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چکیده
ادبیّات و آثار ادبی همواره تابع رویدادهای سیاسی و اجتماعی هستند و جهتگیریها و مسائلی که در ادبیّات
مطرح میشوند،از تغییرات مهِّم در جامعه تأثیر میپذیرند .مجموعۀ این عوامل است که زمینه را برای بررسی
تأثیر رویدادهای اجتماعی در ادبیّات فراهم میآورد.
یکی از مسائلی که در ادبیّات فارسی از نظر جامعهشناسی قابل بررسی است،ادبیّات انتقادی و زمینههای
اجتماعی آن است .سیف الّدین محمّد فرغانی از آن دسته شاعرانی است که در شعرش انتقاد از اوضاع
نابسامان عهد مغول بسیار صریح بیان گردیده است.شعر او ریشه در واقعّیات اجتماعی و سیاسی روزگارش
دارد.در این مقاله با بررسی اشعاری که شامل مسائل انتقادی است و سیف در آن اشعار افراد و مشاغل و
مناصب مختلف را به باد انتقاد گرفته است،انتقادات او در قالب شکوه و شکایت و پند و اندرز دسته بندی و
هر کدام از آنهاکه شامل انتقادات اخالقی،سیاسی و انتقاد از افراد و مناصب دولتی است ،مورد بحث واقع
شده است.
کلمات کلیدی :سیف الدّین محمّد فرغانی،ادبیّات انتقادی،شکوه و شکایت،پند و اندرز.
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مقدمه
شاعران ایرانی در طول تاریخ درازآهنگ ادبیّات ایران معموالً مردانی باشعور ،متعهّد و مردمدوست بودهاند .در
اندیشۀ ایرانی و ادبیّات فارسی،از نخستین قرنهای بعد از اسالم،آثاری وجود دارد که در آنها انتقادهای
سیاسی و اجتماعی یافت میشود،چراکه ادبیّات و متون ادبی«مهمترین اسناد مسائل اجتماعی ماست»
(زمینۀ اجتماعی شعر فارسی،شفیعی کدکنی :ص «.)211این گونه انتقادها در قرنهای هفتم و هشتم و پس
از حملۀ مغول و رواج فساد در جامعه،در ادبیّات فارسی شدّت بیشتری یافت و بسیاری از شاعران خانقاهی و
نیز بسیاری از رندان و دانایان زمان،به انتقاد از اوضاع جامعه پرداختند»(سرچشمۀ تصوف در ایران ،نفیسی
:ص،)99امّا بارزترین تجلّی ادبیّات انتقادی در اشعار سیف فرغانی متجلّی است .مفاهیمی که سیف فرغانی با
درونمایه های اجتماعی در آثار خویش به کار برده  ،متناسب با اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان بوده است.
شعر و ادب سده های هفتم و هشتم که مصادف با دورۀ استیالی مغوالن بود،بیش از پیش آکنده از اندیشه
های صوفیانه ،گوشه نشینی،دعوت مردم به ترک دنیا،بدبینی،ناخشنودی،شکایت از روزگار و انتقاد های
اجتماعی شد؛هرچند انتقاد از اوضاع اجتماعی در ادب دری تازگی نداشت و در هر سده ای،شاعرانی از تبار
مردم زخم های جامعه را دیدند و باز گفتند(،سبک شناسی شعر،شمیسا :ص)172اما در دوران یورش مغول
و تأثیر آن بر همۀابعاد زندگی اجتماعی و افتصادی،ناامنی و فساد اخالقی امرا و حکّام و رذایل اخالقی به
حدی گسترش یافت که باعث شد شعر انتقادی بیش از هر دوره ای رواج بیابد.سیف یکی از معدود شاعران و
متفکّرانی است که مسائل اجتماعی زمان خویش را که از فجیع ترین عهدها به شمار می رفت  ،با بیانی زیبا
تصویر کرده است.
در این مقاله مسائل انتقادی در قالب پند و اندرز و شکوه و شکایت،در دیوان سیف فرغانی،عارف قرن هفت و
هشت هجری مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفته است.در پایان نیز با ترسیم نمودار بسامدی و بیان
درصد میزان کاربرد شاعر از شخصیت ها و سایر طبقاتی که به لبۀ تیغ انتقاد وی کشیده شده اند ،نتیجۀ
سودمندی حاصل گردید .همچنین این مقاله،به شیوۀ توصیفی و تحلیلی می باشد.
ادبیّات انتقادی
ادبیّات انتقادی و پرخاشگر از شاخههای مهّم ادب فارسی است و آن «ادبیّاتی است که از نظام های سیاسی
و اجتماعی خاص حمایت میکند و یا با نظام های بخصوصی به ستیز برمیخیزد و از آنها زبان به انتقاد
میگشاید»(انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی،رزمجو:ص .)22در ادبیّات انتقادی شاعر یا نویسنده «معایب و
نارسایی های اخالقی و رفتار ی فرد یا اجتماع را به صورت هجو،یا به زبان هزل و طنز ،بیان میکند»
(همان .)29:در این نوع ادبیّات ،تفکّرات فلسفی و مذهبی و اندیشههای سیاسی و اجتماعی خاص،مطرح
میشودومهمّترین مضامین موجود در آن«بزرگداشت از آزادی و استقالل وطندوستی،ظلم ستیزی و مبارزه
با استبداد و جهل و فقر و فساد اجتماعی و حمایت از طبقات محروم جامعه است» (همان.)23:بدین ترتیب
جایگاه شاعر در بستر تحوّالت اجتماعی تبیین میشود و شاعر از حساسترین افراد جامعه شناخته می
شود.در نتیجه می توان گفت به همین دلیل است که شاعران در مقابل کنش های ناعادالنه،بیشتر و پیشتر
از دیگر افراد انتقاد های خویش را فریاد می زنند.

بررسی مسائل انتقادی در اشعار سیف الدّین محمّد فرغانی و دسته بندی آن مسائل بر اساس دیوان شاعر222/

معرفی سیف فرغانی و دیوان وی
کامل ترین اطالعات در زمینۀ زندگی و آثار سیفالدّین فرغانی در دیوان وی ذکر گردیده است .تنها اثر
سیف الدّین محمّد فرغانی دیوان اوست که مجموعه ای از  9963بیت غزل 7216 ،بیت قصیده 26 ،بیت
رباعی و  92بیت قطعه می باشد و مجموع ابیات آن تقریباً یازده هزار بیت می شود .این شاعر فرغانه ای،در
فرغانه،ناحیه ای پهناور در ماوراءالنهر،متولد شد .دوران حیاتش مقارن با هجوم و ویرانی مغول و تاتار
بود(تاریخ ادبیات در ایران،ج ،9صفا :ص) 629-2و در جریان حملۀ حولناک مغوالن،مانند بسیاری از
دانشمندان و عارفان عصر خویش« به آسیای صغیر رفت و در آقسرا،در ترکیۀ کنونی،نشیمن گزید و در
همان جا میان سالهای  702-723در گذشت»(دانشنامۀ ادب فارسی،انوشه:ص .)292
انتقادات سیف الدّین محمّد فرغانی
در مطالعۀ دیوان سیف ،اشعار متعددی در بر دارندۀ مسائل اجتماعی و انتقادی هستند .سیف بیشتر
فسادهای اخالقی و ضد بشری در عهد خویش را نکوهش می کند و بر عامالن آن خرده می گیرد و با تند
باد انتقاد بنای ظلم آنها را اگر خراب نکرده،سست می کند .انتقادهای سیف بیشتر جنبۀ اخالقی ،اجتماعی
سیاسی دارد  ،و هم چنین انتقاد از صاحب منصبان و مشاغل سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد.اشعار و
اندیشه های انتقادی در قرن هفتم و هشتم دارای شدّت بیشتری نسبت به ادوار قبلی است.با استیالی
مغوالن بر ایران،مفاسد اجتماعی شدیدتر و سختتر شد.کشتارها و قتل عام مردم و دیگر فجایع مرگ بار از
جمله شاهکارهایی است که توسط مغوالن در این دوره طوالنی نزدیک به دو قرن رخ داده است.
باید انصاف داد که در تاریخ شعر کهن فارسی ،کمتر شاعری به آزادگی و علو طبع سیف فرغانی پیدا میشود.
وی به واسطۀ برخورداری از روحی سرکش و تشنۀ حقیقت،در اشعارش هیچگاه رسالت تبلیغ و هدایت گری
را فراموش نکرده است.مبارزات انتقادی سیف بیشتر مبارزهای غیرمستقیم است؛ به این معنا که سیف با
طرح یک موضوع اخالقی یا فضیلت اخالقی و ستایش فردی که آن فضیلت را داراست ،در واقع انتقاد و
اعتراض خود را نسبت به کسانی که دارای آن فضیلت نیستند و در نقطۀ مقابل رذیلت اخالقی دارند ،بیان
میکند.برای مثال،اگر سیف در شعری تواضع را میستاید،در واقع غرور و تکبر را نکوهش میکند و متکبّران
را مورد حمله قرار میدهد؛ اگر بیاعتنایی به ملک دنیا را میستاید و ترویج میکند ،در واقع میخواهد
دنیادوستان و شیفتگان زر و ثروت را نکوهش کند .به طور کل می توان گفت که پند و اندرز ها و شکوه و
شکایات سیف متوجّۀ طبقات مختلف جامعه از جمله :حاکمان ستمگر،صاحب منصبان ،ریاکاران،فرمانروایان
ناالیق،عامالن حکومتی،شاعران چاپلوس،طبقۀ فاسد جامعه ،وزیران سرکش،قاضیان رشوت خور،مستوفیان زر
اندوز و مواردی از این قبیل است.
 -3شکایت
در طول تاریخ شاعران به نحوه های گوناگونی مورد رنج و درد و شکنجه و حبس و بند و گرفتاریهای
متعدّد قرار گرفتهاند.یکی به جرم اعتقادات،دیگری به جرم آزادیخواهی و یکی دیگر به اتهام سیاسی و
اخالقی و دهها اتهام دیگر .شکایت یا بث الشکوی «عنوانی است برای اشعاری که مضمون و محتوای آن
شکوه و شکایت از دردها و رنجهایی است که شاعر متحمّل شده است»(ترجمات البالغه،جرجانی:ذیل
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واژه).بث الشکوی «جزء ادبیّات غنایی محسوب میشود .و بر شعری اطالق میگردد که در آن شاعر شکوهها
و شکایتهای خود را از روزگار بازمیگوید» (تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان فارسی ،ج ،2صفا:ص.)33
طبیعی است که دلیل شاد نبودن هنرمند،میتواند روحیّۀ حساس و شکننده او باشد،چرا که تأثیر مشکالت و
گرفتاریها ،قطعاً بر روحیّۀ حساس آنها بیشتر و ماندگارتر است.حتّی هنرمندان و شاعرانی که از هر
جهت(باالخص مادی)در رفاه کامل بودهاند،باز هم در جاهایی از اشعارشان،از اوضاع زمانه مینالند.عنصری با
همه ابهت و مقامی که به دست آورده بود باز هم آنچنان که باید مورد لطف سلطان نبوده است.با مطالعۀ
دیوان سیف،هر خوننده ای درمی یابد که دیوان این شاعر سرشار از انتقاد استاین انتقاد ها از وی فردی
ستودنی ساخته که هر کس به سراغ دیوانش برود،بی هیچ تردیدی زبان به تمجیدش می گشاید واورا در
کنار بزرگان ادب دری قرار می دهد،چنانکه شفیعی کدکنی اورا در زمینۀ انتقا دگویی در کنار سنایی قرار
داده است(.زمینۀ اجتماعی شعر فارسی،شفیعی کدکنی:ص )227
 -3-3شکایت از ریا کاران و زهد فروشان
هر گاه جامعه گرفتار نا امنی و آشفتگی گردد،افراد ریاکار و منحرفی با توسل به القابی چون عارف و صوفی و
درویش و  ....اهداف خویش را پیش می برند.یکی از این دوره های نا امن و دور از آسایش دورۀ حکومت
ایلخانان بوده است که زمینه ا برای پیشبرد اهداف این سود جویانِ زاهد نما فراهم نموده است.مسلّم است
که در چنین شرایطی ،سیف برای بیان اعتراض خود نسبت به صوفیان و زاهدان ریاکار که ادعای دین داری
دارند،ساکت ننشسته است.وی بر زهدفروشان ریاکار میتاخت و بر آنان سرزنشهای تند و عتاب آمیزی
تحمیل می کرد،زیراکه دریافته بود بسیاری از این زاهد نمایان هم دست تبه کاران هستند.نمونه ای از
اشعار او در این زمینه،ذکر می گردد:
وی تو از دیون گشوته بیوزار و ز توو بیوزار دیون
ای تووو را در کووار دنیووا بوووده دسووت افووزار دیوون
ننوووووگ دنیووایی و از نووام تووو دارد ع ووار دیوون...
ای لقووب گشووته فووالن الودّین و الدّنیوووووا تووو را
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا :ص) 227
وی از حرص و ولع عارفان دروغین بر حرام خوری ،اینگونه یاد می کند:
وز گِل رَه می کنی دایم به دامن احتراز
از حوورام ار خوواک باشوود آسووتین پوور مووی کنووی
(همان:ص)172
سیف فرغانی از زاهدان و عارفان متظاهر با القابی چون«سامری»«،گربۀ زاهد»«،مزدور
شیطان»«،طاووس»«،هم کاسۀسگ» یاد می کند:
گاو بازی زین نمط کم گیر بر گردون خویش
ای به تزویر وحیل چوون سوامری گوسواله سواز
(همان:ص)927
در نظر سیف ،افراد ریا کار به سان طاووسانی هستند که بال زیبایشان موجب پنهان شدن پای زشت آنها
نخواهد بود:
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سوویه پووائی تووو پنهووان بووه بوواا چووون نگووار تووو
چو طاووسی توو در دنیوا ودر عقبوی کجوا مانود
تکلفّهووای بووی معنووی تووو صووورت نگووار تووو
به جامه قالب خود را منقش موی کنوی توا شود
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا :ص) 7
برخوان آرزوها،هم کاسه ای سگان را
ای شوویخ گربووۀ زاهوودروز بهوور نووان مجاهوودر
(همان:ص)221
در بررسی اشعاری که حاوی مسائل انتقادی بودند،سیف  39بیت را در خصوص انتقاد از ریاکاران و زهد
فروشان سروده است.برای مشاهد این ابیات به آدرس های زیر اشاره شود(.الزم به ذکر است که تمامی شاهد
مثال ها از دیوان سیف و به ترتیب ابتدا شمارۀ صفحه /و بعد شمارۀ بیت ذکر گردیده است) 1/7(،)17/6(:
تا 2/2( ،)10تا 2/11(،)10تا ،)(،)9،7/27 ( ،)9/26 ( ،)16 /22( ،)11/91 (،)1 /90( ،)2،12،19 /22( ،)11
1 /927 (،)16تا)10و....
 -3-6انتقاد از دنیا طلبی و مذمت دنیا طلبی
اکثر شاعران در ترک دنیا پرستی و قطع تعلّقات دنیا قلم رانده اند .سیف از دنیا با نان شکارگاه سگان یاد
می کند و معتقد است که انسان ارزشی ورای دنیای دنی دارد ،بنابراین دور از لیاقت اشرف مخلوقات است
که به دنیایی که با جفای خویش نفرتش را به آدمیّان ثابت کرده،افتخار کند:
توووو بووودو مفتخووور و او ز توووو موووی دارد عوووار
توووورک دنیووای دنووی گیوور کووه الیووق نبووود
زانکووه الیووق نبووود جیووب مسوویحا بووه غبووار
جاموووۀ جوووان پووواک کووون از گووورد حووود
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا:ص )66
توووا زیووون شوووکارگاه سوووگان نیوووز بگوووذریم
باشووود کوووه بووواز هموووت موووا پووور بووور آورد
(همان:ص)219
دمووی نکوورده غوووووووم جانووت از بوودن مشووغول
ایووا دلووت شووده از کووار جووان بووه توون مشووغول
چو مورغ را طلوب دانوه از وطوووووون مشوغول...
کووووووار آخرتوووت کووورد شوووغل دنیوووووا منوووع
(همان:ص)266
توجّه همیشگی و تن دادن به خور وخواب وپرداختن به جسم،کار حیوانات وجانوران است.در نظر سیف
انسان هایی که جز به جسم خود نمی اندیشند،نیز مانند جانوران وحیواناتند وچه بسا کمتر از آنانند:
سووگ سووت آنکووه باسووتخوانی خوووش سووت
ز چربووووی دنیوووووووووا بشوووووی دسووووووت آز
که ایون بقعوه را آب و نانووی خووش اسوت........
چووووون گوشووووووت بوووور استووووووخوانی درو
(همان:ص)22
 102بیت از ابیات انتقادی سیف در انتقاد از دنیا طلبی و مذمت آن می باشد.برای مشاهدۀ این ابیات به
شماره بیت های زیر در دیوان سیف مراجعه فرمایید:
(،)1-2-2-11-12 /12( ،)6-7-11 /10( ، )3 /3( ، )1-2-2-7-3-11-12-19-12 /2( ، )2-9 /7( ، )2/2
....)-12 /206( ،)7 /927( ،)3-10-12 /922( ،)1-9-2 /222( ،)1711
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 -3-1انتقاد از بازاریان وکاسبان کم فروش
در زمانۀ سیف نفاق و دورنگی بیش از قبل بر همه جا سایه افکنده بود؛بازاریان و کم فروشان از لبۀ تیغ تیز
انتقاد سیف ،جان سالم به در نبرده اند.او به بازاریان توصیه می کند که روز بازخواست را فراموش نکنند؛زیرا
زیان فراوانی گریبان گیرشان خواهد بود:
چو سنگت را سبک کردی گران زان است بار تور
ایا بازاری مسکین ،نهاده در ترازو دیوووووووووون
به بازار قیامووووووت در پدیووووود آید خسار توو
تو گویی سودها کردم ،ازین دکان چوو برخیوزی
(همان:ص) 12
سیف در  10بیت،از بازاریان با شکوه و شکایت،انتقاد کرده است.برای مشاهده در دیوان سیف ،به آدرس
های زیر مراجعه فرمایید:
(.)17/121(،)12،12 /22(،)19/192(،)11 /226(،)2 /202(،)7-6 / 12
 -3-4انتقاد از مدح و چاپلوسی شاعران درباری
در بررسی شعر فارسی،بیتردید مدح و مدیحه سرایی به وفور دیده می شود.شعرای مدیحه سرای
زیادی ،برای اندکی جاه و حشمت زودگذر،نه تنها به مدح و شاهان و امرا،بلکه به ستایش از درباریان و صاحب
منصبان دون پایه نیز میپرداختند و توسط مدح ،شأن و منزلت انسانی خود را فراموش کرده و دیگران را در
اوج قلّه های نیکی ساکن کرده اند.در این میان شاعران دیگری با مناعت طبع بسیار ،خود را از این ورطه دور
نگه داشتند و حتّی آن را نکوهش کردند .با مطالعه دیوان فرغانی نه تنها اثر چندانی از قصاید مدحی درباری
در آن نمی توان یافت بلکه با انتقادات بسیاری روبرو می شویم که در آنها سیف ،شاعران مداح ومتملق
درباری را مورد نقد ونکوهش قرار می دهد:
عموور تووو موسووم کووار اسووت وجهووان بووازاری
ای ز بوووازار جهوووان حاصووول توووو گفتووواری
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا:ص)22
ودر ادامه ،سیف توصیه می کند:
چنوود گفتووی سووخن و هیووووچ نکووردی کوواری
همچووو بلبوووووول کووه بوور افووراز گلووی بنشوویند
گوور ازیوون مووووووزرعه کووس پوور نکنوود انبوواری
زاهوود آن اسووت کووه بوویزاد و تهیدسووت رود
سخن بیهوووووده زهور اسوت و زبانوت مواری....
هر چه گویی بجوز از ذکور ،هموه بیهووده اسوت
(همان:ص)22
سیف ارزش سخن را بسیار واالتر از آن می داند که در پای کسانی ناالیق ونادان ریخته شود،چرا که شعر
ثمره بستان خاطر انسان است ونباید فدای لقمه ای نان شود:
بووورای علوووف نوووزد هووور خوووووووور شوووکوفه
ز بسوووتان خووواطر برنووووووود ایووون جماعوووت
(همان:ص)32
وی بیان می کند که در دولت« سیم پرستان گدا» که بر جامعه حاکم شده اند،شعری که از برای زر و زیور
دنیا بگویی،از خاک کم ارزش تر است:

بررسی مسائل انتقادی در اشعار سیف الدّین محمّد فرغانی و دسته بندی آن مسائل بر اساس دیوان شاعر223/

کمتووور از خووواک بوووود گووور ز پوووی زر گوووویی
شوووعر در دولوووت ایووون سووویم پرسوووتان گووودا
(همان:ص)212
در دیوان این شاعر معترض 27،بیت در زمینۀ انتقاد از شاعران چاپلوس و درباری یافت شد.
(1/22تا  1 /22 (،)16تا ،)2/790( ،)9/631( ،)1/622( ،)1/222( ،)11/702(،)1/291(،)10 /290 (،)21
(...)2/219
-3-1انتقاد از بی عدالتی های اجتماعی
یکی دیگر از مسائلی که این شاعر آزاداندیش را به انتقاد وامی دارد ،مسائل سیاسی-اجتماعی حاکم بر
جامعۀ اوست.سیف واقعیّ ت های اجتماعی ونیز کم وکاستی های موجود در جامعه را با جسارت وشهامتی
ستودنی وبدون کمترین واهمه ای مورد نقد ونکوهش قرار می دهد .بی عدالتی ها همیشه در گذر زمان
تکرار شده و مردم را تحت ستم قرارداده است .اینکه شاعر باید آیینۀ تمام نمای جامعه اش باشد تا حقایق را
آنچه که هست در هنرش بیان نماید ،مقوله ای است که موالنا سیف الدّین فرغانی به کمال از عهدۀ آن بدر
شده و بی عدالتی های زمانش را چنان شیوا وروان به تصویر کشیده است که اگر هزاران سال برین اشعارنغز
بگذرد ،بازهم تازگی و تاثیرش بر جای باقی خواهد ماند.
بنابراین بیان نقیصههای اجتماعی و برشمردن زشتیها و پلیدیهای طبقۀ فاسد جامعه ،در اشعار سیف موج
می زند.این نقدهای صر یح و جدّی ،خالی از هزل و مطایبه بوده کالم او ساده  ،روان وقاطع است .بیشترین
انتقادات سیف از اوضاع جامعه عصر خود،شامل بی عدالتی وظلم وجور رایج در جامعه از طرف حاکمان
سیاسی جامعه است؛ تا آنجا که او قصیده ای با ردیف عدل سروده وخطاب به حاکم وکامالً مستقیم وبی
پروا،بی عدالتی موجود در جامعه رابه نقد کشیده است:
ظلم کوردی ای اشواراتت همووووه بیورون عودل
ای که اندر ملک گفتی می نهم قانون عوووووودل
خانه دین را که بس باریک شد استون عودل .....
ز آن همی ترسم که ناگه سقف بور فورش اوفتود
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا:ص)201
سیف در زمانه وجامعه خود اثری از عدالت نمی بیند.در جامعۀ وی ساق عدل الغر و ران ظلم فربه وآب
وهوای خاک از آتش ظلم تیره گشته است و نمی توان عدل سلیمان در آن یافت:
گورخانووووووه اسووووووت ومردگووووووان در وی
ملووووووووک دنیووووووووا ومردمووووووووان در وی
ظلوووووووم را فربوووووووه اسوووووووت ران در وی
عوووودل را سوووواق الغوووور اسووووت ولیووووک
(همان:ص)220
ور ره راسووووت روی هوو ویچ نیووووووابی یوووواری
کوور روی پیشووه کنووی جملووه توورا یووار شوووند
(همان:ص)22
دعوت به پرهیز از ظلم،بیان نتایج شوم ستمکاری وعبرت گیری از سرانجام ظالمان،از دیگر اقداماتی است که
سیف در مقابله با ظلم وجور سالطین انجام داده است.کمترین توقّعی که او از سردمداران حکومت دارد،این
است که اگر بر جگر سوختۀ بینوائی آبی نمی پاشید ونانی به او نمی دهید،حداقل نانش را نگیرید:
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کووآدمی را نبووووووود درد سووور از دیوانوووووووش
در هموووه مملکوووت اموووروز سووولیمانی نیسوووت
از وی انصوواف طلووب ور نوووووودهد بسووتانش....
هوور کووه را دسووت تصوورف ز تووو باشوود بوور خلووق
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا:ص)117
سیف،شرط اصلی حکومت را عدالت می داند وبا صراحت تمام پادشاهی که از عدالت دور است اهل دوزخ
می داند:
وگ ور نووه کووس نشووود پادشووه بووه توواج وسووریر
شهی والیت حکم است در حکومت عدل به
(همان :ص)120
 129بیت از اشعار انتقادی سیف پیرامون بی عدالتی های اجتماعی می باشد.
(1/201تا 1 /202 (،)3تا1/909 (،)10تا1/117 (،)2تا 1/7(،)17 /6( ،)11تا  2/2(،)10تا 2/11(،)10تا /22()11
1/222(،)19 ،)2/193(،)7،2/197(،)19/120(،)6،3،11/113(،)3/110(،)10/107(،)7/101()10،،)2،12،19تا
11 /296 (،)10/291(،)10تا 1 /927 (،)16تا)10و....
-3-2انتقاد از ناامنی وفقدان آسایش
سیف در دوقصیده ای که به ظاهر در مدح غازان خان سروده،اوضاع جامعۀ خود را بخوبی ترسیم کرده
است.به طوری که از این ابیات ناامنی وفقر وناداری وفتنه وآشوب موجود در جامعه ای که شاعر در آن می
زیسته را به روشنی می توان دید.
در قصیدۀ زیر ،شاعر از نابسامانی وهرج ومرج ،رنج برده و از غازان خان یاری جسته است:
خوف آن است کوه از آب بترسوووود موووواهی...
قوودوه و عموودۀ شوواهان جهووووووان غووازان را
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا:ص)172
سیف در قالب شکایت 110،بیت را در انتقاد از ناامنی و فقدان آسایش در دوران مغوالن،در دیوان خویش
سروده است.
( 12/172تا -2/122( ،)9/126( ،)10/122( ،)2-6/112( ،)2/92( ،)7/17( ،)7/12( ،)2/11( ،)11/6( ،)12
-7-2 /217( ،)10 /201( ،)2 /132( ،)12-20 /122( ،)12/129( ،)2 /121( ،)12/120( ،)12/122( ،)6-7
(...)6/712
-3-2انتقاد از تاراج اموال مردم واخذ مالیات های سنگین
با هجوم مغول،زمین های زراعتی بایر وغیر قابل کشت شد ومردم از شدت فقر وتهی دستی به جان یکدیگر
افتاده بودند:
چووون سووگان گرسوونه افتوواده انوودر یکدگوووووور
قحط از آن سال گشته مستولی که بهر قوت روز
(همان:ص)121
سیف در انتقاد از حاکمان به دلیل گرفتن انواع مختلف مالیّات چنین می گوید:
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خانوووه هوووا النوووه روبووواه شووود از ویرانوووی
در دم ازو قبجوووووووور وتمغووووووا خواهنوووووود

شووهر هووا خانووه شووطرنج شوود از بووی شوواهی
عنکبووووت ار بنهووود کارگوووووووووه جووووالهی
(همان:ص)179

همچنین:
از جفوووای ظالموووان و گووورم و سووورد روزگوووار

یک جهان مظلوم را لب خشک نوانی ،دیوده تور
(همان:ص)121
ابیات انتقادی در قالب شکوه و شکایت در این زمینه  20،بیت می باشد.
( 1 /179تا .)9 /129 (،)2- 1/121 (،)10

-3-8انتقاد از فرمانروایی مردم ناالیق وبی دین
افتادن فرمانروایی وحکومت در دست افرادی بی لیاقت،سیف را بر آن داشته تا عکس العمل خویش را
اینگونه بیان نماید:
حووال بووره چووون بووود چووو گوورگ شووبان بووود
موووردم بوووی عقووول و دیووون گرفتوووه والیوووت
(همان:ص)122
همچنین در ابیات زیر می گوید:
حکووم بوور اربوواب علووم اهوول جهالووت مووی کننوود
انووودرین ایّو وام کآسوووایش نموووی یابنووود انوووام
ویوون شوویاطین از بوورای او وکالووت مووی کننوود
پیوور شوود ابلوویس بوود فرمووای واز کووار اوفتوواد
(همان:ص)226
حکمرانی افراد بی لیاقت سبب گردیده تا عالمان از روی ناچاری وبرای کسب روزی وبدست آوردن رزق
روزانه خود به گدایی ودریوزگی نزد این حاکمان سگ صفت وبی لیاقت روی آورند:
نان عزیوز اسوت کوه شود یوسوف گنودم چواهی
گو درین مصر که فرعوون درو صود بویش اسوت
کرسی مملکووووووت و مسنووود شاهنشواهی.....
گو بدان ای به وجوود تووووووووو گرفتوه زینووت
(همان:ص)172
در بیان انتقاد سیف از افراد بی لیاقت و شکایت از این اوضاع 70،بیت یافت شد.
(( ،)9 /122 ( ،)2/122( ،)2/162 ( ،)6 /192 ( ،)2 /121 ( ،)12/113( ،)1-2-9-2-6/117 (،)1-2 /12
....)2 /22 ( ،)2 /136( ،)21 /192( ،)12 /202( ،)12 /172 ( ،)16/172 ( ،)2/139
-3-3انتقاد از صاحبان مناصب،مشاغل وموقعیّت های اجتماعی وسیاسی
سیف فرغانی شاعری دلسوز است که جز به حال زار ونزار جامعۀ درد کشیدۀ خود به چیزی دیگر نمی
اندیشد.او با وسواس ودلسوزی طبیبانه در صدد شناختن علتّها وریشه کن کردن آنهاست.در این جستجو ها
چاقوی جراحیش بیشتر از هر چیز به دملهای چرکین حکومت می خورد ؛از این رو در باور او سرمایۀ فساد
وسر منشاء تباهی ،دستگاه حاکم وسرکردۀ آنها امیراست .پس بی جهت نیست که لبۀ تیز انتقادش را غالباً
روی همان نقطه چرکین می گذارد تا با کندنش ریشۀ تباهی را بخشکاند:
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امیووور سوووخت دل سسوووت رای بووویتدبیوووور
بووه نووزد همّووت موون خووردی ای بووزرگ امیوور
وگرنووه کووس نشووود پادشووه بووه توواج و سووریر.....
شوهی والیوت حکوم اسوت و در حکوموت عودل
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا:ص )121
در ادامه،سیف خطاب به حاکم می گوید که رعایت عدالت ونیز رفتار طبق شرع ودین عین عدالت است وغیر
آن ظلم:
هر چه تو حاکم کنی چون ظلم باشد دون عودل.
تووا امووام خووود نسووازی شوورع را در کووار ملوووووک
( همان:ص )201
او هم عصران خویش را به آینده ای روشن امیدوار می کند واشاره دارد که ظلم این ظالمان هم خواهد
گذشت.او حتّ ی مرز سخن را از توصیف و ضبط حواد اجتماعی روزگار مغول فراتر میبرد و در شعری
تکاندهنده ،به سان همۀ سخنوران منتقد و بیپروای نام و نان و جان ،جهان را به کام حاکمان خونریز تلخ
و از لحظۀ سقوط و فروپاشی حکومت ظالم یاد میکند:
هووم رونووق زمووان شووما نیوووووووووز بگووذرد
هووم موورگ بوور جهووان شووما نیوووووووز بگووذرد
تووا سووختی کمووان شووما نیووووووز بگووذرد......
بوور تیوور جورتووان ز تحموول س ووووووووور کنوویم
(همان:ص)217
در بررسی اشعار انتقدی سیف 122،بیت در خصوص شکایت سیف از امیران و صاحب منصبان و سایر
موقعیّت های اجتماعی و سیاسی می باشد
(1 /117 (،)16 /116 (،)2،2 /2تا  3 /120 (،)7تا  1 /121 (، )19تا  /122( ،)11تا  1 /129 ( ، ) 10تا
... ،)2 /132( ،)12-20 /122( ،)12/129( ،)2 /121( ،)12/120( ،)12/122( ،)6-7-2/122( ،)9/126(،)2
-3-30انتقاد از وزیران سرکش وستم پیشه
سیف از انتقادات به این دسته از افراد جامعه نیز غافل نشده است وسوء استفاده آنان از اموال مردم
وحکومت،ظلم،ثروت اندوزی های سیری ناپذیر ونیز بخل آنها از خصایصی است که سیف از وجود آنها در
برخی از وزرای ظالم وستم پیشۀ زمانش گله وانتقاد نموده است:
تو فرعونی و چون قارون به مال است افتخوار توور
ایا دستور هامان وشر که نمرودی شدی سورکش
(همان:ص)7
اشعار انتقادی سیف در این زمینه 90،بیت می باشد که وی در این ابیات به طرزی پرخاشگرانه بر وزیران
سرکش تاخته و از آنان شکایت کرده است.
(  2 /3تا 1 /10 (،)10تا  2/112(،)1/11 (،)11تا  1 /113 (،)12تا ...)12
-3-33انتقاد از عامالن،پیشکاران وکارگزاران حکومت
عامالن وپیشکاران حکومت که بر والیت های تحت سلطه پادشاهان گماشته می شدند،معموالً از میان افراد
مورد اعتماد پادشاه انتخاب می شدند.به همین دلیل،گاهی هیچ گونه باز خواستی از کارشان صورت نمی-
گرفت ودر نتیجه خود را را آزاد وتوانا می دیدند وبه آزار واذیّت مردم بی دفاع می پرداختند.سیف با این
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دسته از افراد از سر درد سخن می گوید و آنان را با القابی چون«:عوان»«،گدا»«،دیو»«،سگ»«،گرگ»و...
مورد خطاب قرار می دهد:
دلووووووم را سوووووووز در جووووووان اوفتوووووواده
موووونم یووووارا بوووودین سووووان اوفتووووووواده
همووووووه در گوسوووووو ندان اوفتوووووووواده.....
گوسووووو نداند ،ایووووون سوووووگان گوووووورگ
(همان:ص)112
در بررسی اشعار سیف  22بیت در زمینۀ انتقاد و شکایت از عامالن و کارگزاران حکومتی،یافت شد.
( 2/112تا  1 /113 (،)12تا .)2/92( ،)1،9،2 /226 ( ،)3-2 /122 ،)22
 -3-36انتقاد از مستوفیان زراندوز
مستوفیان ومأموران مالیّاتی،یکی دیگر از افراد وگروه هایی هستند که در دورۀ زندگی سیف،زیر سایۀ پادشاه
به مردم ظلم وجور روا می داشتند.سیف از آنها با اصطالحاتی نظیر:گدا،عوان،عقرب ،گربه و زرده مار نام
می برد وبه آنها یا دآوری می کند که روز بازخواستی خواهد بود:
بووه حوول و عقوود در کووار اسووت بخووت کامکووار تووو...
ایامستوفی کافی که در دیوووووووووان سلطانان
تو ای بیچاره آنگاهی به سختی در حسوووواب افتوی کووه دفتوور فوورو شووویند نقووش چووون نگووار تووو
(همان:ص)11
سیف در  11بی ت،با بیانی انتقادی،از مستوفیان زر اندوز شکایت نموده و آنها را به باد انتقاد گرفته است.
( 2/11تا  2 /113 (،)6تا .)19
 -3-31انتقاد از قاضیان رشوت خوار وبی دین
در دوران سیف ،ظلم وجور به حدّ ی بود که سیف دیگر زبان پند واندرز را کارگر نمی داند وبا مشاهدۀ ضایع
شدن حقوق مردم،رشوه خواری وبی دینی قاضیان وهمچنین حکم ناحق آنها به نفع مردم ثروتمند،رشوه ده
وسود جو،به خشم آمده وقاضیان زمان خود را چنین مورد انتقاد قرار داده است:
ز بیعلمی تو چون گاوی و  ،نطق تو خوار توو......
ایا قاضی حیلت گر ،حرام آشام رشوت خور ز
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا:ص )2
که بی دینی است دین تو و بیشرعی شعار تور....
سیف 19بیت را در انتقاد از قاضیان بی دین،سروده است و در قالب شکایت از آنان خرده گیری نموده است.
( 7/11تا  1/12 (،)11تا  2/112( )2تا .)12
-3-34انتقاد از صوفیان دروغین
سیف که خود نیز صوفی وعارفی آگاه است،به زبان نیش وطعن،عبادت ریایی وظاهری صوفیان ریاکار را
نکوهش کرده است و به طور کلی در  60بیت از دیوان خویش،آنها را مورد انتقاد و شکایت قرار داده است:
به نزد ره روان بازیست رقوووص خرسوار تور
ایا درویش رعناوش ،چو مطرب با سماعت خوش
(همان:ص)3
(2/12تا1 /19 (،)11تا  6 /62 (،)7تا1 /122 (،)6،7،2 /197(، )10تا  7 /132 (،)22تا /212(،)12
.....)،2،2،6
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 -6پند و اندرز
ادبیّات اندرزی یا حکمی از جملۀ وسیع ترین موضوعات در زبان فارسی است« .اندرزگویی در شعر پارسی با
نخستین شاعرانی که از آنان آثاری داریم شروع میشود؛ مثل حنظلۀ بادغیسی و بوسلیک گرگانی که هر دو
در قرن نهم میالدی میزیستهاند»(تاریخ ادبیات در ایران ،ج ،9صفا:ص )122و بعد از آن هیچ گاه انقطاع
نمییابد چنانکه بالفاصله بعد از دو شاعر مذکور رودکی(متوفی  923هو)«،قسمت بزرگی از مجموعۀ عظیم
اشعارش را به این موضوع اختصاص داد.وی با نظم فارسی کلیله و دمنه مهمترین قدم را در این راه برداشت
و از آن گذشته قطعات و ابیات متعدّدی متضمّن اندرزهای اخالقی و اجتماعی سرود و به قول یکی از
شاعران هم عهدش هنگام مرگ از خود میراثی از حکمت باقی نهاد»(المعجم فی معاییر اشعار العجم،شمس
قیس:ص .)123
«شاعران دیگر قرن چهارم هجری مانند شهید بلخی،ابو طاهر خسروانی ،دقیقی،خسروی سرخسی،ابو الفتح
بستی همه دارای قطعات بلند و کوتاه اندرزی هستند ؛ ولی هیچیک از آنان در این راه به ابوشکور بلخی
نمیرسند که منظومۀ اندرزی خود،آفریننامه را در سال  996هوجری به بحر متقارب تمام کرد .در این
اندرزنامه موضوعات مختلف اجتماعی و اخالقی و دستورهای زندگانی ،وظیفۀ آدمی در تهذیب نفس و تکامل
خود از راه دانش و خردمندی و نظایر آنها توجیه شده است»(محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی،
نفیسی:ص .)1299گذشته از این ها در متن داستان ها و رد و بدل شدن سخنان میان قهرمانان داستان های
شاهنامه هم بسیار به اندرزهای حکیمانه باز میخوردیم که شاید در اصل همان داستان ها بوده و شاعر آنها
را به نظم درمیآورده است(برای نمونه داستان ایرج بیتهای  210-203و .)222-222در دیوان سیف فرغانی
با گنجینه ای از پن د و اندرز ،رو به رو هستیم .پندهای حکیمانۀ سیف دربارۀ یکتا پرستی ،ناپایداری
دنیا،مذمت دنیا پرستی و مال اندوزی،استقرار عدل و ناپایداری ظلم و ستم  ،پرهیز از ظلم،بیان نتایج شوم
ستم کاری،عبرت گیری از سرانجام ظالمان،دعوت به نیکی و دین داری،مدارا با رعیت و درویشان،تحمل
سختی،و چندین نکتۀ اخالقی و اجتماعی دیگر می باشد.بنابر این می توان گفت که در بیان مسائل انتقادی،
بیشترین بسامد را در دیوان این شاعر پس از شکوه و شکایت،پند و اندرز به خود اختصاص داده است.
 -6-3دعوت به یکتا پرستی
سیف در زمینۀ دعوت به یکتا پرستی خطاب به مردم می گوید که تنها باید از خدا طلب کنیم و هر
نعمتی را از چشمۀ الیزال محبت او بدانیم 26.بیت در دیوان شاعر پیرامون این موضوع یافت شد.
کایوووت عوووز و عوووال در شوووووووووووأن اوسوووت
سوووووورۀ حوووووووومد و ثنوووووای او بخووووووان
شووکر او مووی کوون کووه نعمووت آن اوسووت....
گوووور ز دسووووت دیگووووری نعمووووت خوووووری
(دیوان فرغانی،تصوحیح ذبویح اهلل صوفا :ص)9
( 1 /9تا  1 /2(،)17تا  9 /211 (،)12تا  1 /229(،)2تا 1 /222 (،)2،2،6 /222(،)2تا .)2
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 -6-6ناپایداری دنیا
در بررسی اشعار سیف،در قالب پند و اندرز پیرامون ناپایداری دنیا 62،بیت یافت شد.به عنوان نمونه به چند
بیت اشاره می شود:
اموول را منتظوور چووون هسووت اجوول در انتظووارتو
بسیج راه کن مسکین در این منزل چه می باشی
(همان:ص)10
سیف در ابیات زیر بیان می دارد که کارهای دنیا وارونه و ناپایدار است.چه خوب و چه بد ،باید از این دنیای
فانی رخت بر بندی:
پس از این با دگران بی تو بسوی خواهود بوود....
پیش از این بی دگران بوا توو بسوی بوود جهوان
(همان:ص ) 137
( 2 /117تا1 /10 (،)10تا  2/136 (،)2تا1/137 (،)10تا9/202(،)10تا 1 /202 (،)3تا 12/212(،) 2تا (،)13
 1/213تا  1/222 (،133/227 (،)12تا  2 /291(،)3تا .....)17
 -6-1مذمت دنیا پرستی و مال اندوزی
سیف نیز مانند دیگر شاعران به خوبی دریافته که دنیا بی مهر و سست پیمان است،بنابراین شاعری چون او
خود را موظف می داند تا مخاطب را اندرز دهد ،که دلبستۀ این دنیا نشود.در دیوان او  32بیت در این باره
یافت شد.
کآزمودنوود بسووی سسووت بووود پیمووووووووانش
مهوور دنیووای دنووی در دل خووود سووخت مگیوور
(همان:ص )127
همچنین در جایی دیگر از دیوان،ذکر می کند که اگر این دنیا سراسر عسل گردد،از او دوری کن:
مووزن درو و نگوووووووه دار زینهوووووار انگشووت
جهان سوفله اگور سور بوه سور عسوووول گوردد
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا :ص)162
همچنین در ابیات زیر پند و اندرزهای وی در دست کشیدن از دنیا و متصل شدن به یاد خدا،موج می زند:
یک نفس از ذکور رب العوالمین غافول مبووواش
ای بووه دنیووا مشووتغل ازکووار دیوون غافوول مبوواش
(همان:ص )293
در غوووووار ره نیافووت س وگ ار توورک نووان نکوورد
دسووت از جهووان بوودار کووه اصووحاب کهووف وار
(همان:ص)266
سیف با تشبیه این دنیا به معدنی از طال ،هم نوعان خویش را نصیحت می کند که چون طفالن در خاک این
معدن خاک بازی مکن و به فکر به دست آوردن گنحینه ای برای آخرت باش:
خویشتن را همچو طفالن خاک در دامون مکون
اندراین معدن کوه موردان آسوتین پور زر کننود
(همان:ص )631
همچنین بیان می دارد که جهانی که چون کاه است به دست اهلش بش ار و از این گروه جدا باش:

/226سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی -26زمستان39

ملووک دنوووووووویا بووه اهوووول دنوووووووویا ده
همچنین بیان می دارد کا در دنیا هیچ حالوتی نیست:
بوس سوویه کاسسوت دنیووا گورد خوووان او مگوورد

کاه تسلیووم کون بوه کووووووووواه ربووووووووای
(همان:ص)216
کو نموک در شووربا و چاشونی در نوان نداشوت
(هموووووووان:ص)232

(1/293(،)2/162(،)1،2/126تا1/220(،)10تا1/221(،)19تا/216(،)9/631(،)6/266(،)23،2(،)22
...)6/712( ،)9 /222()2،6،7
 -6-4استقرار عدل و ناپایداری ظلم و ستم
سیف فرغانی شاعری مردمی و دلسوز بوده و در استقرار عدالت اشعاری را در دیوان خویش جای داده است.
در بررسی دیوان او 120،بیت در این موضوع استخراج گردید.سیف در این ابیات،به افراد مظلوم دلداری
میدهد و با زبان پندگونه می گوید:اگرچه امروز ظالم عزیز است،در قیامت پست ترینِ افراد خواهد بود.
فوووووردات خوار تر از گدایان کوی نماید (دیوان
اموووووروز ظووالم ار چووو توووانگر عزیووز باشوود
(فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا :ص)27
وی به حاکمان و امیران پند می دهد و آنها را نصیحت می کند که اگر می خواهی در روزی که نا اهالن
پناهی ندارند ،جایگاهت بهشت باشد ،عدالت را اجرا کن:
انوودر آن روزی کووه گویوود آدمووی ایوون المفوور
عوودل کوون امووروز تووا باشوود مقوور تووو بهشووت
(همان:ص)129
همچنین در ابیات زیر ،در باب عدل این گونه سخن رانده است :
جهد کن تا جمله افعالت شود مووزون عووووودل
گرخوووهی تووا نظووم گیوورد کارملووک و دیوون تووو
(همان:ص )202
به فضل ایوووووووزدت دست یووواری کنود...
به عوووووودل ار تو یاری کنی خلق را تو
(همان:ص)222
خطاب به شاهان می گوید:
که تا اکنون اثر ماندسوت عودل آبواد کسوری را
مکن گر شاه و سولطانی،به ظلوم و جوور ویرانوی
(همان:ص)262
دیگر ابیات به شرح زیر است:
(2 /2تا 9 /3(،)3تا  2 / 11 (،)11تا(،)2/119( ،)2،3،10/ 66(، ) 9،6/27( ،)1،2،9 /21 (،)11
1/117تا 1 /120(،)11تا 1 /122 (،)7،2،3،10 /122 (،)2 /120 (،)7،2 /197(،)2تا 1 /209 (،)22تا  ،)3و....

 -6-1پرهیز از ظلم
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سیف جزء آن دسته از شاعرانی است که با لبۀ تیز شعرش بر افراد ظالم دوران زندگی خویش،جراحت های
عمیقی فرو نشانده است.در بیشتر قصاید به حکم رانان با زبان نصیحت گونه اما تلخ اندرز می دهد که یار
محنت کشان و اهل ایمان باشید و والیتی را که خدا به شما واگذار کرده ،وسیلۀ آزار خلق و ناخشنودی
پروردگار قرار ندهید 79.بیت از ابیات دیوان وی پیرامون پند و اندرز و انتقاد وی از ظلم می باشد.
وی به شادی مشتغل  ،انوده گنوان را غوم بخوور
ای به دولت مفتخر محنت کشان را دسوت گیور
(همان:ص )120
خلووق آزار موودار از خووود و حووق نووا خوشوونود
ای کووه بوور خلووق حقووت دسووت والیووت داده
(همان:ص )136
که تا اکنون اثر ماندسوت عودل آبواد کسوری را
مکن گرشواه وسولطانی بوه ظلوم وجوور ویرانوی
(همان :ص)262
سووووور مووران کوه زیووووووور پوای تووووووواند
ای سلیووووووومان بوووه دسوووووووووتگاه مکووووب
(همووووووووان:ص )762
(،)11 ،3/110 ( ،)10/107 ( ،)7/101 (،) 10، 3، 2، 7 ،6/72 (،)9/62 (،)9،7/27 ( ،)9/26 ( ،)16 /22
( 1 /122تا ...)12/762(،)6 /262( ،)2،6/202(،)3/210(،)2،6،7،2،3،10/136 (،)22
 -6-2بیان نتایج شوم ستمکاری
سیف فرغانی علت ناپایداری دولت و حکومت را داشتن حکمرانان ستمکار و ظالم می داند.همچنین بیان
می کند که ای کسانی که مظلوم واقع شدید،روزی این امیران ظالم چون اسیران خوار و افتاده خواهند
شد.در دیوان این شاعر  20بیت به این موضوع اختصاص یافته است.
درازی باشدر اندر دست و اندر عمر کوتاهی
جفا با عاشقان کم کن که مر سلطان ظالم را
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا :ص )622
بووه خووواری چووون اسیوووووووووووران اوفتووواده
امیرانووی کوووووووووه بوور تووووووو ظلووم کردنوود
(همان:ص )113
( 9 /129تا  1 /122 (،)2تا  2 /217(،)16تا ،)2 /219(،)6،7 /262(،)2،10 /232(،)،6،7،2،3 /222 (،)19
(2 /2تا 9 /3( ،)3تا  2 / 11 (،)11تا1/117 (،)2/119( ،)2،3،10/ 66(، ) 9،6/27( ،)1،2،9 /21 (،)11تا.)11
-6-2دعوت به نیکی و دین داری
سیف در ابیاتی که مضمون آنها دعوت به نیکی و دین داری است،به مخاطبان می گوید :اگر از کارهای
ناشایست دست بکشی و از ته دل آه توبه سر دهی،هم شفا می یابی و هم در روز قیامت سربلند خواهی
بود.در مجموع 92،بیت دیوان سیف در قالب پند و اندرز پیرامون نیکی منشی و دین داری می باشد.
ای بوووه نیوووووووووکی فتووواده در افوووووووواه....
مرض
از سووووووور فعل های بوووود برخیز
از سوووووور درد اگووووووووووور کنوووی یووووک آه
صووووووود گنووووووووواه شفووووووووا یابووووووووود
(همان:ص)6
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سیف در قالب پند و اندرزهای حکیمانه می گوید که اگر می خواهی به مقام عالی برسی با اهل علم
بنشین و از جاهالن دوری کن و با اخالق خوش با مردم سخن بگو:
با اهل علم بنشین کین مجلس ایست عالی
با اهول جهول منشوین کوان پایوه ایسوت نوازل
(همان:ص)103
سیف در دعوت به دین داری اینگونه سخن رانده است :
دولتوووووووووووی را کوووه دیووون معوووین باشوووود
نیسووت حاجووت بووه عووون و نصوورت کووس
(همان:ص )172
شاعر بیان می دارد که شرف نفس در نیکی کردن و کرم است:
شرف نفس به جوود اسوت وکراموت بوه سوجود
گر کرم داری بوا خلوق کورم کون زیوووووووووورا
(همان:ص )137
سیف معتقد از که با نیکی کردن به هم نوعان ،از شر حواد بد در امان خواهیم بود:
از حووووواد نگاهبووووووووووووان توانووووووووود
نیکوووویی کووون کوووه نیکووووان بووووه دعوووووووا
(دیوان:ص)122
(1/172(،)10،19،12/103(،)2،10،11،12 /6تا1/202(،)2 /136(،)3/137 (،)7 /127(،)2،6،7،2،3/172(،)2
تا .)6/202 (،)3
 -6-8مدارا با رعیّت و درویشان
سیف احترام فراوانی نسبت به طبقۀ درویشان قائل بوده است 22.بیت در قالب پند و اندرز و پیرامون احترام
و مدارا با درویشان،در دیوان این شاعر یافت شد .شاعر در قالب پند و اندرز به امیر و حاکم عصر خویش می-
گوید که تو باید ضامن امنیت و بهبود خلق باشی؛پس به هوش باش تا غافل نگردی.
کووه بسووی خلووووووووووووق در ضوومان توانوود
غاقووول از کووووووووار خلوووق نتوووووووان بوووود
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا :ص )122
همانند همۀ شاعران عارف و واصل،اعتقاد سیف نیز در بارۀ مقام واالی درویشان در این بیت به روشنی
نمایان است.او او آه و اشک درویش را واال می داند و به دیگران نصیحت می کند که اگر جویای راه خدا
هستند ،بندگی درویشان پیشه کنند.اگر هم دنیا پرست هستند،چاکر و بنده سلطانان گردند.
اگوووور دسووووتت رسوووووووود مشووووکن،نگه دار
دل درویووووووووووووش گوووونج گوووووهر آموووود
(همان:ص)722
وی توانگر با گودایان رسوم احسوان توازه کووون
ای شهنشووه بووا رعیووت مگووذر از آیووین عووووودل
(همووووووان :ص )726
(11/297(،)11،12،19،12،12،16،17/296(،)1،2/200(،)2/122(،)10/127(،)2،9،2،6/131تا/222(،)10
) 2،9،2،3،12،12/122( ،)12/722(،)12،19/726(،)3،10،11،12،19،12
 -6-3تحمّل سختی
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سیف با زبانی پند آمیز اما در پوششی تلخ از انتقاد از زمانۀ خویش ،عصر مغول را به دنیای سراسر محنت
تشبیه کرده و می گوید :که در این دنیا که مانند مشرب شوریست،نباید انتظار آب شیرین داشتهباشیم.پس
بهتر است در مقابل این تلخی خم به ابرو نیاوریم و تحمل پیشه کنیم.در بررسی دیوان وی  62بیت در
تحمل سختی و مشقّت های دنیا مشاهده گردید.
کآب شیرین نخورد تشونه از ایون مشورب شوور
گر بوه کوام توو رسود تلوخ مکون روی توووورش
(دیوان فرغانی،تصحیح ذبیح اهلل صفا :ص )12
همچنین به هم نوعان خویش پند می دهد که با تحمل سختی و مشکالت در عصر این نااهالن،خدا درمانی
نازل می فرماید و این ظالمان را از پای در خواهد آورد.
عوانووان کشتوووووووه ،میووووووووووران اوفتوواده
اگر صبوووووورت بووووووود روزی ببینی
(همان :ص )113-120
همچنین در مواردی بسیار ،پیرامون تحمل سختی و ظلم ظالمان سخن رانده است.به عنوان نمونه:
که نان به مرتبه گه گندمست و گاه خمیر
اگوور بسوووزی ای خووام پختووه خووواهی شوود
(همان:ص)129
دیگر ابیات در این زمینه به شرح زیر است:
(1 /11 (،)2/119(،)12/227(،)6،7،2/162(،)2/129(،)2 /120(،)6،7 /12تا،)3،10،12،12 /112 (،)2،3،10
(  1 /222 (،)9/229تا .)12
نتیجهگیری
بخش مهّم ادبّیات انتقادی،پس از حملۀ مغول و رواج فساد فراوان در جامعۀ ایران ،شکل گرفته است.شاعران
متعهّد کثیری در این عصر حضور داشته اند که آزادانه و آزادمنشانه به بیان افکار خویش پرداخته و از هیچ
قدرت حکومتی هراس به دل راه ندادهاند.این شاعران منتقد دریافته بودند که با سکوت کردن ،ظلم و تخطئۀ
عمّال حکومتی را قدرتمند می سازند؛بنابراین فریاد انتقاد و اعتراض خود را به گوش این افراد
میرساندند.سیف فرغانی از شاعران عارف و منتقد در قرن هفت و اوایل قرن هشت هجری،مصادف با حملۀ
ویرانگر مغول،روزگار خویش را س ری کرد.وی مانند دیگر شاعران معترض،زبان به طعن و سرزنش گشوده و
حکومت ستمگر را به باد انتقاد گرفته است.در دیوان او آنچه بیش از هرچیز به چشم می خورد ،شکوه و
شکایت،پند واندرز و موعظه،انتقادات اجتماعی و سیاسی است.او به خوبی درد مردم را دریافته و شعر خود را
در خدمت مباحث اخالقی پندآموز و آموزشی و انتقال دردهای اجتماعی قرار داده است.دیوان این شاعر
،تصویری زنده از جامعه شناسی و اوضاع اجتماعی و سیاسی آن دوران است.مضامین مورد توجّه در اشعار
انتقادی سیف در قالب شکایت و پند و اندرز،افراد و طبقات مختلف اجتماعیِ دوران زندگی اوست.او در حالی
که با تح کّم از شرایط جامعه و افول ارزش های اجتماعی و اخالقی انتقاد می کند ،راه حل ها و پیشنهادات
اصالح طلبانۀ خود را نیز ارائه می دهد.شاعر فرغانه با اشعار پرخاش گرایانۀ خود به نوعی مبارزه پرداخته
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است که در آن امیران،حکمرانان،اربابان زر و ثروت و مال و مکنت،صاحبان مقام و قدرت و جاه و
شوکت،زاهدان ریایی و عابدان ظاهرنما،طرف مقابل و محور اصلی مبارزۀ او محسوب می شود.
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