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چكيده
در میان دسته بندی های متعدد و متنوع ارائه شده برای اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران معموالً 
بر حوزه هایی همچون فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، کالم سیاسی و سیاست نامه نویسی تأکید می شود، 
اما ایرانی ترین حوزه اندیشه ورزی در ایران اسالمی را بایستی در حوزه شعر جستجو کرد. زیرا 
که سپهر اندیشه ایرانی شعر است و اغلب فقها و فالسفه و متکلمان و عرفای ایرانی، زمانی که 
خواسته اند نهان شده های دل خویش را آزادانه و بی تقید بیان کنند، به دامن شعر پناه برده اند. با وجود 
این متأسفانه ادب سیاسی به واسطه افراط در تخصص گرایی رشته ها و ضعف مطالعات میان رشته ای 
چنان چه باید و شاید در کانون توجه اندیشه ورزان سیاسی و تأمالت آکادمیک قرار نگرفته است. 

این نوشتار ضمن دعوت از اندیشه ورزان به توجه نظام مند به این حوزه میان رشته ای، در صدد 
گونه شناسی اشعار از لحاظ کارکرد سیاسی شان برآمده است و حوزه ادب سیاسی )اعم از نظم، و 
نثر مسجع و موزون( را به ادب حماسی و میهنی، ادب انتقادی، ادب اصالحی، ادب تمجیدی و 
درباری، ادب مقاومت، و طنز سیاسیـ  اجتماعی تقسیم کرده است و فردوسی، حافظ، ناصرخسرو، 
سعدی، عنصری بلخی، سیف فرغانی، و عبید زاکانی را به عنوان نماینده های این گونه های ادبی 

مورد بررسی قرار داده است.
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مقدمه
پس از نزدیکان او )پادشاه( کسانی بایند که حل و عقد عالم و صالح و فساد بندگان خدای 
به مشورت و رای و تدبیر ایشان بازبسته بود و باید که هر یکی از ایشان افضل و اکمل وقت 
باشند. اما دبیر و شاعر و منجم و طبیب از خواص پادشاهند و از ایشان چاره ای نیست. قوام 
ُملک به دبیر است و بقای اسم جاودانی به شاعر و نظام امور به منجم و صحت بدن به طبیب 

)نظامی سمرقندی، 1388: 18(.
نظامی عروضی سمرقندی در رساله چهار مقاله که حدود سال 550 هـ .ق. تدوین شده 
است، شعرا را از خواص پادشاهان می داند و تاریخ سیاسی ایران پیش از مشروطه نیز بر درستی 
این ادعا صحه می گذارد. شعر و ادبیات مسجع را، به واسطه نقشی که در ایجاد مشروعیت1 
سیاسی داشته اند، بایستی یکی از عوامل قوام بخش و مؤثر در تداوم سنت پادشاهی در ایران 
دانست. نحوه تأثیر و تأثر شعر و سیاست از یکدیگر به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است 
و این در حالی است که ایرانی ترین سپهر اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران را شعر تشکیل 
یونانی دارد و آن جا که حکمت  از فلسفه حرف می زند، رنگ  ابن سینا آن جا که  می دهد2. 
عملی را به فقها وا می گذارد دغدغه دینی دارد. اما آن جا که خود می خواهد سخن بگوید و 
ما فی الضمیر خود را عیان سازد، می سراید که: »کفر چو منی گزاف و آسان نبود«3. این مقاله 

می کوشد گام هایی در آشکار کردن داللت های سیاسی شعر فارسی بردارد. 
حاتم قادری )1388(، سید جواد طباطبایی )1382(، داود فیرحی )1382( و )1378(، اروین 
روزنتال )1388(، کمال پوالدی )1385(، سید محمد موسوی )1387(، و موسی نجفی )1382( 
در آثار خویش در باب اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران به زوایا و حوزه های مختلف 
اندیشه سیاسی در اسالم و ایران ــ البته از منظرهای متفاوت ــ نگریسته اند، اما حوزه ادب 
سیاسی حوزه ای است که مغفول مانده و از توجهی مستقل و نظام مند دور افتاده است. حمید 
عنایت )1378( نیز، آن گونه که صادق زیباکالم از کالس های درس اندیشه سیاسی در اسالم و 
ایران او روایت کرده و تقریرات وی را منتشر کرده است، به مسئله ادب سیاسی توجهی نشان 
نمی دهد. پاتریشیا کرون نیز در کتاب خود به جز اشاراتی پراکنده، مانند آن چه در باب نظامی 
گنجوی )کرون، 1389: 551ـ  449( بیان می کند، به طور مستقل به ادب سیاسی نپرداخته است. 
علی اصغر حلبی )1373( در تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسالمی هرچند به بررسی آرای 
1. Legitimacy

2. توجه به این نکته را مدیون دوست عزیزم دکتر سید رضا شاکری هستیم.
3. الزم به ذکر است که این شعر منسوب به ابن سینا می باشد.
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ناصرخسرو قبادیانی و عمر خیام می پردازد، اما این التفات بیش از آن که از منظر ادب سیاسی 
باشد، از لحاظ کالم و حکمت است. سید جواد طباطبایی در زوال اندیشه سیاسی در ایران 
در بحثی کوتاه ادب و شعر فارسی را نیز مشمول روال عام زوال در اندیشه سیاسی می داند 
و از این حیث صفحاتی چند به تحلیل ادب فارسی اختصاص می دهد )طباطبایی، 1383: 
149،293،363(. علی محمد سجادی )1388( در اجتماعیات در ادبیات در آثار منثور فارسی 
قرن ششم برخی عبارات و گزاره های ناظر به سیاست، زن، آرمان، عدالت، و رهایی را در آثار 
منثور قرن ششم گردآوری کرده است، اما کتاب از حد گردآوری فراتر نمی رود و به تحلیل و 

دسته بندی آنها نمی پردازد.
صادق آئینه وند )1379( در کتاب االدب السیاسی فی االسالم به مسئله ادب سیاسی توجه 
کرده است اما این توجه صرفاً به جدال های کالمی شیعه و سنی در شعر عرب محدود می شود 
و آثار شاعران عرب همچون ابواالسود الدوئلی، کمیت بن زید اسدی و دعبل خزاعی مورد 
بررسی قرار گرفته است. زبان نگارش کتاب نیز عربی است. هرچند در مورد شاعران و ادیبان 
پارسی گو و داللت های سیاسی اشعار و عبارات ادیبانه ایشان مقاالت و کتاب های متعددی 
نگاشته شده است، اما بیشتر این آثار را صاحب نظران رشته ادبیات تولید کرده اند )به عنوان مثال: 
مشرف، 1387؛ محمدزاده و مشتاق مهر، 1388( و از این جهت طبیعی است که فاقد نگاه یک 
اندیشمند سیاسی باشد. عالوه بر این آثار یادشده نیز هنوز راه به کالس های درس رشته علوم 

سیاسی و درس های مربوط به اندیشه سیاسی در اسالم و ایران نیافته است. 
بخش عمده ای از غفلت صورت گرفته نسبت به حوزه ادبیات سیاسی را بایستی در نگاه 
تخصص گرایانه افراطی و ناشی از ضعف در مطالعات میان رشته ای جستجو کرد. پیش تر در 
مقاله ای با عنوان شعر به مثابه حوزه ای با کارکردهای میان رشته ای تالش شد نشان داده شود 
شعر یک حوزه میان رشته ای است )نساج، 1392(. این مقاله در تداوم همان نگاه و همان نوشتار 
می کوشد تا کارکردهای عام بیان شده را به طور خاص در نسبت میان دو رشته ادبیات و علوم 

سیاسی نشان دهد. 
واقع امر آن است که واقعیت به راحتی فراچنگ آدمی در نمی آید و آن چنان تودرتو، درهم 
فرورفته، پیچیده و الیه الیه است که اگر بتوان واقعیت را بسان آدمی تصویر کرد، به کوشش های 
علمی آدمیان برای به چنگ آوردنش با دیده تمسخر و بی اعتنایی می نگرد. انسان به واسطه عمر 
کوتاه و توان نابسنده ذهنی چاره ای ندارد جز آنکه به سعی جمعی و تالش گروهی روی آورد 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره ششم
شماره 4
پاییز 1393

88

و واقعیت را به اجزا و مؤلفه هایی خرد تقسیم کند و کار بررسی و واکاوی هر یک از این اجزا را 
به رشته ای خاص از دانش واگذارد. علوم مختلف زاییده چنین ضرورت و تقدیری اند. شگفت 
آن که همین تقسیم و پیدایش دانش های گونه گون، که خود زاییده ضرورتی است و چاره دردی، 
می تواند به دردی تازه مبدل گردد و ضرورتی دیگر را پدید آورد. شاخه های علم به مرور زمان 
چنان از هم جدا می شوند که دیگر نمی توانند فهم خود از بخشی از واقعیت را به فهم دیگر علوم 
متصل سازند تا از پس این تداعی فهم ها، واقعیت آن گونه که هست رخ بنماید. پس همان دلیلی 
که پیدایش رشته های علمی را بایسته ساخت، ایجاد حوزه های میان رشته ای را نیز توجیه می کند. 
میان رشتگی زاییده تالش آدمی برای فهم واقعیتی است که به راحتی در قالب رشته های مرسوم 
جای نمی گیرد. با اندك مایه ای از اغراق شاید بتوان تاریخ اندیشه بشری را به حرکتی افتان و 

خیزان برای در بند کردن و سپس از بند رهانیدن فهم واقعیت تشبیه کرد. )نساج، 1392: 80(.
از همین رو کانت که قله بزرگ معرفتی ابتدای مدرنیته غربی است، با نگاهی بدبینانه به 
حوزه میان رشتگی می نگرد و به صراحت در پیش گفتار سنجش خرد ناب می نویسد: »مرزهای 
دانش ها را اندر هم آمیختن، افزودن دانش ها نیست، بلکه ناقص کردن آنهاست« )کانت، 1362: 
24(. چراکه کانت در لحظه ای از تاریخ غرب پای به ساحت دانش نهاد که ساختن بنیان نوینی از 
علم مستلزم در بند کردن فهم واقعیت است. اما امروزه که بنیان نوین به قدر نیاز گسترده شده، 
ضرورتی دیگر جلوه نموده و از بند رهانیدن فهم فربه شده اولویت یافته است. از همین روست 
که در دهه های اخیر، قلمرو مطالعات بین رشته ای گسترشی چشمگیر داشته است؛ به نحوی که 

امروزه در تمام دانشگاه های دنیا اولویت تحقیقات بر پایه پژوهش های بین رشته ای است.
امید نگارندگان آن است که این کوشش بین رشته ای مطلعی باشد بر نزدیکی و قرابت 
فکری رشته های ادبیات فارسی و علوم سیاسی و به ورود منسجم و نظام مند ادب سیاسی به 
متون درسی و گفتگوهای دانشگاهی دانشوران سیاست در حوزه اندیشه های سیاسی در اسالم 

و ایران منجر شود.

اصطالح شناسی ادب سياسی
ادب در لغت به معنی ظرف و حسن تناول است و ظرف در اینجا مصدر است به معنی کیاست 
مطلق یا ظرافت در لسان یا براعت و ذکاء قلب یا حذاقت و به تعبیر بعضی نیک گفتاری و 
نیک کرداری و بعضی ادب را در فارسی به فرهنگ ترجمه کرده اند )دهخدا، 1372: 1315(. ادب 
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به لحاظ لغوی از آن رو ادب نامیده شده است که ادیب مردمان را به واسطه آن تأدیب می کند 
و آنها را به نیکی ها سوق می دهد و از بدی ها بازمی دارد )آیینه وند، 1379: 11(. اما علم ادب یا 
سخن سنجی در اصطالح قدما عبارت بوده است از معرفت به احوال نظم و نثر از حیث درستی 
و نادرستی و خوبی و بدی و مراتب آن. علم ادب علمی است صناعی که اسالیب مختلفه کالم 
بلیغ در هر یک از حاالت خود به توسط آن شناخته می شود. ثمره و فایده علم ادب، اجاده 
و مهارت یافتن در دو فن منثور و منظوم می باشد1 )دهخدا، 1372: 1316(. معنای اصطالحی 
ادب که در قرن دوم و سوم فراگیر شد به هرگونه سخن نیکویی که به صورت منظوم یا منثور 
بیان شده باشد و موجد لذتی فنی در گوینده و شنونده باشد، اطالق شد )آیینه وند، 1379: 13(.

ابومنصور عبدالملک ثعالبی نیشابوری )429ـ350 هـ.ق.( در کتاب االمثال المسمی بالفرائد 
و القالئد که با نام العقد النفیس و نزهه الجلیس هم شناخته می شود با اشاره به ادب سیاسی، 

خود را در زمره متقدمانی که در این حوزه تأمالتی داشته اند قرار می دهد: 
ادب بر دو گونه است: ادب نسبت به احکام و سنن الهی )ادب شریعت( و ادب و آشنایی 
نسبت به اداره امور کشور )ادب سیاست(. آشنایی و ادب نسبت به احکام و سنن الهی آن است 
که آدمی را به ادای واجب برساند و ادب نسبت به اداره امور کشور، اعانت در عمران میهن 
است و هر دو به عدالتی منتهی می شود که سالمت سلطان و عمران بالد و آسایش و نیکوحالی 
مردم و کمال فضیلت و شرف بدان وابسته است. زیرا کسی که ترك واجب کند به خود ظلم 

کرده و کسی که در کشور فساد کند بر دیگران ستم داشته است )ثعالبی، 1348: 2(2.
ثعالبی سپس در هشت باب، قریب به هزار جمله ادیبانه را ذکر می کند؛ جمالتی کوتاه 
برای آن که به ذهن سپردنشان آسان باشد. باب های اول تا ششم و باب هشتم به مسائل اخالقی 
همچون ترك دنیا، شرف علم، نزاکت زبان، تهذیب نفس، فضائل اخالقی، خوش رفتاری و 
بالغت اختصاص یافته است و تنها باب هفتم است که در خوش تدبیری و سیاست تنظیم شده 
است. باب هفتم با این عبارت که »تباه کننده امرا، بدی رفتار و تباه کننده وزرا، پستی باطن و 
تباه کننده سپاه، سرپیچی، و تباه کننده رعیت ترك عادت است« آغاز می شود و با »چهار کس از 
چهار چیز بی نیاز نمی شود؛ رعیت از سیاست و سپاه از ریاست و عقیده از مشورت خواهی و 

نیت از استخاره« پایان می یابد.

1. برای ادب، تعاریف و معانی دیگری نیز ذکر شده است که عالقه مندان به لغتنامه دهخدا مراجعه نمایند. در این مجال 
تنها به مواردی اشاره شد که سودمند این نوشتار بود.

2. و اری االدب ادبان، ادب الشریعه و ادب سیاسه. فادب الشریعه ما ادی الی قضاء الفرائض و ادب السیاسه، ما اعان علی عماره 
االرض و کالهما یرجعان الی العدل و السیاسه للدین، بهما سالمه السلطان و عماره البلدان و صالح الرعیه و کمال المروءه.
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شعر و نثر مسجع و موزون آنگاه که به موضوعات علم سیاست همچون دولت، حکومت، 
قدرت و مانند آن ناظر شود و یا واجد کارکرد و کارویژه ای شود که روند امر حکمرانی و 
سیاست ورزی را متأثر سازد و یا به اهداف سیاسی همچون عدالت و نظم و مانند آن بازگردد، 
می تواند در ذیل عنوان ادب سیاسی یا ادبیات سیاسی قرار گیرد. بنابراین ادبیات آنگاه که به 
موضوع، هدف و یا کارکرد سیاست نزدیک شود، به موضوع مطالعه دانش میان رشته ای »ادبیات 

سیاسی« مبدل می گردد. 

گونه شناسی شعر در سپهر سياست
برای شناخت بهتر تضمنات و کارکردهای سیاسی ادب، شایسته است که انواع شعر و ادب 
دسته بندی، و از هر کدام بر سبیل مثال نمونه ای بیان شود. الزم به ذکر است که مالك قرار 
گرفتن یک شاعر در یک گونه شعری، اغلبیت است. بدان معنا که این مفهوم یا کارکرد سیاسی 
در شعر او غالب و برجسته است و این بدان معنا نیست که سپهر اندیشه شعری آن شاعر تنها به 
این مفهوم و یا کارکرد محدود باشد. بر این اساس ادب سیاسی به ادب حماسی و میهنی، ادب 
انتقادی، ادب اصالحی، ادب تمجیدی و درباری، ادب مقاومت، و طنز سیاسیـ  اجتماعی تقسیم 
شده است. بدیهی است که این تقسیم بندی پیشنهاد نویسندگان این مقاله است و از آن رو که 

استحصای قیاسی یا استقرای تام ندارد، می تواند دستخوش تغییر و اصالح منتقدان قرار گیرد.

ادب یا شعر حماسی و ميهنی
فردوسی )411ـ329 ه.ق.؛ 397-319 ه.ش.، 1020-940م(

محمد عوفی در لباب االلباب که نخستین شرح حال و تذکره شعرای پارسی گوی است و به 
سال 618 هـ.ق. تألیف شده است، فردوسی را چنین معرفی می کند: »فردوسی، که فردوس 
فصاحت را رضوان و دعوی بالغت را برهان بود، مقتدای ارباب صنعت و پیشوای اصحاب 
فطنت. و مصداق این معنی شاهنامه تمامست که ابتدای آن را دقیقی کرده است و بیست هزار 
بیت از آن جمله گفته دقیقی ست و شصت هزار بیت دیگر فردوسی گفته و داد سخن بداده و 
برهان فضل نموده و جمله گذشتگان را در خجلت انداخته و آیندگان را در تگ وپوی فکرت 
افگنده و کمال صنعت در آن است که از اول تا آخر بر یک نسق رانده است و بر یک شیوه 
گفته و مختتم او ذوق مفتتح دارد و این کمال قدرت و غایت استادی بود« )عوفی، 1335: 269(.
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فردوسی بسان مصلحی اجتماعی دو عامل مهم را مایه زوال تدریجی ایران زمین تشخیص 
می دهد: یکی عرب گرایی و عرب زدگی مفرط، و دیگری تسلط ترکان ایلیاتی بر ایران1. از همین رو 
می کوشد با جدا کردن اسالم از عربیت، ضمن پذیرفتن اسالم، عربیت را نفی کند. از سوی دیگر 
قصد دارد در زمانه ای که ایران مورد تاخت وتاز ترکان قرار گرفته، فرهنگ سیاسی ایرانشهری را 
زنده نگاه دارد و روحیه سلحشوری را به ایرانیان بازگرداند تا توران زمین مغلوب ایران زمین شود. 
فردوسی پس از این آسیب شناسی به آینده سازی رو می آورد. شاهنامه به ترسیم جامعه ای آرمانی 
پرداخته است که ایرانیت و اسالم در کنار یکدیگر آرام گرفته اند. مهم ترین ویژگی های نظام سیاسی 

ـ عبارتند از: ـ که می توان آن را یک آرمان شهر خواندـ  مطلوب فردوسیـ 
1. خرد

فردوسی از اولین بیت شاهنامه خویش اهمیت خرد را بر خوانندگان گوشزد می کند و در میان 
مخلوقات خداوند، خرد را بر کیوان و ستارگان و حتی صفت رزاقیت خداوند برتری می دهد 

)فردوسی، ج1، 1389، دیباچه: 3(:

نــام خداونــد جــان و خــرد بــه 
جــای خداونــد  و  نــام  خداونــد 
خداونــد کیــوان و گــردان ســپهر

برنگــذرد  اندیشــه  برتــر  کزیــن 
رهنمــای و  ده  روزی  خداونــد 
مهــر و  ناهیــد  و  مــاه  فرونــده 

سپس بر اهمیت دانش تأکید می کند:

بــود دانــا  کــه  هــر  بــود  توانــا 
ــت  ــخن گاه نیس ــر س ــرده برت ــن پ ازی

بــود برنــا  پیــر  دل  دانــش  ز 
ــت ــه را راه نیس ــر اندیش ــتی م ز هس

فردوسی به این مقدار بسنده نکرده و بالفاصله بعد از ستایش خداوند، و پیش از آن که 
آفرینش عالم و انسان و آفتاب و ماه را بیان کند و حتی پیش از ستایش پیامبر و نیز ستایش 
امیرك منصور و سلطان محمود به ستایش خرد می پردازد تا اهمیت خرد را در نزد خوانندگان 

برجسته سازد )فردوسی، ج1، گفتار در ستایش خرد: 4-5(:

1. توجه به این نکته ضروری است که آن چه در باب ترکان گفته می شود به قوم ترك مربوط نیست، بلکه به شیوه زیست و 
معیشت آنها که کوچ نشینی و ایلیاتی بوده ارتباط دارد. چنان چه ابن خلدون این مهم را به خوبی بررسی کرده و تفاوت های 
عمران بدوی و حضری را آشکار ساخته است. از نظر ابن خلدون بادیه نشینان متأثر از نحوه معاششان، از شهرنشینان 
تندخوتر و خشن تر و به دلیل نزدیکی به طبع و فطرت اولیه، به خیر و نیکی نزدیک ترند. روحیه تندخویی و خشونت، آنها 

را به ویرانی اسباب تمدن سوق می دهد )ابن خلدون، 1352(.
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خـرد ارج  خردمنـد،  ای  کنـون 
بـداد ایـزد  هرچـه  از  بهتـر  خـرد 
دلگشـای خـرد  و  رهنمـای  خـرد 
غمیسـت زویـت  و  شـادمانی  او  از 
روشـن روان مـرد  و  تیـره  خـرد 

خـورد انـدر  گفتـن  جایگـه  بدیـن 
داد راه  از  بـه  را  خـرد  سـتایش 
خـرد دسـت گیـرد بـه هـر دو سـرای
و زویـت فزونـی و هـم زو کمیسـت
زمـان یـک  شـادمان  همـی  نباشـد 

***

دلـش گـردد از کـرده خویـش ریـشکسـی کـو خـرد را نـدارد بـه پیـش

***

ازویــی بــه هــر دو ســرای ارجمنــد
خــرد چشــم جــان اســت چــون بنگری
شــناس را  خــرد  نخســت آفرینش 
ســه پاس تــو چشــم اســت و گــوش و زبان
ــتود؟ ــد س ــه دان ــان را ک ــرد را و ج خ

بنــد بــه  دارد  پــای  گسســته خرد 
کــه بــی چشــم شــادان جهــان نســپری
نگهبــان جــان اســت و آن ســه پاس
ــد بی گمــان ــود نیــک و ب کزیــن ســه ب
ــنود؟ ــارد ش ــه ی ــتایم ک ــن س ــر م وگ

***

جـوی راه  داننـدگان  ز  دانـش  بـه گیتـی بپـوی و بـه هر کـس بگویبـه 

2. دادگری

در بخش ابتدایی وصیت اردشیر بابکان به شاپور می خوانیم )فردوسی، ج6، 230(:

نــژادجهـان راسـت کـردم بـه شمشـیر داد مــرد  ارج  داشــتم  نگــه 

و در بخش پایانی دیگربار فردوسی به داد و خرد باز می گردد )فردوسی، ج6، 236(:

آن کـس درود بـر  مـا  از  و  یـزدان  ــودز  ــد و داْد  پ ــرد باش ــارش خ ــه ت ک

در جای جای شاهنامه می توان توصیه توأمان پادشاهان به خردورزی و دادگری را مشاهده 
کرد. به عنوان مثال زمانی که کیخسرو پادشاهی را رها می کند و تخت را به لهراسب وامی گذارد، 

به او سفارش می کند )فردوسی، ج4، گفتار اندر پادشاهی دادن کیخسرو لهراسب را: 358(:
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گنـج و  پادشـاهی  را  تـو  سـپردم 
مگـردان زبـان زیـن سـپس جز بـه داد
روان بـا  آشـنا  را  دیـو  مکـن 
بـاش بـی آزار  و  بـاش  خردمنـد 

از آن پـس کـه بـردم بسـی درد و رنـج
شـاد و  پیـروز  تـو  باشـی  داد  از  کـه 
چـو خواهـی کـه بختـت بمانـد جوان
بـاش نگهـدار  را  زبـان  همیشـه 

3. نژاد ایرانی

یکی از عوامل مهم در حکمرانی آرمانی فردوسی، ایرانی تبار بودن است و این تأکید می تواند 
خود به مثابه عاملی باشد که تسلط ترکان بر ایران را بر نمی تابد. با مهاجرت قبایل ترك و 
سپس یورش مغوالن، دوره دیگری در تاریخ ایران آغاز شد. با استوار شدن پایه های فرمانروایی 
ترکان در ایران زمین و دین قشری مسلکی که آنان را به متحد طبیعی دستگاه خالفت تبدیل 
می کرد، خردورزی به خطری بزرگ تبدیل شد و عصر زرین فرهنگ خردگرای ایرانی به پایان 
رسید )طباطبایی، 1382: 456(. فرهنگ باستانی ایرانشهری بر عناصری همچون وحدت در 
عین کثرت )که در اصطالح شاه شاهان متجلی است و هویت های متنوع و متکثر موجود در 
امپراتوری هخامنشی را بدون آن که حذف یا سرکوب کند به سوی وحدت امپراتوری سوق 
می دهد(، حکومت قانون و نهاد وزارت )که مانع خودکامگی پادشاه می شد( و نیز تساهل 
مذهبی و دوری از تعصب استوار بود که کم وبیش در حکومت های ایرانی تبار سامانی و آل بویه 
امتداد یافت. اما با به قدرت رسیدن ترکان غزنوی و سلجوقی و خورازمشاهی و... فرهنگ 
ایرانی حکمرانی در معرض تهدید جدی قرار گرفت و به سلطنتی خودکامه مبتنی بر برداشت 

قشری و اشعری از دیانت استوار شد.
سراینده خردنامه ایرانی، پیش از همگان نشانه هایی از آغاز این انحطاط را دیده بود و نامه 
نامور او را بایستی اولین مقاومت جدی ادبی در برابر این روند دانست. با فردوسی آگاهی ملی 
ایرانیان از قلمرو اندیشه خردگرایی به حوزه ادب فارسی انتقال پیدا کرد و تصاویر خیال شعر 
فارسی جایگزین دستگاه مفاهیم عقلی شد. در واقع با پایان یافتن عصر زرین ادب خردگرایی 
ایرانی، عصر زرین ادب فارسی آغاز شد. از این رو اشعار فردوسی، خیام، سعدی و حافظ با 
ترك و تازی و مغول سازشی ندارد و این شاعران امانت داران مقوالت آگاهی ملی ایران بوده اند. 
در آن زمانه عسرت که فلسفه تاریخ ایران در قلمرو اندیشه خردگرایی ناممکن شده بود، این 
شاعران فلسفه تاریخ ایران را از قلمروی به قلمرو دیگر انتقال دادند تا شالوده استواری برای 

تداوم آگاهی ملی فراهم آورند )طباطبایی، 1382: 447، 453، 456، 457(.
تأکید فردوسی بر مقوله نژاد ایرانی را نبایستی با نظریات نژادگرایانه آرتور کنت دوگوبینوی 
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فرانسوی، فیخته و ترایچکه آلمانی، جیوبرتی ایتالیایی، گومپلویچ لهستانی و چمبرلن انگلیسی1 
خلط کرد. تالش فردوسی در این مقام، دفاع از فرهنگ ایرانی و ایرانشهری است که از لحظه 
به قدرت رسیدن غزنویان راه انحطاط خود را آغاز کرد و تا دوره قاجار با فراز و نشیب به 

حضیض انحطاط خود رسید.
اعتراض زال که  به  پاسخ  به جانشینی، کیخسرو در  لهراسب  انتخاب  ادامه ماجرای  در 
می گوید لهراسب از نژاد ایرانیان نیست، تأکید می کند که لهراسب )فردوسی، ج4، گفتار اندر 

پادشاهی دادن کیخسرو لهراسب را: 360-1(:

هسـت هوشـنگ  جهانـدار  همــان راد و بینــادل و پــاك دســتنبیـره 

و با پایان گرفتن توصیفات کیخسرو از لهراسب، زال و دیگر بزرگان ایران زمین سخنان 
کیخسرو را قبول می کنند و لهراسب را به شاهی می پذیرند:

چو بشـنید زال این سـخن های پاك
سـیاه خـاك  بـه  را  لـب  بیالـود 

بیازیـد انگشـت و بـر زد بـه خـاك
شـاه را خوانـد  لهراسـب  آواز  بـه 

***

کـه لهراسـب دارد ز شـاهان نـژاد؟کـه دانسـت جـز شـاه پیـروز و داد

***

برافشـاندند گوهـر  بـه شـاهی بـر او آفریـن خواندنـدبزرگانْـش 

4. فره ایزدی
به باور فردوسی هر پادشاهی در زیر فلک دارنده فر ایزدی است و این امر اختصاص به 
ایرانیان ندارد. چنان چه در جریان جنگ های کیخسرو و افراسیاب و جنگ رستم با خاقان 
چین برای پادشاهان غیر ایرانی از فر استفاده کرده است. دارا بودن فره ایزدی سبب می شود 
که شاه از سایر افراد بشر برتر باشد و نایب و جانشین خدا در زمین قلمداد شود )کاتوزیان، 

1389: 86 و 89(.
زمانی که کیخسرو عزم به کناره گیری می کند و لهراسب را به جانشینی برمی گزیند، در پاسخ 

به اعتراض زال می گوید )فردوسی، ج4، گفتار اندر پادشاهی دادن کیخسرو لهراسب را: 360-1(:

1. برای آشنایی با چکیده نظریات اندیشمندان فوق به کتاب اصول علم سیاست، ابوالقاسم طاهری صفحات 98-105 
مراجعه شود.
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تخـت زیبـای1  و  شـاهی  سـزاوار  چو یزدان کسـی را کند نیکبخت  
شـاد داد  از  و  پیـروز  و  راد  بـود  خـرد دارد و فر و شـــرم و نژاد  
که گشــت این هنرها به لهــراسـب راست  جهـان آفـرین بر زبانم گواســت  

  
نکته مهم در اندیشه فردوسی آن است که داد و دادگری می تواند جای فره ایزدی را بگیرد. 
چون فریدون ضحاك را شکست داد، فره ایزدی متوجه فریدون شد و خطاب به فریدون 

می خوانیم )فردوسی، ج1، گفتار اندر رفتن فریدون به جنگ ضحاك: 78(:
شاهنشـهی سـزاوار  هسـتی  کـه  خجســته نشــست تو با فــرهـــی 

فردوسی تأکید می کند که فریدون نه به واسطه اتصال به خاندان شاهنشاهی، که به واسطه 
داد و دادورزی به این مقام رسید )فردوسی، ج1، 85(: 

نبـود سرشـته  عنبـر  ز  و  مشـک  ز  فریــدون فـــرخ فرشــــته نبــــود  
تـو داد و دهـش کـن فریـدون تویي به داد و دهــش یافت آن نیـــکویـي  
نخسـتین، جهـان را بشسـت از بدی فریــدون ز کاری که کــرد ایـــزدی  
بـود ناپـاك  و  بـود  بیدادگـر  کـه  یکــی پیشـــتر بند ضحـــاك بـــود  
بـدان دسـت  ز  بسـتد  و  بپردخـت  و دیـــگر که گیتــــی ز نابخـــردان  
جهان ویژه بر خویشـتن کرد راسـت سه دیگـــر که کیـن پدر بازخواســت  
کـه خـود پرورانـی و خود بشـَکری2 جهـانا چه بد مهـــر و بـد گوهــری  
کـه از تخـم ضحـاْك شـاهی ببـرد نگــه کـن کجــا آفریـــدون ُگـــرد  

و در مقابل فره ایزدی می تواند از شاه رو برگرداند. فردوسی دو عامل را برمی شمارد: 
یکی تمرد مستقیم شاه در برابر خداوند؛ چنان چه جمشید ادعای خدایی کرد )فردوسی، ج1، 

پادشاهی جمشید: 44-5(:
ناسـپاس شـد  و  بپیچیـد  یـزدان  ز  ز گیتــی سر شـــاه یـزدان شـــناس  
چـه مایـه سـخن پیـش ایشـان براند گـرانــمایگـــان را ز لشگر بخوانـد  
کـه جـز خویشـتن را ندانـم جهـان چنیــن گفت با سالـخــورده مِهــان  
چـو مـن نامـور تخـِت شـاهی ندید هــنر در جهـــان از من آمد پدیــد  

***

1. زیبا: در این جا به معنای زیبنده است.
2. بشَکری: شکار کنی، از مصدر بشکردن به معنای شکار کردن.
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بگشـت و جهـان شـد پـر از گفت وگوی چــون این گفته شد، فر یــزدان از اوی 
***

گیتی فـروز فـر  آن  کاسـت  همـی  به جمشــید بر تـتیره گون گشت روز 

عامل دوم نیز بیدادگری نسبت به خلق است. از زبان کیخسرو می شنویم که اگر راه ضحاك 
را در پیش بگیرد:

گـــرایم بـه کـــژی و نابخـــردی ز من بگــسلد فــــره ایـــــــزدی 

5. پيوند دین و سياست

در شاهنامه، در بخش مربوط به وصیت نامه اردشیر بابکان به پسرش شاپور مي خوانیم )فردوسی، 
ج6، 230-2(:

گشـت بیمـار  بیـدار  جهانـدارِ  چو ســال اندر آمد به هفتاد و هشت 
همـی زرد خواهـد شـدن سـبز برگ بدانست کـآمد بــه نزدیــک مــرگ  
بیـش انـدازه  از  داد  پندهـا  ورا  بفـــرمـود تا رفــت شــاپور پیــش 

***
دیـن و  شـهریاري  شـود  بـرادر  چــو بر دین کنـد شهــریـــار آفـــرین  
نـه بي دیـن بـود شـهریاري بـه جـاي نه بي تخت شــاهي اسـت دیني به پـاي  
تافتـه خـرد  پیـش  بـرآورده  دو بُـن تـــاره1 یــک در دگـــر بافتــه  
آفریـن را  شـاه  بـود  بي دیـن  نـه  نــه از پـادشـــا بي نیاز اسـت دین  
تـو گویـي کـه در زیـر یـک چادرنـد چنــین، پــاسبانــان یکدیگـــرنـد  
نیک سـاز دیدیم شـان  انبـاز  دو  نــه آن زیــن، نه ایــن زآن بود بي نیــاز  
بَـرد دینـي  مـرد  همـي  گیتـي  دو  چــو باشــد خـــداونــِد راي و خــرد  
تـو ایـن هـر دو را جـز بـرادر مخـوان چـــو دیـــن را بـود پادشـــا پاسبـــان  

***
کـه چـون بنگري مغز داد اسـت دین چــه گفت آن سخنــگوي با آفــرین 

کارکرد سياسی
شعر فردوسی از لحاظ سیاسی و اجتماعی به بازتولید روحیه سلحشوری و میهن پرستی در 
جامعه ایرانی می پردازد. نقل سینه به سینه اشعار فردوسی و نقالی آن در قهوه خانه ها نشان 

1. دیبا
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از استقبال ایرانیان از حماسه سرایی فردوسی دارد. از همین روست که شاهنامه با روح ملی 
ایرانی پیوندی وثیق یافت. ژول مول، مترجم فرانسوی شاهنامه، در پاسخ به این پرسش که 
چرا شاهنامه در جان مردم ایران ریشه دوانیده و از حیثیت و اعتبار ملی و جهانی برخوردار 
شده است، می گوید: »آن جا که سراینده از روح ملی راستین به شور آمده باشد دستاوردش به 
زودی همگانی می شود و به جای ترانه هایی که خود از آن سرچشمه گرفته است بر سر زبان ها 

می افتد« )پرهام، 1377: 89(.
ایران تنها کشور لوالی سه قاره )خاورمیانه( است که توانسته پس از هجوم اقوام عرب و 
ترك، بالجمله بخش عمده ای از زبان و فرهنگ خود را حفظ کند. معروف است که از حسنین 
هیکل مصری می پرسند: چرا مصر پس از حمله اعراب نتوانست زبان مادری خود را حفظ کند 
ولی ایران توانست؟ او در جواب می گوید: چون ایران فردوسی داشت ولی مصر شاعری چون 

فردوسی نداشته است.1
در فاصله سده های سوم تا پنجم هجری، مهاجرت قبیله های ترك به سرزمین های ایران 
تا کناره های دریای مدیترانه ساختارهای قومی و فرهنگی ایران و امپراتوری روم شرقی را 
دستخوش دگرگونی های جدی کرد و تعادل درونی آن دو را بر هم زد. در این سده ها در شبه 
جزیره آناتولی )ترکیه کنونی( به تدریج بقایای تمدن یونانی مآبی از میان رفت و ساکنان آن 
سرزمین به قومی ترك تبدیل شدند، در حالی که فرهنگ ایرانی، به رغم آن که در خط مقدم 
مهاجرت قرار داشت، با پایداری در برابر اقوام ترك، تداوم قومی و فرهنگی خود را حفظ کرد 
)طباطبایی، 1382: 441(. اگر زبان را جزء قوام بخش و تعیین کننده هویت ملی بدانیم، نقش 
عظیم فردوسی و دیگر شاعران پارسی گو در حفظ زبان پارسی و بالمآل هویت ملی ایرانی 

ستودنی و سترگ است.

ادب یا شعر انتقادی
ادب انتقادی زبان تیز شعر را به مثابه سالحی برای سنجش سره از ناسره و شکوه و شکایت 
از وضعیت اجتماعی و سیاسی زمانه به کار می گیرد. ناصرخسرو و حافظ شیرازی دو نمونه 
برجسته در به کارگیری این نوع ادب هستند که هر کدام از منظر و نگاه خود به نقد زمانه و 

زمینه خویش پرداخته اند.
1. نگارندگان هنوز به منبع مکتوب معتبری برای نقل این جمله از حسنین هیکل دست نیافته اند، اما بر فرض مخدوش بودن 

صحت صدور این سخن، در درستی و صحت مضمون آن چندان تردیدی نیست.
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ناصرخسرو )481ـ394هـ.ق. 1088-1001م(
در میان شاعران بلندمرتبه ایران حکیم ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی مروزی از 
اعتبار ویژه ای برخوردار است. ناصرخسرو قبادیانی تا پیش از 43 سالگی که دچار تحول 
روحی شد در دربار پادشاهان غزنوی )سلطان محمود و پسرش مسعود( و سپس در مرو به 
درگاه چغری بیگ سلجوقی به سر برد و در نزد این سه پادشاه چنان تقرب یافت که ندیم و 
همنشین شبانه آنها شد. در مجالس عیش و نوش و عشرت با آنان به باده گساری می پرداخت 
)تبریزی شیرازی، 1386: 30(. اما در پی تحول روحی دست از مدیحه سرایی کشید و دیگر 
برای چرب زبانی و خوش آمدگویی کسی شعر نسرود و سفری هفت ساله را برای کشف 
حقیقت آغاز کرد و به ترتیب از مرو به سرخس، نیشابور، بسطام، سمنان، ری، قزوین، شمیران، 
سراب، تبریز، مرند، خوی، دیاربکر، حلب، طرابلس، طرابوزان، بیروت، صیدا، صور، عکا، و 
نهایتاً بیت المقدس رفت. سپس به قصد حج به مکه رفت و دوباره به بیت المقدس بازگشت و 
از آن جا به مصر سفر کرد و از طریق بصره، آبادان، اصفهان، طبس، و سرخس به بلخ بازگشت 
)فیروز، 1371: ب(. ناصرخسرو در نزد خلفای فاطمی در قاهره به اسماعیلیه گروید و با 
طی مراتب مستجیب، مأذون و داعی به مقام حجتی رسید و او را حجت جزیره خراسان و 
ماوراء النهر نامیدند. بهترین تحفه این سفر، کتاب سفرنامه ناصرخسرو است که خالصه ای از 
شش سال و هفت ماه و بیست روز، و قریب سه هزار فرسنگ جهانگردی است )فیروز، 1371: 
ج(. اما آن چه در این نوشتار مدنظر است نه سفرنامه یا آثار منثور او، بلکه شعر و نظمی است 
که از او به یادگار مانده است. ناصرخسرو برای شعر وظیفه و رسالتی الهی قائل بود و از همین 
رو شعرا را در پس انبیا می دید. از این رو مقصود اصلی او از آن چه می سرود، »بیدار کردن بود 
نخست مر نفس خویش را / آنگاه نفوس راستان و مؤمنان را« و از همین رو نشر علم یا دین 

حق را نوعی وظیفه خدایی می انگاشت )غالمحسین یوسفی در یادنامه، 1355: 2ـ621(:
سـخنت را چو برنده حسام باید کرد به حرب اهل ضاللت ز بهر کشتن جهل 

***
یکـی منـادی بـر طـرف بـام بایـد کـرد ز بهر کــردن بیـــدار جمـع مستــان را  
کـه تیـغ جهل همـی در نیـام بایـد کرد که چند خسبید ای بیهشان چو وقت آمد 

***
که خویشتنت چون او می همام باید کرد بجوی امام همــامی از اهل بیـت رسول  

)ناصرخسرو، 1365: قصیده 72: ص 158-9(.
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ناصرخسرو با ایجاد تحول و انقالب در مضمون قصیده، آن را در خدمت توجیه و تبیین 
مبانی اعتقادی آیین اسماعیلیان درآورد. از همین رو برخی اندیشمندان سبک شعری ناصرخسرو 
را ایدئولوژیک نامیده اند. از این رو اشعاری که پس از دوران تحول سروده شده اند، مایه های 

انتقادی شدید از جامعه و زمانه خود می یابند )ناصرخسرو، 1365: قصیده 139: ص 297(:
زن بـاره و  لوطـی  و  دزد  و  میخـوار  در بلـــخ ایمنـــند ز هـــــر شــــری  
آواره شـوی  خانـدان  ز  مـن  چـون  وز دوسـتــــار آل رســــولــــی تـــو  

***
بیـــغــــاره نشانـــــه  کردندمــان  بر دوســــتی عـــتــرت پیـــغمبـــــر  

بهار  فصل  دلربایی های  و  طبیعت  زیبایی های  توصیف  شعرا  رایج  سنت های  از  یکی 
است. اما ناصرخسرو تازه متولد شده که از ستم روزگار به تنگ آمده بر این سنت می تازد و 
توصیف طبیعت را امری بیهوده و عبث می پندارد و در عوض می کوشد شعر را در خدمت 
آموزه های شیعی و مخالفت با اهل سنت قرار دهد. از نظر او شعر واقعی شعری است که 
ستمگری های روزگار را عیان سازد و راه حقیقت راستین را که راه علی و عترت اوست نشان 

دهد )ناصرخسرو، 1365: قصیده 74: 161-2(:
آیـد بـار  بـه  بـادام  و  بیارایـد  گل  چنـــد گویی که چـــو ایام بهــار آیــد  
از شـکوفه رخ و از سـبزه عـذار آیـد روی بســتان را چــون چهــره دلبنـدان  

***
آیـد عـار  بیهـده  سـخن  از  مـرا  کـه  این چنیــن بـیهـده ای نیـز مـگـو با مـن  
جـز همان نیسـت اگر ششـصد بـار آید شـصــت بـار آمـد نـوروز مـرا مهـمـان  
آیـد؟ کار  چـه  بـه  را  او  آراسـته  بـاغ  هــر که را شسـت ستـمـگر فلک آرایش  
گـر به چشـم تو همـی نقـش و نـگار آید سوی من خـواب و خیال است جمـال او  

***
کـه همی هر شـب زی ما به شـکار آید فلــک گـردان شـــیـریسـت ربایــنـده  

***
مـر تـو را بـا مـن در دین چه فخـار آید ور همـی گـویـی مـن نیــز مسـلمــانم  
بـر منافـق شـب و بـر شـیعه نهـار آیـد مــن تــوال به علــی دارم کز تیــغــش  
نـور اگرچـه همـی هـر دو ز نـار آیـد فضــل بـر دود نــدانــی که بســی دارد  
گرچـه بـا مـرد به کهسـار و به غـار آید چـــون برادر نـــبود هـرگــز همســایه  

***
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تـا همـه خلـق بـدو در بـه قـرار آیـد دیــن سرایی ســت بــرآورده پیـغمبــر  
***

خنک آن کس که در این سـاخته دار آید علی و عتــرت اویـسـت مــر آن را در  
حافظ )م 791 هـ.ق.(

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی فرزند بهاء الدین در قرن هشتم هجری قمری 
می زیست. تاریخ والدتش به درستی معلوم نیست اما در سال 791 هـ.ق. ودیعت حیات را به 
موکالن قضا و قدر سپرد )حقیقت، 1381: 337(. شعر حافظ را باید به درستی منتقد جامعه ای 
دانست که در آن می زیست. در محیطی که قدرت وسیله ای برای خفه کردن تلقی می شود 
و دین دامی برای فریب دادن، حافظ رند پاکباز آزاداندیش عارفی است که نه تسلیم شیخان 
ریاکار می شود و نه سر به قدرت پوچ ارباب زور فرود می آورد. همه چیز را رد می کند و به 
همه چیز به چشم بی اعتنایی می نگرد. شیخ و فقیه و مقرب سلطان در نظر او کسانی بودند 
که خود را به دیو سالوس و ریا فروخته بودند )زرین کوب، 1364: 47(. حدود دو قرن پیش 
از حافظ عین القضات همدانی )525-492 هـ.ق.( زبان می گشاید و چنین شکوه می کند: »در 
سوابق ایام، خلفای اسالم، علمای دین را طلب کردندی و ایشان می گریختندی. ولی اکنون از 
بهر صد دینار حرام شب و روز با پادشاهان فاسق نشینند و ده بار به سالم وی روند و هر ده بار 
باشد که مست و جنب خفته باشد. اگر فقط یک بار بار یابند از شادی بیم بود که هالك شوند و 
اگر تمکین یابند که بوسی بر دست فاسقی نهند، آن را همه جا بازگویند و شرم ندارند و ذلک 
مبلغهم من العلم. و چنان چه محتشمی در دنیا ایشان را نصف القیامی کند پندارند که بهشت 
را اقطاع به ایشان داده اند« )به نقل از جمالزاده، 1384: 121(. اما گویی در زمانه حافظ اوضاع 
پیچیده تر شده و فسق آشکار جای خود را به ریا و تزویر داده است )حافظ، 1373: غزل 199(:

چـون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند واعظــان کاین جلوه در محراب و منبر می کننـد  
توبه فرمایـان چـرا خـود توبـه کمتـر می کننـد مشــکلی دارم ز دانشـمند مجلـس بازپـرس  
کایـن همه قلب و دغـل1 در کار داور می کنند گــویــــیا بــاور نــمــی دارنـــد روز داوری  
کایـن همـه نـاز از غالم ترك و اسـتر می کنند یا رب این نودولتــان را بر خر خودشان نــشان  

و نیز )حافظ، غزل 485(:
آسـتینی در  باشـدش  بـت  صـد  کـه  خـدا زان خـرقه بیـزار اسـت صـد بــار  

در میان اشعار عرفانی حافظ، یک منتقد عمیق اجتماعی دیده می شود که بسیار دل نگران رواج 
1. قلب و دغل: تقلب و نیرنگ
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ریا و تزویر به مثابه یک آفت اجتماعی و سیاسی است. در پس اشعار عرفانی حافظ، چشم بینا و 
بصیری دیده می شود که به خوبی الیه های زیرین جامعه را هویدا می سازد )حافظ، غزل 200(:

پنهـان خوریـد بـاده کـه تعزیـر می کنند دانـی که چنـگ و عود چه تقریر می کنند  
عیـب جـوان و سـرزنش پیـر می کننـد نامـوس عشـق و رونـق عشـاق می برنـد  
باطـل در ایـن خیـال که اکسـیر می کنند جز قلـب تیره هیچ نشد حاصـل و هنـوز  
مشـکل حکایتی است که تقریر می کنند گوینـد رمز عـشق مگوییــد و مشــنوید  

حافظ در نقد اجتماعی خویش علیه مراجع و منابع اقتدار زمانه خود )شیخ و مفتی به 
نمایندگی از اقتدار دینی، و محتسب به نمایندگی از اقتدار سیاسی( قیام می کند و در این میان 

خود را، که حافظ قرآن است، نیز مصون و دور از نقد کوبنده اش بر قدرت نمی داند1:
چون نیک بنگری همه تزویـــر می کنند می خور که شیخ و حافظ و مفتی ومحتسب  

و یا در این عبارت که با صراحت بیشتری خودانتقادی را دستور کار قرار می دهد )غزل 218(:
کـه مـا دیدیـم و محکـم جاهلـی بـود مگو دیگــر که حافـظ نکتـه دان اســت  

نوك پیکان نقد حافظ بر غلبه ریا و تزویر در جامعه ای است که عنوان دینی را یدك 
می کشد. از همین رو دعوت او به ترك ریا و تزویر است )غزل 274(:

بـه بوی گل نفسـی همدم صبـا می باش به دور الله قدح گیــر و بی ریا می بــاش  
شعر حافظ نمی تواند و نمی باید عاری از نقد قدرت باشد؛ قدرتی که در پی دیندار کردن 

مردم است اما )غزل 121(:
مست است و در حق او کس این گمان ندارد ای دل طریق رندی از محتســب بیامـوز  

و در زبان توصیه های طعن آمیز حافظ می توان تندی و تیزی نقد او را مشاهده کرد )غزل 9(:
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی        دام تزویـر مکـن چـون دگـران قـرآن را

یا )غزل 196(:
کننـد دوا  غیبـم  خزانـه  از  کـه  باشـد  دردم نهــفتــه به ز طبیــبــان مــدعــی  
آن بـه کـه کار خـود بـه عنایـت رهـا کننـد چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهــدی ست  

***
تـا آن زمـان که پـرده برافتـد چه ها کنند حالـی درون پــرده بسـی فتـنـه مـی رود  
صاحبـدالن حکایت دل خـوش ادا کنند گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مـدار  
بهتـر ز طاعتـی که بـه روی و ریـا کنند می خور که صد گناه ز اغیار در حـجاب  

1. توجه به این نکته را مدیون دوست عزیز، دکتر دوازده امامی هستیم.
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اشعار حافظ نمایانگر منتقد سیاسی و اجتماعی دلنگرانی است که به آسیب شناسی یک 
جامعه دینی که گرفتار آفت ریا و تزویر شده اهتمام ورزیده است.

طنز سياسی: عبيد زاکانی
خواجه نظام الدین عبید زاکانی قزوینی، در زاکان قزوین متولد شد. سال تولد او دقیقاً معلوم 
نیست ولی احتماالً در حدود 710 هـ.ق. بوده است. رسائل و کتب متعددی از عبید به یادگار 
مانده است که عمدتاً با زبان طنز و هزل نگاشته شده اند. ریش نامه، صد پند، رساله ده فصل 
معروف به تعریفات، رساله دلگشا، فالنامه بروج، فالنامه وحوش و طیور، قصیده موش و گربه 
و عشاق نامه در زمره این رساله ها هستند. او نوادر االمثال را هم به زبان عربی تألیف کرد که 
کشکولی است از امثال و حکم )حلبی، 1384: 12-10(. ادوارد براون وفات عبید را حدود سال 
772 هـ.ق دانسته است که بیست سال پیش از وفات حافظ شیرازی است )براون، در: صاحب 

اختیاری، 1375: 44(.
عبید زاکانی در زمانه ای می زیست که اوضاع ایران مردم را از هر حیث دلسرد و پژمرده 
ساخته بود. حکمت فلسفی که به مانند چراغی درخشیده بود اندك اندك رو به خاموشی 
می رفت و به دنبال مرگ ابوسعید آخرین پادشاه مغول، ایران دوباره میدان آشوب و جنگ های 
داخلی شد. این انحطاط سیاسی به صورت بحران اخالقی هول انگیزی در زندگی اجتماعی 
انعکاس پیدا کرد. اشخاص فرومایه به آسانی بهترین مناصب و مهترین مقامات را اشغال 
می کردند. هنر و استعداد طرف توجه هیچ کس نبود. مردمان سفله و نادان که مقتدر و متنفذ 
شده بودند، افراد برگزیده و اهل علم و ادب را توهین و تحقیر می کردند و در مقابل نفوذ 
و ثروت زهدفروشان گران جان روزبه روز زیادتر می شد. شماره خانقاه های صوفیان ریاکار 
خصوصاً در اصفهان و شیراز رو به افزایش بود. این نامالیمات، با آن که حالت روحی مردم 
را سخت پریشان کرده بود، نتوانست نبوغ و استعداد فطری آنان را به زانو در بیاورد )خسرو 

وارسته در صاحب اختیاری، 1375: 222(. از همین روست که عبید می گوید:
وز روزگار بهـره بـه جز از مالل نیسـت حاصـل ز زنـدگانی ما جـز وبـال نیست  
احوال کس مپرس که جای سؤال نیست در وضع روزگار نظر کـن به چشـم عقل  
فریـادرس به جز کرم ذوالجالل نیسـت در موج فتنـه ای که خــالیق فــتاده انــد  

عبید  مناسباتی هستند.  برابر چنین  در  و شورشگر  دورانی  زاییده چنین  عبید  و  حافظ 
همچون حافظ راه نقد جامعه ای را در پیش می گیرد که گرفتار ریا و سالوس نمایی شده است. 
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عبدالحسین زرین کوب به درستی اشاره کرده است که آرایی که حافظ در اشعار خود بیان 
می کند در لطایف عبید زاکانی نیز منعکس است. لطایف عبید زاکانی سیمای یک آزاده واقعی 
عصر حافظ است که حافظ آن را به صورت چهره قهرمانی و آرمانی )رند( ترسیم کرده است 

)زرین کوب، 1364: 48(.
اما روشی که عبید در پیش می گیرد با روش حافظ متفاوت است، اگر شعر حافظ در نهایت 
جمال و درخشندگی خویش از »خرقه سالوس و ریا« می نالد، عبید در رساله دلگشا به زبان 

طنز به نقد ریاکاری صوفیان و علم بی عمل و عالمان سوء می پردازد:
صوفی ای را گفتند خرقه خویش بفروش. گفت: اگر صیاد دام خود فروشد به چه چیز صید 

کند؟ )زاکانی، 1384: 421( )زاکانی، 1343: 259(
خطیبی را گفتند: مسلمانی چیست؟ گفت: من مردی خطیبم مرا با مسلمانی چه کار؟ 

)زاکانی، 1384: 461( )زاکانی، 1343: 287(
در واقع به جای غزل های شکوه مند حافظ، طنزهایی می نشیند که البته گاهی هم تنه به هزل 
می زند، اما عبید زاکانی با اشاره به این بیت سعدی که »به مزاحت نگفتم این اشعار/ هزل بگذار 
و جد از او بردار« به خوبی نشان می دهد که هدف او از رسائل و اشعار طنزآمیزش صرف 
خنداندن مردم نیست، بلکه می کوشد در کنار خنداندن، حقایقی بلندتر را به آنان منتقل کند و 

از همین روست که نقد او صبغه ای اجتماعیـ  سیاسی می گیرد. 

نقد اجتماعی
بی تردید عمیق ترین رساله عبید اخالق االشراف است. او در این رساله اخالق اشراف و بزرگان 
روزگار خود را بررسی کرده است و با طنزی عمیق و انتقادی کوبنده رفتار و کردار آنان را به 
سنجه تمییز سره از ناسره واگذاشته است. او نخست هر یک از فضایل گوناگون اخالقی مانند 
حکمت، شجاعت، عفت، وفا، صدق و... را به تعبیر دانشمندان اخالق مانند ابوعلی مسکویه 
و خواجه نصیرالدین طوسی بیان می کند و آن را مذهب منسوخ می خواند، انگاه مذهب مختار 
معاصران خود را بیان می کند )حلبی، 1384: 12-10(. در رساله اخالق االشراف، باب چهارم به 

عدالت اختصاص یافته است. در مذهب منسوخ عدالت آمده است:
اکابر سلف عدالت را یکی از فضائل اربعه شمرده اند و بنای امور معاش و معاد بر آن نهاده. 
معتقد ایشان آن بوده که »بالعدِل قاَمت السماوات و االرض« خود را مأمور »ان اهلل یأمر بالعدل 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره ششم
شماره 4
پاییز 1393

104

و االحسان« بداشتندی. بنابراین سالطین و امرا و اکابر و وزرا دائم همت بر اشاعت معدلت و 
رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی...

سپس عبید در مذهب مختار، که در واقع روش رایج در روزگار اوست، می نویسد:
اما مذهب اصحابنا آن است که این سیرت، اسوء سیر )بدترین سیرت ها( است و 
عدالت مستلزم خلل بسیار و آن را به دالیل واضح روشن گردانیده اند و می گویند 
بنای کار سلطنت و فرماندهی و کدخدایی به ریاست است. تا از کسی نترسند فرمان 
آن کس نبرند و همه یکسان باشند و بنای کارهای خلل پذیرد و نظام امور گسسته 
شود... در تواریخ مغول وارد است که هالکوخان را چون بغداد مسخر شد، جمعی را 
که از شمشیر بازمانده بودند، بفرمود تا حاضر کردند. حال هر قوم می پرسید. چون بر 
احوال مجموع واقف شد فرمود که از محترفه )اهل کار و کاسبی( ناگزیر است. ایشان 
را رخصت داد تا با سر کار خود رفتند. تجار را مایه فرمود دادن تا از بهر او بازرگانی 
کنند. جهودان را فرمود که قومی مظلومند، به جزیه )مالیات اهل کتاب( از ایشان قانع 
شد. مخنثان را به حرم های خود فرستاد! سادات و قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان 
و واعظان و معرفان و گدایان و قلندران و کشتی گیران و شاعران و قصه خوانان را جدا 
کرد و فرمود که اینان در آفرینش زیادتند و نعمت خدای به زیان می برند! فرمود تا 
همه را در شط غرق کردند. الجرم قرب 90 سال پادشاهی در خاندان او قرار گرفت و 
هر روز دولت ایشان در تزاید بود! )زاکانی، 1384: 9-328( )زاکانی، 1343: 171-2(

فردترین  به  منحصر  از  یکی  در  می توان  را  عبید  اجتماعی  تند  نقدهای  از  دیگر  یکی 
فرهنگ های لغت یافت. رساله تعریفات مشهور به ده فصل فرهنگ لغوی طنزآمیز است که 

عیان کننده واقعیت های روزگار زاکانی است. برخی تعاریف عبید برای واژه ها عبارتند از:
الجاهل: دولتیار. العالم: بی دولت. المستهلک: مال اوقاف. الیأجوج و المأجوج: قوم ترکان که 
به والیتی متوجه شوند. القاضی: آن که همه او را نفرین کنند. الوکیل: آن که حق را باطل گرداند. 
مال االیتام و االوقاف: آن چه بر خود از همه چیز مباح تر دانند. الصوفی: مفت خوار. البازاری: 
آن که از خدا نترسد. الصراف: خرده دزد. الحاجی: آن که قسم دروغ به کعبه خورد. العسس: 
آن که شب راه زند و روز از بازاریان اجرت خواهد. الواعظ: آن که بگوید و نکند. الروباه: موالنا 
شکلی که مالزم امراء و خوانین باشد. الدالل: حرامی در بازار )زاکانی، 1384: 365-377(. 

)زاکانی، 1343: 313-20(
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نقد سياسی
عبید محمود غزنوی را به تخته مشق تبدیل کرده و تمام نفرت و خصومت مردم ایران را نسبت 
به حکومت جابر بیگانگان، تازیانه وار بر سر محمود فرود می آورد )مقدمه اتابکی در زاکانی، 
1384: 57(. اگر فردوسی با خلق یک حماسه سترگ و رزم منظوم به کنایه بر سلطه محمود 
غزنوی بر ایران اعتراض می کند، عبید زاکانی این اعتراض را قبای طنز و هزل پوشانده است:

از بهر روز عید، سلطان محمود خلعت هر کسی تعیین می کرد، چون به طلحک رسید فرمود 
که پاالنی بیاورید و بدو بدهید. چنان کردند. چون مردم خلعت پوشیدند، طلحک آن پاالن در 
دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد، گفت: ای بزرگان، عنایت سلطان در حق من بنده از 
این جا معلوم کنید که شما همه خلعت را از خزانه فرمود دادن ولی جامه خاص از تن خود 

برکند و در من پوشانید )زاکانی، 1384: 475(. )زاکانی، 1343: 296(
عبید زاکانی به خوبی منشأ ظلم و ستم را در روحیه خودبزرگ بینی و برترپنداری سالطین 

نسبت به مردم دیده و از زبان یک اعرابی به خلیفه و سلطان اعتراض می کند:
اعرابی ای را پیش خلیفه بردند، او را دید که بر تخت نشسته و دیگران در زیر ایستاده. گفت: 
السالم علیک یا اهلل. گفت: من اهلل نیستم. گفت: السالم علیک یا جبرائیل. گفت: من جبرائیل 
نیستم. گفت: اهلل نیستی، جبرائیل هم نیستی، پس چرا بر آن باال تنها نشسته ای؟ تو نیز در زیر 

آی و در میان مردمان بنشین )زاکانی، 1384: 483(. )زاکانی، 1343: 302(
البته نباید گمان کرد که عبید تنها به طنزپردازی اشتغال داشته و اشعار او در نعت پیامبر 
و خلفای راشدین و مدح شاه شیخ ابواسحاق اینجو و خواجه رکن الدین عمیدالملک وزیر 
و سلطان معزالدین اویس جالیری و جالل الدین شاه شجاع مظفری را نادیده انگاشت. این 
اشعار در زمره ادب تمجیدی و درباری قرار می گیرد. )زاکانی، 1343: 54( )زاکانی، 1334: 42( 

)زاکانی، 1384: 176(:
آفتـاب هفـت کشـور سـایه پـروردگار شیــخ ابواســحاق شاه تاج بخش کامکار  
آسمانت چون زمین در تحت فرمان آمده ای جهـــان را وارث ملک سلیمان آمده  

***
ملک و ملت را چو تو پشت و پناهی برنخاست مثل تو در هیچ قرنی پادشاهی برنخاست  
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ادب اصالحی 
سعدی )۶0۶ – ۶91 هـ. ق.(

مصلح الدین ابومحمد عبداهلل بن مشرف بن مصلح سعدی شیرازی بی تردید یکی از بزرگ ترین 
شاعران ایرانی است که تاکنون هیچ کس به روانی و لطف و سادگی و شیوایی و فریبندگی او 
شعر نسروده است. در حدود سال های 605 یا 606 هـ.ق. در شیراز تولد یافت و در ذی حجه 
سال 690 یا 691 در حالی که بیش از هشتاد سال از عمرش گذشته بود در شیراز بدرود حیات 

گفت )حقیقت، 1381: 283(.
سعدی را به درستی مصلح الدین لقب داده اند که بیشترین اهتمام او بر اصالح است. اصالح 
آن هنگام از انقالب متمایز می شود که مصلح در پی بر هم ریختن نظم موجود نیست، بلکه با 
پذیرش بنیاد واقعیت مستقر، در پی زدودن و پیراستن یا افزودن جوانبی فرعی بر اصل است. 
سعدی نمی کوشد بنیان سامان مستقر بر رابطه ارباب و رعیتی را بر هم زند، بلکه رعیت همچنان 
فرودست و تحت مراقبت باقی می ماند و ارباب نیز بر سریر پادشاهی تکیه می زند )سعدی، 

1385، قطعه ها: 1035(:
حالل باد خراجش که مزد چوپانی است شهـی که پــاس رعیـت نگـاه مــی دارد  

و نیز )بوستان، باب اول: 192(:
شـکار روز  مانـد  جـدا  لشـکر  ز  شــنیــدم کــــه دارای فـــرخ تــبــار1  
فرخنده کیـش دارای  گفـت  دل  بـه  دوان آمـــدش گــله بــانی بــه پیــش  

***
دور تـو  روزگار  از  بـد  چشـم  کـه  بگفـــت ای خـــداوند ایــران و تــور  

***
بپـای بـاری  خویـش  گلـه  هـم  تـو  مــرا گــله بــانی به عقــل اسـت و رای  
بـود کـم  شـبان  از  شـاه  تدبیـر  کـه  در آن تخــت و ملــک از خـلل غم بود  

و نیز )بوستان، باب اول: 198(:
کـه سـلطان شـبان اسـت و عامـی گلـه مــیــازار عــامی به یــک خــردلـــه2  
شـبان نیسـت، گرگ اسـت، فریـاد از او چــو پرخــاش بیـنــنـد و بــیداد از او  

اما بالفاصله سعدی تذکر می دهد که اگر سلطان طریق جور در پیش بگیرد این نسبت تغییر 

1. دارای فّرخ تبار: داریوش واالنژاد
2. خردله: یک خردل)دانه ای ریز(
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می کند و شبان به گرگ مبدل می شود. سعدی تنها می کوشد با گوشزد کردن عواقب ظلم و 
ستم پادشاه را از آن برحذر دارد و او را بر عدل و دادگری تشجیع کند و از همین روست که 
مطلع هر دو کتاب بوستان و گلستان با این مهم آغاز می شود. گلستان سعدی با »در باب سیرت 
پادشاهان« و باب اول بوستان نیز با »در عدل و تدبیر و رای«. تالش سعدی آن است که پادشاه 

را به دادگری و عدل سوق دهد و در این راه از این مضامین بهره گرفته است:
توجه دادن پادشاه به گذارا بودن ملک و حکومت )سعدی، قصاید: 901-899(:

به نوبت اند ملوك اندر این سپنج سرای1   کنون که نوبت توست ای ملِک به عدل گرای
***

چو دور عمر به سـر شـد درآمدند از پای چه مــایه بر سر این ملک ســروران بودند  
***

به سـیم سـوختگان2 زرنگار کرده سرای به عاقبــت خبر آمد که ُمرد ظـالم و ماند  
***

به عدل و عفو و کرم کوش و در صالح افزای مزیـــد رفعـــت دنیـــا و آخــرت طلبـی  
توجه پادشاه به تبعات رنجاندن مردم )سعدی، بوستان، باب اول: 181(:

نوشـیروان گفـت  چنیـن  هرمـز  بـه  شـنیــــدم که در وقـــت نـــزع روان3  
تـاج دار بـود  رعیـت  از  شـاه  کـه  بــرو پـــاس درویـــش مـحتـــاج دار  
درخـت ای پسـر باشـد از بیـخ سـخت رعیــت چو بیـــخ اند و سلطـان درخت  
و گـر می ُکنـی، می َکنـی بیـخ خویـش مُکــن تا توانـــی دل خــلـــق ریــش  

***
شـاه ز  رعیـت  بینـی  دل تنـگ  کـه  فراخــی در آن مـــرز و کشــور مخواه  

***
خـراب کشـور  اهـل  دل  دارد  کـه  دگـــر کشـــور آباد بینـــد بـخـــواب  
رسـد پیـش بیـن این سـخن را بـه غور خرابـــی و بدنـــامی آیـــد ز جــــور  
پناهنـد و پشـت را  مـر سـلطنت  کـه  رعیـــت نشــــاید به بیــــداد کشــت  

***
بسـی دیده باشـی کـه شـهری فروخت چــراغی که بیـــوه زنـــی برفروخـــت  

1. سپنج سرای: دنیای گذرا، دنیایی که سه، چهار پنج روز بیشتر نیست.
2. سیم سوختگان: مال از دست دادگان

3. نزع روان: جان کندن، احتضار
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توجه پادشاه به منشأ قدرت بودن رعیت )سعدی، گلستان، باب اول، 18-19(:
یکی را از ملوك عجم حکایت کنند که دست تطاول1 به مال رعیت دراز کرده بود و جور و 
اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت2 جورش راه غربت 
گرفتند چون رعیت کم شد ارتفاع والیت3 نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
... باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحاك و عهد 
فریدون. وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت 
چگونه بر او مملکت مقرر شد؟ گفت آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و 
تقویت کردند و پادشاهی یافت. گفت ای ملک چو گرد آمدن خلقی موجب پادشاهیست، تو 
مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟ ... ملک گفت موجب 
گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در 

پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.
چـــوپانی گـرگ  ز  نیـــاید  کـه  نکــند جــــور پیشـــه ســـلـــطانـی  
بکنـد خویـش  ملـک  دیـوار  پـای  پادشـــاهی که طـــرح ظــلم افکــنــد  

ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد روی از این سخن در هم کشید و به 
زندانش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عم سلطان به منازعت خاستند و ملک پدر خواستند. 
قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند و پریشان شده بر ایشان گرد آمدند و تقویت 

کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنان مقرر شد.
پادشــاهی کـو روا دارد ســتم بر زیر دســت 

دوست دارش روز سختی دشمن زورآورست
با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین 

زآن که شاهنــشاه عادل را رعیــت لشکرست

ادب یا شعر مقاومت
اولین نشانه های هرچند کمرنگ از مقاومت و ستیزندگی در برابر هجوم خارجی را می توان 
به هنگام فتح ایران توسط اعراب مشاهده کرد. همان گونه که بسیاری از فرهیختگان و از آن 
جمله فردوسی به خوبی دست به تفکیک میان دین اسالم و رفتار و کردار اعراب در ایران 
می زند و ضمن ستایش و تمجید اسالم به نقد رفتار و کردار فاتحان فرستاده شده از جانب 

1. تطاول: غارت و درازدستی
2. کربت: اندوه و غم

3. ارتفاع والیت: عایدات مملکت، درآمد
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عمر می پردازد، نقد رفتار فاتحان عرب در ایران و نقل مظالم و فجایعی که روا داشتند به معنای 
روی گردانی از اسالم نیست. چنان چه ملک الشعرا بهار می سراید:

مـا بـه  گرامـی  دیـن  یکـی  داد  گرچه عــرب زد چـــو حـــرامی به ما  
آموختیـم معرفـت  علـي  آل  ز  گـــرچه ز جـــور خلفـــا سوخــتیـم  

در زمانه ای که هرکس در مقابل جفای تازیان نفس بر می آورد، کافر و زندیق شمرده می شد 
و خونش هدر می گشت، اگر صدایی بر می آمد فریاد دردناك اما ضعیف شاعری بود که بر 
ویرانی شهر و دیار خویش نوحه می کرد و مانند ابوالینبغی )یک امیرزاده بدفرجام( اندوه و 

شکایت خود را بدین گونه می سرود:
سمرقند کند مند / پذینت کی اوفکند / از شاش تا بهی / همیشه ته خهی

یعنی: ای سمرقند ویران، تو را که به این روز افکند؟ تو از چاچ )شهری در ماوراء النهر( 
بهتری، همیشه بهتر، آفرین.1 

یا ناله جانسوز زرتشتی ایران دوستی که در زیر فشار رنج ها و شکنجه ها آرزو می کرد یک 
دست خدایی از آستین غیب برآید و کشور را از چنگ تازیان برهاند و به انتظار ظهور این 

منجی به زبان پهلوی می سرود )زرین کوب، 1390: 121-2(:
کیـان دوده  از  بهـرام  شـاه  آن  آمـد  کـه  کی باشـد که پیکی آید از جانب هنــدوستان  
خسـروان آییـن  بـه  دارد  درفـش  آراسـته  کـه  کش پیل هست هزار و بر سراسر هست پیلبان  

***
کـه مـا چـه دیدیـم از دشـت تازیـان که رود و بـگــــویـــد به هــنــــدوان  

سيف الدین محمد فرغانی
درباره زندگی و آثار سیف الدین فرغانی اطالعات ما عمدتاً منحصر است به دیوان خود او که 
جسته وگریخته نکاتی را عیان ساخته است. بزرگ ترین علت گمنام ماندن او از این روست 
که سیف فرغانی پس از مهاجرت از ایران و اقامت در بالد روم دیگر به وطن بازنگشت و 
درست در ایامی درگذشت که آسیای صغیر زیر سیطره ایلخانان و بیداد مغوالن جوالنگاه فقر و 
پریشانی و بی سامانی گشته بود و ارتباط آن بالد به ایران به ضعف گرایید، و خاصه آن که سیف 

1. ترجمه این شعر از کتاب ارزشمند و خواندنی »چالش میان فارسی و عربی در سده های نخستین« آورده شده است. 
البته دکتر آذرتاش آذرنوش در اینکه این شعر از آِن ابوالینبغی باشد تردید کرده و بر این گمان است که این ترانه غم انگیز 

از پیش از ابوالینبغی در میان مردم سمرقند رواج داشته است. )آذرنوش، 1385: 111-2(
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در شهر کوچکی چون آقسرا در ترکیه امروزی سکونت داشت که اعتبار و مرکزیتی نداشت. او 
در فرغانه که ناحیه ای در منطقه فرارودان )ماوراء النهر( است متولد شد و از آن رو که اثر زبان 
فارسی فرارودی و فرغانی در شعرش زیاد است، دست کم تا جوانی را در این منطقه به سر برده 
است. با توجه به توصیفات ازهم گسیختگی نظام ایران به واسطه حمله مغول در آثار سیف، تولد 
او بایستی در نیمه اول سده هفتم هجری رخ داده باشد. او همچنین نامه نگاری هایی با سعدی، 
شاعر پرآوازه فارسی داشته است که با توجه به وفات سعدی در 690 هـ.ق. این گمانه زنی 
تقویت می شود. شاعر در دوران میانسالی در شهر تبریز به سر برده و نهایتاً به شهر آقسرا گام 
نهاده و در همان شهر نیز وفات یافته است. بر اساس محاسبات ذبیح اهلل صفا و با استناد به دیوان 

سیف، تاریخ وفات او میان سال های 705 تا 749 هجری قمری بوده است.
و  ریاضت  دوران  که  می کند  وارسته  عارفی  و  از صوفی  دیوان سیف حکایت  سراسر 
مجاهدت را طی کرده و در زمره مشایخ زمان درآمده باشد. تنها اثر بازمانده از سیف الدین 
محمد فرغانی دیوان اوست که مجموعه ای است از قصیده و غزل و رباعی که بیش از یازده 
تأثیر سبک  به شدت تحت  بیت را شامل می شود. شیوه سخن و شعرسرایی سیف،  هزار 
سخنوران خراسان در قرن ششم هجری است و همین بزرگ ترین دلیلی است که سیف خود 
از همان دیار بود. نفوذ لهجه های مرکزی و غربی فالت ایران در شعر سیف بسیار کم و اندك 
است. سیف مانند همه شاعرانی که از قید مدح و تعلق به دستگاه های حکومت و قدرت آزاد 
بوده اند، بیشتر متمایل به غزل سرایی است و قصیده های خود را عمدتاً وقف ستایش باری تعالی 
و پیامبر اسالم و موعظه و نصیحت و بیان حقایق تصوف و عرفان و انتقادهای اجتماعی و احیانًا 

وصف حال خویش می کند.1 
سیف فرغانی از سرودن شعر برای دربار سالطین روی گردان است و دربار را به اصطبل 

ثناخوانی تشبیه می کند )قصیده 45، ص 103(:
اسب همت سر کشید و بهر جو جایز نداشت   

خوار همچون خر در اصطبل ثناخوانی مرا
و از همین رو از خداوند می خواهد که او را بی نیاز از درگاه سالطین سازد )قصیده 78، 

ص 174(:

1. شرح حال سیف فرغانی که این جا عرضه شده چکیده ای است از مقدمه محققانه استاد ذبیح اهلل صفا در مقدمه چاپ 
دوم دیوان سیف فرغانی که به دقت و با استناد به اشعار سیف، شرح زندگانی او را ترسیم کرده است.
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ایا سلطان تو را بنده ز سلطان بی نیازم کـن 
ز خسرو فارغـم گردان و از خان بی نیازم کن

ز سلطان بی نیازی نیست در دنیا توانگر را 
به من ده ملک درویشی ز سلطان بی نیازم کن

***
امیران همچو گرگان و رعیت گوسپندان شان 

سگ درگاه خویشم خوان ز گرگان بی نیازم کن
***

نگفتم همچو خاقانی ثنـای هیچ خـاقـانی  
تو از گنــج عطای خود ز خاقان بی نیازم کن

دل دنیاطلب کورست هان ای سیف فرغانی 
بگـو در راه دین یا رب ز کوران بی نیازم کن

سیف تنها یک بار برای محمود غازان خان قصیده ای می فرستد که با این مطلع آغاز می شود 
)قصیده 81، صص 179-184(:

سـوی درگاه شـه عـادل رسـان از ما خبر ای صبا گر سوی تبریز افتدت روزی گــذر  
اما سیف راه نصیحت خان و پرهیز او از ظلم در پیش می گیرد:

آن نکرده نیک با کس جایش از حالش بتر نام ظــالم بد بود امروز و فـردا حــال او  
***

و زشـما بودنـد چندین پادشـاهان پیشـتر با شما بودند چندین ملک جــویان همنشـین  
***

هسـت عقبی منزل و دنیا ره و ما رهگذر هر یکی مردند و جز حسرت نبردند از جهان     
***

سیف فرغانی نصیحت کرد و حالی باز گفت              بـاد پنـد و شـعر او در طبـع پاکت کارگر
و با این وجود برای آن که راه خود را از شعرای تمجیدگوی مدیحه سرا جدا سازد می گوید:

من نیم شاعر که مدح کس کنم، مر شــاه را                 از بـرای حـق نعمـت پنـد دادم ایـن قدر
مـدح و ذم کس نکردم از برای سـیم و زر خیر و شر کس نگفتم از هوای طبع و نفس       

و به دیگر شعرا نصیحت می کند که راه مدیحه سرایان قدرت را نپیمایند و آنها را »سیم پرستان 
گدا« لقب می دهد )قصیده 96، صص 211-3(:

از زر و سـیم به آن است که کمتر گویی گرت از سیم زبان است و سخن زر گویی    
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شــعر در دولــت این سیــم پرستان گدا           کمتـر از خـاك بـود گـر ز پـی زر گویی
***

جهد کن تا ز سحاب غم جانان چو صدف             قطـره ای در دهنـت افتـد و گوهر گویی
***

مشـک را مـدح نباشـد که معطـر گویی سیــف دم درکـــش و او را مســتــای  
و یا در این قصیده که به صراحتی عیان آداب شعرسرایی غیردرباری را تشریح می کند 

)قصیده 12، ص 24(:
گرچه رنگین سخنی، نقش مکن دیواری از ثنــای امــرا نیــک نگهـــدار زبــان  
همچـو رو را کلـف و آینـه را زنـگاری مــدح این قـوم دل روشـن تو تیـره کند  

***
گر از این نقد به یک جو بدهد خرواری شاعر از خـرمن این قـوم به کاهی نرسد  
شاعـری چیست که آزاده از آن گیرد نام؟            ننـگ خلقـی گـر از این نام نداری عاری
تا سـگ نفس تو زهـری بخورد یا ماری گربــه زاهدی و حــیله کنی چون روباه  

***
نیکـوکاری عـادل  منـه  نـام  بـه طمـع  ظالمی را که همه ساله بود کارش فســق  

***
شکر منعم به دعای سحری کن نه به مدح           کاندرین عهد تو را نیست جز او دلداری
اوست چون درنگری صورت معنی داری صــورتند این امرا، جمـله ز معنی خالی  

***
صـرف کـن باقـی ایـام بـه اسـتغفاری به سخن گفتن بیهــوده به پایان شد عمر  

سیف در قصیده دیگری آنان را به کاسه لیسی متهم می سازد و نصیحت می کند که در چنین 
روزگار اسفناکی راه امرار معاش خدمت مهاجمان و سالطین ستمگر نیست، و قناعت و صبر 

را پیشنهاد می دهد:
گر کسی از نعمت این منعمــان ادرار خورد

همچو گربه کاسه لیسید و چو سگ مردار خورد  
***

بر ســر خوان قنــاعت شـوربای عافیت  
آنکس آشامد که ناِن جو، سلیمان وار خورد
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رو به آب صــبر تر کن پس به آســـانی بخــور 
نان خشکی را که سگ چون استخوان دشوار خورد

کآنچه درویشان صاحب دل به خرسندی خورند 
نی مگس از شکر و نی نحل از گلزار خورد

رو غم دین خور درین دنیا که فردا در بهشت 
نوش شادی آن خورد کین نیش غم بسیار خورد

اما مهم ترین وجه شعر فرغانی، انتقاد تند و تیزی است که وضعیت روزگار و قدرت دارد. 
شعر فرغانی هم تلخ است و هم تند. تلخ است چون روزگار آبستن ناخوشی هاست )قصیده 

86، ص 198(:
یافـت نخواهیـم  نمکـدان  در  شـکر  درین دور احســـان نخـــواهیــم یافت  
در او عـدل و احسـان نخواهیـم یافـت جهـــان سر بسر ظلـم و عـدوان گرفت  

***
یافـت او گـرگ چوپـان نخواهیـم  در  بــدوری که مــردم ســـگی می کننـــد  

***
از این ســان که دین روی دارد به ضعف        در او یـک مسـلمان نخواهیـم یافـت
یافـت نخواهیـم  ایمـان  اهـل  دگـر  گرفـت     کافـر  طبـع  همـه  مسلمـــان 

و تند است چون حاکمان را خطاب می دهد و با زبانی آتشین می گوید )قصیده 88، ص 
:)201

ای که اندر ملک گفتی می نهــم قانــون عــدل  
ظلــم کردی ای اشــاراتت همه بیرون عدل

این امیــرانی که بیمـاران حــرص اند و طمــع  
همچو صحت از مرض دورند از قانون عدل

دست چون شمشیرشان هر ساعتی در پای ظلم  
بر سر میــدان بیــدادی بریــزد خـون عدل

اعتراض سیف انتقادی است که بیش از آن که در پی اصالح با عنایت به حفظ کلیت وضع 
موجود باشد، سر از تذکر و تنبه به پایان پذیری ظلم و بی بنیادی ستم درمی آورد )قصیده 100، 

ص 217(:
بگـذرد نیـز  شـما  زمـان  رونـق  هـم  هـم مـرگ بر جهــان شـما نیـز بگـذرد  
بگـذرد نیـز  شـما  دولت آشـیان  بـر  ویـن بوم محنـت از پی آن تا کند خراب  
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بگـذرد نیـز  شـما  بوسـتان  و  بـاغ  بـر  بــاد خـــزان نــکبت  ایـــام ناگهـــان  
آب اجـل کـه هسـت گلگیـر خـص و عـام           بـر حلـق و بـر دهـان شـما نیـز بگـذرد
بگـذرد نیـز  شـما  سـنان  تیـزی  ایـن  ای تـیغــتان چــو نیــزه بـرای ستــم دراز  
بگـذرد نیـز  شـما  ظالمـان  بیـداد  چـون داد عـادالن بـه جهـان در بقـا نکـرد  
بگـذرد نیـز  شـما  سـگان  ایـن عوعـو  در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت  
بگـذرد نیـز  شـما  خـران  سـم  گـرد   آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست  
بگـذرد نیـز  شـما  چراغـدان  بـر  هـم  بــادی که در زمانــه بسی شمــع ها بکشت  
بگـذرد نیـز  شـما  کاروان  ناچـار  زین کــاروانســرای بسـی کاروان گذشـت  
بگـذرد نیـز  شـما  اختـران  تأثیـر  ای مفتــخر به طــالع مسعــود خـویشــتن  
بگـذرد نیـز  شـما  ناکسـان  ز  نوبـت  این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید  
بعـد از دو روز از آن شـما نیـز بگـذرد بیــش از دو روز بــود از آن دگــر کــسان  
بگـذرد نیـز  شـما  کمـان  سـختی  تـا  بر تیــر جــورتـان ز تحمـــل سـپر کنیــم  
ایـن گل، ز گلسـتان شـما نیـز بگـذرد در بــاغ دولــت دگــران بــود مــدتـــی  
بگـذرد نیـز  شـما  نـاروان  آب  ایـن  آبی ســت ایســتاده در این خـانه مال و جاه  
بگـذرد نیـز  شـما  شـبان  گرگـی  ایـن  ای تو رمــه سپــرده به چــوپان گـرگ طبع  
بگـذرد نیـز  شـما  پیـادگان  بـر  هـم  مات حکم اوست   پیــل فنــا که شــاه بقاـ 
بگـذرد نیـز  شـما  زبـان  بـر  روز  یـک  ای دوستان، به نیکی خواهم دعای سیف    

کارکرد سیاسی شعر مقاومت یا ستیز از دو وجه قابل توجه است: یکی با برشمردن بی بنیانی 
و عدم دوام ستم، می کوشد مرهمی باشد بر زخم چرکین و دردناك بیداد تجاوزگران، و از 
سوی دیگر می کوشد امید به آینده ای نیکو را زنده و برقرار نگاه دارد، که اگر امتی امید را از 

دست داد، بر تقدیر مرگ خویش سر تسلیم نهاد.

ادب یا شعر تمجيدی یا درباری
محمد عوفی در لباب االلباب می نویسد: »گویند سه کس از شعرا در سه دولت اقبال ها دیدند و 
قبول ها یافتند چنان که کس را آن مرتبه میسر نبود: یکی رودکی در عهد سامانیان، و عنصری در 

دولت محمودیان )غزنویان(، و معزی در دولت ملکشاه« )عوفی، 1335: 301(.
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عنصری بلخی )م 431 هـ .ق.(
ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی بزرگ ترین استاد قصیده پرداز و مدیحه سرای قرن 
پنجم و بلکه زبان فارسی است و تاکنون هیچ یک از شعرای قصیده سرا با کثرت عده و توجه 
به معارضه نتوانسته اند بدان پایه و مایه در جزالت لفظ و رشاقت سبک قصیده ای انشا کنند. 
محمد عوفی در لباب االلباب می نویسد: »عنصری عنصر جواهر هنر و جوهر عرض فضل 
بوده است... اشعار عنصری، شعار فصاحت و دلیری دارد. دقت معنی با رقت فحوی جمع 
است« )عوفی، 1335: 266، 269(. مولد و منشأ این شاعر بزرگ بلخ بوده و تولدش ظاهرا در 
اوایل نیمه دوم قرن چهارم بوده است. پس از آن که در جوانی پدر و مادر را از دست داد، خیال 
تجارت به ذهنش افتاد اما در راه گرفتار دزدان شد و هرآن چه سرمایه داشت از کف بداد. پس 
او به واسطه قریحه شعری که داشت به نزد امیرنصر که برادر کهتر سلطان محمود غزنوی بود 
و بر بلخ حکم می راند تقرب یافت و به واسطه همو به دربار سلطان محمود غزنوی راه یافت. 

از همین رو خطاب به امیر نصر گفته است:
مشـتهر مـن  نـام  شـد  تـو  مـدح  بـه  ز رســم تو آموخــتــم شــــاعــــری  
خبـر مـن  از  درگیتـی  بـود  را  کـه  که بــودم من انــدر جهــان پیـش ازین  
سـفر در  مـن  نـام  حضـر  انـدر  مـن  ز جــاه تـو معــروف گشــتم چــنیــن  

نقل است که در دربار سلطان محمود چهارصد شاعر حضور داشته اند، اما لقب ملک الشعرایی 
این دربار شعرآگین از آن عنصری بلخی بوده است. عنصری در نزد سلطان محمود بغایت 
مقرب بود و سخنانش مؤثر واقع می شد. هدایای عنصری از سلطان به قدری زیاد شد که برخی 
تا چهارصد غالم و چهارصد شتر را برای حمل وسایل او برشمرده اند، و خاقانی شاعر معروف 

نیز شاید به کنایه گفته است:1
عنصـری خـوان  آالت  سـاخت  زر  ز  شنیـــدم کــه از نـقــره زد دیــگـــدان  

ممدوحين عنصری
دیوان عنصری مشتمل بر سی هزار بیت بوده است که در تطورات روزگار از دست رفته و 
تنها قریب به سه هزار بیت آن به دست ما رسیده است. در دیوان کنونی، عنصری هشت تن 
از سالطین و امرا و بزرگان را مدح کرده است. قریب به چهل قصیده در دیوان عنصری به 
مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی اختصاص دارد که 31 سال حکومت کرد و بخش قابل 

1. در تدوین شرح حال عنصری از مقدمه های یحیی قریب و نیز محمد دبیرساقی بر دیوان عنصری استفاده شده است.
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توجهی از قصاید عنصری در مدح او و به ویژه فتوحاتش در هندوستان می باشد. اولین قصیده 
دیوان کنونی عنصری نیز در مدح سلطان محمود است )عنصری، قصیده اول(1:

سـیداالمرا محمــود  غـازی  امیـر  یمین دولت مجــد و امین ملــت صدق  
***

ز هر که یاد کنی مقطع اسـت وز او مبدا بـزرگـــی و آزادگـــی و نیــــکــی را  
بر این سخن هنر و فضل او بس است گوا گــرش بتـانی دیدن همه جهان است او  
همـه جهـان را انـدر تنـی همـی تنهـا کــس از خــدای ندارد عجب اگر دارد  

نعت سلطان صرفاً به سلطان اختصاص ندارد و متعلقات او را نیز در بر می گیرد. چنان چه 
عنصری در مدح اسب سلطان ترك گوید )عنصری، قصیده 32، بیت 1432 به بعد(:

رونـده ای کـه همی بـاد از او بـرد رفتار جهنده ای که همی برق از او برد جستـن       
جهد چنان که جهد یوز شرزه روز شکار رود چــنان که رود گوی روزگار از کف  
بـه ابـر مانـد و کـس ابـر دیـد آتش بـار به بــاد مانــد و کـس باد دیــد ابرنهـاد  

دومین ممدوح عنصری سلطان مسعود غزنوی پسر سلطان محمود که توانست بر برادرش 
او سروده است  را آن خود گرداند. عنصری در مدح  پادشاهی  سلطان محمد غلبه کند و 

)عنصری قصیده 64، ابیات 2655 به بعد(:
شـهریار دادگسـتر خسـرو مالـک رقـاب  

آن که دریا هـست پیش دسـت احـسانش سراب
***

یاد شمشیرت به ترکسـتان گذر کرد و ببرد
از دل خـاقـان درنـگ و از دو چشـم بال2 خـواب  

***
خسروا! شاها! ز قلب لشــکر اندر ناگهان  

حمله بردی سوی آن لشکر که بد بیش از حساب
هر گروهی را شرابی دادی از تیغت کزان 

هــوش با ایشــان نیاید تا به محشـر زان شراب
دیگر ممدوحین عنصری عبارتند از: امیر ابوالمظفر نصر بن ناصرالدین سپهساالر خراسان 
و برادر کهتر سلطان محمود، امیر یعقوب دیگر برادر سلطان محمود که توسط سلطان مسعود 

1. در ارجاع به دیوان عنصری تصحیح دبیرسیاقی منبع استناد بوده است چراکه از دیوان دکتر قریب کامل تر و جامع تر است.
2. بال: شاید نام یکی از امرای ترك باشد
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محبوس شد، خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی وزیر با کفایت سلطان محمود و سلطان 
مسعود، خواجه ابوالحسن برادر حسن میمندی، محمد بن ابراهیم طائی که از سرداران سلطان 
محمود بوده است و ابوجعفر محمد بن ابی الفضل که منصبش چندان معلوم نیست. عنصری 

بلخی در سال 431 هجری قمری و در زمان سلطنت مسعود غزنوی از دنیا رفت.

کارکرد سياسی شعر درباری
1. جاودانی نام نيك حاکمان

نظامی عروضی سمرقندی بقای اسم جاودانی پادشاه را به شاعر می داند: »پادشاه را از شاعر 
نیک چاره نیست که بقای اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر مثبت گرداند، 
زیرا که چون پادشاه به امری که ناگزیر است )منظور نظامی مرگ است( مأمور شود از لشکر 
و گنج و خزینه او آثار نماند و نام او به سبب شعر شاعران جاویدان بماند« )نظامی سمرقندی، 
1388: 45(. و نیز بیان دارد که »ممدوح به شعر نیک شاعر معروف شود و شاعر به صله گران 
پادشاه معروف شود، که این دو معنی متالزمان اند.« و این مهم ترین وجه حضور شعرا در دربار 

پادشاهان بوده است. از جمله نظامی خود در باب عنصری سروده است که:
کـه از رفعـت همـه بـا مـه مِـرا کـرد بسـا کاخــا کـه محـمودش بنـا کــــرد  
جـای بـر  ماندسـت  عنصـری  مدیـح  نبیــنی زان همــه یک خشــت بر پـای  

2. مشروعيت سازی
از قدیم گفته اند که به سرنیزه می توان تکیه داد اما بر سرنیزه نمی توان نشست. آن چه پادشاهان 
را از نشستن بر سر نیزه معاف می داشته و قدرت را برای آنان به ارمغان می آورده است، اقبال 
مردمان و پذیرش قلبی آنان بوده است. و در این میان نقش شعرا را در گستردن این مشروعیت 
نمی توان نادیده انگاشت. عنصری بلخی در مدح سلطان محمود در قالب رباعی می گوید 

)عنصری، بیت 3034 و 3035(:
مسـلمان و  ترسـا  و  گبـر  و  جهـود  تو آن شـاهی که انـدر شـرق و در غرب  
گـردان محمـود  عاقبـت  رب  یـا  کـه  همــی گــوینــد در تسبیــح و تهلـیـل  

3. خروج از بحران ها

ساخت نظام سلطانی در ایران عموماً میل به خودکامگی داشته است.1 همه مردمان، که این همه 

1. برای توضیحات بیشتر به کتاب "تضاد دولت و ملت" مراجعه شود. دکتر همایون کاتوزیان به خوبی تفاوت نظام های سلطانی 
خودکامه و مطلقه را تشریح کرده و توضیح داده اند چرا نظامهای ایرانی عمدتا خودکامه و نظام های اروپایی مطلقه بوده اند. 
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درباریان و حتی وزرا را هم شامل می شود، بایستی بنده سلطان و گوش به لبان مبارك او داشته 
باشند. از سوی دیگر بسیاری از این پادشاهان برخالف آن چه افالطون در رساله آلکیبادس اول تأکید 
می کند که پادشاهان هخامنشی پارس بر تربیت پادشاهان تأکید داشتند و آنها را به حکمت و عدالت 
و شجاعت و عفت می آراستند )افالطون، 1367،ج2: 657-660(؛ در این دوره تاریخی پادشاهان 
عمدتاً رؤسای ایالت و عشایری هستند که با کم ترین سطح دانش و استعداد و تنها به قوت شمشیر 
بر سریر پادشاهی تکیه می دادند. لذا تصمیمات آنی و ناگهانی و دور از خرد از این پادشاهان بسیار 
حاصل می آمد. ضعف نهاد وزارت و نحیفی اشرافیت در ایران نیز بر آتش خودکامگی می دمید. 
ابوالفضل بیهقی در تاریخ ماندگار خویش به درستی تأکید می کند که: »فرمان های ایشان )پادشاهان( 
چون شمشیر بران است و هیچ کس زهره ندارد که ایشان را خالف کند و خطایی که از ایشان 
رود آن را دشوار در توان یافت« )بیهقی، 1390: 146(. در این لحظات حساس یکی از مهم ترین 
مستمسک های وزرا و درباریان برای تغییر نظر پادشاه بدون آن که غضب او حاصل شود، شعرا 
بوده اند و یا آن که می توانسته اند در شرایطی که غضب سلطان زبانه کشیده است، به آب گوارا و 

نیوشای شعر این غضب را پیش از آن که درباریان را گرفتار سازد سرد و آرام سازند. 
چنان که گویند سلطان محمود شبی در حالت مستی به ایاز حکم فرمود که زلف خود را ببرد 
و ایاز فرمان را امتثال کرد، اما چون سلطان از حالت مستی به هوشیاری آمد پشیمان گشت و 
به اندازه ای متغیر و خشمگین شد که می نشست و بر می خاست و کسی را یارا و جرئت رفتن 
به نزد وی نبود، تا نزد عنصری آمد و چاره کار از او خواستند. عنصری به نزد سلطان رفت و 

شرایط تعظیم و تکریم به جای آورد و بر بدیهه این رباعی را سرود:
چه جای به غم نشسـتن و خاستن است کی عیب سر زلف بت از کاستن اســت  
اسـت پیراسـتن  ز  سـرو  کآراسـتن  روز طرب و نشاط و می خواسـتن است  

این رباعی تأثیر زیادی در سلطان کرد و خشم و غضبش تسکین یافت و بفرمود تا سه مرتبه 
دهان عنصری را از جواهر پر کردند.

همچنین نقل است زمانی که نصر بن احمد سامانی به همراه لشکریان به شهر هرات آمد در 
آن جا تا چهار سال ماندگار شد و هرچه درباریان و لشگریان که خانه و زن و فرزند را پشت 
سر در بخارا گذاشته بودند اصرار بر بازگشت داشتند، شاه را میل بازگشت نمی افتاد. پس سران 
لشکر و مهتران ُملک به نزدیک استاد ابوعبداهلل رودکی رفتند و گفتند: پنج هزار دینار تو را 
خدمت کنیم، اگر صنعتی بکنی که پادشاه از این خاك حرکت کند که دل های ما آرزوی فرزند 
همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآید. رودکی قبول کرد و نبض امیر بگرفته بود و 
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مزاج او بشناخته. قصیده ای بگفت و به وقتی که امیر صبوح کرده بود درآمد و چنگ برگرفت 
و این قصیده آغاز کرد:

همـی آیـد  مهربــان  یـار  بــوی  بــوی جـوی مــولیـــان آیــد همـــی  
***

همـی آیـد  میـان  تـا  را  مـا  ِخنـگ1  آب جیــحون از نشــاط روی دوســت  
همـی آیـد  شـادمان  تـو  زی  میـر  ای بخـــارا شــاد بـــاش و دیـــر زی  
همـی آیـد  آسـمان  سـوی  مـاه  میـــر ماه اســت و بخـــارا آســمــان  
همـی آیـد  بوسـتان  سـوی  سـرو  میر ســـرو اســـت و بخــارا بوســتان  

چون رودکی بدین بیت رسید، امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه 
)چکمه و کفش( پای در رکاب ِخنگ آورد و رو به بخارا نهاد و چنان با شتاب رفت که زره 
و کفش امیر را دو فرسنگ جلوتر به او رساندند و عنان اسب تا بخارا هیچ باز نگرفت )نظامی 

سمرقندی، 1388: 55(.
در واقع خودکامگی سلطان چرخش امور را سخت و دشوار می سازد و شعر شاعران 
درباری به مثابه روغنی که چرخ دنده های قفل شده تدبیر و سیاست را به حرکت در می آورد، 

در زمان سختی و صعوبت، روانی و جنبش را به ارمغان می آورد.

سخن آخر
کوشش این نوشتار بر این اهتمام استوار بود که دو حیطه دانش ورزی سیاست و ادبیات فارسی 
را )که در نزد شاعران و ادیبان این مرز و بوم به هم آمیخته و در هم آغشته بوده اند اما به 
واسطه سیطره نگاه تخصص گرایی به دو رشته مجزا در دپارتمان های مختلف تبدیل شده اند( 
به یکدیگر نزدیک سازد و تلنگری باشد بر ذهن سیاست اندیشان و ادیبان این دیار. بر خالف 
جداسازی رشته ها، واقعیت تودرتو، پیچیده و در هم تنیده است. شعر حیطه و عرصه جدایی 
فارغ از دغدغه رشد و توسعه یک کشور نیست. گفته اند: »جامعه ای که شعر ندارد، گنگ 
می شود و جامعه ای که گنگ شود به سمت انحطاط می رود« )داوری اردکانی، 1388: 56( و 
شگفت آن که جامعه ما شعر داشته و روی سوی انحطاط برده است! این مهم شاید از آن رو 
باشد که به شعر از نگاه تأمل و دریچه تدبر ننگریسته ایم. باز گفته اند که: »شعر در جامعه بسیار 
مهم است. نه این که شعر حالل مشکالت باشد. شعر نان و آب مردم نیست، بلکه به عنوان 

1. ِخنگ: اسب سفید
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نشانه همانند رنگ رخساره است که از سالمت و بیماری و غم و شادی خبر می دهد« )داوری 
اردکانی، 1388: 47(. شعر می تواند دماسنج جامعه باشد و برای اندیشه ورزانی که برآنند تا به 

فراز و فرودهای جامعه خویش متأمالنه بنگرند، حکم کیمیا دارد. 
زندگی مدرن آرام آرام شعر را از زندگی و شیوه زیست ایرانی بیرون می راند و دیوار سیمانی 
قرن، روح میناکار، مینیاتوردوست، طرب ناك و طبیعت گرای سنتی ایرانی را به جدال طلبیده 
است. اگر شعر بر این تقدیر قرار گرفته که از زیست ما خارج شود، دست کم آن را به یک رشته 
و یک حیطه خاص از دانش اختصاص ندهیم. تاریخ ایران بهترین گواه است بر آن که ایرانی به 

شعر زنده بوده است. آیا در زیست ایرانیان آینده شعر باقی خواهد ماند؟
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Typology of Persian Poetry 
from the Perspective of Political Literature
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Abstract
Among the various and different categories provided for the political thoughts in 
Islam and Iran, the emphasis is usually on political jurisdiction, political philosophy, 
political theology and Siyāsatnāma (Book of Government); but the most Iranian 
area of thinking in Islamic Iran must be sought in poetry. Because the Iranian sphere 
of thought is poetry. Most jurists, philosophers, theologians and mystics of Persia, 
when wanted to freely express their heart, have relied on poetry.

However, unfortunately, due to the extreme specialization of academic 
courses and lack of interdisciplinary studies, political literature is not considered 
as an important subject in intellectuals thinking and academic considerations.

This paper invited thinkers to systematically focus on this interdisciplinary 
course and seeking typology of poetry based on its political function. Political 
literature (including poem and the rhythmic prose) has been divided to the 
heroic and patriotic literature, critical literature, reformist literature, praising 
literature, resistance literature and social and political satire; Ferdowsi, Hafez, 
Saadi Shirazi, Unsuri Balkhi, Saif Farghani, Nasir Khusraw, Ubayd Zakani are 
the representatives of these literary types that have been studied in this paper.
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Saif, Nasir Khusraw, Ubayd, Political Thoughts in Islam and Iran
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