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بي در قـرن   توان از يك سو ناشي از آشفتگي در ميدان قدرت و ميدان توليد اد             

الدين محمد بن عبدالرّزاق اصفهاني     ¬ششم و از سوي ديگر ناشي از منش جمال        

  .دانست

شعر فارسي قرن   "،  "ير بورديو  پي"،  "ادبياتشناسي   جامعه":  كليدي ه هاي واژ

  "" الدين محمد بن عبدالرّزاق اصفهاني جمال"، "ششم

   مقدمه-1

هاي مختلفي را تجربه كرده است و و دورهشعر فارسي ازهمان ابتداي پيدايش، شرايط 

شرايط مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي تأثير  همچون هر پديدة اجتماعي، از

هايي است كه در قرن ششم هجري شمسي، از دوره. پذيرفته و بر آنها تأثير گذاشته است

امان لشكرهاي ها و تاخت وتازهاي بيسرتاسر آن، كشور پهناور ايران صحنه آشوبگري

  .نژاد بودترك

تأثير اين . فضاي فرهنگي و اجتماعي آن دوران نيز از اين تاخت و تازها در امان نماند

رخدادها بر ميدان قدرت، موجب تغييرات قابل توجهي در ميدان توليد ادبي شد و شعرا 

جاي گرفتند و متأثر از مناسبات شان با ميدان قدرت، در قطبي از اقطاب ميدان توليد ادبي 

الدين محمد بن جمال. متأثر از جايگاه شان در اين ميدان، به سرودن شعر پرداختند

، يكي از شاعران اين دوره است كه در اشعارش موضع گيري هاي  اصفهانيالرّزاقعبد

ايم تا در اين مقاله،  درپي آن برآمده. متفاوتي نسبت به شرايط زمانه اش به چشم مي خورد

ير بورديو و در چارچوب نظرية عمل او، ه گيري از روش ساختار گرايي تكويني پيبا بهر

به چگونگي تكوين  اصفهاني بپردازيم تا الرّزاقالدين محمد بن عبدجمالبه بررسي اشعار 

اين اشعار در جامعة قرن ششم و تأثيرپذيري ساختار ذهني وي از ساختار جهان پيرامونش 

  .پي ببريم

  لهئمس بيان -1-1

  و به عوامل گوناگوني وابسته است، فارسي در ادوار مختلف تاريخيادبياتسيرتحول 

بدون .  بررسي و تجزيه و تحليل كرد،توان از نظر ساختاري و محتوايي اين عوامل را مي

 فضاي حاكم بر محيط جامعه و فرهنگ مردم در زماني خاص و نيز هنجارها و ،ترديد

ازآنجا كه قرن . شود  آن دوره منعكس ميادبياتن، در زبان و ناهنجاري هاي اجتماعي آ

 حماسي ادبيات صحنة وقوع بسياري از رويدادهاي تاريخي و حد واسط دوگونة مهم ،ششم
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 تاريخي از اهميت ةدهد،اين دور و غنايي است و دو سبك عمدة ادبي را نيز به هم پيوند مي

تحقيق، بررسي و تحليل جامعه شناختي شعر اصلي ما در اين  ةلئمس. خاصي برخوردار است

فارسي در قرن ششم و دست يافتن به نتايجي است كه نشان دهندة برخي ويژگي هاي شعر 

الدين محمد جمالشناختي اشعار از اين رو، برآن شديم تا با تحليل جامعه. اين دوره است

شعر فارسي در قرن ششم دست شناختي از آفرينش  ، به تبييني جامعه اصفهانيالرّزاقبن عبد

مبتني بر روش شناسي ساختارگرايي تكويني بورديو، شناخت ميدان قدرت در قرن . يابيم

 شناخت ،ششم؛ شناخت ميدان توليد ادبي و  زيرميدان توليد شعر فارسي در قرن ششم

باط او  اصفهاني در ميدان توليد ادبي اين دوره و ارتالرّزاقالدين محمد بن عبدموضع جمال

با توجه به ، اصفهانيالرّزاقالدين محمد بن عبدبا ميدان قدرت و تبيين كنش جمال

هايي كه در ادوار زندگاني اش داشته است، از مهم ترين اهداف اين تحقيق به موقعيت

  .شمار مي روند

   تحقيقة پيشين-1-2

ه در قرن   طبق بررسي هاي انجام شده، تحقيقي در مورد اشعار فارسي سروده شد

از مهم ترين تحقيقاتي كه . ششم، با استفاده از روش شناسي پي ير بورديو انجام نشده است

در حوزه جامعه شناسي ادبيات انجام شده و بيشترين قرابت را با اين تحقيق دارند، مي توان 

،  نوشته شهرام "  سرگذشت سيمين دانشور در ميدان ادبي ايران"به مقاالتي با عنوان 

،  نوشته شهرام "بررسي ساختاري زير ميدان توليد شعر در ايران" ،ستش و ساناز قربانيپر

اجتماعيات در ادب فارسي با نگاهي به سير انديشه و اعتقادات و اخالقيات در "پرستش و  

  .كندسر، اشاره كرد،  نوشته  احمد حسني"ادب فارسي قرن ششم

   ضرورت تحقيق-1-3

 از ديدگاه هاي گوناگون و به  روش هاي مختلف، ،ريخي تاةبررسي ادبيات هر دور

 ةمروري بر پيشين. موجب شناخت بيشتر شرايط فرهنگي و اجتماعي آن دوران مي گردد

 ادبيات قرن ششم از ديدگاه هاي مختلف و با روش هاي گوناگون  كهتحقيق نشان مي دهد

خاصي در تاريخ ادبيات  تاريخي كه جايگاه ةمورد بررسي قرار گرفته است اما اين دور

از اين رو، . ايران دارد، از منظر جامعه شناسي ادبيات چندان مورد توجه قرار نگرفته است

  .بررسي جامعه شناختي آثار ادبي اين دوره ضروري به نظر مي رسد
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   بحث-2

   مباني نظري-2-1
ست شناسي ااي از جامعه، شاخه(Sociology of literature)ادبياتشناسي جامعه

هاي اجتماعي شناسانه و تاثير مؤلفههاي جامعهكه متون ادبي را با توجه به نظريات و ديدگاه

شناسي آفرينش ادبي مورد توجه قرار آنچه در جامعه. دهدبر آنها، مورد بررسي قرار مي

دارد، اين اصل است كه خلق اثر ادبي را بايد به عنوان كنشي اجتماعي مورد بررسي قرار 

ترين دليل اجتماعي بودن  تواند مهم، حتي ادبي انديشيدن، ميادبياتر زبان آوردن ب«.داد

نه تر احساس به مخاطب است وگر باشد زيرا انديشيدن هنري، جهت القاي دقيقادبيات

   )71:1388فرزاد،( ».ارتباط با خويشتن، بدون توهمي اجتماعي، نيازي به استعاره ندارد

شناسي است كه توسط هاي دانش جامعهترين شاخه ز جوان اادبيات،شناسيجامعه

پس از لوكاچ، لوسين . گذاري شدپايه)1971- 1885( (Georg Lukach)جورج لوكاچ

شناسي پرداز جامعهترين نظريه بزرگ) 1970- 1913( (Lucien Goldmann)گلدمن 

ه تنهايي مورد در آفرينش هنري، يك فرد ب«تأكيد گلدمن بر اين است كه .  استادبيات

 در ،نظر نيست بلكه اثر، نوعي آگاهي جمعي است كه هنرمند با شدتي بيش از اكثر افراد

شناختي روش خاص گلدمن در نقد جامعه) 64:1377پوينده،(».ورزدتدوين آن شركت مي

گلدمن روش . نام دارد(Genetic structuralism)گرايي تكوينيآثار ادبي، ساخت

-به بررسي ساختارهاي اثر و رابطة آن با ساخت«گرا ناميد كه اختاش را از اين جهت س

وجود آمدن اين ساختارها را پرداخت و تكويني از اين لحاظ كه علت بههاي ذهني مي

   )2:1387پور،ولي(».كردبراساس شرايط تاريخي تشريح مي

شناس فرانسوي، ساخت ، جامعه)2002 - 1930((Pierre Bourdieu)پي ير بورديو

 ديرينة دوگانگي فرد و جامعه را به رابطة مسئلةاو .تكامل بخشيد گرايي تكويني گلدمن را

 هستة اصلي نظرية او ،رابطة منش و ميدان. تبديل كرد(Field) و ميدان (Habitus)منش

از نظر او، . دهد شهرت دارد، تشكيل مي(Theory of Practice)را كه به نظرية عمل

رخورداري فرد از عي شدن شكل مي گيرد و متأثر از ميزان بمنش كه در فرايند اجتما

 Economic)اقتصادي ،(Symbolic Capital) نمادينةگانسرمايه هاي چهار

Capital)، اجتماعي(Social Capital) و فرهنگيCultural Capital) ،است 
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ها  كنشها وها و قضاوتدربرگيرندة نظامي از تمايالت است كه اصول و باورها، ارزيابي«

در دستگاه نظري ) 105:1389بورديو، به نقل از گرنفل،(».دهدو رفتار فرد را شكل مي

است كه افراد ... بورديو، ميدان يك فضا يا محيط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 

در تحليل جامعه شناختي آثار ادبي به روش . زنند دست به عمل مي،مطابق با شرايط آن

تكويني بورديو، ميدان قدرت و ميدان توليد ادبي نقشي اساسي ايفا مي ساختار گرايي 

 .كنند

شمارد كه قابل هايي را برمي خصوصيات و ويژگي،هاي اجتماعيبورديو براي ميدان

  :ها از جمله ميدان توليد ادبي هستندتعميم به همة ميدان

 تابع ، تحت حاكميت قواعدي است كه عملكرد ميدان،هر ميدان« .1

  .استآن 

 سنت ة محل نوعي منازعه است كه عمدتاً به شكل منازع،هرميدان .2

 .شودپرستان و سنت شكنان ظاهر مي

   ناظر برنوعي سرمايه است كه منابع ميدان را تعريف ،هر ميدان .3

 ؛كندمي

 »نوع خاصي از منش همخواني دارد  با،ميدان هر .4

 ؛)112:1390رستشپ(

 :گي هاي  زير است ميدان قدرت داراي ويژ،از نظر بورديو

دهندة تمايز و منازعه ميدان قدرت به منزلة نوعي فراميدان، اصل سازمان -1

  ؛هاست در همة ميدان

، 1997شوارتز، (.كند طبقة اجتماعي مسلط را طراحي مي،ميدان قدرت -2

   ؛)25:1386به نقل از غالمرضا جمشيديها، 

دهد ت ميها جه به ساير ميدان، با در دست داشتن قدرت،ميدان قدرت -3

  .گذارد و بر آنها تأثير مي

اي است كه بر هر حوزة قدرت، حوزة نيروهاي پنهان و بالقوه«ير بورديو،      بنا به باور پي

از نظر او، ). 6:1379بورديو،(» .كنداي كه خطر ورود به آن را بپذيرد، فشار اعمال ميذره
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هاي ميدان قدرت،  همراه با دگرگونيبه عبارتي،. اين دو ميدان از يكديگر تاثير مي پذيرند

  . شودميدان توليد ادبي نيز  دچار تغييراتي مي

     بورديو با استفاده از چهار مفهوم اصلي منش، ميدان، ميدان توليد ادبي و ميدان ادبي 

تحليل جامعه شناختي آثار ادبي .نسبت  به تحليل جامعه شناختي آثار ادبي اقدام مي كند 

از .  جامعه شناسي آفرينش ادبي جاي مي گيردة در حوز،يو انجام مي گيردكه توسط بورد

  :پذيرد شناختي در سه مرحله انجام مي تحليل آثار ادبي به جهت روشديد بورديو، 

  تعيين موقعيت ميدان ادبي در ميدان قدرت و سير تحول آن؛

ان  به مثابه ساختار ميد،هاي مختلفتعيين شبكة روابط عيني بين موقعيت -1

 ؛توليد ادبي

تعيين منش متناسب با هر موقعيت در ميدان توليد ادبي و ساز وكار  -2

  ؛گيري آن شكل

 : االت زير پاسخ دادؤ  از نظر او  پس از طي اين سه مرحله، بايستي به س

 چگونه موقعيتي در ميدان توليد ،نويسنده با توجه به منشاء اجتماعي اش -1

   ادبي دارد؟

يري هاي متناظر با اين موقعيت را به صورت نويسنده چگونه موضع گ -2

 )1390:143پرستش،(منسجم بيان مي كند؟

  ها تحليل يافته-2-2

   اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرن ششم-2-2-1
با برافتادن غزنويان، . آيدهاي پراضطراب تاريخ ايران به شمار ميقرن ششم از دوره

شان را از ميان افراد  وزيران،ها براي اداره كشورآن. سلجوقيان در ايران به حكومت رسيدند

-جنگاوري ودالوري تركان در كنار مملكت. ايراني كاردان و با كفايت انتخاب كردند

اين «. هاي زمان را به وجود آوردترين امپراطوري داري و درايت ايرانيان، يكي از وسيع

 خاصه كه در ؛امتداد يافت) 485 -465( تا پايان عهد ملكشاه ،جنگاوري وفتح و پيروزي

 وزير كاردان واليقي چون نظام الملك، امور ،)465 – 455(دورة او و پدرش، الب ارسالن 

كرد و سازماني كه او براي حكومت سلجوقي ترتيب مملكت  وسيع سلجوقي را اداره مي

م بدان  بيرون آورد و تشكيالتي منظ،داد، سلطنت آنان را از سلطة يك قوم وحشي بيابانگرد
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در دورة مورد مطالعة .  امور از هم گسيخته شدپس ازملكشاه، نظام) 11:1381صفا،(».بخشيد

كرد، ديگر از اقتدار وثبات وآرامش دوران ما كه در قسمت اعظم آن، سنجر حكمراني مي

چون جمله جهان او را مسّلم شد و ملوك اطراف مسخر گشتند و فرمان او «. قبل خبري نبود

 در مهلت ايام دولت و فسحت اسباب ،غرب نفاذ يافت، امراي دولت و حشم اودر شرق و 

شان نديدند، دست تطاول از آستين  باغي شدند و چون دستي باالي دستنعمت، طاغي و

  )171:1364راوندي،( ».بيرون كشيدند و بر رعايا ستم آغاز نهادند

به عبارتي، . بساماني داشت شرايط نا،     در اين دوران،اوضاع سياسي و اجتماعي ايران

شد و حكومت مركزي پيوسته با هاي قبل ديده نمي ثبات و اقتدار دوره،در ميدان قدرت

همچنين در اين دوره، قلمرو زبان و . كردند، درحال ستيز بود امرا و حكامي كه شورش مي

ادب فارسي و دركنار آن آداب و رسوم و فرهنگ ايراني نيز در متصرفات سلجوقيان 

  . گسترش پيدا كرد

   اوضاع ادبي قرن ششم-2-2-2

هاي قرن ششم، شاعران بزرگي در اين دوره ظهور ها و آشفتگيبا وجود همة ناآرامي

 در اين دوره بسيار پهناور بود و با شمار فراوان شاعران و ،ميدان توليد ادبي ايران. كردند

هاي آنان، زبان قه و لشكركشيبر اثر فتوحات غزنويان وسالج«.رو هستيمنويسندگان روبه

هاي دجله تا آن سوي رود سند و فارسي از اقصاي ماوراءالنهر تا سواحل مديترانه و از كناره

شان درآورد و اين ناحية وسيع البته براي پروراندن ناحية پنجاب را به تدريج در زير سيطره

ميدان ) 326:1381، صفا(».شاعران و نويسندگان، استعداد بيشتري از محيط سابق داشت

 در ارتباط مستقيم با ميدان قدرت قرار داشت و از تغيير و تحوالت ،توليد ادبي قرن ششم

  . آن به طور مستقيم تأثير مي پذيرفت

   زيرميدان توليد شعر-2-2-3

 ، قدري دشوار است زيرا در آن دوران،قطب بندي زيرميدان توليد شعر در قرن ششم

از اين رو . امري رايج بود،گران اصلي ميدان قدرت به عنوان بازي،ارتباط شاعران با دربار

هاي ها و منصب،نه صرفا ارتباط با دربار بلكه فراواني مدح امرا و سالطين و نيز پذيرش مقام

 شاعران اين دو ةحكومتي و انجام كارهاي ديواني را بايد به عنوان شاخص هاي متمايز كنند

ه اين شاخص ها، مي توان زير ميدان شعر در قرن ششم را با توجه ب. قطب در نظر گرفت



220  37ره                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شما

 شاعراني قرار داشتند كه  پيوسته به مدح صاحبان قدرت ،يك قطبدر.بندي كرد  قطب

- هاي حكومتي و كارهاي ديواني را ميها و منصبپرداخته و در دوران زندگي شان مقام

عزي را مي توان در اين قطب رشيد وطواط ،اديب ناصر، عمعق بخارايي و امير م. پذيرفتند

-ها و منصب از پذيرش مقام،در قطب ديگر ،شاعراني قرار داشتندكه تا حد امكان. قرار داد

سنايي، . هاي حكومتي و انجام كارهاي ديواني و مدح امرا و سالطين پرهيز مي كردند

پذيراي پرداختند و چندان نظامي و عطار كه به ندرت به مدح امرا و سالطين روزگار مي

اين گروه، در بيشتر دوران . گيرند مناصب و مقام هاي دولتي نبودند، در اين قطب جاي مي

ها و  ناب و حتي اعتراض به كاستيادبياتشان، تالش خود را معطوف به آفرينش  زندگي

  .هاي روزگار مي كردندعدالتيبي

تعلق نداشتند و هر گيرند كه به درباري خاص در اين بين، برخي شاعران ديگر قرارمي

 افراد مختلفي از قبيل شاهان، وزرا، حاكمان محلي و بزرگان ديني ودنيوي را به ،از گاه

گاه متأثر از شرايط اقتصادي،اجتماعي و ،اين شاعران . گفتندقصد دريافت صله، مدح مي

درت، فرهنگي و گاه متأثر از جايگاهشان در ميدان توليد ادبي و نيز ارتباطشان با ميدان ق

.  در اين گروه جاي مي گيرند،برخي از شاعران قرن ششم. لب به اعتراض مي گشودند

 اصفهاني، اثير اخسيكتي، ظهير فاريابي، عبدالواسع جبلي، الرّزاقالدين محمد بن عبدجمال

مجير بيلقاني، انوري، خاقاني، عثمان مختاري و سيد حسن غزنوي را مي توان در اين گروه 

 زير ميدان توليد شعر فارسي ة اين گروه در بين دو قطب مستقل و وابست،ه عبارتيب.قرار داد

. اين گروه از شاعران از موضع باثباتي برخوردار نبودند.  در آمد و شد بودند،در قرن ششم

 در قطب شاعران وابسته قرار مي گرفتند و گاه به ،آنها گاه به واسطه مدحي كه مي گفتند

 ممدوحان صاحب قدرت به آنها يا به بي توجهيز ميدان قدرت و  اكامياب نشدندليل 

 در قطب ،يلي ديگر، لب به اعتراض و  شكايت مي گشودند و بالطبع در اين مقطع زماني دال

  . مستقل جاي مي گرفتند

  

  

   اصفهانيالرّزاقالدين محمد بن عبدجمال -2-2-4

   منش -2-2-4-1



221  ...الرّزاقالدين محمد بن عبد اشعار جمالشناختي جامعهتحليل                       94بهار و تابستان 

 اطالعات چنداني در دست ، اصفهانيالرّزاقد بن عبدالدين محمدر رابطه با زندگي جمال

 داراي چهار ،او كه  تاريخ تولدش در جايي ثبت نشده است، در اصفهان مي زيست.نيست

او كه در دوران زندگي اش اشعار زيادي سرود، . فرزند بود و به زرگري اشتغال داشت

ق وفات . ه588 سال شرايط پر افت و خيزي را به لحاظ مالي سپري كرد و عاقبت در

 فرهنگي غني اي ةگرچه او از شاعران با قريحه به حساب مي آيد و از سرماي.يافت

برخوردار بود، جايگاه با ثباتي در ميدان توليد ادبي قرن ششم نداشت و مورد توجه ميدان 

 افت و خيزهاي زيادي را تجربه كرده و در ،اشاو در دوران زندگي. قدرت نيز نبود

  . گوناگوني قرارگرفته استهايموضع

 اقتصادي،اجتماعي،سياسي ةمنش جمال الدين،متأثر از برخورداري از سرمايه هاي چهار گان

توليد و باز «زيرا  و نمادين شكل گرفت و متأثر از ميدان قدرت و توليد ادبي تكوين يافت

ثباتي در بي ) 65:1390پرستش،(».گردد تعريف مي،توليد منش در رابطه با شرايط مختلف

 تمايل داشت خود را به ميدان قدرت ،او از يك سو.  به شدت به چشم مي خورد،منش او

 وقتي از ،پرداخت و از سوي ديگرنزديك كند و بدين قصد  به ستايش سران قدرت مي

     كرد، به شكوه، شكايت و اعنراض جانب سران قدرت توجهي كه بايد، مالحظه نمي

  .او گواه اين مدعاستديوان اشعار .پرداختمي

   كنش -2-2-4-2

 حاصل مواجهه منش با ميدان ،گونه كه پيشتر گفتيم، در نظرية بورديو، كنش همان

پذير فرد با زندگي در يك محيط، به تدريج تحت تأثير قواعد همان محيط، جامعه. است

ست به اش، در مواجهه با ميدان ، دفرد متأثر از منش. گيرداش شكل ميشود و منشمي

 اصفهاني نيز كه همان سرودن الرّزاقالدين محمد بن عبدنوع كنش جمال. كنش مي زند

اشعار است، تحت تأثير منشي كه با زندگي در جامعة قرن ششم در او شكل گرفته بود، 

در اينجا با بررسي مضامين اصلي نهفته در اشعار او، به  بررسي  كنش او . نمودار شد

  .پردازيم مي

  

   ملتمسات محّقرانه-2-2-4-2-1



222  37ره                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شما

كند، تقاضاهاي  اي كه در اشعار برخي شاعران اين دوره بسيار جلب توجه مينكته

مادي بسيار كوچك و حقيري است كه برخي شاعران از ممدوحان دارند؛ تقاضاهايي در 

كه اصطالحاً به آن  ملتمسات  حد درخواست كاه وجو براي اسبان و ستوران و يا شراب

شفيعي (».باب گدايي و طلب: ملتمسات را به زبان امروزي، بايد گفت«. ودشگفته مي

  :جمال الدين نيز از اين جريان برحذر نيست) 116:1372كدكني،

  صائم الدهر اسبكي دارم

  خسبدروز چون يوز خسته مي

  در ركوع است سال و مه ليكن

  اي كاه آرزو كرده استپاره

  روز عيد است و هر كسي البد

   كند خداوندمفّضلگر ت

  كه اندر شرعور نه رخصت دهد
 

  كه به ده روز روزه نگشايد 

  پايدشب چو سگ پاس در همي

  گه گهي در سجود افزايد

  آيدمدتي رفت و بر نمي

  به طعامي دهان بيااليد

  پاره اي كاه و جوش فرمايد

  روزة عيد داشتن شايد

 )402- 403: 1362اصفهاني،جمال الدين (

   ممدوح به صاحبان جود و سخا  تشبيه-2-2-4-2-2

اند و در هايي كه در جود و سخا شهرت داشتهشاعر از طريق تشبيه ممدوح به شخصيت

خواست تا ممدوح را اند، ميرقيب بودهروزگار خود در داشتن ثروت و مال و منال بي

يكي از افرادي كه در جود و سخا . دستي بيشتري نشان دهدتشويق كند كه به او گشاده

مشهور است و به صورت نماد و نشانه نيز درآمده است، حاتم طائي است كه مورد نظر 

  :هستالدين نيز جمال

  جود تو باشد كدام؟ حاتم طائي

  

  بكاهدبه دادن جود حاتم مي
 

  ستعدل تو باشد چه نام؟ نوش روان ا 

  )55:1362اصفهاني،جمال الدين (            

  نمايدبه دانش علم حيدر مي

  )132:همان                                     (    

  
 

  توزي  و حسادت كينه-2-2-4-2-3
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-يگر بدگويي ميورزند و از يكد به يكديگر حسادت مي،اغلب شاعران در اين دوره

اند و اشعاري در ستايش حتي شاعراني كه روزگاري با يكديگر روابط دوستانه داشته. كنند

-كردند و يكديگر را هجو مياند، پس از مدتي از هم كينه و نفرت پيدا مييكديگر سروده

  :خوريم بر وجود حسادت باشند، برميالدين نيز به ابياتي كه دالدر  شعر جمال. گفتند

  منصبت الحمدللّه هر زمان عالي تر است

  

   شد گر شده استتو كسياز بندگي حاسدت 
 

  حاسدت را چيست درمان صبر يا سقمونيا 

  )14:1362اصفهاني،جمال الدين (

  دولتت زد گر زده استاندر حريم و بيخ شاخ 

 )68:همان           (                                     

   در ميدان توليد ادبي قرن ششم آن چنان رواج داشت كه گاه سبب ،اين  حسادت

ها، علت عمدة اين حسادت.  شاعري را از چشم ممدوح بيندازد، سعايت ساعيان تاشدمي

وقتي يك شاعر به ممدوح . كنار زدن يك شاعر و گرفتن جاي او در دربار بوده است

بردند و تمام تالش خود را در جهت ساير شاعران به موقعيت او حسد ميشد، نزديك مي

  .گرفتندكار ميبركناري وي به

  جويي تبرّي-2-2-4-2-4

-يكي از تأثيرهاي بسيار آشكار وجود حسادت در بين شاعران قرن ششم، وجود قسم

دگويي وقتي شاعري در اثر ب. خوردهاي متعددي است كه در اين دوره به چشم مينامه

گناهي و برائت ساحت شد، براي اثبات بيافتاد يا زنداني ميحاسدان از نظر ممدوح مي

گناهي  بي،هاي متعددنمود و در آن با ياد كردن قسم نامه اقدام مي به سرودن قسم،خود

كمتر شاعري است در اين دوره كه در اثر بدگويي حاسدان مورد . كردخود را اعالم مي

 چنان كه ؛اي نسروده باشدنامه قسم،دوحان قرار نگرفته باشد و براي تبرئة خودعنايتي ممبي

  :گويدالدين ميجمال

  رفيع راي تو بر من تغيري دارد

  ام چو قلم سر سبك به خدمت تونبوده

  بدان خداي كه در كارگاه قدرت او

  به حق احمد مرسل، به مّلت اسالم

  به صدق لهجة بوبكر و عهد عدل عمر

  به تهمتي كه مرا نيست اندر آن تاوان 

  چو نيزه بهر چه سر بر رهيت هست گران

  ...ز نور و ظلمت دوزند بر هوا خفتان

  ...به اجتهاد ائمه، به مذهب نعمان

  ...به شير مردي حيدر به مقتل عثمان
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  كشيده است مفسري به غرضنچه طرحآكه

  نه كرده ام، نه رضا داده ام، نه فرموده ام
 

   همه كذب است و باطنش بهتانكه ظاهرش

  الوانام ز هيچ نه گفته ام، نه سگاليده

 )284- 286: 1362اصفهاني،جمال الدين (    

گناهي  در اثبات بي،شود و اغلب شاعرانها در قرن ششم بسيار ديده مينامهاز اين قسم

سن غزنوي، توان اثير اخسيكتي،سيد ح ازآن جمله مي؛اندنامه سروده حداقل يك قسم،خود

  .مجيرالدين بيلقاني، انوري و خاقاني را نام برد

   نااميدي و يأس-2-2-4-2-5
به دليل شرايط اجتماعي آشفته و پريشان، عدم ثبات سياسي و اقتدار حكومتي واحد، 

به تدريج روحية نااميدي و يأس در مردم جامعه ... ظلم وستم سران حكومتي بر مردم و 

 چنان ؛ به وضوح قابل مالحظه است، نااميدي در شعر اين دورهاثرات اين. شدتقويت مي

  :گويد الدين ميكه جمال

  چو كشتي اميد آمد به ساحل

  مگركار دل از مرهم گذشته است

  را گويي چرا صابر نباشيم

  عمر يك روزه ضمان كن تو از من
 

  ...بدو واخورد ناگه موج دريا 

  ...كند اكنون مداوابه داغش مي

  اعتمادي نيست زيراكه بر عمر 

   آنگه شكيباكه من سالي بوم

 )25-27: 1362اصفهاني،جمال الدين ( 

   تعارض -2-2-4-2-6

او از يك . كنيمالدين به طور آشكار مشاهده مينمونة اين رفتار را ما در اشعار جمال

تم  از ظلم و س،دانست و از طرف ديگر از لحاظ اقتصادي خود را به دربار وابسته مي،طرف

توانست در  توانست ميدان قدرت را رها كند و نه مينه مي. سران قدرت به ستوه آمده بود

نمونة اين بينش .  هيچ واكنشي از خود نشان ندهد،اندركاران قدرت برابر ظلم و ستم دست

نكوهد و  دنيا را مي،از يك طرف. بينيمالدين با دنيا و روزگار نيز ميرا در برخورد جمال

داند و از طرف ديگر، باز آن را تبرئه  هاي خود را نتيجة ناسازگاري روزگار ميبدبختي

  :داندتأثير ميكند و آن را بيمي

  فلك با اهل معني خود به كين است

  دل ريشم از او مرهم طلب كرد

  رود اين ظلم تنهانه بر من مي 

  محابار او داغي نهادش بيم



225  ...الرّزاقالدين محمد بن عبد اشعار جمالشناختي جامعهتحليل                       94بهار و تابستان 

  مگر كار دل از مرهم گذشته است

  ندانم چرخ را با ما چه كين است
 

  كند اكنون مداوابه داغش مي

  مگر با زهره بگرفته است مارا

 )26:1362اصفهاني،جمال الدين (   

  :گويدو سپس مي

  مكن با چرخ نيك و بد حوالت

  فلك سرگشته و بي اختيار است

  فلك را بر خالف حكم تقدير

  نه فعل چرخ و سعي انجم است اين
 

   نيست زيباكه اين از هيچ عاقل 

  گيري محاباچرا با او همي

  به سعد و نحس گشتن نيست يارا

  كه هست اين كار داناي توانا

 )28-29:همان                                  ( 

  :گويدالدين در نكوهش زر و سيم مي جمال،در يك قصيده

  و زر است را سيم تو الف مزن،گرچههمهاين

  ر سيم و زرتدل مبند، ار خرد داري ب

  عقبات، عقاباست و بهدنيات،حساب ز او به
 

  كه زر و سيم براهل خرد مختصر است 

  زر و سيم جهان همچو جهان برگذر استكه

  ...دل و درد سر استدر دو جهان رنجراستي

 )73-75 :1362اصفهاني،جمال الدين (          

  :كند كهاما او در پايان اعتراف مي

   انصاف ببايد دادن اين همه گفتم،

  اين كسي گويد كش زر نبود در كيسه
 

  هر چه ز اين نوع بود جمله هبا و هدر است 

  ور نه مردم همه جايي به درم محترم است

                                                 

 )75:همان(

او به . نيمبيالدين را در رابطه با زادگاهش مينوع ديگري از تعارض در رفتار جمال

خصوص آنهايي كه در  و  بهاي سران روزگارها و انعامواسطة محروميت خود از بخشش

شهر اصفهان هستند و نيز به خاطر اوضاع اجتماعي پريشان شهر اصفهان در آن روزگار، در 

  :كندپردازد و از شهر خود بدگويي مي چندين جاي به ذم اصفهان مي

  

  

  به وفاق و وفا و پويه ودم   سگ به از مردم سپاهان است
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   چنان مدبران دون همتآن

  همه درنده پوستين چون سگ

  زن و فرزندشان و يك جو زر

  اين چه بخل است واين چه امساك است

  به چه بتوان شناخت خر زايشان

  بس دريغ آيدم اين چنين شهري

  مردمي اندر او مجوي، ازآنك
 

  همه از عالم مروت گم

  همه مردم گزاي چون كژدم

  دل و جانشان و يك درم گندم

  همه عفي اللّه سگي مردم قم

  به درازي گوش و گردي سم

  به گروهي همه چو در دي خم

  همه چيزي در اوست جز مردم

 )419:همان  (

هاي واسطة محروميته  ب،هاي وي از اصفهانكند كه ذمالدين نيز  در جايي اشاره ميجمال

  :اوست

  چند گويي مرا كه مذموم است 

  آن كه او از اصفهان بود محروم
 

  بوم كندكه او ذم زاد و هر 

  چون تواند كه ذم روم كند

 )396 :1362اصفهاني،جمال الدين (

كرد كرد، او به شدت از اصفهان حمايت مياما اگر كسي نسبت به اصفهان بدگويي مي

كه اصفهان را داد؛ چنان كه در جواب مجير بيلقاني و تعصب خود را نسبت به آن نشان مي

  :ذم كرده بود، اين تعصب خود را نشان داد

  !گويي اي مجيرك، هانهجو مي

  در صفاهان زبان نهادي؟ باش

  چند گويي كه در دقايق طبع

  گنجه و تفليس... در ... 

  در ريش خواجه خاقاني... 
 

  !تا تو را از اين هجا به جان چه رسد 

  !تا سرت را از اين زبان چه رسد

  !فهان چه رسدخاطر اهل اص

  !تا به شروان و بيلقان چه رسد

  !م قلتبان چه رسدتا به تو خا

 )400-401: 1362اصفهاني، (         

  گري  صوفي-2-2-4-2-7

اوضاع اجتماعي پريشان و حمالت گاه و بيگاه تركان، مردم اين دوره را به ستوه 

به همين خاطر . د كرده بودآورده بود و آنها را از خوشي و كاميابي در زندگي دنيا ناامي

از اين . برخي از آنها به عزلت و گوشه نشيني، تزكية نفس و آباداني آخرت روي آوردند
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ها در حال افزايش بود و مشايخ صوفيه هم براي ارشاد مردم، رو در اين دوره شمار خانقاه

ن اين دوره شاعرا. كردند هاي صوفيانه تدوين ميهايي حاوي مطالب عرفاني و انديشهكتاب

  :گويدجمال الدين مي. يافتندهم تحت تأثير شرايط اجتماعي به اين سمت سوق مي

  چو گردون سفله پرور گشت و خس طبع

  برو ملك قناعت جوي ازيراك

  تو گر در كوي حكمت خانه سازي
 

  خس و سفله تواني بود؟ حاشا 

  در آن عالم نبيني فقر اصال

  نباشد با جهانت هيچ پروا

 )28:1362اصفهاني،(                       

   انتقاد و اعتراض-2-2-4-2-8

كسي نيست ،از شاعران اين دوره.الدين بسيار پربسامد استاين مضمون در اشعار جمال

 انتقادها و اعتراض. كه نسبت به اوضاع آشفته و پريشان جامعه لب به اعتراض نگشوده باشد

گاهي شاعر بدون هيچ پروايي .اندنمود يافته به دوصورت در شعر اين دوره ،هاي شاعران

اين در .  و انتقاد و شكايت خود را به صورت مستقيم بيان كرده استلب به اعتراض گشوده

گونه وابستگي و تعهدي صورتي است كه شاعر از ميدان قدرت قطع اميد كرده باشد و هيچ

وقعيت او در خطر بيفتد؛ پس به ميدان قدرت نداشته باشد كه با انتقاد از شرايط موجود، م

  :گشايد  لب به انتقاد مي،ايبدون هيچ واهمه

  فكند كنون مسلمانانخوان مي

  خواني كه ز خون آدمي باشد

  خود كس نرود وگر رود آنجا

  خواني چه كني كه ميزبان او را

  آن سفره نحس مردريگش بين

  و آن قرص حقير چون هالل صوم
 

  آن خواجه كه سگ بر او شرف دارد 

  افطار بدان كسي روا دارد؟

  دربانش و پرده دار نگذارد

  هرلقمه هزار بار بشمارد

  ياردكش پيش شدن كسي نمي

  بارديكش گرسنگي ز لب هم

 )402:1362اصفهاني،جمال الدين (    

  :گويد  در وصف مقتدايان شهر چنين مي،الدين درجايي ديگرجمال

  خواجگان را نگر براي خدا

   از پي فضلهمه عامي و آنگه

  هر يكي در واليت و ده خويش

  ند اكاندر اين شهر مقتدايان 

  ند االف پيما و ژاژخاين

  ند اكفش دزد و كله ربايان



228  37ره                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شما

  خشك مغزان و ليك تردامن

  همه چون اره تيز دندانند

  همه از هيچ كمتراند ارچه

  من از اينان چه طرف بربندم

  تيز در ريششان بخرواران
 

  ...ند اانتيره رايان و خيره راي

  ند اهمه چون تيشه سزگرايان

  ...ند ااز تكبر همه خدايان

  ند اكه همه همچو من گدايان

   اندور چه ام جمله آشنايان

 )407-408:همان(                      

 مربوط به ،هااينگونه اعتراض ؛برخي اعتراضات نيز به طور غير مستقيم بيان مي شد

خواهد حمايت دربار را از  داند و نميبه دربار وابسته ميزماني هستند كه شاعر خود را 

 در قالب شوخي و ،هاي خود را نسبت به اوضاع زمان اعتراض، به همين دليل.دست بدهد

 ،»آفتاب راد نيست«اي با عنوان الدين در قطعهجمال. دارد مطايبه و هجو و هزل بيان مي

  :خوانند،بيان مي داردنمرد ميتعجبش را  از اينكه شاعران آفتاب را راد وجوا

  من عجب دارم همي از شاعران

  گرد صحرا سال ومه گردد همي

  دهدبرخورد آن آب و آن گه مي

  باز بر خوانش به قرضه از نجوم

  آب او زآن گونه باشد خشك نم

  با چنين وصفي كه من كردم از او
 

  تا چرا گويند راد است آفتاب 

  تا كجا دريابد او يك قطره آب

  ان را ريشخندي از سرابتشنگ

  حسابستاند زرو سيم بيمي

  نان او زاين گونه باشد تنگياب

  خوانند او را از چه باب؟راد مي

 )385:1362اصفهاني،جمال الدين   (

الدين نسبت به ممدوحان و سران قدرت باشد كه تواند بيانگر اعتراض جمالاين قطعه مي

ويژه كه بسياري از شاعران در مدايح بگيرند،  آنها ميمال و متاع مردم بيچاره را به زور از

  :گويدالدين مي چنان كه خود جمال؛كنند ممدوح را به آفتاب تشبيه مي،خود

  فلك محل و ملك خوي و مشتري طلعت

  

  امر و نهي تو چو چشمة خورشيد
 

  زمانه فعل و زمين حلم و آفتاب عطا 

  )22:همان    (                                        

  در همه اقصاي شرق و غرب روان است

 )54:همان                                            (

  :گويد از بخل ممدوحان به ستوه آمده است و مي،و در جاي ديگر
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  طبع ايشان گرفت هم خورشيد

  لعل از بار مّنت خورشيد
 

  ...الجرم ز ابر در حجاب شده است 

  ب شده استدر دل سنگ خون نا

 )57:1362اصفهاني،جمال الدين     (

خورد و  در اين دوره بسيار به چشم مي،گونه اعتراضات در قالب هجو و هزل       از اين

 ،از آنجا كه اغلب شاعران اين دوره. كمتر شاعري است كه در اين زمينه وارد نشده باشد

هاي آن را به طور مستقيم  كاستيتوانستند متمايل به ميدان قدرت بودند و به راحتي نمي

 اعتراضات بيشتربه صورت غير مستقيم و در قالب طنز ،بينيم كه در اين دورهبيان كنند، مي

  .گردندو مطايبه بيان مي

  رضايت -2-2-4-2-9

گاه شرايط بر وفق مراد شاعر است و او نيز . امري بديهي است،تاثير شرايط بر مضمون شعر

الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني جمال. سازد ميرضايت خاطر را در شعرش نماياناين 

شعري كه در ادامه آورده شده است نشان از آن دارد كه او .نيز از اين قاعده مستثني نيست

مورد لطف و عنايت ممدوح واقع شده وكارش همچون زرگرديده، ازخوشحالي درپوست 

 :گنجد و بسيار شاد استخود نمي

  بافد صباباز طفالن چمن را حلّه مي 

  برگرفتدو عارضگل،برقع از پيشيوسف

  باد شد پيوند جانها همچو پند عاقالن

  ابر را ماند حقيقت،گاه بخشش بهر آنك

  تودستاست از جود،پيشابراگر الفي زده

  تو اهل هنر راتربيتگر نكردي لطف 

  كنم بهر شرف را تا كنماين تمّنا مي
 

  ...نوعروسان طبيعت يافتند از نم نما

  تا زليخاي چمن را تازه شد عهد صبي

  ...ابر شد معمار عالم همچو عدل پادشا

  ...بخشد عطاچكد از وي عرق آنگه كه ميمي

  ...رعد را بين كش به سيلي چون همي درد قفا

  بر بساط اشرفت كي دم زدي چون من گدا

  اهر دو روزي يك قصيده اندراين حضرت رو

 )11- 15: 1362اصفهاني،جمال الدين  (           

  سخن از آمدن بهار و سرسبزي و طراوت وشكفتن  است،در ابيات ابتدايي اين قصيده

 شاعر با آوردن طفل و نوعروس، شادي و جنب جوش و آراستگي را ، در همان بيت اولو

 با اشاره به يوسف و ،در بيت دوم. صبا نيز  نماد بشارت و خوش خبري است. كندالقا مي

نها كه به وصال انجاميد، گويا حالت دروني شاعر است كه به كام رسيده زليخا و عشق آ
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توان مشاهده  در فضاي حاكم بر اين قصيده، شادي و خوشحالي را مي،به طوركلّي. است

توان فهميد كه شاعر مورد لطف و عنايت ممدوح از ابيات پاياني اين قصيده نيز مي. كرد

گيري او اين چنين  با رضايت و شادي وده كه موضعقرار گرفته است و در موضع كاميابي ب

  .همراه است

   شكايت -2-2-4-2-10

.  در اشعار او تكرار شده است، شكايت،مضموني است كه متأثر از شرايط اقتصادي شاعر

  : وي از اوضاع اقتصادي استنارضايتياشعاري كه نشان دهندة ناكامي و 

  كه ز گردون ستم كشيدشد دلم ز بس خون

  ي چون مني مانده ممتحندر عهد چون توي

  در حضرت تو الف نيارم زدن و ليك

  خواهم از تو دادانصاف من بده كه همي
 

  

  جويي  آرمان-2-2-4-2-11

يكي از چهار مشخصة روشن و همسنگ هر اثر برجستة ادبي كه از نظر گلدمن هر 

شبيه  ،اگر دنياي نويسنده".منتقدي بايد به آن توجه داشته باشد، آگاهي ممكن است

در قرن ) 15:1382گلدمن،( ".كند  آرزوي گروه او را وصف مي،واقعيت زمانة او نيست

توانيم به  يعني آگاهي ممكن را مي، در بسياري از دواوين شعري، اين مشخصه،ششم

هاي مربوط به شاعراني كه به دربار وابسته هستند خصوص در ديوان؛ بوضوح مشاهده كنيم

توانند  دانند، چراكه اين افراد به دليل وابستگي به دربار نميته مييا خود را به دربار وابس

اگر در قصايد مدحي اين دوره دقت . هاي زمانه را آن طور كه بايد منعكس كنندواقعيت

كنيم، در بيشتر قصايد از شجاعت و دليري، جود و سخا، عدل و انصاف، امنيت و آرامش، 

درصورتي كه . سخن به ميان آمده است... وري و عدم وجود فتنه و آشوب، هنر وهنرمندپر

 هرگز با واقعيت اين زمانه متناسب نيستند و بلكه اوضاع زمانه كامالً عكس آن ،اين مفاهيم

  .كنندچيزي است كه شاعران توصيف مي

  در دور تو از شمول عدلت
 

  گشته است تظّلم از غرايب 

 )51:1362 اصفهاني،جمال الدين (    



231  ...الرّزاقالدين محمد بن عبد اشعار جمالشناختي جامعهتحليل                       94بهار و تابستان 

  م از تهاونحزم تو مسّل

  از جود تو گشته كان تهي دست
 

  ...عزم تو منزّه از تغير 

  و از صيت تو گوش آسمان پر

 )277:همان       (                             

  گيرينتيجه -3

زيرميدان توليد شعر در . آيدهاي پراضطراب تاريخ ايران به شمار ميقرن ششم از دوره

بسته و قطب مستقل، دو قطب اصلي اين زير ميدان به قطب وا.  دو قطبي است،اين دوره

 شاعراني قرار داشتند كه  پيوسته به مدح صاحبان قدرت ،در قطب وابسته.شمار مي روند

هاي حكومتي و كارهاي ديواني را ها و منصب مقام، و در دوران زندگي شان مي پرداختند

ها و  از پذيرش مقام، حد امكاندر قطب مستقل، شاعراني قرار داشتندكه تا. مي پذيرفتند

. هاي حكومتي و انجام كارهاي ديواني و نيز مدح امرا و سالطين پرهيز مي كردندمنصب

 ناب و ادبياتاين گروه، در بيشتر دوران زندگي شان، تالش شان را معطوف به آفرينش 

خي شاعران در اين بين، بر. هاي روزگار مي كردندعدالتيها و بيحتي اعتراض به كاستي

گاه افراد مختلفي از قبيل ،گيرند كه به درباري خاص تعلق نداشتند و هر از ديگر قرار مي

-شاهان، وزرا، حاكمان محلي و بزرگان ديني ودنيوي را به قصد دريافت صله، مدح مي

به . گفتند و يا متأثر از شرايط اقتصادي،سياسي و اجتماعي لب به اعتراض مي گشودند

  . بين اين دو قطب آمد و شد مي كردند، دسته از شاعران  اين،عبارتي

 نشان ،الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهانيبررسي مجموعه مضامين موجود در اشعار جمال

الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني، متأثر از مي دهد كه منش شكل گرفته در جمال

 فرهنگي، جايگاهش در ميدان برخورداري از سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي، نمادين و

توليد ادبي و نيز ارتباطش با ميدان قدرت ، بر كنش او به عنوان يك شاعر تاثير شگرفي 

همچنين آشفتگي اي كه در ميدان قدرت و نيز ميدان توليد ادبي و به . گذاشته است

ميدان توليد شعر در قرن ششم وجود داشته است، موجب آشفتگي منش و خصوص زير

الدين محمد بن عبدالرّزاق اصفهاني  جمال، از جمله و كنش برخي شاعران آن دورهبالطبع

  . شده است
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