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Abstract 
If we consider part of resistance literature as a protest to the ruling 

class, undoubtedly poor and needy people are the most prominent in 

this respect. By examining literary texts, one thing which is strikingly 

prominent is the way of protesting, in addition to the courage and 

dignity of this group. The purpose of this article is to look more 

closely at the objections raised in the literary texts of the fourth 

century until the end of the seventh century and a common feature of 

these political criticisms. By studying poetry and prose texts, common 

features were seen in most of the works, and the results of the surveys 

showed that the objecting method of old women, farmers, dervishes, 

ascetics, and even crazy people, is based on dialogue and debate, of 

course, an unequal debate that on one side of this is usually a powerful 

kingdom, and the other is a widow or a dervish one. These debates, 

which are generally pursued by the king and start with the intention of 

humiliating is  followed up by the second party, who first shows 

himself unwitting, and are ended in a marvelous way in his favor. The 

reason for the superiority of these eloquent poor people is having 

eloquence and rhetoric in their speech, and their words are mostly 

adorned with verbal and spiritual ornaments. Here are some examples 

of these debates. 
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1. Introduction 

Resistance literature exists in all types of literary genres and has its 

specific features considering the literary genre. In Persian, it could be 

assumed that protest literature has its roots mostly in religion, 

mysticism, morality, epic and facetiousness. For instance, in Persian 

literary prose in 4-7
th

 century AH, it has occurred that a commander 

started a conversation with the poor and oppressed in order to amuse 

himself and teased them by bragging about his authorities. These sorts 

of conversations that firstly initiate with the intention of teasing on 

behalf of the commander, mostly were used to face the addressee's 

indifference; however, at the end, the mentioned addressee, prostrated 

the mighty rival by an effective talkback. 

 

2. Discussion 

The common point of the debates between the kings and the noble 

oppressed is their victory in eloquence and fluency, which is 

accompanied by some kind of verbal beauty. What makes the poor 

and the oppressed win the debates is their application of all kinds of 

figures of speech that are reflected in the prose. The following essay 

will discuss eloquence and rhetoric features that exist in political and 

critical debates. 

 

3. Conclusion 

Following conclusions could be derived from the present study: 

1- A considerable part of protest literature existing in the prose has 

been formed based on conversations and debates even though in short, 

and the protestors are mostly the poor including old thorn gatherers, 

dervishes and the pious, secluded sages and widows who have 

recognized eloquence the best fighting weapon. It is worth mentioning 

that poets, ministers and knights have had a role according to the 

literary genre.  

2- The mentioned debates are not between two real people. 

Sometimes, the addressee is an imaginary person, maybe a written 

letter. Sometimes the protestor has secluded himself and has a 

personal debate. 

3- Although the protestors do not hold a high social class and the 

king's purpose is to tease and humiliate them, the mentioned 

conversations have ended in favor of them and against the king. 



 

 

 

 

The Role of Debate in Political Protests Expression Contemplating … 

115 

 

 4- The poor's resistance literature, among whom even the demented 

exist, is adorned by rhetoric, eloquence and figures of speech, each 

of which has played an essential role in the appeal of the protestors' 

language: synonymy, paradox, simile, positive interrogation, allegory, 

symbol, irony, etc., to name a few.  
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 پایداری ادبیاتنشریّۀ 

 انسانی علوم و ادبيّات دانشکدة

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه

 1398پایيز و زمستان  یکم، بيست و شمارة یازدهم، سال

 
 نقش مناظره در بیان اعتراضات سیاسی

(ه.ق) 7-4با تأملی بر متون ادبی قرن   
پژوهشی(-)علمی  

1مریم بلوری  

 چکیده
ی را اعتراض به طبقة حاکم بدانيم، بدون شک پابرهنگان و فرودستان اگر بخشی از ادبيات پایدار

کند و آن گيری خودنمایی میدر این راه پيشتازند. با بررسی متون ادبی، یک چيز به نحو چشم
افزون بر جسارت و شهامت این گروه، شيوة اعتراضات است. در مقالة پيش رو هدف این بود تا 

مطرح شده در متون ادبی قرون چهارم تا پایان قرن هفتم هجری  با دقت بيشتری به اعتراضاتِ
های شود. با مطالعة اشعار و متون منثور، رگهپرداخته و ویژگی مشترك این انتقادات سياسی شناخته

ها نشان داد شيوة اعتراضی پيرزنان، خارکنان، شد و نتيجة بررسیمشترکی در بيشتر آثار دیده
وگو و مناظره استوار است، و البته مناظراتی در دو کفة وانگان بر گفتدرویشان، زهاد و حتی دی

ال قبا  زن یا درویشی یکنابرابر، که یک طرف آن معموالً پادشاهی است مقتدر و طرف دیگر بيوه
است. این مناظرات که عموماً از جانب پادشاه و با قصد تحقيرآغازشده، به دست طرف دوم که 

گيرد. انگيزی به نفع او پایان میشود و به شيوة شگفتگرفته میا نشان داده، پیاعتنابتدا خود را بی
ست که از آن برخوردارند و سخن علت فرادستی این فرودستانِ حاضر جواب، فصاحت و بالغتی

هایی از این مناظرات به دست است. در ادامه نمونهها عمدتاً به زیورهای لفظی و معنوی آراستهآن
 .ایمداده

 
 متون ادبی، ادب اعتراض، مناظرههای کلیدی: واژه
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 مهمقدّ -1

تفکر و اندیشة پایداری و مقاومت، در تمام انواع ادبی جریان دارد و با توجه به 

کند. برای مثال در متون های خاص خود را پيدامیموقعيت خاصِ آن نوع ادبی، ویژگی

نماید، نظير آنچه آموز و اخالقی رخ میغنایی عاشقانه، این پایداری در قالب حکایات پند

خوانيم. درحالی که در عرفان، افزون بر آن می ليلی و مجنوندر داستان تاجدار مروی در 

گذارد، بخش حکایات اخالقی، که بر مقاومت و ایستادگی در برابر زورمداران انگشت می

ا نفسِ سرکش اختصاص مستوفایی از آن به مقاومت انسان در برابر دشمن درون و مبارزه ب

دارد. یکی از زیباترین مناظراتی که در متون ادبی به یادگار مانده و در نوع تعليمی قرار 

تا به « پای از حد گليم برون کرده»است وقتی به قول خودش « ناصرخسرو»گيرد، مناظرة می

د بداند خواهدانسته است. او میگزاری نمیاستقبال دوست عزیزی برود که راه و رسم حج

قدر در مبارزه با نفس توانمند بوده که در صحرای عرفات از آیا دوست کریمش آن

کرده، از طواف مالئکتان هم معرفت به او نسيمی برسد. آیا وقتی چون ظليم، هروله می

یادکرده است... در ادبيات حماسی هم، گاه به لطف و گاه به قهر، این مقاومت و ایستادگی 

و سایر پهلوانان گرفته که  «رستم»است. از جسارت ای پيداکردهة گستردهلحاظ شده و دامن

که خود قربانیِ شاه « بزرگمهر»اند تا وزیرانی چون ایستاده« کاووس»خردی در برابر بی

ها دارند. هرچه هست فرهنگ و ادبيات ایرانی از دیرباز با اند و در این باب سخنعادل شده

 در اعتراض ادب آغازگران»است. و ادب اعتراض آشنا بوده انواع مقاومت و ایستادگی

 ... هستند غزنوی سنایی خسرو و ناصر پنجم، تا سوم در قرون برجسته طور به نظم حوزة

 عطار شروانی، خاقانی گنجوی، نظامی چون ایفرهيخته شاعران این دو، از پس

..« .پند و و زهد در) سعدی فرغانی، الدین سيف محمد بلخی، الدین جالل يشابوری،ن

 توانمی هم فارسی زبان در ادب و شعر مضمون انواع ميان از(. 157: 1389دار،)پشت

 ماسه، اخالق، تصوف، دینی، هایآموزه موضوعات داروام بيشتر ادب اعتراض که گفت

در قرن هشتم اوج « حافظ»(. این اعتراضات با شعر 159 )همان: است بوده و هزل هجا

کند تا اینکه در دورة مشروطه، یک بار دیگر این از آن کمی تنزل می پس .گيرد می
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شود. نوع ارزشمند و غاییِ آن هم به دورة معاصر و ادبياتی اعتراضات از سر گرفته می

 اختصاص دارد که در جنگ تحميلی و پس از آن خلق شد.

عِ سياسی، و ترِ ادبيات اعتراض، از نوآنچه در مقالة حاضر مسئلة ماست بررسی دقيق

سوی افراد معترض است. باید گفت در مواجهه و های مختلف، و در عين حال همشيوه

مناظرة زیردستان و شاهان، افراد معترض مرحلة بيزاری از طبقة حاکم را پشت سر گذاشته و 

بينند و اگر اميری تصادفی بر سر اند. گویی که شاه و امير را نمیبه بی تفاوتی رسيده

خواهند که زحمت را کم کند. اگر شاه سبز شود، با جرأت و جسارت میراهشان 

 وگویی کنند، حاصل این مصاحبتِ اجباری و معاشرتپاپيچشان شود که با او گفت

ناخواسته، خواری و به هم ریختگی شاه و عمدتاً تلنگر به او و یادآوری روز جزاست. 

برند و خنجر کالمشان ی بهرة کافی میهای کالمها در همين مراودات از زیباییگاهی آن

ها نکنند. در دهند تا شاه و همدستانش دیگر هوس نزدیکی به آنرا به زهر صنایع آب می

های هایی از متون ادبی خواهيم پرداخت که زبان اعتراض به نوعی با آرایهادامه به نمونه

 است.ادبی آراسته شده

چاپ رسيده است. در ادامه به تعدادی از  در حوزة ادبيات پایداری آثار مختلفی به

است یا این سير را در متون شود که یا تعاریف کلی مدنظرشان بودهها اشاره میمهمترین آن

 اند:کردهکهن ادبی دنبال

به  1370دار در سالاست که علی محمد پشت نام مقاله ای« ناصر خسرو و ادب اعتراض»-

ناصرخسرو در نکوهش شاعران درگاهی  بيان اعتراضیِه ایشان در این مقاله بچاپ رساند. 

است کتابی با همين نام نيز از این نویسنده در سال  گفتنی پردازد.و نيز اميران جاهل می

چشم انداز »با عنوان  1389 دار درد پشتمحمّ مقالة دیگری از علی چاپ شده است. 1385

است که شدهصی علوم ادبی چاپدر مجلة تخص« آزادگی و ادب اعتراض در شعر فارسی

در این مقاله، نویسنده اگرچه تاریخچة مختصری از ادب اعتراض پيش روی مخاطب 

کند، بيشتر توجهش به .. اشاره می. های طنز و هجو و هزل وگذارد و به شيوه می

 ناصرخسرو و سنایی است و بيشتر کوشيده تا جمع بندی موضوعی از ادب اعتراض داشته

 ندان به جزئيات روش شاعران و نویسندگان توجهی ندارد.باشد و چ
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 چاپ به آن ةمجموع سه تاکنون که پایداری ادبيات همایش مقاالت مجموعه در-

 هایی گوشه به یک هر که شده آراسته طبع زیور به ارزشمندی های مقاله است، رسيده

 اند. پرداخته پایداری ادبيات ةگستر و قلمرو از

است، به دقت تمامی شدهنوشته  1393که در سال  ایهراسانی در مقالاميری خهمچنين  -

تعاریف و کاربردهای ادبيات پایداری را از آغاز تا به امروز بيان نموده و ضمن تعاریف 

را از همة تعاریفی که برای ادبيات پایداری شده، *تعریف غالی شکری خود و دیگران، 

هم به زمان بی مرز برای انتقال سندة دیگرِ مقاله، به زعم او و نویچون  ؛داندتر میکامل

فرهنگ پایداری اشاره دارد، هم متجاوزان داخلی و خارجی را مدنظر گرفته و هم بازتاب 

حوادث را در حوزه های چهارگانة سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع در قالب ادبيات و 

 (.29: 1393،خراسانی و هدایتی اميری)زبان ادیبانه مطرح کرده است. 

به چاپ رسيده،  1393محمدرضا صرفی هم در مقالة گسترة ادبيات پایداری که در سال  -

.. بررسی .رد پای ادبيات پایداری را در همة انواع ادبی، از آئينی و حماسی و عرفانی

 است. کرده

ها در بيان اعتراضات ها و حاضر جوابیاست تا ظرافتدر مقالة حاضر سعی بر این بوده

های تواند به انواع آرایهسياسی مورد توجه قرار بگيرد تا مشخص شود زبان اعتراض می

 ،بنابر این ؛زهری بر جان مخاطب جائر نفوذ کند همچون ،ادبی آراسته باشد و در عين حال

گویی و حاضرجوابی کسانی است که تأکيد ویژة نویسنده در این مقاله، مناظرات، بداهه

عی مناسب و سواد کافی ندارند، از حکمت و خرد خاصی در اگرچه موقعيت اجتما

 سرکوب حاکمان برخوردارند.

ادبيات پایداری، الزاماً ادبيات ميدان جنگ و دفاع نيست، گاهی حربة زبان عليه یک 

شود یا تفنگی که سينة افتد تا سالحی که به کمر بسته میحاکم ستمگر بيشتر کارگر می

ر متون ادب فارسی، گاهی اعتراض به حاکمان و زورمندان، با گيرد. ددشمن را نشانه می

طنز  های بيان،حتی اگر شيوه ؛استآتش سينه و آه جانسوز فرودستان و مظلومان مسلح شده

است و ای لفظی و معنوی آراسته..باشد. گاهی کالم شخص معترض به آرایه.و هزل و
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گيرد. ر، شيوة مبارزه و اعتراض قرار مینيازی و قناعت و عدم تمکين به شاه و وزی گاهی بی

ایم که بيشتر بر پایة مناظره استوارند و های بيان اعتراضی پرداختهدر مقالة حاضر به ظرافت

فصاحت فرودستانِ حاضرجواب، حاصل هنرهای لفظی و معنوی است که کالمشان را جان 

شده، از زاویة صنایع و جا که مقاالت تاکنون نوشتهاست. از آنو نيرویی مضاعف بخشيده

اند، نگارش این مقاله های ادبی به موضوع ادبيات پایداری و ادب اعتراض نپرداختهآرایه

 نمود.ضروری می

 
 بحث -2

بسيار اتفاق افتاده که اميری از روی تفریح و برای  متون ادبی مادر حکایات 

از حاکميت بگشاید و  انداختن فرودستان، سر صحبت با این جماعت زیر ستم و نفور دست

وگوها که ابتدا با قصد تمسخر و از جانب شاه ها بکشد. این گفتبزرگی خود را به رخ آن

اما در ادامه، کار به جایی  ؛شود، معموالً با بی اعتنایی طرف مقابل مواجه استآغاز می

حریف کشد و با ضربتی کاری آور خنجر کالم از نيام بيرون میرسد که زیردست زبان می

آورد. این تقریباً فصل مشترك بيشترِ مواجهات و مناظرات پادشاه و مقتدر را از پای درمی

فرودستان آزاده است که معموالً با نوعی زیبایی کالمی همراه است. در ادامه به برخی از 

 پردازیم:می ،اندهای لفظی و معنوی آراستهاین مناظرات که به نوعی از زیبایی

 کس              طرد و ع -2-1

کرد و دیگری به اید که یکی خدمت سلطان میحکایت دو برادر را شنيده گلستان، در

گيرد که بر پایة طرد و خورد. مناظرة کوتاهی بين آن دو صورت میزورِ بازو نان می

کند که عکسی زیبا و تأثيرگذار استوار است. وقتی برادرِ توانگر، درویش را مؤاخذه می

دهد: تو چرا برادر درویش جواب می« مت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟چرا خد»

این جمالت ساده از  .(82: 1387ت خدمت رهایی یابی؟ )سعدی،،کار نکنی تا از مذل

از مقاومت و ایستادگیِ « حافظ»چون نوعی اعتراض برخوردار است، اعتراضی که هم

 د:و ابای آنان از خدمت سلطان حکایت دار درویشان
 مــــایيم و کهنــــه دلقــــی، کــــاتش در آن تــــوان زد      درویـــش را نباشـــد بـــرگِ ســـرای ســـلطان     
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تا پادشاهِ » هم عزلت اختيار کرده بود و در غاری نشسته بود. مدتی گذشت « بقراط» 

طبيبان در معالجت او فرو ماندند. پس رسولی به بقراط فرستاد و  وقت را علّتی پدید آمد و

امتناع نمود و نيامد. وزیر او برفت تا مگر به قول او بياید. چون برفت او . بقراط او را بخواند

را دید در غاری مقام کرده و لباس خود را از گياه ساخته. وزیر او را استدعا کرد. بقراط 

ام. مِن بعد گِرد پادشاهان نخواهم گشت. هر چند   گفت: من از سر مخالطتِ مردمان برخاسته

توانستی  ی التفات نکرد. وزیر برنجيد و گفت اگر تو خدمت مَلِکجهد نمود، بقراط به و

خدمت  ،، تو را گياه نبایستی خورد. بقراط بخندید و گفت: اگر تو گياه توانستی خورد کرد

دیدیم  گلستانرفتار بقراط هم به آنچه در  (.284: 1384، )عوفی« سلطان نبایستی کرد

او به وزیر  پيداست. جواب گزندة« بقراط»ع شباهت دارد و در این حکایت هم، مناعت طب

کردن کالم او، شکل تنها با وارونه -خواری داردکه قصد تحقير او را در عزلت و گياه-

چون گرداند. او بواقع با همان الفاظ، اما همگيرد و وزیر را سرافکنده به دربار بازمیمی

 کند.میدليل محکم خود را بيانآورَد، تيری که کمانه کرده و تيرانداز را از پا درمی

 یدرویشاز زبان  و باز هم« سعدی» گلستانباز هم در آوری را نمونة دیگر این زبان 

پادشاه و وزیر بر او گذشتند و او سر بر  که در گوشة صحرایی نشسته بود، شنویممی دمجرّ

ای درویش، » رساند و گفت: اوپادشاه را به عرض  کوةشِ وزیر .نياورد و التفاتی نکرد

پادشاهِ وقت بر تو بگذشت ]چرا[ سر برنياوردی و شرایطِ ادب به تقدیم نرساندی؟ گفت 

دیگر بدان که . ع نعمت از تو داردع خدمت از کسی دار که توقّک را بگوی که توقّلِمَ

در این  .(80: 1387)سعدی،  ..«. ملوك ت از بهر طاعتِاند نه رعيّ تاس رعيّپ بهرِ ملوك از

عکس زیبایی که در کالمش پيداست،  و کوتاه هم درویش ماجرا، افزون بر طرد حکایت

خواهد تا کالمش را به گوش او داند و از وزیر میصحبتی نمیحتی پادشاه را الیق هم

 برساند.

 تمثیل -2-2 
«. عطار» الهی نامةاست در « هارون و بهلول»ای از این گونه مناظرات، مناظرة نمونه 

سروپا  گوید این بیانگيزد. خليفه میزند و خشم او را برمیمی يفه را به اسم صداخل« بهلول»
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دهد که او را خوب می نشان به روش خود به او« بهلول»شناسد. و گویی مرا نمی .را بگيرید

شناسد: خليفه تو همانی که برای مثال اگر در مشرق، سنگی باعث آسيب پای پيرزنی می

شد و منجر به زخمی شدن پای بزی شود و تو در مغرب باشی، از شود یا پلی شکسته با

پرسش و پاسخ قيامت در امان نخواهی بود. روزی که دیگر کسی از تو به عنوان خليفه 

زند، مُشتی نمونة خروار می« بهلول»(. مثالی که 320: 1388 ، عطار ترسی نخواهدداشت. )

نمای ه، موضوع نگرانی این دیوانهشدن پای بُزی روی پل شکستاست. بی تردید زخمی

آگاه نيست. این تنها یک تمثيل است تا به خليفه یادآوری کند هيچ چيز مانع مسؤليت او 

در برابر مردمانش نخواهدبود، حتی اگر آن اتفاق در مشرق بيفتد و خليفه در مغرب باشد. 

دنيا، و بيش از کسی که ادعای برتری و حاکميت بر مردم دارد، باید بيش از هرکسی در 

 آن در آخرت پاسخگو باشد.

در خانة معروفترین زاهدان « هارون الرشيد»هم روایتی هست از حضور  تاریخ بيهقیدر 

وگو همين حکایت است. خليفه ابتدا های ناب گفتها را بيازماید. یکی از نمونهشهر، تا آن

اما ستی در او آشکار است. های دنيادوکند که کمابيش نشانهمیبرخورد« عمَری»با زاهد 

بسيار حلقه بر در  ،رسند[. وقتی به در سرای او میاكابن سمّ] دیگر بشنوید از زاهدِ

-گشاید. طلب چراغ میها میکوبند تا پس از مدتی کنيزکی بی چراغ در را به روی آن می

. بعد ام  دهاو چراغ ندی من پيش است،  را بخریدهمتا این مرد دهد که کنند، کنيزك پاسخ می

کند. خليفه که با شنيدن کالم زاهد به را نصيحت می «هارون» از دیدار شيخ، زاهد عمری

اما  دهد، او آب می  زاهد به .کند شود و آب طلب می گریه تشنه می از شدتِگریه افتاده، 

و را اگر ت  السالم(که  رسول )عليه به حق قرابتِ: »دهد سوگند میچنين او را  پيش از نوشيدن،

 .بخور :گفت.از مملکت  به یک نيمه چند خری ؟گفته ب ،این آب باز دارند از خوردنِ

چند دهی تا  ،بر تو ببندند ،چه خوردیاگر این :گفت ،پس چون بخورد. گوارنده بادا

مملکتی که بهای آن یک شربت  !منينؤیا اميرالم :گفت.مملکت ةیک نيم :فت؟ گبگشاید

با لهيب  «ابن سماك» بينيد می(. 739)همان : «س نازشی نباشدسزاوار است که بدان ب ،است

اندازد و چگونه از زبان، و با تمثيلی به آسانیِ آب خوردن، چگونه آتش بر جان خليفه می

 جوید. او و مالش بيزاری می
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 تشبیه -2-3

 است که در آن پادشاهیحکایتی  ،نمونة آن. شودمیگاهی در مناظرات از تشبيه استفاده

گرچه ستوده نيست : دهد من بهترم یا تو؟ و پير پاسخ می :پرسد پوش می از پيری ژنده

پرسی، جواب این است که یکی چون من، از  از خودش تمجيد کند، حال که می آدمی

از نفس خود، خری ساخته و بر آن  دليلش هم این است که او صدهزار چون تو بهتر است.

و بر او  او خری ساخته، روز و شب افساری به گردنش کردهاما نفسِ پادشاه از  ؛سوار شده

 است:سوار شده

 گـردد سـوار   چون خَرِ من بر تو می

 

بهتر ز چون تـو صـد هـزار     منی، ون چ   

(321: 1383عطار،  )  

 القبا ابتدا نفس خود را به خر، و سپس جناب سلطان را هم به خری تشبيهپيرمرد یک 

خر من بر تو  :گویدهم فراتر گذاشته و در ایجازی شگفت میحتی پا را از این  است.کرده

 یعنی آن چيزی که من بر او سوارم، دارد از چون تو پادشاهی سواری؛ استسوار شده

 خبری. بی گيرد و تو مثل کبکی که سرش را زیر برف کرده، از این واقعيت تلخ می

ب فارسی مناظره با غرور بينيد در این حکایت هم مثل خيلی از حکایات ادچنانکه می

پوش، زمينه را برای شود و سؤال ابلهانة شاه از پير ژندهمیو خودبينیِ پادشاه آغاز

 تردید وقتی سخن او با این تشبيه جسورانه آراستهسازد و بیمی آوری پيرمرد مهيا زبان

 یابد.شود، قوام بيشتری می می

 استفهام انکاری  -2-4

از نوع  هااستنطاق استوارند و البته گاهی هم استفهام گاهی مناظرات بر پرسش و

، را که بارها در طولِ پادشاهی خود  «محمودِ غزنوی»چينی لقمة است: وقتی خوشهانکاری 

است،   این کشور تاخته و لقبِ غازی اسالم گرفته  به« هندوستان»برای مسلمان کردنِ مردمِ 

این همه باغ و ملک و  پرسد:ود از او میداند، جسورانه برای توضيح سخن خحرام می

ریسی مادرت است؟ یا بذر کاشتن پدرت؟ او با بالغت بی نظير خود  کاروبار تو حاصل نخ

 آورد:در چند جمله، تصاحب و چپاول سلطان غازی را پيش چشمانش می
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ــوری     ــان خ ــالِ درویش ــب از م  روز و ش

ــی ــتانی مـ ــاه سـ ــه دِه از  گـ ــهر ز گَـ  شـ

 وِزر و وبـــالبـــر هـــم نهـــی    عـــالمی 

 

ــونِ دلِ از روزی  ــوری خـــ ــان خـــ ایشـــ  

قهـــر زخـــمِ چـــوب از مـــردم بـــه بـــه زر  

گــه حــاللآن ، اســت  مــن  مــالِ  ایــن  گــویی  

(253: 1386،  عطار )  
 

ای است   هم از این دست مناظرات دارد. حکایت، ظاهراً مناظره نامه مصيبتدر « عطار» 

، تفاوتِ  از همتایانِ او دیده شده ه که رفتارش با آن چ و محتسبی« نصر بن احمد »بينِ 

از این رو بساطِ باده و  ؛شناس و با تقواست ، فردی وظيفه محتسب« الياسِ»چشمگير دارد. 

های او گيرد و شاه از حاضرجوابی شکند و مناظره ميانِ آن دو در می سماعِ شاه را در هم می

هجده کِری  :گوید می« الياس»آید تا جایی که اصرار دارد حاجتی از او رواکند.خوشش می

خواهد با  دهد گندمِ مرغوب به هر ميزان که می گندم در سمرقند بدهکارم. شاه دستور می

دهد  کند و جسارتِ بيشتری به خرج می این بسنده نمی به « الياس»ببرند. اما « سمرقند»اَستر به 

که « نصر احمد»ببرد. خواهد تا بار را خودش بر دوش حمل کند و به سمرقند و از شاه می

« الياسِ»اما بشنوید از درسی که ؛ زنداز چنين کاری اکراه و عار دارد، از انجامش تن می

خواهد به شاه بفهماند  او با این خواستة بظاهر غيرمنطقی می .محتسب قرار است به او بدهد

رعيتی را که بر  ، روز قيامت چگونه بارِ اکنون که طاقت کشيدنِ این بارِ اندك را نداری  که

 (.282: 1386،  خواهی کشيد؟ )عطار ،است  ستم رفته آنها

 نماد -2-5
لقمة عنایتیِ « بهلول»ادب اعتراض، گاهی در خود رفتاری نمادین دارد. برای مثال وقتی  

وگویی ميان او و اندازد، گفتخورد و آن را جلوی سگان محله میرا نمی« هارون»

اما او  ؛زنندها دم از ضایع کردن لقمة خليفه و ناشکری میآنگيرد. سرزنشگران شکل می

داند اگر را نبرید. خدا می« هارون»ها ساکت! اینقدر نام ای نادان دليل خودش را دارد:

تهدید هم از خوردن آن عار دارند  با سنگ و ،ها هم بفهمند این لقمة خليفه استسگ

 (.211: 1386عطار،  )

 ؛خوردن ندارد ،دهد که لقمة حکومتا این حرکت نمادین نشان میب بواقع« بهلول»     

 سگی که به مثَل هم شده، الیق هرچيزِ نيَرز است. ؛حتی اگر خورندة آن سگ باشد
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ای که در دست دارد، رشتة گاهی هم در متون ادبی ما فرد معترض با همان ابزار ساده

زنی که در رداند. مثل گازر یا خشتگگيرد و به نفع خود ورق را برمیسخن را به دست می

کشند و یک متر کرباس، و چند خشت را برای را به چالش می« محمود غزنوی» آثار عطار،

ارزشی است. و این ماجرا، خود دانند، خشت و کرباسی که نماد سادگی و کماو کافی می

 .(309:  1388،  عطار ) ای معروف استقصه

 تضاد -2-6
از تمامِ   ای را که است از برپایی یک نمازِ جمعه. دیوانه  ی نقل شدهحکایت نامه الهیدر 

امام اقتدا کند.   آورند تا به خواند، با شفاعتِ بسيار به نمازِ جمعه می فرائضِ دینی، تنها نماز می

کنند. جوابِ  پس از نماز مردم او را مؤاخذه می .دهد با شروعِ نماز، دیوانه بانگِ گاو سر می

امامِ جماعت اقتدا کردم و چون او در نماز گاوی   ر اعتراضِ مردم این است که من بهدیوانه د

 .(187 :1388)عطار،  به تبعيّت از او بانگِ گاو کردم خرید، من نيز می
    

در حکایت باال با نمونة بارزی از تضاد مواجهيم. تقابل دیوانه و امام، کرامت دیوانه و 

رود، از نی صداقت و خلوصی که از امام جمعه انتظار میصداقتی امام در نماز. یع بی

زند. و این چنين است که دو تضاد آشکار بين دنيا ای بی اعتقاد به شعائر دینی سرمی دیوانه

و آخرت؛ بين غرور و تسليم؛ بين فقر و ثروت، بين ایمان و ریا، لقمة حالل و حرام، و 

گيرد. برای مثال خليفه در حکایاتی می مضامينی از این دست همواره در اشعار او شکل

من نشان دوزخيان را  :گویدمی« بهلول»خواهد تا او را نصيحت کند. و می« بهلول»دیگر از 

دچارِ سردرگمی شده و گمانِ دوزخی بودن، « بهلول»از کالم   که« هارون» بينم.در تو می

اگر این نيز  شود. انتش چه میپرسد که تکليفِ دین و دی گنجد، از او می در مخيّله اش نمی

بخشِ او  تواند نجات که می )ص(به دادِ او نرسد، دستِ کم نسبتِ خویشاوندیِ او با رسول اهلل

 بندد: را می« هارون»های  همة گریزگاه« بهلول»باشد، اما 

 اذنِ الهــــــی بـــدو گفتـــــا کـــه بـــی

 

خـواهی؟   چـه   مـی   مـن  از  نيسـت   شفاعت   

(321-320:  1388عطار،  )   
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شود خليفة مسلمين جایگاهش آتش جهنم این است: مگر می ،تضاد آشکار این حکایت

 باشد و شفاعت پيامبر هم برایش سودمند نيفتد.

هم بلند است. او در حذر از دنيا، تشبيهی زیبا دارد. دنيا از نگاه « سنایی»صدای اعتراض 

. او شاهی یا اميری را مخاطب او سرایی دو در است که قفلی از قضا و بندی از قدَر دارد

 گوید در این دنيا، اجل، کمر شاهان و جبارانی را گرفتهدهد و خطاب به او میخود قرارمی

 است:در کنار کمربندشان بوده که زُحل، مُهر نگينشان و قمَر
 دو در دار ســرای عمردرگيتــی  مســلمانان »

 وآخـر  کاندر اوّل  ومرگ دو در داردحيات

 وجبّـاری  درشـاهی  راکه آن ...کمرگيرداجل

 اگر طبعِ تو از فرهنـگ دارد فـرک کيخسـرو   

 وازگـردون سـپر داری   ماهی المثل اگرتوفی

ــر او    ــه مِه ــرّه ب ــو غ ــا مش ــتة دني ــا سرگش  ای

 

هردوگـذردارد  وبدبـدین  ونيـک  وعام خاص که   

از قضـا دارد یکـی بنـد از قـدَر دارد     قفـل  یکی  

رفِ کمـر دارد مُهرِ نگـين دارد، قمـر طـ    زُحل   

تـو انـدر جنـگ، زورِ زالِ زر دار    وگر شخصِ  

 بــه ســر عمــر تــو را البــدّ زمانــه پــی ســپر دارد

«زیرِسـردارد  کـه اندرگور،خشـتی   سـرکش  بسا   

(112-111: 1385)سنایی،   

راستی آیا نيرویی جز ایمان وجود دارد که سبب شود زبان اعتراضی و فریاد ه ب

کم جبار، تا این حد بلند باشد. این ابيات افزون بر تضاد، پایداری در برابر نفس، و نيز حا

 و موازنه هم دارند. تشبيه، اغراق

 

 تعریض و کنایه -2-7

در ارائه و بيان آن بسيار « غزالی»نوع دیگری از ادبيات پایداری و ادب اعتراض که 

. در همين استنوشته« سلجوقی»هایی است که او خطاب به امپراطوری ، نامهتوانمند بوده

های تند  انگيخت تا نامه دیدنِ اوضاع و احوالِ مردم، وی را برمی »گفته: « علّامه همایی»زمينه 

فرمود  نوشت و آنان را به رعایتِ جانب عدل و انصاف نصيحت می به وزرا و کارداران می

است که در ای  نامه« غزالی»های  (. از جمله نامه215: 1387همایی،  « )افتاد و بسيار مؤثر می

کوشد به عنوانِ یک مسلمانِ متفکر،  است. او در نامة خود می  نوشته« طوس»دفاع از مردمِ 

های اجتماعی و بالیای طبيعی آگاه ساخته، به واکنش  حاکمان را نسبت به ناهنجاری
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بر مردمانِ  »وادارد. کنایة پوست بازکردن در عبارات زیر خود مبيّن این اعتراض است: 

های  تباه شده و درخت آبی  اند و غلّه، به سرما و بی ی کن که ظلمِ بسيار کشيدهطوس رحمت

مگر پوستينی و مُشتی عيالِ  ،از اصل خشک شده و هر روستایی را هيچ نمانده  صدساله

گرسنه و برهنه و اگر رضا دهد که پوستين از پشت بازکنند تا زمستان برهنه با فرزندان در 

ه پوستشان بازکنند و اگر از ایشان چيزی خواهد، همگنان بگریزند تنوری شوند، رضا مده ک

 (4: 1363غزالی، ) «و در ميانِ کوه ها هالك شوند و این پوست بازکردن باشد

شک  است که بیحکایت زیر هم از جمله حکایات زیبا و پندآموز ادب فارسی

الح مظلومه که از هر تواند تلنگری بر حاکمان هر دوره و روزگاری باشد. زنی به اصط می

برد که فالن والی داد من تر است، شکایت به سلطان میدالوری غيورتر و زبانش گزنده

گوید: من نامه دادم، چون کار ای نبخشيد. سلطان میباز هم نتيجه ،نداد. نامه نوشتی

این  ای خداوند، تدبيرِ»آميز است: پيرزن بسيار تند و کنایت . جوابچه توانم کرد ،کند نمی

کار آسان است، مملکت چندان دار، که به نامة تو کار کنند و باقی بگذار تا کسی دیگر 

باش تا بندگانِ خدا در  بدارد که بر نامة او کار کنند و تو هم چنين به عشرتِ خویش همی

نيز حکایتی  نامه سياست(. در 232: 1386 )عنصرالمعالی،« بال و محنت گرفتار نباشند

اما این سلطان  ؛اند و زن شکایت دزدان به سلطان بردهکاالی زنی را ربوده خوانيم که می

 :محمود گفت»و آمد زن است، کجاست:  داند دِیر گچی که محل زندگی یا رفتهم نمی

والیت چندان گير که بدانی که چه داری و به حقّ آن  :دِیرگچی کجا باشد؟ زن گفت

این دزدان چه   وليکن هيچ دانی که ؛وییگ رسی و نگاه توانی داشت. گفت: راست می

از کوچ و بلوچ بودند و از نزدیکی کرمان آمده  :جنس بودند و از کجا آمده بودند؟ گفت

آن جای، دور دست و از والیتِ من بيرون است و من بدیشان جبر  :بودند. محمود گفت

ف نتوانی تو چه کدخدای جهان باشی که در کدخدایی خویش تصرّ :نتوانم کرد. زن گفت

-86: 1364الملک،  نظام از گرگ نگه نتوانی داشت؟ ) کرد و چه شُبان باشی که ميش را

(. این سخنان براستی نشانة پایداری و مقاومت ستمدیدگان است که همچون نشتری بر 87

 نشيند.جان حاکم وقت می
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را بر  ها ، و ذکر داستانِ تاجدارِ مَروی، وفاداری سگليلی ومجنونهم در « نظامی»

داند که این هم کنایتی دردناك است: داستان از این قرار است که  پادشاهان افزون می

ریز. هرگاه که بر کسی  چندین سگ دارد به هيبتِ گُراز، وحشی و خون« مَرو»تاجدارِ 

اندازد. یکی از ندیمانِ پادشاه که جوانی با کفایت و  ها می گيرد، او را نزدِ سگ خشم می

سگان طرحِ دوستی از این رو با  ؛بيند در رفتارِ شاه، آیندة مرگبارِ خود را می هوشمند است،

شوند.  کند تا جایی که سگ ها مطيعِ او می ها را به گوسفندی مهمان میریخته، هرروز آن

کند. روزگار سروکار  پس از چندی، آن چه جوان به فراست دریافته بود، واقعيت پيدا می

شناسند، گرد بر گردش م خود را میاندازد. اما سگان که منعِمی خواراو را به سگان خون

شود. پاسخِ  خواند و علت را جویا می برند و او جوان را فرا می زنند. خبر به شاه میحلقه می

اما  ؛ای که از من خوردند، دهان خود را از دریدن من بستندها به لقمهجوان چنين است: آن

 اما ناکس به جانی وفا ؛کندی این بود! سگ به نانی صلح میحاصل من از این همه وفادار

 .(171-170: 1387نظامی، ) کندنمی

دارد و هم به طعن و از خسّتِ پادشاهان پرده برمی ادبيات اعتراض که هم نوع دیگرِ     

است. وقتی به خشکی   خوش نشسته« بهلول»است که در کالمِ کنایتی آراسته است، طنزی

دهد به جای کند و خليفه دستور میشده، از درگاه خليفه، قدری دُنبه طلب می پوست مبتال

این است. از وقتی تو شاه شدی، طعم و « بهلول»دنبه، شلغم پخته برایش بياورند. واکنش 

ترین نوع  ف، ظریها و ادب اعتراضاین چالش .(211: 1386)عطار، استمزه از غذاها رفته

 آید.رحم فرود مینعمت بیم و جانسوز بر جان ولیادبيات پایداری است که نر

که وزیری خردمند  پناهوگو، نه رعيتی بیآید طرف پادشاه در گفتگاهی پيش می

« بيهقی»رود. برای نمونه، است که از قضای روزگار آبش با سلطان از یک جوی نمی

« یحيی»و هوشمندی کند و از درایت  میرا نقل« یحيی برمکی»و«  هارون الرشيد »ماجرای 

صاحب دیوانِ « سوری»نيز هم چون «  بن ماهان بن عيسی علی»، آن گاه که   گشاید پرده می

هارون الرّشيد رو سوی . یودانواع و اقسام هدایا و تُحف را به درگاه گسيل کرده« خراسان»

   این چيزها کجا بود در روزگار پسرت فضل؟ یحيی گفت:   یحيی برمکی کرد و گفت

های خداوندانِ  ، این چيزها در روزگار امارت پسرم در خانه ندگانی اميرالمؤمنين دراز بادز
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به خليفه  وزیر بواقع .(643:   2ج  ، 1378،  بيهقی )  به شهرهای عراق و خراسان  ا بوداین چيزه

 !  ای ندهستا آنهاآن را به زور از   بلکه ؛، هدایای مردم به تو نيست این اموال  زند که طعنه می

ادبيات پایداری، گاهی مقاومت در برابر یک نيروی برتر است که روزگاری در 

نيازمند « بزرگمهر»است. ای و اینک بدِ حادثه تو را در مقابل او قرار دادهخدمتش بوده

او « انوشيروان»معرفی نيست و اعتبار او در دربار ساسانی بر همگان معلوم است. وزیری که 

رسد که به ود و هربار درایت و امانتش اثبات شد. سرانجام کار به جایی میرا بارها آزم

 شود.بهانة گم شدن بازوبند سلطان، مورد غضب واقع می

گيرد و او را در کاخ  کار را بر وزیر بزرگ سخت می« انوشيروان»پس از این بدبينی،  

ای او را به یاد ادثهشود تا روزی که طی ح کند. وزیر به فراموشی سپرده می زندانی می

در « بزرگمهر»فرستد تا از ميزان تنبّهِ وزیر آگاه شود. جواب آورد و برایش قاصدی می می

این « انوشيروان»کند. پيغام او به عين خونسردی و آرامش، طوفانی در جان شاه برپا می

دانيد که است: به شاه جهان بگو حال من، آشکار و نهان، خيلی از او بهتر است. و نيک می

داند و وزیر را ای است به پادشاهی که خود را شاه جهان میاین سخن، تعریض و طعنه

 .(258:  8، ج1388 فردوسی،) زیردست

های تيز از چهار سو تن او را در  شود که ميخ این بار در تنوری زندانی می« بزرگمهر»

شنود که  باز همان پاسخ را می ، کند از حال وزیر پرسشی می  . هر بار که شاه اند  بر گرفته

به « انوشيروان»و « بزرگمهر»است. امّا در تاریخ بيهقی، کار   حال او بهتر از حال پادشاه

از دین زرتشتی و خبر دادن « بوزرجمهر»است و آن برگشتن   ای دیگر گزارش شده گونه

مواجهه با شاه  در مناظره و« بزرگمهر»از ظهور پيامبر آخر زمان است. پایداری و مقاومت 

های ادبيات پایداری و اعتراض در متن ادبی مقتدر، بدون تردید یکی از زیباترین نمونه

را  پس از دیدن وزیر خویش، او« کسری»خوانيم که است. باری در تاریخ بيهقی می

...غرض تو آن بود تا مُلک بر من  ای بزرجمهر » :بازخواست و تهدید به مرگ کرد

، تو را به کُشتنی کُشم که هيچ گناهکار را  عام را بر من بيرون آری بشورانی و خاص و

، و االّ توبه کنی و به دین اجداد و آبایِ خویش  اند، که تو را گناهی است بزرگ  نکشته
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 «کشتن و دیگری چون تو نيست  ، که دریغ باشد چون تو حکيمی بازآیی تا عفو یابی

، حکيم  مرا مردمان »گوید:  می«  انوشيروان»در پاسخ « بزرگمهر(. »474 :2ج، 1378،  )بيهقی

، به تاریکی  ، پس چون من از تاریکی به روشنایی آمدم گویند و دانا و خردمندِ روزگار می

بزرجمهر گفت:  .«بفرمایم تا گردنت بزنند»خرد باشم.کسری گفت:  باز نروم که نادانِ بی

ه نخواهد و مکافات کند و رحمت ، عادل است و گوا داوری که پيش او خواهم رفت»

او »، گفت:  کسری چنان در خشم شد که به هيچ وقت نشده بود« خویش از تو دور کند.

،  او را باز داشتند. چون خشمِ کسری بنشست« را باز دارید تا بفرمایم که چه باید کرد.

ریک چون ای کردند، سخت تا فرمود تا وی را در خانه« دریغ باشد تباه کردن این.»گفت: 

آهنِ گران او را ببستند و صوفی سخت در وی پوشيدند و هر روز دو قرصِ   گوری و به

سِ وی انفا جو و یک کفه نمک و سبویی آب او را وظيفه کردند و مُشرفان گماشت که 

چنان ادامه دارد. دو سال (. پایداری و مقاومت هم474)همان :« رسانند شمرند و بدو می می

بينند  دهد تا او را از زندان به در آورند. در شگفتی می فرمان می« کسری»گذرد. روزی  می

داند که  از شِش خورش می  شوند. او علّت را تغذیه او تندرست است. علّت را جویا می  که

، با خود  کنند گزارش می« انوشيروان»همه چون صبر و ایمان ... معنوی هستند. پس به 

ون توان کشت؟ و آخر فرمود: تا او را کشتند و مُثله کردند را چ چنين حکيمی  »گوید:  می

ایستادگی و ادب  (.475: 2ج  ، 1378،  )بيهقی « وی به بهشت رفت و کسری به دوزخو 

 اعتراض وزیرِ با شهامت، که تا حد مرگ ادامه دارد، براستی در نوع خود کم نظير است.

  جناس -2-8
آید تا تندیِ کالمشان تأثير بيشتری ان میپردازی به کمک معترض گاهی جناس و لفظ

اند،   تنها گاو او را کشته« ملکشاه»باشد. در حکایت دادخواهیِ پيرزنی که غالمانِ داشته

 گذارد:شاه را بر سر دو راهی می ،پيرزن عصازنان آمده تا داد خود بستاند. او با جسارت

ــل  ــن ســر پُ ــر ای ــدادی دادِ گــر ب ــن ب  م

ــه ــيشِ آن ور ن ــ پ ــرِ پُ ــراطس  ل وآن ص

ــل دِه تمــام   ...هــان و هــان دادَم بــرین پُ

 

ــتی  ــاد و دل دردِ از رَســـ ــن فریـــ مـــ  

ــاط  ــان کــن احتي ــن زم  داد خــواهم، ای

بـــر دوام نمـــانی بـــر پُـــل آن بـــر تـــا  

(201: 1386)عطار،   



 

 

 

 

  1398زمستان و پایيز ، 21 ة، شمار11سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    132

 

همين است  ،اندازدکشد و رعب و وحشت در دلش میآنچه بواقع شاه را به چالش می

گذارد. یکی پل قدرتمند را در انتخاب بين دو پُل مختار می« ملکشاه»که پيرزنی یک تنه، 

پُلی که حسابش با کرام  ،تر است و دیگریست که بدون شک مفرّ آن آساناین جهانی ا

 الکاتبين است. 

راند تا  اسب می . بيند است. دودِ آتشی می  در حکایتی دیگر، سلطان از لشکر دور مانده

پيرزن چه  :پرسدآتشی برافروخته. از او می  يرزنی است کهآن جا برساند. پ  خود را به

پاسخ  ؟دهیاز مُلک خود به من می :پرسدجوشانم. باز میدهد مُلک میپزی. جواب می می

کند. با حاضرجوابی و قاطعيت، منفی است. او حاضر نيست مُلک خود را با پادشاه عوض

شود. مُلکی تر میبرقرار است، کامل« لکمُ»زبان اعتراضی پيرزن با جناسی که بين دو واژة 

ارزد. در معنای فرمانروایی و مُلکی، خوراك گاو که به زعم او از مُلک پادشاه بيشتر می

نشست، این تردید اگر به جای مُلک، چيز دیگری در اجاق پيرزن بود یا بر زبان او می بی

 .(306:  1388 افتاد. )عطار،تحقير چندان کارگر نمی

 ردّ الصدر علی العجز -2-9

گوید. از پایداری و مقاومت او سخن می در تنگنای زندان، « مسعود سعد»فریادهای 

اگرچه به ظاهر درهای رحمت به روی او بسته شده و مغضوب حکومت است، او در کمال 

دهد که در آن روز، شاه به چيزی مقاومت و صبوری، شاه را در مواجهه با روزی قرار می

است وجه « تو»که آغاز کلمة « ت»شود. در بيت زیر، ابتدا با تکریر حرف  یگرفته نم

کند و سپس ناخرسندیِ خودش را با ناخرسندی پادشاه مقایسه تر میمخاطبه را پررنگ

 کند:  می

ــو  بتــرس  شــاه  ای    از آن کــه پرســند از ت

 ز خــدای ، پادشــاهی بــه نيــی خرســند

 

ــی کــه تــو جــایی کــه  ــو از نترســند دان ت  

« از تـو؟  ، خرسـند  بنـد  به  چون باشم   پس  

( 1050: 2، ج 1364،  مسعود سعد )  
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 ترصیع -2-10

نيز اعتراضی و باصالبت است و از حقيقتی تلخ پرده « الملک خواجه نظام»زبان 

لياقتی  های دولتی و تبعيض در تفویضِ مشاغل را نتيجة بی دارد. او فسادِ دستگاه برمی

تراضی او در جمالت زیر که به سجع آراسته شده، از استواری داند. بيان اع حاکمان می

فضلی، چندین  اصلی، بی کفایتی، بی چرا باید که مجهولی، بی»خاصی برخوردار است: 

شغل دارد و معروفی، اصلی و معتمدی یک شغل ندارد و محروم و معطّل باشد، خاصّه 

پسندیده کرده و شایستگی کسانی که بر دولت، حق واجب گردانيده باشند و خدمت های 

  .(214: 1364 ، الملک نظام ) « نموده

 موازنه -2-11

نه تنها روح  رود که ، از شاعرانِ منتقدِ روزگار به شمار می «زاقین عبدالرّالدّ جمال»         

، پاك و  ، اشعارِ وزینش را از سخنان لغو و ستایشِ نابجای حکومتگران بزرگ و واالی او

ویژه  هب شعارش پيداست؛است، پایداری در برابر ظلم و ادب اعتراض او در ا  وارسته کرده

 :شود آغاز می  کوبنده« الفرار»و  «الحذار»این قصيدة معروفش که با تکرار واژة 
 !آبـاد الحـذار   وحشت  زین  !غافالن  ای !الحذار»

 

 «!دیـومردم الفـرار    زین ! عاقالن  ای !الفرار 

  
 

ای زیبا بر طنين ، در بيت زیر با موازنه را خطاب قرار داده  د اميرِ ظالمیرس او که به نظر می

 :افزایدکالم خود می
 کشد بهـرِ تـو تيـغ    می  قَدَر چون سَيّافِ  که !  وَه»

 

«زند بهرِتـو دار  می چون   جلّادِ اجَل  که  !وَه   

(166: 1362ین اصفهانی، الدّ )جمال  

وجه مخموریِ  ،کند که وقتی بوریای مسجد را متهم می ، صاحبِ مُلک او در دنبالة قصيده

زنی اطلس گرانبها ميخری، از کنی؟ وقتی از ریسمان بيوهتوست، از مسلمانیِ خود شرم نمی

ل خطاب خواجگی خود عار نداری؟ و در پایان، قيامت را پيشِ روی حاکمی که او را از اوّ

گيرد،  رار را از زمين و مدار را از فلک می، ق گاه که نفخ صورآورد. آن می ،بود داده قرار

آیند و هرکس با چهرة واقعیِ خود  شوند، کوه ها به حرکت در می ستارگان خاموش می
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بيند، وقتی که مرگ، لباس ظاهر می شود و حاکم جبار خود را به صورت سگی می

 است.استعاری او را از برش کشيده

 

 گیری  نتیجه -3

 آید:یر به دست میاز مقالة حاضر نتایج ز

وگو و مناظراتی بخش قابل توجهی از ادب اعتراضیِ موجود در متون، بر پایة گفت -1

 اند، است و معترضان که سخنوری را بهترین حربة مبارزه دانستههرچند کوتاه شکل گرفته

عمدتاً جماعت فرودست جامعه، از جمله خارکنان پير، دراویش و زهاد، حکيمان 

زنان هستند. البته شاعران و وزیران و پهلوانان هم به فراخورِ نوع ادبی، در بيوهنشين و  عزلت

 اند.بيان اعتراضات سياسی نقش داشته

این مناظرات، هميشه بين دو نفر شخص حقيقی نيست. گاهی مخاطب، فردی خيالی  -2

با خودش معترض شده، گاهی هم شخص  ای است که نوشتهو ذهنی است. گاهی نامه

 گيرد. کند و راه مناظره را در پيش میوت میخل

با وجود اینکه معترضان، از موقعيت و جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار نيستند و  -3

 و اندازی این جماعت را دارد، سمتشاه هم از این برخوردهای کذایی قصد مزاح و دست

 است. انجاميده ها و شکست شاه و طبقة حاکموگوها به برتریِ آنسویِ این گفت

ها عقالی مجانين پایداری و زبان اعتراضی طبقات پایين جامعه که حتی در ميان آن -4

: ها عبارتند ازشوند، به فصاحت و بالغت آراسته است که عمدتاً این آرایههم دیده می

جناس، تضاد، تشبيه، پارادوکس، استفهام، تمثيل، طرد و عکس، کنایه و نماد و... که 

 اند.م در جذابيت سخن معترضان نقش مهمی ایفاکردههرکدا
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