
  

  

  

  

  

  آسياي صغير، پايگاه شعر سياسي فارسي در قرن هفتم 

  

  قدسيه رضوانياندكتر 

  ت علمي دانشگاه مازندران ئاستاديار، عضو هي

  

  

و  قبل از استيالي مغول، بالد ماوراءالنهر و خوارزم و خراسان، هر كدام از معتبرترين مراكز تعليم

 مغول تمام اين مراكز ويران گرديد و از ةا حملب. ها و مدارس و علما بود تعلم و داراي كتابخانه

 كتاب يعني ةهجوم هالكو دو مركز عمد. همه كتاب و اهل علم و ادب چيزي باقي نماند آن

، در داخل ايران جز قسمت كوچك جنوب آن كه به وضع نهادالموت و بغداد را نيز به همين 

ني براي اهل علم و ادب بجا نماند، اما  مأم،دليل پذيرش ايلي مغول، از تخريب در امان مانده بود

 ديگر يعني روم و هندوستان غربي پايكوب ستم ستوران مغول ةدر ميان ممالك اسالمي، دو منطق

گزاري و تبعيت از مغول، راه ايشان را به آن حدود  امراء و سالطين آنها با قبول خراج. نشده بود

گريختند و در  عام مغول مي اني كه از شر قتلي شد براي كسلاين سه ناحيه، مجا. سد كرده بودند

و  توانست پشت بر يار گشتند، بدين ترتيب هر كس مي دوست مي ي ادبيپي محلي امن و امرا

 ديرتر صورتآشام بدان   قوم خون، تعرض آنةافكند كه انديش ديار، خود را به بالد دوردست مي

  .بست تا مگر از طوفان بال امان يابد مي
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شخص م ة اسالمي، از نظر نفوذ زبان فارسي به سه دورة آسياي صغير را در دوروضع فرهنگي«

  :توان تقسيم كرد مي

  ؛ مغولة سلجوقيان تا حملةآغاز حمل  از -١

  ؛ مغول تا فتح استانبول و تشكيل امپراتوري عثمانية از حمل-٢

  .ها  عثمانية دور-٣

 سال پيش ٢٥٠٠هاي كهني از   ريشه،ناگفته پيداست كه فرهنگ ايراني در آسياي صغير  

لب ارسالن در جنگ آشود كه   هجري آغاز مي٤٦٣ اما نفوذ واقعي فرهنگ ايراني از سال ؛داشت

هاي آسياي صغير را به  مالزگرد، رومانوس ديوجانس، قيصر روم شرقي را شكست داد و دروازه

  . روي اسالم و فرهنگ ايراني گشود

 تن پادشاهان ١٦ كامالً ايراني بود، به طوري كه از محيط دستگاه سلجوقيان روم يك فضاي  

 در ميان شاهزادگان آن دودمان .كاووس  كي٢قباد،   كي٣ نام ايراني كياني داشتند؛ ، تن٨آن خاندان 

شاه و كاميار   فرامرز، سياوش، بهرام،فريدون شاه، كي شاه، جهان خسرو هاي شاهنشاه، كي هم به نام

  .خوريم برمي

 رجالرساند كه   مي االخبارةمسامر و االوامرالعالئيههاي تاريخ آن دوره؛ مثل  ابنگاهي به كت  

  . آنان نيز بيشتر ايراني بودند

 اين قدر بايد گفت كه دربار آنان درست مثل ، شعر فارسي در عصر سلجوقيان رومةدربار  

 در قلمرو عثماني، زبان و ادبيات فارسي نفوذ( .»گاه شعر فارسي بود  پرورش،درگاه محمود غزنوي

 دربار سلجوقيان در اين سرزمين، مثل عراق و خراسان و ماوراءالنهر، همچنان )٥٠فروردين غما، ي

 زبان  ها باز از سالبعد . شد زبان محسوب مي ميعادگاه شاعران، دانشمندان و نويسندگان فارسي

ا و صوفيه و شعرا و مورخان زبان اهل ديوان، فارسي بود و علم. فارسي زبان دستگاه اداري نيز بود

اكثريت سكنه نيز كه محترفه و . نوشتند راندند و هم غالباً به همان زبان مي نيز به آن زبان سخن مي

شد، زبانشان  ا و مستوفيان و عمال و اركان دولت را شامل ميربازرگانان شهر و تعداد زيادي از وز

  )٦٥ صا، پله پله تا مالقات خد. (فارسي بود
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ن سلجوقي روم كه همه شعردوست بودند، با تشويق و ترغيب، علما و شعرا را به سالطي  

الدين بركيارق  الدين كيخسرو اول و برادرش ملك ناصر بعضي از آنها مثل غياث. اين ديار كشاندند

 حتي امراي ، عالوه بر سالطين سلجوقي.دوستان بودند گفتند و هم از دانش شاه، هم خود شعر مي

هاي  رانان شهر  حكم،ي صغير مثل فخرالدين بهرامشاه و پسرش عالء الدين داوود شاهمحلي  آسيا

.  پناهگاه اهل فضل و اميد اصحاب دانش و ملجأ شعرا و هنرمندان بودند،ارزنجان والرنده نيز

 مركزي ة قونيه واقع در جنوب شرقي جلگ، شهرهاةاما در بين هم) ٥٥٢ ، ص١ ايران و جهان، ج(

 ةگفت  به.گاه گروهي از سلجوقيان روم، از اين جهت رونق بيشتري داشت  تختآسياي صغير،

اين بود ) ٦٥پله پله تا مالقات خدا، ص (» شد  امنيت محسوب ميةهنوز يك جزير« كوب زرين

گاه شاعران، دانشمندان و  كه صاحبان علم و صنعت بسياري به اينجا پناه آوردند و دربار آنها ميعاد

له، ئاين مس. شد كه از ديار خود رانده و آواره شده بودند زبان محسوب مي ينويسندگان فارس

ادب فارسي  شعر و( . اين منطقه بخشيدةاي به حيات علمي و فرهنگي در حال توسع سرعت تازه

فضال در اين ديار غربت نه تنها به كار و زندگي علمي خود  اين ادبا و )١٨ص  در آسياي صغير،

خصوص باعث ترويج  به  بخشيدند،يمحل استقرار خود را رونق و اعتبار خاص بلكه ،ادامه دادند

ها به  هشتم در آسياي صغير اكثر كتاب در قرن هفتم و اصوالً .زبان فارسي در اين ديار گشتند

رفت و چون  كار مي  بيشتر زبان فارسي به،نويسي نيز  همچنين در نامه،است  فارسي نوشته شده

الدين  نجم عران بزرگ ايراني كه پاي گريز داشتند از قبيل خاندان مولوي،اكثر دانشمندان و شا

 كه از بد حادثه به آسياي ...سيف فرغاني و  فخرالدين عراقي، بي، ابن بي اوحدين كرماني، رازي،

 علمي و ادبي ةآثار فارسي كه پيش از آن جنب از صوفيان و عارفان بودند، صغير مهاجرت كردند،

 مولويه ة تصوف خاصه در طريقةبهايي در زمين  رنگ عرفان گرفت و آثار گران،س از آن پ،داشت

 دانشمندان ةمعرفي هم .وجود آمد به و در آيين فتوت كه گسترش فراواني در آسياي صغير داشت،

گوي و ذكر آثار فارسي آنان كه در اين ديار تصنيف گرديده در اين مقوله  نويس و فارسي فارسي

 شهرت و. تر است آثار مولوي وياران او از همه مهم  آن آثار،ة اما از ميان هم؛تپذير نيس امكان

 زندگي و عظمت تأثير ديرپاي آثارش بعد از او بر همگان ةنفوذ شخصيت عظيم مولوي در دور

 در  خود،،اند  مولويه از نظر نشر زبان فارسي داشتهةماعات طريقتروشن است و اهميتي كه اج
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هاي فارسي بر در و  همه شعر و عبارت سان در آرامگاه مولوي در قونيه با آنان. خور توجه است

  .يابد ديوار، خود را در فضاي آشناي ياران او مي

هاي زبان فارسي مطرح بود و زبان و  عنوان يكي از پايگاه اين سرزمين به مدت طوالني به  

 از لغات نغز زبان فارسي بر سر  هنوز هم بسياري. نفوذ كرد،فرهنگ ايراني در عمق قلمرو عثماني

 ةتغيير زبان فارسي به زبان تركي و از رسميت انداختن آن هر چند از رونق و توسع. هاست نازب

    . موفق به از بين بردن كامل آن در اين ديار نگرديد،آن كاست

 ،ندها سال بعد، بعضي از سالطين آل عثمان كه جاي سالجقه را گرفته بود  بهار، دهةبه نوشت  

از طرف ديگر اين مهاجرين ) ٤٠٤، ص ٢ايران و جهان، ج . (گفتند خود به پارسي شعر مي

صنايع ظريفه و سبك معماري  «،ايران منتشر ساختنداز چنان كه ادبيات فارسي را در خارج  هم

 مصر و شام و روم در آن ةخاص ايراني را نيز در بالد روم و مصر داخل نمودند و يك عده از ابني

همه، نويسندگان معاصر،  با اين) ٥٦٤مغول، ص   تاريخ. (ام به دست ايرانيان مهاجر بنا شده استاي

گذار زبان و ادب به خصوص شعر فارسي را در آسياي صغير، خاندان جليل مولوي  بنيان

 به سبب حسادت و سوء ظن ، بر حسب بعضي روايات] بهاء ولد[ ااند، پدر موالن دانسته

 به . زدت دست به مهاجر،موجب اقوال ديگر، ترس يا اطالع از تهديد مغولخوارزمشاه و به 

الدين كيقباد، پادشاه سلجوقي روم كه خود عارف مشرب بود رهسپار آن ديار  سبب دعوت عالء

گاه دست  خذ آمده است كه سلطان گهآدر برخي از م. گرديد و مورد اكرام عالء الدين قرار گرفت

  ) ٢٧٩جستجو در تصوف ايران، ص . (ديسبو او را از روي ادب مي

ق، فرزندش مدتي در خدمت شاگردان پدر بود تا اينكه خود از ٦٢٨پس از مرگ او در سال   

تاريخ نظم و (در قونيه خانقاهي بر پا كرد و در آنجا به ارشاد مردم پرداخت . پيشوايان طريقت شد

اعتباري و ناپايداري دنيا قرار   بياز طرف ديگر چون بنياد تصوف از) ٥٨ -٩ ص ،نثر در ايران

ديدند و خود به خود، به طرف آن كشانده  يافته بود و در اين ايام مردم آن را با چشمان خود مي

شد، گذشته از اين موالنا در كشور روم با چند تن از  شدند، موجب رونق كار موالنا مي مي

غول به پادشاهي و فرمانروايي نشسته شهرياران سلجوقي كه در آن ملك با استقالل يا از جانب م

عصر بود و پادشاهان سلجوقي كه از قديم به علما و دانشمندان و مشايخ دين و پيران  بودند، هم
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ورزيدند نظر به قدمت خاندان و شهرت پدر و عظمت شخصي، رعايت جانب  طريقت ارادت مي

موالنا مغوالن را ) ١٣٥نا، ص تحقيق احوال و زندگاني موال. (دانستند موالنا را از فرائض مي

فرستد او معتقد بود كه  داشت و معتقد بود كه خدا براي هر تخريبي تركان را مي دوست نمي

ماندگي دنياي شرق و ظلم و  هاي مغول ناشي از فرسودگي و خواب ها و خونريزي ي ستمگر

 وقايع ة همدر اشعار وي. اندركاران اداري و سپاهي و روحاني است هاي دست كاري ندانم

مغول، شهرهاي ويران  در آنها تهاجم .  اجتماعي آن انعكاس يافته استةخصوص جنب تاريخي، به

 وجوه زندگي اين عهد به ةخالصه هم  شحنه و، نابود گشته، سرهاي بريدهيشده، روستاها

ز در مثنوي مولوي نيز انتقاد ا) ٦٩٧، ص ٢ين و دولت در ايران، ج د. (نمايش گذاشته شده است

 و عارفانه و در قالب  الي مطالب صوفيانه هاي استبدادي و حاكمان ستمگر، غالباً در البه حكومت

 تمثيلي براي ،چنان كه پيش و پس از او نيز، زندگي حيوانات هم. داستان و قصه بيان شده است

ثيل در  بارز اين بيان تمثيلي است و زبان تمةه و دمنه، نمونلزندگي بشر بوده است و كتاب كلي

شود كه سيف فرغاني با  ال ايجاد ميؤ گرچه اين س؛گر عدم آزادي بيان است شعر سياسي، بيان

دليل  مكان بوده است و اگر اين نكته را نيز بيفزاييم كه نفوذ كالم مولوي به زمان و هم مولوي هم

عي، بايد نفوذ معنوي او، قابل قياس با سيف فرغاني نبوده و به همين دليل نيز، به طور طبي

يابد جز اينكه  هي نميي، اين بيان غيرمستقيم توجدمصونيت او نيز بيش از سيف فرغاني بوده باش

 شاعرانه به معناي خاصش، او را از ةيافته و تجرب ناب دست بگوييم، مولوي، به جوهر شعر

  باهايي ناداشته است؛ با اين حال در مثنوي، داست پرداختن به مسائل روز در شعرش باز مي

شاه با دلقك « : است»  و دلقكمذشاه تر« داستان ؛رويكرد سياسي پرداخته شده كه از آن جمله

دهد، شاه او را  كند و كيش مي پردازد، دلقك به زودي او را مات مي خود به بازي شطرنج مي

 اتاق ةشود و از ترس به گوش در دست دوم نيز دلقك برنده مي. كند مفصل ضرب و شتم مي

  :گويد پرسد و دلقك پاسخ مي كند، شاه علت را مي زير لحاف و نمد خود را پنهان مي د وگريز مي

  آور آتش سجاف با تو چون خشم  كي توان حق گفت جز زير لحاف

  هات شه ز زير رخت م شهــزن مي  اي تو مات و من ز زخم شاه مات

  )٣٢١، ص ٥دفتر          (              
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توان آشكارا بيان كرد  اي ستم شاهان، حرف حق را نميگيرد كه در دني و مولوي نتيجه مي  

  .ها گفت ها و تمثيل نابلكه بايد در لحاف داست

روند و گاو و بز و خرگوشي شكار  و يا در داستان شير و گرگ و روباهي كه به شكار مي  

را داند و بز  شود و با وجود اينكه گاو را سهم شير مي ها مي  گرگ مأمور تقسيم شكار؛كنند مي

كند و روباه از اين  سهم خود و خرگوش را سهم روباه، شير سر او را از اين توزيع ناعادالنه مي

  . شمارد آموزد و هر سه را غذاي چاشت و ناهار و شام شير مي ماجرا درس مي

 از :دهد روباه، پاسخ مي! پرسد كه اين عدالت را از كجا آموختي؟ وقتي شير از او مي  

  :گيرد كه  مي هسرگذشت گرگ و نتيج

  انــس پيشينيــدا از پــيـرد پــك  پس سپاس او را كه ما را در جهان

  همچو روبه پاس خود داريم بيش  ان پيشــال آن گرگـتا كه ما از ح

  انـهمريد اي ــگي د و پندــبنگري  م آن گرگان عيانــاستخوان و پش

  ادــ عچون شنيد انجام فرعونان و  عاقل از سر بنهد اين هستي و باد

  )٨٢، ص ١دفتر (                

  :شود انتقادهاي صريح به ظالمان و عامالن آنها ديده مي گاه نيز

  الجرم ذوالنون در زندان بود  چون كه حكم اندر كف رندان بود

  در كف طفالن چنين در يتيم  مــاه عظيــرود ش واره ميـيك س

  ودــالجرم منصور برداري ب  چون قلم در دست غداري بود... 

  اءــون االنبيــد يقتلـالزم آم  چون سفيهان راست اين كار و كيا

  )١٤٠ص ، ٢دفتر (                    

  : مير در دو بيت زيرر واعتنايي و تحقير شاه و صد و يا بي

  عكس، چون كافور نام آن سياه  اهـردند شــاسيران را لقب ك مر

  اجل درــر يا صـه ميــبر نوشت  بر اسير شهوت و حرص و امل

  )٢٦٦ ص ،٤دفتر (                      

  :داند  مردم ميةو يا در جايي ديگر كه شاهان را بند
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  ودندــ مرده خةان مردــه خلقلــجم    ده خودندــ بنةدــبن ان،ــله شاهـجم

  جمله خلقان مست، مست خويش را    جمله شاهان، پست، پست خويش را

  )٣٦ ص ،١دفتر (                       

 اين ديار ديگر شادابي گذشته را نداشت و طي زمان به ، پروانهينالد اما پس از مرگ معين  

تدريجاً « امنيت ةها آن جزير گذاشت و در اين سال سر مي هاي قدرت و اميد را پشت سرعت روز

گشت و   انحطاط و زوال مية عرص،گشت و قدرت سلجوقيان  طوفان تبديل ميةبه جزير

  )٢١٧پله تا مالقات خدا، ص  پله. (»نداشتدرخشندگي سابق را 

 بدين ، آسياي صغير تا اين زمانةجزير جا نباشد اگر گفته شود كه اوضاع شبه  بي شايد سخني  

تعدادي از بزرگان حكومتي در قتل عام مغوالن به هالكت . ساماني نرسيده بود هحد از ضعف و ناب

ن و وزير مقتدر سلجوقي بازجويي و محاكمه شده،  مغوالة پروانه، نمايندينالد معين. رسيده بودند

سن و سال و آلت دست   الدين كيخسرو سوم، سلطان سلجوقي، كم غياث. سپس مقتول گشته بود

الدين   شمس،در اين ايام صاحب ديوان. گري بودند گران پيوسته در كار آشوب  شورش وامراء بود

بط مملكت روم، تنقيح حسابات ابواب المال استمالت رعيت و ض« كه از طرف اباقا مأمور ،جويني

 ،٢، ج خجامع التواري(» و امالك و اصالح فاسد و ارغام حاسد و تأليف شارد و دفع معاند

الدين كيخسرو   آناتولي رسيده و به همراه قواي مغول و غياثةگرديده بود به شبه جزير) ٧٧٠ص

ه در حوالي قونيه در محلي به نام كخونيني  به دنبال جنگ ،  به سوي قونيه آمده...سوم و 

در اين زمان اباقاخان . بيگ، برادران و عمويش به قتل رسيدند  رخ داد محمدي موت آواصحرا«

جامع التواريخ، ( » تا آن را از ياغي محافظت نمايد« ديگري به روم فرستاد ةپس از پروانه، نمايند

وضاع آشفته و ظلم و جور نمايندگان  اةدر همين زمان است كه سيف فرغاني دربار) ٧٦٩ ص٢ج 

  :گويد و امراي مغولي در اين سرزمين مي

  ان بودـعدل چو عنقا ز چشم خلق نه    ظلم به هر خانه النه كرده چو خطاف

  حال بره چون بود چو گرگ شبان بود    ه واليتــل و دين گرفتــعق مردم بي

  )١٤٤ديوان، ص (                       
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او در جريانات جاري . الدين كيخسرو سوم بود سلجوقي، غياثدر اين زمان سلطان وقت   

 بلكه آلتي بيش در دست امراء و رجال نبود و ،هاي سلجوقي نه تنها نفوذ چنداني نداشت سرزمين

برخورد مغوالن با وي بيانگر آن است كه آنان از اين . هاي آنان بود حكومت از آن مغوالن و شحنه

 ق جانشين او ٦٣٨خان كه در سال  ز احمد تكودار در زمان ارغونپس ا. امر كامالً مطلع بودند

شده بود، جنگ بر سر مقام و منصب و دخالت خانان مغول در امور آسياي صغير همچنان ادامه 

  . داشت

رانان سلجوقي حتي در حد يك والي مغول  دهد كه در آن تاريخ حكم اين حوادث نشان مي  

ي صغير به صورت يكي از واليات ايلخانان درآمده بود و به نيز قدر و اعتباري نداشتند، آسيا

گيخاتو به شمار  خان اين سرزمين تيول  در زمان ارغون. شد  به اين و آن واگذار مي صورت مقاطعه

الدين جويني پس از عزل از وزارت بود   اولين بار شمساًظاهر) ٢٣٩ تاريخ مغول، ص. (رفت مي

جامع التواريخ، ج . (ور حاكمي شهر سيواس را به نام او نوشتندكه به اين مقام منصوب شد و منش

  )٧٧٥ ص ،٢

 امور از هم گسسته بود، كارها پيشرفت نداشت، كمر مردم زير سنگيني بار ماليات ةشيراز  

  ... .د ش تر مي خم شده بود و بدهي مردم از بابت خراج به مغوالن روز به روز انباشته

  يهشا  شطرنج شده از بيةشهرها خان  يــد از ويرانــاه شــ روبـةها الن هــخان

  يــ كارگه جوالهار بنهــدوت بعنك  حاكمان دردم از او فبجر و تمغا خواهند

  )١٧٣ديوان، ص (                

جنگ و زد و خورد بر سر مقام و سلطنت همچنان در جريان بود نه تنها بين حكام ناتوان و   

شد تا سرانجام در سال  ان و امراء مغولي مشاهده ميزادگ  بلكه بيشتر بين شاه،ضعيف سلجوقي

 پس از منازعات شديد و طوالني به ايلخاني رسيد، او نيز حاكماني ، ارغونرخان پس  ق غازان٦٩٤

داشتند و سركوب  فرستاد كه هر يك پس از چندگاهي سر به شورش بر مي را به اين منطقه مي

زان در تالش بودند كه خود را از نظارت مغوالن  شاهزادگان سلجوقي نيز به همين مي.شدند مي

  . برهانند
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شود كه از اين دوره تا انقراض و فروپاشي حكومت اين دودمان در  بدين جهت مشاهده مي  

 در حالي كه از سلطنت تنها نامي براي آنان ؛ حكومت چندين بار دست به دست شد، ق٧٠٧سال 

ت سلب آرامش و امنيت از جامعه را فراهم ناگفته پيداست كه اين وضع موجبا. بودمانده 

كرد، در قصايد متعددي كه براي  زندگي ميقسرا  سيف فرغاني كه در اين ايام در آ.ساخت مي

 غارت و چپاول  وها سامان، از خرابي و ويراني شهرها و خانه هاز اوضاع ناب، خان فرستاده غازان

توان به برخي از ابيات يكي از اين  ه مي نمونبراي.  شكايت كرده است،مردم توسط امراء مغول

  :قصائد اشاره كرد

  واندــان تــ امــةب سايـطال  ان تواندــخسروا خلق در ضم

  ان، كسان تواندـتا چنين ناكس  شــد آسايــس را نمانـك هيچ

  ور چو انگشت تو از آن تواند  دست ايشان ز ملك كوته كن...

  از سگان تواندهمه در زحمت   روميان همچو گوسپند از گرگ

  واندــوان تــربگاني كه گرد خ  د نان ما دارندـهمچو سگ قص

  )١٨٤ديوان، ص         (              

 ق و جلوس اولجايتو، يكي از امراء و شاهزادگان ٧٠٣خان در سال  پس از مرگ غازان  

  مسعودالدين د، اين زمان، مقارن با حكومت غياثشبه امارت روم اعزام » يننجاير« به نام ،مغول

دوم، آخرين فرد از دودمان سلجوقي بود كه پس از مرگ او كسي از خاندان سلجوقي به حكومت 

بدين ترتيب . واگذار شد» يننجاير« آناتولي به شكل يك واليت به ة شبه جزيرةنرسيد و ادار

 افتاد كه از قبل نيز چشم طمع ن روم پايان يافت و از آن پس به دست تركماناةحكومت سالجق

  :وخته بودندد

  واليت بزند چون اجل ناگاهي بر    تركمان خسري هر نفس از هر طرفي

  )١٧٣ديوان، ص (                   

توان از برجستگان شاعران سياسي دانست كه همواره زبان اعتراض و  سيف فرغاني را مي  

فكري زيست كه اسباب انحطاط  او در دوراني مي. ستيزه، بر غاصبان و جباران ظالم، گشاده است
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 ،٣تاريخ ادبيات در ايران، ج  (. طبقات فراهم شده استة وجوه و در همةو اجتماعي ايران از هم

  )٢٠١ص 

هر مزوري، وزيري و هر مدبري، دبيري گشته، هر مستندفي مستوفيي و هر مسرفي، «  

  )١٨  ص،١تاريخ جهانگشاي جويني، ج . (»مشرفي و هر شيطاني، نايب ديواني شده است

هاي مختلف انعكاس داده است اما  ني اين فساد سياسي و اجتماعي را در قصيدهسيف فرغا  

 ستايش خدا و مدح پيامبر قرار گرفته است، ةيكي از قصايد او كه در ديوان نيز پس از دو قصيد

آميز  سرزنش  اندركاران ظلم و ستم و تباهي را مورد خطابي اي است كه در آن، تمام دست چكامه

  :ين قصيده با مطلع ا.دهد قرار مي

  وانيــر صيد عــازي ز بهــها س ه حيلهــچو روب  

  تو مرداري خوري آن گه كه سگ باشد شكارتو          

  هند خوانين آن جايي كه آن ظالم  تو هم چون گربه  

  وار توــردار خــگ مــداند س يري نميــمگر س          

تدبير، در اين ميدان جوالن  ي نااليق و بيسلطان. شود اي اين چنين مساعد، فراهم مي آنگاه كه زمينه

  :كند مي

  ا سلطان لشكركش، به شاهي چون علم سركشيا  

  ن نديده كارزار تـوــكه هرگز دوست، با دشم          

  و، به مردم سوختــن هر دمتچو آتش بر فروزي   

  اك، دايم بر شرارتوــاز آن كان خس نهد خاش          

  نماد دان، نميــكني جوالن در اين مي به شادي مي  

  ار توـدر آن زندان غم خواران كه باشد غمگس          

  :يابد ستم سلطان به دست پيشكارش جريان مي

  دين يشكار تو كه در وي نيست يك جوپخري شد   

   توگ است اندر روز بارــي از او تنــدل خلق          
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يشان زده و از  كه آتش به خرمن درورسد وشي مي  هامان  ستم پس از سلطان به دستورةسلسل

  :ها به سوي باران عدل حق، دراز گشته غبار ظلم او، دست

  وش كه نمرودي شدي سركش ايا دستور هامان

  تو فرعوني و چون قارون به مال است افتخار          

  ه و دانهكد تو، ـ به گاو آرند در خانه، به عه…

  ر تواــفس ان، خران بيــهاي درويش ز خرمن          

  دل حقــاري و ز عــگه غببه ظلم انگيختي نا

  تو ارــاند غبــم باراني كه بنشــي خواهيـهم          

  :اند مستوفي ديوان سلطان نيز قلمش چون زرده ماري است كه خاليق از او گريزان

  انــلطانـوان ســي كه در ديــوفي كافــايا مست  

  به حل و عقد در كار است، بخت كامكار تو          

  چون موش از گربه ، هميزندر خاليق از تو بگ…  

  تو زرده مار سر وان شه گردد سيهــچو در دي          

  :طعن او در امان نيست نيز، از تير خور قاضي حرام آشام رشوت

  شرعي شعار تو ديني است دين تو و بي كه بي  خور وتــام رشـآش گر، حرام ايا قاضي حيلت

  خوار تو وهــان رشــوي تو، دهــگ زبان لغوي   تو را ببينند در دوزخ، به دندان سگان داده…

شود، راستي و صداقت،  ساماني، در تمام سطوح زندگي اجتماعي ديده مي به عدالتي و نا اما اين بي

  :وران، پررونق گشتهدآشامان و مز رخت بربسته و بازار خون

  كردي، گران زان است بارتو چو سنگت را سبك  رازو دينـاده در تــايا بازاري مسكين، نه

  :جويد و درويش رعناوشي كه از اين آشفته بازار، بيش از همه سود مي

  ايا درويش رعناوش، چو مطرب با سماعت خوش  

  تو وار به نزد ره روان بازي است رقص خرس          

و سيف  كند آلود مي گر و عتاب  اين ناماليمات، زبان او را همچون ناصرخسرو، پرخاشةمشاهد

  :كند ناكي زبان خود اعتراف مي  درشتدر آخرين بيت اين قصيده، به
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  !چو تيز آهنگ شد قولت، نباشد سيف فرغاني  

  تو سازي در اين پرده كه باشد دست يار غزل          

 ةشد خورده و هستي بر باد شده، انسان تحقير در شعر او، فرياد عشق به آزادي انسان شكست  

 ة و بسياري از قصايدش، آييناو، شاعري، انقالبي است. زند زيردست قرار گرفته، موج مي

 زادگ هاي مؤثر قصايد خويش، به وضع دردانگيز و دل او در بيت.  اوستبار محنتنماي عصر  تمام

 ، هنر، بازار علمركود اصول اجتماعي و دين و ةانحطاط عميق اجتماعي و واژگون شدن هم

  )٧٨  ص،٣ ج ، ادبياتتاريخ. (كند  ناراستي و سفاهت اشاره مي، رواج نامردمي و مروت،راستي

ادبيات ما نظير ندارد، آنگاه كه با قدرت   ت و صراحت او در تاريخمشايد بتوان گفت كه شها  

  :كشاند تدبير را به تحقير مي  بيراي  سستپوالدين كالم خود، امير

  تدبير امير سخت دل سست راي بي     بزرگ امير به نزد همت من خردي اي

  )١٢٠ص (                  

 سياست، ظاهر ةحف شطرنج از پي بازي حكام مغول، چندگاهي بر صةه چون مهراميراني ك

  :شوند مي

  بينم بازي است، هر شاهي كه مي چو شطرنج از پي  

  ازم كنــني ان بيــز شاه مريز آب رخم را و          

  :كند كه و به شاعران ديگر نيز سفارش مي

  ي، نقش مكن ديواريگرچه رنگين سخن    انــدار زب هــرا نيك نگــاز ثناي ام

  )٢٤ص       (                  

اي ماندگار، ثبت  خواه را در قصيده هاي آزادي نا انسةو سرانجام با قلبي پر اميد، آرزوي هم

  :كند مي

  ذردــا نيز بگــان شمــق زمــهم رون       ذردــز بگــا نيــان شمــرگ بر جهــم مــه

  ذردــز بگــ شما ني انــت آشيــبر دول       ي آن، تا كند خرابـوم محنت، از پــن بــوي

  ذردــا نيز بگــان شمــاغ و بوستــبر ب       انــهــاگــام نــت ايــكبــزان نــــاد خــب

  ذردــا نيز بگــان شمــت ز ناكســنوب       ان رسيدــان به شما ناكســت از كســاين نوب
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  ذردـز بگــا نيــان شمــ روز بر زبيك        اي دوستان خوهم كه به نيكي دعاي سيف…

  )١٣٧ديوان، ص (                         
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