بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان
(با تأکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران)
چکیده
نابرابریهای اجتماعی ،پدیدهای جهانی و از مهمترین مباحث در حوزۀ دانش جامعهشناسی است که بر تمام مناسبات
اجتماعی تأثیر میگذارد .همۀ جوامع بشری دارای سلسلهمراتب اجتماعی هستند و این نشان میدهد که تفاوتها و
نابرابریهای اجتماعی در بین گروههای مختلف اجتماعی وجود دارد .در قرن ششم در عصر غزنویان و سلجوقیان در
شعر فارسی ،تحوالتی رخ داد که بهتبع این تحوالت ،مناسبتهای اجتماعی وارد شعر شاعران شد و شاعران با نگاه نو
به انسان و جامعه ،ارزش بیشتری بهمسائل اجتماعی و انسان قائل شدند .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و
با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای انجام شده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که یکی از مبانی
جامعهشناختی ،بررسی نظام ساختاری طبقاتی جامعه است .با توجه به هنر قرون نخستین اسالمی و اشعار سنایی
میتوان گفت :جامعۀ عصر وی ،جامعهای طبقاتی است که رفتن از طبقهای به طبقه دیگر ،تقریباً غیرممکن بود .جامعه
به دو گروه حاکم و غیرحاکم تقسیم شده است که گروه حاکم افرادی مانند پادشاه ،وزیر ،امیر ،حاکم ،قاضی ،علمای
دینی و ...هستند که به روشهای گوناگون بر مردم حکومت میکردند و در مقابل تودۀ مردم مانند کشاورزان ،طبیبان،
بازاریان و ...قرار داشتند.
اهداف پژوهش:
 .1ارائه یک چارچوب نظری از شاخصهای نابرابری اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان در اشعار سنایی.
 .2بررسی نابرابری اجتماعی در دورۀ غزنویان و سلجوقیان با توجه به آثار هنری این دوره.
سؤاالت پژوهش:
 .1نابرابری و قشربندی اجتماعی در دورۀ غزنویان و سلجوقیان چه بازتابی در اشعار سنایی یافته است؟
 .2هنر دورۀ غزنویان و سلجوقیان وضعیت قشربندی اجتماعی این دوره را چگونه منعکس ساخته است؟
کلیدواژه :جامعهشناسیادبیات ،قشربندی ،غزنویان و سلجوقیان ،هنر بصری ،سنایی.

مقدمه
ساختار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در هر جامعهای بههم پیوسته است؛ و تغییر در هر یک از این ساختارها میتواند
دیگر ابعاد نظام اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و زمینه تغییر را در آنها ایجاد کند .برای فهم تحوالت قشربندی
اجتماعی باید تحوالت سیاسی و اقتصادی ایجادشده را بررسی کرد تا علت و ریشههای تحوالت قشربندی اجتماعی را
بهتر درك کرد .بررسی تحوالت سیاسی و اقتصادی با قدرت و تحوالت نیروها و اقشار اجتماعی به ما کمک میکند که
وضعیت جامعه را بهتر درك کنیم .در جامعهشناسی ،قشربندی اصطالحی است برای توصیف نابرابریهای اجتماعی
که بر این اساس گروههای مختلف مردم را براساس مزایای اجتماعی چون قدرت ،ثروت و احترام طبقهبندی میکند.
در همۀ اجتماعات انسانی پدیدههایی چون طبقه ،نابرابری اجتماعی ،تفکیک اجتماعی و سلسله مراتب گروهها تجمعات
انسانی بهچشم میخورد و نابرابری اجتماعی ناشی از نابرابری طبیعی افراد را بال اشکال میدانند .با کمی تأمل در آثار
سنایی ،میتوان چهرۀ یک منتقد اجتماعی از او را در آثارش دید .درك اصالحگرانه و نقادانۀ او از آسیبهای اجتماعی
سبب بهوجود آمدن نگاه نو در ادبیات گردیده است« .سنایی در عصر خویش همان کاری را کرده است که بهار در عصر
ما کرده است؛ یعنی حال هوای تازهای را وارد یک ساختار سنتی کرده است .قصیدۀ پارسی قبل از سنایی بهلحاظ
بسیاری از مسائل ساخت و صورت به اوج کمال خود رسیده بود و شاید بتوان گفت هیچ عنصر تازهای بهلحاظ ساخت
و صورت دیگر وارد آن نمیتوانست بشود؛ اما واردکردن یک حال و هوای تازه به درون این نظام ،کاری بود که بر دست
سنایی با توفیق کامل انجام شد»(شفیعی کدکنی.)160 :1386 ،
شعرا از یک طرف مانند دیگر اعضای جامعه پرورشیافتۀ جامعه زمان خود هستند ،پس آنها بازتابدهندۀ مسائل
اجتماعی و فرهنگی و  ...زمان خود هستند و از طرف دیگر ،چون ادبیات هر ملتی از درون آن جامعه اقتباس میشود
پس برای شناخت اجتماعی جامعۀ مورد مطالعه ،بهترین منبع مراجعه به اشعار شاعران همان عصر است .سنایی شاعری
است نگران دنیای پیرامون خود و سخت در ستیز با کاستیها و نارواییهای اجتماعی و بیداد حکّام و فرمانروایان؛ و
همین نکته ،عامل برتری شعر او نسبت به دیگر سرودههای دارای مضمون سیاسی و اجتماعی در زبان فارسی شده
است .وی از شاعرانی است که با اقشار مختلف جامعۀ خود سروکار داشته است و در قصاید خود با انتقاد از این قشرها،
اوضاع اجتماعی زمان خود را بهخوبی به خواننده منتقل میکند .دوران حکومت غزنویان بهخصوص در زمان محمود
غزنوی که مصادف بود با لشکرکشی به سرزمینهای مختلف ،باعث ایجاد روابط خاصی در جامعه شده بود .سختگیری
با مردم ،سبب بروز رفتارهای پیچیدۀ اجتماعی میشد و فاصلههای طبقاتی را بیشتر میکرد .سنایی بهعلت نزدیکی به
دربار این فاصلهها را از نزدیک حسکرده و در آثار خود به انعکاس این احوال و اعتراض از اوضاع بد اجتماعی پرداخته
است .آثار ادبی همانگونه که بر جامعۀ پیرامونی خود تأثیر میگذارد ،از فضای حاکم بر جامعۀ خود نیز تأثیرپذیرند؛
بدینترتیب میتوان گفت که این آثار از نگاه جامعهشناسی نیز قابل بررسی هستند .یکی از مفاهیمی که در حوزۀ
جامعهشناسی کاربرد دارد ،نابرابری اجتماعی است .نابرابریهای اجتماعی ازجمله مفاهیم مطروحه در حوزۀ دانش
جامعهشناسی است که میتوان بازتاب پیامدهای آن را در آثار ادبی بررسی کرد .برای تبیین قشربندی جامعه ایران
عصر سنایی باید اوضاع و احوال اجتماعی مردم را بررسی کرد که با مطالعۀ اشعار میتوان به ساختارها و روابط اجتماعی
حاکم بر دورهای که اثر ادبی در آن خلق شده است ،دست یافت.

بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون تحقیق مستقلی با این عنوان بهرشته تحریر درنیامده است .هدف
کلی این مقاله ،جستوجوی نابرابریهای اجتماعی در اشعار سنایی و پژوهشی روشمند و مبتنی بر نظریههای
جامعهشناختی در حیطۀ جامعهشناسی ادبیات است .اهداف جزئی این پژوهش بررسی علل و عوامل بهوجودآورنده
نابرابری اجتماعی در اشعار سنایی و بررسی پیامدهای نابرابریهای اجتماعی در فضای جامعۀ شاعر نیز به قرار زیر
است .پژوهش حاضر بهروش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای بهرشته تحریر درآمده است.
نتیجهگیری
فضایی را که سنایی از عصر غزنویان و سلجوقیان در اشعار خود توصیف میکند فضای آشفته و ناپایداری است که
فاصلۀ طبقاتی بسیار شده تنگدستی ،به دلیل گرفتن مالیاتهای بیش از حد بر مردم فشار آورده است .با توجه به این
که یکی از مهمترین مبانی جامعهشناختی ،بررسی نظام ساختاری طبقاتی یک جامعه است .با توجه به قصاید سنایی
میتوان نتیجه گرفت جامعه عصر وی ،جامعهای فئودالی است که در آن ،نظام طبقاتی بهشدت اعمال میشد .در عصر
غزنویان و سلجوقیان ،جامعه به دو گروه حاکم و غیرحاکم تقسیم میشد که در بخش گروه حاکم افرادی مانند پادشاه،
وزیر ،امیر ،حاکم ،قاضی ،علمای دینی و ...قرار داشتند که بهصور مختلف و به روشهای گوناگون بر مردم حکومت
میکردند و بر آنان تسلط داشتند و در گروه غیر حاکم نیز اغلب تودۀ عامه مردم مانند کشاورزان ،طبیبان ،بازاریان و...
قرار داشتند که در بیشتر اوقات ،حتی حق دخالت در امور شخصی خویش را نیز نداشتند و حق اختیار و انتخاب از
آنان سلب شده بود .در چنین اوضاع نابسامانی ارزشهای اخالقی دگرگون شده است .از دین استفاده ابزاری میشود،
فقر و جهل بر چنین جامعهای حاکم است .حکیم سنایی در اعتراض به این اوضاع آشفته جامعه به انتقاد از تمام اقشار
جامعه پرداخته است .این تضاد طبقاتی نشاندهندۀ بیعدالتی در جامعه است .برخی افراد غرق در راه و آسایش و در
پی تجملگرایی هستند .دلیل این قشربندی را میتوان بر مبنای نوع شغل ،میزان ثروت ،میزان درآمد ،شیوهی زندگی،
میزان نزدیکی به دربار ،اصل و نسبدار بودن ،بیعدالتی موجود در جامعه و عدم شایستهساالری و ...قرار داد ،با عنایت
بر این که مشاغل در قشربندی اجتماعی و اوضاع اقتصادی جامعه نقش مهمی را ایفا میکند لذا شناخت آنها میتواند
کمک بزرگی به شناخت یک جامعه کند .سنایی معاصر با سه سلطان غزنوی و سلجوقی بوده است .در قصایدی که
تنها به مدح پادشاهان اختصاص یافته است ،پادشاهان را به نیک سیرتی ،حسن سیاست ،دادگستری رحم بر زیردستان
ستوده است ،اما در هنگامی که به انتقاد از تمام اقشار جامعه میپردازد صفات ناپسند تمامی اقشار ازجمله پادشاهان
و وزیران ،را بیان میکند و آنها را ارشاد مینماید .حکیم سنایی بیشترین انتقادها را به صوفیه و شاعران دارد .وی
بهعنوان پیونددهندۀ شعر و عرفان از زوایای گوناگون به عرفان و تصوف نگریسته و جنبههای مثبت و منفی آن را در
نظر داشته است .وی نکات منفی زیادی از قبیل ریا ،تکبر و غرور ،جاهطلبی ،شکمبارگی ،شاهد بازی و  ...در برخی از
صوفیان میدید و بهعنوان عضوی از این مکتب نمیتوانست در برابر آنها ساکت و بیاعتنا باشد .در هنرهای بصری
این دوران نیز می توان نمود واضحی از تفاوت طبقاتی را مشاهده کرد و از انتخاب مضمون تا ارائه آثار قابل مشاهده
است.
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