
 

 

  
 

 یقوتطب یمغول در شعر انور ۀعصر قبل از حمل یبازتاب اوضاع اجتماع
   اندلس یآن با سقوط حکومت اسالم

  *پناه یکمنصور ن

  
  يدهچك

 باعـث  كـه  است اجتماعي هاي نظمي بي ريشه شناخت و مطالعه از عبارت اجتماعي شناسي آسيب
 علمـي  و سياسـي  نخبگـان  رانـي نگ و شـود  مي اجتماعي سيستم در تعادل عدم و نظمي بي نوع يك

 بـروز  و ظهور مدرن و سنتي جوامع تمام در اجتماعي هاي آسيب انواع. شود مي موجب را جامعه
 ادبيـات  و مكتوبـات  بررسـي . شـود  مـي  آن رخداد باعث متنوعي و متعدد عوامل و علل و يابد مي

 كـه  مهـم  منـابع  از يكـي  عنـوان  بـه  انـوري  اشعار ديوان. است موضوع اين مؤيد نيز ايران جامعه
 انواع شناخت براي. نيست مستثني قاعده اين از است كرده منعكس را خود عصر اجتماعي مسائل

 پـژوهش  روش از اسـتفاده  بـا  انـوري  ديـوان  مغول حملة از قبل عصر اجتماعي هاي آسيب علل و
 آورده دسـت  بـه  را شـواهدي  معتبر مراجع و اسناد به مراجعه و اي كتابخانه تكنيك و توصيفي

 مـالي،  و جاني امنيت عدم غارت، و قتل چون اجتماعي مسائل اينكه، اول. دهد مي نشان كه است
 ريخـت  و نـوش  و عيش طمع، و حرص زن، تحقير بازي، همجنس و بارگي غالم مفرط، نوشي باده
 هجـوپردازي،  و گـويي  تملـق  ربـاخوري،  طبـع،  خساسـت  خوشگذراني، و بارگي شكم زياد، پاش

 بـوده  شـايع  انـوري  عصـر  در خـونريزي  و داخلي جنگ و اجتماعي اعتمادي بي قي،اخال انحطاط
 اتحـاد  اينكـه،  سـوم  دارد؛ خارجي و داخلي سياسي عوامل در ريشه مسائل اين اينكه، دوم است؛
 اول بـاألخره  و. دارد مهمي نقش اجتماعي مسائل شيوع در جامعه نخبگان عنوان به حكام و فقها
 آنهـا  از نيز مردم »ملوكهم دين علي الناس« قاعده بنابر و شوند مي افاتانحر مرتكب حاكم طبقه

  .گيرد مي قرار فروپاشي معرض در و شده انحطاط دچار جامعه نتيجه در كنند مي تبعيت
  .اندلس مغول، حمله انوري، اجتماعي، هاي آسيب :كليدي واژگان
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  مقدمه. ١
 ینـدگان) از گو١۶، ص١٣۶۴ ی،رس رضـو(مـد یـوردیبن محمد بـن اسـحاق اب یعل یناوحدالد

و مقطعـات پرمضـمون  یواشـ یها غّرا و غزل یحاست که با مدا یدوم قرن ششم هجر یمهبردار ن نام
 حملـۀ از قبـل ششـم قـرن در شـاعر این. شود یشمرده م یخود مشهور است و از ارکان شعر فارس

 .است کرده ترسیم شعرش در را اجتماعی شرایط و زیست می مغول
نجوم سرآمد  یقی،فلسفه، موس یاضی،فراوان داشت. در ر یها بهره یشاز علوم زمان خو یوران

زمـان بـه  یو عقلـ یاو در علـوم نقلـ یالتبـود. تحصـ یشعصـر خـو یسندگانشاعران و نو یگرد
 یشاز منجمان بزرگ عصـر خـو یکیرا  یبود. هرچند انور یعیاتو طب یاتخصوص حکمت و اله

شـهرت و اعتبـار  یافـتتحقـق ن وجه یچکه به ه یا جسورانه یشگوییبر اثر پ یناند با وجود ا دانسته
از هفتـاد تـن از معاصـران از جملـه سـنجر،  یش). مـدح بـ۶۴، ص١٣۶۶خود را تباه کرد (براون، 

  بنامند. یدر شعر فارس گران یشستا یامبرعنوان پ را بر آن داشت تا او را به یگراند
 اینکه وجود با. است کرده ورود شعری های مضمون یشتردر بدر انواع شعر استاد است و  یانور

 عصـر سیاسـی و اجتمـاعی اوضـاع بـه نسـبت داشـت، اشتغال ستایش و مدح به شاهان دربار در
 غـور. اسـت پرداخته حاکم وضعیت بررسی و نقد به اشعارش الی البه در و نیست اعتنا بی خودش

کنـد و در  مـی ترسـیم آیندگان برای را مغول حملۀ زا قبل دورۀ نابسامان فضای انوری اشعار متن در
رخ  یاز تجربه مشابه، مانند آنچه در اندلس اسـالم یجوامع اسالم ینکهبه ا یدنما یم یواقع گوشزد

  . یزکنندداد، پره
  

  مسئله یان. ب١−١
 میـو عوارض و عال یماریمطالعه علل ب یوارد شده به معنا یکه از علوم پزشک 1یشناس بیواژه آس

 رود یکار مـ بـه یو انسـان یها، از جملـه علـوم اجتمـاع است کـه امـروزه در همـه رشـته یرعادیغ
 »بیآسـ«را  نیمعـ یاز هنجارهـا یا مجموعـه ایـبـا هنجارهـا  یی). نـاهمنوا۶٩: تا یب پور، انی(آر
اطـالق  یجمعـ ایـ یبه هر نـوع عمـل فـرد یاجتماع بی). آس١٣٠، ص١٣٧٧ دنز،ی(گ ندیگو یم
جامعـه محـل  یررسـمیو غ یرسـم یو قواعد عمل جمعـ یارچوب اصول اخالقکه در چ شود یم

رو  روبـه یو اجتمـاع یقـبح اخالقـ ایـو  یبـا مـانع قـانون جهیدر نت ردیگ یکنشگران قرار نم تیفعال
و بـه اصـطالح،  یاجتمـاع یهـا ی). مطالعه انحرافات و کجرو١۵، ص١٣٨١ ،ی(عبداللهگردد یم
 یاجتمـاع یهـا ینظمـ یبـ شـهیاز مطالعـه و شـناخت رعبـارت اسـت  2یاجتمـاع یشناس بیآس

                                                           
1 .Pathology 
2 .Social Pathology 
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 یاز نـوع یجامعـه و اجتمـاع اسـت و ناشـ دهییـزا یاجتماع یها بی). آس١۵، ص١٣٧٢ ،(ستوده
 ینظـام اجتمـاع یو فرهنگـ یاجتمـاع ،یاسـیس ،یدر ابعـاد اقتصـاد ینظم یو ب یاختالل کارکرد

بـه  یو از زمـان گـریبـه جامعـه د یا هاز جامع رایاست؛ ز ینسب یا دهیپد یاجتماع بی. آسباشد یم
 ها بیآسـ نیـ). ا١٢٧٢و سـتوده،  ١٣٧٧(سـخاوت،  ردیپـذ یجامعه تفـاوت مـ کیدر  گریزمان د

 شـود یمـ یاجتمـاع ستمیو عدم تعادل در س ینظم ینوع ب کیداشته و باعث  یخصلت کژ کارکرد
قـرار داده و موجـب  را مورد چالش ینظام اجتماع یعموم تیو امن یمحور یها که ارزش یطور به
جامعه شده و نسبت بـه  یو علم یاسیعمده نخبگان س یو نگران یساختن وجدان جمع دار حهیجر

  ). ٩۵، ص١٣٧۵ ،یکنند (چلب ازیآن احساس ن میرفع و ترم
 یاجتمـاع و یصـنعت لحـاظ بـه جوامـع شـرفتیپ و یصنعت انقالب با که است حیالزم به تصر

 در یاجتمـاع یها بیآسـ یوتکنولـوژ یفنـاور یها عرصـه در ریچشـمگ یها شرفتیپ با باالخص
... و دیسـف ازدواج و ینترنتـیا ادیـاعت کـراک، و شهیش مثل یصنعت مخدر مواد رینظ یدیجد اشکال
  جوامع در که ستین معنا نیا به نیا اما) ١۴٣ص ،١٣٩٣ ،یمؤمن و یکاظم(شعاع  است شده ظاهر
 متفـاوت آنها لیشما و شکل و یفراوان بلکه است نداشته وجود یاجتماع انحرافات گذشته و یسنت
 و انحرافــات انــواع وجــود انگریــب یادبــ و یخیتــار مکتــوب آثــار مطالعــه و یبررســ اســت، بــوده
  یاز نخبگـان در عصـرها یبرخـ کـه یطور بـه .اسـت گذشـته جوامـع در یاجتمـاع یها یکجرو

نشـان داده و بـا دقـت  یتحساس یاجتماع های یبانحرافات و آس یوعمختلف نسبت به وجود و ش
 یـینتب یـزانحرافـات را ن یـنا یریگ در مواقع علل و عوامل شکل یآنها را برجسته کرده و حت یفراوان
زمـان  یو عقلـ یاو در علـوم نقلـ یالتاست کـه تحصـ یاز نخبگان قرن ششم انور یکیاند.  کرده
 یگـرنجـوم سـرآمد د یقی،فلسفه، موس یاضی،بوده و در ر یعیاتو طب یاتخصوص حکمت و اله به

تـالش شـده  یانـور یواند یبوده است در مقاله حاضر با بررس یشعصر خو یسندگانشاعران و نو
در  یاجتمـاع های یبداده شود: کدام انحرافات و آسـ یقیو دق یپاسخ علم یرز های است تا پرسش

 شـده یم انحرافات ینا یریگ باعث شکل یبوده است؟ چه علل و عوامل یو جار یعشا یعصر انور
  بوده است؟  یعشا یشترب یاز طبقات اجتماع یکدر کدام  یاجتماع های یباست؟ انحرافات و آس

 
  یقو ضرورت تحق یت. اهم٢−١
مردم در ضـبط و «اقوام و امم عالم، که  یو فکر یذوق یثو موار یرعبارت است از تمام ذخا یاتادب

همـواره بـر  یزن یندگاناز رفتگان بازمانده و آ یو فکر یذوق یراثم یناند. ا نقل و نشر آن اهتمام کرده
  ). ١٨، ص١٣٧١ کوب، ین(زر» خواهند افزود یزیآن چ
 یطاز بـروز شـرا یشـگیریحـوادث و پ شناسـی یبجامعه و آس یفضا یردر تنو یاتگمان ادب یب
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دراز  یانسـال یها) کـه طـ (انسـان یذهن یها تالش و چالش ینحاصل ا«شگرف دارد.  یرمشابه تأث
» باشـد یمـ یاز علـوم اجتمـاع یا است کـه شـاخه یشناس جامعه یداییپ یافته،آمده و تکامل  یدپد

  ).۵۵، ص١٣٨٧(ستوده، 
 یـرونتـوان ب یمـورد نظـر را مـ ۀها در دور یباز آس یا بخش قابل مالحظه یبا تعمق در آثار ادب

 شناسـی جامعه«. اسـت نیـز گذشـتگان گرانسـنگ تجارب از استفاده خصوص در این البته. یدکش
 شـناخت و کالم هنر عنوان به ادبیات محتوای در مطالعه تمرکز و ژرفکاوی و بررسی واقع در ادبیات
 تصـویرگری خـالل از را واقعیـات درک که است اجتماعی پدیدۀ ادبیات است، آن اجتماعی جوهر
  ). ٣۵، ص١٣٨٢ ی،(تراب» سازد می ممکن خالق
. یمهسـت یـاتادب ۀاز مطالعـ یرف مـا نـاگزمختلـ یهـا جوامـع در دوره یطشـناخت شـرا یبرا

 حکومـت، پـرورش، و آمـوزش خـانواده، مانند نیز ادبیات که دهد می نشان ادبیات شناسی جامعه«
 شناسـی جامعه واقع در. دارد اجتماعی زندگی در ریشه یعنی است؛ اجتماعی نهاد یک... و اقتصاد
 دیگـر بـا پیونـد در آن کارهـای بیشـتر واقـع در ماهیـت و ادبـی اثـر محتوای علمی مطالعه ادبیات
  ).۵۶، ص١٣٨٧(ستوده، » است یاجتماع یزندگ یها جنبه

 الگوهای کردن مطرح با ادیب. باشد یم یزتنها متأثر از جامعه است، بلکه بر آن اثرگذار ن نه یاتادب
 یـینتع یجامعـه خـواه نـاخواه الگـو و سرمشـق یاعضا یها برا اسطوره و قهرمانان قالب در اجتماعی

 و هـا ذوق و عقایـد و افکـار«. یفاکندا یجامعه نقش مهم یتواند در بهبود اوضاع فرهنگ یکه م کند یم
 نیـز و دارد جامعه در ادبیات که تأثیری اجتماعی نقد روش در. باشد می اجتماعی احوال تابع ها اندیشه
 ).۴١ص ،١٣٧١ کوب، ین(زر »است مطالعه مورد دارد ادبی آثار در جامعه که تأثیری

کنـد و  یمـ یـاد یعنوان نهـاد اجتمـاع بـه یـات، از ادبیـاتادب یهـا یـهنظررنه ولـک در کتـاب 
ها  نهادها و سازمان ۀمثل مجموع ی،سنت یاتادب«شمرد:  یبر م ینبودن آن را چن یاجتماع یها مالک

 یجامعه است که منزلـت اجتمـاع یاز اعضا یکی یزاست...، خود شاعر ن یدر ذات خود اجتماع
 یباشـد... حتـ یفـرد تواند یدارد که نم یاجتماع یا یدهفا یا یفهوظ یاتادب یندارد... همچن یاصخ
هسـتند کـه بـه  ینهاد اجتمـاع یدانست، آنها خود نوع یاجتماع یاز نهادها یآنها را جزئ توان ینم

 ). ٩٩، ص١٣٧٣اند (ولک،  گره خورده سخت یگرد ینهادها
 یـنا یو شـعرا یباناد«ملت است.  یرینۀفرهنگ د یرومندو ن از عناصر سازنده یکی یرانا یاتادب
و اختنـاق، آثـار  یو اجتمـاع یاسیس یبا وجود فشارها یخسخت تار یها یبدر فراز و نش ینسرزم

 یو طنزهـا یـهپرما یو راز و رمزهـا یفظر یراند که با تعاب نهاده یادگاراز خود به  یا بزرگ و برجسته
را در عصر خـود  یمیاند تحول عظ همراه بوده است و توانسته یاجتماعو انتقادات  دار یشگزنده و ن

  ).٣۵، ص١٣٨٢ ی،(تراب »به وجود آورند
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 ینتـر جـزو فعـال یآنها آشنا بـوده اسـت و از طرفـ یاتبا امرا و روح یکدر دربار از نزد یانور
 توانـد یکـه م یو هنر یزبان یها گذشته از ارزش یحشعر مد«است.  یشمدح و ستا ۀشاعران عرص

 یبه اعماق آن را به گذشته اجتمـاع یدگیدارد که رس یزعام ن یاجتماع−یخیداشته باشد، ارزش تار
را  یرانمردم ا یاجتماع یختار یمبخواه یو اگر روز کند یآشنا م یخیتار یماز هر سند مستق یشما، ب
هـا  یحـهمد یـنکـاوش در اعمـاق ا یم،کنـ یاز آنچه تاکنون شناخته شده است، بررس تر یقدق یقدر
 یبـرا ین). بنـابرا٣٨، ص١٣٧٢ ی،کـدکن یعیمطالعـات اسـت (شـف گونـه ینا یبـرا ینهزم ینبهتر

 یـنا یکـه موضـوع بررسـ یاجتمـاع های یببر آس یدبا تأک یرانا یخاجتماعیتار یتشناخت وضع
  برخوردار است.  ای یژهو ضرورت و یتاز اهم یانور یوانو مطالعه د یمقاله است، بررس

  
 تحقیق شینۀپی. ٣−١

 ینـۀکـه در زم ییهـا اسـت. از جملـه کتاب یاز موضوعات مورد استقبال فعل یاتادب یشناس جامعه
 یـاتادب یشناسـ جامعهاست؛ به نـام  یتراب اکبر یاز عل ینوشته شده، کتاب یاتدر ادب یشناس جامعه
 یسندگانن و نوشعر و نثر شاعرا یاجتماع یها ینهکتاب چند مبحث جداگانه به زم یناو در ا یفارس

 یسندهبه اثر شاعر و نو یشناس از احمد رنجبر از جهت جامعه هشت مقالهپرداخته است. در کتاب 
قرار نگرفته اسـت ودر  یمورد بررس یسندهنو یکنثر  یاطور کامل شعر  توجه شده و به یاز بعد خاص

  نشد. یدهد یانور ۀدربار یشده، مطالب یاددو کتاب  ینا
  
  تحقیق روش. ۴−١
منـابع و  یآور و جمـع یناقـدام بـه تـدو یا است که با روش کتابخانـه یفیپژوهش از نوع توص ینا

در نظر  یعنوان منبع اصل به یمدرس رضو یحتصح یانور یوانراستا، د ینمطالب نموده است. در ا
  خصوص مراجعه نموده است. ینبه منابع معتبر در ا یساز استناد یگرفته شده است و برا

  
  مفهومی وبچارچ. ۵−١

است؛  یاجتماع یشناس بیآس ،یاجتماع یها یو نابسامان ها ینظم یها، ب مطالعه خاستگاه اختالل
 دیـپد یزمـان بیآسـ ،یعنـی د؛یـآ یمـ دیپد یهنجارها مراعات نشود، کجرو یا اگر در جامعه رایز
 یاجتماع یانبودن به هنجاره بندی. پاردیصورت پذ یتخلف یمقبول اجتماع یکه از هنجارها دیآ یم

  ). ٧٢، ص١٣٨٩ ،یاست(فوالد یاجتماع بیآس شیدایموجب پ
 سـازمان ایـ گـروه کیـ ایـ و جامعـه یاعضـا مشـترک انتظـارات با یرفتار اگر گر،ید یاز سو
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 یاجتمـاع یکجـرو کننـد، قلمـداد نادرسـت ای و ناپسند را آن افراد شتریب و نباشد سازگار یاجتماع
 خود یهنجارها و ها ارزش از که دارد انتظار خود یاعضا از یا هجامع هر ای سازمان. شود یم یتلّق 
 نیـا از یا پـاره از کـه شـوند یمـ افـتی جامعـه در یافراد همواره که است یعیطب اما کنند؛ تیتبع

 جامعـه یهنجارها و ها ارزش با هماهنگ و همساز که یافراد. کنند ینم تیتبع ها ارزش و هنجارها
 رفتـار یاجتمـاع یهنجارهـا برخالف که یاشخاص و »سازگار« ای و »واهمن« باشند، یسازمان ای و

 رفتـار کـه یکسـان واقع، در. باشند یم »ناسازگار« و »ناهمنوا« یافراد نباشند، بندیپا ها بدان و کنند
. شـوند یمـ دهینام منحرف ای کجرو نباشد، گذرا و زودگذر و باشد یدائم آنان ینابهنجار و یانحراف

). ١۵، ص١٣٧٢(سـتوده،  نـدیگو یاجتمـاع یکجـرو ایـو  1یاجتمـاع انحراف را رهارفتا گونه نیا
را  یاجتمـاع شمندانیشناسان و اند شناسان، جامعه همواره ذهن روان یاجتماع یها بیمسائل و آس

  به خود مشغول ساخته است.
 جخـار نرمـال اصطالح به و یعاد حالت از یرفتار میده صیتشخ چگونه که است نیحال سؤال ا

 ارهایمع نیا با. دارد وجود ییارهایمع و ها مالک است؟ شده لیتبد نابهنجار و رنرمالیغ یحالت به و شده
 نرمـال و مقبـول و یعاد یا جامعه ای و نهاد سازمان، کی در یرفتار که داد صیتشخ توان یم ها مالک و

  :دارد وجود امر نیا یبرا اریمع چهار عمده طور به. نابهنجار و نرمال ریغ ،یعاد ریغ ای است،
 اتیخصوصـ یفراوانـ عیـرفتار نابهنجار، روش توز صیتشخ یها از جمله مالک :ی. مالک آمار ١

از حـد وسـط قـرار  رونیـکـه ب ی. کساندهد یبودن را نشان م یعاد ریمتوسط است که انحراف از آن، غ
  . شود یم یتلق یانحرافنرمال و  ریغ یو رفتار آنان رفتار شوند یم یدارند، افراد نابهنجار تلّق 

و  یفرهنگـ یدر قالـب الگوهـا دیـاسـت کـه با یاجتماع یانسان موجود :ی. مالک اجتماع٢
نهـاد و  ایـها و انتظارات جامعه و  تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سّنت نکهیکند. ا یزندگ یاجتماع

 یبـرا یگـرید رایـمع کنـد، یمـ قضـاوت آن دربـاره چگونـه جامعه و دارد رتیمغا یسازمان خاص
 بـا مـثالً  و نباشـد یرفتنیپـذ افـراد یبـرا کـه یرفتار یعنی. است بهنجار و نابهنجار رفتار صیتشخ
 رفتارهـا گونـه نیا م،یشـو مواجـه آنـان العمـل عکس با جامعه افراد یسو از یخاص لباس دنیپوش

  .است ینسب یامر جوامع همه در هم اریمع نیا البته،. شود یم یتلّق  نابهنجار
 فـرد که است یناراحت شدت و زانیم نابهنجار، رفتار صیتشخ یها از جمله مالک :یمالک فرد .٣

 کـل ای و یخاص سازمان یاجتماع یهنجارها و ها ارزش با خاص، رفتار نیا اگر یعنی. کند یم احساس
 نهـاد آن ایـ جامعه آن افراد العمل عکس با و بزند لطمه فرد یسازگار به یعنی باشد، ناسازگار جامعه افراد

  ).۵٠ص، ١٣٩٢ همکاران، و یگدلیب ؛ی. (نجفشود یم یتلّق  نابهنجار یرفتار نیچن گردد، مواجه
                                                           
1 .Social Devianced 
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 یاجتماع یهنجارها و ها ارزش صیتشخ اریمع ،یاسالم و ینید جامعه کیدر  :ینی. مالک د۴
 سـازگار ینـید یهـا آموزه و هنجارهـا با یرفتار و عمل اگر. شود یم نییتع ینید یها آموزه لهیوس به

  ).١٣٨٩ ،ی(فوالد شود یم یتلّق  نابهنجار یعمل باشد، ناسازگار اگر و بهنجار یعمل باشد،
از  یکیداشته باشد  یدر عوامل مختلف یشهر تواند یم یاجتماع های یبالزم به ذکر است که آس

و مرتکـب  شـوند یمـ یتیو شخصـ یعـدم تعـادل روانـاست که افـراد دچار یتیعوامل، شخص ینا
ــنظ ییرهــارفتا ــدگیفر ،یهنجارشــکن ،یپرخاشــگر ری  ت،یو عــدم احســاس مســئول یظــاهر یبن
و  یاحساس یخودباختگ ،یافراط یطلب استقالل ،یکنجکاو ،یطلب تنوع ،ییماجراجو ،یطلب جانیه

  فقـدان اعتمـاد ،ینفس، احساس کهتر ضعف عّزت ،یعقالن یها بر کنش یاحساس یها غلبه کنش
  .شوند یم یو اختالل خلق ییدایش د،یشد یافسردگ ،تینفس، احساس عدم جذاب  به

 ،یطلب و لذت یبلند، خوشگذران یآرزوها یرنظ ییاست که افراد گرفتار رفتارها یعامل دوم فرد
و  یتیهو یب ،یگر یو الابال یو بار بند یب ؛یخواه ادهیز ؛یطلب تیو عاف یطلب استقالل ،یطلب قدرت

  ). ۴ص ،١٣٧٩ ،یمی(سل شوند یم یدر زندگ یهدف یب
  

  یعصر انور ۀحاکم بر جامع یاجتماع یط. شرا٢
  اجتماعی همبستگی فقدان. ١−٢

و  یکـدیگرو در افتـادن آنـان بـه جـان  یسـلجوق یامـرا یدمورد بحث بر اثر اختالفات شد ۀدر دور
و کشـتارها و  یـرانا یزردپوسـتان بـه اراضـ یـدغالمان و اتابکان و حمـالت جد ۀضعف آنان و غلب

از هـم بپاشـد (ر.ک:  یو اجتماع یامور دولت یرازۀاوضاع باعث شد که ش یثبات یو ب یاپیپانقالبات 
اند:  تجربه کرده یرا در اندلس اسالم یتوضع ین). مسلمانان مشابه هم١١٩، ص٢، ج١٣۶٣، صفا

به منظور  یبرجسته کسب کردند و چند یتیعّباد موقع یاعراب بن یلیه،اشب یهو ناح یدر جنوب غرب«
جنگ بـر  یاراندن بربرها از جنوب اندلس با آنان به منازعه پرداختند و سرانجام از راه خدعه و  یرونب

 بـه دیدند را مسلمان امرای های کشمکش که مسیحی های دولت. یافتند یالجنوب است یبربر یامرا
 ریـکتح ضعیف حاکمان ضد بر را قوی امرای. پرداختند آنان امور در مداخله به مختلف های بهانه
  ).١٢٨، ص١٣٨٩ ی،(همت »کردند می

ـــی ـــون داغ یک ـــهچ ـــرالل ـــادهدلب ــرســبزه چــون دســتیکــینه ــاده ســر ب  نه
ــــه یگروهــــ کـــردههیـــجـــوان بـــر پـــدر تک یگروهـــ ــــادر گرفت  دوان دســــت م

ـــــ ـــــار اس ـــــارانزرانیکن ـــــانب ـــــه مژگ ـــــر گرفت ـــــون مقّط ـــــمروار خ  ش
  )۴٣۵، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
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 یاست که چون انور یقرن ششم کامًال آشکار است، کمتر شاعر اوضاع در شعر و ادب یناثر ا
جانگداز نکرده باشد. در اشـعار  های یتبرکنار مانده و از اهل زمانه شکا یاز انتقاداتسخت اجتماع

  منعکس است: یدوران پر آشوب را درک کرده است اوضاع اجتماع ینکه ا یچون انور یشاعر
  از جوانــــــب قیــــــآشــــــوب خال   راســــت و چــــپ از قیــــعوا بیآســــ

  )٣٣، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  :یستن یمنیا یشرا بر جان خو یروزگار کس ینو در ا

ــان بســوخت جهــان ــل دســتگاه ســا از آفتــاب حــوادث چن ــه مث ــد هیکــه کــوه را ب  نمان
ــ ــچــو در ســواد و ب  کنــون رســد بــه بلــوغیکــدام طفــل تمن ــه اضی ــدا زمان ــد هی  نمان

  )۶١٢، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  اوضاع بلخ: یاره به آشفتگو اش

ــه پ ــخ چ ــدر بل ــوان و یری ــم یج ــاد به ــان را  افت ــاد جه ــم افت ــه ه ــت ب ــباب فراغ  اس

  )٣٢، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  اشاره به قتل و غارت و سرقت زنان و اطفال و علما... توسط ترکان غز:

 زبـر و ریز نشد که خراسان ز یپ کی ستین  غـزان شـوم زبـر و ریـز نیخبرت هست کز
 دختــر یابیــبکــر جــز در شــکم مــام ن  مـــردم ینـــیاد اال بـــه در مـــرگ نبشـــ

ـــ ـــد گرام ـــته فرن ـــان یکش ـــر ناگاه ـــد،یب  را گ ـــ از ن ـــ میب ـــن دیخروش ـــادر اردی  م
ــان را ــهر ستورانش ــر ش ــامع ه ــجد ج ــه شــده یگــاهیپا  مس ــپ ســقفش ن ــه و دای  در ن
 منبـر نـه کنـون است بیدر خراسان نه خط  خطبه نکنند به هر خّطه به نـام غـز از آنـک

  )٣٢، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  نابسامان است: ریاجامعه در کل بس یتاز نظر شاعر، وضع

 ازیــتــر از زلــف ا رهیــتــر و ت دهیدهــر شــور  محمـود ملـک رونـق نیـا از پـس ردیـگ باز

  )٢۵۶، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
ــــــته  فیشــــر و عیتــــر و وضــــ کهتــــر و مهم ــــــه سرگش ــــــد هم  اند و رنجورن

ـــــدر ا  بــــه دوســــتان نرســــند دوســــتان گــــر ـــــان ـــــار نی ـــــد روزگ  معذورن

  )٣٢، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
دوره در لبـاس  یـنا یاوضـاع اجتمـاع یاست از هرج و مرج و نابسـامان یقطعه که نمودار ینا
  طنز:
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ــــ یروبهــــ ــــدو یم  چنـــــان دیـــــبد گـــــرشیروبـــــه د  جــــان غــــم از دی
ــــگفــــت خرگ  خبــــر یبــــازگو اســــت ریــــگفــــت خ ــــد ســــلطان یمــــ ری  کن

ـــــــت آر  یترســـ یچـــه مـــ یتـــو خـــر نئـــگفـــت  ـــــــول یگف ـــــــآدم کی  انی
ــــ ــــد یم ــــرق و ندانن ــــ ف ــــد یم  بنشناســـــند یخـــــر ز روبـــــاه مـــــ  نکنن

ـــاالن  بــــرادر مـــــن یترســـــم ا یزان همــــ ـــدمان پ ـــر نهن ـــه چـــون خـــر ب  ک
ــــتیا  کســـــانیخـــــر و روباهشـــــان بـــــود  ــــون ن ــــ و خــــران ک ــــران یب  خب

  )٣٢، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  .یدمراجعه کن یانور یدو جلد یوانبه د توانید یها که م هنمون گونه یناز ا یاریو بس

  
 . فساد حکومت٢−٢

با سوابق زشت  یامردم که  یلقب یناز ا یفرمانبردار«گفته شد:  یرانیا یرطبق آنچه در باب حاکمان غ
سـوار  یرانیـانگرفتـه و بـر گـرده  ا یاز راه چپاول و قتل و غارت زمام حکومـت را بـه دسـت مـ یاو 
اعتنـا  یبـ یتبرد و مردم را به اصـول انسـان یانرا از م یاندک ارزش ملکات اخالق اند، اندک شده یم

 انوری شعرا، تمجید و طرف به درباریان این زیاد تمایل رغم ). به١٢٠، ص٢، ج١٣۶٣(صفا، » کرد
  :است نکرده کوتاهی دربار فساد به اشاره از اشعارش الی البه در

 و جــوانمردان برمــک را یشــهان عــالم آرا  یجفـا کشـت با فلک کردم کـه از راه یخطاب
را سگ شرف صد شانیخرد باشد برا یکه از رو  یدر کف جمع یزمام حل و عقد خود نهاد

  )۵١٧، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  دارد: کفایت یافراد ب یتبه مسئول یاشارات یا

 ند و دزدان محتسـبگرگان شبان بود یمدت  دسـتگاه کان دل، ایدر یگر چه در دور تو ا

  )۵٢١، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  :دهد یبه خود راه نم یحراس یعگاه از انتقاد تند و سر

ـــ ـــینب یم ـــه ین ـــار ک ـــه روزگ ـــرد چ  را یدونــــ دیبــــه فلــــک بــــر کشــــ  ک
ـــــ ـــــر ســـــر آدم ـــــرد  مســـــلط یب  چنــــــــان خــــــــر فــــــــراخ ... را آن  ک

 )۵١٩، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  دهد: یحاکمان را نشان م ییگرا و تجمل یز زراندوزا یواقع یروجه تصو یباترینقطعه به ز ینا
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ــایرکــیزیروزکــهیدســتیآن شن  اسـتیح یبـ ییگـدا مـا شهر یوالنیگفت کا یابلهــب
 صد چو ما را روزها، بل سالها، برگ و نواست!؟ یاگفت: چون باشد گدا آن کز، کالمش تکمـه

  نظر داشته است: یسروده انور یندر قطعه معروفش به ا یاعتصام ینپرو
 خاسـت بـام و یکـو هـر سر بر شوق ادیفر  یاز گــــذرگه یگذشــــت پادشــــه یروز

ـــهیم زان دیپرســـ ـــی کـــودک یکـــی ان  پادشاسـت تـاج بر که ستیچ تابناک نیکا  میت

  )١۶۵، ص١٣٨۶ ین،(پرو
  کشد: یم یرجسورانه آن را به تصو یفساد تمام ارکان دربار را غرق کرده است و انور ینا

ــرو ــا اخس ــه نی ــم چ ــتیخاموش و حل  ســتیوسیمأ و عجــز چــه نیــصــاحبا ا  س
ـــت  آنـــــک از دیـــــایآخـــــر افسوســـــتان ن ـــک در دســـت مش  ســـتیافسوس یمل

ــــائب ــــه ن یاوًال ن ــــتیک ــــه س ــــار ب ـــون پ  ک ـــت چ ـــراس ـــافر ری ـــتیروس ک  س
ــــــثان ــــــا اً ی ـــــن  یمســــــتوف کمــــــال نی ـــــ کی ـــــتیسالوس و یرو احیس  س

ــــــًا ا ــــــثالث ــــــوام نی ــــــار ق  ســــتیو جاسوس یبــــر ســــر منهئــــ  شیرعن
ــــًا ا ــــرابع ــــر نی ــــده میک ــــن گن  ســـــتیناموس و یتـــــیلیح یمردکـــــ  ده

ـــــــًا ا ـــــــخامس ـــــــد نی  ســــــتیبتــــــر از رهزنــــــان چپلوس  یراز محم
ــــًا ا ــــسادس ــــثق نی ــــد لی ــــر مفس  ســـتیچـــو کـــوه بعلوس یکـــز گرانـــ  غ

 )۵۶۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
 و پیـاپی هـای غارت و قتل. ندینآرامش بب یرو یرانیانبود که ا یدوره ممتد کمتر وقت یندر تمام ا

 و ایرانیـان بـاطنی آرامـش وضـع ایـن و بـود شـده معتـاد امـری مردم جان و مال به تخطی و آزارها
 هرگـاه کـه داد اجازه خواهی خون و سرکش هر به و برد بین از تدریج به بود آنان میان که را اعتمادی
  .بگشاید مردمان آزار به دست بخواهد
ـــور  ـــریج ـــان کس ـــان جه ـــت چن ـــ بگرف ـــه هم ـــو یک ـــرد یب ـــوان ب ـــدل نت  ع

 )۵٩۴، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
اصـل و  یاز بـرا یناررفت و پانصد د یم یغالم ینارد یستدو یکه برا ستاندند چنان یها م مال«
). در ٨٩، ص١٣۴٠ ی،(طوس» شدند یو مستأصل م یشحال درو ینستاندند و مردمان در ا یمزد م
و  یـوببـا توجـه بـه گسـترش ع«. یمرا شاهد یطیشرا ینچن زیمسلمانان بر اندلس ن یتحاکم ۀدور

(دوره  یـفحکـام، وزرا و رؤسـا در دوره ملـوک الطوا ینبـ یو اقتصـاد یاخالقـ ی،مفاسد اجتماع
 احتکـار، قبیـل از منکراتـی گرفتـار »ملـوکهم دیـن علی الناس« قاعده بنابر نیز مردم)، طلبی یهتجز
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 نبـی توسط جز اوضاع این گفتند می ای عده که چنان بودند؛ شده …و دزدی رباخواری، خمر، شرب
  گردد: یخواستار عزل ظالمان م ی). انور١٢٣، ص١٣٨٩ ی،(همت »شود نمی اصالح

ــا یا ــدر، ن ــه یبیص ــوال ب ــت تی ــهابک منحــوس دزد را  زود فرس ــن ش ــرول ک  مغ
ــا ــ یزره ــمار یب ــه ش ــوس ب ــ افس ــرد یم  آخـــر شـــمار او بکـــن از بهـــر مـــزد را  ب
 را مـزد بـه زن نیـفرمان من ببـر، بکـش ا  او همچـــو نگردنـــد ریـــدل گـــرانیتـــا د

 )۵١۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
 یفاسد ... معموًال مردمـ  یحکومت داشتند غالبًا مردم یرانعهد بر ا ینکه در ا ینامرا و سالط«

 ینـانا یـرااسـت؛ ز یعـیطب یامـر ینسفاک، ... بودند و ا حفاظ، یب یاش،خوار و ع شراب رحم، یب
 یـدکـه با شـدگان را چنان و تـالش کردنـد مغلوب یافتـهتسلط  یرانا ینبودند که بر سرزم گانگانییب

  ).۶٩، ص٢، ج١٣۶٣بدوشند... (صفا، 
  منعکس است: یافراد در شعر انور ینو ظلم ا گری یاز وحش یا نمونه

 بـردار را یکـی کـرد یهمـ رهیـخ سـبب یب  حـبس در را یکـی داشـت یهمـ بسـته گنـه یب

  )١۵۵، ص١، ج١٣۶۴ (مدرس،
  
   ینید ی. عدم همبستگ٣−٢

 یکـه بـرا یآرام و امنـ یالملک باعث شد تـا فضـا همچون نظام یافراد یها یشیتعصب و خشک اند
از  یشدر جهان بـ یالزم بود از جامعه رخت بربندد و راه رخداد انسداد فکر یدتیو عق یعلم یگفتگو

 را اسـالم شرقی قلمرو سلجوقیان که است درست«: نویسد یدورانت م یلباره و ینباز شود. در ا یشپ
 بـه ملکشـاه دولـت بودنـد داده اجـازه و کـرده خو پروری تن و سستی به نیز آنان اما دادند، تازه نیرویی

 تعصب بودند، ضعیف نظامی لحاظ از اما درخشان؛ فرهنگی نظر از که شود تقسیم مستقل کشورهای
). ۴٢٩، ص١٣۶٧کرده بـود (دورانـت،  یمالف و متخاصم تقسمخ یها دسته به را مردم نژادی و دینی

 ییهـا و افتراهـا دانستند به ذکر تهمت یوارد م یگرکه بر مذاهب د یراداتیهر مذهب ضمن ا ینمعتقد«
 ینمـ یـغهـم در یشـرم یاز وقاحت و بـ یامر حت یننمودند و در ا می مبادرت مذاهب آن اهل بر نیز

شـود:  یمـ یـدهمـورد د یـنمسـلمانان انـدلس هـم ا یخ). در تار١۵۴، ص١٣۶٣، ٢(صفا، ج» کردند
 ینداخلـی بـ هـای یـریتـوان در درگ حکومت مسـلمانان در انـدلس را مـی  علت شکست ینتر مهم«

  ).۴۵، ص٢٠٠٧ارسالن،  یب(شک» حاکمان جستجو کرد یژهو مسلمانان، به
شود کـه گـاه آنهـا را بـر سـر  یم یدهطرفداران فرق مختلف د ینب یادیدوره اختالفات ز یندر ا

 یمذهب یها یتعصب یطور کل شد. به یم یختهها ر کشاند و خون یبه جنگ و جدال م یمسائل جزئ



                        ١٣٩٨زمستان و پاییز / ٢٢ش/ ١١س/ علوم اجتماعی اسالم و   ١٣٢

 

اظهـار  یکدیگرمختلف نسبت به  یها فرقه یقکشور ما از طر یفکر یخکه در اعصار تار یا یدهنکوه
 یسـت،مختلـف ن یهـا دسـته یزیجنگ و خـونر یاها و مشاجرات فقها  است منحصر به بحث شده

و  یمـذهب حنفـ یحبر سر تـرج یانسن ینکه ب چنان«شود  یگوناگون مالحظه م یها بلکه به صورت
 یمذهب اشـعر یحدر ترج یاو  یترؤ یو نف یترؤ ۀدربار یا یاربر سر بحث در جبر و اخت یا یشافع

آنها بـا  ۀهم یناختالف و ب در مسائل گوناگون مورد یعیانو ش یانسن ینو ب یرهو غ یو کرام یو معتزل
 یـاو  گردیـده یکتب منجر م یفمجالس و تأل یلو سخت که غالبًا به تشک یطوالن یها بحث یهباطن

و گاه به کشتن و مثله کـردن  یده،انجام یم یگرد یدۀو قبول عق های یدبه گرفتن خط و اقرار به ترک عق
). متأسـفانه ١۴٧، ص٢، ج١٣۶٣فا، (صـ» اسـت یافتـه یمـ یـانپا یعفجا ینا یرو کندن زبان و نظا

مسـلمانان از  یـاندر م یجـد های یاختالفات و ناسازگار«نبوده است:  یما کاف یبرا یخعبرت تار
 یجه،بود. ... در نت یافتهاندلس راه  یانبود که در دستگاه خالفت امو یسده به سبب اختالل ینآغاز ا

مـورد  یـنبـه ا ی). انـور٨٩، ص١٣٨٧ یطلـی،(صاعد الطل» را از دست داد یشخو یاسیتمرکز س
  :کردند یاشاره م

 نـــه در امامـــت فـــاروق در مجـــال نطـــق  نه در خالفـت بـوبکر دم زنـم بـه خـالف
 احمـق یخـارج چـو دریـنه در شجاعت ح  یبـدگو ینه در نشسـتن عثمـان چورافضـ

  )٢٧۴، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  اند: در مجادله یگدیگربا  یمذهب یدگاهبا د یعتمظاهر طب یو حت

ــــذّکران ط ــــدیم ــــر ورن ــــابر ب ــــاغ من  را یاملـــ نشســـته مترصـــد شـــب میز نـــ  ب

  )١، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  :یدنما یهمگان را دعوت به اعراض از اسالم م یاست که انور یا اسالم به گونه یتوضع

ــــــدر گ یا ــــــرده قلن ــــــپســــــر پ ـــــــرده از رو  ری ـــــــا برگ یپ ـــــــکاره  ری
ــــد ــــس نکن ــــار ک ــــر و اســــالم ک ــــز انیآشــــ  کف ــــر اخشــــ دو نی ــــگ برت  ری

ــــا ــــوم دو ۀمعشــــوق دو نی ـــه د  شدســــت ق ـــذهب س ـــرو م ـــو ب ـــریت ـــگ گ  ری
ــــــد ــــــان توان ــــــو رهزن ــــــران ت ـــم ا  رهب ـــک ـــت نی ـــق ییمش ـــر احم ـــگ خ  ری

ـــــــت  بزننــــد رهــــت رهبــــران نیکــــ شیپــــ ـــــــه راه ب ـــــــآزر گ یها خان  ری

  )٨۵٩، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
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  ییگرا ملی ضعف. ۴−٢
 یـناحراز پست است. در ا یبرا یمنطق یطبرداشتن شراگرفت  یکه قوت م یگریدوره خطر د یندر ا
 یـکانـد کـه هر و بر جان و مال مسلمانان حکومت داشـته ییبر مردم فرمانروا یمعموًال کسان  دوره
 یراند که جـز شمشـ بوده یو وحش یابانگردب یگذارنده و مردم یبه غالم یو سلطان یررا نزد ام یمدت

اند. بنـا بـه تسـلط عنصـر تـرک بـر کشـور و رواج  دانسـته ینم یگرد یکار یزدن و کشتار و غارتگر
به شدت فروکش نموده  ینیسرزم یرتو...، حب وطن و غ یاندوز و ثروت ییگرا تجمل یها یشهاند

 فرهنـگ بربستن رخت اندلس مسلماناِن  شکست های زمینه دیگر از«: یمنمونه دار یخاست. در تار
، ١٣٨٧ندوشـن،  ی(اسـالم» بـود یگانـهرابـر فرهنـگ بشـان در ب مذهبی آنان و خود باختگی−ملی
تـور  یقاز طر یرانینسب ا یتو مقبول یتکسب محبوب یترکان تالش داشتند برا ینا ین) بنابرا١١ص

  خودشان بتراشند.  یبرا یدونفرزند فر
ــاد ــوران آب  کســـری رانیـــو را رانیـــروا دارد ا یکـــ  چــون شــد از دلــش سرتاســر ت

ــک یا ــه بقــا ومرثی ـــرو افر یو  عــدل یکســر پادش ـــا خس ـــمنوچهرلق ـــر دونی  ف

 )٢٠١، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
ــتیتشبه  دونیــافر فــّر تــو زفــّر اســت یتیحکــا ــدل ز س ــو ع ــدل ت ــروان ع  نوش

 )٣۵٧، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  دانستند: ینژاد م را ترک یرانیا ینامرا ترک سالط ینا یترضا یاصًال گاه برا

 نیلتگـ طغـر نسـبت در شـتنیخو ینیتا بب  جهـان انـدر کـن نظـاره ایـب گو دونیگو فر

 )٣٨٨، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  دانستند: یباالتر م یرانیا یرممدوحان را از قهرمانان و اساط

ــر ــه زه یکس ــرد ب ــدل او ک ــان ع ــه کم ــره  ک ــاد گ ــود بگش ــه ج ــان ب ــه زک ــاتم ک  ح
ــه کــه رســتم  بــه کیــ هــر نیــدر ســه هــر از شــه روزیــپ  زره چــو یکــرد خــود گــرز ب

 )١٠٢٧، ص٢، ج١٣۶۴، (مدرس
ـــه پا ـــو ب ـــصـــدر ت ـــا  دیجمشـــ تخـــت هی ـــه س ـــو ب ـــگ ت ـــتم رخـــش هیخن  رس

 )٣٣٩، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  بود: یانامرا و دربار ینب یاتروح یناز جمله ا یرانیا یرتمسخر به اساط

ــناخت  را کمانــــت و ریــــت یدیــــآرش اگــــر بد ــ ینش ــو میز ب ــرکش ت ــدان دو ز ت  ک

 )٣۶۴، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
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کـه در انـدلس اتفـاق افتـاد:  شکسـت اسـت. چنان یسـاز ینـهزم یمل یتهو یبو تخر یدتهد
تـرس و احسـاس شکسـت و  یـدی،روز بـه روز مسـلمانان را بـه ناام یغاتاندلس با تبل یحیانمس«

فـتح انـدلس  ینهـای نخسـت برای مبارزه و تالش مانند سال ای یهروح یگرکردند. د خواری دچار می
  ).٧٢ص، ١٣۶١(محقق،  »یدنداده گردار باقی نماند، سست و بی

  
 یعموم یطلب فساد و عشرت .۵−٢

(انـدلس)  یـفاوضاع عصر ملکـوت الطوا یشانیپر«اند:  یدهمورد صدمه د ینهمواره مسلمانان از ا
 یاخالقـ یهـا یو ناهنجـار ها عـدالتی یاز ب یآن ناش ۀنبوده، بخش عمد یاسیتنها معلول تزلزل س

  ). ٢١۵، ص١، ج١۴١٩ ی،(المقر» بود
  گردد: یم یمیاو ک یابکم یکورواج اخالق ناپسند در جامعه، اخالق ن یندر ع
ـــز  روزگـــــار قحـــــط وفاســـــت یانـــــور ـــان نی ـــز خس ـــات ج ـــا جف  دینگش
ـــــات ننما  همـــه عمـــر یگـــر وفـــا کنـــ یبـــا کســـ ـــــز جف ـــــت ج ـــــعاقب  دی

 )٨۴٧، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  :یتب یندر ا یاو 

 کجاســت یســت غمخــوارغــم بــه خروار  کجاســــت یدر همــــه عــــالم وفــــادار

 )٧٧٢، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  شود. ینم یداپ یتو انسان یدوران مردم ینو اصوًال در ا

ـــته  مــردم دگــر شــتنیخو مــرا امدســتین ـــه بدانس ـــردم چ از آنک ـــه م ـــتیام ک  س
 سـتیک مـردم که دهم نشانت کیچو بخت ن  چـه شـود یمردم یاز رو یگرم نشان ده

  )۵۶۵ص، ٢ج، ١٣۶۴(مدرس، 
  آن اجتماع است: یرتصو ینا

 کجاسـت یانسـان آفـاق در کـه داند یکس نم  گرفــت دد و ویــرا بــود د یربــع مســکون آدمــ
ــدور دور خشکســال د  کجاسـت یکـو و بـاران یفتحبـاب ییچند گـو  دانشســت قحــط و نی

 کجاسـت یسلمان که کن نییتو تع یگر مسلمان  جهـل بوجهـل صـد حـال اندر میمن ترا بنما
ــ  کجاسـت یپنهان گنج من در که زن یتو زنخ م  دیبرکشــ عــالم خــاک از کمــال خیآســمان ب

 کجاسـت یطوفـان نـوح چون یداع غایدر یا  دهد وقت آمدسـت یخاک را طوفان اگر غسل

  ).۵٢۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
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  است: گونه یندر جامعه ا یاخالق یها ارزش یتوضع یگر،از طرف د
ــــان ــــر چــــه جه ــــاق اگ  یجـــد بـــه تـــا لیشدســـت از ســـهپـــر   نســــگالم نف

  )٧۴٧، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 

ــــد خ ــــر زن ــــهیگ ــــر م ــــد دروغ ب  نفــــــاق کنــــــد یور کنــــــد شــــــاد  زن

  )۶٢٣، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  شود: یبخل و خساست مذهب مختار م

ــد یا ــز غا یخداون ــک  زورسـت ایـابر در جنب کفت باطل و در  ســخا و احســان تی
ــت  انـد شده مخنث دو هر تو کف از بخل و جود ــقنقور و دم کافورس ــع س ــرش طب  مگ

  )۵۴۴، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس،
  :یردگ یم یدر قبال آن حرص و طمع به شدت فزون

برانـداز اسـت؛  ۀجامعـ یآفتـ یو خوشگذران یبارگ حرص و طمع و شکم یدر حکومت اسالم
لبـاس، مسـکن، شـروع شـد و  ی،رقابـت در تجمـالت زنـدگ«اندلس:  یهمچون حکومت اسالم

عمـال  یجـهآنان قادر نبـود و در نت یکفاف آنها را نداد و بر انجام آرزوها یع و معمولمشرو یداتعا
و ارتشا و اختالس نمودند، و بـازار فسـاد  یخود، شروع به اخاذ یها هوا و هوس ینتأم یبرا یدولت
 دوران جامعـه در کـه اسـت ناپسـندی اخالق از). ١٢١ص، ١٣٩٠ی،(مطهر »یافترواج  یاخالق
  :است کرده یداپ شیوع انوری

ـــــۀپا ـــــرص کد ی ـــــح ـــــد و هی  هیـــــبـــــه گـــــرد آن پا یتـــــا نگـــــرد  طمعن

 )٧٢۴، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  داند: یم یو آن را سبب مذلت آدم
ــــاد  شــــهیهم زدیــــمــــذلت از طمــــع خ ــــامنتفع ب ــــان ن ــــودش در جه  وج
ــــــه رو ــــــع آرد ب ــــــرد زرد یطم  بـــر طمـــع بـــاد یرکنـــ یهـــا کـــه لعنت  یم

  )۵٨۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
 یموضـوع یبنـد در طبقه یدربـار  به نـام ملتمسـات یا اهل ادب و نقد مقوله یز قدماا یبعض

ملتمسـات قائـل  یژۀو یزن یباب ی،و مراث یاتو هجو یحو مدا یاتاند و در کنار غزل شعرها قائل شده
 یـاناصـطالح در م ینا ییو طلب. از قرن هفتم گو ییگفت باب گدا یدبا یاند. به زبان امروز شده

  ).١١۶، ص١٣٧٢ ی،کدکن یعیرواج گرفته است (شف اهل ادب
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  زنان یاجتماع یگاهپا یرتنزل و تحق .١−۵−٢
آن روزگـار  یذائقـه کلـ یـانگرشود که در واقع ب یم یدهبه کرات د یکه در شعر انور یگریاز نکات د
گردد نهاد خـانواده پسـت و بـه  حرمت یدر جامعه مادر ب یزن است. مسلم است وقت یراست، تحق

 از را آنـان تـا کشـتند می را خـود دختران گاهی مادرها«. گردد یسست م یاجتماع یع ساختارهاتب
  ).۴۴ص، ١٣۶٧(دورانت،  »برهانند بدبختی

ـــهوت ـــت ش ـــد زبردس ـــل باش ـــرا عق  را زن چیهـــ کنـــد یدســـت ریـــچـــرا ز  ک

  )۵١٧، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  :شمارد یکه طالق را محترم م یا در جامعه

ــــتر چیهــــ  یطلـــب نکنـــهـــان تـــا ز کـــس  هـــان و ــــه اقی  طــــالق یطــــا ز ب

  )۶۶۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  زن و مرد دارد:  یگاهاز جا یلیتمث یرز یتدر ب
ـــــدتر ـــــدر مـــــردم نیب ـــــه به  عـــــالم نیان ـــــهیب ـــــان ن ـــــدر زن ـــــود غی  ب

ــــان ــــر زن ــــه مه ــــد ب ــــه او دل نه ــــــت یگــــــردن او ســــــزا  هرک ــــــود غی  ب

  )۶٣٠، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  :یا

ــــان  نکـــــــرد زن روزگـــــــار نیکانـــــــدر ــــض قلتب ــــز از مح ــــتین یبج  س
  )۵١٧، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 

  از شأن و منزلت زن کاسته بود.  یزدر جامعه ن یباز و همجنس یبارگ رواج غالم
  

  اخالقی انحطاط. ٢−۵−٢
و نسـب اسـت. از علـل عمـده  اصـل یدوره حکومت غالمان و افـراد ب ینا ی جامعه های یژگیاز و

 ی،دار برده یاسیس یبود. افزون بر اقتضا یرانا یون ترکان به مرزهاطبقه، مهاجرت روزافز ینظهور ا
  که حافظ سروده است: زد، چنان یدامن م یدار به امر برده یزن یپرست رواج تجمل

 کننـد یم واستر ترک غالم از ناز همه نیکا نشـان خودشان خر بر را دولتان نو نیا رب ای

 )۴۶، ص١٣۵٩(حافظ، 
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 یشـهوت امـرا یچـهاز آنان باز یا شد. دسته یمختلف استفاده م یها ورتاز غالمان ترک به ص
و  یدکه خر ییبود... تا جا یانهوحش یاربس یچارگانب ینبا ا یناز سالط یعهد بودند و رفتار بعض ینا

(صفا،  یدآ یخاص به حساب م یعنوان علم به یافته،پنجم و ششم گسترش  یها فروش آنان در سده
اگر گناهان مسـلمانان و فـرو رفـتن آنهـادر «که در اندلس اتفاق افتاد:  نان). چ٧٠، ص٢، ج١٣۶٣

شدند. آری! علت  نمی یروزبر آنان پ یحیسواران مس گاه یچمنجالب معاصی بزرگ و کوچک نبود، ه
هم که کار خوب  ییکردند و آنها خود را پنهان نمی ضعف، گناهانشان بود. افراد فاسد کارهای زشت

 ).۴۵٢، ص١۴٠٧(صبحی صالح، » بود یااز روی ر دادند، انجام می
از عادات سـنجر آن بـود کـه «سوق داده بود.  یستامور ناشا یامرا را به سو یعتمسائل طب ینا
و حکـم و  کـرد یاو م یو مـال و جـان، فـدا یـدورز یو بدو عشق م گزید یرا از غالمان برم یغالم

 یبـه نحـو آمـد یبـه کـار او نم یگـرد که دبع یچند گاه یکننهاد ل یسلطنت خود را در دست او م
  ).٧٢، ص٢، ج١٣۶٣به نام سنقر... (صفا،  یمملوک یکیبرد. از جمله آنان  یم یانخاص او را از م

اسـت کـه در اسـالم دربـاره  یـدیتأک یزو ن یزآم مفسده های یمنشأ آن شاد خوار«امر  ینا یلدل
دربـار و طبقـه اشـراف  ی. فساد جنسـ)١۴۵، ص١٣٨١ یپکا،(ر» زنان به عمل آمده است یپاکدامن
. یابـد یرواج م یـزدر اجتمـاع ن یبـاز تر اجتماع رسوخ نمـود؛ همجنس ییناندک به طبقات پا اندک
 معشـوق فارسـی، کهـن متـون اغلب در که است بوده بدانجا تا جامعه در بیماری این شیوع شدت
  دست دارد: یناز ا یوانشدر د یا قطعه انوری که چنان. است مذکر
ــدر خــواب شــد خ یســاق ــان ـــاده را در جـــام جـــان ر  غــالم یا زی ـــب ـــالم یا زی  غ

ـــا حر ـــب ـــاز در جـــنس فی ـــر یا س  غــــالم یا زیــــدر شــــراب لعــــل آو  پس
ـــه یمســـت گشـــتم مـــ ییچنـــد گـــو  غــالم یا زیمســت ســتین یوقــت مســت  بن

ــــا ب یســــاعت  مکـــن یتنـــد و ییبـــدخو نیـــاز شیبـــ ــــا م ــــب  غــــالم یا زیاوی

 )٨٨۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  
 یو اجتماع ینید یارهایبه مع یبندیدم پاع. ٣−۵−٢

مخصـوص در  یینـیعنوان آ بـود کـه بـه یخوار شـراب یدوره سلجوق ۀانحرافات جامع یناز بزرگتر
 یبـه گونـه ا  جا افتاده بود؛ نام شراب ورد زبان همگان بود و طعـم آن یرسم یرو غ یمجالس رسم

 رخـت جامعـه در شراب حرمت. بود رفته بین از آن شتیز و قبح و بود شده گوارا ها مزاج در که شد
 ۀآلـود یطفسـاد در دربارهـا و محـ«گـردد:  مـی اصل آن به افتخار و نوشی شراب به تجاهر و بربسته

دارد  یبـر شـعر و ادب فارسـ یعهـد جـاهل یخصوص آثار شعرا که شعر عرب به یشاعران و نفوذ
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بـه سـتودن شـراب و وصـف  یعر کهـن فارسـش یندگانسرا یلو توجه و تما یاتخمر یداییسبب پ
و فروش مشروبات الکلی،  یدخر  یجبا ترو«). در اندلس: ۶٨، ص١٣۶٩رزمجو، »(شد گساری یم

جامعه  یکرهفساد را در تمام پ یقطر ینساختند و به ا خود دور می ینیمردم مسلمان را از اعتقادات د
بـود کـه تـوان مقاومـت را از آنـان  یـبرتت یناسالمی رسوخ دادند و آن را از درون تهی کردند. بـد

  ).٢٩١ق، ص١٣٨۶ یلی،(نورانی اردب» گرفتند
ـــذا ـــاد یغ ـــود ب ـــرح ۀروح ب ــل راوق  الحـــق قی ــون دور گ ــد از ل ــون او کن ــه ل  ک

ــا حــق دیــمف کیـبـه طعــم تلـخ چــو پنـد پــدر ول ــزد دان ــه ن ــزد مبطــل باطــل، ب ــه ن  ب
ــا ــر دان ــل ب ــام عق ــه احک ــته ب ــالل گش ــ  ح ــه فت ــر احمــق یواحــرام گشــته ب  شــرع ب

 )۶۶٧، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  معمول بود: یها شراب از التماس یتقاضا

ــــ یرو  تــــــــو ۀز نــــــــور شــــــــرابخان یا ــــاق همچــــو دســــت کل   میآف
  میباشــــد آن نــــزد همــــت تــــو ســــل  فرســـت نـــاب شـــراب یصـــراح کیـــ

 )۶٩٨، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  محتاجســــت کیــــبســــر تــــو کــــه ن  آب چــو تلــخ بــه مــن نیریجــان شــ

 )۵٢٩، ص٢، ج١٣۶۴س،(مدر
  ندارد: یدر شعر استعباد یدناز شدت شراب نوش یذکر مست

ـــوز ا  ســـتیاریبـــه ســـر تـــو کـــه ذات هش ـــه هن ـــک ـــان نی ـــان زم  مســـتم چن
ــــ ــــادن نم ــــه گش ــــوانم یک ــــم ت ــــو  چش ــــواف نی ــــه یق ــــهیح ب ــــتم ل  بربس

  )۶٨١، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
ــت  شـد دیـپد ییخطـا بنـده ز ار یمست در...  ــا از مس ــردد خط ــب نگ ــاب واج  را عن

ــذر ــر بگ ــ یگ ــد بس ــو نباش ــدر یاز ت ـــام  غی ـــتگار دی ـــ یرس ـــاب ومی  ...را الحس

 )۵١۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  نداشتند. ییاجتماع وقت از ارتکاب به افعال حرام ابا یمتأسفانه مذاق عموم

 یـناز ا یا گوشـه ینه،پر هز یها ها و جشن و پاش یختاعصار پر شده از ر یندربار شاهان در ا
 و طلبی عشـرت انـدلس تـاریخ در. یـدتـوان د یمـ یرا در شـعر انـور حساب یب یها و نوش  یشع

 و حاکمیـت سـطح در فسـاد شـدن فراگیـر«. شـد مسلمین شدید سستی سبب مفرط خوشگذرانی
 را دینـی غیـرت و حمیت و داشت باز جامعه پیشرفت و سالمت و صالح به توجه از را آنان جامعه،
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(نـورانی  »بـود خوشـگذرانی و طلبـی قـدرت داشـت، اهمیت برایشان که آنچه و برد بین از آنها در
  ).٢٩١صق، ١٣٨۶ اردبیلی،

ـــت  بــاش مــنیا و خســب مســت و خــور یمــ ـــاص سلطانس ـــاص خ ـــس خ  مجل

  )٧٨۵، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  
  و ثروت یتنامناسب کسب موقع ینمواز . ۵−۴−٢

از  یاقتصـاد یازهـایت برطـرف کـردن ناقشار جامعه به دربار، جهـ یگرعلما و فضال و د یوابستگ
منبـع  یـنبـه ا یدنرسـ یسبب شد تا برا یگر،که در دست طبقه حاکم بود از طرف د یو ثروت یطرف

به منافع خود  یدنرس یافراد برا یناز ا یگروه ید،به وجود آ یاقشار مختلف جامعه رقابت ینثروت ب
 ایـن در«. یما داشته هم اندلس سقوط اندور در را تجربه این. زدند یم یو چاپلوس یتدست به سعا

 میـل بـه بنـا و شـرع نـام بـه و کردنـد مـی دخالت سیاست کار در ناروا به اندلس فقهای اغلب ایام
 یایو هـدا هـا یـتاز حما یبرخوردار یاند و برا مشغول یاداریدادند،... فقها به دن می فتوا سالطین
 یـبحاکمان را بر انجام فسق و فجورشان ترغ گونه نیبد پردازند، یآنان م یها فتنه یهبه توج ینسالط

 ایـن آمـدن پدید در نیز حاکم گروه البته) ١٧۴ص، ١٩۶٠ق/ ١٣٨٠األندلسیحزم  (ابن »نمایند یم
و  یشخـو یـدو عـدم ثبـات در عقا یتینبودند، آنان به خاطر تنزل شخصـ یرتأث بی اجتماعی معضل
بلکـه  یاقتشان،و ل یتکفا یرا نه از رو یانشاناطراف یش،خو یتبه خاطر حفظ مقام و موقع ینهمچن

از اعمال و اخالق  یشههم یزافراد چاپلوس ن کردند، یانتخاب م یشبا اهداف خو ییاز بابت همسو
گـروه  یـنا ین. بـدادنـد یو خود را در ظـاهر هماهنـگ بـا آنـان نشـان م کردند یم یدحاکمان تمج
خود را از  یبرق یگراناز د ییو بدگو ینیچ با سخن کردند یبود که آنها تالش م یرقابت یزچاپلوسان ن

کـردن  یعلمـا و منـزو یـانو تفرقـه م ییآنها در جـدا یاستصحنه حذف کنند. عالقه حاکمان و س
 یاخالق تمام ابنـا ین. اکرد یکمک م ینیچ و سخن یچاپلوس یدهپد یوعبه گسترش و ش یزفاضالن ن

شاعر گرفتار خشم مـردم بلـخ شـت و  یفتوح یتابه سع یکه انور جامعه را معذب نموده بود چنان
  جست: یموضوع تبر ینا ینا یدهقص یندر ا یامور

ــر یا ــاق ت  یمســلمانان فغــان از دور چــرخ چنب ــاز نف ــد و ری ــاه قص ــک و م ــتر دی  ...یمش
 ...یپــر از مجــالس در افتــد یقــ را مزاجــان بـد  شد از حسد کار افتراست یمرد را چون ممتل

ـــ  م مــن ز منحــول حســودبــاز دان آخــر کــال ـــش اله ـــن نق ـــرق ک ـــش آزر یف  یرا ز نق
 یخـور یم نیریچربک او همچنان چون جان ش  هنـوز تـو و گرفت یتلخ افترا نیز من شیع

  )۴٧٢، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
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  عصر دارد: یندر ا یاناشاره به عوض شدن اخالق آدم
ـــــ ـــــم دو خیب ـــــر از غ ـــــد ب  زنـــد یاصـــل بشـــد فـــرع چـــه تـــن مـــ  انداختن

ـــــا ـــــه دوزخ رس ـــــدار ب ـــــعد بن ـــ  دیس ـــن م ـــه ف ـــّزال چ ـــص غ ـــد یمخل  زن

  )۶١٩، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
و  یشاعران افراط و اغراق مدح است. مـدح کـه در ادب عصـر سـامان یندر ب یچاپلوس یجۀنت
از شـاعران  یکه برخ یداز مبالغه و اغراق رس یا دوران به درجه ینمتعادل داشت در ا یریس ی،غزنو

 یـنشـعر ا یهـا یژگیاز و یخداوند قرار دادند و ترک ادب شرع یفوح را در ردممد یهمچون انور
 بـار یانجامعـه ز یمداران و اشراف بـود، بـرا اعمال زور یممستق ییدکه تأ ییها مدح ینگروه است. ا

زا همراه است  که با مبالغات نفرت یچون سلجوق ییپرورده دربارها شاعران دست یکار مداح«بود. 
جـز  یـزیاشعار چ گونه یناز ا یبرخ یرسد که محتوا یاز غلظت مداهنه م یا به مرحلهچنان  گاه آن
 یافـتدر یهسـتند کـه بـرا یطلب فرصـت یها الوقت شاعران طامع و ابن یندگانگو یستن ییکفرگو
 انوری مدح های اغراق از نمونه چند) ٢٧ص، ١٣۶٩(رزمجو،  بسازند... یاشعار ینچن یشترب ۀصل
  گردد: می ذکر

ــگــر  ــر کفــت بحــر بخــار کی ــوا ب ــه زر  رود ه ــا روز حشــر ژال ــت ــد نی  ســحاب ده
ــدیگ  بوســند اختــران فلــک مــر تــو را عنــان ــروران رن ــان س ــر زم ــو م ــاب را ت  رک

 )٣٠، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
ــار حلمــش در جــرم خــاک استســالم  زتـــف قهـــرش در طبـــع آب استسقاســـت  زب
 خرماسـت بـا زمانـه خـار که اوست عدل ز  ز قدر اوسـت کـه تـار سـپهر بـا پودسـت

  )۴٢، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
ــ ــدر و زم ــم نیســپهر ق ــاب و حل ــا آفت  سحاب جود و فلـک همـت و ملـک مخبـر  لق

  )١٩۶، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
 زمانه بخشـش و کـان دسـتگاه و بحـر نـوال  قضــا تــوان و قــدر قــدرت و ســتاره محــل

  )٢٨۴، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
ــپ ــت دیس ــوه و رفع ــار ک ــ و وق ــخا ربح ــاء د  س  بهــا و قــدر جهــان آن خــدا نیــبه

 )١٧، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
و شاعران هـم دوره  یمداحان شعر فارس یامبرکه پ یانور یواندر د یادز یها دست سروده یناز ا

عـرض  ییشـد بـا هجـاگو یشعرا برآورده نم ۀکه اگر خواست ینجاستتوان شاهد آورد؛ اما نکته ا یم
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اگـر  یق،طر یکو هجا و مدح بر  یگو یقطر یکیاز  یتاما غزل و مرث«د. دادن یمخاطب را به باد م
و هرچـه ضـد  یضد آن مـدح بگـو ییرا در مدح ستا یکه کس همچنان  یگفتن و ندان یهجا خواه

  ).١٩١، ص١٣٨٨ ی،(عنصر المعال» مدح، بود، هجا باشد
ــوده شــاعران طــامع را  ییتقاضــــا ۀقطعــــ دوم و حیمــــد یکــــی  ســه شــعر رســم ب

 ییفرمـا چـه دگـر گفـتم دو شـعر سه نیاز ا  ر بــداد ســوم شــکر ور نــداد هجــااگــ

 )٧۶٠، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
 یـزشده است، اعراض و پره یانمؤمنان ب یبرا یمکه در قرآن کر یو اخالق یتیترب های یژگیاز و

خـالق از لحـاظ ا یو هجو و هتـاک ییگو که دشنام یرغم شناعت است، به یهودهآنان از سخن لغو و ب
 توقـع کثـرت آن دیگـر علـت...  هجاگویـان ینیو خشـماگ توزی ینهاز صفت ک یرغ«دارد.  یاسالم

شـعرا و فسـاد   منافسـت و هـا رقابت بـا امـور این... ممدوحان بخل و حب دیگر و... بود شاعرانی
 یا ه مثابه حربهاز شعرا، هجو را ب یاریو رواج فسق و بخل و طمع سبب شده که بس یاخالق عموم

 ).١۶٠، ص١٣۶٩(رزمجو، » به کار یگرانبر ضد د
اجتماع در  یشود که نسبت دادن سقوط اخالق یشاعران قرن ششم روشن م های یوانبا مطالعه د

و  یسـال قبـل از حملـه مغـول؛ پـرده در صد یک یراز یست؛به حمله مغول چندان منصفانه ن یرانا
 ییانـدک بـه جـا دوره اندک یـندر ا یکار هجو و هتاک«کرده. رسوخ  یرانچنان در مردم ا آن یفحاش
 یو حتـ کردند یابا نم یکگاه شاعران هنگام مدح هم از استعمال کلمات زشت و رک یکه حت یدکش

 یناز سـالط یبعضـ ینهاتر از ا عجیب و... یستادندا یباز نم یکدیگراز هجو  یزشاگردان و استادان ن
 ).٣۵۵ص، ٢ج، ١٣۶٣(صفا،  »انگیختند یر مب یگراناست شاعران را به هجو د
اشـاره  یتشخصوصـ یـناما خودش بارها به ا یست؛ذکر ن یستهشاعر شا ییالبته شواهد هجاگو

  کرده است:
ــقک ید ــرا عاش ــ یم ــزل م ــت: غ ــو یگف  هـم فشاندمیگفتم: از مدح و هجا دست ب  ؟ییگ

 عــدم ز دیــایحالــت رفتــه دگــر بــاز ن  بـود یگفت چون؟ گفتمش: آن حالـت گمراهـ
 بود به هم یکه مرا شهوت و حرص و غضب  گفــتم یغــزل و مــدح و هجــا هــر ســه بــدان مــ

 ز کجا وز که و چون کسب کـنم پـنج درم  آن شـهیاند و غـم در شـب همـه شـب یکی نیا
 کــم دیــبــه کــف آرم کــه ازو آ یکــه زبــون  بـدان شیتسـلّ  خسـته، سـگ چو گر،یوان سه د

 باز کـرد از سـر مـن بنـده عـاجز بـه کـرم  −حاشـاکم− را گرسـنه سـگ سر نیچون خدا ا
ــو ــا گ ــدح و هج ــزل و م ــ م؟یغ ــار! اربی  بس که با نفس جفا کردم و بـا عقـل سـتم  !زنه

  )۶٩۴، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
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  :یدنما می گوشزد را خصوصیت این لزوم مواقع در رو این از
ـــــه شـــــکرین ـــــ و یا گفت ـــــ یم ــا  دینرس ــه هج ــم ب ــدح و ه ــه م ــم ب ــاعرم ه  ش

  ).۵١۵، ص٢ج، ١٣۶۴(مدرس، 
  هجو شاعر است که ذکرش قابل تحمل است: یها از نمونه
ــار چ ــچه ــ زی ــرا یخــدا از خــواهم یهم  زیـچ چـه چهـار آن که ییبگو تو ار میبگو  ت

ــت انــدر لتیســب و مــو انــدر تیبــه رشــ  مـار انـدر دسـتت بـه و خـار انـدر پات به  زی

  ).۶۵۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
 یرگرفتـه بودنـد بـه سـا یشاصل شده بود و ارباب مذاهب آن را در پ یکبستن که افترا و دروغ 

ساختند و بـه  یافراد م یادر ذم شهرها و  یاشعار یزرسوخ کرده بود. شاعران ن یاجتماع یساختارها
نسبت  یسرود و به انور یاتیشاعر اب یو از آن جمله بود هجو بلخ که فتوح دادند ینسبت م یکدیگر
  کند: یاشاره م یداد، انور

 عتـاب یجرم یب ستین رشیکز تو گز یبا کس  مکـن خداونـدا، حلمـا، نیآسمان قدرا، زم
 بـاب کـّل  مـن السـاحتم یبـر داند یحق هم  ساحتم نیمران ز یخو نکرد ستم به مهجور

  )٢٨، ص١، ج١٣۶۴(مدرس، 
  :یدنما یخود م گناهی یاقرار به ب یزن یگرد ییدر جا
 اقـــوال در مفکـــن تیخداونـــد خـــدا یا  افکندنــد مــرا کــه یّنــتج و جــرم نیبــه چنــ

  )۶٧١ص ،٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
  ی. رباخور ۵−۵−٢

آن خواهـد شـد،  یجـهو سـقوط نت یجامعه را تحت نفوذ خـود در آورد، سسـت یاخالق ینهرگاه چن
 یو اقتصـاد یاخالق ی،و مفاسد اجتماع یوببا توجه به گسترش ع«که اندلس را دربر گرفت.  چنان

 النـاس« قاعـده بنـابر نیز مردم)، طلبی یه(دوره تجز یفحکام، وزرا و رؤسا در دوره ملوک الطوا ینب
 »بودند شده …و دزدی رباخواری، خمر، شرب احتکار، قبیل از منکراتی گرفتار »ملوکهم دین علی
 یدروغ گفتن و... از مصـائب اجتمـاع ی،فروش کم یان،بازار ی). رباخوار١٣١، ص١٣٨٩ ی،(همت

  از آن در رنجند: یقاست که خال
 دیــاز آن زرق چــه جو یکــان مــردک بــازار  گفـت نیچنـ شیبا پدر خـو یپسر یروز

ــ  یاحــوال گروهــ یگفتــا چــه تفحــص کنــ ــگ ص ــان س ــد طمعش ــز گن ــنبو ادیک  دی
ـــان طا ـــه چن ـــنگرا دون ۀفـــیعاقـــل ب  دیــنپو فــهیمزبلــه و ج یمــردم بــه ســو  دی
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ـــازار   دیـکه چه رو یان تخم در آن خاک چه پاشز  فسادســـت تخـــم ۀمزرعـــ یکـــیب
 دیتــو چــون اللــه بــه خونابــه نشــو یتــا رو  بنفشـــه پشـــت از یراســـت مکـــن دیـــام

ــول ــت یق ــود راس ــهادت نب ــول ش  دیــنگو راســت یکــیزان در همــه بــازار   تر از ق

  )۶۴۶، ص٢، ج١٣۶۴(مدرس، 
 
  یریگ یجه. نت٣
شـعرا شـناخت  یندواو ۀرو با مطالع ینست. از اعصر شاعر ا یهمواره بازتاب اوضاع اجتماع یاتادب

به مـدح و  یا است که به صورت حرفه یشاعر ینکهبا وجود ا یگردد. انور یجامعه حاصل م یتوضع
کند، از پرداختن به مسائل  یامرار معاش م یزن یقطر ینپردازد و به تبع از هم یم یانامرا و دربار یشستا

  .است کرده پیدا بازتاب مختلفی مباحث شاعر، دیوان سیبرر با. یستعصر خود غافل ن یاجتماع
و  یبــارگ مفــرط، غالم ینوشــ باده ی،و مــال یجــان یــتکــه قتــل و غــارت، عــدم امن یطور بــه

و  یبارگ شــکم یـاد،پــاش ز یخـتو نـوش و ر یشزن، حــرص و طمـع، عــ یـرتحق ی،بـاز همجنس
 اعتمادی یب ی،ط اخالقانحطا ی،و هجوپرداز ییگو تملق ی،خساست طبع، رباخور ی،خوشگذران
  اند. بوده یعصر انور یعمهم و شا یعنوان مسائل اجتماع به یزیو خونر یو جنگ داخل یاجتماع
 یامـرا هـای یرچون اخـتالف و درگ یداخل یاسیاز مسائل را در عوامل س یو علل برخ یشهاو ر
ان ُغـز و ترکـ یگانگـانچـون تاخـت و تـاز ب یخـارج−یاسیو عوامل س یو حاکمان محل یسلجوق

 و تحجـر تعصـب، چـون فرهنگـی عوامـل در را مسـائل از برخـی علـل و ریشه همچنین. داند یم
  .داند می ملی هویتی بی و اعتقادی ناپذیری انعطاف

 ینقش مهم یمسائل اجتماع یوععنوان نخبگان جامعه در ش اتحاد فقها و حکام به یاز نظر انور
 و حمایـت بـا فقهـا. شـود یو ثـروت مبادلـه مچـون قـدرت  یاجتمـاع یـایآنهـا مزا یندارد که بـ
 آنهـا سـلطه تـداوم بـه و کرده توجیه را موجود وضعیت حاکم، طبقه انحرافات به بخشی مشروعیت

  .شوند می برخوردار مادی منابع و ثروت از عوض در و کنند می کمک
بنابر قاعده و  یابد یدر طبقه حاکم بروز و ظهور م یشترب یمسائل اجتماع یاز نظر انور ینهمچن

بـه عبـارت  کنـد یم یتسرا یزن یاجتماع یینانحرافات به طبقات پا ینا» ملوکهم یند یالناس عل«
در  شـوند یم یو گرفتار مسائل و انحرافات اجتماع دهند یخود قرار م یمردم حاکمان را الگو یگرد
  .گیرد یقرار م یجامعه دچار انحطاط و اضمحالل شده و در معرض فروپاش یجهنت
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