
 

 

  چشم انداز آزادگی و ادب اعتراض در شعر فارسی
  ∗ پشت دارعلی محمد

 

   چکیده
  اطالق  جهان  در ادبیات) یا نثر نظم(  از آثار ادبی  دسته  آن  به»  ستیز ادب« یا »اعتراض ادب«
  را در برابر عوامل  شاعر یا نویسنده  یا مقاومت  انتقاد یا اعتراض  روح  نوعی   به شود که می

 در آثار فارسی  از ادب  نوع  این  خسرن .است  کرده  منعکس  حاکم  و سیاسی  اجتماعی  تحمیلی
 از  شاید هزل. گردد برمی  و هجو و هزل  و حماسه  و اخالق  تصوف به  کالسیک  در نوع  گویان
  هزار سال  در طول  و طنزآمیز ایرانی  انتقادي  روح  ارضاي  براي  بیشتري   عرصه  ادب  انواع  میان

در  طور برجسته  به  نظم  در حوزه  اعتراض  ادب  گرانآغاز .است  داشته  دري  فارسی  عمر زبان
سنایی نیز در این عرصه اجتماعی تر و  .هستند  غزنوي  ناصر خسرو و سنایی  تا پنجم  سوم قرون

اصالح طلبانه تر به میدان آمد و مسیر اصالت شعر و شاعري ممدوح را بنیادي استوار نهاد که در ذهن 
 از این پس.  اغراق تا امروز تاثیراتی آشکار و ارزشمند به جاي گذاشتو زبان شاعران بزرگ بعدي بی

محمد  الدین  جالل، عطار نیشابوري،شروانی  خاقانی،گنجوي  نظامی  چون  اي فرهیخته  دو شاعران
الشعرا بهار تا  ملک... ،صائب، جامی،، خواجو، حافظ)در زهد و پند(  سعدي،فرغانی الدین  سیف،بلخی

 کرده ها را در اشعار خود تقبیح اند و ناشایست ها را ستوده گو، ستودنی پارسی ویندگانامروز اکثر گ
اند؛ یعنی عناصر ارزشمندي چون عدالت،  شجاعت، عفت و دینداري و خردورزي و آزادي و انسان 
دوستی را از سویی ستایش کرده اند و از سویی هرگونه ناراستی و نادرستی و بی عدالتی و ظلم و ستم 

  .و فسق و فجور را تقبیح کرده اند
  

  . شعرفارسی، شاعران پارسی گو،اعتراض ادب آزادگی، : کلیدواژه ها

                                                
   استادیار دانشگاه پیام نور تهران∗
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  ؟ چیست اعتراض ـ ادب1
 یا »مقاومت  ادب«  چون  تقریباً با مترادفاتی   که»اعتراض ادب«  ترکیب

 در آثار »سازش ادب«در برابر » ستیز ادب« یا »شورش  ادب« یا »زیرزمینی  ادبیات«
  ادبی  انواع   از آن،است یاد شده از آن  تصریح ها به و فرهنگ  پژوهان ادب

  یادي از آن  فارسی  شعر و ادب  موضوعات  کالسیک  بندي در تقسیم  که  نیست
آثار   از میان)  نثر،نظم(  از ادب  نوع  رسد این نظر می به باشد؛ بلکه  شده

  ها اطالق ها و نوشته از سروده  دسته  آن و بهگ پارسی  و نویسندگان  گویندگان
را در   شاعر یا نویسنده  یا مقاومت  انتقاد یا اعتراض  روح  نوعی  به  شود که می

  .است کرده  منعکس  حاکم  و سیاسی  اجتماعی  تحمیلی  برابر عوامل
  است  آورده  عنوان  و نشر زیر این  چاپ  اصطالحات  در فرهنگ

از انتشار آنها   هدف  که  ادبیاتی=): protest literatur(راضاعت  ادبیات«
پورممتاز، ( است  سیاسی  اوضاع  به   معموال اعتراض،چیزي  به  نسبت  اعتراض

1372: 359(  
از   عظیمی  بخش  بلکه  نیست  فارسی  زبان  شعر و ادب  خاص  مسأله  این

  به  است  اعتراض  خیام شعر : است»اعتراض« شعر ،شعر جهان  شاهکارهاي
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  اعتراض  شعر حافظ »زندش می  آفرین عقل  که  است  جامی«  خلقت  کارگاه
خود از  شد و فسق  شیخ  محتسب«نیز   و کار محتسب  خلقت  کارگاه  به  است

ثَل«نیز در قلمرو   شعر سنایی» یاد ببرد و این است  غالباً شعر اعتراض»زهد و م  
  )39 :1380شفیعی کدکنی، . (دارد  تیهندهو س  درشت  لحنی  اعتراض

 شعر فارسی می انواع کالسیک بندي را در تقسیم از ادب  نوع  این  سر نخ
  گانه16 انواع و محتوا به موضوع را براساس)  ادب(=شعر  متقدمان،  .یافت توان

 ، غزل، روایی، فلسفی، اخالقی، تصوف، رثا، وصف،مدح: اند کرده زیر تقسیم
(=  اعتذار ،و شکایت  شکوي،و مفاخره  حماسه،حال  حسب،اظره من،خمریه

غز و معما،و مطایبه ، هجا و هزل)ها سوگندنامه   . لُ

  ـ مبانی اندیشگی ادب اعتراض2
از میان انواع مضمون شعر و ادب در زبان فارسی می توان گفت که ادب  

 هجا و ،سه حما، اخالق، تصوف،اعتراض بیشتر وام دار موضوعات آموزه هاي دینی
  .هزل بوده است

   دین1 -2
دین مبین اسالم و دستورهاي اجتماعی و اخالقی آن در متن قرآن کریم از 
سرچشمه هاي اصلی توال و تبرا  یا به عبارتی  جاذبه و دافعه  یا  رذایل و فضایل  یا  

   .معروفها و منکرات  در رفتار و گفتار هر مسلمان است
به ) ص(ي قرآن و مجري عملی سیرة نبوي هر مسلمان عامل به دستورها

تربیت و اخالقی هدایت می شود که ظاهراً و باطناً از آنچه خدا در قرآن حمایت 
 اگر مسلمانی در . دوري می جوید،کرده پیروي می کند و از آنچه حق نهی فرموده

 در عمل هم باید از هرچه غیر اوست ،بر زبان جاري می کند» ایاك نعبد«نماز آیۀ 
   .مع کمک ببرد و فقط از او استمداد بکندط

 اصلی قرآنی است که مبناي اخالق و )توحید= (اصل ایمان به یگانگی خداوند 
ادب هر مسلمان است اصل توحید در سوره حمد و حرکات و اذکار نماز جار ي و 
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ساري است ؛ سنگ بناي اخالق اسالمی هر مسلمان همین توحید و ایمان به یگانگی 
   .در همه امور و در همه احوال و درهمه جاخداست  

آیات اخالقی بسیاري در قرآن مبناي تربیت اسالمی و زهد و عرفان قرار 
  .گرفته است

اجماالً می توان نتیجه گرفت که اصول و مبانی اخالقی و تربیتی نشأت یافته از 
ان شده که قرآن پایه و مایه اي براي تولد مضامینی در اشعار شاعران و ادیبان مسلم

اعتراض به آنچه غیرخداست : گفت» ادب اعتراض«از زاویه اي می توان به آن 
ین( م(و حمایت و نکو داشت ) والالضّآلّ یهِ لَ ع متأنع(.   

   تصوف -2- ٢
ادب و آداب صوفیانه از همان زمان نشو و نما در ایران از کوفه و بصره تا بلخ  

میان اهل تصوف و به تبع آنها در میان و بخارا آموزه هایی انسانی و اسالمی در 
مردم رواج داد که استغناي روحی و خوار شمردن دنیا و زخارف آن برجسته ترین 

ات بود نگاه عمیق به دنیا و مافیها و باور داشتن این که هر ظاهري را ،این روحی 
همه عناصري است که .. .باطنی است، توکل در امور زندگی،  صبر پیشه کردن،  و

 هر حال از زهد اسالمی سرچشمه گرفته و در میان متصوفه از مبانی تربیت به به
  .شمار می رفت

   اخالق -2-3
حکمت و شجاعت و عفت و (مبانی اخالقی خواه مبتنی بر فضائل چهارگانه 

 خواه مبانی اخالقی برگرفته از دستورهاي ، برگرفته از آثار ارسطو باشد)عدالت
باشددر هر حال تاثیر آموزه هاي اخالقی حکما و ) ص (اخالقی قرآن و سیره نبوي

 امام محمد ،عالمان دینی   و مفسران و مبلغان و دین دارانی چون امام فخر رازي
الی و نشر و آثار و تالیفات ایشان در ذهن و زبان مردم این مرز و بوم آثار غیر  غزّ

   .قابل انکار برجاي گذاشته است
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   حماسه -4- ٢
سه با موضوع شرح پهلوانی ها و شکست و پیروزي هاي یک  نوع ادبی حما

 به طور مشخص براي ما ایرانیان در اثري سترگ و ماندگار چون شاهنامه ،قوم
   .فردوسی ظهور و بروز یافته است

 ، پایداري،شاهنامه و شخصیت فردوسی همواره براي ما ایرانیان نماد استقامت
 عنصر حماسه در زبان فردوسی یعنی ،تافتخار و استقالل درذهن و عین بوده اس

 ، عیاري، فتوت، حمایت از مظلوم، مبارزه با ظلم و فساد،روح آزادگی و عزّت نفس
   .همه این مضامین در شاهنامه فردوسی درخور توجه و تامل است... .قلندري

رواج شاهنامه در طول هزار سال در میان ایرانیان یعنی در حقیقت رواج همه 
   .یژگی هاي فوق الذکر در ذهن و زبان ایرانیصفات و و

   هجا و هزل -5- ٢
این نوع شاید عرصۀ گسترده تري براي ارضاي روح انتقادي ،از میان انواع ادب

روشن است که شوخ طبعان و « .و طنز آمیز ایرانی در هزار سال گذشته بوده است
 ،بلکه بر عکس ،مسخرگان نه احمق بوده اند و نه طبعاً تند خوي و دشنام گوي

غالب آنها مردمانی حساس و لطیف ذوق و نکته سنج و فرهیخته بوده اند که با 
 خشم و غضب خود را ،دیدن پریشانی و ناهنجاري اجتماع و ضعف اخالقی مهتران

رفتار هجا و هزل که ) 1360:11 ،حلبی(در آثار خویش منعکس می ساخته اند 
حی مستغنی و متّکی به خود سرچشمه می  اوالً از رو،صورت مبالغه آمیز طنز است

 یعنی آن که حرکت و رفتار دیگري را با آهنگی طنز آمیز یا هجو آمیز و بعضاً ،گیرد
 فردي است با اعتماد به نفس و مطمئن از خود و دلگرم ،هزل گونه پاسخ می گوید

  ثانیاً حرکت طنز و هزل و هجا از روحیه اي شاد.به استواري مرام و مسلک خویش
ازاست و در طول ،سرچشمه می گیرد ؛ اگر مبالغه نباشد قوم ایرانی  قومی شاد و طنّ

 از خود روحیه اي ،تاریخ حتی در مواردي که مبتال به بالیاي انسانی و طبیعی بوده
 عناصر ارزشمند دعوت به شادي .شاد و با اعتماد به نفس و مستقل نشان داده است
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  ست که خود می تواند موضوع اثري مستقل گردد ؛در آثار ادب فارسی آن قدر زیاد ا
  )فردوسی(بیا تا جهان را به بد نسپریم  •
   )رودکی(شاد زي با سیاه چشمان شاد  •
  )  مثنوي–موالنا (شاد باش اي عشق خوش سوداي ما  •

غزیات (میا بی دف به گور من برادر که در بزم خدا  غمگین نشاید  •
 ) شمس

  کنونت که امکان گفتار هست
  

   خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتیروي
  

  حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
  

  هنگام تنگدستی درعیش کوش و مستی
  

  ساقیا برخیز و در ده جام را
  

وروز خـوشست ـنم ـن   بر چهـره گـل شب
  از دي که گذشت هرچه گویی خوش نیست

  

بگو اي برادر به لطف و خوشی 
) گلستان–سعدي (  

 چون بود محبوب خوش آواز رابنگر که لذت
) غزلیات–سعدي (  

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این  معما را
)حافظ(  

کاین کیمیاي هستی قارون کند گدا را
)حافظ(  

ام را خاك بر سرکن غم ای
)حافظ(  

در صحن و چمن روي دلفروز خوشست
خوش باش زدي مگو که امروز خوشست

)خیام(  
ه نفس و شادمانگی که خود هر دو محصول آگاهی و داشتن دو ویژگی اعتماد ب

 به شخص یا به قوم  این شهامت را می دهد تا نسبت به ناراستی و ،دانایی است
 زبان به انتقاد بگشاید و در پاسخ به ،نادرستی در امري یا سخنی از کسی یا کسانی

عامل را آن حرکت و سخن نابجا به طور مستقیم یا غیر مستقیم نادرستی و انحراف 
 در خلق این نوع از ادب ،روح انتقادي و طنز آمیز قوم ایرانی. به او گوشزد نماید

  . تاثیر بسزایی داشته است
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 همراه با حواث تلخ و شیرین آسمانی و -ایرانیان در تاریخ  تمدن طوالنی خود
 معنی یاب،  صاحبدل،  ، هوشمند: چند ویژگی خاص پیدا کرده اند از جمله–زمینی 

اد،  موشکاف و دلی شاعر و روحی حساس و حالتی رندانه و زرنگ و شوخ طبع نقّ
  . .و گاه هفت خط

این قوم گاه در رهگذر تاریخ کهنش با مضحک ترین اشکال و به دست احمق «
 این ملّت نکته سنج و صاحبدل با خوش سخنی که ،ترین اشخاص گرفتار بوده است

اشته و زبانش نیز یاراي سخن گفتن آزاد در شرایط اختناق بر حاکمان وقت دستی ند
 خواه و ناخواه با روحیه اي لطیف و ، و مجال فریادي هم نداشته،و صریح نبوده

هوش تیز در تنها جوالنگاه ممکن  اظهار نظر کرده و خودي نشان داده است ؛ در 
این میدان بوده که در لطیفه ساختن و ظریفه پرداختن و خرده گیري هاي موشکافانه 
و نکته سنجی هاي زیرکانه و پوشیده تاختن و پنهان گفتن و رندانه دست انداختن و 

م شبیه به مدح و مدح شبیه به ذم  عقده ،کنایه و ایهام و ابهام و مجاز و استعاره و ذّ
 گاه  حال را به گذشته برده و حسابش را رسیده و گذشته را به .گشایی کرده است

 »حالیون«و توجیهات و پرسوناژهاي آن از تیررس حال کشانده و در پس تعبیرات 
مخفی شده و در سنگر دین و تاریخ و قصه و اسطوره و عرفان و تصوف و زهد و 
انزوا به کمین نشسته و از پشت پرده هاي رنگارنگ شعر و شوخی و ضرب المثل و 
 معانی و بیان و صنایع لفظی و معنوي بدیع بی شمار به سوي حریف به ظاهر مسلّط

 دیگر به روحیه اي زیبا دست یافته و »لطایف الحیل«تیراندازي کرده و با هزاران 
فرهنگی سرشار از لطافت و طنز و هزل و هجا و نقد ساخته به طوري که هم 
توانسته سخن و حرف دل خود بر زبان آورد و آن را در دل عقده نکند و هم 

   ) نقل به مضمون،305 – 306 :1379شریعتی ( .حریف را سرجاي خود نشانده است
   : گوید)خطاب به خود(با یکی از همین شگردهاي زبانی ) 610 :ف(سعدي 
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  به راه تکّلـف مرو سعدیـا
  چه حاجت که نُه کرسی آسمان
  مگو پاي عزت بـر افـالك نه

  

اگـر صـدق داري بیار و بیـا 
نهی زیر پـاي قزل ارسـالن
بگو روي اخالص بر خاك نه

)64 :بوستان(  

   دري از آغاز فارسی اعتراض  ادب-3
به کار گرفته  هجري و چهارم سوم قرن در آثار مکتوب ازوقتی دري فارسی زبان

...) و  فالسفه،دینی  عالمان، نویسندگان،شاعران( هاي کرده  تحصیل در میان شد، 
 پس که شاعرانی بود، بویژه عربی محتوا متأثر از زبان از حیث تا حدود زیادي ایرانی

 و اسالیب قوالب  در همان،و اسالمی جاهلی اشعار عرب با دیوان طوالنی  از آشنایی
در  رهگذر هم دراین که است سروده بودند، بدیهی دري شعر فارسی اشعار عربی

  .متاثر شده باشند عرب در محتوا از اشعار شاعران شعر و هم و ساخت شکل
، »زهد«، »اخالق «،»وصف« و »مدح«پارسی گویان نخستین از مضمون هاي

 ،ایرانی و فرهنگ)  ص(پیامبر و سخنان قرآنی هاي  با اتکا بر آموزه»هزل«و » هجا«
  صالح  نپرداختند، بلکه  حاکم  و ممدوح  مظاهر طبیعت  صوري  وصف  دیگر به
 ، عزّت،آزادگی  چون انسانی  و سجایاي که مظاهر ارزشمند اخالقی دیدند در آن
  پرستان دنیا تقبیح  براي  اي وسیله  عنوان  از زهد و هجا به. را بستایند... زهد و

... و تحذیر و  امر و نهی  سود جستند و اسالیب  ایشان  به  خندزدن ستمگر و نیش
 در بیان و اجتماعی سیاسی  هاي ها و ناراستی کجروي  منظور اصالح را به  قرآنی

  رسمی  ادب  انواع  همان   ر پایه ب»اعتراض ادب«  که  از اینجاست. خود وارد کردند
  . گرفت شکل  ایرانی  و اندیشمندان  ادبا و شاعران  با فرهیختگی

  در زبان ادبی نوع در ظهور این ایرانی  اندیشمندان باال، همه با استناد به مطالب
  صراحت  به  که  و نویسندگانی  از شاعران  دسته  بوده اند، اما آن  سهیم فارسی
  این  داري  در طالیه  بیشتري  سهم  شک اند، بی  آفریده»اعتراض  ادب«ر د  آثاري

  .هنر داشته اند
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  غزنوي  ناصر خسرو و سنایی طور برجسته   و ششم به در قرنهاي پنجم
و تقریباً   سرزمین بوده اند  از یک دو سراینده  اتفاقاً این. دارند  بیشتري  برجستگی

  و سالجقه  در دربار غزنویان اما یکی: اند داشته  مشترکی  و شغلی آموزشی شرایط
  .است بالیده  طور اخص به  در عهد سالجقه  سنایی  یعنی  و دیگري رشد کرده
و  آزادي تبلیغ را گرفتند و به و شرعی اشعار اخالقی مضامین دو تن این
تعبیر  به. پرداختند ها و نادرستی و انتقاد از ناراستی اخالقی رذایل و تقبیح آزادگی

نَ احداً إالّ اللّه الذین« قرآن خْشو الی و نَهخْشَوو ی اللّه غُونَ رساالت بلِّ کَفی ی باللّه و 
قطعاً از طرز برخورد  ناصرخسرو و سنایی چون افرادي). 39 :احزاب(» حسیبا
را  بخش این به مربوط عصر خبر داشتند و اخبار و احادیث با شاعران)  ص(پیامبر
 کارگر  دشمنان بر تیر  همچون شما شعر« چون بودند، سخنی و شنیده دیده
  یا سخنی )189،ص1365شهیدي،( .است  شده  روایت)  ص(از پیامبر  که»است
نۀُ الشعراء« چون الس هالعرشِ مفاتیح تکنوزاً تَح لّه إنَّ ل الکالم«یا » و اُمراء الشعراء« 

نَ «و ) 109 :شهیدي، همان( مضامین این) 24 :1399فروزانفر،  (»الشعر لحکمهإنَّ م 
  :شود که ناصر خسرو جایگیر می چون طلبانی اصالح و اندیشه در روح

 نریزم خوکان  در پاي  که   آنم  من
  

رِ لفظ  قیمتی  مر این  را  دري  د
)32  ب64/ ق دیوان(  

  :است فرموده سنایی یا آنجا که
 حق فرضدر  اي گفته» نعبد ایاك«بامداد 

  
 ونی حقیر خود را مکن در خدمتچاشتگه  

)152: 1382،شفیعی کدکنی(  
  و روحیات)  ص(پیامبر  و سخنان  قرآنی  هاي آموزه  با اعتقاد به  ایشان

اح  خود، در برابر شاعران  انسانی  مثبت و   سخن  ارزش  که  فروش و شعر  مد
و   خود را در مسیر تکدي  نشو بی  بودند و دانش  گرفته  را نادیده  سخنوري
مسیر   این   را از ادامه  دادند و آنها  نشان  بودند، مقاومت  کار آورده  به  دریوزگی

  و نامردمی  و ناروایی  ظلم  هرگونه  و نکوهش  تقبیح  بازداشتند و خود نیز به
  .پرداختند
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در  »ادب«  نوع  این  آغازگران  از جمله)   هـ ق481-394(ناصرخسرو  
جد   به  عقاید خود را در شعر و شاعري  که   وي.است  شعر فارسی   عرصه

  ارزش   را که»شعر و شاعري«  معاش  کسب و حاضر نبود براي  منظور نظر داشت
 بنماید،   و رباب  و کباب  شراب  به  مفتون  و ظالم نثار هر دون  داشت  آسمانی

 عمر استوار و مصمم تا پایان  راه  ر اینرا تغییر داد و خود د  مسیر شعر و شاعري
  :است فرموده   آنجا که.رفت  پیش

  )درگاهی= ( اکراه از سرودن شعر و پیام در باري -
  ایراك او  بشنو ز حجت  حکمت

 

درگاهی پیام ندهد هرگز 
)22  ب47 ق دیوان(  

                                                                                    
   حکیم واقعی کیست؟-
  نادان آن  نندیشد، نه   کو از شاه  آنست حکیم 

  
که شه را شعر گوید تا مگر چیزیش فرماید 

)20  ب19 ق دیوان(  
   : فضل و ادب و صاحبان آن دریوزه شده اند-

  و ادب  فضل  گشت پاره  چاکر نان 
 ادب  چو بود جاي   خراسان خاك

  

شد معجون   زرق  و به مکر   به علم 
شد اکنون  ناکس  دیوان  معدن 

)16، 6  ب37 ق(  
   اي شعر فروشان خراسان-

   بشناسید  خراسان شعر فروشان اي 
  شما را مر طبع  یکتا نشود حکمت 

  

مرا گر شعرایید سخنهاي  ژرف  این  
 دو تایید  شما پشت  مال تا از طمع

)16-14  ب213 ق(  
  ي شاهان  و پرهیز از خوشگذرانی اکراه از فرمانبر-
  نیارد شاهی   زیر فرمان  سرم

  
 جامی نه  رودي   گاهی نه تختی نه نه  

)38  ب100 ق(  

 در دربار که است و عالمانی ناصر خسرو شاعران مقابل و طرف مخاطب
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دنیا  کسب براي اي وسیله عنوان به و شعر و شاعري از علم و سالجقه غزنویان
 پرهیز می همتانه دون منش را از این تنها ایشان ناصر خسرو نهجویند،  سود می
  :تازد نیز می وقت امیر و حاکم یعنی ایشان ممدوح به دهد بلکه

  ندارد خطر میر پیشم  کنون 
  دنیا درون به اند پیشم  ز دین

  

میر  پیش   خطر داشتم گر آنگه 
 حقیر  و خطیران  ذلیل عزیزان

)25-24  ب189 ق(  
  :رآن مدح دهقان نگویدحافظ ق
   ازبر کردم چو فرقان  چرا خوانم 

  
 دهقان مدح  قرآن  ختم  جاي  به 

)29  ب48 ق(  
 می کرنش شاهان قبا و استر در مقابل دریافت براي که شاعر مداح نکوهش

  :کند
  میران  پیش  به  رفتن  خدمت بهر تو زگر 

  امیر و شاهی   از دوستی دنیا بنده
  

تو از در قفایی  اییقب  اندر غم 
حنایی  چون  خمیده  مرکب  آرزويوز 

)34، 26  ب156 ق(  

  :نکوهش غزل پردازي و وصف می و می خوارگی
 مرا ز پند و قرآن نیابی  هیچ 

  
در بشلی  طبع   به  و می وز غزل 

)2  ب135 ق(  
  :آمیز است شعر مدح او از گفتن جستن ناصرخسرو و برائت اعتراض اوج

  قلم نوك  جاهالن  همچون   که  زان داري ن  ننگ
  

بر مدیح شاه یا میري قلم را تر کنی 
)6ب217ق (  

  :نیز
  پسر اي  شرم  ز تن  بر آهختی چون

  
 و اوستام  دیبا و اسپ یافتی 

)38  ب173 ق(  

   تقبیح،شاه  شخص  مستقیم  غارتگر، نکوهش  سالجقه  خسرو به ناصر  اعتراض
  فقیه  به  اند، اعتراض انداخته  چنگ  ایران  مردم  و مال  بر جان  که  خراسان  دجال
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 ،خوار و درباري می  نماهاي   عالم،خوار، تحقیر زهدفروشان رشوت  و قاضیان نمایان
   همه،گمراه  و عالمان  از حاکمان  پیروي  جرمشان  که  خراسان  عام  جاهل  تا مردم
   .است شعر فارسی    در پهنه»اعتراض ادب«  و اعالي نشان دهنده کامل  و همه

   شعر شرعی دنباله که است) 529-467(  غزنوي سناییاز ناصرخسرو،  پس
 این به. پردازد می و شعرفروش مداح با شاعران مقابله به نوعی گیرد و به را می
شعر «. کند پیدا می ادامه  با سنایی»شعر شرعی«  با عنوان»اعتراض ادب« ترتیب
  شعر مدحی  در مقابل  العمل  عکس  الواقع فی] عراقی سبک[دوره   این در»شرعی
اح  شاعران  متوجه  حمله  رو بیشترین  از این،است از ناصرخسرو،  پس  است  مد
  :است آورده   در حدیقه،است  حمله  آغازگر این   سنایی

  عقل از اشعار عار دارد عار
  لیک  مدح  کسی  نگفتم  من

  
   اندر شرشعر ابناي  عصر

  شرع  و شعر از روان  و جان  خیزد
  

  شعر من  شرح  شرع  و دین  باشد
  

م  بهر طمع  مدحت  گوي وب   نَ
  

عقل  را با دروغ  و هرزه  چه کار 
گوهر مدحت تو سفتم من

) حدیقه 708ص (  
هم  روان  است  لیک  سوي  سقر
عشر و خمس  از ضیاع  و کان  خیزد

) حدیقه 714ص (  
ست گوي  این  باشدشاعر را

) حدیقه725ص (  
این  نیابی  زمن  جز از من جوي

) حدیقه736ص(  
 بند و بار شاعرانی اشعار بزمیِ بی به] بعد به  از سنایی بویژه[گرا  معنی شاعران

 توجه چیز دیگري به و معشوق و مطرب می وصف قصاید خود جز به در تغزل که
از او  پس. بود کرده را باب قبالً انتقاد از آنانناصرخسرو . کردند نداشتند، انتقاد می

 روزگار خود ابیات از شعر شاعران جنبه این در انتقاد به  و خاقانی  نظامی، سنایی
             .»اند کردند، تاخته می و فجور مباهات فسق آشکارا به که شاعرانی دارند و به فراوانی

  )10 :شفیعی کدکنی، همان           (                                                
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 و نیز شعر اخالقی شعر اجتماعی   برجسته   نماینده،در قصاید خویش  سنایی«
 از ،یافت توان می و مضمون معنی نوع همه  قصاید سنایی  در میان.است و عرفانی

و   دار تا بازاریان تا نقد صوفیانِ دکان  ریائی  و زاهدان دین  نقد کار علماي
 .عناصر جامعه   و همه  و همه  و سپاهیان و وزیران  دزد تا پادشاهان  ترازوداران

کند و  می را عرضه نقد اجتماعی   نمونه  پرواترین  بی   شعرها سنایی گونه در این
  )126 :1372شمیسا، . (»نظیر است تقریباً بی راه او در این شجاعت

  با ناروایی  در ستیزه و سخت خویش پیرامون نگران است شاعري سنایی«
ام اجتماعی هاي شعر او را در  که است نقطه  و همین،و فرمانروایان و بیداد حکّ

 لحاظ آورد و از این در می فارسی زبان و سیاسی اجتماعی شعرهاي بهترین ردیف
 فارسی کالسیک ادبیات در تاریخ» شعر اجتماعی«سراینده  او را بزرگترین توان می

بر  آید، سپس بر خود او فرود می نخست  و انتقاد سنایی اعتراض  تازیانه.. .دانست
 تا قضات دین و علماي تا صوفیان و ترازوداران از کسبه اعم عناصر جامعه یک یک

ام تا سالطین مردان و دولت شمیسا، (» ندارد چیز باك  از هیچ،هجوم و در این و حکّ
  :سنایی ادياز اشعار انتق ، چند نمونه)39-41همان، ص 

  :بازاري به ـ در اعتراض
  اي بازاري مغبون که طفلی را ز بی رحمیتو 
  روي حرص و طراري نیارد وزن در پیشتز 
  

دین تا یکی حبه اش ز روي حیله بستانیدهی  
 علم خدا آنگه که بنشینی به وزانیهمه

)682دیوان قصاید، ص(  
  :روزگار اهل به ـ اعتراض

  ی استایها الناس روز بی شرم
  عادت و رسم روزگار بد است
  جز به رندي و جز به قالشی

  

نوبت شوخی و کم آزرمی است 
خاصه با آنکه خاصه  خرد است
خرم و شادمان تو کی باشی

)742حدیقه، ص(  
 ها و کجروي و هجو ناراستی هزل اصطالح به که از نقد اجتماعی شیوه این

 و نمونه دوار بعد نیز تأثیر بسیار داشتها شاعران و زبان در ذهن است اجتماعی هاي
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و  مداح خود در شمار شاعران کهانوري  چون شاعرانی دارد، حتی فراوان هاي
  :انتقادها دارد از این است درباري

  :بازار مطربان و گرمی بازار علم  ـ در کسادي
  اي خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
  رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

  

 راتب هر روزه بمانیکاندر طلب 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی

)751 :2دیوان انوري، ج (  
  :شعرفروش شاعران ـ در مذمت

  برادر بشنوي رمزي ز شعر و شاعرياي 
  مرا از شاعري حاصل همین عارست و بسگر 

  

ز ما مشتی گدا کس را به مردم نشمريتا  
توبه است و جاي آن که دفتر بستريموجب 

)454 :1ن انوري،ج دیوا(  
   برخی از مضامین برجسته ادب اعتراض در آینه سخن سخنوران پارسی گو -4

 از آنچه در شرح و تحلیل دو شاعر بزرگ پارسی گوي گذشت می توان -الف
   :دریافت که برجسته ترین مضامین در نمونه هاي یاد شده به شرح زیر است

داشتن (ی ارزش کرد را نباید در مدح ناالیق ها ب) حکمت(= سخن  .1
   )ارزش سخن وعلم

  ) توحید،خداپرستی( .فقط از خدا کمک بخواهید نه از حاکمی فقیر و فرومایه
  )استغناي روحانی(پرهیز از خدمت دونان و ناشایسته ها  .2
   )عزّت نفس(پرهیز از سرودن اشعار مدیحه آمیز در مدح ناشایسته ها  .3
 )پرهیز از خواري( نادانی است ،شعر سرودن براي دریافت صله .4

 )آزادگی(فضل و ادب نباید چاکر نیازهاي مادي گردد  .5

 )ادب درس(علم نباید به حیله آمیخته گردد  .6

 )احساس حقارت(شاعران خراسان به شعر فروشی افتاده اند  .7

 )دنیا پرستی(طمع دنیا شاعران را در خدمت حاکمان خوار کرده است  .8

 )آزادگی(من سر به فرمان هیچ شاه و امیر نمی آورم  .9

 )آزادگی(من طمع به تخت و گاه و رود و جام می هیچ کس ندارم  .10
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 )اعتماد به نفس(اکنون هیچ امیري در چشمم بزرگ نیست  .11

مبناي بزرگی و حقارت افراد در نزد من دین و معیارهاي دینی است  .12
  )دین مداري(

  )عالم عامل( مدح دهقان نمی گوید ،کسی که قرآن می خواند .13
 درخور قفاست ، رسیدن به قبا به امیران نزدیک می شودکسی که براي .14

  )علم فروشی(
  )فضل فروشی(! به خاطر طمع به دنیا بنده امیر و شاه شده اي  .15
و در آرزوي رسیدن به اسب و استر چون کمان خمیده اي درحضور  .16

  )فرومایگی(سالطین 
عالم (آن که به پند و قرآن خوگر شده به می و غزل رو نمی کند  .17

  )عامل
 آگاهی به ،استغناي طبع(نوك قلم را بر مدح فالن کس آلوده نکن  .18

  )ارزش سخن
  )اوج فرومایگی و پستی(تن فروشی براي رسیدن به اسب و لگام  .19
  )عزّت نفس و اقتدار(پرهیز از مدیحه گویی  .20
  )شعر گمراهی(شعر شاعران این روزگار در شر و بدي است  .21
  )ر شرعی و دینیشع(شعر و شرع از روان و جان مایه می گیرد .22
  )دین مداري( شاعر شرع است ،شاعر راست گوي .23
  )کم فروشی(نقد بازاري در خرید و فروش  .24
  )انتقاد از عوام(نقد مردم از بی خردي و بی شرمی  .25
  )انتقاد از مردم(رواج مسخرگی و مطربی  .26
انتقاد از شاعران (شهرت یافتن شاعران به گدایی و دریوزگی .27

  )شعرفروش
***  

  : شوداشعار شاعران پس از سنایی و ناصر خسرو چند نمونه یاد میاز مضامین  -ب
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   پرهیز از مدح و مدیحه سرایی -28
  خاقانیا زمدحت شاهان کران طلب

  
تا در میان موج سیاست برون شوي 

)936 صفحه ،دیوان عقاید(  
   : پرهیز از رکون به حکام وقت-29

  نه از عباسیان خواهم معونت
  

 توالّنه بر سلجوقیان دارم 
)25خاقانی، دیوان قصاید صفحه (  

ار«یادآور شریفه  • م النّ   )113/ هود ( »و الترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکُ
 ممدوح شاعر همت عالی ، خرسندي از عدم اتکا به حاکمان ناسزاوار-30
   : قناعت به نان و دسترنج خویش و طمع بریدن از لطف سلطان،اوست

  ـاري نیمشـکر ایــزد را که درب
  من زکس دردل کجـا بنـدي نهم
ت عالـیم ممدوحم بس است هم  
  نه ز همت میل ممــدوحی مـرا
  نه هـواي لقـمۀ سلـطـان مــرا

  

بســـته هــر نـاسـزاواري نـیـم 
نــام هــر دون را خـداوندي نهم
قوت جسم و قوت روحم بس است
نــه ز ظلمـت خلـوت روحی مرا

ربــان مــرانــه قفـاي سیــلی د
)253 – 254عطار،منطق الطیر، ص (  

   : تفاخر به بندگی خداوند و عدم اتکا به حاکمان دنیایی-31
  من غالم آن که نفروشد وجود

  
جز بدان سلطان با افضال و جود 

)490 دفتر پنجم ب ، مثنوي،مولوي(  
  : قناعت به داشته خود و مباهات به آزادگی خویش-32

  باشد پیشمتا کاسۀ دوغ خویش 
  ور بی برگی به مرگ مالد کوشم

  

واهللا که زانگبین کس نندیشم 
آزادي را به بنـدگی نفـروشم

)1202 رباعی ،کلیات شمس(  
  : براي زخارف دنیا زمین بوس کس مباش-33

  گر آزاده اي بر زمین خُسب و بس
  

مکن بهر قالی زمین بوس کس 
)303 بوستان صفحه ،سعدي(  
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  :ندگی سلطان و خان و نیاز به درگاه سلطان ازلی بی نیازي از ب-34
  سلطان تر از بنده ز سلطان بی نیازم کنایا 

  امیران همچو گرگان و رعیت گوسپندانشان
  

خسرو فارغم گردان و از خان بی نیازم کنز  
سگ درگاه خویشم خوان زگرگان بی نیازم کن

)174سیف فرغانی،قصاید، صفحه (  
  رو نیاوردن به خواجگان بی وجود استغناي طبع و سرف-35

  سرفرونارم به جود خواجگان بی وجود
  بر طـریق لیـس لالنسـان إال ما سعی

  

وجــود فقــر بنگر فرط استغناي منبا  
در این معنی نکوشد خاطر داناي منجز 

)ابن حسام خوسفی(  
   : آزادمنشی و قناعت به فقر خویش-36

  به یک قـرص جو تا شب از بامگاه
   چون به یک نان توان کرد سیرشکم

  

قناعت نمایم چو خورشید و ماه 
مکـش مّنـت سفـرة اردشـیـر

) همان،ابن حسام خوسفی(  
   اتکا به دسترنج خویش و اکراه از دریوزگی -36

  تا می توان ز آبلۀ دست رزق خورد
  

بهر چه خوشه چین ثریا شود کسی 
)صائب(  

   بارگاه استغنا و رضا-37
  ه در بـارگاه استغنابیار بده ک

  ازین رباط دو در چون ضرورتست رحیل
  

چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست 
رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست

)4و3 ب ،25حافظ،غزل(  
  : بندگی حضرت درویشان-38

  خسروان قبلۀ حاجات جهانند ولی
  

سببش بندگی حضرت درویشان است 
)7 ب 49همان غ (  

  :قناعت به سراي خویش و گنج عافیت -39
  مرو به خانۀ ارباب بی مروت دهر

  
گنج عافیتت در سراي خویشتن استکه  

)6 ب 50همان غ (  
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   )آزادگی( دولت فقر -40
  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

  
کرامت سبب حشمت و تمکین منستکاین  

)5، ب 52همان غ (  
  : آزادگی– 41

   و زدنیی دون بگذرچو حافظ در قناعت کوش
  

که یک جو منّت دونان دو صد من زر نمی ارزد 
)7 ب 151همان غ (  

ادب (با اذعان به این که تحقیق حاضر، استقرائی ناقص است زیرا در این زمینه 
در شعر شاعران پارسی گوي از آغاز ظهور شعر فارسی تا ) اعتراض و منش آزادگی

شت و به جامعه ادب پژوه عرضه کرد، یادداشت امروز، کتابها و مقاالت می توان نو
ناقص نگارنده مشتی است از خزانه اي پربها و ارزشمند که هر ادب پژوهش به 

  .اندازه وسعت فکر و بضاعت علمی گوهري از آن را به دست خواهد آورد
در ادبیات فارسی و به ) ژانر(=عوامل مهم و موثر در ظهور این نوع  •

آن هم در قرون نخستین تولد شعر طور اخص در شعر فارسی 
  :فارسی، به دو دسته قابل تقسیم است

  :عوامل درونی گویندگان: الف
تعلیمات دینی و آموزه هاي مذهبی که روح و روان این شاعران و  •

گویندگان با آن خو کرده بود و ایشان را بر آن می داشت تا التزام 
یقولون «زمره عملی به عقاید و باورهاي خود داشته باشند و در 

  .نباشند) 2/الصف (» ماالتفعلون
روح عدالت طلبی و آرمان گرایی در میان اندیشمندان مسلمان خود از  •

براي مثال گفتار دو شاعر . عوامل مهم ظهور این نوع از ادب است
بزرگ که در این تحقیق بنیادگذار ادب اعتراض قلمداد شده اند گواه 

  .این ادعاست
قریباً در دورانی نزدیک به هم و در اجتماعی با شرایط ناصرخسرو و سنایی ت

هر دو از روي . هر دو به عصر غزنوي و سلجوقی تعلق دارند. مشترك زیسته اند
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اعتقاد و ایمان به آموزه هاي دینی شعر می سرایند و شعر را قالبی براي بیان مواعظ 
ا عاري از ظلم و ایشان از یک سو جهان ر. و مقاصد اصالح طلبانه خویش می دانند

فساد و ناراستی می  خواهند و از سوي دیگر در اجتماعی زندگی می کنند که 
ت  خبري از عدالت، انسانیت و عمل به دستورات دینی از روي اخالص و صدق نی

عموماً زرق می کنند و ریا می .. .حاکم، محتسب، فقیه، ادیب، شاعر و. نیست
  :ان دین می گویدفروشند، ناصرخسرو در انتقاد از عالم

ستند گرفته  لمان  عا   منبر 
  روز بازار ساخته ست ابلیس
  بر دروغ و زنا ومی خوردن

  

این گروهی که از در دارند 
وین سفیهانش روي بـازارند
چو زاغ ناهارند روز و شب هـم

)228 ق،12،10،9ب (  
  :در نقد حاکمان سلجوقی و منسوخ شدن زهد و عدالت آورده است

  ري جهان چون شدچون که نکو ننگ
  زهد و عدالت سـفال گشت و حجر
  ملک سلیمان اگر خراسان بود
  چاکر قفچاق شد شریف ز دل

  

خیر و صالح از جهـان جهان چون شد 
جهل و سفه زر و در مکنون شد
چون که کنون ملک دیو ملعون شد
حرّه او پیشکار خاتون شد

)37، ق 23،18،7،1ب (  
  :در اعتراض به صوفی نماها

  فوطه بپوشیی تا عامه گفت
  گرت به فوطه شرفی نوشدي

  

شاید بود کاین صوفیستی 
فوطه فروش تو بهشتیستی

)115، ق 26،25ب (  
ناصرخسرو از نکوهش مردم بی خرد کوچه و بازار، مردم دنیاپرست و سست 
مذهب، افراد مردم آزار، پیران دنیا پرست، سفلگان، گرانفروشان، می خواران، 

فروگذار نیست، آوردن همه شواهد از ابیات دیوان ) درباري(= درگاهی خدمتگزاران
  .حجم مقاله را افزون می کند

سنایی در اندك زمانی پس از این اوضاع و احوال ایران بویژه در خراسان 
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همچون ناصرخسرو زبان به انتقاد از همان گروه ها و طبقات اجتماع می گشاید و به 
آن روزگار روي گردان می شود و مسلمانی است در یکباره از هر چه مسلمان و 

  :فریاد وااسالما سر می دهد که
 مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی
  مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی
  فرو شد آفتاب دین برآمد روز بی دینان
  جهان یکسر همه پر دیو و پر غولند و امت را

  

پشیمانیاز این آیین بی دینان پشیمانی  
دریغا کومسلمانی دریغا کو مسلمانی
کجا شد درد بودردا و آن اسالم سلمانی
ـبانی که یاري کرد جز اسالم و جز سنت نگـه

)678 ص ،1-4ب (  
سنایی همچون ناصرخسرو اصالح جهان را در گرو پیروي از اسالم و سنت 

رباري زبان به می داند، او نیز با دیدن کردار حاکمان سلجوقی و علماي د] نبوي[
شکایت و اعتراض گشوده و اجتماع ایران آن روزگار را عاري از این بی عدالتی 

  :به مردم سخندان دانا می گوید. آرزو کرده است
  تو اي مرد سخن پیشه بهر دام مشتی دون

  
زدین حق بماندستی به نیروي سخندانی 

)679 ص ،5ب (  
   :به ظالمان گفته است

  کن که چون این پوست بشکا فندتو ا ي ظا لم سگی می 
  

در آن عالم سگی خیزي نه کهفی بلکه کهدانی 
)681 ص -9ب (  

  :به سلطان می گوید
  تو اي سلطان که سلطانست  خشم و آرزو بر تو

  
سوي سلطان سلطانان نداري اسم سلطانی 

)680 ص -5ب (  
  : به دهقان گفته است

بدین ده روزه دهقانی مشو غره که ناگاهان  
  

چو این پیمانه پرگردد نه ده ماند نه دهقانی 
)680، ص 7ب (  

   عوامل بیرونی :ب
متاسفانه در عصري که سنایی می زیسته اوضاع و احوال اجتماع ایران بویژه 
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خراسان بدتر و آشفته تر از عصر ناصرخسرو بوده است، به همین سبب انتقادات و 
 اما به هر حال شرایط سیاسی حاکم .اعتراضات سنایی شاید گزنده تر و تلخ تر است

جایی براي امید و امیدواري در ذهن و زبان این گویندگان اصالح طلب خیرخواه 
  .نگذاشته است

با گذشت زمان در اواخر سلجوقی با هجوم مغوالن اوضاع ایران دیگرگونه 
امید امیدواران به کلی . گشت به طوري که نه از تاك نشانی ماند نه از تاك نشان

ابود شد و سبک شعر از قالب قصاید انتقادي بیرون گراي سنایی و ناصرخسرو به ن
  .غزلیات صوفیانه و زهد آمیز درون گراي عطار و عراقی و مولوي تغییر مسیر داد

  : عطار مفتخر بود که
  نه طعام هیچ ظالم خورده ام

  
 
 

نه کتابی را تخلص کرده ام
)253منطق الطیر، ص (  

  :ه درون گراییده که هشدار می دهدموالنا هم آنقدر ب
  ور بی برگی به مرگ مالد گوشم

  
آزادي را به بندگی نفروشم 

)1202کلیات شمس، رباعی (  
اوضاع در عصر سعدي تغییر چندانی نکرده است، اما خُلق و خوي فردي 
سعدي نیز در طرز ادب اعتراض موثر است، او از در موعظه و زهد و نصیحت به 

  : نهاداین عرصه گام 
  گر آزاده اي بر زمین خُسب و بس

  
نکن بهر قالی زمین بوس کس 

)303بوستان، ص (  
عصر حافظ، عصر غلبه اعقاب مغول، یعنی تیموریان در ایران بویژه در جنوب 
غرب یعنی فارس است، حافظ رندانه و با بهره گیري از صنعت ایهام و دوگانه 

  :گویی وارد عرصه ادب اعتراض شده است
  ال شیخ و قاضی و شُرب الیهودشاناحو

  گفتا نگفتنی است سخن گرچه محرمی
  

سوال صبحدم از پیر می فروشکردم  
 زبان و پرده بیانداز و می بنوشدرکش

)285؛ غ 4،3ب (  
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حافظ از رفتار ظالمانه و ریاکارانه امیر مبارزالدین سخت آزرده است؛ وي از 
ت مزورانه حکام زمان و صوفیان و عال مان وابسته بدرستی با خبر است و می ماهی

داند که واعظان و متولیان رسمی دین و صاحبان خرقه و دستار و اصحاب مدرسه 
 روشنفکري است حافظهمراه و همگام با سلطان و ستمگران محلی اند، از سویی 

آزاده و منزه طلب و خیرخواه و آرمان گرا، لذا تاب تحمل این ناراستی ها را 
  :ریاد اعتراض برمی دارد و بر سر آنان بانگ نفرت سر می دهدنمی آورد و ف

  :انتقاد از خرقه پوشان ریاکار -
  خدا زان خرقه بیزار است صدبار

  
 در آستینیباشدشکه صد بت  

)483 غ ،3ب (  
  : ناامیدي از بهبود اوضاع زمانه-
ینمنمی     نشاط عیش در کسب

  
دینی  درد  دلی نه  درمان  نه 

)483، غ 6ب (  
  :انتقاد از نامسلمانی اهل زمانه -

  مسلمانی از این است که حافظ داردگر 
  

واي اگر از پی امروز بود فردایی 
)490،غ 10ب (  

  :زاهد ستیزي -
  شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش

  
گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم 

)373 غ ،8ب (  
  :طرد مدح درباري -

  ریزآب رخ خود بر در هر سفله محافظ 
  

آن به که بر قاضی حاجات بریمحاجت  
)373، غ12ب (  

انحرافات اجتماعی از مدار اسالم و عدالت در عهد حافظ و عبید زاکانی به زاویه 
قدري است که ایشان امید هیچ اصالح و بهبودي از جانب مردم نمی دارند، فقط ملتمسانه از 

متاسفانه این اوضاع همچون . ند امید کمک و یاري دار- پروردگار منّان- قاضی حاجات 
رودي در بستر اصلی با شرایطی یکسان و در جوانب با تغییراتی جزئی تا قرون بعد و ادوار 
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نزدیک به عصر ما ادامه می یابد و همین مسأله شاعران و گویندگان هر زمان و دوره را که 
 سخن و شعر در مسیر روحیه اي اصالح طلبانه و آرمان خواه دارند، وا می دارد تا از نعمت

  .انتقاد از بی عدالتی  سود جویند و از سویی خیر خواهی و عدالت را بستایند
  :اکنون نتایج مترتب بر این پژوهش را به اختصاراین گونه می توان بیان کرد

  :  عوامل درونی شاعران- الف
  .خداپرستی و ایمان به یگانگی خداوند •
 .ین نوع از ادب بوده استآرمان گرایی عامل مهمی در گرایش به ا •

 .عدالت و ظلم ستیزي شاعران در هر عصر •

پاي بندي به اصول دینی و اوامر و نواهی مذهبی به ویژه در شاعرانی  •
 .چون ناصرخسرو و سنایی و موالنا، ابن حسام،  سیف فرغانی

 .از جمله عوامل مهم گرایش به این نوع از سخنوري است

و سخندانی در اصالح اجتماعی لذت بهره برداري از نعمت سخن  •
  ).ارشاد، وعظ(

 :عوامل بیرونی -ب
احساس تکلیف براي اصالح ناراستی هاي اجتماعی با شمشیر سخن  •

 .و شعر

 .انتقاد از ستم حاکمان جور •

 .تنفر از گناه و ابزار لهو و لعب و مجالس گناه •

 .به ریاکاري عالمان دروغین که می گویند ولی عمل نمی کننداعتراض  •

 .د قانون شکنی و سوء استفاده زورمداران از قدرتنق •

انتقاد از اختناق سیاستمداران و دشمنان آزادي بویژه آزادي بیان و  •
 .اندیشه به طور عمده در میان نوپردازان

انتقاد از بی عدالتی در پایمال کردن  حقوق انسانی و اندکی اعتراض  •
 .به  تبعیضات اقتصادي و مسائل رفاهی
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