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چكیده
هاا    اگر آن اثر یک اثر عرفاایی باشاو ب باا رااهر فاا د اغ د و اا        هر اثر ادبی محصول شرایط اجتماعی خاصی است. حتی

شناسیِ ادبی یقاو   مافیا،  ا اغ منظر جامعا ترین اثر منثو  مولو ، فیا اجتماعی تألیف شوه باشو. این مقالا د  پی آن است کا مهم
  کاوهلر، باا اهاا  عامال اساسای د  پیاوایش اثار ب         ست ب با مبناا رارا دادن یظریاا   ب تحلیل کنو.  بش پژبهش توصیفی ا
ثبات ررن هفتم اسات. مونیاا    گاه ابضاع اجتماعی ب احوال تا یخی آشفتا ب بی مافیا جلوه تفسیرپذیر  آن اشا ه شوه است. فیا

اهو ب با یصیحت آیان ب باسطا شون میاانِ آیاان ب   اعتنایی با حاکمان، اغ  رب  کاذب آیان بک کنو با بی د  این ابضاع تالش می
 دهو.    ایرایی پاسخ می پناه ب آبا ه مردم، رو   اغ آنم مردم  ا کاهش دهو. اب د  این اثر با ییاغ مردم بی

 
 شناسی ادبی، ابضاع اجتماعی، ررن هفتم. شناسی ادبیات، یقوِ جامعا مافیا، جامعا مولو ، فیا :کلیدیواژگان


 مقدمه

شناسای ب ادبیاات  ا    ها  امربغ  است کاا پیویاو میاان علام جامعاا      ها  جویو دایش شناسی ادبیات اغ شاخا جامعا
   سو ب جامعا ب یهادها  آن اغ ساو  دیرار ساابقا      میان غبان ب ادبیات اغ یک    ابطا کنو. بحث د با ه مطالعا می

اط اذعاان دا یاو، ام اا موضاوع ماو د اخاتالن میانان پیویاو           منتقوان باا ایان ا تبا     بسیا  طونیی دا د. تقریباً هما
هاا ب اساتعوادها ب    ها  ادبی ب غیوگی اجتماعی اسات. آیاا شااهکا ها  بان ب ادبای کاا مخلاوی توایاایی         آفرینش
هاا    ها  یوابغ هر عصر  است، با ابضاع اجتماعی ب یهادها  آن ا تباط متقابلی دا د؟ با اا مینان آفرینش خالریت
 ایو؟   ایو؟ ب با اا مینان بر ابضاع اجتماعی تأثیر گذاشتا غ شرایط اجتماعی تأثیر پذیرفتاادبی ا

یاما یا  بایشناسی مؤلف ب یا شرایط ارلیمای ب طبقااتی ب فرهنرایِ حااکم بار آفاای          متن با غیوگی    ابطا مسألا» 
هار یویسانوه، غیاوایی    »:شااینده    8631کاوکنی،  )شافیعی « خالریت اب، همچنان اعتبا  ب اهمیت خویش  ا دا اسات. 

توایو آن  ا بپذیرد، تغییر دهو، کامالً یا تا حو  ایکا   ایوئولوژ  ب جهان فکر ِ محیط ب خواینوگان خویش است؛ می
  99: 8611)اسکا بیت،« توایو اغ آن خالصی یابو. کنو، بلی یمی

است . هر اثر ادبی کم ب بیش اغ جامعا ب تحاونت     اجتماع تلقی شوه ادبیات هموا ه با مثابا آینا»د  دب ان جویو  
  تأمال د  ایان   11: 8613اا 18)عسارر  حسانکلو،  « گاذا د.  پذیرد ب تا حو  بار جامعاا ییان تاأثیر مای      آن تأثیر می

توان باا ایان دیاوگاه     ها  مرتبط با آن شوه است. آیا می شناسی ادبیات ب شاخا موضوعات موجب پیوایش یقو جامعا
 دبیات سنتی ب کالسیک پرداخت؟  مو ن با یقو ا

  
بیانمسأله:

هر اثر ادبی محصول شرایط اجتماعی خاصی است، حتی اگار آن اثار، یاک اثار عرفاایی باشاو ب باا رااهر فاا د اغ          
تاوان گفات کاا حتای      توایو اغ ابضاع اجتماعی  افل باشو. می ها  اجتماعی تألیف شوه باشو. هیچ اثر  یمی د و ا

  منفای ب   ی است ب گاهی یک یاوع مباا غه  یشینی یک  فتا  اجتماع خود دب   اغ ابضاع اجتماعی ب عنلت ب گوشا
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  مساتقیم ییان    اش اغ مباا غه   یر مستقیم ب تأییو یکردن جریان حاکم است. ممکن است این  فتا  تأثیرات اجتمااعی 
 بیشتر باشو.  

 ها  فکر  عا فان ب تالش آیان د  تألیف کتب ب سربدن شعر، اغ این دیوگاه رابل یقو ب بر سی است.   حرکت 
گساترترین حساسایت ایساایی  ا     تارین ب جهاان   تارین،  نای     یابغا کسی است کا گساترده  یریم کا یویسنوهاگر بپذ 

ها  ژ ن اجتماعی برا  پیوایی آثاا  عظایم هنار  ب ادبای بسایا        ها  بحران ب دگرگویی دا است ب اغ طرفی دب ان
ها   دا یو ب گسترش افق ها عرضا می با ایسانایو، غیرا با مسائلی بسیا   ببرب هستنو ب ایبوهی اغ تجربیات  ا  مناسب

  همتاست. هم حساسیت   بی  ، مونیا با هر دب اعتبا  یک یابغا831: 8611شویو)گلومن، عاطفی ب فکر   ا باعث می
  سقوط    ابج تمون اسالمی ب تصون ایرایی ب دب ه ایسایی اب بسیا  بانست ب هم د  مرغ دب دب ه ررا  دا د: دب ه

ها  عظیم اجتماعی ب فکر  کا هجوم بیرایرر مغاول د  رارن هفاتم     ا اسالمی ب ایحطاط تصون. بحران یراییتفکر ا
 بویل اب فراهم یموده است.  ایجاد کرده، فضا  مناسبی برا  خلق شاهکا ها  بی

ی یقو ب تحلیل کنو. باا  شناسی ادب  ا اغ منظر جامعا مافیهفیهترین اثر منثو  مولو  ،  این مقالا د  پی آن است کا مهم 
شناسای   ها  دیرر ادبیات اغ جملا  بایشناسی ب بخصوص غیبایی شناسی ادبی، رصو یوا یم  جنبا تأکیو بر یقو جامعا

خواهیم با تاأثیر متقابال    ها  فرد  آفریننوگان آثا  ادبی بپرداغیم، بلکا می اثر ادبی  ا ایکا  کنیم ب یا با یفی خالریت
 شود.   ها  ادبی ایرایی کم یافت می اا کا د  بر سی کیو کنیم. آنادبیات ب اجتماع تأ

 
یتحقیق:پیشینه

ها  دکتر  المحسین صاویقی     انوایی یوا د. برا  یخستین با  د  د س شناسی ادبیات د  ایران سابقا بحث جامعا
پاو    دکتر امیرحسین آ یان   ب سپس1  کتبی:  ، مقوما8611مطرح شو )اسکا پیت،« اجتماعیات د  ادبیات»ها   بحث

تأکیو کرد کا بایو د  پرتو علوم اجتماعی با بر سی هنار ب ادبیاات    8631د  سال « شناسی هنر جامعا»با ایتشا  کتاب 
  این مباحث با همت ب پشاتکا  دکتار محماوجعفر پویناوه باا سارایجام یظار  خاوبی         86: 8681پرداخت. )ستوده،

شناسی ادبیات د  سطح جهان گامی بن ب بارا  تقویات      بهترین آثا  جامعا گنیوهایجامیو. دکتر پوینوه با ترجما ب 
ا  اغ  خالصاا « شاناختی ادبیاات   هاا  یقاو جامعاا    سیر یظریا»   ب گسترش این علم برداشت. دکتر عسرر  د  مقالا

 با بعو   16: 8613ا18طو  منظم ا ائا داده است.)عسرر  حسنکلو، یظریات منتقوان  ربی  ا با
شناسی ادبیات فا سی ایجام شوه است مباحث بسیا  کلی ب عماومی  ا مطارح      جامعا هایی کا د  ایران د با ه کتاب 

با مطالب شعر یاو ب پیویاو آن باا     8681اکبر ترابی د  سال  شناسی ب ادبیات اثر دکتر علی ا جامعا8ایو، اغ ربیل :  کرده
هاا  اجتمااعی د  آثاا      اهلل ساتوده باا ایویشاا    یات فا سی هاوایت شناسی ادب ا جامعا8تکامل اجتماع پرداختا است. 

شناسی شعر فا سای دکتار جاواد مهرباان باا بر سای        ا جامعا6یویسنوگان ب شاعران بن ب ایران اشا اتی کلی دا د. 
 شناسی ادبیات صاوفیا دکتار مهاو     ا جامعا1شناسی ادبیات ب تأثیر اجتماع بر شعر توجا کرده است.  تا یخی جامعا
 ها  فرهنری سیاسی پیوایش تصون ب تعالیم اجتماعی صوفیا پرداختا است.   شریفیان با غمینا

 
شناسیادبیتعریفجامعه

شناسای ادبیاات ا ائاا     شناسان شایو یتوان تعریف جامعی برا  جامعاا  با دلیل تنوع یظریات ب اختالفات فکر  جامعا
هاا  آن، موضاوع  ا  بشان     شناسی ادبیاات ب شااخا   کنیم کا د  ضمن اشا ه با ایواع جامعا کرد. با یااا  تالش می

 یماییم. 
 ا تنو اغ:شناسی ادبیات عب سا  اه اصلی د  تحقیقات جامعا 
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شناسی ادبیات د  اینجا بر سای    اه پژبهش تجربی کا با بیژه  ببر اسکا پیت آن  ا د  پیش گرفتا است. جامعا»ـ6
کوشو تا ادبیات  ا با مثاباا   شناسی می ها  خاص جامعا   ادبیات ب بر سی اثر ییست. این مسیر با یا  ِ  بش پویوه

    881: 8688)غانمایسکی،« تر تشریح کنو.  اجتماعی ب ارتصاد ، هراا بیش یک پویوه
 اِه ساخت تکاوینی کاا لوساین گلاومن آن  ا پیماوده اسات. گلاومن د  ایان  بش،         »گرا  شناسی ساخت جامعاـ2

  تا یخیِ مشخص تعیین  دهو کا آن اثر  ا د  لحظا ساختا ها ِ اثرِ ادبی  ا با ساختا ها  گربهی اجتماعی پیویو می
شناسیِ آفرینش ]ادبی[ است. هون آن اسات کاا معلاوم      شناسی ادبیات د  این یظرگاه، جامعا جامعاکننو. بنابراین  می

 )همایجا «   مشخص ممکن ساختهاست. شود اا این  پویوا  شونِ اثر   ا د  لحظا
رآن گر آگاهی جمعی است ب د  مقابل ب د  ادبیات اا این  باغتاب»شناسی محتواها: مقصود این است کا  جامعاـ9

ترین  ها، کامل بنو  آن بردا   اغ محتواها  آثا  معاصر ب بر سی ب  ده گذا د. هون ما آن است کا با صو ت تأثیر می
ا  باا   تاواییم برسایم. هار یویسانوه     بنو  با اا یتاایجی مای   مصالح ممکن  ا گردآب   کنیم ب ببینیم کا اغ این طبقا

یابیم کا مسایل دب انِ ما  دهو؛ ما با بر سیِ محتوا  آثا  معاصر د می   خود پاسخ می ها  غمایا ا  اغ پرسش مجموعا
  888ا6)همان:« ایو. ارویا طرح شوه ب اا  اه حلی یافتا

شناسایِ ادبایِ    شناسی محتواها برا  تحلیل آثا  متوسط مناسب است ب جامعا کنو کا یظریا جامعا گلومن یادآب   می 
  688: 8688کنو. )گلومن، می    ادبیات جهایی کا آموتر جلوهساختا   تکوینی برا  بر سی شاهکا ها

شناسای   شناسی ادبی  ا اغ جامعاا  شناسی ادبی د  آلمان  ربی است. با یظر اب بایو جامعا گذا ان جامعا کوهلر اغ بنیان 
شناسای   جامعاا  ها  فرعایِ  اساساً با بر سی تجربی گرایش دا د ب اغ  شتا شناسیادبیاتجامعه»ادبیات متماین کرد: 

 بشی است مربوط با علم ادبیاات ب ماا آن  ا    شناسیادبیجامعهگیرد. د  مقابل  ها  آن  ا با کا  می است ب  بش
شناسیِ ادبای     اساسی این علم آن است کا هر جامعا کنیم. بن ایرا ه شناختی ادبیات تعریف می علم تا یخی ا جامعا 

  863: 8688)کوهلر،« شناختی. خِ ادبیات یین با طو  جامعابایو با طو  تا یخی عمل کنو ب هر تا ی
ها  ادبیات ب جامعا است ب با یظار اب تفسایرپذیر  د  ادبیاات     اا د  یظر کوهلر بسیا  مهم است، یافتن میایجی آن 

 تابع اها  عامل اساسی است:  
 ابضاع ب احوال تا یخی،   .8

 یتیجا آگاهی اب،  تعلق یویسنوه با یک طبقا ب گربهی اغ این طبقا ب د  .8

 شخصیت ب پرب ش فرهنری یویسنوه،   .6

  861  یویسنوه. )همان: یوع ادبی برگنیوه .1

ایم ب بر اسااس اهاا  عامال     مافیا، یظریا کوهلر  ا مبنا ررا  داده  اغ میان این یظریات متنوع برا  تحلیل ب یقو فیا  
خاواهیم باواییم ایان کتااب ااا تصاویر  اغ        پرداغیم. با طو  کلی می اساسی کا ذکر کرده است با یقو فیا مافیا می

 نو.  ک دهو ب اا این  با جامعا عرضا می جامعا ا ائا می
 

اهمیتکتابفیهمافیه
کا د  دبیست ب سی ب سا صافحا گاردآب   شاوه    « فیا مافیا»ترین کتاب یثر مونیا کتاب مختصر ابست با یام  مهم

هاا  مونیاا د  جماع یاا ان خاویش       ها ب گفتروها ب پرسش ب پاسخ ا  اغ سخنان ب خطابا است. این کتاب مجموعا
   موضوعات بسیا  متنوعی بیان شوه است.   است کا د   بغگا ان مختلف د با ه

  تقریرات مونیاست کا د  مجالس خود بیان فرموده ب پسر اب بهاءالوین معربن با سلطان بلاو   این کتاب مجموعا» 
یا یکی دیرر اغ مریوان یادداشت کرده ب بوین صو ت د آب ده است.  الب فصول کتاب جواب سئوال مطالبی است 

الاوین   ربع شوه ب بوین جهت ا تباطی با سوابق خود یوا د ب رسمتی هم خطاب است با معینکا با ارتضا  حال ش
العموم مسائل اخاالی ب طریقات ب یکاات تصاون ب عرفاان ب       ها علی   آن پربایا. موضوع فصول ب مجالس ب یتیجا
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   یعنای بوسایلا   شرح ب بیان آیات ررآن ب احادیث یبو  ب کلمات مشایخ است کا با همان  بش مخصاوص مونیاا  
ها  فیا مافیا ب بجوه بیان مقاصو د  ماوا د کثیار باا     ها ب مثل ن ضرب امثال ب یقل حکایات توضیح یافتا است. داستا

  833: 8633)فربغایفر،« مثنو  مشابهت دا د.
هساتنو ب د   ها اا کسایی  اسلوب کلی فیا مافیا بر یوعی پرسش ب پاسخ استوا  است.  الباً معلوم ییست کا پرسنوه» 

کشاش دا د    ایو. یثر طبیعی ب غیبا  کتاب، د  بسیا   موا د آن مایا ها  ا مطرح کرده اا غمایی ب احوالی این پرسش
  شافیعی   ، مقوماا 8618ها  عالی یثر عرفایی با خویشاتن مشاغول دا د. )مولاو ،    کا خواینوه د  حو یکی اغ یمویا

  18کوکنی:
هاا    است. لحن آن صمیمی ب دبستایا است ب بوبن شک بسیا   اغ افکاا  ب ایویشاا   پیرایا یثر این کتاب ساده ب بی 

  81: 8618بینی اب د  آن بجود دا د. )محمو ، عرفایی ا فلسفی مونیا ب یوع جهان
پرداخات کاا    مونیا د  کنا  سربدن مثنو ، با ضرب ت، با تقریر معا ن ب حقایقی برا  اهال مو ساا یاا عاوام مای      

ایو کا رسامتی اغ ایان    کوب احتمال داده آب   شوه است. استاد غ ین آن تقریرات د  کتاب فیا مافیا جمعگنا شی اغ 
الوین است کا مونیا با ایوک سکون ب آ امشی دست یافتا بود ب مریوان د   سخنان مربوط با ایام بعو اغ مرب صالح

لس بعظ  بغایا  ا تجویو کناو ب بعضای اغ ایان    کردیو کا مجا شویو ب اغ اب د خواست می   مونیا جمع می مو سا
کاا د  هنراام ساربدن مثناو  د  پایاان دفتار ابل    داد.        338اا 331هاا      ساال  سخنان مربوط اسات باا برفاا   

  831ب883: 8686کوب، )غ ین
شامس  با  شما اغ حضو   کنو کا این کنو ب با یا ان توصیا می د  فصلی اغ کتاب، مولو  اشا ه با باغگشت شمس می 

شاود   کا با صراحت اغ این عبا ت استنباط مای  گویو : انان   استاد فربغایفر می19یابیو. )فیا مافیا:   بیشتر  می بهره
صو ت گرفتاا ب بناابراین اغ اراوم فصاول      311الوین اغ شام با روییا د  سال  تقریر این فصل پس اغ مراجعت شمس

  618متن حاضر است. )فیا مافیا، تعلیقات فربغایفر:
  شعر سربدن د  اب ضعیف ب سست شوه اسات ب اب باا    کنو کا دیرر ایرینه تقریباً د  اباخر کتاب، مونیا اشا ه می 

  آن است کا این مطالب د  اباخر عمر    این اشا ه یشایا899 ربب غیوگی ب شاعر  یندیک شوه است.) فیا مافیا:
 مونیا بیان شوه است.  

   د  مواراع مختلاف ب د  باا ه    381تاا   311     سای ساالا   ا مطالب کتااب د  دب ه توان گفت ک بطو  خالصا می 
 فتناو، بیاان    موضوعات متنوع ب پاسخ با شبهات یا ان، بخصوص برا  توجیا مردمان عاد  کا با ساراد مونیاا مای   

هاا  اساتونلی آن    ا  اشتراکات این اثر با مثنو ، د  این اثر موضوعات اجتماعی ب معمولی ب یکت شوه است. با هما
 خو د.  برا   فع ابهام اغ یا ان ب  عایت حال مخاطب، بیشتر با اشم می

ا  تنظایم شاوه    آب   شوه ب با گویا شایو بتوان گفت کا این مجموعا توسط سلطان بلو یا یکی اغ یا ان مونیا جمع 
شود کا موضوعات سااده ب  بغماره ب    تر باشو. د  یک یراه کلی  بشن می است کا برا  خواینوگان عاد  رابل فهم

   عایت حقاوی ماردم د  ابایال کتااب بیشاتر اسات ب        اغ جملا ا تباط با حاکمان ب بغ ا ب یصیحت با آیان د با ه
ا  اغ    فصاول، گویاا   تر ب مطالب عرفایی ب حقایق معنو  مطرح می شود. تقریباً د  هما ایوک موضوعات دریق ایوک

 شود.   پرسش ب پاسخ مشاهوه می
 شود.  سی، انوان توجا یمیشناسی ادبیِ این اثر، با یکات عرفایی ب تعالیم  بحایی ب مباحث  بایشنا د  یقو جامعا 
 
ـاوضاعواحوالتاریخی6
ثبااتی ب عاوم امنیات ب آ اماش د       هاست. رتل ب کشتا  ب جنایت، بای  ها ب بیرایی ررن هفتم، ررن ایقالبات ب آشوب

 غیو.   سراسر این ررن موج می
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ترین ادبا  تماون   ن، یکی اغ مهما  د  این میوا ها  برجستا عصر مونیا، با بیژه اغ منظر  شوِ تصون ب رهو  اهره» 
هاا      اغ طرفی این عصار اغ باوترین دب ه  89  شفیعی کوکنی: ، مقوما8618)مولو ،« ب فرهنگ ایران ب اسالم است.

سلجوریان آسیا  صغیر است.  بغگا  عنالوین کیکابس با آشوب ب ستین بسرآمو، دب ان سلطنت عالءالاوین کیقبااد   
 363آیاو. پاس اغ مارب اب د  ساال         لرغان ب د  حال سقوط سلجوریان با شما  میها  امپراتو ترین سال د خشان
  مغاول گریختاا بودیاو، باو فتا   کارد ب       الوین کیخسرب دبم با تخت یشست. اب با خوا غمیایی کا اغ حملا  یاث

یق باا حملاا   ها مغاول  ا تشاو   گربهی اغ آیان شو ش کردیو ب د  شهرها  مختلف آشوب با پا یمودیو. این آشوب
با آسیا  صغیر حملا کرد. سلجوریان با پرداخت  رامت سنرین با مغونن صلح کردیاو ب   311یمود ب مغول د  سال 

یظمی اجتماعی ایجاد کرد ب تمام سرغمین آسیا  صغیر دستخوش یااامنی     مغول بی   آیان شویو. حملا یشایوه دست
    86ا8: 8636شو. )گولپینا لی،

هاا  دب  اغ دساترس مغاونن گریختناو، آسایا  صاغیر یکای اغ         مغول، ایراییان بسیا   با سرغمین   د  آ اغ حملا 
د  ررن هفتم تصاون د  آیااتولی پیشارفت    »   مستقیم مغول د  امان مایوه بود.  ها اغ حملا ها بود کا تا موت پناهراه

تااغ  مغاول ب    ب، اغ ساو  دیرار تارک     ادیاان ب ماذاه   ایرا   سلجوریان د با ه سو سهل بسیعی کرده بود، اغ یک
  11)همان:«   تصون تأثیر داشتنو. اغجهتی دیرر هم یاامنی، عواملی بودیو کا د  اشاعا

توایاو   د  این ابضاع ب احوال، حضو  مونیا د  شهر روییا کا یکی اغ مراکان مهام آیااتولی د  ایان دب ه اسات، مای       
   شود کاا د  اباساط رارن هفاتم عاوه        شهرت مونیا سبب می آباغه   اتکا  بسیا   اغ ایراییان فرا   باشو. یقطا

 غیاد  اغ مشتاران تصون ب فرا یان دب مایوه اغ مال ب جاه با اب پناه ببریو.  
الوین پربایا د  ایام بغا ت خویش بارا    ب غیویو ب معین شاهان سلجوری با علما  دین ب مشایخ تصون ا ادت می 

کارد.   ب ماوا س بناا کارد. اب بایش اغ هماا باا حضارت مونیاا  سام بناوگی ارهاا  مای            ها ساخت   مشایخ، خایقاه
  861ب863: 8633)فربغایفر،

اعتناست، رو ت  ثبات است. مونیا کا با حاکمان ب ا باب رو ت بی انین آشفتا ب بی ا  این فیا مافیا محصول جامعا 
   کناو. اب راو ت ب سالطا    اعتناایی مای   پاشی ب اضمحالل بیدایو ب با حاکمان د  حال فرب اعتبا  می آیان  ا کامالً بی

  83دایو کا امیران عالم بقا هستنو. )فیا مافیا: گیرد ب امیران بارعی  ا عا فان ب مشایخ بن ب می امیران  ا با سخره می
ی باا عناوان   پرداغد ب گااه  د  عین حال مونیا بخاطر  عایت حال مردم ب کاهش اغ آنم آیان، با یصیحت حاکمان می 

  ب 3کنو)ص   ب اغ رلم ب ستم خوا غمشاهیان ب مغونن ایتقاد می8کنو)ص یک منتقو جو  اغ دیوا  امیران دب   می
  .  33بینو)ص شود کا ایسان سنا  اعمالش  ا د  همین دییا می یادآب  می

 :  کنو مولو  بر اساس اها  اصل غیر با همکا   ب همراهی با بعضی اغ حاکمان توصیا می 
  38حکومت ب حاکمان جامعا یک بارعیت  یررابل ایکا  است ب مردم با یااا  اسیر پادشاه هستنو. ) .8

  36شود ب با صالح مردم است.)ص اطاعت اغ امیران موجب روام حکومت ب برررا   آ امش می .8

گویاو حتای    الوین پربایا می   حکومت، ایجاد آ امش ب امنیت برا  مردم است. اب با معین ترین بریفا مهم .6
شاود.   تنها نغم است بلکا موجب ثواب می شود، یا همکا   با مغونن اگر موجب امنیت ب امان مسلمایی می

    88)ص

  38هاو، رابال ساتایش اسات. )ص    د پادشاهی کا مشغول خومت است ب برا  مردم کا ها  ییک ایجام می .1
  81کنو کا خوا  ا فراموش یکننو ب امایت الهی  ا اغ یاد یبریو. )ص مولو  با حاکمان توصیا می

آیاو ب امیار  ا ماوتی  اه     دهو. امیار پربایاا باا دیاوا  اب مای      مولو  گاهی با  فتا  خویش یین با حاکمان پنو می  
تا دیر  مرا د  ایتظاا   هاا   » ا  با جان امیر بنشینو ب مردم  ا منتظر یرذا د: گذا یو تا تلخی ایتظ دهنو ب منتظر می یمی

کرد تا من بوایم کا اگر مسلمایان  ا ب ییکان  ا اون بر د  من بیاینو منتظرشان برذا م ب غبد  اه یوهم انین صاعب  
  68)ص« ن یکنم.است ب دشوا . مونیا تلخی آن  ا با من اشاییو ب مرا تأدیب کرد تا با دیرران انی
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شاود.   کنو. همکا   با رالمان موجب غیان  سایون با دین مردم می اب با ها همکا   یکردن با رالمان  ا یادآب   می 
سااغد. رالماان     کسی کا رالمی  ا یا   کنو خوا رالم  ا بر اب حاکم ب مسلط می9من اعان رالماً سلّطا اهلل علیا )ص
  831. )صشایستا خلعت ب کرامت حق ییستنو

  امو  مردم مسالطنو ب   العنان، بر هما د  یتیجا بایو گفت فیا مافیا محصول جامعا ب تا یخی است کا حاکمان مطلق 
مها  هستنو. یظامی کا سلطان د  آن یماینوگی خوا  ا بر  ب  غمین بر عهوه دا د. مونیا د   صاحبان غب  ب رو ت بی

کنو تا شایو د س عبرتای بارا  حاکماان برات باشاو. اب د        گذشتا یقل میاین کتاب حکایات فرابایی اغ پادشاهان 
  ساخن اب ایان    گویاو ب خالصاا   اهل داستان، گاهی با  من ب اشا ه ب گاهی با صراحت د  مو د شاهان سخن می

یاپایوا  ثبات ب  ها بی   رو ت است کا پادشاه بارعی خوابیو بن ب است. تنها رو ت اب پایوا  ب جابدایا است ب بقیا
 ؛ گویی کا پادشاهی امایتی د  دست حاکمان است ب آیان بیش اغ دیرران بایو با گوهر ایسایی ب امایت الهای  86)ص

  81احترام برذا یو. )ص

ـتعلقنویسندهبهیکطبقهوآگاهیاونسبتبهآن2
اجتماعی بر غیاوگی فکار  ب عااطفی    گذا د ب هم  فتا   امربغه تردیو  ییست کا هم آگاهی بر  فتا  آدمی تأثیر می

ا  دا د ب بار  فتاا  اعضاا  گاربه اجتمااعی تاأثیر        هر اثر مهم هر جریان فلسفی یا هنر ، دامناا »تأثیر متقابل دا د. 
  مشخص، حیاات فکار  ب      غیوگی ب عمل طبقات اجتماعی گویاگون د  یک دب ه گذا د ب د  مقابل یین شیوه می

  831: 8611)گلومن،« کنو. یاد، معین میها  ا تا حو   غ اخالری آن
البتا طبقات اجتماعی با مفهوم امربغ  د  عصر مونیا بجود یواشتا اسات؛ بلای باوبن شاک غیاوگی ب خاایواده ب        

ایاو، تعلاق    باغگشات شاوه     عا فانِ منبر  خراسان کا مجبو  با هجرت بی ا  است کا با طبقا تربیت مونیا با گویا
 دا د. 

کنو ب د  دب ان مهاجرت ب ارامات د  روییاا باا     ی د  خراسان آموغش ها   سمی علم ب فقا  ا آ اغ میاب د  کودک 
 سو. دیوا  با شمس ب ییااغ   پرداغد ب با عنوان یک فقیا صاحب فتوا د  روییا با شهرت می ها  خود می تکمیل دایش

 ساغد.   خراسایی یک شاعر مردمی میایو اغ این عالم ب فقیا  مردمی کا با مو سا ب د  گاه اب پناه برده
ها بردم کا یند من فضال ب محققان ب غیرکان آینو تا برایشاان ایان  یفایس ب     ها کردم ب د  علوم،   یج من تحصیل» 

جاا   هاا  ا ایان   جا جمع کرد ب آن  یج ها  ا این  ریب ب دریق عرض کنم. حق تعالی خود انین خواست آن هما علم
تار کاا   یباود، اگار د  آن      شغول شوم. اا توایم کردن د  بنیت بروم ما اغ شااعر  یناگ  آب د کا من بوین کا  م

ب غیویم کا ایشاان خواساتنو  مثال د س گفاتن ب تصانیف       غیستیم ب آن می مایویم موافق طبق ایشان می بنیت می
ر ب شاعر  ب ساماع ب    اما د  روییا، مونیا با شع81)ص« کتب ب تذکیر ب بعظ گفتن ب غهو ب عمل راهر ب غیون.

مافیاا باا تربیات ب      پناه  ا با ایوک آ امشی برسایو ب با سربدن مثنو  ب تألیف فیاا  پرداغد تا بتوایو مردم بی طرب می
 اصالح آیان بکوشو. 

ایاو   دهو؟ بسیا   اغ این مردم آبا ه برا  یافتن آ امش با تصون ب خایقاه پناه برده فیا مافیا اب با اا ییاغ  پاسخ می 
کنو ب با حوصالا ب درات بصاف یاشاویی باا       ایو. مونیا با آیان همو د  می یشینی پیشا ساختا ب  اه عنلت ب گوشا

 دهو.  ابهامات ب سئوانت آیان پاسخ می
 اه پیغاامبر)ص  ایان اسات کاا     »یشینی د  اساالم جاایی یاوا د.     کنو کا  هباییت ب گوشا با آیان یادآب   میمونیا  

حاو اشایون تاا عاالم      بایو  یج کشیون اغ دفع  یرت ب حمیت ب  یج ایفای ب کساوت غن ب صاوهنا   یاج بای     می
  18ص« )ها  غن ب مردم کشیون است. محمو   ب  یمایو...  اه محمو)ص ، جو  ب  صا

ها  مردم بسیا  توجاا دا د ب یاا ان بارعای اب مردمای هساتنو اغ طبقاات مختلاف ب اصانان          اب با  یج ب د د توده 
 متفابت.  
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   ا  دا د. اب د بیشاان  ا یاک مجموعاا      خاص خویش ا توجا بیژه  اب د  عین حال با عا فان ب د بیشان ا طبقا  
شان حکم یک تن دا یو؛ اگر عضو  اغ اعضاا د د گیارد بااری    د بی»شمرد.  منسجم ب متحو ب عضو  اغ یک تن می

« اجنا متألم شویو... شرط یا   آن است کا خود  ا فوا  یا  خود کناو ب خویشاتن  ا د   و اا ایاواغد جهات یاا .      
  اجتماعی ب فکر  اب گربه صوفیان ب عا فان است. جایباوا   اب یسابت باا تصاون باا تعصاب          طبقا888)ص
ها  آخر هما مقرّیو با یرایری خوا. اگر  اه»کنو کا یک مقصو باحو دا یو.  ها  مختلف اشا ه می با  اه ایجامو. اب یمی

حو  است اما ااون باا مقصاود     ها یظر کنی اختالن عظیم ب مباینت بی مختلف است، اما مقصو یکی است. اگر د   اه
  98)ص«  بد. ین میجا  سیویو آن جنگ ب اختالن اغ ب ایو. اون آن یظر کنی، هما متفق

دایاو. اگار علاوم د  خاومت      اا  ا کا د  خومت ایسان باشو اصل مای  کنو ب فقط آن   علوم  ا یقو می اغ طرفی هما 
  83ایسان باشنو باا غش است. )ص

 ا  اغ مریوان با   کرامات ابلیا د  میان پیربان تصون ب عرفان بسیا  گسترش یافتا است ب عوه د  عصر مونیا مسألا 
ها  تصون اغ گرفتاا   هاا  آیاان د      بنو  ها  خود  ا دا یو ب سلسلا تکیا بر کرامات پیران، رصو گسترش سلسلا

است. برتای د  حضاو  اب اغ کراماات ب خاوا ی عاادات ب        بنو  شود. مونیا منتقو کرامات ب سلسلا رربن بعو  می
کرامات آن باشو کا تو  ا اغ حال دبن با حال عاالی  »و: گوی اعتنایی با این کا ها می گوینو، با بی ان ض سخن می طی

  881)ص« جا سفر کنی ب اغ جهل با عقل ب اغ جماد  با حیات. جا این آ د ب اغ آن
کنو. تعلاق اب   یشینی ب بعضی  فتا ها  عا فان ایتقاد می یشینان مرتبط است، اغ خایقاه اب ضمن اینکا با خایقاه ب خایقاه 

 شود.  هایشان یمی ایع اغ یقو آیان ب کاستی  عا فان م با طبقا
 
ـشخصیتوپرورشفرهنگینویسنده9
شود. فارد برجساتا ب    گر می ها جلوه آغاد  فرد، یا د   هایی اغ روایین تا یخی بلکا د  توایایی تحقق بخشیون با آن»

هاا   اب د  تحقق این امکان  خویش است. آغاد   ها  غمایا   خاص خود ا حاصل جمع امکان  آفرینشرر ا د  عرصا 
ها، امو  تصادفی است کا اا بسا ممکان باود حاصال     یهفتا است. غیوگی اب، تولو اب، استعوادها ب امکان پرب شِ آن

    811: 8688)کوهلر،« یشود.
 العلماا اغ عالماان ب   ا  عالم ب باعظ با دییا آماو . پاو ش سالطان    د  بلخ د  خایواده 311الوین محمو د  سال  جالل 

الوین با ذکر اهلل ب تالبت ررآن توأم بود. اب د  خایا دائم د  حال مراربات   خطیبان مشهو  شهر بلخ بود. کودکی جالل
دیاوه د    یشین ب طبقاات ساتم   ب تنکیا بود. پو ش فقیا ب مو س ب مفتی ب باعظ بود. فقیران محترفا، صوفیان گوشا

خوایویاو.   العلماا مای   مو سا ب فقیهان مغرب  ب ماوعی، اب  ا سالطان  دا ان    م داعیا کردیو ب با مجالس اب اغدحام می
  88ا8: 8686کوب، )غ ین

  مقومات فراهم بود کا این کودک با استعواد پا جا  پا  پو  برذا د؛ هماا ایان د  تاالش     د  انین شرایطی هما 
ییان غیاوگی مونیاا د  هماین مسایر       بودیو کا اغ اب یک فقیا ب مفتی توایا بساغیو. تا ربل اغ دیوا  با شامس تبریان   

باغگشت شمس، اب با طبقاات اجتمااعی    دهو. بعو اغ هجرت بی کرد. دیوا  با شمس، این مسیر  ا تغییر می حرکت می
 شود. کنو ب هموم آیان می ها  مردم بیشتر ا تباط پیوا می ب توده

د  بخش ربلی اشا ه کردیم کا اب مایل بود کا فقیا ب عالم بمایو ب اغ سرِ ضرب ت با شعر ب شااعر   ب  آب د. اماا    
ها  مردم عاد   ا تأمین کنو ب با سئوانت آیاان پاساخ دهاو. اب د      توایو خواستا شاعر ، بخصوص  نلیات اب یمی

یابنو. اب باا یاااا  د     ی اغ مردم مفاهیم مثنو   ا یین د یمیکنو با این ییاغ پاسخ دهو، اما گویی بخش مثنو  سعی می
هاا د  کتااب    کنو با این ییاغ پاسخ دهو. این پاسخ ها تالش می مجالس مختلف ب د  ضمن گفتروها ب پرسش ب پاسخ

 مافیا ذکر شوه است.    فیا
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یمایاان اسات، د  ایان اثار      ها  غبایی ب هنر  اب د  اشاعا ش  مونیا کا خوا  سخنو   ب شاعر  است ب خالریت 
گویو ب برا  ارنااع   ها  معمولی سخن می ها  مردم ب ایسان آب د ب با غبان توده سطح غبان ب سخن  ا کامالً پایین می

کنو ب اون بعضی اغ مخاطبان اب حاکمان ب بغیران هستنو، حکایاات پادشااهان    ها  فرابایی ذکر می شنویوگان، رصا
 کنو.   شود ب با بعضی اغ حاکمان غمایا خطاب ب عتاب می ایی مشاهوه میپیشین د  این اثر با فراب
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آب   شوه است، دییایی اغ    مونیا،  نل است.  نلیات اب کا د  کتاب دیوان کبیر جمع بوبن شک یوع ادبی برگنیوه

ییااغ یاا ان ب همراهاایش ا بخصاوص اصارا  ب        غیو. مونیا باا ضارب ت ب   شو  ب احساس ب عاطفا د  آن موج می
هایی اغ یاوع آثاا     الوین الپی ب تأکیو بر این یکتا کا یا ان برا  پر کردن ابرات فرا ت ییاغ با مثنو  پافشا   حسام

ماینو انان د  فرهنگ ایرایای جاا  گرفتاا اسات کاا       کنو. این اثر بی سنایی ب عطا  دا یو، سربدن مثنو   ا آ اغ می
کا عنوان عامی برا  یک رالب شعر  است با مثنو  معنو  اب تعلق یافتا ب با معنی خااص د آماوه   « مثنو » عنوان

 شود، با معنی مثنو  معنو  ابست.   است ب هرجا کا مثنو  گفتا می
شود کا مونیا سخنان خویش  ا با غبان  یرشعر  توضیح دهو ب  همین ضرب ت ب ییاغ د  موارع مختلف موجب می 

  مونیا رالب یثر ییسات، اماا اب د  ایان     کا   د  یثر عرفایی با یام فیا مافیا خلق کنو. طبیعتاً یوع ادبی برگنیوهشاه
د  فهام مثناو  ب د ک عاالم  بحاایی مونیاا بسایا        »ها  خویش  ا آشکا  ساختا است ب این اثر  رالب یین توایایی
  18  شفیعی کوکنی: ،مقوما8618مولو ،«)سودمنو است.
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هر یویسنوه د  اها اوب ب جهان فکر  ب محیط غیوگی ب یهادها  اجتماعی ب مخاطبان خاویش غیاوایی اسات ب    
کاا دا ا   بح حسااس ب      بان ب ا   هر اثر ادبی محصول شرایط اجتماعی خاص است. مونیا با عنوان یاک یابغاا  

 .  توایو اغ سریوشت جامعا ب مردم  افل باشو رریفی است ا یمی
ثباات رارن هفاتم     گاه ابضاع اجتماعی ب احوال تا یخی آشافتا ب بای   ترین کتاب منثو  ابست، جلوه فیا مافیا کا مهم 

  آیان بکاهو ب باا   پایا اعتنایی با حاکمان، اغ  رب  کاذب ب شوکت بی کنو با بی است. مونیا د  این ابضاع تالش می
و   اغ آنم مردم  ا کاهش دهو. کاهش د د ب  یاج ماردم، یکای اغ    یصیحت آیان ب باسطا شون میان آیان ب مردم، ر

ها  ایسایی است کا اب برعهوه دا د ب با دلیل مورعیت اجتماعی کا د  روییا دا د، این  سالت  ا با خوبی باا    سالت
  سایو.   ایجام می

همومی ب همراهی با آیاان بارا  تربیات ب     دهو ب با   ایرایی پاسخ می پناه ب آبا ه مافیا با ییاغ مردم بی  مولو  د  فیا 
  ایجاد اجتماع سالم است. مولو  برا  سالمت افراد جامعاا ب   ها  سالم، مقوما کوشو. تربیت ایسان   آیان می تنکیا

 کنو.    اصالح یهادها  اجتماع تالش می
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