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 اعتراض در دیوان انوری ابیوردیه های جلو
 

 

 
 فرخنده میربلوچ، مصطفی ساالری

 

 

 
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، 

 

 
 

 انتقاد روح نوعی به که شود ادب اعتراض به ان دسته از آثارادبی اطالق می چكيده:

 سیاسی و اجتماعی تحمیلی عوامل برابر در را نویسنده یا شاعر مقاومت یا اعتراض یا

 نوع در گویان فارستتی آثار در ادب از نوع این ستترن  .استتت کرده منعکس حاکم

 میان از هزل شاید .گردد برمی هزل و هجو و حماسه و اخالق و تصوف به کالستی  

 هزار طول در ایرانی طنزآمیز و انتقادی روح ارضای برای بیشتتری  عرصته  ادب انواع

 به نظم حوزه در اعتراض ادب آغازگران .استتت داشتتته دری فارستتی زبان عمر ستتال

انوری  .هستتند  غزنوی ستنایی  و خسترو  ناصتتر پنجم تا ستو   قرون در برجستته  طور

ابیوردی نیز از شتاعرانی استت که اگر  ه اک ر اشتعارا را مدح و ستایف  فرا گرفته    

استتت و ی در اشتتعار خود دستتت به هنر اعتراض زده استتت و به نوعی رفتار ناپستتند  

 ارزشتتمندی یعنی عناصتتر ؛ستتتا کرده تقبیح خود اشتتعار طبقات مختلف اجتماع در

 از را دوستتی  انستان  و آزادی و خردورزی و دینداری و عفت شتجاعت،  عدا ت،  ون

 ظلم و عدا تی بی و نادرستی و ناراستی هرگونه سویی از و اند کرده ستویی ستتایف  

 .اند کرده تقبیح را فجور و فسق و ستم و

  .گو پارسی شاعران شعرفارسی، اعتراض،شکایت، ادب انوری، : ها کليدواژه

 

 :مقدمه

 هر فراتر منظری واز است شعر و هنر زبان از استفاده جامعه هر ستیاسی  و اجتماعی مستالل  به پرداختن راههای از یکی

 در .باشد اصیل اثری خا ق تا را بازشناسد خود اجتماع عمق بر حاکم شرایط میبایستت  بودن، مانا برای شتاعر  و هنرمند

او  نظر از .دهد پاستت  انستتان زندگی نیازهای به باید می داند که اجتماعی تکامل مستتلول را هنر نیز  وکاچ زمینه همین

 (823:7622است.)احمدی،« زنده واقعیت بیانگر هنری اثر»
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 معاد هایی با تقریباً که« ادب اعتراض»مسالل اصطالح و ها واقعیت که آید وجود به شعر از نوعی تا شده باعث امر همین

 به است، شده یاد آن از تصریح به ادب پژوهان آثار در«ادب سازا»در برابر ستیز ادب شتورا،  ادب مقاومت، ادب  ون

 برابر در را نویسنده و شاعر مقاومت یا اعتراض یا انتقاد روح نوعی به که میشود اطالق و نوشته ها ها سروده از دسته آن

 (752:7624کند.)پشتدار، می منعکس حاکم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عوامل تحمیلی

 معموالً  یزی، به اعتراض نستتبت آنها انتشتتار از هدف که میشتتود اطالق ادبی آثار از دستتته آن ادبیات اعتراض به پس

 (654:7618.)پورممتاز،.است اجتماعی و سیاسی اوضاع به اعتراض

 ملت مقاومت ادامه همان در و پایداری ادب از جزلی را آنها باید نوشتتته ها، این طغیانگر و ستترکف روحیه به توجه با

 شکل را پایداری ادبیات ومصداقهای مفاهیم از استاستی   بستیار  اما جداگانه، بدنهای اعتراض و انتقاد  ون .دانستت  ایران

 بیان با دارند قصتتد آنها بلکه نیستتت، کشتتور بر نظا  حاکم براندازی شتتاعران از دستتته این هدف بدانیم باید اما .میدهد

 تاری  نقطه های تا کوشتتدمی  مقاومت ادبیات»حقیقت  در .پیف ببرند بهبود و اصتتالح ستتمت به را جامعه مشتتکالت

 بی نابستتامانی ها، عدا تی ها، بی ستتستتتیها، از بستتیاری به منظور این به و مطرح کند اصتتالح قصتتد به را جامعه زندگی

 را بحران زده و کشیده رنج جامعۀ گاه دارد، دستت  در همیشته  را انتقاد موثر و کوبنده و ستالح  تازد می ... و ها توجهی

صدقیان «)برعهده دارند. ادب اهل و هنرمندان را رسا ت این و برسد گیر همه تالطم و جوشتف  به تا الز  استت  جرقهای

 (723:7642زاده،

 و مسلوالن بیشتر آنها مخاطب و میشوند صتلح سروده  زمان در که استت  آن پایداری اشتعار  از دستته  این خصتوصتیت  

 .است آن نظیر مطا باتی و جامعه در اجتماعی ایجاد عدا ت به ترغیب غا با هدف و .است کشور حاکمان

در میان شتاعران نیز اعتراض جایگاه ویژه و خاصتی را دارا بوده استت به طوری که بیشتتر شاعران برای جریانات مختلف     

اجتماعی ،ستتیاستتی و ... از این فن در شتتعر خود استتتفاده می کردند و صتتدای خود و مرد  و ستتتم دیدگان را به گوا   

ی رستتاندند.انوری ابیوردی نیز در ادب پارستتی در جای جای دیوان خود از اعتراض و شتتکایت به  درباریان و پادشتتاهان م

 .مساللی که بر خالف عقیده و آرای او بوده است استفاده نموده است

 

 شعر ستایشی )مدحی(و اعتراض:

مدحی و نوع اعتراض با آن آشنا در ابتدا به د یل اینکه حداک ر اشتعار انوری را مدح و ستایف در بر می گیرد باید با شعر  

 شویم.

 بیتی که یافت توان فارسی می ادب در را شاعری کمتر و داشته وجود زمان دیر از فارسی ادب در سرایی مدیحه ستنت  
 خواستند می بود پادشاهان دربار دستگاهِ تبلیغاتی شاعر، که اند نوشته سرایی مدیحه  رایی در .باشتد  نستروده  مدح در

 همه به آنان فراوان و بخشفِ دادگستری نوازی، رعیت شتکنی، کشورگشایی،  دشتمن  جنگاوری، د یری، مردی، ی آوازه
 و پیدایف علل ی (  درباره834:7652شهیدی،«)مجذوب شوند خدمتگزاران و و دوستتان  مرعوب دشتمنان  تا برستد  جا

 ژانر سراغ زیر این برای توان می کارکرد پنج ایران ادبی سنّت در» اند: نوشته آن کارکردهای و سترایی  گستترا مدیحه 
 از ی  کدا  که این ( امّا651:7622زرقانی،«)ادبی  فرهنگی و اخالقی اقتصادی، روانی،  فردی اجتماعی،  سیاسی :جست

 بوده، تأثیرگذارتر فارستتی شتتعر تاری  از هایی دوره به خصتتود در ادبی ستتنّت این ماندگاری و گستتترا در عوامل این
 اشتغال سرایی مدیحه به ای حرفه طور به شاعران بیشتر قمری تا هفتم سو  های ستده  ی فاصتله  در .نیستت  مشتخ  

 فردی هویتِ و شخصیت استتقاللِ  ادبی ستنّت  این از رویگردانی عامل ترینِ مهم غا بی، فرهنگِ  نین اوجِ در .داشتتند 
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 مدح، همراه به زیرکانه و هنرمندانه شاعران از بعضی .نبودند سرایی مدیحه مسلطِ فرهنگِ پیرو که بود شتاعران  از برخی

 درباری ادبیات .میرساندند ممدوح گوا به ستایشی شعر ضمن در را خود های آل ایده و کردند می مطرح را خود انتقاد

 می اداره اقتدارگرایانه مناسبات و مراتبی سلسله اساس نظا  بر که است استبدادی جامعه ای محصول ستتایشی  شتعر  و
 مناسبی بسترِ اجتماعی، سیاسی نظامهای از برخی .شود می تصور متعارف و شده پذیرفته امری آن در استتبداد  و شتود 

 این ویژگی .دارد مدح و ستایف انتظار شاعر از خاصتی،  اجتماعی طبقۀ که میآورند به وجود اشتعاری   نین رشتد  برای

 ستتروده ها آن به خطاب و دارد تعلّق خواد ی طبقه به و استتت تبلیغی و تجملی تفننی، گریزی، واقعیت ادبیات از نوع
 در پادشاهان از ستایف و مدح و بود شعری سنّت سرایی مدیحه سلجوقی دوران در و قمری ششم ی سده .استت  شتده 

 این از یکی مهستی .کردند می پرهیز کار این از و نبودند زمانه رستم  و ستنّت  پیرو شتاعران  همۀ امّا بود، خود رونق اوج

 و گوییها گزافه با او از مدح در مانده باقی رباعی دو امّا بود دربار ی وابستتتته که این به توجه با که بود شتتتاعران
 .است موجود مدح در رباعی دو همین او از .است متفاوت سرا مدیحه شاعران از برخی  اپلوسیهای

 

 بلند  رخ برین نردبان ره بی بند          شد دشمن ای تو عدل انگشتری

 پشماکن و ت حکم و خرند  و پیوند        کایشان درهم حکم سریف به عا م

 (599:7633)جمال خلیل شروانی،                                                                           

 :او از تری معروف رباعی در

 کرد تحسین ترا خسروان جملۀ کرد                  وز زین سعادت اسب فلکت شاها

 کرد)همان( سیمین زمین پای ننهد گل نعلت                   بر زرین سمند حرکت در تا

 

 عبارتی به و بیرونی عوامل دوره این در .بود نیز انتقادی و واکنشی شعرهای ی دوره شتعری،  نظر از ستلجوقیان  ی دوره

 آماده اعتراضی شعر نوع سه برای را وزمینه گذاشت تأثیر شعر نوع و سب  بر دینی، اجتماعی، ستیاسی،  ناستاز  وضتعیت 
 های نظری کوته به اعتراضتتی که خیا  ی متفکرانه رباعیات7 .استتت نظیر بی فارستتی شتتعر تاری  در ستته هر که کرد

 به واکنشی عرفانی شعر .8 .بود خردستیزان ضد بر واکنشتی  و دینی و علمی ستیاستی،   زمینه های تما  در معاصترانف 

 و درباری مدیحه سرایان علیه واکنشی مهستی شهرآشوب های .6 .بود دینی و سیاسی  اجتماعی ناآرا  و تشنج پر فضای

کنایه  اجتماعی فرودست طبقات وصف در او اشعار .سرودند می شعر حاکمه ی طبقه مدح در که بود شاعرانی به اعتراض

  فرهنگی فضتتای شتتناخت بدون .بود عصتترا -هم درباریان به بیدارباا و تمستتخر نوعی و زمانف هم شتتاعران به ای

 و است ناممکن شاعر و شعر شناخت است، نشتسته  بار به او خالقیت و کرده رشتد  آن در شتاعر  که ای جامعه ستیاستی  
 بود، تنگ خردورزی میدان و بود تظاهر و تعصتتب نظری، تنگ ی دوره که دارد تعلق ایران تاری  از دورهای به مهستتتی

 عاطل ی و گمگشته غافل ی سرگشته» را دانشمند و متفکر خیا  که بود رازی نجما دین شی   ون ی متعصبانی زمانه
 پادشاه و وزیر و امیر ستایف و مدحی ی قصاید دوره شعری نظر از«. افتاده ضال ت تیه در حیرت غایت از که میدانستت 

 اندیشتتمند وجود و شتتاعر زنِی هایاندیشتته  بیان برای به قول دکتر زرین کوب ، جالی«مدینه جاهله ای» نین در .بود

 خیا  از رازی نجم ا دین انتقاد به 677 صفحه ا عباد مرصتاد  ازکتاب نقل به حله کاروان با کتاب در کوب زرین .نداشتت 

، 7655و...)زرین کوب: بود غریبی روزگار او روزگار نویستتد می ستتلجوقیان دوره و خیا  روزگار مورد در میکند و اشتتاره
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 برده کار به گنجوی نظامی و روزگار ستتلجوقیان ی دوره ی باره در را جاهله ی مدینه ترکیب او همچنین( 725-723
 (89:7618است.)زرین کوب،

  

 

 شكوائيه در شعر انوری:

 اما .سرودهشدهاست بزرگان و ستایف پادشاهان در بیشتر که قصتایدی  غرّاستت؛  مدحی قصتاید  سترودن  به انوری آوازة

 شوند، مقایسه او مدایح با اگر که شکوالیه هایی اهمیتند؛ درخور که بستیار  دارد هایی شتکوالیه  مدایح، این درکنار انوری

  :خواهد داد نشان ما به را شاعر از ی  متفاوت  هرة دو

 سوء  اپلوسی، جامعه، در موجود تحمیق علیه خود تیز و زبان تند از این  هره، در او شکایتگر. انوری و ستایشگر انوری

 (52:7639میگیرد.)رپکا، به سخره را غیره و کور سرنوشت و زنان و میکند کشوری استفاده تشکیالت ادارة

 از سرشار و خودنمایی هرگونه تظاهر، از عاری و شاعر واقعی واندیشه های احستاستات   کنندة بیان شتکوالیه ها  ازآنجاکه

 نشتتان خواننده به هستتت، که  نان را آن زده، کنار او  هرة واقعی از را ای پرده هرگونه و هستتتند عاطفه و صتتمیمیت

 دورة خوارزمشتتاهی، و ستتلجوقی میروند؛ عهد شتتمار به شتتاعر حقیقی« من»به برای پی بردن وستتیله بهترین میدهند،

 فرهیختگان، اندیشتته، صتتاحبان . استتت اجتماعی و تعدی های ظلم ها کشتتاکف ها، و نابستتامانی ها اوجگیری و خیزا

از  شکایت ها وصف، این با . گشوده اند شکوه و نا ه به  ب عهد این در و برنتافته را معضالت یادشده شاعران و هنرمندان

 را اینها جز و جامعه اصتتناف مختلف و طبقات ناشتتایستت  رفتارهای عوا ، اخالقی فستتاد و نادانی اجتماعی، نابرابری های

 اهل خستتت و بخل محور بر غا باً انوری اجتماعی شتتکوالیه های .نامید شتتشتتم قرن در اجتماعی شتتکوالیه های میتوان

  .میزند دور زنان از نارضایی و ناگوار و تل  رخدادهای و حوادث اخالقی، فساد انسانیت، بین رفتن از و زوال روزگار،

تأمین  را زندگیف کرده، را رعایت او جانب را ، اك و انعا  با و بگذارند احترا  او دانف و فضتتل به همه دارد انتظار انوری

 :خواهدکرد شکوه کر  و نبود جود از و خواهدگشود شکایت به  ب این صورت غیر در کنند؛

 گوهرجود مکرمات صدف در جود  نماند کشور          بخل یکبار به کرد خراب

 (7/793همه نوا و شهد و شکّروجود)انوری شرنگ گشت     وگوهرومال وعلم فضل همه وبا گشت

 برمی شمارد یکای  را مرد  صفات مذمو  و عیوب تما ، بیپروایی و صراحت با که آنجاست جامعه، از انوری شکایت اوج

 از ناشی را مسلله این و !میبیند زاید و حشتو  جامعه در را استت، خود  ناپستند  صتفات  آن از عاری خود اینکه د یل به و

اخالقی  فستتاد و رذیلتها منجالب در که مردمی .گرفتارکردهاستتت مردمی  نین میان را در او که میداند خود بد طا ع

 :میکنند طرد خود از نیست، آنها همرنگ که را هرکه و میزنند پا و دست فرورفته،

 طا عم است  نین نیست گناه را قفاخور            کس ازآنکس خند  هرکه روی در

 ضایعم بسم ا ف  ون عوا  عمرو         پیف واو  و وجود  حشو خواد نزد

 (8/347نه طامعم)انوری خالن نه که من جر  مفسد           وینست نه رو دو نه منکه عیب اینست

 خصوصیات که با او م ل نشود، کسی برآورده انتظارات این وقتی .دارد انتظاراتی دوستان از دیگر انستانی  هر م ل انوری

 به بیماری هنگا  به که دوستتتی از حتّی بنابراین .ستتکوتکندنمیتواند  رك گویی، و صتتراحت جمله از خاد اخالقی

 :می نا د نیامده عیادتف

 زاید می  ه جهان زبدعت که             ببین و بیا ا زّمان بدیع ای

 بفرساید غم به فلکشان تا بگذاری             رنج به را دوستان
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 (7/316پاید)انوری همی را تو در بر  شم وروز       شب ود م فارغ زمن تو

 درآن، که است قصیدهای در این شکوهها ترین جدی و .تندترین کردهاست شکوه شاعری و شعر از جا  ندین در انوری

 نبودن اما میشود،  نگ جامعه کار کنّاس بدون که است معتقد او . دانستهاست کنّاسی از بیفایدهتر و پستتر را شتاعری 

آن،  از بدگویی و خود هنر به نستتبت او دید این دالیل مهم ترین از یکی شتتاید .ندارد به جامعه ری ضتتر هیچ شتتاعر

 :است داشته هنر این رهگذر از که است، انتظاراتی نشدن برآورده و او سرخوردگی

 نشمری مرد  به را کس گدا مشتی زما تا شاعری                   و شعر ز رمزی بشنوی برادر ای

 سرسری را سخن این نداری تا هلل حاا                 درمما    اره نیستدان که ازکنّاس ناکس 

 (7/959بنگری)انوری گر خرد روی از عا م نظا  در فتد                     نقصانی هیچ نباشد شاعر اگر باز

 

 جلوه اعتراض در دیوان انوری:

عصر سلجوقی دانست که تماما در ی  تن تجسم یافته انوری را می توان بزرگترین و مهمترین آلینه تعارضات و تناقضات 

و در ی  فرد خالصته شتده استت.انستان های بزری بسیاری از زمینه های بزرگی خویف را از پیف زمینه ی فرهنگی و     

اجتماعی خود کستتتب می کنند.تمدن ها و فرهنگ های خرد و حقیر قادر به تربیت و باالندن انستتتان های بزری و کالن 

 ز به ندرت از بطن سنگالخ آنها درختی تنومند سر بر نخواهد آورد.نیستند و ج

انوری در دوران پیدایف زمینه های انقطاع تمدن ایرانی و استتالمی در دو ستتویه ی ستتخت وحشتتتناك و متناق  گرفتار 

خی است است.از ی  سو میراث معنوی و عظیم تمدن اسالمی و ایرانی که حاصل جمع بسیاری از تمدن های گذشته تاری

بدو رسیده و آن ها را دریافته است.حکمت ،علم،هنر،شعر و محتواهای ستری آن ها را در خویف جای داده است و دل به 

پاستتداشتتت آن ها داده استتت و از دیگر ستتو بیداد طوفان های زمانه تمامی آن میراث معنوی را به ستتخره گرفته استتت و 

ارباب قدرت و دستتتمال و پایمال آنان نمی خواهد،باید جان را داد تا نان را حکیمان و عا مان و هنرمندان را جز بر درگهه 

 گرفت.

حکا  وقت ،انوری و ام ال او را جز در همین حد نمی خواهند. او با درك و  مس این واقعیت ها ،گاه برای پرورا جستتتم 

و دنیا و دین و جامعه و خویف  همه ی هنر خویف را صترف کیسه زغا ی می سازد و گاه برای آرامف جان بر قضا و فل  

می تازد.انوری در حل این تعارض ها در می ماندهه استتت که  ون استتت بی بهره گان از همه ی هنرها درصتتدرند و قدر 

 (  977:7628می بینند و صدها کس بس بهتر ازو با هزاران نکته  دانشی خوار و بی مقدارند.)محبتی،

تر روشتن می ستازد که حمایت تناوبی حکا  ترك و بویزه ستلجوقیان برخاسته از    تامل در احوال انوری این نکته را بیف 

میل درونی آن ها و حکومتشان در تکریم حکمت و دانف نیست.گر ه دانشمندان در این عصر  ندان شاد و محتر  نمی 

 (978زیند.)همان:

ت از قید خواستتته و مال و قدرت رها میل به آزادی و دانف و حکمت هرگز در نهاد او خاموا نشتتد و هرگز در طول حیا

 نگشت حکمت منزوی خواد را می پسندید و قبول عا  را نیز می طلبید.زهد را ستایف می کرد و خود اسیر حرد بود.

عالوه بر تعارض های شتتخصتتیتی که بر اثر آشتتفتگی قدرت ستتیاستتی و اوضتتلع اجتماعی دامنگیر  نین هنرمندانی می   

ن را از آرامف که الزمه ی دستتت یابی به ی  تفکر دستتتگاهمند و هماهنگ استتت باز می شتتود،تنف های تند رفتاری آنا

دارد.فشتار های روحی و مصتالب اجتماعی و اقتصادی غا با بنیاد اندیشه هنری بسیاری از هنرمندان را د ار تند باد های   

ی  اتندیشتته جهان بینی مستتتحکم و مخرب می ستتازد.این تند بادها عوامل بازدارنده ی نیرومندی برای تکوین و تدوین 

 هماهنگ است.انوری از این جهت بیشترین آسیب ها را در زندگی دید.
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تیز بینی انوری در مالزمت قدرت های روزگار همراه با نقد های گهگاهی و با ندگی هنرا قابل ستایف است.وی همیشه 

رگز مجموعه دانف وستتتیع حکمت عمیق و محرو  ماند و به همین جهت ه-هر  ن اندك-از داشتتتتن پناهگاهی مطملن

زبان معجز آثار او به نظا  فکری و منظومه اندیشتته گی دستتت نیافت و خرد و اندیشتته اا نیز از مایه های استتتوار روحی 

 (976:7628بهره ور نگردید تا به مرحله شگرف حکیم و حکمت برآید.)محبتی،

از آگاه ترین شتتاعران تاری  ادبیات فارستتی استتت.وی هیچ گاه علیرغم تناق  ها و تعارض های شتتدید درونی ،انوری یکی 

تسلیم دربست قضاوت های عا  عصر نگشت و ذهن و اندیشه اا را از جوالن و پرواز باز نداشت و خیمه ی تردید را هرگز 

ن ار ساخت و  از اعماق جانف برنداشت و رندانه و هوشیارانه بر بسی از آداب و عادات و عقاید تاری  عصر،زهرخند تمسخر

 در منف و روا زندگی و گویف باورها،در زمره ی آزادگان فکری فرهنگ ایران قرار گرفت.

در عصتر ظلمت و تعصتب و حاکمیت تحجر وی علیرغم ضعف های اخالقی بسی از  راغ های روشن آزاد فکری و درست   

 (979یخت.)همان:اندیشی را بر تارك زبان فارسی آویخت و دل با بسیاری از خرافات عصر نیام

آنچه که انوری را در ستیر تحو فرهنگ ایران ممتاز و ارجمند می ستازدآن استت که وی علیرغم ستایف های بسیاری از     

حکا  و ارباب قدرت ،عمال از تمامی جهات در مستیر ستیاستت های آنان رانده نشتد و از همه جهت همسوی اهداف آنان     

 نگشت.

ند و تشکی  در بسیاری از معتقدات خرافی عصر ،غیر مستقیم باعث رشد خرد گرایی و او با شتیوه ی انتقادی طنز آ ود ت 

قوت قدرت نقد گردید.افزون برآن که در ستراستر کال  خود نیز مبادی خرد را مستتحکم و نیرومند ساخت.فقدان ایمانی    

را از آستتیب و آشتتفتگی در امان نیرومند که تمامی نیروهای پراکنده ی اورا جهت دهد و نبوغ هنری و خالقیت زبانی اا 

دارد بزرگترین موریانه ی موهبت های خدادادی او بود. یزی که را در نهایت به ستتوداگری و خرید و فروا علم و عشتتق 

کشتاند و باعث شتد که وزا خردترین نستیم ناموافق ،سیل دشنا  ها و زشتی ها روان فرسوده اا را بر زبان بی  گامف    

ان او را در غرقاب تباهی خویف فرو برد که ار هجو و قدح دوستتتتان و نزدیکان و حتی مادر جاری ستتتازد.و گهگاهی  ن

 خویف نیز ابا نکند.

دریغا که تغییر جهت قدرت ستتیاستتی از پرورا و رشتتد و آزادگی به استتتحمار و استتتحماق ،خالقیت های هنری وجد   

 (975:7628شخصی و شخصیتی و هنری انوری را تباه ساخت .)محبتی،

 

 سيب های اجتماعی مورد اعتراض در شعر انوری:آ

 غلبه و ضعف  آنان و یکدیگر جان به آنان افتادن در و سلجوقی امرای شدید اختالفات براثر»... ما بحث مورد ه ی دور در

 شد باعث اوضاع ثباتی بی و پیاپی انقالبات و کشتارها و ایران اراضی به زردپوستتان  جدید حمالت و اتابکان و غالمان ی

 .شتد  می مالحظه امور در ه ی  ستامانی  دور در که ترتیبی و نظم و بگستلد  هم از اجتماعی و دو تی امور ی شتیرازه  که

 (774-782: 7636، 8صفاج«)برخیزد. میان از راحت و امن و سپرد نیستی راه اندك اندك

 افکندند که پی یها نابسامان  ه افراد این و گردید تشدید ها نابستامانی  اینگونه غز ویرانگر قو  هی حمل اثر بر همچنین

 سنجر سلطان در عهد که هاند بود غارتگر ترکان از صنفی غزان.» آوردند  پدید روز آن اجتماع در که ها آشتفتگی   ه و

 زرد قبایل مراد یآید   نا  ترك وقت هر استتالمی مما   و ایران تاری  در اصتتوالً .آوردند بار به یها ویران و کرده طغیان

 از همگی و یتاخته   ایران بر و خراسان ماوراءا نهر حدود از هفتم قرن اوایل و شتشتم   قرن اواخر تا که هستتند  پوستتی 

 (11همان«.)هاند بود آ تایی و اورال زردپوست اقوا 
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 سخت انتقادات از انوری  ون که استت  شتاعری  کمتر استت،  آشتکار  کامالً شتشتم   قرن ادب و شتعر  در اوضتاع  این اثر

 پر دوران این که انوری  ون شاعری اشعار در .باشتد  نکرده جانگداز های شتکایت  زمانه اهل از و مانده کنار بر اجتماعی

 در خواب حتی اوضاع پریشانی این  گونه گردد می مالحظه آنها در که یشود   دیده ابیاتی استت  کرده درك را آشتوب 

 :سدجوع برای فرصتی همچنین و یگذارد نم باقی پادشاهان  شم

 (7/68خواب)انوری، و خور از بینصیبی مل  رنج                   ون و غم از بیقراری فل   ون

 ویا:

 (7/66جوانب )انوری از خالیق راست                  آشوب و  پ از عوایق آسیب

 :نیست ایمنی خویف جان بر را کسی روزگار این در و

 نماند سایه دستگاه م ل به را کوه که                    بسوخت   نان حوادث آفتاب از

 (8/378نماند)انوری دایه زمانه بیاض و سواد در بلوغ                 و به رسد کنون تمنی طفل کدا 

 :باالخره و

 (8/376نماند)انوری مایه که مگر را فل  گرفت               مجاهزان باز امن و روزی وظایف جهان

 :غز ترکان توسط مرد  اطفال و زنان سرقت و غارت و قتل به اشاره

 ...زبر و زیر نشد که خراسان ز پی ی  غزان                  نیست شو  وزبر زیر کزین هست خبرت

 ...دختر نیابی ما  شکم در جز مرد                                بکر نبینی مری در به اال شاد

 (828مادر)انوری/ نیارد خروشید بیم از ناگاهان                           بیند، اگر را گرامی فرزند کشته

 :ساختند ویران را مساجد و مدارس و گذراندند تیغ د  از را فقها و علما از اعتراض به اینکه بسیاری 

 در    نه و پیدا سقفف نه شده را               پایگاهی ستورانشان شهر هر جامع مسجد

 (7/828منبر)انوری نه کنون است خطیب نه خراسان آن        در از غز نا  به خطّه هر به نکنند خطبه

 :یآورد نم بر د  و کند می دل به خون اوضاع نابسامانی این از شاعر و

 (7/19 نگست)انوری و نای زیر ی نغمه صد                                مستور خروا از حنجر  در

 :سراید می زمانه شکایت و اعتراض به  در های قصید باالخره و

 ستمگر   رخ ز بهره نبود غم پیکر                         جز اصل وجود به عد  از آمد تا

 بر  گلی شادی زگلشن غم خار نفس                   بی ی  آنکه آرزوی در د م شد خون

 (7/683آور )انوری بر کی نفسی دل کا  به گولی          نفس         هی پیمان به عمر گشت پیموده

 طنزو شکایت:  باس در دوره این اجتماعی اوضاع نابسامانی و مرج و هرج از است نموداری که قطعه این سرانجا  و

  نان بدید دیگرا جان                        روبه غم از دوید می روبهی

 سلطان یکند   خرگیر گفت            خبر            بازگوی است گفت خیر

 آدمیان و ی  آری ترسی                      گفت می  ه نلی خر تو گفت

 یکسان بود روباهشان و ینکنند                           خر   فرق و ندانند می 

 پاالن نهندمان بر خر  ون من                       که برادر ای ترسم ی زان هم

 (8/127یخبران)انوری ب و خران کون بنشناسند                             اینت می روباه ز خر

 .کنید مراجعه انوری جلدی دو دیوان به توانید می که ها نمونه گونه این از بسیاری و
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 :او اعتراض به زن و تحقير

 جسمانی برتری محکو  زندگی شلون تما  در و محرو  خویف اجتماعی و انسانی واقعی جایگاه از گذشته در همواره زن

 از توهین و تحقیر و مظلومیت از ای ها ه با زنان سیمای ایران، اجتماعی تاری  مانداز  ف در .استت  بوده مرد عقالنی و

 گاه که استتت حدی به گذشتتته آثار و جوامع از برخی در تحقیر این شتتدت و استتت بوده خودهمراه مخا ف جنس طرف

 و فالسفه از برخی .اند آورده پایین حیوانات حتی و محجوران بردگان، سطح تا را مرد مساوی و مکمل موجود این شتأن 

 فروکوبید خود های نکوهف شالق زیر را زنان ی طبقه خشتونت  و انصتافی  بی نهایت در نیز متاخرین و قدما از متفکران

 نیز مسیحیت و یهود  ون های شد تحریف ادیان از بعضی و ایران و هند رو ، یونان،  ون باستانی اقوا  میان در و هاند

 که بود بارکشی حیوان زن» تمدن  تاری  نویسنده تعبیر به .دارد زن وجود مورد در سخیفی عقاید و واهی ههای اندیف

 کشورها برخی در و تاریخی ادوار برخی در تنها بود، وی هوار برد وظیفه گله، و  دوشیدن  راندن و بستیار  فرزندان زادن

 7631دورانت،«.)داد می اجتماعی امور در مشارکت و حضور مجال زن به ستاالری  مادر باستتان، نظا   ایران و مصتر  مانند

:93-65) 

 تسکین ی وسیله و یاور و یار و خلقت  حاظ از استت  مرد همتای و نظیر زن کریم، قرآن تعبیر به و استال   دیدگاه از اما

 دارا نیز پرهیزگار و مومنه زنان دارند متقی و مومن مردان که را مقامی و اهمیت همان و اوستتت زندگی زینت و خاطر

 برداشت بلکه بخشد بهبود را وی اجتماعی جایگاه نتوانست تنها نه نیز زن درباره آن دستورهای و استال   ظهور .هستتند 

 محدودیت و برتگنا زوجها، تعدد قانون مانند اختیاراتشان برخی از مردان استفاده سوء و روایات و آیات برخی از نادرست

 .زد دامن است، خوی اهریمن زن که باور این بر نیز تصوف رواج .شد خانه اندرونی جامعه، فضای از وی سهم و افزود زن

 مالحظه بیفکنیم، -خود کهن شتتعر خصتتوصتتا -گذشتتته فارستتی ادب آثار دورنمایه به گذرا نظری اگر گفتیم آنچه بنابر

 -استتت آورده عمل به زنان طبقه از که را احترامی و داشتتته زن عنصتتر به استتال  که توجهی رغم به که کرد خواهیم

 و عدل و ستمها زورهاو مردانه، ماجراهای مرد، همیشه که است بوده تاریخی ما کشور ادبی و ستیاسی  تاری  - متأستفانه 

 مونث عوامل از د یل همین به و نداشته نقشتی  آن در زنان که استت  بوده حاکم آن بر مردانه بدیهای و نیکیها عطوفتها،

 زن محبت و عطوفت زیرا است، مذکور و ظا م تاریخی ایران گذشته تاری  که است معلو  و نیستت،  خبری تاری  این در

 شعر در »که  یگیریم   نتیجه دهیم قرار مورد مطا عه را فارسی غز یات نمایه درو اگر طرفی از .استت  نبوده حاکم آن بر

 خصوصیات با مردان از است توصیفی معشوق از ایران توصیفات شاعران و است کم بستیار  زن ناب معشتوق  ایران، تغز ی

 آن منشأ و مانده جا به درباری شاعران از که است میراثی فارسی روی شعر زیبا پسران به عشق که نیستت  شتکی  .زنان

 (763:7634رزمجو،«.)است داشته شیوع ایران در از دیرباز که است آمیزی مفسده های شادخواری

 زنان ی طبقه به نسبت توهین و تحقیر با همراه ای منصفانه غیر و افراطی بدبینی نوعی فارسی کهن شعر آثار بیشتر در

 :گوید می زنان از گزیدن دوری بر مبنی ملکشاه نصیحت در نامه سیاست صاحب  نانکه .گردد می مشاهده

 و کرد فرمان حوا که - ا ستتال  علیه -بود آد  افتاد، محنت و رنج و دانستتت زیان را او و برد زن فرمان که مردی اول» 

 (875:7692طوسی،«)کرد... بیرونف بهشت از تا خورد گند 

توهین  و حقیرانه نگاهی زن به شعرا سایر همانند نیز او .شود می دیده نیز انوری اشعار در زن به نسبت منفی نگرا این

 :گوید می و شمارد می مرد ننگ مایه را زن از برداری فرمان انوری ای قطعه در  نانکه دارد آمیز

 را زن هیچ کند دستی زیر شهوت                       را زبردست باشد عقل کرا

 ر خویشتن کند زن فرمانبر کس                   که آن هر باشد خویف زن عیال

 (8/571را)انوری سخن این گوا به گذارد در باشد                  کجا شوی زن که را کسی و یکن
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 :اینها از خالصی مایه را تجرد و یداند   او گرفتاری و عذاب مایه را مرد تاهل دیگر قطعه ای در و

 طاق مردی راد و حرّی به نبزدت                        ای  و نکاح نون مار

 (8/333طالق)انوری زطای به تریاق هیچ               نکنی   طلب زکس تا هان و هان

 به مرد تیرگی علت را زن و یپندارد   ماه مانند را مرد و ابر همچون را، زن و نهاده فراتر قد  انوری دیگر ای قطعه در

 :گوید می  نانکه اند بهتر زنان بهترین از مردان بدترین که است معتقد و آورد می حساب

 بود زمیغ تیرگی را ماهست                       ماه  ون مرد و است میغ  ون زن

 بود دریغ زنان بهینه عا م                                         به اندرین مرد  بدترین

 (8/362بود)انوری تیغ سزای او زنان                                  گردن مهر به نهد دل او که هر

 :داند می مح  قلتبانی را آن و کند می نکوهف را خواستن زن دیگر های قطع در او

 نیست شادمانی و رنج را او                        خلق ارادت بی که خدایی به

 (8/517نیست)انوری قلتبانی مح  از کردن                      بجز زن روزگار کاندرین

 جنس ارزا زندگی درباره دورانت ویل .بود کاسته زن منز ت و شتان  از جامعه در نیز بازی همجنس و غالمبارگی رواج

 جشنی هاند یآورد   زنان دختر  ون و است بوده مرد از کمتر زن زندگی ارزا زمین روی جا همه» نویستد:  می مونث

 بدبختی از را آنان تا کشتند می خود را دختران گاهی مادرها و نبود کار در شد می گرفته پسران برای که جشتنی  مانند

 (31:7631دورانت،«.)برهانند

 

 :مذهبی مشاجرات و اعتراض به تعصبات

 از دفاع کردن و ملیت و مذهب در بودن غیور ستتخت و استتت  یزی یا کستتی از جانبداری و حمیت»  غت  در تعصتتب

 عقاید به نسبتاست  انسان هواداری و شدید دوستتی  و طرفداری نیز عصتبیت » دهخدا ذیل واژة تعصتب( و  «)آنهاستت. 

 آنان تحقیر قصتتد ستتخن به در زدن طعنه و مخا فان با جدال به اگر که خود قبیله و قو  و ستترزمین و وطن به یا دینی

 (734:7634رزمجو،«)است. ناپسند و مذمو  صورت این غیر در و ممدوح باشد، همراه خردمندی با و نینجامد

 حیث از ترکان و ایرانیان میان عصبیت .است بوده موثر اجتماعی های ناامنی در که است مواردی از نیز مذهبی تعصبات

 و بودند انتقادناپذیر و متعصتتب مردمی تنها نه ترکان زیرا .بود آورده وجود به کشتتاکف و جدال آنان میان مذهب و دین

 این در و دانستند می دین محافظان ا خودر بلکه شناختند، نمی رسمیت به را هدیگری نحل هیچ خود عقیده و مرا  جز

 بر مزید نیز ما مل  نظا همچون افرادی های اندیشتتی خشتت  و ها پافشتتاری .کردند نمی خودداری جنایتی هیچ از راه

 انسداد رخداد راه و بندد بر رخت جامعه از بود الز  عقیدتی و علمی گفتگوی برای که امنی و آرا  فضای تا شد می علت

 می دورانت ویل باره این در .شتتود باز پیف از بیف زدند، دامن می بدان خلفا این از پیف که استتال  جهان در فکری

 خو پروری تن و سستی به نیز آنان اما دادند، تازه نیرویی را شترقی اسال   قلمرو ستلجوقیان  که استت  درستت » نویستد: 

 نظامی  حاظ از اما درخشان فرهنگی نظر از که شود تقسیم مستقل به کشورهای ملکشاه دو ت بودند داده اجازه و کرده

 (984:7631دورانت،«)بود. کرده تقسیم متخاصم و مخا ف ههای دست به را مرد  و نژادی دینی تعصب بودند، ضعیف

 و جنگ به جزلی مستتالل ستتر بر را آنها گاه که یشتتود   دیده مختلف فرق طرفداران بین زیادی اختالفات دوره این در

 کشور تاری  فکری اعصار در که ای نکوهیده مذهبی های عصبیت کلی طور به .شد می ریخته خونها و یکشتاند    جدال

 و جنگ یا مشتتاجرات فقها و ثها بح به منحصتتر» استتت، شتتده اظهار یکدیگر به نستتبت مختلف ههای فرق طریق از ما

 ترجیح سر بر سنیان بین  نانکه شود، می مالحظه گوناگون های صورت به بلکه نیست، مختلف ههای دستت  خونریزی
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 و اشتتعری مذهب ترجیح یادر و رؤیت نفی و رؤیت هی دربار یا ختیار وا جبر در بحث ستتر بر یا شتتافعی و حنفی مذهب

 های بحث باطنیه با آنها همۀ بین و اختالف مورد گوناگون مستتالل در شتتیعیان و ستتنیان بین و غیره و کرامی و معتز ی

 عقید ترك به اقرار و خط گرفتن به یا و گردیده می منجر کتب تا یف و مجا س تشتتکیل به غا با که ستتخت و طوالنی

 یافت می پایان فجایع این نظایر و زبان و کندن کردن م له و کشتتتن به گاه و انجامیده، می دیگر هی عقید قبول و های

 (791: 7636، 8صفا ،ج«)است.

 مختلف قشرهای در که نگونه هما دشمنی، و کینه از آکنده و آ وده محیط و فجیع، کشتمکشتهای   این که استت  بدیهی

 از گروهی در گردد؛ می جاهالنه غوغاهایی و شتورشها  هی انگیز موارد بستیاری  در و یگذارد   جای بر ستوء  اثراتی مرد 

 و دارد موثر نقشی جویند، می سود خود مذهبی افکار نشتر  و تبلیغ برای ای وستیله  عنوان به شتعر  از که نیز گویندگان

 آثارشان در یباشد، نم سخت و مذمو  تهای عصبی و نکوهیده تعصبات جز  یزی آن حاصتل  که ستوء  تاثیر این واکنف

 .است مشهود

 کرده اشاره تعصتب  روی از و مذهبی های جدل و بحث گونه این به دیوانف،در اعتراض جای جای در نیز ابیوردی انوری

 :است

 نطق مجال در فاروق امامت در نه                خالف             به زنم د  بوبکر خالفت در نه

 احمق    خارجی  و حیدر شجاعت در بدگوی                        نه رافضی  و ع مان نشستن در نه

 (7/891جوزق)انوری  ون کفیده خواهم رواف  انار                            دل  و شکافته خواهم خوارج سر

 :می بیند جدال و بحث حال در را طبیعت مظاهر حتی و

 را تمنّی این آورد در  و سر شبی                   بنفشه کرد بنفشه ز ف تعرّض صبا

 را معنی دو این برداشت نامیه نفس شنید            به وال ه گرفت در گل عارض حدیث

 را تقوی گزاف از زدند پای پشت دید             که را ز شکرا جمعی نامیه نفس  و

 را انهی بهر داد نظر و نطق را                  خواد نرگس  شم و آزاد سوسن زبان

 (7/7را)انوری  دعوی  ه را، انکار  ه انهی            مرتبند خدمت به نرگس و سوسن  نانکه

 طرز نمودار غزل این و شتتمارد می احمق را ریاکار و باز نیرنگ مستتلمانان همچنین و کفر طرفداران انوری باالخره یا و

 :زمان غوغای پر محیط و اوست تفکر

 برگیر کارها روی از گیر                                    پرده قلندر برده پسر ای

 برترگیر شاخ دو زین نکند                                آشیان کس کار اسال  و کفر

 گیر دیگر سه مذهب برو تو     شدست                  قو  دو هی معشوق دو این

 گیر سر از کار و باا سری کنی                             خود  ه این و آن بند در پای

 خرگیر احمق مشتی این تواند                                    کم رهزنان تو رهبران

 (8/254آزرگیر)انوری های تخانه ب بزنند                              راه رهت رهبران کین پیف

 

 اخالقی: فساد اعتراض به رواج

 بزری جشنی کو    ند هر فتحی هر برای و مشتغو ند  عشترت  و عیف کار به که بینیم می را دربارها حال همین در

 وارد شاعریست او ا بته .دید می توان انوری شعر در را حساب بی شهای نو شتو  عی این از ای گوشته  و یدهند   ترتیب
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 او شعر خالل از معنی این و جستته  می شترکت  خویف ممدوحان مهای بز و نها جف در پیوستته  و دربار ستیاستت   در

 :کرد مشاهده بیت این در یتوان   را سلطان خاد مجا س از های گوا م الً .پیداست

 (8/125سلطانست)انوری خاد خاد باا                   مجلس ایمن و خسب مست و خور می

 :می بینیم والیعقل مست همیشه نیز را درگاهی  نین شاعر و

 پرستی رخ کار  اسبست  ون پرستم                        نه شه فرزین و پیل  ون شها

 (8/166زمستی)انوری اکنون رود می فرزین پیاده                             و پیشت رخ  و آمد رهی

 وحشی و متعصب افراد و نبود پذیرفته نسب و حسب از شرطی هیچ باال درجات به رستیدن  برای که  نین های دور در

 اطراف در اینکه بدون کردند می متهم خالف کاری انجا  به آنها نزد را یکی اگر بودند، کار ستتر بر گوناگون تهای ملی از

 در .نداشت خویف گناهی بیاثبات  برای نیز فرصتی هیچ و دید می کیفر اتها  مورد شخ  آید عمل به تحقیق امر آن

 بر نیز افتراآتی و ها تهمت ذکر می دانستتتند به وارد دیگر مذاهب بر که ایراداتی ضتتمن مذهب هر معتقدین» دوره  این

: 7636، 8صتتفا،ج«.)کردند نمی دریغ بی شتترمی هم و وقاحت از حتی امر این در و ینمودند   مبادرت مذاهب آن اهل

759) 

 مختلف شاعران و کرد سرایت نیز شاعری و شعر به استت  دوره این در اخالق فستاد  رواج نمایشتگر  که افترا و تهمت کار

 فتوحی که بل  هجو بود جمله آن از و دادند می نسبت یکدیگر به و یساختند   مختلف افراد یا و شهرها ذ  در اشتعاری 

 :می گوید خود  ه  نان داد نسبت انوری به و سرود ابیاتی شاعر

 عتاب جرمی بی نیست گزیرا تو کز کسی مکن                با خداوندا، حلما، زمین قدرا، آسمان

 (7/82باب)انوری کلّ من ا ساحتم بری داند همی ساحتم      حق زین مران مهجوری به نکردستم خو

 خالف به را وی و یورزند   حستادت  او به دیگران دربار در خوب موقعیتی دارای و احترا  مورد شتتاعریستتت  ون شتاید 

 شاعری و خورد می تهمت این نفی در قسم ها او و هاند کرد منسوب تهمتی به را او حسودان اینجا در و کنند می متهم

 :می کند ذ  قطعه این در را

 (8/563بفرسودست)انوری قد  را فل  او           مسافران قدرت جوی و جست در که خدای بدان

 و است کرده افراد بین نفاق به اشاره آنها در که خوریم می باز ابیاتی به انوری اشعار در اخالق فساد رواج اثر بر همچنین

 :می بیند پر نفاق از را جهان سراسر

 (8/191جدی)انوری به تا سهیل از شدست جهان                        پر  ه اگر نفاق نسگا م

 

 :خساست و اعتراض بخل

 فرهنگی و بی سوادی بی د یل به ستلجوقیان  انوری دوره .استت  اجتماعی باالی وطبقات حاکمان مخصتود  ویژگی این

 خستاست  از دیگر عوامل کردند، نمی تامین ما ی نظر از را آنها و نداشتتند  علما دیگر و مداح شتاعران  به توجهی  ندان

 ای قطعه در نیز انوری .کرد اشاره ازغزنویان کمتر ثروتی داشتن دستت  در و آنان دوستتی  مال و حرد به توان می آنها

 :گوید می است سروده مخدو  از احسان طلب در که

 زورست دریا و باطل کفت جنب در سخا                       ابر و احسان غایت کز خداوندی ای

 (8/599کافورست)انوری د  و سقنقور طبع هاند      مگرا شد مخنث دو هر تو کف از بخل و جود

 :می گوید سخن آنها حرد و بخل از سروده ای قطعه شعرا مذمت در که آنجا

 (  8/338خویف)انوری گنده ی بخل و حرد از آوردند                        قومی شعر طرح عادت
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 :می کند اشاره نیز افالك خساست و بخل به دیگر جایی در و

 یمین           به بستاند یسارت به بدهد نبری                   کانچه سخاوت ظن فل  به تا پسر ای

 مبین بخلیست آیت دهی انصاف بفراشت                اگر رایت دعوی این در که آفتابف

 این بر در تافکند آن سر از خویف                برکشد ی داده کسی آنکه نبود بخیلی از

 (8/172ززمین)انوری نخواهد باز آن ی اندازه به نور                  تا هی بهر ندهد را ابرسیه ی پاره

 :می کند اشاره او خساست و بخل به است، سروده شخصی هجو در که رباعی ی  در و

 خرسندت کند حکایتی قوت پیوندت                        کز غایتی به بود بخل با

 (8/492فرزندت)انوری کند می شیر نشخور سا ست                تا ده تو بخل زبالی وین 

 :یا و

 نکنند دین را بخل اینکه بس نه نکنند                 زیشان آیین مروت گر طایفه این

 (8/429نکنند)انوری تحسین سحر به همی کردی        امروز احسان شعر و نظم به آنکه رفت

 

 اعتراض به چاپلوسی و سخن چينی و نمامی:     -6-4-5

 در که ثروتی و طرفی از اقتصتتادی نیازهای کردن طرف بر جهت دربار، به جامعه اقشتتار دیگر و فضتتال و علما وابستتتگی

 به رقابتی جامعه مختلف اقشار بین ثروت منبع این به رسیدن برای تا شتد  ستبب  دیگر، طرف از بود حاکم طبقه دستت 

 در نیز حاکم گروه ا بته .زدند می  اپلوسی و سعایت به دست خود منافع به رسیدن برای افراد این از گروهی آید، وجود

 و خویف عقاید در ثبات عد  و شتتخصتتیتی  تنزل خاطر به آنان نبودند، یتاثیر ب اجتماعی معضتتل این آمدن پدید

 با همسویی بابت از بلکه  یاقتشتان،  و کفایت روی از نه را اطرافیانشتان  خویف، موقعیت و مقا  حفظ خاطر به همچنین

 در را خود و کردند می تمجید حاکمان اخالق و اعمال از همیشتته نیز  اپلوس افراد کردند، می انتخاب خویف اهداف

 و  ینی سخن با کردند می سعی آنها که بود رقابتی نیز  اپلوسان گروه این بین .دادند می نشان آنان با هماهنگ ظاهر

 .کنند حذف صحنه از را خود رقیب دیگران از بدگویی

 شیوع و گسترا به نیز فاضتالن  و حاکمان کردن منزوی و علما میان تفرقه و جدایی در آنها ستیاستت   و حاکمان عالقه

 ضربه اجتماعی پدیده این از که استت  کستانی  جمله از نیز خود انوری .کرد می کم   ینی ستخن  و  اپلوستی  پدیده

 مرد  قطعه این انتشار از پس و کرد منتشر انوری نا  به و گفت بل  مرد  ذ  در ای قطعه فتوحی  نانکه استت؛  خورده

 آسیب هم جانف به خواستند ومی گردانیده کو ه ها و بازار گرد و کرده سرا بر معجر و شتده  خشتمگین  ستخت  بل 

 مرد  هجو از را خویف برالت زیر، مطلع با های قصتتید در او و داد نجات را او بل  بزرگان از جمعی حمایت که برستتانند

 ذکر بل 

 .کند می

 (7/934مشتری)انوری وکید ماه قصد و تیر نفاق  نبری            از  رخ دور از فغان مسلمانان ای

 :می داند حاسدان حسادت را افترا و تهمت این و

 (7/918پری)انوری از مجا س در افتد قی را مزاجان افتراست      بد کار حسد از شد ممتلی  ون را مرد

 :دهد نشان را باطل و حق درست تشخی  با که کند می تقاضا و

 آزری زنقف را ا هی نقف کن حسود                فرق زمنحول من کال  آخر دان باز

 (7/918خوری)انوری می شیرین جان  ون همچنان او هنوز     رب  تو و گرفت تلخی افترا زین من عیف
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 :می باشند بی اهمیت انوری نظر در  اپلوسان

 ابلیس  ون حجیم در شدن جرجیس                    یا  ون عذاب اندر بودن

 (8/354خسیس)انوری مرد پیف به طمع                   وایستادن و کردن سوال از است بهتر

 

 :رباخواری و خواری اعتراض به حرام

 اموال و غارت  پاول در ستتعی نحوی به جامعه افراد از ی  هر تا شتتد ستتبب آز و حرد و اندوزی مال به شتتدید عالقه

 حضور دو تی های در دستتگاه  که دارند را دیگران غارت و  پاول توانایی افرادی که استت  ،بدیهی باشتد  داشتته  دیگران

 اموال و ربا پول ستتلف، خواری فروا حرا  مظاهر مهمترین از زیرا باشتتند، برخوردار کافی ثروت از اینکه یا هاند داشتتت

 اشاره بازاریان به یتوان   خواری حرا  های نمونه از .می گرفت صتورت  جامعه ثروتمندان دستت  به که باشتد  می وقفی

 مذمت در های قطع خود دیوان در نیز انوری زنند؛ می دستتت کار این به کردن، وزن در تقلب و فروشتتی کم با که کرد

  :آنهاست خصوصیات مهمترین از دورویی و دروغ و طمع و حرد که است معتقد و دارد بازاریان

 :گوید می  نانکه

 جوید  ه زرق آن از بازاری مردك گفت                       کان  نین خویف پدر با پسری روزی

 نبوید صیاد سگ طمعشان گند گروهی                           کز احوال تفح  کنی  ه گفتا

 نپوید جیفه و مزبله سوی به مرد نگراید                            دون ی طایفه  نان به عاقل

 روید     ه که پاشی  ه خاك آن در تخم فسادست                        زان تخم ی مزرعه یکی بازار

 نشوید خونابه به ال ه  ون تو روی بنفشه                               تا پشت از راستی مکن امید

 (8/393نگوید)انوری راست یکی بازار همه در زان       شهادت           قول از تر راست نبود قو ی

 

 طمع: و اعتراض به حرص

 را ترکان سلجوقی مختلف، ههای غزو و گها جن از بسیار غنالم آوردن دست وبه ایران آباد و حاصل پر سرزمین بر تسلط

 تهای ثرو به در افزودن ،ستتعی بود ذاتشتتان در که  پاو ی و غارت با نیز آنها و ستتاخت روبرو ثروت از عظیمی ستتیل با

 گروههای ی عالوه به تمامی درباریان تقریباً و می کرد  سرایت نیز دستتان  زیر به خصتلت  این داشتتند،  خود شتخصتی  

 طبقه و عادی مردان دیگر طرفی از .بودند اندوزی ثروت دنبال به طمع و حرد با بودند وابستتته دربار به که مختلفی

 زندگی و شان آینده تامین عد  واسطه می کردند، به زندگی مرج و هرج از پر و نابستامان  جامعه در که جامعه متوستط 

 نزدی  ثروتی منبع به اگر و کردند می صرف مایحتاج زندگی آوردن دستت  به در را خود اوقات تمامی فالکت، و فقر در

 مال د ار ای گونه به جامعه اقشار تمامی بنابراین .پرداختند آن می آوری جمع به زیاد بسیار طمع و حرد با می شدند

 .می شدند طمع و حرد و پرستی

 :می داند طمع و گدایی را حرد هی پای و اصل انوری

 (8/189پایه )انوری آن گرد به نگردی طمعند              تا و کدیه حرد ی پایه

 :میکند نفرین و  عن را آن و یداند   طمع و حرد از برخاسته را حقارت و خواری دیگر جای در و

 باد نامنتفع جهان در همیشه                  وجودا خیزد طمع از مذ ت

 (8/523باد)انوری طمع بر رکنی  عنتهای زردی                که مرد روی به آرد طمع
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 و شتتمارد می انستتان آزادگی و شتترافت مایه را قناعت کلی طور به او .داند می قناعت را آز و حرد از نجات راه انوری

 او روح اما آزادگی استتت رنج در پیشتته قناعت انستتان  ند هر انستتان، ذ ت و حقارت موجب را خواهی زیاده و حرد

 :می باشد محفوظ

 آگاه جهان این نی  و بد شناه                            وز کرده عقل دریای به ای

 سیاه خویف سرخ روی کنی پلید                          ه خویف پاك طبع کنی  ون

 (8/176مخواه)انوری سرکه سفله هیچ در خویف                      وز دیده خون به زن فرو نان

 

 مليت: روح اعتراض به ضعف

 کهن کم  روایات با آنان .زدند سازی نسب به دست ایران بالد در خود حضور نمودن مشروع برای ترکان که شتد  گفته

 به وانتساب نسب که شرف -را ایرانیان توجه تا کردند تالا رسد، می فریدون فرزند تور، به ترکان نسبت اینکه بر مبنی

 به رو نیز نژادی ی عقیده این دو ت سامانی زوال از بعد و کنند، جلب -یدانستند   پادشاهی شتر   را قدیم های خاندان

 فراموا پادشاهی برای نسب شرافت و اندیشه آمدند؛ سرکار بر یاصتل  ب نوخاستته  غالمان یا ترك قبایل و رفت نابودی

 کار اندیشه، این رواج .داد دینی اندیشه به را خود و جای شد ضعیف ششم قرن در ایران در ملیت اندیشه بنابراین شتد، 

 ایران بزری مشاهیر و پهلوانان استهزاء به ششم و پنجم قرن که گویندگان رسانید جایی به را کهن اصول به اعتقادی بی

 ملیت اندیشه ضعف ی دوره باید را ششم قرن کلی طور به .شمردند دروغ های را افسانه کهن نهای وداستا زدند باستتان 

 .دانست ایران در

 احادیث ایرانی و روایات از داشتتتند ستتعی همواره نژادی های عصتتبیت کنار در ترکان اینکه بر وقوف با ابیوردی انوری

بتواند  تا استفاده کنند توران داستانی پادشتاه  فریدون فرزند تور از استم  این اشتتقاق  و توران خود مقر و منشتأ  ی درباره

 آنان بر دانستتتند ستتلطنتی می قدیم های خاندان به انتستتاب و نستتب شتترف را پادشتتاهی شتتر  که ایرانیان بنابرعادت

 :می کند مدح  نین را او سنجر به خطاب کنند حکومت

 یکسر ویران را ایران دارد روا آباد                       کی توران سرتاسر د ف از شد  ون

 (7/827فر)انوری افریدون خسرو  قا منو هر عدل                   وی کسری پادشه بقا کیومرث ای

 یا:

 (7/651نوشروان)انوری عدل تو زعدل افریدون                       تشبهیست فرّ تو زفرّ است حکایتی

 :می بیند طغر تگین نسبت در را فریدون یا

 (7/622 تگین)انوری طغر نسبت در خویشتن ببینی جهان           تا اندر کن نظاره بیا گو فریدون گو

 یا:

 (7/669رستم)انوری کمان از زه ببرّد حسد از بخشف                ابر کمان دستت آرد زه در که آنجا

 

 :می داند باالتر و برتر رستم صد از را خود ممدوح قدرت و حمله دیگر جایی در و

 (7/525تولی)انوری حاتم و رستم صد قبا ی  در دهی          خسروا بیمنّت جمله پذیری شرکت بی حمله

 :میداند بهتر رستم و حاتم و کسری از را او شاه پیروز مدح در رباعی ی  در و

 گره   بگشاد جود به زکان که حاتم      زه                 به کرد او عدل کمان که کسری

 (8/7281به)انوری ی  هر درین سه هر از شه زره              پیروز  و کردی خود گرز به که رستم



 131-686، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره  

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

324 
 

 :بیند می خویف نیاکان آثار از عتر رفی را ممدوح کاخ یا

 (7/979درگاه)انوری ی آستانه ترست رفیع مل                    ترا اندر کسری ایوان ی آسمانه از

 :کمانگیر آرا بر زدن تمسخر باالخره و

 (7/639زدوکدان)انوری ترکف تو زبیم را                        نشناختی کمانت و تیر بدیدی اگر آرا

 و ابیات فراوان دیگری که به د یل اطناب بحث خوانندگان گرامی را به دیوان انوری ارجاع می دهم.

 

 حكومت: دستگاه در اعتراض به فساد

 برداشتن کرد و می آشکار شدت به را خود شتو   آثار و یگرفت   قوت روز به روز که دیگری اجتماعی خطر دوره این در

 مال و برجان و فرمانروایی مرد  بر کسانی معموالً هی دور این در .است بوده فرمانروایان و امراء از نسب و حستب  شتر  

 به که نیز دیگران آن و بودند گذارنده غالمی به ستتلطانی و امیر نزد را ی  مدتی هر که هاند داشتتت حکومت مستتلمانان

 جز که هاند بود وحشی و بیابانگرد مردمی آوردند می دستت  به حکومتی و تاخته ایران می بر زردپوستت  قبایل همراهی

 از یا و زشت سوابق با یا که مرد  قبیل این از فرمانبرداری» اند. یدانسته نم دیگر کاری و غارتگری کشتار و زدن شمشیر

 ارزا اندك اندك اند، یشتتده   ستتوار ایرانیان گردن بر و گرفته می دستتت به را حکومت زما  غارت و و قتل  پاول راه

 (782، 7636، 8صفا،ج«.)کرد یاعتنا ب انسانیت اصول به را مرد  و برد میان از را ملکات اخالقی

 نارضایتی این و نبوده راضی مردمان اینگونه نابستامان  حکومت از که خوریم می بر ابیاتی یا و قطعات به انوری اشتعار  در

 :کرده می بیان شعر زبان به را

 را   برم  جوانمردان و آرای عا م کشتی         شهان جفا راه از که کرد  فل  با خطابی

 (8/571را)انوری سگ شرف صد برایشان باشد خرد روی از جمعی      که کف در نهادی خود عقد و حل زما 

 :کند اواشاره برکشیدگان و گماشتگان رفتار از ای گوشه به شود می نا ار خویف ممدوح مدح الی البه در شاعر یا و

 محتسب دزدان و بودند شبان گرگان دستگاه                  مدتی کان دل، دریا ای تو دور در  ه گر

 روی اندر کشید         فتنها شد ذو شجون  قصدها شد منشعبو اندرین دوران که انصاف تو 
 سایه مفکن بر حدیث انقالبی کاوفتاد                   کان نه اول حادثه است از روزگار منقلب
 در خم دور فل  تا عدل باشد گوژپشت              عافیت را کی تواند بود قامت منتصب         

 (8/587)انوریبر اضطراب                   زانکه کان پیوسته محبوبست و دریا مضطرب کان و دریایی بنه در حبس دل

 :گوید می یکند   حکومت مرد  بر نادان و ظا م مردی وقتی و

 را                دونی کشید بر فل  کرد              به  ه روزگار که نبینی می

 (8/574را)انوری ... فراخ خر  نان کرد                      آن مسلط آدمی سر بر

 :را نها آ گدالی احوال و آورد می دیدما فرا را روزگار آن وا ی های از تصویری قطعه این در و

 حیاست                       بی گدایی ما شهر وا ی کاین ابلهی                  گفت با زیرکی روزی که شنیدستی آن

 ؟!نواست و بری سا ها، بل روزها، را ما  و صد       ای تکمه کالمف کز، آن گدا باشد  ون :گفت

 کجاست؟             از جا آن که دانی نوا و بری همه های       آن کرد آنجا از این  غلط !مسکین ای :گفت

 شماست ایتا  خون ستامف یاقوت و است                عل من اطفال اش  طوقف و مروارید درو

 ماست زان استخوانف مغز به تا بکاوی ست               گر خواسته ما از پیوسته سبو آب تا که او

 رواست را حقیقت ی  باشد نا  ده گر که یخراج          زان خواه عشرخوان خواهی است، کدیه خواستن
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 (8/582گداست)انوری قارون گر است سلیمان گر خواهد که خواهندگی           هر جز نیست دیگر  یز گدایی  ون

 :برند سر به عنا بالد در باید که است معلو  آزادگان حال طاند مسل مرد  بر پست و دون افراد  نین وقتی و

 (7/19است)انوری پا هنگ ردیست نه احرار                       اکنون اختیار گردن بر

 ویا:

 (8/259نیاید)انوری می بال جز آزادگان حوادث           بر بالکز با انوری بساز 

 می خوبی نمایف به را آنان از ی  هر روحیات و اخالق و کرده مذمت را روزگار آن دیوان اصتحاب  انوری زیر قطعه در و

 :دهد

 مأیوسیست و عجز  ه این خاموشیست                     صاحبا و حلم  ه این خسروا

 افسوسیست مشتی دست در مل   آن                            از نیاید افسوستان آخر

 روسیست کافر پیر  ون کار                             راست به نیست که نالبی اوال

 سا وسیست و روی سیاح مستوفی                                  نی  کمال این ثانیا

 جاسوسیست و منهلی سر رعناریف                                 بر قوا  این ثا  ا

 ناموسیست و حیلیتی و                            مردکی دهن گنده کریم این رابعا

  پلوسیست رهزنان از رازی                                 بتر محمد این خامساً

 بعلوسیست کوه  و گرانی غر                               کز مفسد ثقیل این سادساً

 (531-8/533)انوری...کاووسیست نژاد از کبرست                          گولیا و کرشمه و ناز همه

 را دوره و این ریزند می پی یها ناامن و غارت و قتل و یگسترند   بیدادگری و ظلم بسا  که هستتند  افراد گونه همین و

 :شود می دیده انوری ابیات این در آنچه یعنی .دانست ناامنی و آزار و وغارت قتل دوران باید

 نهاده   سر بر سبزه  ون دست نهاده                      یکی دل بر ال ه  ون داغ کی

 گرفته مادر دست دوان کرده                       گروهی تکیه پدر بر نوان گروهی

 (7/965گرفته)انوری مقطّر خون مژگان                         شمروار زباران اسیران کنار

 مال به و تخطی آزارها و پیاپی تهای غار و قتل .ببینند آرامف روی ایرانیان که بود وقتی کمتر ممتد دوره این تما  در

 برد بین از تدریج به آنان بود میان که را اعتمادی و ایرانیان باطنی آرامف وضع این و بود شده معتاد امری مرد  جان و

 .مردمان بگشاید آزار به دست بخواهد گاه هر که داد اجازه خواهی خون و سرکف هر به و

و  ههای اکابر خان تا رجال و وزیران ههای دستتتگا و امیران و پادشتتاهان دربارهای از را ایران جای همه عهد این در

ههای  دستگا آنان در نفوذ بیشتر  یکن بودند گرفته فرو ترك غالمان خاصه غالمان از بسیاری شمار را متمکنین و اشراف

 و جور از ا بته و گرفتند قرار می استتتفاده مورد کارها این نظایر و عوارض و ما یات اخذ و جنگ برای که بود دو تی

 ...رساندند می رنج ها را مردمان و نمی کردند دریغ مرد  به نسبت عدوان

 برد نتوان عدل بوی همی بگرفت                          که  نان جهان یکسر جور

 که نفس حادثه راست                       می شناسم که فاعلیست نه خرد وز بزرگی
 وز طریق دگر شناخته ا                                 که ره جور جابران بسپرد 
 (8/549)انوری ماند ی   یز اینکه او  و بکرد                     تخته ی دیگران  را بسترد...

 می را خواستار او عزل شاعر می کنند حکومت مرد  بر ظا م افراد همین زمره ی از شتهاب  خواجه  ون حاکمی وقتی و

 :گردد
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 را دزد منحوس شهاب  کن زود              مغرول فرست والیت به نایبی صدر ای

 را مزد بهر از بکن او شمار برد                  آخر می افسوس به بیشمار زرهای

 (8/573را)انوری مزد به زن این بکف ببر، من او                     فرمان همچو نگردند د یر دیگران تا

 بیف  ه اگر و بودند فاسد مردمی غا باً داشتند حکومت ایران بر عهد این در که سالطین و امرا7» ÷

 بی و عیاا، شرابخوار رحم، بی مردمی معموالً و داشتند بسیار اخالقی نقال  مزیت این با  یکن هاند بود فاتح و جنگجو

 بر آنان  که بودندتر بیگانگانی اینان زیرا استتت طبیعی امری این و بودند مرد  مال و جان به متعدی ستتفاك، حفاظ،

 مردمی و و بنده برده نظر به را آنان و بدوشند باید  نانکه را شدگان مغلوب کردند ستعی  و یافته تستلط  ایران سترزمین 

 (34: 7636، 8صفا،ج«)بدانند. شایسته مغلوبین، درباره را عملی گونه هر و بنگرند منکوب و مخذول

 از که یکی افتاد می اتفاق گاهی یستتوختند   افراد این وحشتتیگری آتف در گوناگون یهای همشتتهر و افراد همچنانکه

 شعر در افراداین  ظلم و وحشیگری از ای نمونه و شد می شکنجه و گرفت می قرار خشم مورد خواد طبقه از و بزرگان

   میل را انوری از ممدوحان یکی  شتتم وحشتتیگری ستتر از افراد همین از یکی وقتی جمله آن از استتت منعکس انوری

 :می سراید  نین این ای قطعه که شود می متاثر آنقدر شاعر و یکشد

 ا  بدیده نیکو معنی تو هی دید داد                         در خدای را د م که ای بدیده شاها

 ها    گزید جهانت دو بر که کسی ای بیافرید                        گفت شریفت ذات کردگار  ون

 ها  پرورید خودت برای از که کنی                    زیرا نگه غیری به که نیم بدان راضی

 ها  آفرید خویف دیدن بهر تو ان جهان                              و دیدن پی ز جهانیان  شم

 (8/313کشیده ا )انوری در من که غیرتست کحل مدان          کان جهان اندر کس زهیچ آن تکحیل

 :است متجلی بیت این در خالفشان کارهای و افراد اینگونه جور و ظلم باالخره و

 (7/755بردار)انوری را یکی کرد همی خیره سبب حبس          بی در را یکی داشت همی بسته گنه بی

 

 

 وفا: و مروت اعتراض به قحط

 به مروت منسوخ شدن و وفا گشتن معدو  از سخن روزگار آن شتاعران  گفتار در که آمد ستبب  اجتماعی عوامل اینگونه

 می شعرا شعر در ستخنان بیشتر  اینگونه از شتویم  می نزدی  دوره این اواخر به پنجم قرن اواستط  از  ه هر و آید میان

انوری است که در کمبود قحط وفا و مردانگی داد سخن به میان می آورد و  شتعر  استت  جمله آن از و گرفت ستراغ  شتود 

 اعتراض و شکایت خود را این گونه ابراز می نماید:

 نگشاید جفات جز خسان وفاست                 زین قحط روزگار انوری

 (8/291ننماید)انوری  جفات جز نگشاید                 عاقبت جفات جز خسان زین

 ابیات: این در یا و

 کجاست    غمخواری خروارست به کجاست                 غم وفاداری عا م همه در

 (8/118کجاست)انوری خاری گلی روید نمی وفا                           گر باغ در ایا  اندرین

 یشود: نم پیدا انسانیت و مردمی دوران این در اصوالً و

  یست مرد  که ا  بدانسته که آن مرد                        از دگر خویشتن مرا نیامدست

 (8/535کیست)انوری مرد  که دهم نشانت نی  بخت شود              و  ه مردمی روی از دهی نشان گر 
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 است که نشان دهندة قحطی انسانیت می باشد: قطعه این در روز آن اجتماع از نموداری و

 کجاست              انسانی آفاق در که داند نمی گرفت                  کس دد و دیو بود را آدمی مسکون ربع

 کجاست بارانی و کو فتحبابی گویی دانشست                     ند قحط و دین خشکسال دور دور

 کجاست سلمانی که کن تعیین تو مسلمانی جهل                   گر بوجهل صد حال اندر بنمایم ترا من

 کجاست پنهانی گنج من در که زن می زن  برکشید                       تو عا م خاك از کمال بی  آسمان

 (8/583کجاست)انوری طوفانی نوح  ون داعی دریغا آمدست                ای وقت دهد غسلی اگر طوفان را خاك

طبقات مختلف اجتماعی نیز در دیوان انوری به وفور یافت می شتتتود که به نمونته هایی دیگر از اعتراض به اشتتتخاد و  

 صورت گذار به ذکر  ند نمونه اکتفا می نماییم:

 

 در شكایت از پادشاه و توقع تلطف:

  ون بری های طوبی طبعم به نا  تو            ی  روی بر ثنا و دگر روی بر دعاست
 اطراف باغ عمر ابدا دهر پر نواست    در خاطر  که بابل بستان نعت توست       

 (8/583با بری و بانوای  نین بنده ای  و من         هر روز بی نواتر و بی بری تر  راست؟)انوری،

 

 در اعتراض و شكایت و طلب احسان از مخدوم:

 ای خداوندی کز غایت احسان و سخا                         ابر در جنب کفت باطل و دریا زورست
 جود و بخل از کف تو هر دو مخنث شده اند                        مگرا طبع سقنقور و د  کافورست...
 با  نین سابقه کس را بچنین روز که دید                       کز غم راتبه روزا  و شب دیجورست

 فالن بی نورستسعی کن سعی کن در باب  نین خدمتکار                    که ز تقصیر فالن کار 
 (8/595اندرین شدت گرما که ز تاثیر تموز       بانگ جزد از تف خورشید  و نف  صورست)انوری،

 

 در اعتراض و شكایت از ظلم فلک:

 اگر عا م سراسر ظلم گیرد                        نباید هیچ مظلو  از فل  داد
 (8/522ت بر نجو  و بر فل  باد)انوری،همه ظلم از نجو  و از فل  دان                 که  عن

 ویا:

 کی بود کین سپهر حادثه زای                          جمله از یکدگر فرو ریزد
 در جهان بوی عافیت نگذاشت                          ند از این رنگ فتنه آمیزد

 (8/326برخیزد....)انوری،برنخیزد مگر بدست ستم                             من ندانم کزین  ه 
 و باز اعتراض و شکایت  از دهر:

 جفای گنبد گردان به پایه ای رسید                          کز آن فرازتر اندر ضمیر پایه نماند
 از آفتاب حوادث  نان بسوخت جهان                        که کوه را بم ل دستگاه سایه نماند

 (8/376یف درو            بهم سرایه توان داد و هم سرایه نماند)انوری،طمع ببر ز سرالی که نظم ع
 ویا:

 بخدایی که قدر قدرت او                                ماه را عاجز محاق کند



 131-686، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره  

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

376 
 

 کاین دل ریف آرزومند                                تا که باوصلت انفاق کند
 (8/386ور کند شادی نفاق کند)انوری،                گر زند خیمه بر دروغ زند             

 در اعتراض و نکوهف فل :

 آسمان آن بخیل بد فعلست                         که ازو جز که فعل بد نجهد
 نان و آبف مخور که هر که خورد                 هرگز از دست او بجان نرهد

 (8/384پس بهر دانه بیست باز دهد)انوری،    خاك از او به که گر کسی بم ل              
 و ایضا:

 یکچند روزگار نه از راه مکرمت                         بر ما دری ز نعمت گیتی گشاده بود
  ون  یز اندکی بهم افتاد باز برد                         گفتی که نزد ما بامانت نهاد بود

 کز مادر زمانه  بتدریج زاده بود                     و امروز هر که گوید  آن نیم ثروتی  
  ون با تو نیست گویمف آن بازخواست زود           گولی دهنده از سر جودی نداده بود

 (8/368گردون  و سگ بفضله خود بازگشت کرد          بیچاره او که کارا با این فتاده بود)انوری،
  اعتراض به روزگار:

 انه که هست                    آخر کار هوشیاران شکراندرین دور بی کر
 (8/356نعمتی کان بشکر ارزد  یست                     پس مه اندیف هم مصحف شکر)انوری،

 شکایت از زمانه:

 گر نیستی زمانه بجنگ و نبرد خلق                     پیوسته با زمانه کجا در نبردی
 در جوی آسیا متوطن نگردمی                   ور آسیای  رخ بر غمم نگرددی 

 آب مراد زیر پل کس نمی رود                     ور نه قفا ز ورطۀ طوفان نخوردمی...
 بر هر که عرضه داشتم از من کرانه کرد                        گویی که صورت غم و تیمار و دردمی

 گر خواجه شهر یار نبودی  ه کردمی       از خواجگان سهر  و یاری نیافتم            
 (8/194آزاد کیست حلیۀ مردان و ای دریغ                 آن دستگاه کو که من آزاد مردمی)انوری،

 

 در شكایت از ممدوح:

 دراز گشت حکایت دراز دستی ما                   سپید گشت بی  ره سپید کاری برف
 خت                هوا و آب دو بحرند پر عفونت و ژرفزمین و آب دو فعلند پر منافع و س

 فغان من همه زین عیف تل  و روی ترا               نانکه قلیه افعی خوری بریق ترف...
 بصد هزار تکلف به خدمتف برد                   قصیده ای که نه نقدا عیار یافت نه صرف

 (8/335خبر نکرد مرا بعد هفته ای بدو حرف)انوری، ز عرض کردن و ناکردنف  نانکه کنند          
 و همچنین   :

 ایا رادی که اندر ناف آهو                  ز بوی خلق تو خون می شود مش 
 (8/332ترا دستیست  ون دریا گشاده            را بر من فروبستی  نین خش )انوری،

 و ایضا:
 در خدمت تو دستار نرسد گرد سر فراز همی               خواجه 
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 (8/326از گریبان من نداری دست              تا دگر دامنی بدست آر )انوری،

 

 اعتراض به قضا و قدر و بخت خویش:

 ای زمین را ز بهر خدمت تو                 آسمان بارها ثنا گفته
 وی با ماس خاطر وقاد                  در اسرار اختران سفته

 خاطر تو                    بوستان کمال بشکفتهز اعتدال بهار 
 دامن همت تو گرد فساد                 از محیط فل  فرو رفته

 من ز بیداری قضا و قدر                روزها همچو بخت خود خفته
 (8/173تو نپرسی که آخرت  ون زد             بر زمین آسمان آشفته)انوری،

 

 ست پادشاهان:در اعتراض شعرا به خسا

 مرا پیا  فرستی همی که پرسف تو             و شم دار  بر من سال   ون نکنی
 (8/153کشند پای بدامن درون بلی شعرا               و دست بخششت از آستین برون نکنی)انوری،

 

 در شكایت از وزیران:

 تو وزیری و منت مدحت گوی                 دست من بی عطا روا بینی
 (8/151شو وزارت بمن سپار و مرا                     مدحتی گوی تا عطا بینی)انوری،

 
 

 نتيجه گيری:

 

با غور در دیوان انوری و بررسی موشکافانه شعر دوره  و عصر انوری)دوره سلجوقیان( که غا ب برتر ،شعر مدح می باشد باز 

نمود پیدا کرده و به هر صنف و جماعتی حمله کرده است که هم اعتراض به عوامل و موضتوعات مختلف در دیوان انوری  

 این اعتراض پس از توضیحات کلی باال به موارد زیر منجر شده است:

 .سخن را نباید در مدح ناالیق ها بی ارزا کرد  7-

 .،فقط از خدا کم  بخواهید نه از حاکمی فقیر و فرومایه -8

 .پرهیز از خدمت دونان و ناشایسته ها - 6

 .پرهیز از سرودن اشعار مدیحه آمیز در مدح ناشایسته ها -9

 .شعر سرودن برای دریافت صله -5

  شهرت یافتن شاعران به گدایی و دریوزگی -3

 طمع دنیا شاعران را در خدمت حاکمان خوار کرده است -1

 کسی که برای رسیدن به قبا به امیران نزدی  می شود، درخور قفاست  -2

 در خرید و فروا نقد بازاری  -4

 .رواج مسخرگی و مطربیاعتراض به -72
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 او اعتراض به زن و تحقیر -77

 مذهبی مشاجرات و اعتراض به تعصبات -78

 اخالقی فساد اعتراض به رواج -79

 خساست و اعتراض بخل -75

 اعتراض به  اپلوسی و سخن  ینی و نمامی -73

 شکایت از بخل مرد  روزگار-71

 نااهالن و تنهایی خود.شکایت از -72

 شکایت از بخت بد خویف.-74

 شکایت از ستمگری و بخل  آسمان.-82

 شکایت از بی وفایی معشوق.-87

 شکایت از بیماری-88

 شکایت از پیری.-86

 شکایت از فضل و هنر خویف.-89

 شکایت از دوست و پدر.-85
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