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چکیده
ادب اعتراضی به عنوان یک نوع ادبی مشخص در ادبیات ما مطرح نبوده است ،اما در مضامین
تمامی انواع ادبی ،قابل دریافت است .یکی از نمودهای آن در ادبیات عرفانی است .ادبیات عرفانی بستر
مناسبی برای بازگویی انواع اعتراضهاست .عارف با توجه به رسالت اخالقی خود در برابر
ناهنجاریهای مختلف جامعه اعتراض میکند و در صدد این است که انسان را به وارستگی برساند.
یکی از پربسامدترین اعتراضها در عرفان ،اعتراض به اوضاع جامعه است که در نظر ما ،شاعران عارف
با هدف اعتراض به اوضاع اجتماعی و اخالقی جامعه به عرفان گراییدهاند .در این مقاله اشعار سنایی و
مولوی به عنوان دو شاعر برجستۀ عرفان در زمینۀ اعتراضهای اجتماعی بررسی شده است .بررسی
نشان میدهد زمانۀ زندگی دو شاعر با ناهنجاریهای سیاسی -اجتماعی و دینی وسیعی روبهروست
که در شعر آنها منعکس شده است .سنایی با صراحت بیشتر و مولوی در الیههای پنهان تمثیلها به
جامعۀ نابسامان اعتراض کردهاند .مهمترین اعتراض مشترک آنها به جامعۀ مستبد و بیدین است و از
اقشار مردم به حکومتداران ظالم و جاهل ،صوفیان ریاکار و شهوتپرست و مردمی که از اخالق
انسانی دور شدند ،اعتراض کردهاند .هر دو نیز در اعتراض به اوضاع و وضعیت اقشار مردم ،سعی
میکنند با آشنا ساختن انسان به اصل الهی خویش از ناهنجاریهای اجتماع بکاهند.
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 -1مقدمه
یکی از رسالتهای اصلی ادبیات این است که بازنمود واقعی از اوضاع اجتماعی باشد،
«باید متوجه بود که ادبیات و جامعه هر دو در حال تحول و تحرک میباشند و در
یکدیگر تأثیر متقابل مینمایند» (زرینکوب .)73 :1388،شاعری که به اجتماع تعهد دارد،
به یقین در برابر نابسامانیها واکنش نشان میدهد؛ زیرا «شاعر خود انسانی است که در
اجتماع به سر میبرد و آنچه به او الهام میشود واقعیتهایی است که در اجتماع بر او
میگذرد» (شهیدی .)60 :1365،نگاهی از سر تأمل به ادبیات غنی کشورمان ،ما را بر این
نکته واقف میدارد که بگوییم با بررسی و تحلیل اشعار شاعران برجسته ،میتوانیم
بازنمودی واقعی از جامعۀ ایران به دست بیاوریم .این امر در شعر کالسیک در الیههای
پنهان انواع ادبی و در شعر معاصر اندکی آشکارتر است .نکتۀ مورد توجه این است که در
تمامی این اشعار ،نوعی ادب اعتراض قابل مشاهده است که گاهی به صورت مستقیم و
با صراحت و در مواقعی با توجه به خاصیت ادبیات و محافظهکاری شاعران به صورت
غیرمستقیم با شگردهای ادبی آمده است .از جمله انواع ادبی که بهترین بستر بررسی
اعتراضهای اجتماعی را در ادبیات ما یافته است ،ادبیات عرفانی است .زمینۀ اصلی شعر
عرفانی ،جامعه است .شاعران عارف با اعتراض به ناهنجاریهای اجتماعی ،مخاطب را به
عرفان و اخالق انسانی دعوت کردهاند ،از همینرو میتوان در تحلیل و تفسیر اشعار
عرفانی ،انواع اعتراض بویژه اعتراضهای اجتماعی را دریافت.
اعتراضهای اجتماعی قبل از سنایی به طور جدی در شعر ناصرخسرو وارد شده
بود .سنایی نیز بعد از تحول فکری ،وقتی به عرفان روی آورد و از مدح کنارهگیری
کرد ،به مقابله با شاعران مداح و شعر فروش پرداخت .به این ترتیب ادب اعتراض با
عنوان شعر اعتراضی با سنایی ادامه پیدا کرد (پشتدار .)17 :1385 ،بعد از سنایی راه او
را شاعرانی چون عطار ،مولوی ،حافظ و  ...ادامه دادند ،بدین گونه شعر اعتراضی که
در الیههای عرفان سنایی شکل گرفته بود ،در کنار اندیشههای عرفانی دیگر در شعر
شاعران عارف وارد شد .مولوی نیز در تمثیلهای عرفانی به صورت مستقیم و غیر
مستقیم به اندیشههای اجتماعی و نقد جامعۀ خود پرداخته است .هر دو شاعر
نگاهشان به اجتماع و انسان است ،صدای اعتراض آنها را از اشعار عرفانی میشنویم.
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به نظر ما هر دو از انتقادهای اجتماعی به انتقادهای عرفانی رسیدهاند و در پی آن
هستند تا از انسان ،یک انسان کامل با تمام ویژگیهای متعالی آن بسازند.
 -1-1بیان مسأله وسؤاالت تحقیق
ادبیات اعتراضی همانطور که از عنوان آن پیداست ،ادبیاتی است که در آن
شاعر یا نویسنده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،به چیزی اعتراض میکند
«ادبیات اعتراض  protest literatureادبیاتی که هدف از انتشار آنها اعتراض نسبت
به چیزی معموالً اعتراض به اوضاع سیاسی است» (پورممتاز .)395 :1372 ،ستیزه و
انتقاد ،مشخصۀ اصلی این نوع ادبی است .به طور کلی «ادب اعتراض یا ادب ستیز به
آن دسته از آثار ادبی (نظم یا نثر) در ادبیات جهان اطالق میشود که به نوعی روح
انتقاد یا اعتراض یا مقاومت شاعر یا نویسنده را در برابر عوامل تحمیلی اجتماعی و
سیاسی حاکم منعکس کرده است» (پشتدار .)158 :1389 ،از آنجا که اعتراض در
جهت بهبود شرایط است ،این ادبیات ،ادبیاتی آرمانگرا است که جوهرۀ تعهد
اجتماعی دارد« .ادبیاتی پویا ،آرمانگرا و مدافع ارزشهای واال و راستین انسانی
است؛ ادبیاتی که نابرابری را بر نمیتابد و هرگز نمیتواند از کنار تفاوتهای ناروا،
بیتفاوت بگذرد؛ حتی اگر این بیتفاوت بودن و برنتابیدن نارواییها ،جز از راه
جانفشانیها و از خود گذشتگیها ،مقدور نباشد» (سلطانی فرگی.)12 :1388،
مایههای شعر اعتراضی در ادبیات ما در همۀ دورههای ادبی بوده است ،اما
پیدایش شعر اعتراضی در قالب یک نوع ادبی در ادبیات معاصر بعد از مشروطه،
همزمان با انتقادهای اجتماعی -سیاسی شاعران از اوضاع جامعه مطرح گشت ،تا
قبل از آن نوع ادبی به عنوان ادب اعتراض در ادبیات نداریم و در تقسیمبندی
کالسیک و موضوعات شعر و ادب فارسی از آن یادی نشده است (پشتدار،)7 :1385 ،
البته ادب اعتراض در همان ادبیات معاصر نیز تاکنون وجهۀ مشخص به خود نگرفته
ولی در تحقیقات ادبی وارد شده است .با رویکردهای ادب اعتراضی بسیاری از اشعار
شاعران کالسیک در این نوع ادبی قرار گرفتند و میتوان انواع اعتراضهای غنایی،
عرفانی ،سیاسی -اجتماعی ،فلسفی ،تعلیمی و اخالقی را در ادبیات یافت؛ حتی هجو
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و هزلهای شاعران نسبت به هم نیز در نوع ادب اعتراضهای شخصی میتواند قرار
بگیرد ،اما مهم ترین نوع اعتراض که اغلب ادب اعتراض بدان مصطلح شده،
اعتراضهای سیاسی -اجتماعی است .در ادبیات مهمترین توجه به آن را در شعر
ناصرخسرو ،سنایی ،عطار ،مولوی ،سعدی ،عبید زاکانی ،حافظ میبینیم .توجه به
جامعه و اعتراض اجتماعی در قرون اولیه شعر فارسی چندان رواج نداشت.
«آغازگران ادب اعتراض در حوزۀ نظم به طور برجسته در قرون سوم تا پنجم
ناصرخسرو و سنایی غزنوی هستند .سنایی نیز در این عرصه اجتماعیتر و
اصالحطلبانهتر به میدان آمد و مسیر اصالت شعر و شاعری ممدوح را بنیادی استوار
نهاد که در ذهن و زبان شاعران بزرگ بعدی تا امروز تأثیراتی آشکار و ارزشمند به
جای گذاشته است .پس از این دو ،شاعران فرهیختهای چون نظامی گنجوی،
خاقانی شروانی ،عطار نیشابوری ،جاللالدّین محمّد بلخی ،سیفالدّین فرغانی و
سعدی در زهد و پند و خواجوی کرمانی ،حافظ ،جامی ،صائب و ملکالشعرای بهار
تا امروز و اکثر گویندگان پارسیگو ،ستودنیها را ستودهاند و ناشایستها را در
اشعار خود تقبیح کردهاند؛ یعنی عناصر ارزشمندی چون عدالت ،شجاعت ،عفت و
دینداری و خردورزی و آزادی و انسان دوستی را از سویی ستایش کردهاند و از
سویی هرگونه ناراستی و نادرستی و بیعدالتی و ظلم و ستم و فسق و فجور را
تقبیح کردهاند» (پشتدار.)157 :1389 ،
در ادب کالسیک اوج توجه به ادب اعتراض ،قرنهای ششم ،هفتم و هشتم
است .در این قرون ،جامعۀ ایران درگیر نزاع و آشوبهایی بود که از نگاه تیز شاعران
متعهد دور نمانده است .صفا دربارۀ شعر اجتماعی این سه قرن گفته است« :شعر
انتقادی که در قرن ششم در ادبیات فارسی رواج فراوان یافته بود ،در قرنهای هفتم
و هشتم به علّت آشفتگی اوضاع زمان ،میدان مساعدی برای توسعه پیدا کرد .در این
دو قرن که دورۀ استیالی مغوالن و حکومتهای غیرصالح بر ایران بود ،مفاسد
اجتماعی رواج روزافزون یافت و به همان نسبت هم انتقادات اجتماعی ،شدیدتر و
سختتر شد» (صفا1378 ،ج.)333 :2
شعر سنایی و مولوی نیز در صدر شعر اعتراضی این قرون قرار گرفته است« .اگر
بخواهیم فهرستی از نقاط ضعف جامعه و کاستیهای موجود در نظام زندگی
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اجتماعی مردم ایران به دست آوریم ،شعر سنایی شاید بهترین سند اینگونه مسائل
باشد» (شفیعیکدکنی .)41 :1390،در مثنوی و غزلیات شمس نیز اگر با تأمل بنگریم
«نکتۀ عمدهای که در آثار او بویژه در مثنوی و در غزلیات کامالً مشهود است مربوط
است به تجارب خاص وی از مسایل اجتماعی و ادراک و احساسی عمیق از آنچه
مربوط به مردم روزگار و اجتماع دورانش میباشد و او آنچه را که در زندگی همگانی
به صورتی قابل طرح می دیده با دریافتی حکیمانه در فحوای اشعارش نمایانده
است» (مباشری.)107 :1389 ،
در این مقاله ،اشعار سنایی به عنوان پیشگام شعر عرفانی و اشعار مولوی به
عنوان تکمیلکنندۀ شعر عرفانی به لحاظ دارا بودن اعتراضهای اجتماعی بررسی و
مقایسه شده است .سؤاالت اصلی تحقیق این است:
1ـ آیا روحیه اعتراض در اندیشه سنایی و مولوی وجود دارد؟
2ـ دو شاعر در حوزه اعتراضات اجتماعی ،به چه مواردی در جامعه معترض
هستند؟
3ـ شیوههای اعتراض در شعر آنها به چه صورت است؟
این بررسی نشان میدهد هر دو شاعر معترض اصلی جامعۀ خود هستند و البته
جامعۀ آنها تمام ویژگیهای یک جامعۀ ناهنجار را دارد .فریاد اعتراض آنها به
سردمداران حکومتی ،به طبقات خاص اجتماعی و مردم است .اصلیترین هدف آنها
از اعتراض این است که جامعهای دور از آشفتگی و بیعدالتی وجود داشته باشد و
مردمانی در جامعه باشند که ویژگی انسان کمال یافته را داشته باشند ،از همینرو
آنها اندیشههای خود را در اخالق و عرفان بسط دادهاند؛ با این هدف که انسان مسخ
شده در جامعۀ آشفته را که با استبداد و تعصب دینی اداره میشود به حقیقت الهی
خود آگاه کنند.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف ما در این پژوهش رسیدن به تعهد شاعرانه سنایی و مولوی در مواجهه با
جامعه است .همین مسأله ضرورت ایجاد میکند تا با نگاهی نقادانه و جامعهگرا شعر
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آنها را بازنگری کنیم .آنچه در ادبیات از نام آنها برجسته است ،مضامین عرفانی
است ،اما این بررسی نشان میدهد آنها کامالً به جامعه متعهد هستند که در برابر
ناهنجاریها ،کمبودها و نابرابریها و ...اعتراض کردهاند.
 -3-1پیشینۀ تحقیق
بررسی انواع شعر اعتراضی به عنوان «ادب اعتراض و شعر اعتراضی» در چند
دهۀ اخیر در تحقیقات رونق گرفته است .به ادب اعتراض در شعر سنایی در
کتابهایی که در مورد زندگی و شعر او نوشته شده ،اشاره شده است؛ از جمله
شفیعیکدکنی در کتاب «تازیانههای سلوک» و مهدی زرقانی در کتاب «افقهای
شعر و اندیشۀ سنایی غزنوی» به چهرۀ معترض سنایی اشاره کردهاند .در بررسی
شعر مولوی ،در کتابهای متعددی که دربارۀ او نوشته شده به مسائل اجتماعی در
شعرش اشاره کردهاند؛ از جمله کتاب «فرهنگ اجتماعی عصر مولوی» از محبوبه
مباشری که در سال  1389چاپ شده است یا کتابهای جامعهشناسی ادبیات که
در بخش کوچکی به این مسأله پرداختند ،اما در این کتابها دربارۀ رویکرد اعتراض
و انتقاد مولوی از جامعه مطلبی نیامده است ،همچنین پایاننامه و مقالۀ مشخصی
نیز با این موضوع و عنوان چاپ نشده است؛ هر چند میتوان در مقالههایی که با
رویکردهای اجتماعی در شعر او نوشته شدهاند ،به طور ضمنی اشاره به اعتراضهای
اجتماعی را دید؛ به عنوان نمونه مقالۀ «بازتاب مسایل اجتماعی فرهنگی در مثنوی
معنوی موالنا (نگاهی به مثنوی از منظر جامعه شناسی ادبیات)» از فرهاد
طهماسبی که در مجلۀ ادبیات حماسی چاپ شده است ،نویسنده در این مقاله 90
قصۀ مثنوی را با نقد اجتماعی بررسی کرده است .او در چکیدۀ مقاله گفته است:
«در این پژوهش بیشتر به یکی از الیههای متن یعنی مسایل اجتماعی -فرهنگی و
نقطۀ عزیمت در روایتها که همانا واقعیتهای خوب یا بد اجتماعی -فرهنگی است
توجه شده است .نتیجۀ به دست آمده ،جامعۀ عصر شاعر را گرفتار آداب و رسوم
تقلیدی ،ستم ،فساد ،دروغ و ریاکاری ،بالهت و جهل ،سطحی نگری ،ستیز ،قتل،
دزدی و  ...نشان میدهد» (طهماسبی .)270 :1389 ،در مورد مقایسۀ شعر دو شاعر
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نیز پژوهشها اندک است و مقایسۀ جامعهشناختی شعر آنها با رویکرد شعر اعتراضی
صورت نگرفته و این تحقیق به دلیل سعی در شناساندن عقاید مشترک دو شاعر در
اعتراض اجتماعی ،تازگی دارد.
 -2بحث و بررسی
 -1-2عصر زندگانی دو شاعر
طبیعتاً برای بررسی اعتراضهای اجتماعی باید به دورهای که شاعر زندگی کرده
است ،توجه داشت .سنایی با اختالفاتی که در کتابها در مورد تاریخ والدت و وفات
او آمده ،از نیمۀ دوم  530تا  450هجری قمری زندگی کرده است؛ بنابراین نیمۀ
دوم قرن پنجم و نیمۀ اوّل قرن ششم هجری زمانۀ زندگی اوست .او در شهر غزنین
به دنیا آمد ،همانجا نیز از دنیا رفت .در طول زندگی مسافرتهایی به شهرهای
خراسان مثل شهر بلخ ،سرخس ،هرات و نیشابور داشته و همچنین به زیارت کعبه
مشرف شده و در اواخر عمر به غزنین بازگشته است (سنایی :1388 ،مقدّمه 35 :ـ .)36
محدودۀ جغرافیایی غزنین تا خراسان بستر جامعۀ تاریخی شعر اوست؛ زیرا او
اصلیترین دورۀ شاعریاش را در غزنین گذرانده است .در این دوره در صحنۀ
سیاسی ایران  ،حکومت غزنویان در کشاکش قدرت با سلجوقیان ،قدرت خود را از
دست داد و به حکومتهای محلی تنزل یافت .در خراسان دولت مقتدر سلجوقی
روی کار آمد و حکومت محلی غزنین به دست غزنویان ولی زیر نظر سلجوقیان اداره
میشد .شیوۀ حکومتداری آنها نیز توأم با استبداد بود .این مسأله بر زندگی مردم
شهر بسیار تأثیر گذاشته و شرایط نامطلوبی ایجاد کرده بود ،از همه مهمتر اینکه
آنها درگیر نزاع داخلی بر سر قدرت بودند و به امور جامعه توجه نداشتند و فقر،
جهالت ،استبداد ،بیدینی ،ریاکاری در جامعه رواج یافته بود .عالوه بر این اوضاع،
قبایل غز نیز پیوسته به ایران بویژه خراسان حمله میکردند.
حدود هفتاد سال بعد از زمانی که سنایی در  530از دنیا رفت ،در سال 604
مولوی در بلخ به دنیا آمد .در آن زمان ،غزنویان به کلی کنار رفته بودند و اقتدار
دولت سلجوقیان د ر ایران شکسته شده بود و آنها در آسیای صغیر دولت سلجوقیان
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روم را تشکیل داده بودند .در صحنۀ سیاسی ایران خوارزمشاهیان جای آنها را گرفته
بودند .در بلخ نیز محمد خوارزمشاه حکومت میکرد .شیوۀ حکومتداری وی نیز
آمیخته با استبداد بود و همچنین درگیر نزاع داخلی بودند ،اما مهمتر از آن حملۀ
ویرانگر مغول بود که زندگی تمام مردم ایران را تحت تأثیر قرار داد .در این دوره
مولوی کمی قبل از حملۀ مغول همراه خانواده ،بلخ را برای همیشه ترک کرد و به
روم رفت .پدرش بهاءولد ابتدا به الرنده رفت ،اما پادشاه وقت قونیه که در آن زمان
«عالءالدوله کیقباد سلجوقی» بود ،بهاءولد را به قونیه آورد و آنها در قونیه ماندند تا
اینکه مولوی در سال  672در همان شهر از دنیا رفت .تمام سالهای زندگی بویژه
اوج جوانیاش با خاطرۀ خونآشام مغول گذشت .مغول که شهر به شهر ویران
میکرد عاقبت به روم نیز رسید .با اینکه سلجوقیان روم قبول ایلی کردند ،ولی
مغوالن سرانجام آنجا را فتح کردند .در زمانی که مولوی آنجا بود شهر میان سه
برادر سلجوقی در آتش جنگ و خونریزی بر سر قدرت میسوخت و انواع
نابسامانیها در آنجا ایجاد شده بود تا اینکه «چون این سه برادر یعنی عزالدین
کیکاوس و رکنالدین قلیج ارسالن و عالء الدین کیقباد با یکدیگر اختالف داشتند به
تدبیر صاحب شمس الدین جوینی اصفهانی و فرمان هالکو مقرر گردید که هر سه در
پادشاهی شریک باشند و صاحب شمسالدین وزرات آن سه را برعهده گیرد»
(مشکور .)104 :1350 ،مولوی در ظاهر دور از هیاهوی اختالفها با پادشاهان حتی
امیران مغول رابطۀ خوبی داشت و در دنیای عرفانی خود زندگی میکرد ،اما همۀ
حوادث تلخ روزگارش را در البهالی تمثیلهای مثنوی و عاشقانههای غزلیات شمس
آورده است.
عالوه بر آشفتگی اوضاع سیاسی ،مهمترین وجهۀ نابسامانی اجتماعی در روزگار
س نایی و مولوی ،نبود یک ثبات دینی بود که جامعه را به آشفتگی میکشاند .در
ساختار مذهبی ایران اختالفات فرقههای اسالمی که از قرن پنجم هجری آشکار
شده بود و کار مشاجرات به دستهبندیها و زد و خوردهای خونین کشیده شده بود
(همایی )62 :1368 ،در قرن ششم با روی کار آمدن ترکان سلجوقی به اوج رسید.
گفتهاند قرن ششم «قرن تسلّط ترکهای سلجوقی بر ممالک ایران و دورۀ شیوع
تعصب و خرافات و سرگرمی به ظواهر شرع و نزاعهای مذهبی بین فِرق مختلفۀ
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اسالمی و دشمنی اهل علم با یکدیگر و غلبۀ ظواهر خشک بر فلسفه و بحث علمی
آزاد و استخدام علم و دانایی برای منظور مجادالت مذهبی و محدود ساختن مباحث
علمی به احساسات مذهبی است» (غنی .)406 :1380،سنایی نیز در این عصر خفقانی
زندگی میکرد و از نزدیک شاهد این آشفتگیها بود« .در عصر سنایی تثبیت نوعی
ایدئولوژی اشعری و نظام فقاهتی حنفی ـ شافعی ،در خراسان همه جوانب زندگی را
به یکنواختی و تکراری بودن واداشته است» (شفیعیکدکنی.)54 :1390 ،
دورۀ زندگی مولوی نیز ادامۀ همین اختالفهاست .دولت سلجوقیان با همان
نگرش دینی در قونیه حکومت میکردند و عالوه بر اختالف فرقههای اسالمی ،با
دین مسیحیت که در آنجا رواج داشت اختالف داشتند تا جایی که در جریان نزاع
داخلی میان سه برادر ،آرامش نسبی که با میانجیگری وزیر و هالکوی مغول میان
آنها ایجاد شده بود ـ و این آرامش از  644تا  655هجری بود ـ به خاطر اختالفاتی
که از دین برخاسته بود ،از میان رفت .رکنالدین ،عزالدین را به بهانۀ اینکه دین
مسیحی را پذیرفته است ،زندانی کرد (مشکور .)104 :1350 ،در جامعه ،تعصبات دینی
چنان رواج داشت که عدهای سودجو که شاعران از آنان با عنوان زاهدان ریاکار و
صوفیان نابکار نام میبرند ،حقیقت دین را از میان برده بودند و این مسأله از نگاه
سنایی و مولوی دور نمانده است .با این شرایط اجتماعی ،مهمترین اعتراضهایی که
دو شاعر در شعرشان آوردهاند و با وجود فاصلۀ زمانی که میان شاعریشان وجود
دارد ،اندیشههایشان مشترک است .اعتراض به استبداد ،ظلم و ستم شاهان ،اعتراض
به ریاکاری زاهدان و جهالت مردم است که هر کدام با ذکر نمونههایی از دو شاعر
آشکار است.
 -2-2شیوه های اعتراض دو شاعر
بررسی شعر اعتراضی سنایی نشان میدهد وی در اعتراض صریحگو است.
«فریاد اعتراض وی پر از درد و زاری ،پر از بیم و نومیدی و پر از نیش و سرزنش
بود .دنیای روزگار خود را می دید و مردم را که بدان دل خو کرده بودند
مینگریست ،حیرت میکرد و با خشم و نفرت بانگ بر میداشت که اینجا هیچ جای
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امید نیست .آخر جهانداران و جهانجویان گذشته کجا رفتهاند» (زرینکوب:1367،

 ،)110اما مولوی چون سنایی صراحت گو نیست ،گرچه در مواقعی با واژگان و لحن
صریح اعتراضش را اعالم میکند ،اما در بافت معنایی ،اعتراض را باید در تمثیلهای
او پیدا کرد .تمثیل«یک روایت گسترش یافتهای است که حداقل دو الیۀ معنایی
دارد :الیۀ اوّل همان صورت قصّه است (اشخاص و حوادث) و الیۀ دوم ،معنایی ثانوی
و عمیقتری است که در ورای صورت میتوان جست و به آن روح تمثیل میگویند»
(فتوحی .)154 :1384،مولوی مهمترین شگرد ادبی که به کار برده ،تمثیل است ،
« بدون تأمل در حکایات و تمثیالت نفوذ در دنیای مثنوی ممکن نیست» (زرینکوب،
 .)163 :1366موالنا میگوید با تمثیل مطلب مورد فهم عام قرار میگیرد:
این مثل چون واسطه است اندر کل

واسطه شرط است بهر فهـم عـام
(مولوی)831 :1360،

 -3-2مضامین اعتراضی
 -1-3-2اعتراض به ناهنجاریها در جامعه

آنچه از شعر سنایی گویاست ،این است که او هرگز نتوانسته نگرشی چون نگرش
شاعران مداح به جامعه داشته باشد« .شاعری است نگران پیرامون خویش و سخت
در ستیزه با نارواییهای اجتماعی و بیداد حکّام و فرمان روایان و همین نقطه است
که شعر او را در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی و سیاسی زبان فارسی در میآورد
و از این لحاظ میتوان او را بزرگترین سرایندۀ شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات
کالسیک فارسی دانست» (شفیعیکدکنی 39 :1390 ،ـ  .)40اعتراض اجتماعی به جامعۀ
آشفته در تمامی آثار او آمده است« .در قصاید اجتماعی و مثنویهایش بویژه در
کارنامۀ بلخ به انتقادات اجتماعی پرداخت و این نوع ادبی را هم متحوّل ساخت.
بسیاری از سنّتها و باورهای اجتماعی و دینی و اخالقیّات نادرست را به نقد کشیده
و در غزلهای قلندرانۀ خود به ستیز با جامعۀ ریازدۀ عصر برخاسته و اعتراض خود
را به معیارهای جامعۀ آن روز نشان میدهد» (الهوری.)12 :1385 ،
در اعتراض به چنین جامعهای هیچ کس از تیررس دید او پنهان نمانده است.
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وی بیپروا و ب ا خشم ،به هر کس اعتراض کرده است .شاعر در قصیدۀ زیر به تمامی
اقشار مهم جامعه اعتراض میکند و معتقد است هیچ کس در راستای وظیفۀ خود
عمل نمیکند؛ پادشاه در پی شهوت و آز حکومت میکند ،وزرا و امرا فاسد و
ظالماند ،فقیهان ،فقه را برای ریاکاری میخوانند ،عالمان در وعظهای خود به فکر
تعصب خود هستند ،صو فیان شهوت و شکم برایشان مهم است و زاهدان دچار
غرورند؛ به همین ترتیب حاجیان ،غازیان ،فاضالن ،متکلمان ،منجمان ،طبیبان هیچ
کدام به رسالت کاری خود نمیاندیشند:
پادشــــا را ز پــــی شــــهوت و آز

رخ به سیمین بر و سیمین صنمست

امـــرا را ز پـــی ظلـــم و فســـاد

دل به زور و زر و خیل و حشمسـت

ســگ پرســتان را چــون دم ســگان

بهر نان پشت دل و دین به خمسـت

فقهــا را غــرض از خوانــدن فقـــه

حیلـــهی بیـــع و ریـــا و سلمســـت

علمـــا را ز پـــی وعـــظ و خطـــاب

جگــر از بهــر تعصــب بــه دمســت

صـــوفیان را ز پـــی رنـــدان کـــام

قبلهشان شاهد و شـمع و شکمسـت

زاهــــــدان را ز بــــــرای زه و زه

«قــل هــواد احــد» دام و دمســت

حاجیــــان را ز گــــدایی و نفــــاق

هوس و هوش بـه طبـل و علمسـت

غازیــان را ز پــی غــارت و ســهم

قــوت از اســب و ســالح و خدمســت

فاضـــالن را ز پـــی الف فضـــول

روی در رفع و جر و جزم و ضمست

مــــــــتکلم را از راه خیــــــــال

غـــم اثبـــات حـــدوث و قدمســـت

چــــرخپیمــــای ز بهــــر دو دروغ

ب ـه ســیه مســطر و شــکل رقمســت

مــرد طــب را ز پــی خلعــت و نــام

همــه اندیشــهی او بــر سقمســت

مــرد دهقــان ز پــی کســب معــاش

از ســتور و خــر و خــرمن خرمســت
(سنایی)82 :1388،

در میان مسائل حکومتی ،مهمترین مسأله برای وی عدل است که جامعه را از
استبداد رها میکند .سنایی پیوسته به عدالت و پرهیز از ظلم تأکید کرده است ،اما
در زمانۀ زندگی او مهمترین چیزی که در جامعه وجود ندارد ،عدالت است .در بیت
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زیر آن را همانند سیمرغ میداند ،همانطور که سیمرغ وجودش افسانه است و
واقعیت ندارد ،عدالت در زمانۀ او نیز حکم سیمرغ را یافته است:
پادشــــا را ز پــــی شــــهوت و آز

رخ به سیمین بر و سیمین صنمست

معـــدلت انـــدرین زمانـــهی شـــوم

شــد چــو ســیمرغ و کیمیــا معــدوم
(همان)135:

او عالوه بر اینکه به صراحت به نبود عدالت اعتراض میکند ،در اثنای مدح نیز
پادشاهان را به عدل و داد توصیه میکند ،به عنوان نمونه در «حدیقهالحقیقه» در
ضمن مدح بهرامشاه ،بارها وی را به عنوان شاه عادل ستوده است و ضمن ستایش
اعتراض خود را به عدم توجه شاه نسبت به عدالت بیان میکند و به او نصیحت
میکند عدل را مهم بشمارد:
عــدل کــن زآنکــه در والیــت دل

دَرِ پیغمبــــری زنــــد عــــادل

در شــبانی چــو عــدل کــرد کلــیم

داد پیغمبــــریش الــــه کــــریم

عــدل در دســت آنکــه دادگرســت

نــاوک مــرگ را قــوی س رســت

مـــرگ را هـــیچ نایـــد از عـــادل

زآنکـــه دارد ز عـــدل عـــادل دل

شـــاه پلـــردل ســـتیزهکـــار بـــود

شــاه بــددل همیشــه خــوار بــود

شــاه عــادل میــان نیــک و بدســت

تیز و ظالم هالک خلق و خودست

بـــر میانـــه بـــود شـــه عـــادل

نبـــود شـــیرخو نـــه اشـــتردل

مللــــک را شــــاه ظــــالم پلــــردل

بـــه ز ســـلطان عـــاجز عـــادل
(سنایی)402 :1387 ،

در پایان شعر هم میگوید که آه مظلوم میتواند بر شاه ناعادل و ظالم اثر
بگذارد؛ بنابراین پادشاه باید پیوسته از آن بترسد.
مولوی نیز همچون سنایی معترض جامعۀ ناهنجار است که در آن همۀ ارزشها
واژگونه شده است .در دفتر ششم در ادامۀ تمثیل«فقیر روزی طلب »...میگوید در
این دنیای دو رنگی ،ارزشها واژگون است:
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این زمـان سـرها مثـال گـاو پـیس

دوک نطق اندر ملل صد رنگ ریس

نوبـــت صدرنگیســـت و صـــددلی

عالم یـک رنـگ کـی گـردد جلـی

نوبــت زنگســت رومــی شــد نهــان

این شبسـت و آفتـاب انـدر رهـان

نوبت گرگسـت و یوسـف زیـر چـاه

نوبــت قبطســت و فرعونســت شــاه
(مولوی)1134 :1360 ،

مولوی پادشاهان و حاکمان را نمونۀ واقعی استبداد در جامعه معرفی کرده است.
در پاسخ عرفانی خود به ظلم و استبداد شاهان در جامعه ،آنها را به اندیشیدن در
عاقبت کار خویش دعوت میکند .از نظر او عاقبت ظلم تباهی است .تمثیل «شیر و
نخجیران» نمونۀ استبداد در قشر پادشاهان است که مولوی در آن ،ستم و ظلم
پادشاهان و عاقبت آن را بیان کرده است:
چاه مظلم گشـت ظلـم ظالمـان
هر که ظالمتر چهش بـا هـولتر
ای که تو از جاه ظلمی میکنـی
گرد خود چون کرم پیله بر مـتن
مر ضعیفان را تو بیخصمی مدان

این چنین گفتند جملهی عالمان
عــدل فرمودســت بتــر را بتــر
دانک بهر خویش چاهی میکنی
بهر خود چه میکنی انـدازه کـن
از نبــی ذا جــاء نصــر اد خــوان

گر تو پیلی خصم تو از تـو رمیـد
گر ضعیفی در زمین خواهد امان

نــک جــزا طیــرا ابابیلــت رســید
غلغــل افتــد در ســ اه آســمان
(همان 64 :ـ )65

در تمثیل«حکایت مات کردن دلقک سید شاه ترمذ را» استبداد شاهان را به
روشنی تبیین کرده است .در این تمثیل دلقکی با شاه ترمذ شطرنج بازی میکند و
شاه میبازد و از او خشمگین میشود و او را میزند .بار دوم نیز دلقک شاه را میبرد،
این بار فرار میکند و زیر لحاف پنهان میشود و در دلیل این کار میگوید نمیتواند
آشکارا به او بگوید که او را مات کرده است؛ زیرا از خشم او میترسد:
شــاه بــا دلقــک همــی شــطرنج باخــت
گفــت شــه شــه و آن شــه کبــرآورش

مــات کــردش زود خشــم شــه بتاخــت
یــک یــک از شــطرنج مــیزد بــر ســرش
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کــه بگیــر اینــک شــهت ای قلتبــان
دســـت دیگـــر بـــاختن فرمـــود میـــر
باخــت دســت دیگــر و شــه مــات شــد
بــر جهیــد آن دلقــک و در کــنج رفــت
زیـــر بالشـــها و زیـــر شـــش نمـــد
گفت شه هی هی چه کردی چیست این

صــبر کــرد آن دلقــک و گفــت االمــان
او چنــان لــرزان کــه عــور از زمهریــر
وقــت شــهشــه گفــتن و میقــات شــد
شش نمـد بـر خـود فکنـد از بـیم تفـت
خفــت پنهــان تــا ز زخــم شــه رهــد
گفـت شــهشــه شــهشــه ای شــاه گــزین

کــی تــوان حــق گفــت جــز زیــر لحــاف
ای تــو مــات و مــن ز زخــم شــاه مــات

بـــا تـــو ای خشـــمآور آتشســـجاف
مــیزنم شــهشــه بــه زیــر رختهــات
(همان)1002 :

آنچنان که در مثنوی آشکار است ،در جامعۀ او جاهالن بر مسند حکومت
نشستهاند و از روی جهل ،ظلم میکنند .در ابیات زیر او بر جهل تأکید کرده است و
به این مسأله اعتراض کرده که در زمانهاش جاهالن بر مسند نشستهاند و با جهالت
خود ،مردم را به قعر نابودی میبرند:
آنــچ منصــب میکنــد بــا جــاهالن
عیب او مخفیست چون آلـت بیافـت
جمله صـحرا مـار و کـژدم پـر شـود
مال و منصب ناکسی که آرد به دست
یــا کنــد بخــل و عطاهــا کــم دهــد
شـــاه را در خانـــهی بیـــدق نهـــد
حکم چون در دسـت گمراهـی فتـاد
راه نمیدانــــد قــــالووزی کنــــد

از فضــیحت کــی کنــد صــد ارســالن
مــارش از ســوراخ بــر صــحرا شــتافت
چونـک جاهـل شـاه حکـم مـر شـود
طالــب رســوایی خــویش او شدســت
یـــا ســـخا آرد بنـــا موضـــع نهـــد
این چنین باشد عطا که احمـق دهـد
جـــاه پنداریـــد در چـــاهی فتـــاد
جــان زشــت او جهانســوزی کنــد
(همان)697 :

در پایان شعر به صراحت میگوید:
احمقان سرور شدستند و ز بـیم

عاقالن سرها کشـیده در گلـیم
(همان)697 :
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در بیت زیر از دفتر ششم بیان کرده وقتی جاهل قدرت را در دست داشته باشد
ستم در جامعه رواج مییابد:
چون سالح و جهل جمع آید به هم

گشت فرعونی جهان سـوز از سـتم
(همان)1274 :

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

بخش اصلی اعتراض سنایی به جامعۀ بیدین است .او درد دین دارد .در
جامعه اش دین فراموش گشته و جای آن را تعصبات (استبداد دینی) ،خرافات و
ریاکاری گرفته است .وقتی دین بازیچۀ تنشهای سیاسی دولتها میگردد ،مسلم ًا
اصل دین فراموش میشود ،در دورۀ زندگی سنایی و مولوی نیز وضعیت کشور
اینگونه است .با استقرار غزنویان و سلجوقیان بر صحنه سیاسی ایران ،استبداد دینی
آنها موجب از میان رفتن فضای حماسی و مردمی عهد سامانی شد و جامعۀ عصر
سنایی را به سوی فردگرایی و حاکمیت فضای تراژیک بر کل جامعۀ ایرانی سوق داد
(عباسی .)151 :1385 ،به طور کلی در این قرنها بویژه به خالف آموزههای اسالم ،دین
وسیلهای برای بهرهکشی قدرتمندان از مردم شده بود و از دین در جهت استثمار
تودۀ مردم استفاده میشد و این در حالی بود که به اصل دین بیاعتنا بودند و
همین مسأله ،مردم را از رسیدن به رشد عقالنی و اجتماعی بازداشته بود (نودهی،
.)199 :1388

شعر سنایی گواهی معتبری برای عدم دینداری جامعه است .قصایدی در
دیوانش وجود دارد که در آنها به صراحت به جامعۀ بیدین اعتراض کرده است .در
اشعار عرفانی نیز با فراخواندن مخاطب به دنیای عارفانه سعی کرده است مردم را به
دین هدایت کند .در بیت زیر می گوید در گذشته قحطی نان بود ،امّا اکنون قحطی
دین است:
دانکه وقتی قحط نان بود اندران اول قـرون

بین که اکنون قحط دینست اندرین آخر زمان
(سنایی)423: 1388،
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اعتراض او به مردم جامعه است که از دین خارج شده و مطیع هوای نفس
گشتهاند .او با صراحت و خشمی ناشی از درد و اندوه ،میگوید هیچ کس درد دین
ندارد ،این عبادت ظاهری است و از روی ریا انجام میشود:
سلیمانوار اگر خواهی همی ملک بنمای

ز بادت خنگ و ز ابـرت ادهمـی کـو

چـو در دیــن بــر خــالف امــر و نهیــی

ز کامــت نالــهی زیــر و بمــی کــو

همـــه ســـور هـــوای نفـــس ســـازند

ز آه و درد دینشـــان مـــاتمی کـــو

بــه شــرع انــدر ز بهــر طــوف کعبــه

ز چینـــی و ز زنگـــی مـــاتمی کـــو
(همان)581 :

موالنا در اعتراض به چنین جامعهای است که من ادی وحدت ادیان در مثنوی
شده است .در زندگی شخصیاش نیز هیچگاه تعصب دینی را نشان نداده است،
«حتی یک ترسای مست میتوانست در مجلس سماع او حاضر شود و شور و عربده
کند و قصابی ارمنی اگر به وی بر میخورد از وی تواضعهای شگفت میدید»
(زرینکوب.)231 :1372 ،

در تمثیل «پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب» در دفتر اول به
زیبایی ،تعصبات دینی را در جامعه در الیههای پنهانی تمثیل نشان میدهد .جامعۀ
او چنان گرفتار تعصبات دینی است که وزیر برای کشتن نصرانیها حاضر است جان
خود را از دست بدهد ،اما برای موالنا ستایش حق به هر طریقی و در هر کیشی باید
مهم باشد نه انجام امور شرعی در ظاهر؛ تمثیل «انکار کردن موسی بر مناجات
شبان» در دفتر دوم نمونۀ این تمثیل است که در آن به این نگرشهای سطحی در
دین اعتراض میکند.
موالنا در بیت زیر به ظاهرپرستی در دین اعتراض میکند و میگوید :ظاهربینان
ابلهانی هستند که به مسجد تعظیم میکنند ،اما برای اهل دل خرابی به وجود
میآورند:
ابلهان تعظیم مسجد میکننـد

در خرابی اهل دل جدّ میکنند
(مولوی)347 :1360 ،
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اصلیترین پاسخ او در اعتراض به چنین جهالتهایی در دین ،دعوت از مخاطب
به عرفان و شناختن فرع از اصل است .در تمثیل «آتش افتادن در شهر در ایام
عمر» از زبان عمر به مخاطب توصیه میکند که اهل دین را از اهل کین بشناسند و
به دنبال همنشینی با اهل حق باشند:
اهــل دیــن را بــاز دان از اهــل کــین

همنشــین حــق بجــو بــا او نشــین
(همان)183 :

در جامعۀ دینی ،زاهدنمایان و صوفیان ریاکار که با ظاهربینی در دین و تعصب
در شریعت ،اصل دین را کنار گذاشتهاند ،مهمترین قشر اجتماعی هستند که مورد
اعتراض دو شاعر قرار گرفتهاند .سنایی در ابیات زیر از «حدیقهالحقیقه» با صراحت
و خشونت زاهدان جامعه را نکوهش کرده و به آنها می گوید از این زهد ریایی توبه
کنید که با آن عزت و احترام پیدا نخواهید کرد:
زهـــــد ورزی بـــــرای مـــــرداری
تــو ازیــن زهــد توبــه جــوی نصــوح
در غم آن دمـی کـه رفـت از دسـت
هرکــه جویــای عــالم غیــب اســت
تــو نــه نیکـــی نــه قابــل نیکـــی
بـــاش تـــا نقـــش عـــز نمایـــد ذل
چــون فلــک ســال و مــه ز نــامردی

پس چه گـویی کـه مـن کـیم بـاری
ورنـــه بـــی دل روی بـــه عـــالم روح
گری و خون گری که جـایش هسـت
شمع در دست و اشک در جَیب است
مـــرد کاکـــا و کوکـــو و کـــی کـــی
بــاش تــا عــذر جــزو خواهــد کــل
گـــرد اجـــرام خـــویش میگـــردی
(سنایی)312 :1387،

شاید علت گرایش اصلی سنایی به شعر قلندرانه ،واکنش او به این اقشار اجتماع
بوده باشد« .شکلگیری غزل قلندرانۀ سنایی اعتراضی محکم به همین ریاکاریها
بود .این نوع غزل ،خود مجموعهای ناب از تقابلها و تضادهاست که اوّلین بار در
شعر سنایی نمود مییابد» (چهری و همکاران 153 :1392 ،ـ  .)154او در قصاید نیز
مضمون قلندارنه را در اعتراض به زهد ریایی آورده است .در ابیات زیر گفته است:
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تا کی از ناموس و زرق و زهد و تسبیح و نمـاز
میپرسـتی پیشـه گیـر انـدر خرابـات و قمـار

بنــدهی جــام شــراب و خــادم خمّــار بــاش
کمزن و قالش و مست و رند و دردی خواربـاش
(سنایی)311 :1388 ،

در شعر مولوی هم ،صوفیان و زاهدنمایان درد اصلی شاعر در جامعه هستند،
شاید وجود اینگونه افراد است که مولوی به سمت شمس کشیده میشود و از
همگان دل میکند .او آلودگی خانقاهها به فساد و تزویر و شهوت را در تمثیلها
آورده است .به عنوان نمونه در تمثیل «امرد و کوسه» در دفتر ششم به عمل شنیع
غیراخالقی صوفیان در خانقاه ها اعتراض کرده است که چگونه به خاطر شهوت خود
به کسانی که به خانقاه میآیند تجاوز میکنند .در ابیات زیر از دفتر دوم ،حضور آنها
را در سطح جامعه به خسی مانند کرده که دعوی داودی (مقام معنوی) میکنند و
عدهای که اهل تمیز نیستند از آنها پیروی میکنند ،ولی آنها اگر ذکی مطلق نیز
باشند ،چون ادعا دارند و عقل ندارند ،احمق هستند .مولوی مخاطب را از گرویدن به
چنین افرادی منع میکند:
هــر خســی دعــوی داودی کنــد
از صـــیادی بشـــنود آواز طیـــر
نقــد را از نقــل نشناســد غویســت
رسته و بر بسته پـیش او یکیسـت
این چنین کس گر ذکی مطلقست
هین ازو بگریز چـون آهـو ز شـیر

هر که بی تمییـز کـف در وی زنـد
مرغ ابلـه میکنـد آن سـوی سـیر
هین ازو بگریز اگر چـه معنویسـت
گر یقین دعوی کند او در شکیست
چونش این تمییز نبـود احمقسـت
ســوی او مشــتاب ای دانــا دلیــر
(مولوی)509 :1360،

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

سنایی و مولوی هر دو شاعری عارف هستند که در ابالغ رسالت خود به جامعه،
انسان وارستهای را نمیبینند .ابیات بسیاری در شعر دو شاعر وجود دارد که به نبود
انسان آزاده و وارسته در جامعه اعتراض میکنند .وقتی جامعه با استبداد و تعصب
دینی اداره میشود و مردم پیرو هوای نفس شدهاند و به تبع آن از اخالقیات انسانی
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دور گشته اند ،مسلماً انسان وارسته کم است و اگر باشد در میان این مردم و جامعۀ
استبدادی باید سکوت کند و یا زندانی و مقهور باشد .سنایی در بیت زیر با نماد
«شیران زمین» این انسانها را در درد و رنج و سختی توصیف میکند:
همه شیران زمین در المند

در هوا شیر علم بیالمسـت
(سنایی)82 :1388،

او مردم جامعهاش را ابلیس خطاب میکند و میگوید در جامعه مردمی نیست
همه ابلیس شدند:
حکایت چند از ابلیس و آدم

همه ابلیس گشتند آدمی کو
(همان)581 :

در بیت زیر اعتراض خود را به چنین جامعه ای که مردم وارسته ندارد و به جای
آن همه ابلیس و دیو گشتهاند با تلمیح به داستان حضرت سلیمان و قصۀ دیو و
خاتم گفته است .در جامعهاش جم (سلیمان :نماد انسان وارسته) رفته و به جای آن
دیو انگشتری را در دست کرده است:
جم از این قوم بجسته است و کنون

دیو با خاتم و با جام جم است
(سنایی)83 :1388،

سنایی خود را در این جامعه عارف میداند و میخواهد انسانیت را به مردم
تعلیم دهد ،اما وقتی میبیند نمیتواند با ناهنجاریها مقابله کند با اظهار تأسف از
دگرگون گشتن حال روزگار به خود میگوید دیگر پند ندهد؛ چون انسانی نیست که
پندی بشنود:
ای مسلمانان دگر گشته است حال روزگـار
ای سنایی پند کم ده که اندرین آخر زمان

زانکه اهل روزگار احـوال دیگـر کـردهانـد
در زمین مشتی خر و گاو سلرو بر کردهانـد
(همان)150:

/ 20

/

دوفصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی  /پائیز و زمستان / 1398دورۀ  / 2شماره4

مولوی نیز چون سنایی از مردم جامعه ناراضی است .در قصۀ شمس نیز شاید
علت دلبستگی به شمس تبریزی و بریدن از همراهان خود همین باشد؛ همراهانی
که به گفتۀ پسرش سلطان ولد در صدد کینه و دشمنی با شمس بودند و آخر او را
از مولوی دور کردند (سلطانولد 55 :1389 ،ـ  )57و سرانجام شمس برای همیشه از
پیش او رفت (همان 62 :ـ  .)64او اندوهش را از نبود انسان آزاده در مثنوی و غزلیات
به تکرار آورده است .در غزل معروف زیر به زیبایی دلتنگی خود را از نیافتن انسان
وارسته بیان کرده است:
زین همرهان سست عناصر دلم گرفـت

شیر خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـت

جانم ملول گشـت ز فرعـون و ظلـم او

آن نور روی موسـی عمـرانم آرزوسـت

زین خلق پرشکایت گریان شدم ملـول

آنهای هوی و نعره مستانم آرزوسـت

گویــاترم ز بلبــل امــا ز رشــک عــام

مهرست بر دهـانم و افغـانم آرزوسـت

دی شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسـانم آرزوسـت

گفتنــد یافــت مینشــود جســتهایم مــا

گفت آنک یافت مینشود آنم آرزوست
(مولوی)156 :1382،

در بیت زیر همچون سنایی ،مردم جامعه را ابلیس نامیده است و به صراحت
مخاطب را از گرویدن به این گروه منع کرده است:
چون بسی ابلیس آدمروی هست

پس بهر دستی نشاید داد دست
(مولوی)16 :1360،

در جامعهاش انسانهای وارسته وجود دارند ،اما در خفقان اجتماعی و ریاکاری
صوفیان و زاهدان ،از حضور اجتماعی دور ماندهاند .ابیات متعددی در دفترهای
مثنوی در این زمینه است و در هر تمثیلی که اقتضای مطلب میبیند آن را
میآورد؛ از جمله در دفتر دوم در قصۀ «بیمار شدن ذوالنون» آورده است:
چونک حکم اندر کف رندان بـود

الجــرم ذاالنــون در زنــدان بــود
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چون قـلم در دستِ غـدّ اری بلوَد
یوسفان از رشک زشتان مخفیاند

بـی گـمان مـنصور بـر داری بلـوَد
کز عدو خوبان در آتـش میزینـد
(همان)265 :

اما رهیافت هر دو شاعر برای نیل به سعادت جامعه گرایش به عرفان است.
سنایی میگوید بندۀ خدا باش و دیگر از کسی میندیش:
درگه خلق همه زرق و فریبست و هوس
هرکه او نام کسی یافت از آن درگه یافت

کــار درگــاه خداونــد جهــان دارد و بــس
ای برادر کس او باش و میندیش از کس
(سنایی)307 :1388 ،

مولوی هم از مخاطب میخواهد به اصل خویش روی آورد و از جهان مادی دل
بکند که باید روزی آن را ترک کند:
چرا به عـالم اصـلی خـویش وانـروم

دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا
(مولوی)80 :1382 ،

 -3نتیجهگیری
از آنجا که ادبیات آیینۀ روزگار در یافتن مسائل اجتماعی و نوع نگرش و زندگی
مردم جامعه است  ،بدون شک بررسی ادبیات آن جامعه ما را کمک خواهد کرد.
شاعران متعهد که نگران اوضاع جامعه و مردم هستند در همۀ دوران بدان واکنش
نشان دادهاند .در این پژوهش اعتراضهای اجتماعی سنایی و مولوی به طور
مقایسهای بررسی شده است .نتیجه ای که از این بررسی و مقایسه حاصل شد این
است که هر دو شاعر نسبت به جامعۀ ناهنجاری که با استبداد ،ریاکاری ،ظلم و
بیدینی اداره میشود ،معترض هستند .از این نظر تشابه اندیشگانی و مضمونی
دارند .سنایی با صراحت و خشونت ولی مولوی گاهی با صراحت ولی اغلب در قالب
تمثیل اعتراضش را نشان داده است .در شعر هر دو شاعر اعتراض به جامعۀ
استبدادی و بیدین بسامد باالیی دارد .همچنین هر دو شاعر درد جهالت مردم و
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نبود انسان وارسته را در جامعه دارند .از اقشار جامعه ،بیشتر از همه پادشاهان،
صوفیان و زاهدان ریاکار و مردمی در شعر آنها مورد اعتراض قرار گرفتهاند و هر دو
نیز در این اعتراض دیدگاه مشترکی دارند و پادشاهان را ظالم ،مستبد و جاهل و
زاهدان را ریاکار مینامند .در نظر آنها مردم جامعه نیز پیرو هوای نفس شدهاند و از
وارستگی انسانی دور افتادهاند .رهیافت دو شاعر برای رهایی از این جامعۀ ناهنجار و
بیدین و مردم آن نیل به عرفان و دوری کردن از تعلقات مادی و جهانی است.
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