
 
 
 
 
 
 

  جامعه شناسي قصايد انتقادي سنايي
  عبدالوحيد خرم

  زبان و ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ارشد
  دكتر فاطمه مجيدي
  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  چكيده:
جامعه شناسي ادبيات يا اجتماعيات در ادب فارسي از شيوه هاي نوين  مطالعات ادبي است  كه به شناخت 
محتواي اثر ادبي و جوهر اجتماعي آن تاكيد  دارد.  از جمله شاعراني كه بازتاب تحوالت اجتماعي  و 

است. از آنجا كه  فرهنگي درون جامعه ، به صورت عيني در آثار وي منعكس شده است، سنايي غزنوي 
ادبيات آينة تمام نماي جامعه  است ؛ بر اين اساس هدف  از اين نوشتار بررسي ارزش قصايد انتقادي سنايي  
از جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي است.  در اين مقاله ابتدا به وضعيت جامعه و محيطي كه سنايي در آن آثار 

به تأثير جامعه بر سنايي و متقابالً تأثير سنايي بر جامعة و  خود را پديد آورده پرداخته شده است و در ادامه
وجود آزادي بيان يا اختناق در روزگار سنايي  اشاره مي شود . در پايان نيز از نتيجه گيري كلي به عمل مي 

  آيد. 
  شناختي. جامعه .ها: قصايد سنايي، اجتماعيات، نقد جامعهكليدواژه

 
  مقدمه

تفسيري عملي و ا كمك مي كند تا به نحو بهتري آثار هنري و فرهنگي را بشناسيم بينش جامعه شناختي به م
و كاربردي از اين آثار به دست آوريم و به بهترين وجه از آثار هنري براي حل مسائل و بحران هاي انسان 

   امروزي استفاده كنيم.
جامعه شناسي ادبيات بويژه به شناخت محتواي اثر ادبي و جوهر اجتماعي آن تاكيد مي ورزد و آن را در 

). بسياري از واقعيت هاي 33: 1379پيوند با جامعه و تكامل اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد. ( ترابي ، 
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ي توان به صورت جزيي اين اجتماعي و فرهنگي هر جامعه در آثار ادبي آن دوره  منعكس مي شود ؛ و م

حسن ادبيات :«واقعيت ها را جست وجو كرد . و اين ويژگي ، حسن ادبيات است . توماس وارتون مي گويد 
در اين است كه ويژگي هاي هر عصر را به دقت ثبت مي كند و نمودار بليغ ترين و گوياترين راه و رسم 

در دوره اي كه سنايي مي زيسته است علما و و  ). به عنوان مثال110،  1373ولك و وارتون ،» ( هاست
بزرگان دين ، عالمان بي عملي بوده اند ؛ كه به ديدار پادشاهان مي رفته اند و از آنها مقرري دريافت مي 

  نموده اند و به نفع آنها حكم مي داده اند ؛ و سنايي در قصايد خود آن را بيان كرده است .
  ل             خويشتن را سخرة اصحاب لشكر كرده اند عالمان بي عمل از غايت حرص و ام

  گاه وصافي براي وقف و ادرار و عمـل            با عـمر در عــدل ظالم را بـرابر كـرده اند
  از براي حرص وسيم و طمع در مال يتيم           حــاكمان حكـم شريعت را مبتر كـرده اند

  )102: 1385(شفيعي كدكني ،
نوشته به بررسي درون مايه ها و مضامين و محتواي قصايد سنايي ، جهان بيني و فكر و فرهنگ شاعر در اين 

به ويژه مباحثات اجتماعي در ادبيات منظور بوده است . ژرف نگري در اشعار و بخصوص در قصايد سنايي 
ر آن مي زيسته است ميسر نيست ؛ مگر اينكه محيط اجتماعي شاعر در آن پرورده شده و دورة تاريخي كه د

  را مورد بررسي قرار دهيم.
ادبيات نهادي اجتماعي است كه برخي از واقعيت هاي موجود در جامعه را به نمايش مي گذارد و شاعر «

يكي از اعضاي جامعه است ؛ كه منزلت اجتماعي خاصي دارد ؛  يعني به فراخور حالش به شهرت و اجر 
  ).99 ، 1373(رنه ولك ، » اجتماعي مي رسد

در گفت وگو درباره ارتباط ادبيات با جامعه ، البته به متغيرهاي گوناگون بايد توجه داشت ؛ ميزان پاي بندي «
يا تعهد خالقان آثاردر برابر آنچه در پيرامون آنان مي گذرد ؛ موقعيت طبقاتي اين صاحبان آثار در ساخت 

وحيدا ، »( ي كه در آن زندگي مي كننداجتماعي جامعة خويش ، شخصيت آنان و فرهنگ حاكم بر عصر
1388 :56.(  

بي ترديد محيط ادبي هر دوره از تاثير محيط اجتماعي آن دوره نمي تواند بركنار باشد و با عنايت به همين 
اصل است كه  ناقدان اجتماعي به مطالعة تاثير ادبيات در جامعه و تاثير جامعه بر اثر ادبي مي پردازند . 

كه از طبعي باال و روحيه اي عدالت خواهانه برخوردارند ؛ در واكنش به اوضاع جامعة زمان  همواره شاعراني
خود پايه گذار يك مكتب يا نوع ادبي جديد مي شوند . يكي از شاعران ادبيات دورة كالسيك ، حكيم 
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ول قرن ششم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي است ، كه در اوايل نيمه دوم قرن پنجم هجري و نيمه ا
مي زيسته است . وي را پايه گذار شعر عرفاني مي دانند و از جمله شاعراني است كه معاني و مضامين تازه 
اي را به شعر وارد كرد. دكتر محمود فتوحي نوآوري سنايي را در سه قلمرو مي داند : نخست در سنت غزل 

ا كه تا آن دوره مستغرق در تجربه هاي زميني سرايي فارسي دست به ابداعاتي زد ازجمله اينكه شعر تغزلي ر
و شخصي بود،  به بعد تازه اي آراست و آن را ظرف عواطف ديني و عرفاني ساخت و مضمون هاي قلندرانه 
 - و مالمتيانه را به شعر آورد. دوم نوآوري در مثنوي بود ؛ او مثنوي را در قالب ادبيات تعليمي و فلسفي

پس از سنايي مولوي و عطار مثنوي هاي خود را به شيوة حديقة سنايي سرودند.  عرفاني قرار داد ؛ چنان چه
سومين جلوه ، ادبيات انتقادي است ، سنايي در قصايد اجتماعي و مثنوي هايش به ويژه كارنامه بلخ به 

  )11-12:  1385انتقادات اجتماعي پرداخت و اين نوع ادبي را متحول ساخت . ( فتوحي ،
ه در باره رابطة اجتماع و ادبيات گفته شد ؛ بي ترديد تحوالتي را كه سنايي در دورة خود در با توجه به آنچ

عرصة شعر و شاعري به وجود آورده است ؛ همگي محصول محيط زندگي وي  و نتايج تحوالت و اتفاقاتي 
  است كه در روزگارش شاهد آن بوده است . 

عه شناسي ادبيات دربارة الهام شاعران از محيط اجتماعي ) يكي از پيشگامان در جامTain H.هيپوليت تن (
خود مي گويد : هنرمند وابسته به گروهي از معاصران خويش است كه با او در يك مملكت و در يك مكتب 
تربيت يافته اند . شكسپير يا روبنس ، هنرمندان منفردي نيستند كه از آسمان آمده باشد بلكه آنها فقط 

روزگار خويشند . به اعتقاد وي ظهور بزرگاني چون فردوسي و سنايي و سعدي و... را  بلندترين شاخه شجرة
   )45، 1361بايد با مساله نژاد و محيط و زمان تجزيه و تحليل كرد . ( زرين كوب ،

  قصايد سنايي  در ياجتماع ليبازنمود مسا
تركان متعصب دور از فرهنگ و  ازنيمه دوم قرن پنجم تا اواخر قرن ششم هجري با روي كارآمدن غالمان و

يكي از تيره بختي هاي ايرانيان در اين « دانش ، فساد و ظلم و چپاول فراگير شد . دكتر صفا  مي گويد : 
دوره آن بود كه با عده اي از امرا سرو كار داشتند كه خود روزي مملوك ديگري بوده و در خانه هاي 

ا و رجال و امرا و سالطين سمت بندگي داشته و در خشونت و بازرگانان و مردم عادي ، يا در دستگاه وزر
سختي و دور از شهر و ديار به سر برده و بعد از وصول به مراتب عالي لشكري و امارت و سروري با آنان 
كه چندي به فرمانبرداري ميانشان زيسته بود ؛ به بدي رفتار مي كردند. با اين ظلم ها و عداوت هاي بي 

ي ها و بي ساماني روزگار ، هيچكس را بر مال و ثروت خود اعتماد و اطمينان نمي ماند .و حساب و نا امن
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صفا ، ».(اگر كسي مي خواست دسترنج خود را از شر اعادي مصون دارد جز دل خاك ملجائي نمي شناخت

  ).69و102: 2،  1372
عث شده است كه شاعران به كثرت و شدت انحرافات موجود در جامعه ، بخصوص در اليه هاي باالي آن با«

شعر خود ، رنگي از اعتراض و انتقاد بزنند، چنين اعتراضاتي ، بسته به ساختار ذهني شاعران غالبا رنگهاي 
). كمتر ديواني است كه در آن اشعار انتقادي به چشم 85: 1387پارسانسب ، »(متفاوتي به خود گرفته است

ادي درخور توجه مي باشد ؛ چرا كه شاعران منتقد در اين دوره به نخورد . اين برهة زماني ازديد ادبيات انتق
سر مي برده اند ؛ شاعراني نظير : ناصرخسرو ، سنايي ، مسعود سعد ، خاقاني ، انوري و نظامي و...  كه به 

  كرات اوضاع آشفتة روزگار خود را در آثار خويش انعكاس داده اند .
ين است كه اكثر شاعراني كه به گونه اي از جامعة عصر خويش با بيان نكته اي كه اينجا قابل بيان مي باشد ا

هاي مختلف انتقاد كرده اند ؛ يا ابراز نارضايتي نموده اند ؛ بدليل اغراض كامال شخصي بوده است . مثال ناصر 
و خسرو هركسي را كه مذهبي غير از مذهب اسماعيلي دارد را ، مورد نكوهش قرار مي دهد و اگر از حكام 

صاحبان قدرت انتقادي هم مي كند ؛ به اين دليل است كه آنها سني مذهب هستند ؛ لذا از شعر به عنوان 
  وسيله اي جهت ترويج مذهب خويش استفاده مي كند .

از شاعران هم عصر سنايي مسعود سعد سلمان مي باشد ؛ كه اونيز اگر ابراز ناخشنودي از عصر خويش مي 
يش شكوه مي كند ؛ و ناراستي ها و كژي هاي روزگار خويش را بيان مي كند به كند و از مردمان زمان خو

خاطر اين است كه او قريب نوزده سال از بهترين روزگار عمر خود را در زندان به سر برده است ؛ و البته 
ر طبيعي است كه بيش از آنكه نگران و دلسوز وضعيت جامعه باشد ؛ نگران آزادي خويش است و گاهي از س

  درد و بيچارگي خويش مي گويد :
  هيچكس را غم واليت نيست          كــار اسالم را رعـايت نيست 
  نيست يك تن درين همه اطراف      كاندرو وهن را سرايت نيست
  كــارهاي فــساد را امـــروز         حد واندازه اي و غايت نيست

  رها نكايت نيستمي كنند اين و هـيچ مـفسد را        بــر چنين كا
  )59:  1362(سعد سلمان ، 

خاقاني نيز در بيان انتقاد از جامعه هدف شخصي خود را دنبال مي كند ؛ او شاعري خودبين و بزرگ منش 
  است و تمام همتش تفاخر كردن است و اشعار انتقادي مانند اين قصيدة :
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  و قرينان من نيند مشتي خسيس ريزه كه اهل سخن نيند              با من قران كنند
  چون ماه نخشبند مزدور از آن چو من               انجم فروز گنبد هر انجمــن نيند 

  )174:  1373(خاقاني ، 
در جواب كساني است كه او را تحت فشار قرار داده اند . البته ناگفته نماند خاقاني قصايدي هم در توصيف 

اذيت و آزارهايي است كه مردمان زمانش در حق وي انجام  نامردمي هاي عصر خويش دارد كه آن هم بخاطر
  دادند.

است . وي نيز از » پيامبر ستايشگران«از ديگر شاعران اين دوره انوري است كه به قول استاد زرين كوب 
جمله شاعران مداحي است كه اگر روزگار بر وفق مرادش نبود و فقر و تنگدستي به او روي مي آورد و ارزن 

حيوانات خانه اش تمام مي شد ؛ زبان طعن و انتقاد را درپيش مي گرفت و ممدوحان خود را نكوهش و كاه 
  مي كرد و دشنام مي داد.

  خسروا اين چه حلم و خاموشي است       صاحبا اين چه عجز و مايوسيست
  آخــر افسوستـــان نيايــد از آنــك        مــلك در دست مشتي افسوسيت

  )174: 2 ، 1372(انوري ،
شايان ذكر است كه اگر چه به عقيده ما اين شاعران هر كدام براي داليل شخصي خويش حكام و صاحبان 
قدرت را مورد انتقاد قرار مي داده اند ؛  اما بايد گفت در روزگار آن زمان كه فكر اشعري و جبري بر انديشة 

د و شاعران تصويري كه از شاه در آثار مردم حكومت مي كرد و شاه ساية خدا بر روي زمين شناخته مي ش
خويش ارائه مي دهند بر اين نكته تاكيد دارد كه شاه و حاكم بر مردم،  هركس باشد اگرچه غالمي حبشي 

  باشد ، از لحاظ رتبه و مقام از سايرين برتر و باالترند :
  عقل شاه است و ديگران حشمند           زآنكه در رتبت زعقل كمند 

  )299: 1380(سنايي ،
همچنين كوچكترين اعتراض به ساحت شاه گناه محسوب مي شود ؛ به همين مقدار هم كه اعتراضاتي نسبت 

  به روزگار خود داشته اند در خور تحسين وتوجه مي باشد . 
در مقابل تمام شاعراني كه ذكر شد ؛ سنايي شاعري است كه اصالح جامعة زمان خود را بر اغراض شخصي 

دارد ؛ چنان كه بارها در اشعار خويش به ويژه در قصايدش ، حاكمان و ظالمان عصر خويش خود مقدم مي 
را به نقد مي كشد ؛ وآنان را متوجه جهان ديگر مي سازد . خراسان در آن زمان بسيا گسترده تر از خراسان 
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يل شد و به امروزي و تحت حاكميت سلجوقيان بود . اين حكومت در اوايل دهه سوم قرن پنجم هجري تشك

ه . ق ) به اوج اقتدار خود  465-485سرعت به يك امپراتوري وسيع تبديل گشت ؛ كه در زمان ملكشاه (
رسيد . اما مقارن دوران كودكي سنايي ، به دنبال مرگ تقريبا همزمان اين پادشاه و وزير باكفايتش خواجه 

له خراسان ،تا حد زيادي دستخوش هجري قمري ممالك سلجوقي ، از جم 485نظام الملك توسي در سال 
بي ثباتي و نابساماني و ظلم و ستم عمال حكومتي گشت ؛ چنان چه در زمان ورود سنايي به بلخ كه نخستين 
شهر ميزبان سنايي در خراسان بود ، اين وضع ادامه داشت . سنايي معاصر سلطان مسعود بن ابراهيم ، بهرام 

ه بود . ارزشمندترين بخش آثار سنايي از ديد جامعه شناسي ، قصايد شاه بن مسعود و سلطان سنجر بن ملكشا
وي مي باشد ؛  كه با لحني گزنده و تلخ به انتقاد از گروه ها واقشار مختلف جامعه مي پردازد ؛ و اين شيوة 
نقد صريح سنايي را ، مي توان ناشي از استغناي طبع و آزادگي و عدالت خواهي و همچنين به سبب اثرات 

رفي كه تعليمات اسالمي از جمله : اعتقاد به اصل حاكميت خداوند و طاغوت ستيزي و توصيه هايي چون : ژ
) 113(هود :» نصرُونَ والَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذينَ ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم من دونِ اللّه منْ أَولياء ثُم الَ تُ« 

  حية عدالت ستيزي را در ساحت وجودي خاكستري يا روشن سنايي به حساب آورد . دانست . اين رو
سنايي با شجاعت تمام اعمال نارواي امرا و زورمندان و عالمان رياكار و زاهدنمايان زمانش را باز گو مي كند 

  . دكتر شفيعي كدكني در مقدمة اين قصيدة انتقادي سنايي با مطلع : 
  بار االعتبار             اي خدا خوانان قال االعتذار االعتذار اي خداوندان مال االعت

ظلم ستيزانه ترين قصيدة زبان فارسي است با روحيه اي بسيار قوي و اميدوار كه بعضي ابيات آن «مي گويد : 
، محرومان همة قرون و اعصار تاريخ ما را در ظلمت استبداد قرون وسطايي عصر تاتار و تيمور و دوره هاي 

  بعد ، همچنان زنده و اميدوار نگه داشته است :
  اندرين زندان برين دندان زنان سگ صفت         روزكي چند اي ستم كش صبر كن دندان فشار 

....بدشواري ميتوان در تاريخ شعر فارسي اثري يافت كه دليرانه تر از اين قصيده روياروي مظالم حكام عصر 
ين قصيده مروري است بر كل انديشه هاي اجتماعي ، سياسي ، مذهبي ، ايستادگي كرده باشد . در مجموع ا

  ).124-125:  1385شفيعي كدكني،»(عرفاني و اخالقي سنايي و مي توان آن را جوهر هنر سنايي دانست 
از تورق ديوان سنايي ، درهمان نخستين برخورد ، :« دكتر شفيعي كدكني در مورد شخصيت سنايي مي گويد 

  افت كه سنايي سه شخصيت بسيار متفاوت دارد كه عبارتند از : مي توان دري
  سنايي مداح و هجاگوي ( قطب تاريك وجود او )
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  سنايي واعظ و ناقد اجتماعي ( مدار خاكستري وجود او )
  ).25:  1385(شفيعي كدكني،» سنايي قلندر و عاشق ( قطب روشن وجود او)

لزل جامعة روزگار سنايي دارد . بي گمان سنايي همچون داشتن سه ساحت وجودي خود نشان از اوضاع متز
ديگر شاعران همعصر خويش از فساد اخالقي و آداب و رسوم و افكار غلط روزگار و محيط زندگي خويش 
مصون نمانده است ؛ لذا آنچه اينجا در مورد وي گفته مي شود ؛ در بارة ساحت وجودي خاكستري و روشن 

جوها و مدح هايي همچون هجوها و مدح هاي مستهجن و متداول روزگار سنايي است . وگرنه سنايي ه
  خود دارد .كه در قطب تاريك وجودي او جاي مي گيرد . 

فضاي سياسي در آثار سنايي ناپايدار و بي سامان است ؛ و جامعه در تلون اخالقي به سر مي برد . ارزش «
نسوخ مي گردد . تحميل خراج و ماليات گزاف رفتارهاي اخالقي دگرگون مي گردد و مروت و جوانمردي م

بر گردة مردم ، سبب فقر و تنگدستي و در نتيجه عصيان مردم مي شود . درون گرايي و نياز به زهد و تصوف 
راه گريزي است كه در نتيجه فشار سياسي رواج مي يابد . غالم بارگي و شهوت راني و زر اندوزي نودولتان 

  ). چنان كه سنايي مي گويد :109: 1384فتوره چي ،»( دمردم آزاده را رنج  مي ده
  امـطرا را زپي ظلم و فســـاد        دل به زور وزر و خيل و حشم است

  غازيان را ز پي غـارت و سهم       قـوت اسب و سالح و خـــدم است 
  )96: 1385(شفيعي كدكني ، 

ن كه مذاهب و فرق گوناگون در كنار هم در دوره حكومت غزنويان و سلجوقيان برخالف حكومت سامانيا
زندگي مي كردند ؛ نفرت و بيزاري از فرقه هاي غير اسالمي در اين دوره بسيار رواج يافت . وجود فرقه هاي 
زيادي به نام : حنبلي ، شافعي ، حنفي ، ثنوي ، زندقه ، خوارج ، شيعه ، تناسخيه، ترسايي و... باعث بوجود 

ه علت رواج خانقاه ها و تعليم صوفيان و زاهدان عده اي دست از ظواهر دنياوي آمدن مذهب تصوف شد .  ب
بريده و در گوشه اي به عبادت و زهد مشغول گشتند . اما در بين اين دسته افرادي بودند كه به ريا ، به 

دي از عبادت و چله نشيني مي پرداختند و در خفا كارهاي ناشايست مرتكب مي شدند . سنايي انتقادات شدي
اين گونه افراد داشته است. در ميان اقوال صوفيه مشكل مي توان كالمي به سنگيني وصالبت قصايد مستحكم 

  سنايي در رد و انكار صوفيان كاذب تصوف يافت . به عنوان مثال :
  صوفيان را زپي راندن كام         قبله شان شاهد و شمع و شكم است

  )96: 1385قل هــــواهللا احــــد دام ودم است  (شفيعي كدكني ،زاهدان را ز براي زه و زه         
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  بس كنيد آخر محال اي جملگي اصحاب قال        درمــكان آتش زنيد اي طايفة ارباب حــال
  خرقه پوشان گشته اند از بهر زرق و مــخرقه        دين فروشان گشته اند از آرزوي جاه و مال

  ) 163(همان :
در روزگار سنايي برده داري امري رايج بوده است كه در قصايد و اشعار وي بازتاب گسترده اي دارد . اين  

بردگان با توجه به زشتي و زيبايي و توانايي و هنر وكارايي كه داشته اند به كارهاي مختلف گرفته مي شدند ، 
دند و گاهي از همين طريق كم كم به دسته اي براي هوسراني امرا بودند ، برخي جنگجو و پاسبان مي ش

فرماندهي مي رسيدند و ظلم و ستم هاي ناروايي بر مردم روا مي داشتند . سنايي در وصف اين ظالمان مي 
  گويد :

  مي نبينند آن سفيهاني كه تركي كرده اند        همچو چشم تنگ تركان گور ايشان تنگ وتار
  دل نگيـرد مـــر شما را زين خران بي فسار؟    ننگ نايي مر شما را زين سگان پرفساد؟    

  )125: 1385(شفيعي كدكني ،
فساد وتباهكاري سياسي و فرهنگي جامعه در رفتار مردم تاثير مستقيم دارد ؛ و رفتار و خلق و خوي مردم را  

  دگرگون مي سازد ، و اين تغيير و دگرگوني مردم آن روزگار را در شعر سنايي مي توان يافت :
  نسوخ شد مروت و معدوم شد وفا         زين هردو نام مانده چو سيمرغ و كيميام 

  شد راستي خيانت و شد زيركي سفه          شد دوستي عداوت و شد مردمي جفـا 
  گشته است باژگونه همه رسم هاي خلق      زين عالــم نبهره و گردون بي وفــــا

  )48: 1380(سنايي ،
ي در اين دوره كساني بودند ؛ كه براي سود ومنفعت شخصي و برخورداري بيشتر از عالمان و فقيهان دربار

نعمت هاي دنيوي هميشه در ظل سالطين وقت بودند و براي خشنودي اين حاكمان زورگو و ستمگر هر 
حكمي صادر مي كردند و درهر كاري پيشكار و همكار آنان بودند . اين گروه كه از جمله گروهاي فرهنگي 

ني جامعة سنايي بشمار مي روند كه مورد انتقاد شديد قرارگرفته اند :   فقها را غرض از خواندن فقه    و دي
  ).95: 1385حيلة بيع و ربا و سلم است ( شفيعي كدكني ،

  تواي عالم كه علم از بهر مال و جاه مي خواهي     به سوي خويش دردي گر به سوي خلق درماني
  )224(همان :
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قاد از اين گونه افراد عالم نما مي گويد : مگس بر نجاست نيكوتر از آنك علما بر درگاه سلطان... غزالي در انت
ضرر ايشان بر مسلمانان بيشتر از قمار بازان ، چندان كه عالم به سلطان نزديك مي شود از خداي تعالي دور 

  )159و151: 1368مي شود .(غزالي ،
سنايي به چشم مي خورد ؛  اين است كه اگر چه سنايي تمامي اقشار نكتة مهمي كه در بررسي قصايد انتقادي 

اجتماع خود كه شامل : سلطان و صوفي و فقيه و شاعر و قاضي و غازي و دهقان مي شود را ؛ مورد انتقاد 
قرار داده است ؛ و تقريبا مضمون هاي همة قصايد انتقادي وي  يك چيز را بيان مي كند و آن بيان بدي ها و 

هاي موجود در جامعه بوده است ؛ اما از ريشه يابي و علل انحطاط جامعة عصر خويش ناتوان است ؛  فساد
تنها كاري كه سنايي به عنوان راه حل و خالصي يافتن از اين وضعيت ارائه مي دهد ؛ توجه افراد به جهان 

  .آخرت است كه البته اين هم كار كوچكي نيست و از ارزش كار سنايي كم نمي كند 
برون كن طوق عقالني به سوي ذوق ايمان شو    چه باشد حكمت يونان به پيش ذوق ايماني (شفيعي كدكني 

،1385 :221(  
سنايي عمر خود را در غزنين و چند شهر از خراسان مانند بلخ ، هرات ، سرخس ، مرو و نيشابور به سر برد ؛ 

ة سلجوقيان بود . هر دو سلسله را تركان زرد در آن زمان غزنين تحت حاكميت غزنويان و خراسان زير سلط
پوستي كه بيابان نشين بودند و طرز زندگي آنها مانند اعراب بدوي بود و مردماني متعصب و متهور و جنگجو 

  و به دور از سواد و علم و آداب اخالقي بودند .
ه كه مردمي خشك و در اين دوره در اثر حمله تركان سلجوقي و رواج بازار دين و تعرض شديد اشاعر«

ظاهربين بودند بازار عقل و منطق كساد گشت و در قرن ششم، شمشير مالنماها برنده تر شد و به طور 
آشكارا با فلسفه و منطق و عرفان مخالفت آغاز شد ... هرقلمي كه به خدمت دين كمر نمي بست شكسته مي 

. حساب را تا حدي كه مي توان موضوع ارث را گرديد . از علم آنقدر كه به كار دين مي آمد استفاده مي شد 
) . حكومت ها نيز براي 639: 1358.(راوندي ،» دريافت ، فرامي گرفتند؛ علما و فقها بر فالسفه رد مي نوشتند

برجا ماندن بر مسند قدرت هرچقدر مي توانستند به تعطيلي و تضعيف علوم عقلي مي پرداختند و در اين 
غان حكومت بودند به هدف آنها كه گرفتن قدرت تعقل از مردم بود ؛ كمك مي راستا جماعت شعرا كه مبل

  كردند.  
كاري كه روزنامه هاي دولتي و راديو و تلويزيون ومجموعة رسانه هاي تحت كنترل و رهبري دولت ها «

  ).103: 1368شفيعي كدكني، »(امروز انجام مي دهند . در گذشته برعهده جماعت شعرا بوده
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ه با علوم عقلي و فلسفي به حدي بود كه حتي شاعران و نويسندگان از اينكه عمر خود را در كسب فكر مبارز

دانش سپري كردند ؛ پشيمان بودند و در نتيجه همگي زبان به انتقاد از علم و دانش و بطوركلي علوم عقلي 
  : گشودند. به عنوان مثال مسعود سعد كه يكي از شاعران همعصر سنايي بوده مي گويد

  )644: 1362(سعد سلمان ، به علم فلسفه چندين چه نازي          كه باشد فلسفي دايم معطل 
يا سنايي پذيرش عقيدة فلسفي را سبب معطل گذاشتن دين مي پندارد و خواندن آن را دور از عاقلي مي 

  شمرد.                 
  اعتقاد اهــل يونان داشتــنهمچو دونــــان  تا كي از كاهل نمازي اي حكيم زشت خوي
  خوان داشتنعقل چه بود جان نبي خواه و نبي ...عقل نبود فلسفه خـــواندن ز بهــر كاملي

  )172: 1385(شفيعي كدكني ، 
  يا خاقاني مي گويد:

  فلسفه در سخن مياميزيد               و آنگهي نام آن جدل منهيد 
  در كيسه عمل منهيد نقد هر فلسفي كم از فلسي است       فلس

  )173: 1357(خاقاني ،   فلسفي مرد دين مپنداريد             حيز را جفت سام يل مپنداريد 
همان گونه كه مي بينيد شاعراني كه خود شكايت از وضع موجود جامعة خويش مي كنند ، يكي از عوامل 

عقلي مي سرودند . و دقيقا همان  اصلي شرايط به وجود آمده؛ اشعاري بود كه در تضاد با فلسفه و علوم
  چيزي را كه حكام مي خواستند ، اينان براحتي براي حكومت ظالم وقت فراهم مي آوردند . 

  ي و تحوالت اجتماع عيبر وقا سنايي ريتاث
هنگامي كه نويسنده يا شاعر ، اوضاع اجتماعي خود را نقد مي كند و از اين بابت مورد طعن و انتقاد مخالفان 
خود قرار مي گيرد ؛ او و جامعه به نحوي در يكديگر اثر مي گذارند و از هم متاثر مي شوند. از آنجايي كه 

شعر فارسي ساخت ؛ شاعران زيادي از سنايي اولين شاعري است كه مضامين عرفاني و قلندرانه را وارد 
در ميان سرايندگان پارسي سدة ششم مرسوم بود كه خود را پيرو «سبك وي در آثار خود پيروي نمودند . 

سبك سنايي بدانند شاعراني كه به سبب تاثر از وي به خود مي باليدند ؛ عموما مشتاقانه در پي آن بودند كه 
يابند بلكه در شمار شاعران اندرزي و فرهيخته نيز از آنان نام برده شود . تنها به عنوان شاعر درباري شهرت ن

درميان آنان پرآوازه ترينشان انوري درخراسان ، جمال الدين محمد بن عبدالرزاق و فرزندش كمال الدين 
اسماعيل در اصفهان ، ابوالعالي گنجوي ، خاقاني و از پاره اي جهات حكيم نظامي گنجوي.حتي برخي از 
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» شاعران متقدم تر نيز ، چون : حسن غزنوي ، عماد شهرياري و قوامي رازي از سنايي تاثير پذيرفته اند
  ).46: 1378(دبروين ،

بدون شك تكرار يك مطلب يا موضوع در ذهن و انديشه مردم و نهايتا در ساخت و بافت اجتماع تاثيرگذار  
توجه زيادي دارند و با تكرار اخبار و تبليغات وسيع ، خواهد بود . چنانچه امروزه رسانه ها به اين موضوع 

اهداف خود را دنبال مي كنند .در گذشته نيز اشعار شاعران در دربار و در ميان مردم كوچه و بازار توسط 
راويان خوانده مي شده است ؛ و به تناسب مقدار اهميت و ارزشي كه برخوردار بوده اند ؛ در جامعه نشر پيدا 

از مجموعة اشارات شاعران كهن تا قرن ششم چنين دانسته مي شود كه هرشاعري ، يا «ت . مي كرده اس
دست كم بعضي از شاعران بزرگ ، راويي داشته كه اين راوي شعر او در محافل ، به ويژه در مجلس شاه ، 

  :باشيوة خاص و با آواز خوش عرضه مي داشته است . اينكه رودكي در حق فراالوي شاعر مي گويد 
  شاعر شهيد و شهره فراالوي           و آن ديگران به جمله همه راوي

اشارت به همين راويان دارد. هم در عصر ساماني و غزنوي از اين راويان نشان مي توان جست و هم در  
عصر سالجقه... سنايي غزنوي راويي به نام عطيه داشته كه شعرهاي او را در ماوراءالنهر روايت مي كرده 

» رقندي شده است وهمين امر موجب حسد و خشم بعضي از شاعران آن نواحي ، و از جمله سوزني سم
  ).  5: 1386(شفيعي كدكني ،

با توجه به نحوة نشر شعر در روزگار سنايي ، وي با سرودن اشعاري با درون مايه هاي مختلف ديني ، 
اخالقي ، عرفاني و انتقادي ، به بيان حال مردمان و وضعيت محيط اجتماعي خود پرداخته است . و همانگونه 

ز خود تاثير گذاشته ، و آنان نيز به سرودن اشعاري از اين قبيل پرداخته اند و كه بر شاعران همعصر و بعد ا
چه مثبت چه  –اشعارشان در مكان هاي مختلف خوانده مي شده است  ؛ بدون شك برفكر وانديشة مردم 

  بي تاثير نبوده است . -منفي
  آزادي انديشه يا اختناق

خود لحني تند و گزنده و صريح و بي پروا را برگزيده است ، همانطور كه در باال گفته شد ؛ سنايي در قصايد 
اين حد از شجاعت در بيان انتقاد از جامعه تا قبل از او جز در نزد ناصرخسرو بي سابقه بوده است . پرسشي 
كه براي خواننده به وجود مي آيد اين است كه با توجه به توصيفاتي كه از غزنويان و سلجوقيان در كتب 

ده كه مردماني بدوي و متعصب ، به دور از فرهنگ و دانش و تازه به دوران رسيده  بوده اند ؛ تاريخي آم
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چگونه شاعري چون سنايي ، به بيان واقعيت هاي اجتماع خويش آن هم به اين صراحت و تندي مي پردازد؟ 

  آيا آزادي بيان و انديشه وجود داشته است و يا اينكه داليل ديگري وجود دارد ؟
  ي پاسخ به اين پرسش مي توان چند دليل آورد :برا 

اول اينكه اشعاري كه سنايي در نقد اجتماع و روزگار خود سروده آنها را نشر نداده است و تنها اين اشعار را 
براي ذوق و سليقة خود مي سروده است ؛ كه البته اين  بعيد به نظر مي رسد؛ زيرا در اين صورت اين اشعار 

  ي رسيد ؛ و با مرگ وي از بين مي رفت .به روزگار ما نم
دوم اينكه سكوت صاحبان قدرت را نوعي سياست براي ايشان به حساب آوريم . چرا كه شاعران براي 
حكومت و پادشاهي آن روزگار، حكم دستگاه هاي تبليغات امروز را داشته اند ؛ و آنها توسط همين شاعران 

طور كلي علوم عقلي پرداختند ؛ و در نهايت قدرت تفكر در به كم رنگ كردن نقش عقل و انديشه و به 
مسايل اجتماعي و سياسي محيط زندگي و فرصت اعتراض را از مردم روزگار مي گرفتند ؛ در اين صورت 
اگر خردمندي هم يافت مي شد و انتقاداتي هم از وضعيت موجود مي كرد ؛ ياآنقدر گمنام و در حاشيه جامعه 

نمي آمده و يا هم با تهمت زندقه و بد ديني از بيم نا اهالن روزگار گوشه نشين مي بوده است كه بحساب 
  شده است . سنايي در اين زمينه مي گويد :

  هست پنهان ز سفيهان چو قدم       هر كرا در ره حكمت قدم است     
  وآن كه را هست ز حكمت رقمي    خونش از بيم چون شاه بقم است   

  ).94: 1385(شفيعي كدكني ،
سوم اينكه براي سنايي در نظر شاه چنان احترام و ارزشي قايل شويم ؛ كه كسي نمي توانسته به وي اعتراض 
كند و او را مورد عتاب قرار دهد . چنانچه سنايي پس از اقامت در سرخس و هرات و نيشابور ، هنگاميكه به 

د و به عنوان يك شخصيت مذهبي شناخته شده شهرت عام رسيده بود و اشعار وي بر سر زبان مردم افتاده بو
بود ؛ به زادگاه خويش ،غزنين ، برگشت ؛ و از طرف بهرامشاه غزنوي مورد دعوت قرار گرفت ؛ اما سنايي از 

بهرامشاه با انگيزه پيوند دادن نام خود به آثار شاعري مذهبي ، باعث ارضاي «قبول اين دعوت سر باز زد . 
يري فرد از ارزشهايي مي شد كه تبليغات ناشي از اين ارتباط ، در جامعة اسالمي به نيازهاي مذهبي و بهره گ

وجود مي آورد ... بهرامشاه در پي وابسته كردن سنايي به دربار بود اما سنايي از پذيرفتن پيشنهاد سطان 
نفع خود و  ). حكومت وقت براي استفاده از شهرت افراد مذهبي به210: 1378(دبروين ، » پوزش مي طلبيد

به گونه اي ساكت نگه داشتن افرادي چون سنايي در پي وابسته كردن اين گونه افراد به دربار بودند ؛ تا 
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بتوانند با استفاده از وجهة مذهبي ايشان ، توجيهاتي براي ظلم و فساد خود فراهم سازند ؛ وهم اينكه مهر 
  سكوتي به دهان آنها بنهند .
برشمرد ؛ مربوط به شخصيت سنايي است كه تحت تاثير تعليمات ديني و مذهبي  چهارمين دليلي كه مي توان

قرار گرفته است . مي توان جسارت و شجاعت وي را در انتقاد صريح از اقشار مختلف جامعه حتي شاه ، 
ناشي از همين روحيه دانست . سنايي از كودكي به تحصيل علوم ومعارف زمانه خود از قبيل فقه و حديث و 

سير و طب و نجوم پرداخت . و در طول مسافرت هايي كه به بلخ و سرخس و نيشابور داشت ؛ از درس تف
علما و صوفياني چون منصور سرخسي بهره برد . طبيعي است فردي كه با مذهب و دين سروكار داشته باشد 

در وجود وي ؛ نوعي روحية شجاعت و بي باكي دربيان واقعيات و كم وكاستي هاي جامعه عصر خويش ، 
نهادينه مي شود ؛ سنايي را هم مي توان جزء صوفيان بي باكي دانست ؛ كه از افشاي آنچه در پيرامونش مي 
گذرد باكي ندارد و از مرگ و اينكه او را تهديد به مرگ كنند ؛ نمي هراسد . اين روحيه هنگامي در وي 

  شديدتر مي شود كه احتمال شيعه بودن سنايي را بپذيريم.
  جه گيري نتي

قصايد انتقادي سنايي تصوير شفافي از وضعيت جامعة زمان خود را منعكس كرده است ؛ كه از تحليل جامعه 
شعرش نه تنها نمودار جامعة «شناسانة اين قصايد مي توان به ارزش و اهميت اين اشعار پي برد ؛ چرا كه 

). با جمع 41: 1385(شفيعي كدكني ، »عصر اوست كه تصويري از زنجيرة تاريخ اجتماعي ما در همةادوار
آوري و طبقه بندي بازتاب هاي اجتماعي در شعر شاعران و تحليل و نقد آنها مي توان بسياري از واقعيات 
مربوط به اجتماع و فرهنگ و سياست آن دوران را نمايان كرد . شرايط اجتماعي و سياسي هر دوره است كه 

ي مي شود ؛ سنايي اولين شاعري است كه نقد اجتماعي را به عرصة باعث به وجود آوردن افرادي چون سناي
شعر فارسي وارد نمود . اگر وي را در اين عرصه اولين نفر مي دانيم ؛ به سبب علل و عوامل سياسي و 
اجتماعي زمان و محيطي است كه در آن مي زيسته است . سنايي خود به گونه اي ناخواسته در ظلم 

آنها انتقاد مي كرده دخيل بوده است و تيغ اين ظالمان توسط شاعران كه رسانه هاي آن  زورگوياني كه خود از
روزگار بوده اند ؛ تيز مي شده است . از بررسي  زندگي شاعران همعصر سنايي و غور در آثار آنها ، بي باكي 

تحليل اينگونه آثار ما و شجاعت سنايي در بيان كاستي ها و نبود برابري در جامعه پي مي بريم ؛ و آگاهي و 
  را در حل بحران ها و مسايل امروزي جامعه ياري مي كند .
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