندگان، دسترسی به آن آسانبندي شوند تا در صورتطبقه

اي نوشـته شـده اسـت تـا     دلیل یا کم اهمیت به نظر برسد، مقدمـه ها که شاید در نگاه اول ذکر آنها بیبخش

اهداف نگارنده از ذکر آنها آشکار گردد. 

هاي گذشته بـر مبنـاي   هریک از دورهیفرهنگعناصر اجتماعی وبا انجام کارهاي اینگونه که به شناخت

انـد ولـی جـزء فرهنـگ و پیشـینۀ      توان بسیاري از مواردي را که امروزه از میان رفتهپردازند، میآثار ادبی می

شود را بازشناخت و به غنا و عظمت فرهنگ ایرانی پـی بـرد. بـا بررسـی     فرهنگی هریک از ما محسوب می

و هاي موسـیقی، پوشـاك و خـوراك، نـام گیاهـان     گوشهآداب و رسوم،ازاشعار خواجوي کرمانی بسیاري

اند. اند، شناسایی شدهو ... که به دست فراموشی سپرده شدهو کاربرد آنها حیوانات 

ی زرگوارانمام باما آنچه نباید ناگفته بماند، پس از شکر خداي مهربان، سپاسگزاري و قدردانی از ت

رفتن و برايشان را از من دریغ نکردند و بودنشان، هر لحظه غنیمتی بوداست که هیچگاه یاري و کمک

به نتیجه رسیدن. 

استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر پرویزي که در سمت استاد راهنما تمام سعی و کوششان به ثمر رسیدن کار 

آقاي دکتر خلیجی و سرکار موقع خود، راه را از بیراه بازشناساندند. همچنین جنابهاي بهبود و با راهنمایی

نصیب نبودم و بـیش از هـرکس، جنـاب آقـاي     هایشان بیچی، استادان مشاور، که از کمکخانم دکتر فطوره
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هـا و  انـد؛ امـا راهنمـایی   دکتر رادفر، کـه امـروز در جایگـاه اسـتاد داور، بـه راهنمـایی مـن همـت گمـارده         

ام و همیشـه مدیونشـان   بسـیار از ایشـان آموختـه   شان درس اخالق و علم بود کـه  هاي همیشگیسنجینکته

خواهم بود.

بخش روح و روان من هاشان آرامها و دوستیو نیز خانوادة مهربان و بزرگوارم، پدر و مادر عزیزم که محبت

انـد و از مهـر و   هاي استوار محبت و اطمینـان کنـار مـن بـوده    بود و دو برادر مهربانم که همیشه چون ستون

اند. رابم کردهصمیمیت، سی

ام کردند؛ جناب برد هرچه بهتر این رساله یاريهمچنین استادان و فرهیختگانی که با بزرگواري خود در پیش

هـاي  هایی از این رساله به شـکل فرهنـگ، راهنمـایی   آقاي دکتر یوسف عالی عباس آباد که در تدوین بخش

هایشـان  ه در شناسایی منابع متعدد و مفید، راهنماییر قربان ولیئی کجا و مفیدي فرمودند، جناب آقاي دکتبه

اه خـود در ر الن محترم کتابخانۀ پژوهشگاه علوم انسانی که در تمام مراحل کار، با لطـف ؤراهگشا بود و مس

یابی به منابع، کمک شایان توجهی نمودند و نیز دوستان و بزرگوارانی کـه شـاید نامشـان امـروز ذکـر      دست

میشه قوت قلب است و هدایتی بزرگ براي ذهن و اندیشه و قلب من.نشود، اما یادشان ه

سمیه رشیدي

1387ماه بهمن
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هاي اختصاريها و عالمتنشانه
نامۀ حاضررجوع شود به موردي در پایان←

هذیل واژ◄
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فصل اول
»شناسی ادبیاتجامعه«
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مقدمه
وجو کرد. چرا کـه  جست» زبان«را در ن ارتباط میان ادبیات و جامعهتریترین و بدیهیشاید بتوان ابتدایی

هت پیوند ها و مادة اصلی ادبیات، ذاتاً ماهیتی اجتماعی دارد و در جزبان به عنوان اولین عامل اشتراك انسان

ار اي بـه کـ  کند. این زبان، هنگامی که توسط شـاعر یـا نویسـنده   آید و رشد میمیان اعضاي اجتماع پدید می

شود. تعبیر می» ادبیات«نظور خاصی بیان شود، به مشود تا با آن، گرفته می

هـا بـدون   هاي اجتماعی است. بررسی و تبیـین ایـن پدیـده   مطالعۀ علمی پدیده«شناسی از طرفی، جامعه

)20: 1378(ســتوده، » پــذیر نیسـت. مکـان اشناســی بـه ســادگی  آشـنایی و تسـلط بــر مفـاهیم اساســی جامعـه    

ت شناخت حرکات اجتماعی و بررسی قوانین حـاکم بـر ایـن حرکـا    شناسی یا تئوري علمی جامعه،جامعه«

معـه بـه   که تصویر منظم و کاملی از تحول و تکامل جاسعی دانش مزبور بر این است است. به دیگر سخن،

لمـی  عو دیدحیات اجتماعی و افزودن بر نگرشهايجامعه و ویژگیدست دهد و با شناختن و شناساندن

)1376:4(ترابی،» و سیر تکاملی آن، بر شتاب حرکت اجتماعی بیفزاید.ا، دربارة جامعههانسان

شناسی ادبیات رویکـردي میـان   جامعهتوان گفت با تعاریف مختصري که از ادبیات و جامعه ذکر شد، می

ده و از این طریق، اثر ادبی را شناسی، آثار ادبی را بررسی نموکند با مفاهیم جامعهاي است که تالش میرشته
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شناسـانه در  خصـوص در مـورد تحقیقـات جامعـه    به مثابه سندي براي شناخت اجتماع قرار دهد. این کار به

جهت شناختن ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... روزگاران گذشته و از دست رفته بسـیار مـورد   

گیرد.توجه قرار می

د اند و این رونهاي ادبی هرچه بیشتر به سمت پیوند با سایر علوم میل کردهطی چند دهۀ اخیر، پژوهش«

پـردازي  اي ساختن تحقیقات علوم انسانی است. در گذشته شهرت هر نظریهمبین گرایشی قوي به میان رشته

رفت نمیقعشد. لذا از منتقد ادبی توبه رشته یا حوزة معینی از علوم انسانی محدود میعمدتاً و گاه منحصراً

رفت شناس هم توقع نمیکه دربارة اوضاع اجتماعی یا مسائل فرهنگ تحقیق کند و نظر بدهد. ایضاً از جامعه

ما از حـدود قـرن بیسـتم، بـا ایجـاد رشـتۀ       ا)142-141: 1378(پاینده، » که به پژوهش دربارة آثار ادبی بپردارد.

مختلف و متفاوت در ایـن زمینـه تحقیقـات مفیـد و    هاييو با طرح نظریات و تئور» شناسی ادبیاتجامعه«

گوناگونی در این زمینه انجام شده و ادامه دارد.

سـت کـه   تأثیرپذیري مؤلف (اعم از نویسنده، شاعر، محقق و ...) از جامعـه و محـیط اجتمـاعی، امـري ا    

است تـا نظریـات   وجه قرار داده و موجب شدهشناسی را مورد تپردازان و محققان جامعههمیشه ذهن نظریه

ه ارائه شود. چرا که مؤلف به عنوان عضوي از اجتماع که ناخودآگا» شناسی ادبیاتجامعه«متعددي در حوزة 

تـوان  ا میتأثیرات رو نمود اینتأثیر پذیرفتهدر ارتباطی مستقیم با جامعه قرار دارد، از محیط پیرامونی خود 

هـاي  هـا و شـیوه  شناسان ادبیـات، بـا روش  اه نیست اگر جامعهدر اثرِ صادره از مؤلف مشاهده نمود. پس بیر

به بررسی پیوند میان ادبیات و » شناسی ادبیاتجامعه«اي با عنوان رشتهمخصوص به خود، در رویکردي میان

پردازند.اجتماع و میزان این تأثیر و تأثر می
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ا از ایـن  تـ کاش و توجه قرار گیرد در این بخش تالش شده است پیوند میان اجتماع و آثار ادبی مورد کن

بررسـی سـیر تـاریخی    ردد. سپس به گآشکار » شناسی ادبیاتجامعه«اي به نام رهگذر، ضرورت وجود رشته

ـ     هاي مختلفنظریهپیدایی این رشته پرداخته شده و ضمن آن،  ه اجمـال معرفـی   و مطـرح ایـن رشـته نیـز ب

اجوي کرمانی ، نوعی بررسی اجتماعیات در اشعار خوکه موضوع اصلی این پژوهشهمچنین از آنجااند.شده

.رداخته شودپتنها به معرفی و یادکرد این نظریه ها بسنده شده است تا به موضوع اصلی پایان نامه، ،است
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تأثیر اجتماع بر آثار ادبی
شخصیت فردي، بازتولید 

فرهنگ جامعه است.
کریستوفر لش

ها، از زوایاي گوناگون، ترین مرکز زندگی مشترك میان انسانترین و مهمجامعه و اجتماع به عنوان اصلی

شناسان ادبیـات، بررسـی   هاي بررسی جامعهشناسان قرار داشته است. یکی از جنبههمیشه مورد توجه جامعه

تـرین  همانواده، مبزرگترین و پس از ختأثیر اجتماع و محیط بر آثار ادبی بوده است. چرا که اجتماع به عنوان

هاي خود خواهـد  ها به عنوان زیرمجموعهها، تأثیرات بسیاري بر انسانمحیط زندگی و حیات مشترك انسان

تفـاوت  مامع دیگر داشت و این تأثیر و تأثر، با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، اقلیمی و ... با جو

رتباط، فتن این اآثار ادبی صادره از مؤلف، قابل دقت و بررسی خواهد بود که یاخواهد بود و این تأثیرات در

شناس ادبیات است. یکی از وظایف جامعه

هاي خیالی و فضاي خاص تاریخی هاي شخصیتجامعه شناس ادبیات وظیفه دارد که بین تجربه«

شناسی شناخت بـدل کنـد.   معهو تأویل ادبی را به بخشی از جاها است، پیوند زندکه منشأ آن تجربه

هـا و فنـون سـبکی، معـادالت     جامعه شناس ادبیات باید بتواند براساس معادلـۀ خصوصـی درونمایـه   

)76: 1386(لوونتال، » اجتماعی بنویسد.

ر (منظـو بدانیم » تماعتفسیر مؤلف از اج«را نـامیم)  (که براي مشخص شدن حوزة کار، آن را اثر ادبی میاگر ادبیات 

ندة آن اثـر و اثر صادره از مؤلف را تحت تأثیر اجتماع و محیط پیرامـونی نویسـ  ، صاحب اثر ادبی است) از مؤلف

اي جز بررسی وضعیت زندگی اجتمـاعی  جانبۀ اثر وي، چارهتر و همهادبی قلمداد کنیم، براي بررسی درست

او نخواهیم داشت. » موقعیت«و 
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ر دموجود بشري در آنها قرار دارد. شخصـیت هـرکس   موقعیت، مجموع اوضاع و احوال عینی است که «

کـان  مکـه او را در ایـن مکـان یـا در آن     » ممکـن «اوست، یعنی تـابع امـوري   » موقعیت«وهلۀ نخست، تابع 

ده دنیـا آور جغرافیایی قرار داده است که او را در فالن لحظه از زمان فلکی و در فالن محـیط اجتمـاعی بـه   

الن فشار فتصادي و شیوة حکومتی به کاري واداشته است که او را در معرض است که او را در فالن وضع اق

متضـمن  قرار داده است. پس موقعیت هـرکس » تاریخ«طبیعت یا جامعه گذاشته است. سخن کوتاه، او را در 

هاي اوست و خالصه، مجموعـۀ امـوري کـه فردیـت او را     گذشتۀ او، نژاد و طبقۀ او، وضع زندگی او، طرح

لفـظ  أثر بـودن... بـه  تدر موقعیت بودن، یعنی با جهان و مردم جهان در حال فعل و انفعال، تأثیر و سازد.می

، پاورقی)19: 1356(سارتر، » دیگر، همان وجود (حصولی) داشتن است.

بینیم، سارتر، اثر ادبی مؤلف را در ارتباطی مستقیم بـا موقعیـت و اوضـاع پیرامـونی وي     چنانچه می

کنـد:  جتماعی معرفـی مـی  اي دیگر، این تأثیر پذیري را هدفمند و داراي غایتی باز هم اداند و در جمی

اطالع بماند و هیچکس نتواند خودوظیفۀ نویسنده است که کاري کند تا هیچکس نتواند از جهان بی«...

)44(همان:» را از آن مبرا جلوه دهد.

هنـري بـراي همـه یکسـان نیسـت و      –بدیهی است اثرگذاري محیط و شرایط آن بر آثـار ادبـی   «

سازگاري تواند جهاتی متفاوت داشته باشد. این تأثیر ممکن است به صورتهاي گوناگون درآید: ازمی

(وحیدا، »» هاي برگرفته از این محیط و محیطی دیگر و غیرهگرفته تا رد و شورش، یا ترکیبی از اندیشه

کنـد، هنگـامی کـه    درجۀ اول به نویسندة آن مربوط میاي که اثر را منحصراً یا دربررسی«) 46: 1387

هاي ادبی، فلسفی و هنري) دریابد، در هاي صرفاً فرهنگی آن (جنبهکوشد تا اثر را با توجه به جنبهمی

توانـد وحـدت درونـی اثـر و پیونـد میـان       بهترین حالت وضعیت کنونی امکانات بررسی تجربی مـی 



20

اي اثباتی پیوندي از همین نوع را تواند به شیوها در هیچ حالتی نمیمجموعه و اجزایش را بازنماید، ام

)317: 1371(گلدمن، » اش برقرار سازد.میان اثر و فرد آفریننده

آورد و وي را بـه  اینگونه است که اثر مؤلف، عالوه بر آنکه براي وي موقعیتی اجتمـاعی بـه همـراه مـی    

وان اثر ادبـی بـه جامعـه    و به عنآنچه نوشتهسازد تا در مقابلیمکند، او را ملزمنظر مطرح میعنوان صاحب

کـه  ز ایـن دسـت  ا، خود را متعهد بداند و اگر از این حوزه فراتر یا فروتر رود، باید به سؤاالتی عرضه کرده

هـاي جهـان   اي نسبت به بیان جلـوه اگر نویسنده«کند، پاسخی درخور و قابل پذیرش دهد: سارتر مطرح می

وت برگزار سک«خاموشی گزیند یا برطبق اصطالحی که در این مورد بسیار رسانندة معناست، آن را به طریق 

گویی تا یحال که سخن م–اي و نه آن را و ، حق داریم که از او این سوال ... را بکنیم: چرا این را گفته»کند

)45-1356:44ارتر، س(»خواهی این را تغییر بدهی و نه آن را؟را میچ-تغییر بدهی

ه هنـر و  ، شـاعران و نویسـندگان دربـاري کـ    توان مطرح کرد این است که به این ترتیباما سؤالی که می

کردند و آن را وسـیلۀ  سرایی پادشاهان و درباریان و صاحبان قدرت صرف میاستعداد خود را در راه مدیحه

کنـد،  یی از آن دست که سـارتر مطـرح مـی   هااند، چگونه به سؤالدادهگذران زندگی و معیشت خود قرار می

توان جزء ادبیات متعهد در برابر اجتماع دانست؟ در اینجا باید توجه داشت دهند؟ آیا آثار آنها را میپاسخ می

نهـا  که به دلیل عدم گسترش صنعت چاپ و محدودیتی که از این جهت براي مؤلفان وجود داشـته اسـت، آ  

رت خاطبان عام عرضه کنند. همچنین توجه درباریان و صاحبان قـد خود را به ماند به آسانی آثار توانستهنمی

فـیس و  نبه شاعران و نویسندگان از آن جهت که معتقد بودند آثـار شـاعران و نویسـندگان، چـون تـابلویی      

تواند شکوه و جالل و مکنت دربار آنان را به نمایش بگذارد، به همین جهت، زنـدگی مـادي و   ارزشمند می

داده است.کردند. همین امر ناخودآگاه مؤلفان را به سمت و سوي دربار سوق میت آنها را تأمین میمعیش
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ـ      ه دالیـل  به هر رو، زندگی درباري نیز بخشی از اجتماع بوده است و طبیعی است کـه مؤلفـان نیـز بنـا ب

بلیغاتی کارآمدي، ر تتواند همچون ابزاادبیات می«هاي خاصی از اجتماع شوند. چرا که مختلف، جذب محیط

هـاي آنهـا و همـوار    در اختیار طبقه، حزب یا گروه سیاسی خاصی درآید و در تأیید و نشـر عقایـد و ارزش  

ی آغـاز  از هنگـام ساختن راه دستیابی آنها به اهداف خود، کارکردهایی را به عهده گیرد. این کارکرد، به ویژه

اجتماعی و افزایش امکانات طبع و نشر، در پی اختراع شود که همراه با گسترش سواد به سطوح مختلفمی

د بازار خـو ماشین چاپ، ادبیات توانست اندك اندك در طبقات متوسط و پایین جامعه نیز مخاطبانی بیابد و

و شود و در قلمراجتماعی می-را به بیرون از دربارها بسط دهد. بدین گونه ادبیات متوجه موضوعات سیاسی

)26: 1387(وحیدا،» گردد.آید و ادبیات متعهد مطرح میاجتماعی پدید می-آن، آثاري سیاسی

ي عـام  بـا توجـه بـه معنـا    –اما باید دانست که صرف غیر متعهد بودن این آثار در مقابل اجتمـاع  

ارزش بـدانیم و چـون بخـش    خواهد بود که این قبیل آثار را یکسره بیندلیل بر آن - »ادبیات متعهد«

هاي ادبـی و هنـري بـدانیم.    است، آنها را فاقد ارزشسرایی و تملق گذشتهبه مدیحهبسیاري از آنها 

پذیر سـاخت کـه   اي اقتصادي امکانحمایت ادبی عالوه بر این حسن که ورود نویسنده را به چرخه«

دیگـري هـم  پیشتر در آن جایی نداشت و بنابراین امکان بقا و تولید را براي او فـراهم آورد، امتیـاز  

)49: 1386(اسکارپیت، جا گذاشت. ت و آن این بود که بر کیفیت ادبیات نیز تأثیري غالباً مطلوب بهداش

اکنون بخش قابل توجهی از ادبیات کالسیک کشـور مـا، حاصـل کـار نویسـندگان و      اینگونه است که هم

اش، موجـب شـده   اند و شاید همین فراغت آنها از تأمین معـ شاعرانی است که به خدمت دربار مشغول بوده

تـوان بـه قـرن    تر و در نتیجه ماندگاري بیشتري داشته باشند. براي نمونه میاست تا آثار آنها کیفیت مطلوب

کمتر )129، ص2(جاهللا صفا در تاریخ ادبیات ایران بنا به گفتۀ ذبیحچهارم و نیمۀ اول قرن پنجم اشاره کرد که 
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شاعر استاد و بـزرگ، آن هـم از یـک ناحیـۀ محـدود، در آن      اي از ادوار ادبی فارسی است که این همهدوره

زندگی کرده باشد و کمتر عهدي است کـه در آن فصـاحت و جزالـت کـالم تـا ایـن حـد مفطـور و ملکـۀ          

گویندگان باشد. کثرت و تعدد آثار گویندگان... یکی از خصائص عمدة این دوران است. علت اساسـی ایـن   

سابقۀ شاهان از شاعران و نویسندگان بود. همـۀ امیـران و شـاهان    یق بیتوسعه و رواج روز افزون شعر، تشو

گوي ایرانی رعایت کمال سراي و نویسندگان و شاعران تازيمشرق در آن دوران نسبت به گویندگان پارسی

.اندکردهاحترام را می

توان در اثر ادبی ا نمیر-ز هر نوع آنا-اما همانگونه که پیش از این گفتیم، اثر اجتماع و محیط اجتماعی

طور ناخودآگـاه بـر در اثـر وي نمـود     نادیده گرفت، زیرا محیط و اجتماعی که مؤلف در آن حضور دارد، به

ة هاي درباري است که اینک ما با سـاخت و پیکـر  خواهد یافت. از این رو از خالل آثار ادبی همین نویسنده

ري شنایی داریم و تصـوی آآثاري از آنها به جا مانده است، هایی که زندگی شاهانه و درباري بسیاري از دوره

و تقریباً واضح و شفاف از زندگی آن روزگاران پـیش چشـممان گشـوده اسـت و از طریـق آن، بـه تحلیـل       

پردازیم.ر میتاریخی، اجتماعی، ادبی، جغرافیایی، دینی، فرهنگی و ... آن قرون و اعصاهاي گوناگون بررسی

هاي آکنده از اطالعات واقعی که کم و بیش هم اعتبار دارنـد، بـه آسـانی    گنجینهتوان از این نمی«

اند و از این رو نظریۀ اجتماعی به گونه آثار را اغلب مردمی اهل ادب فراهم آوردهنظر کرد. اینصرف

هـا ادبیـات را بـه منبعـی ثانویـه بـراي       ها مطرح شده است. ایـن گنجینـه  طرزي درهم و برهم در آن

تر باشند، کند و هرچه منابع دست اول دربارة دورة تاریخی خاصی کمیابهاي تاریخی بدل میتحلیل

)75: 1386(لوونتال، » شود.بر ارزش آنها افزوده می


