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چکیده
دربین انواع ادبی «ادب اعتراض» به کالمی جد یا طنز گفته میشود که به انتقاد از اوضاع اجتماعی و فرهنگی ،ناراستیها و بیی
عدالتیها و کاستیهای جامعه بپردازد .ادب اعتراض در طول تاریخ و در ادبیّات جهان همواره وجیود داشیته و در مقابید ادب
دربای یا ادب مدّاحی قرار گرفته است .این مقام و شخصیّت ادبی مرهون عدالتخواهی و درستکاری میردان و زنیانی اسیت
که جان و مال خود را بر سر عقیده و باورهای خود گذاشیتهانید .ادب اعتیراض ری یه در ادبیّیات باسیتانی دارد و ین از ن
بوسیلۀ قر ن مجید و کالم یامبر (ص) و ائمه (ع) و بزرگان دین و اولیا خدا و عرفا و فالسفه تقوییت شیده اسیت .بیه همیین
خاطر شعرای فارسی زبان و عربی زبان با گرایشهای دینی ،عرفانی ،فلسفی و.. .اعتیراض خیود را بیه شیرای بید روزگیار و
بیعدالتیها و ناراستیهای قدرت حاکم در قالب اشعار اعتراضی ارائه دادهاند.
در این تحقیق ثابت گردیده که بسیاری از شعرای فارسی زبان و عربی زبان با هر گرایش فکری ،یک وجه اشتراک دارند و
ن اعتراض به هر گونه زورگویی ،ستمکاری و کمبود و نارسایی در جامعۀ زمان خودشان است .این نقطۀ م ترک بیه ن دلیید
بوجود مده که همۀ شعرا و نویسندگان یک رزوی نهایی دارند و ن رسیدن به « » و «جامعۀ رمانی» است.

واژگان کلیدی :ادبیّات ،اعتراض ،انسان رمانی ،جامعه رمانی

 .1مقدمه
به عنوان مقدّمه ابتدا به ضرورت انجام تحقیق سپن به معرفی جامعه شناسی ادبیّات و ادبیات اعتراضی و کارکرد ن
در جامعه و نمونههای برجستۀ اعتراض در ادبیّات فارسی و عربی رداخته می شود.
 .2ضرورت انجام تحقیق
اگر به تاریخ سیاه و ناگوار سیاسی و اجتماعی ک ورمان در دوران تیرک تیازی و هجیوم مغیونن نگیاه کنییم دنیید
گسترش ادبیات اعتراضی شکار می شود .در چنین شرایطی شعرا و نویسندگان متعهد و راستین فارسی زبان و عربی
زبان با درک رسالت بزرگ خود ،رچم دار ادبیّات اعتراضی شدند و در ثار خود زبان حیال میردم را بییان کردند.بیه
همین دلید رداختن به این نوع ادبی و تطبیق دو نوع فارسی و عربی ن ضرورت می یابد.
 .3پرسشهای تحقیقاتی
 رابطۀ ادبیات و جامعه شناسی چیست؟ رابطۀ ادبیات تطبیقی و ادب اعتراض چیست؟ هدف اصلی ادبیّات اعتراضی چیست؟ دلید اهمیّت ادبیّات اعتراضی در ثار فارسی و عربی چیست؟ چه موضوعاتی در ادبیات اعتراضی نقطۀ م ترک بین شعرا و نویسندگان بوده است؟ .4پیشینۀ تحقیق
در ارتباط با ادبیّات اعتراضی و جامعهشناسی در کتابهای نقد ادبی از جمله کتاب «نظریۀ ادبیّات» اثر «رنه ولک» و
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« وستن وارن» مطالب بسیار ارزندهای ذکر شده است .همچنین دکتر محسن مبارکی از دان یگاه بیرجنید در مقالیهای
با عنوان « یوند ادبیات و جامعیهشناسیی از دییدگاه لوسیین گلیدمن» در نخسیتین همیایش ملیی ادبیّیات فارسیی و
ژوهشهای میان رشتهای به ارتباط ادبیّات و جامعهشناسی رداخته است و مقیانت فیراوان دیگیری همچیون مقالیه
دکتر وحید سبزیان و مقاله دکتر تورج زینی وند استادان دان گاه رازی کرمان یاه کیه در مجموعیه مقیانت همیایش
ادبیات تطبیقی در کرمان اه چاپ گردیده و در طول تحقیق به نها اشاره گردیده اسیت .و کتیاب دکتیر علیی محمید
تدار از دان گاه یام نور که با عنوان «ناصر خسرو و ادب اعتراض» به رشته تحریر در مده و در ن به جنبیههیای
اعتراضی اشعار ناصرخسرو رداخته شده.
 .5رابطۀ ادبیّات و جامعه شناسی
نظریه ردازان و منتقدان ادبی دربارۀ رابطۀ «ادبیّات» و «جامعهشناسی» نقطه نظرات مهمی ارائه دادهانید «رنیه ولیک» و
« وستنوارن» در بخ ی از کتاب «نظریۀ ادبیّات» فصلی به نام «ادبیّات و جامعه» دارنید .در ایین بخیش بیه ادبیّیات و
جامعهشناسی از دیدگاههای مختلف رداخته شده ،از جمله « :بحی دربیارۀ ادبیّیات و جامعیه معمیو ان بیا ایین گفتیۀ
دوبونان که :ادبیّات بیان حال جامعه است ،غاز میشود»( .رنه ولیک )311 :3131 ،بحی دیگیری کیه در رابطیه بیا
ادبیّات و جامعه یش می ید «تاثیر ذیری» نام دارد .نظریه ردازان نقد ادبی عقیده دارند که« :نویسنده نیه تنهیا تحیت
تأثیر جامعه قرار میگیرد ،بلکه بر ن تاثیر نیز میگذارد .هنر تنها از زندگی نسخهبرداری نمیکند ،بلکیه بیه ن شیکد
میدهد» (همان .)311 ،در این تعریف نکته ای ظریف وجود دارد .درست است که جامعیه و نویسینده ییا شیاعر بیر
یکدیگر اثر می گذارند .امّا شاعر یا نویسنده ،زمانی قادر خواهد بود تا تجریۀ خود را به شییوۀ هنیری ارائیه دهید کیه
تحت تأثیر جامعه قرار گرفته باشد .ن وقت میتوان انتظار داشت که او نیز بتواند بر جامعه اثر بگذارد و ن را شیکد
دهد.
موضوع دیگری که نظریه ردازان ادبی به ن رداختهاند نست که «از ادبیّات میتوان بیه عنیوان سیند اجتمیاعی و
راهی برای به دست وردن نکات کلّی تاریخ اجتماعی استفاده کرد» (همیان .)331 ،ری ایین امکیان وجیود دارد بیه
شرطی که شاعر و اثر او از هر گونه وابستگی و تعصبی گروهی یا فرقهای یراسته باشد .نگاه از سخن او میتوان بیه
عنوان سند اجتماعی و [راهی برای] به دست وردن نکات مه ّم تیاریخ اجتمیاعی اسیتفاده کیرد.در اینجیا شیاید ایین
رسش یش ید که بین ادبیّات در مفهوم شخصی و خصوصی ن ،که بازتاب احساسیات فیردی گوینیده اسیتب بیا
ادبیّات در مفهوم عمومی و اجتماعی ن چه ارتباطی وجود دارد؟ اگر کسی بخواهد ادبیّیات را در فیرد ییا در جامعیه
محدود کند .بیتردید مفهوم ادبیّات را بدرستی ندانسته و یا به مید خود ن را محدود کرده است.
 .1رابطۀ ادبیّات تطبیقی و ادب اعتراض
ادبیّات تطبیقی ن از مکتب فرانسه دچار تحول گردید در این خصیوص گفتیه انید « :بیا ظهیور مکتیب مریکیایی،
ادبیّات تطبیقی از نیمه دوم قرن بیستم ،چ ماندازهای گوناگون فرهنگی ،علمی و سیاسی فراوانی ییش روی ادبیّیات
گ وده شد .و با دیگر رشتههای علوم انسانی از قبید :نقاشی ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،فلسفه و موسیقی و ....یونید
تازهای برقرار نمود( ».زینی وند ) 313:3111 ،این یوند تازه در «ادب اعتراض» خودنمایی میکند ،زیرا بیدین وسییله
می توان رابطۀ ادبیّات و جامعهشناسی و روانشناسی را مورد مطالعه قرار داد و به نتایج مطلوب رسید.
«تطبیقگر» باید بتواند در بین انواع ادبیّات ملّی و جهانی ،نقاط م ترکی که انسانها را با هر عاطفیه و عقییدهای بیه
یکدیگر یوند می زند ،یدا کند .این ک ف ما را به «شکد» و «محتوای» م ترک می رساند .همان شیکد و محتیوایی
که بدون در نظر گرفتن زبان و ملیّت «ادبیّات جهانی» را شکد میدهد ،همان ادبیّاتی که اصد و فطرت اک انسانهیا
را کمال می بخ د و جوامع ب ری را بسوی عدالت و اخالق انسانی سوق میدهد.

ادب اعتراض و نمونههای مشترک آن در ادبیّات فارسی و عربی 3 /

 .7وظیفۀ ادب اعتراض
رسالت اجتماعی ادبیّات به عنوان «ادب اعتراض» و رسالت اجتمیاعی شیاعران و نویسیندگان بیه عنیوان «معترضیان
اجتماعی» یا «منتقدان اجتماعی» از نجا غاز گردیده که انسان ها ،همواره کمال جو بوده اند و بزرگترین رمیان نهیا،
رسیدن به کمال مطلوب اجتماعی و فرهنگی بوده است .به همین خاطر شعرا و نویسندگان جهان ،سیعی کیرده انید،
بکمک ادبیّات ملّی و دینی ،نظرات انتقادی خود را به جامعه انتقال دهند .وجامعه را بسوی راسیتی ،عیدالت ،صیفا و
صمیمیّت سوق دهند.
نخستین نمونه های ادب اعتراض در ادبیّات فارسی را باید در« ادبیّات حماسی»جستجو کرد ،که همانا قیام کیاوه
و دادخواهی او در شاهنامۀ فردوسی است .قیامی که منجر به جنگ فریدون با ضحاک گردید .نجا کیه ظلیم و سیتم
ضحاک از حدّ تحمّد ایرانیان فراتر رفت و به جنبش مدنی و زادیخواهی تبدید گردید.امّا در مقابید ادب اعتیراض،
ادبیّاتی قرار دارد که برای سرگرمی و خوش گذرانی و خوشایندی مراکز قدرت سروده یا نوشته میی شید ،ایین نیوع
سخن را باید « نظم » بنامیم و نرا از ادب اعتراض جدا کنیم .زیرا سرایندگان این نوع نظیم ،در مقابید فیروختن اثیر
خود «صله» یا جایزه دریافت می کنند و به اوضاع اجتماعی مردم اهمیّتی نمی دهند .حکییم ناصیر خسیروکه ابتیدا از
شعرای درباری بود بعد از تحوّل فکری ،رچم دار ادب اعتراضی شد و شعرای درباری را ب دّت هجوکرد از جمله :
تا اینیت نیان دارد و ن خیزّ و ن حرییر
چ مت همی ه مانده است به دسیت تیوانگران
یییک سییال برگذشییت کییه زی تییو نیافییت بییار
انیییدر محیییال و هیییزل زبانیییت دراز بیییود

خویشِ تو ن یتیم ،نه همسایهت ن فقییر
و ندر زکات دسیتت و انگ یتگان قصییر
(ناصر خسرو)353 ،

 .8ارزش و اعتبار ادب اعتراض
شعرای فارسی زبان و عربی زبان بعد از نزول قر ن تحت تاثیر یات و احادیثی که در توصیف شیعر و وظیفیۀ شیعرا
مده استب رسالت تازهای برای ادبیّات قائد شدند .سخنانی چون« :انّ هللِ کنوزاا تحتَ العرش مفاتیحَهُ السنهُ ال عرا» یا
«ال عراء امراء الکالم» یا «إنَّ مِنَ ال عر لحکمۀ» ( .ت دار)31 :3185 ،به همین خاطر «حکیم نظیامی» مقیام شیاعر و
شعر را ارج مینهد و شعر را با شرع یکی میداند و شعر اخالقی را در مقابد شعر درباری و وابسته قرار میدهد:
نامزد شیعر م یو زینهیار
تا نکنید شیرع تیورا نامیدار
کال عرا ء امراء الکالم
شعر بر رد به امیریت نام
(مخزن انسرار)31 ،
«حکیم ناصر خسرو» شعر حکیمانه را در مقابد شعر وابسته قرار می دهد:
که شه را شیعر گویید تیا مگیر چییزیش فرمایید
حکیم نست کو از شاه نندی ید ،نیه ن نیادان
(ناصر خسرو)11 ،
نمونه هایی از این دست فراوان است و همگی ن ان میدهد که «ادب اعتراض» نه فق به خاطر اعتراض و انتقیاد
از قدرت حاکم و زورگو یا عوامد حکومتی مزّور و ریاکار سروده شدهب بلکه تاکید و تبلیغ افکاری است کیه بیا ایین
ناعدالتیها و کج اندی یها مبارزه میکند .برای نمونه «ناصر خسرو» به کمیک «شیعر اعتیراض» افکیار اسیماعیلی را
تبلیغ میکند و یا «حکیم سنائی» به کمک ایراد و انتقاد از صوفیه و زهد ریاکارانه ،میخواهد «عرفیان نیاب» را تبلییغ
کند و یا «حکیم نظامی» قصد دارد با انتقاد از حاکمان زورگو ،دین و شرع و سنت رسول اکرم (ص) را تبلیغ کند.
میدان اعتراض بسیار گسترده است و شعرای فارسی زبان و عربی زبان در ثار خود به دنید فراوانی بیرای اعتیراض
داشتهاند که در ثار نها منعکن گردیده .در این مقاله با توجّه به محدودیت صفحات مقاله سعی شده به اعتراضیات
عمومی و مهم ،رداخته شود تا خوانندگان با شعر اعتراض یا ادب اعتراض بی تر شنا گردند.
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 .3ارائۀ داده ها
ابتدا عناوین اعتراضی که در بین شعرا و نویسندگان م ترک و رکاربرد بوده م یخ گردییده سیپن نمونیههیای
ن ها در ادبیّات فارسی و ادبیّات عربی استخراج و استناد شده اسیت .ایین نمونیههیا از ثیار نویسیندگان و شیعرایی
انتخاب گردیده که با وجود محدودیتهای زمانه ،به عنوان منتقد اجتماعی در حوزۀ نقد ادبی شیناخته شیدهانید و از
طرفی با توجّه به گستردگی مطالب حوزۀ نقد اجتماعی سعی شده به مطالبی اشاره شود که بی یتر میورد انتقیاد واقیع
گردیده و به عنوان دردهای اجتماعی م ترک در بین ادبای دو زبان همواره مطرح بوده است.
 3-1اعتراض به وضعیت ناگوار دین و دینداری
«حکیم سنائی» در دیوان شعر خود به وضع دین و دینداری در زمان خودش ب دّت اعتراض کرده و گفته:
ازیییین ییییین بییییدینیییان ییییمانیا ییییمانیا
مسیییلمانان مسیییلمانانا مسیییلمانی مسیییلمانیا
دریغییا کییو مسییلمانی؟ دریغییا کییو مسییلمانی؟
مسلمانی کنون اسمیسیت بیر عرفیی و عیاداتی
فرو شید فتیاب دیین ،بیر مید روز بییدینیان

کجییا شیید درد بییودردا ،و ن اسییالم سییلمانی؟

جهان یکسر همه ر دیو و ر غولنید و امّیت را

که ییارد کیرد جیز اسیالم و جیز سینّت نگهبیانی؟
(دیوان)338 ،

«حکیم ناصرخسرو» نیز دینداری عوام را نکوهش کرده و گفته:
بگریخته سیوی بتیان شید ایین عیام
بنگر که چگونیه از ایین دبسیتان
از دین به چه کارست یان مگیر نیام؟
اییینهییا کییه همییه فتنییۀ بتاننیید
نک او بدوَد ییش مییر ده میید
اییین دیییو سییران را مییدار مییردم

هرگییز نییرود زی نمییاز یییک گییام
گییر هیییا بییدانی لطییف ز دشیینام

(ناصرخسرو)535 ،
«حکیم کسائی» نیز دین را به شمعی «ت بیه» کرده که از کردار مسلمان نماها در حال خاموش شدن است:
ترسا به زر بگیرد سمّ خر مسییحا
مؤمن درم ذیرد تا شمع دیین بمییرد
(کسائی)35 ،
مسعود سعد سلمان در حبسیهای گفته :
کییار اسییالم را رعایییت نیسییت
هیا کن را غم ونیت نیسیت
کارهیییای فسیییاد را امیییروز

حیدّ و انییدازه و غایییت نیسییت

(مسعود سعد)313 ،
همچنین ابوالعالء معرّی در اعتراض به وضع شفته دین و دینداری گفته:
و غَیَّیییرتْ ییییۀ الیییدهور
قَدْ أصبحَ الیدین مُمیمحِالا
ون صیییییالۀ و نطهیییییو ُر
فیییال زکیییاتُ و نصییییامُ
(معرّی)551 ،3 ،
اصد و اساس دین نابود شده است و روزگار ن انههای نرا دگرگون نموده .ن دیگر نه زکیاتی بیاقی مانیده نیه
روزهای نه نماز و نه اکی و طهارتی« .ابوالعتاهیه» در مذمت مردم دین گریز و دنیا رست گفته:
ترضییی بییدنیک شیییساا لییین یَ ییواه
یییا بییائع الییدین بالییدنیا و باطلهییا
حتّی متی أنت فی لهیو و فیی لَعِیب

والمَییوتُ نَحْییوَکَ یَهْییوِی فییاغِراا فییاه
(نصوص من النثر و ال عر)11 ،
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(ای کسی که دینت را به دنیا و مسائد باطلش فروختی یا راضی میشوی به جای دینت چیزی را بگیری که هیا
سودی به حالت ندارد.تا کی در غفلت بسر میبری و در لهو و لعب زندگی میکنی در حالیکه مرگ همچیون میاری
که به سوی تو می ید تا تو را ببلعد)«.ابوالعالء معری» نیز نسبت به مردمی که دین را وسیلۀ ثروت اندوزی کیردهانید،
اعتراض کرده و گفته:
دیانییاتِکمْ مَکییرن مِیینَ القییدماء
أفیقییوا أفیقییوا یییا غییواۀ ف نّمییا
أرادوا بها جمع الحطیام فیردرکوا

و با دُوا و ماتَتْ سُینَّۀ اللؤمیاء

(معرّی)513 ،3 ،
ای گمراهان برخیزید ،برخیزید چرا که دینداری شما حیله و فریبی از ی ینیان است .بواسطۀ دیین مییخواسیتند
مال اندک دنیا را جمع کنند و ن را به دست ورند ولی نابود شیدند ،چیرا کیه سینّت و روش انسیانهیای سیت و
فرومایه از بین رفته است.
 3-2اعتراض به بیعدالتی و وضعیت ناگوار اجتماع
یکی از سیاهترین روزگاری که بر مردم ایران گذشته است اسیتیالی ترکیان و مغیونن بیر ک یور اسیت .کتیابهیای
تاریخی و ادبی این دوران ُر از مصیبت های ن روزگار و از بین رفتن اخالقیات جامعه« .عطا ملک جوینی» صیاحب
کتاب «تاریخ جهانگ ا» در دیباچۀ کتاب خود گوشه ای از وضعیت بد جامعه و فجایع ن را بر مال سیاخته و گفتیه«:
کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و تحرمز (حرام زادگی) و نمیمت (سخن چینی) را صرامت (چابکی) و شهامت
نام کنند و زبان و خ ّ ایغوری را فمد و هنرِ تمام شناسند .هر یک از ابناء السّوق در زیّ اهد فسوق ،امیری گ یته و
هر مزدوری ،دستوری و هر مزوّری ،وزیری و هر مدبّری ،دبیری و هیر مسیتدفسی (خیوشگیذرانی) مسیتوفی و هیر
مسرفی (اسراف کاری) م رفی (جاسوسی) و هر شیطانی ،نایب دیوانی و هیر .. .خیری ،سیر صیدری و هیر شیاگرد
ایگاهی ،خداوند حرمت و جاهی و هر فرّاشی ،صاحب دور باشی و هر جافی (خیالفکیاری) کیافی و هیر خسیی،
کسی و خسیسی ،رئیسی و هر غادری (فریبکاری) قیادری و هیر دسیتاربندی ،بزرگیوار دان یمندی و هیر جمّیالی
(شتربانی) از کثرت مال با جمالی و هر حمّیالی از مسیاعدت اقبیال بیا فسیحت حیالی( .جهانگ یا ،ج  )3 ،3چنیین
نمونه هایی از روزگار تیره و تار در جامعه عربی نیز در اشعار و نوشتههای عربیی کیم نیسیت .از جملیه در مقامیات
«بدیع الزمان همدانی» بارها از قول ابوالفتح اسکندری از روزگاری که در ن حماقت بر تعقّد برتیری یافتیه نکیوهش
میکند از جمله:
کمییییا تَییییراه غ ییییوم
«هیییذا الزمیییان م یییوم
الحُمییییق فیییییه ملیییییح

والعقییید عییییب ولیییوم

حیییول اللسییییامِ یحییییوم
و المییال طیییف ولکیین
این روزگار نحن است و همچنانکه میبینیاش ستمکار.حماقت در ن ملییح اسیت و عقید عییب و فرومیایگی
است.مال ،خیالی و رویائی است ولی برگرد لسیمان میچرخد( ».الفاخوری)513 :3133 ،
و حافظ شیرازی در غزل شمارۀ  531گفته:
تو اهد فملی و دانش همین گناهت بین
فلک به میردم نیادان دهید زمیام مُیراد
(حافظ)381 ،
و در گلستان گفته:
جیام بیال بی یترش میی دهنید
هر که در این امر مقرّب تر اسیت
(گلستان)581 ،
و متنبی با همین مممون گفته:
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افاضد النّاس أَغیراض لِهیذَا الیزَّمَنِ

َخلو مِن الهَمِّ أَحالهُم مِنَ الفِطَینِ

کسانی از مردم که برتر و دان یمندترند ،هیدف هیای تییر مصیائب روزگارنید ،کسیانی از انیدوه برکنارنید کیه از
هوشمندی و دانایی عاریاند( ».دامادی.)533 ،و «ابن راوندی» نیز سروده است:
و جاهیید جاهیید تلقییاهُ مَرزوقَ یاا
کم عاقِید عاقید أعیَیت مَذاهِبُیهُ
هَذا الّذی تَرَکَ األَوهامَ حائرۀن

و صَ ییَّر العییالِمَ النحری یرَ زنییدیقاا

معنی :چه بسا عاقد دانا که راهها بر او بسته و درمانده شده است و چه بسا مردِ جاهد بی خیرد کیه مییبینیی از
روزی بهرهمند است .این است ن چه افکار را دچار حیرت کرده و دان مند استاد را ملحد و بیاعتقاد گردانیده اسیت
(همان « .)551 ،این موضوع چنان رایج است که در ادب عربی و فارسی دههیا ضیربالمثید دارد ،از جملیه در ادب
فارسی :خدا عقد را به کن میدهد ،دولت را به ناکن ،خوشگدها در داننِ بدگدها گریه میکنند.
جز ه اهد فمد بیه کییوان نمییرسید
از ح مت اهد جهد به کیوان رسییدهانید
میردِ

و خر مالیی اوّل گدایی است و در ادب عربی «هَمَّ الدُّنیا عَلَی العاقِدِ» (عسکری )338 /3 :3188 ،اندوه دنیا بیرای
انسان عاقد است« .استراح مَن ن عِقدَ لَهُ» (جاحظ )31/1 :3135 ،کسی که عقد ندارد ،در رامش است« .التَّمِیز شیوْم»
(میدانی ،بی تا )353/3 :گاهی ،بدیمن (خطرناک) است .و
و مَییرارَهُ الییدنیا لِمَیین عَقِییال
وَحَالوَۀ الدُّنیا لِجاهِلِهیا
(ابن خطیب)311 :3351 ،
شیرینی جهان برای نادان و تلخی ن برای کسانی است که عاقد باشد( ».سبزیان)313 ،3 :3111 ،
 3-3اعتراض به خلفای عباسی
دلید اعتراض شعرای فارسی و عربی زبان به خلفای عباسی ن است که نها را غاصب خالفیت اوند رسیول میی-
دانند .ناصرخسرو ب دّت به ماهیّت خلفای عباسی اعتراض کرده و گفته:
خیییامش بن یییین تیییو زییییر منبیییر
بر منبیر حیق شیده سیت دجّیال
بییییر رفییییت بییییه منبییییر یمبییییر
نییک او بییه مییراد عییام نییادان
بسییییییتد ز نبیرگییییییان و دختییییییر
گفتییا کییه میینم امییام و میییرا
(ناصر خسرو)353 ،
«دعبد خزائی» شاعری که به دلید اعتراضات فراوان به دستگاه خالفت عباسی تحت تعقیب قرار گرفت و توسی
عاملین خالفت به لقب شاعر «دار بر دوش» معروف گ ته ،اشعاری در اعتراض به خالفت عباسیان دارد .دعبید بعید
از شنیدن خبر بیعت گروهی از مردم با ابراهیم خلیفۀ عباسی به هجو او و بیعت کنندگان با او رداخته و گفته:
فَهَفَییا إلیییه کییدّ أطلیین مییائِقِ
نَعَرَ إبین شیکلهَ بیالعِراق و أهلِیه
إن کییان ابییراهیم ممییطلعاا بهییا
وَلتصییلحَن مِیین بَعْیدِ ذاک لزلییزل

فَلتصییلحَن مِیین بَعْ یدِه لَمَخِییارقِ
وَلتصییلحَن مِیین بَعْییدِه للمییارقِ

یَرِ الخالفهَ فاسیقن عَین فاسیق
أنّییی یکییون؟ ولَییْنَ ذاک بکییائن
ابن شکله (ابراهیم بن مهدی) در میان مردم عراق بانگ بر ورد و هر احمقی به سویش شتافت .اگر ابراهیم بن مهیدی
از عهده خالفت بر ید ،ن از او خالفت نصیب دوستِ مطربش «مخارق» خواهد شد.و بعد از مخیارق ،خالفیت بیا
«زلزل» و «مارق» (نام دو انسان فاسق) کنار می ید.خدا نکند چنین باشد که خالفت را فاسقی از فاسق دیگیر بیه ار
ببرد .همچنین «دعبد» در اعتراض به بی عدالتی خلفای عباسی می گوید:
و ل زییییادُ غلَیییظّ القصیییرات
قرلَ رسول اهلل نَحْیف جسیومهم
دیییارُ رسییول اهلل أصْیبَحْنَ بُلقعیاا

و ل زیییادُ تسییکنِ الحجییرات
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بنات زییادُ فیی القصیور مطویِیۀ

و ل رسییول اهلل فییی الفلییوات

(نصوص من النظم و النثر)35 ،
بدن های فرزندان رسول خدا نحیف و نغر شده و ل زیاد در قصرهایشان فربه گردیدهاند.خانههای رسول خیدا
(ص) و فرزندانش خالی از سکنه شدهاند و خانههای ل زیاد باد گردیدهاند.دختران زیاد در قصرها به دور از چ یم
مردم زندگی میکنند و دختران رسول خدا در بیابانها وارهاند.
 3-4اعتراض به سالطین و امرای زمان
شعرا و حکما اگر متملق و مدّاح نبودند مورد خ م حکومت و امرا قرار می گرفتند و مجبور بودند یا هجرت کنند و
یا در تبعید و زندانهای حکومت اسیر شوند« .حکیم ناصرخسرو» بعد از نکه به درّۀ یمگان تبعید شد ،ایین قصییده
را در اعتراض به ظلم ادشاهان سلجوقی سرود:
گسییترده در خراسییان سییلطان و ادشییاهی؟
دجّیییال را نبینیییی بیییر امّیییت محمّییید
هر یک همی به حیلت دعیوی کنید سیقایی
یارانش ت نه یکسیر وز دوسیتی ریاسیت
افکنییده خییوار دانییش ،گ ییته روان مرایییی
بییازار زهیید کاسیید ،سییوق فسییوق رایییج
(ناصر خسرو)333 ،
«کَعب انشقری» نیز در شکایت از ظلم حُکّام ،عمربن عبدالعزیز را مخاطب قرار داده و میگوید:
عُمّییال أرض یکَ بییالبالد ذِئییابُ
إن کنت تَحْفیظ مایلییکَ فانّمیا
حَتّییی تجَلِّیید بالسیییوفِ رقییاب
لَن یَستَجیبوا للیذّی تَیدْعُوا لیه
بییأکفّ منصییلتین أهیید بصییائر

فییی وَقِعهِ ینَّ مَزَاج یرن و عِقییابُ

(اندب العربی و تاریخه)335 ،
هر چند که تو حافظ و نگهبان اموال و مردمانت هستی اما عامالن و فرستادگان تیو در ایین ک یور همچیون گیرگ
هستند.اگر یکی از مردم حاجت خود را نزد این حاکمان ببرد نها خواسته او را استجابت نمی کنند مگر ایینکیه بیا
شم یر گردن نها را بزنند ( نها جواب خواسته مردم را با شم یر میدهند).
 3-5اعتراض به زاهدان ریاکار و زهدریایی
در بین شعرای قلندر «حکیم سنائی» بی ترین اشعار را در اعتراض به زاهدان ریاکار دارد و «حدیقه الحقیقه» گفته:
ن چه گویی که مین کییم بیاری
زهییید ورزی بیییرای مُیییرداری
ورنییه بیییدل روی بییه عییالم روح
تو ازین زهد توبه جوی نصوح
(حدیقه)311 ،
«حافظ» نیز در اشعار اعتراضی خود ،بارها به زاهدان ریاکار ،اعتراض کرده از جمله گفته:
چون به خلوت میروند ن کار دیگر میکننیدا
واعظان کین جلوه بر محراب و منبر مییکننید
توبه فرمایان چرا خود توبیه کمتیر میی کننید؟
م ییکلی دارم ز دان ییمند مجلیین بییاز ییرس
(حافظ)513 ،
«ابوالعالء معرّی» نیز بارها به زاهدان ریایی تاخته است .از جمله گفته:
بخطبیییۀ ذَانَ مَعناهیییا و طَوَّلَهیییا
نیُخیییدَعنّکَ داع ،قیییامَ فیییی میییالءُ
فَمَیا العِظیات و إن رَاعَیتْ سِیوَی حِیَیید

مِن ذی مَقال ،علی النیاس حَوَّلَهیا
(معرّی)513 ،5 ،
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(دعا کنندهای که در مالعام ،به خطبه می ردازد و معنیای ن را زییور و زینیت داده اسیت و ن را طیوننی کیرده
است ،تو را نفریبد .به ند و اندرزها و موعظهها ،اگر توجّه شود جز حیلههایی از جانب صاحب قول نیست کیه نرا
برای مردم تغییر داده است ).و باز گفته:
یخ یی اللیه فکییانوا أکلبیاا نبُحییا
دَع یوُا و مییا فیییهم ذاکُ ون أحیید
فییال تَغ یرَّک أی یدُ تَحْمِیید السُ یبُحا
ولییین عِنییدَهم دییینن وننسییک
وکم شیوخ عَدوا بیمیاا مفیارُقهم

یُسبحون و یأتوا فی الخَنی سُیبحا

(همان ،ج )513 :3
( نها را رها کنید که در میان نها نه صالحی است و نه کسی از خدا میترسد ،نها سگانی ارس کننیدهانید.نزد
ن ها نه دین است و نه رهیزکاری ،ن دوستانی که تسبیح را حمد میکنند و میگرداننید تیو را نفریبند.چیه بسییار
یران سفید موی ،تسبیح گوئی که رفتند در حالی که در دشنام و ناسزاگویی شناور بودند).
 3-1اعتراض به قضات رشوه گیر
«حکیم سنائی» دربارۀ قاضی «لطیف» در کتاب «کارنامۀ بلخ» گفته:
طییرب افییزای گ ییته چییون بییاده
قاضیییی انیییدر میانیییه اسیییتاده
مجلیین از خنییده ،ییر شییکر کییرده
بیییاده در گیییوهرش اثیییر کیییرده
زخمه درکیش نهیاد ،زهیره ز شیرم
هر کجا مجلسیی از او شید گیرم
(کارنامه بلخ)518 ،
و «موننا جالل الدّین» در داستان « ادشاه جهود و نصرانیان» این بیت معروف را گفته:
کی شناسد ظالم از مظلیوم زار؟
چون دهد قاضیی بیه دل رشیوت قیرار
(مثنوی)53 ،3 ،
و «ابوالعالء معرّی» در خصوص قمات رشوهگیر و ناعادل گفته:
بأَیسیییرِ نَظیییرَۀِ مُتحاملینییییا
وقییید جَیییارَ القمیییاه إذ اشیییاروا
وعیییادوا للثقائیییدِ حاملینیییا
و نییودوا فییی امییارتِهِم فجفّییوا
(معرّی)133 ،5 ،
قاضیان با کمترین اشارهای ظلم و ستم را بر ما تحمید میکنند.در حکومت و مقامشان مجلن میگیرنید و میال و
دارایی جمع میکنند و با به دوش ک یدن بار سنگینی گناه باز میگردند .و «نی یابوری »در کتیاب عقالءالمجیانین از
بهلول نقد می کند:
و قاضییی انرض داهَیینَ بالقمییاء
اذا خَیییانَ انمییییر و کاتبیییاهُ
لقاضی انرض من قاضیی السیماء
فَوَیْییدن ثییمَّ وَیییدن ثییمَّ وَیْییدن
(عقالء المجانین)351 ،
اگر امیر و نویسندگان امیر خیانت کنند و قاضی در قماوتش با تملق و چا لوسی قماوت کند .ن وای بیر حیال
قاضیا وای بر حال قاضیا از روزی که قاضی سمانها و زمین (خداوند) دربارۀ او قماوت کند.
 3-7اعتراض به بی وفایی دنیا
«حکیم ناصرخسرو» در نکوهش جهان گفته:
چنیید گییویی کییه چییو ایییام بهییار ییید

گییید بیارایییید و بیییادام بیییه بیییار یییید

سوی من خواب و خیالست جمیال او

گر به چ یم تیو همیی نقیش و نگیار یید
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نعمییت و شییدّت او از یین یکییدیگر
گر عزیزست جهان و خوش زی نیادان

حیینظلش بییا شییکّر ،بییا گیید ،خییار ییید
سوی من ،باری ،می نیاخوش و خیوار یید

(ناصرخسرو)311 ،
«ابوالعالء معرّی» نیز در نکوهش و اعتراض به دنیا اشعار زیادی دارد .او «بر دنیا خ مگین» است و از ن دلتنیگ.
در همۀ دنیاب جز شر نمیبیند به همین خاطر می گوید :
علیییی برایاهیییا و اجناسیییها
قیید فاضییت الییدنیا بأدناسییها
و مییا بهییا أظلییم مِیین ناسِییها
و کیییدّ حییییّ بهیییا ظیییالم
«دنیا لیدیهای خود را بر سر موجودات خود از دمییان و حیوانیات ریختیه اسیت .هیر موجیود زنیدهای در ن
ستمکار است ،ولی هیا یک ستمکارتر از دمیانش نیست» (الفاخوری.)533 :3133 ،و در کتاب حیاه الحیوان الکبیری
مده:
علیها کالب هَمُّهُینَّ اجتیذابُها
و ما هیی انّ جیفیه مسیتحیله
و إن تجتذبها نازعتکَ کِالبُهیا
ف ن تجتنبها کنتَ سلماا لَأَهِلها
دنیا جز مرداری تغییر شکد دهنده نیست .که سگانی بر ن [مردار بوی ناک عفن]اند که همّت نهیا مقصیود بیر
ک یدن و ربودن ن [مردار از چنگال یکدیگر] است.اگر از [جیفۀ دنیا] بپرهیزی از دنیا رستان در امان هستی و هرگاه
به[ ن دنیای مردارسان]روی وری سگان با تو به نزاع می ردازند(».دامادی)35 :3133 ،
 3-8اعتراض به فساد و جهل عوام
شعرا و نویسندگان به گروههایی از مردم اعتراض دارند که به نادانی و انجام کارهای بی ارزش بر سر هیا و یو بیا
یکدیگر میجنگند و البته نچه فراموش شده است شرف و منزلت دمی است«.متنبی» به مردمی که بیهییا رحیم و
شفقتی به جان یکدیگر افتادهاند اعتراض میکند و میگوید:
یتفارسیین جهییرۀ و اغتیییان
انّمیییا أنفییین اننیییین سیییباع
و اغتصاباا لم یلتمسیه سیؤان
میین اطییاق التمییاس شیییء غالبییاا
جانهای مردمان چونان درندگان هستند که شکار یا بیخبر یکدیگر را بر میدرند .کسی که میتواند چیزی را به
قهر و به غلبه و غصب بدست ورد ن را به سوال و خواهش نمیطلبد» (الفاخوری.)331 :3138 ،
متنبی مردمان غافد روزگار را تحقیر میکند و نان را به حیوانات درّنده «ت بیه» میکند .از جمله گفته:
فیییأعلمهم فیییدم و احیییزمهم وغییید
أذمّ الیییی هیییذا الزمیییان أهیلیییه
و أسییهدهُم فهیید و أشییجعهم قییرد
و اکرمهم کلیب و أبصیرهم عیم
معنی :مردمان حقیر این روزگار را نکوهش میکنم .ن داناترینشان اندک فهیم اسیت و دور انیدیشتیرینشیان
احمق.گرامیترینشان سگ است و بیناترینشان نابینا و بیدارترین یان ییوز اسیت و دلیرتیرینشیان بوزینیه» (همیان،
.)333ناصر خسرو در قصیدهای مردمان نادان را قافلۀ کور و کر دانسته و گفته:
نتوانیید کییه رهیید هیییا حکیییم سییان
زین قوی قافلیۀ کیور و کیر ،ای خواجیه
دشت خالی بِه ،چون شیهر یر از گرگیان
شییهر بگییذار بدی ییان و بییه دشییتان شییو
بد به زندان در شو خیوش بن یین زییرا

صییحبت نییادان صیید ره بتییر از زنییدان
(ناصر خسرو)138 ،

نتیجهگیری
از این تحقیق معلوم می گردد که در بین انواع ادبی «ادب اعتراض» اهمیّت و جایگاه ویژهای دارد .این ویژگی به ن
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دلید است که «اعتراض» و «انتقاد» بخاطر رسیدن به رفاه و سایش شخصی شاعر نبوده بلکه به خاطر رفاه و سیایش
جامعه صورت گرفته ،به همین دلید ن دسته از اشعار فارسی و عربی کیه شیاعران در ن از وضیعیت بید و نیاگوار
شخصی خود سخن می گویند از ادبیّات اعتراضی خارج می گردد و ن قسمتی باقی میماند که بخاطر جامعه و بیرای
رفاه مردم گفته میشود.
ادب اعتراض ن انۀ نوعی مسسولیت و رسالت یامبرگونه است که به شیعرا رسییده و بیه ایین خیاطر بیه معنیا و
محتوای الهی سخن ،توجّه بی تری میکند و اگر از شکد و رایههای ظاهری شعر بهرهمند است ،بخاطر تیاثیر بی یتر
ن در جلب شنونده و انتقال بهتر یام و محتوای کالم بکار می رود.
ادب اعتراض همواره برای گویندگان ن ،مجازات و عواقب سختی به همراه داشته اسیت .زییرا باعی گیاهی و
بلوغ فکری جامعه می گردد ،و این گاهی به مذاق اهد تزویر و وابستگان زر و زور ،خوش نمی میده و بیه همیین
خاطر ،ب دّت سرکوب می گردیده است .برای نمونه «تاریخ م روطه» گویای سرنوشت شومی اسیت کیه حاکمیّیت
زورگو بر سر شاعران و نویسندگان م روطه ورده است.
ادب اعتراض خردگراست .و می خواهد که انسان ها با عقد و دانش به دییدههیای هسیتی بنگرنید و اییههیای
زندگی خود را برعقد و منطق بنا کنند .به همین خاطر ب دّت با خرافه رستی و عوام فریبی مبازره می کند .شیاعران
خرافه ستیز معتقد اند که منطق و خرد ،عامد ی رفت و تکامد نوع ب ر است.
یکی از رمانهای مهم در ادب اعتراض « وطن رستی »» ،انساندوستی»« ،خدا رستی» و « زادگی» است .به همیین
خاطر در ادب اعتراض ،شاعران و نویسندگان در جهت حفظ ارزش های ملّی و اخالقی و دینی انسانها کوشش می
کنند و با کسانی که به اسم خدا ،وطن و زادی ،انسان ها را از دین و خدا و وطن رویگیردان میی کننید و از انسیان
بهرهک ی می کنند ،ب دّت می ایستند و مبارزه می کنند.
در این تحقیق معلوم می شود که ادبیات اعتراضی در زبان فارسی و عربی به چند موضوع بطور برجسته رداختیه
است که عبارتند از-3 :اعتراض به وضعیت نیاگوار دیین و دیینداری -5 .اعتیراض بیه بییعیدالتی در اجتمیاع-1 .
اعتراض به خلفای عباسی و سالطین و امرای زمان -3 .اعتیراض بیه زاهیدان ریاکیار و زهیدریایی -5 .اعتیراض بیه
قمات رشوه گیر - 3.اعتراض به بی وفایی دنیا -3 .اعتراض به فساد و جهد عوام.
دستاوردهای این تحقیق ن ان می دهد که هدف «ادب اعتراض» نست که یکی از جنبههای روحی و روانی نیوع
انسان ،یعنی روحیۀ کمال جویی و رمانطلبی او را زنده نگه دارد .به همین خیاطر شیعرا و نویسیندگان رمیانگرا بیا
خلق ثار ادبی و انتقادی به زبان فارسی و زبان عربی در این راه قدم گذاشته اند و برای ن ان دادن مخالفت خیود بیا
هرنوع انجماد فکری و تعصب و ظلم وبی عدالتی جنگیده اند و بر سر رمان خود به زندان و تبعید و حتی مرگ تین
درداده اند .یام« ادب اعتراض » به جوانان نست که از گذشتۀ تلخ دران خود تجربه کسیب کننید و ینیدۀ خیود را
بسازند و این بزرگترین رسالت ادبیّات اصید و مردمی است.
منابع فارسی:
اسالمی ندوشن ،محمدعلیب سخنها را ب نویم ،تهران :شرکت سهامی انت ار.3131 ،
الفاخوری ،حناب تاریخ ادبیات زبان عربی ،ترجمه عبدالمحمد یتی ،تهران :انت ارات توس.3133 ،
ت دار ،علی محمدب ناصرخسرو وادب اعتراض ،تهران :انت ارات فرهنگ صبا.3185 ،
جوینی ،عطاملکب جهانگ ای جوینی ،تهران :انت ارات ارغوان.3131 ،
حافظ ،شمن الدینب دیوان ،به اهتمام محمدرضا جاللی نائینی و نذیر احمد ،تهران :انت ارات امیرکبیر.3133 ،
دامادی ،محمّدب ممامین م ترک در ادب فارسی و عربی ،تهران :انت ارات دان گاه تهران.3133 :
زرین کوب ،عبدالحسینب نقد ادبی ،تهران :انت ارات امیرکبیر.3131 ،
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زینیوند ،تورجب «ادبیّات تطبیقی و سینما»( )3111( ،مجموعیه مقیانت همیایش ملّیی ادبیّیات تطبیقیی) ،کرمان یاه :انت یارات
دان گاه رازی ،ص .333-315
زینی وند ،تیورج و یمیان صیالحی« ،حبسییه سیرایی در شیعر عربیی و فارسیی» ،فصیلنامه علمیی ژوه یی زبیان وادبییات
فارسی( ،)3113سال چهارم ،شماره ،33ص .51- 51
سعد سلمان ،مسعودب دیوان اشعار ،به اهتمام مهدی نوریان ،تهران :انت ارات کمال.3133 ،
ساجدی ،طهمور ب از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی ،تهران :انت ارات امیرکبیر.3113 ،
سبزیان ،وحیدب «تاملی در مممون رنج دانا و رفاه نادان در ادب فارسی و عربیی» ( ،مجموعیه مقیانت همیایش ملّیی ادبیّیات
تطبیقی) )3111( ،کرمان اه :انت ارات دان گاه رازی ،ص .315-311
سعدی ،مصلح الدینب گلستان ،به تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران :انت ارات خوارزمی.3183 ،
سعدی ،مصلح الدینب کلیات سعدی ،به اهتمام محمّدعلی فروغی ،تهران» انت ارات امیرکبیر.3185 ،
سنایی ،ابوالمجدب حدیقه الحقیقه ،تصحیح مدرس رضوی ،تهران :انت ارات تهران.3151 :
سنایی ،ابوالمجدب دیوان ،به سعی و اهتمام مدرس رضوی ،تهران :انت ارات سنایی.3153 ،
سنایی ،ابوالمجدب مثنویهای سنائی ،تصحیح عبدالرضا سیف و غالمحسین مراقبی ،تهران انت ارات دان گاه تهران.3181 :
ظفری ،ولی اهللب حبسیه در ادب فارسی ،تهران :انت ارات امیر کبیر.3133 ،
عطار زاده ،ساراب «نقش ترجمه در ادبیّات تطبیقی»( ،مجموعه مقانت دومین همایش ملی ادبیات تطبیقیی) )3111( ،کرمان یاه:
انت ارات دان گاه رازی ،ص .3383-3331
فردوسی ،ابوالقاسمب نامه باستان ،میرجاللالدّین کزّازی ،تهران :انت ارات سمت.3185 ،
فروزانفر ،بدیع الزمانب احادی مثنوی ،تهران :انت ارات امیرکبیر.3133 ،
کسایی ،ابوالحسنب کسایی مروزی ،تحقیق محمّد امین ریاحی ،تهران :انت ارات علمی.3131 ،
مولوی ،جالل الدّینب مثنوی ،تصحیح محمّد استعالمی ،تهران :انت ارات زوّار.3135 ،
ناصر خسرو ،ابومعینب دیوان اشعار ،به تصحیح مجتبی مینوی ،تهران :انت ارات دنیای کتاب.3133 ،
نظامی ،الیاسب مخزن انسرار ،به اهتمام وحید دستگیری ،تهران :انت ارات اقبال.3118 ،
ولک ،رنه و وارن وستنب نظریه ادبیات ،ترجمه ضیاء موحد ،تهران :انت ارات عملی و فرهنگی.3131 ،
منابع عربی
نظام تهرانی ،نادرب شذرات من النظم و النثر فی العصر الحدی ب الطبع الثانی ،تهران :جامعه العالمه الطباطبائی 3183 ،هی. ،
نظام تهرانی ،نادرب نصوص من النثر و ال عر فی العصر الجاهلیب تهران :جامعه العالمه الطباطبایی.3138 ،
ئینه وند ،صادقب اندب السیاسی فی انسالمب چاپ چهارم ،تهران :انت ارات سمت.3131 ،
 ،خالده ،قصائدب الطبعه انولی ،قم :المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی ألهد البیت علیهم السالم 3338 ،هی. ،
افرام البستانی ،فؤاد ،المجانی الحدیثه ،الطبعه الرابعه ،قم :انت ارات ذوی القرابی 3331 ،هی.
نظام تهرا نی ،نادرب نصوص من النثر و ال عر منذصدر انسالم حتّی سقوط بغدادب چاپ اوّل ،تهران :دان گاه عالمیه طباطبیائی،
.3138
طرفه ،العبدب دیوانب ترجمه :مهدی محمد ناصرالدین ،الطبعه الثالثه ،بیروت :دارالکتب العلمیه. ،
قلی زاده ،مصطفیب دعبد خزائی شاعر دار بر دوشب قم :انت ارات بوستان کتاب.3188 ،
زارع ،ناصرب شعر امروز عربب تهران :انت ارات موسسه انت اراتی یه.3188 ،
ذر شب ،محمدعلیب اندب العربی و تاریخه حتّی نهایه العصر انمویب تهران :انت ارات سمت.3113 ،
مجله ثقافتنا ،المجلد  ،1العدد الحادی الع رب صیف سنه  ،3358طهران ،مرکز الدراسات الثقافیه انیرانیه العربیه ،ص .315
اشتر ،عبدالکریمب دیوان دعبد بن علی الخزائیب دم ق :مجمع اهلل العربیه ،الطبقه الثانیه.
نی ابوری ،ابوالقاسم الحسنب عقالءالمجانینب تحقیق الدتور عمرانسد ،بیروت :دارالنفائن ،الطبعه انولی3313 ،ه.

