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 چکيده
آن دارد، مطابق با  ختلف حاکم برمازآنجا که ادبیات ارتباطی تنگاتنگ با جامعه و شرایط 

شرایط متفاوت فرهنگی، سیاسی، دینی، اجتماعی و... حاکم بر جامعه دچار دگرگونی و 

دنبال آن شعر که رکن اصلی  ادبیات به شمار می آید نیز در تمامی تحول  می شود و به 

بدین ترتیب شرایط و و  ابعاد خود از جمله: قالب، زبان و مضامین دچار تحول می گردد

 ویژگی های مختلف جامعه در یک دورۀ خاص، در شعر شاعر جلوه گر می شود. 

در این تحقیق برآنیم تا با بررسی جامعه شناختی شعر هاللی جغتایی به برخی ویژگی 

توصیفی بوده و از طریق  -معاصر وی دست یابیم. روش تحقیق تحلیلی های جامعۀ 

 مطالعات کتابخانه ای و الکترونیکی صورت می گیرد.

 .جغتایی، جامعه شناسی، ادبیات فارسیهاللی  اژگان کليدي:و
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   حبيب اله دهمرده قلعه نو

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدخاش

 
  نام نویسنده مسئول:

   حبيب اله دهمرده قلعه نو

 جامعه شناسی شعر هاللی جغتایی
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 مقدمه
ها جانی تازه می بخشند. این واژه ها در شرایط معمول  سخنوران توانمند با استفاده از جادوی هنر در کالبد واژه ها می دمند و به آن

ه ذهن از ذهنی ب زبانی، تنها وسیله ای ساده برای ایجاد ارتباط هستند اما وقتی به هنر سخنوری شاعر آراسته می شوند، نه تنها اندیشه ای را

بلکه به صورت مانا و پایدار بازتاب دهندۀ ویژگی های متنوع یک جامعه از منظر اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی و  دیگر منتقل می کنند،

 ... می باشند.

 

 بيان مسئله:-1-1
، در آثار ادبی کم و بیش اما جزئی و پراکندهنی و واقعی ، واقعیات و تحوالت اجتماعی و فرهنگی به صورت نمادها و بازتاب های عی

ی یافت می شود. با جمع آوری و تحلیل این بازتاب ها می توان سیمایی جامع و واقعی از حیات اجتماعی هر دوره از تاریخ ارائه نمود. از سو

ین آثار، بدون آشنایی با محیط و جامعه دیگر درک معانی و دقایق آثار ادبی خصوصاً شاهکارهای آن و شناخت شخصیت و زندگی آفرینندگان ا

ای که در آن به وجود آمده و به کمال رسیده اند امکان پذیر نیست؛ زیرا بدیهی است که طرز نگرش و ذوق و شعور خالق هر اثر ادبی تا حد 

 زیادی تابعی از اوضاع فرهنگی و اجتماعی محیط زندگی اوست . 

است و کوشش  هاللی جغتاییهجری و به طور خاص در شعر  نهم و دهم های  ر ادبیات قرنهدف این تحقیق گشودن فضای جدیدی د

که درآثار او منعکس شده اند مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ تا شناخت  هاللی جغتاییروزگار  ۀشده است عناصر و ارکان تشکیل دهندۀ جامع

، آداب و رسوم ، شیوۀ زندگی، باورهای فکری و اعتقادی و همچنین دانش مردم  بهتری از این دوره حاصل شود و بتوانیم ارکانی چون حکومت

 مورد نقد و بررسی قرار دهیم. را تجلی پیدا کرده اند هاللی جغتاییآن روزگار که در شعر 

 

 اهميت و ضرورت انجام تحقيق-1-2
آمده اند، پیوندی ناگزیر وجود دارد. برای بررسی جامعه  اجتماعی دورانی که این آثار در آن پدید -میان آثار ادبی و شرایط سیاسی

اجتماعی دوران زندگی شاعر توجه نمود و آن ها را مورد کنکاش قرار داد. با انجام این تحقیق  –شناختی آثار ادبی باید به ویژگی های سیاسی 

هنگ و رسومات این جامعه را با نگاهی اجتماعی به در آن زندگی می کرده است را بررسی کرد و فر هاللی جغتاییمی توان جامعه ای که 

مورد کنکاش قرار داد؛ چرا که تحلیل آثار ادبی از دیدگاه اجتماعی ضرورتی است که محققان تاکنون کمتر به آن  این گونه شاعراندیوان 

اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پرداخته اند. همچنین به کمک این تحقیق می نوان شناخت کافی نسبت به آداب و رسوم و سنت ها و 

که در جامعۀ زمان و ... زمان شاعر پیدا کرد؛ در حیطه باورها و فرهنگ عامه می توان نسبت به باورهای خرافی، باورهای نجومی ۀ ودینی جامع

 در بین عامه رایج بوده، اطالعات کسب کرد. هاللی

 

 پيشينه تحقيق  -1-3
در مورد مبحث جامعه شناسی ادبیات فارسی، چند عنوان کتاب و مقاله به چاپ رسیده است. از جمله این عناوین می توان به موارد 

 زیر اشاره نمود: 

کتاب جامعه شناسی در ادبیات فارسی نوشتۀ دکتر فریدون وحیدا که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است. در این کتاب نویسنده، 

تقد به آمیختگی آثار ادبی با شرایط سیاسی، اجتماعی عصر خالقین این آثار است و به همین دلیل دوره بندی تاریخ ادبیات هر کشوری را مع

اجتماعی عصری که آن آثار در آن خلق شده اند پیوندی ناگزیر  –با پذیرفتن این امر که میان آثار ادبی و شرایط سیاسی » ناگزیر می داند: 

ارد، برای بررسی جامعه شناختی آثار ادبی هر کشور ناگزیر می بایست به نوعی دوره بندی در تاریخ ادبیات آن کشور، جستجوی ویژگی وجود د

(. بدین  78: 5931وحیدا، « ) سیاسی آن ویژگی ها اقدام کرد -های جامعه شناختی ادبیات هر دوره و سرانجام به یافتن زمینه های اجتماعی

بیه به آن چه در تاریخ ادبیا ت فارسی اثر دکتر ذبیح اهلل صفا دیده می شود و با توجه به حوادث مهم تاریخی و سیاسی کشور ترتیب کتاب ش

به دوره هایی تقسیم می شود. نویسنده در هر دوره ضمن اشاره به شرایط مختلف حاکم بر آن دوره، گریزی هم به مبحث جامعه شناسی در 

 هیچ اشاره نشده است.جغتایی هاللی زده است؛ اما در خصوص موضوع این تحقیق یعنی جامعه شناسی در دیوان  برخی آثار ادبی هر دوره

ایرج نوبخت نیز در کتاب خویش با عنوان در آمدی بر جامعه شناسی ادبیات فارسی، تالش دارد ادبیات را از منظر جامعه شناختی 

با توجه به این که هنر به ویژه ادبیات تحت شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و » بنگرد و از طبقه بندی های معمول ادبی عدول می نماید: 

از این روی کوشیده ایم تا پیدایی هر سبک ادبی ه شکل می گیرد و بررسی آن بدون توجه به شرایط یاد شده ناقص خواهد بود، تاریخی جامع
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(؛ اما وی نیز در نمونه آثاری که از ادب فارسی می آورد اشاره ای به اشعار  5: 5983نوبخت، « ) را در زمینه شرایط اچتماعی بررسی کنیم

 هاللی نکرده است.

جامعه شناسی ادبیات فارسی، عنوان کتابی دیگر است که توسط دکتر محمد پارسا نسب به نگارش در آمده است. نویسنده در این 

کتاب ضمن اشاره به کلیات مبحث جامعه شناختی در ادب فارسی، بر اساس دوره های تاریخی به بررسی این موضوع در آثار ادبی هر دوره 

را دراین خصوص به دست داده است. به عنوان مثال، در چهارمین فصل، ضمن مرور جامعه شناختی ادبیات فارسی از  پرداخته و نمونه هایی

نیز می شود، به تحلیل آثار بزرگانی چون: مولوی، سعدی، حافظ شیرازی  هاللی جغتاییقرن هفتم تا قرن دهم هجری، که شامل دورۀ زندگانی 

 (. 527-579: 5931خبری نیست ) پارسا نسب،  هاللیاکانی می پردازد، ولی از تحلیل اثار و حتی سیف الدین فرقانی و عبید ز

دکتر ستوده و دکتر شهبازی نیز در کتاب خود به عنوان جامعه شناسی در ادبیات، به مانند کتب مذکور درفوق عمل کرده و به تحلیل 

 توجهی نداشته اند. هاللی جامعه شناختی برخی آثار ادبی پرداخته اند؛ اما به آثار

 

 بحث و بررسی-2
واقعیات اجتماعی از  و تصاویریدر طول حیات هر ملت هستند   بشریآرمان ها و خواسته های  ۀآثار ادبی غیر مستقیم منعکس کنند

در ادامه به کنکاش در دیوان  .می یابدچندان  ارزشی دو کاربرد جامعه شناسی ادبیات ؛ بدین ترتیبهر دوره را به ما عرضه می کنند ۀو جامع

فرهنگ و آداب و رسوم مردم و جامعه روزگار  ،اعتقادات ،تصویری از باورها  می پردازیم تا از البالی اشعار پر مغز و هنری اوهاللی جغتایی 

 .دهیم  شاعر به دست

 

 توصيه هاي دینی و اخالقی-2-1
شعر هاللی نشان از توجه و گرایش جامعۀ زمان او به این امور است و این که این موارد به عنوان وجود توصیه های اخالقی و دینی در 

نکاتی مثبت در جامعه و اجتماع شاعر شمرده می شده است و شاعر تالش دارد با بیان آن ها موجب گسترش این نیکویی ها در جامعه شود 

یکی از ساز و کار های مهم کنترل اجتماعی در » ر می گردد. امر به معروف و نهی از منکر و به عبارتی داعیه دار امر به معروف و نهی از منک

اسالم است و از اصول عملی آن محسوب می گردد. کنترل اجتماعی در واقع فرایند جامعه پذیری است و جامعه پذیری موجب هم نوایی می 

م اشعار خویش به این امور پرداخته است؛ اما در مثنوی صفات العاشقین به طور ( . هاللی جغتایی در البالی تما 78: 5977ستوده، « ) گردد 

 خاص به این امور اشاره دارد و موشکافانه و هنری این نکات را مورد کنکاش قرار داده است.

 

 توصيه به صدق و راستی
 عرفان و تصوف است که در زندگی عادی مردم جامعه نیزور قابل توجه در از ام ،و گفتار رداربه معنای راستی و استواری درکصدق 

 و یهو نه از سر یأنصادق و طالب عاشق از سر صدق و ت مریدو چون  » دارد و در آثار بزرگان ادب فارسی بسیار جلوه گر شده است. تسری

هاللی جغتایی نیز به این معنی توجه دارد و این  .( 95 :5978 ) نجم رازی،« گردد که او کیست و از کجا آمده است ؟ فتمنی مطالعه کند واق

 گونه می سراید:

 به راه راست رو تا می توان رفت     که می باید به جای راستان رفت

 همیـشـه راستـکاران رستـگارند     که غیـر از راستـی کـاری ندارند

 صفـا می بارد از ترکـان صادق     که قـول و فعلـشان آمـد مـوافق

 ز صـدق بهتر نیست کاری      اگر دم می زنی از صـدق باریبلـی ا

 ( 278: 5981) هاللی جغتایی، 

 و پرهيز از بدخویی داشتن اخالق خوش
 تو انسانی طریق دیو و دد چیست؟     به آن روی نکو این خوی بد چیست؟

 نکـو رویـی طریـق مستقیم اسـت     محمـد صـاحب خلـق عظیـم اسـت

 ر راحـت درآید      چـو گـل هر جـا که باشد خوش برآیدنکـو خـوی از د

 ش نبیندـی رویـا کسـن تـد     خوشست ایـو نشینـس زانـرش رو در پـت

 ( 231) همان: 
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وَ اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ: و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخالقی » بیت دوم از ابیات فوق اشاره به خلق نیکوی پیامبر اسالم )ص( دارد: 

 (. 4قلم، « ) عظیمی قرار داری 

 

 آراستگی به تواضع و دوري از تکبر
 ن توصیه می کند:هاللی تواضع را باعث ارجمندی و بلندی می داند و به آ

 تواضع کن که یابی سربلندی     فروتن شو که یابی ارجمندی

 تکبر سربلندان را کند پست     تواضع زیر دستان را زبر دست

 ( 911: 5981) هاللی جغتایی، 

 

 و در ادامه برای درک بهتر موضوع به ذکر مثال هایی می پردازد از جمله:  

 غبارش سرمه افالک گشته     زمین چون از تواضع خاک گشته 

 فلک گر از تواضع خـم نبـودی      سـر افـراز همه عالـم نبودی

 ( 915) همان: 

 توصيه به صبر و شکيبایی
 قراری گیر و صبری کن در این بابگشایش از در صبر است مشتاب     

 بـه صبـر از کارهـا بیرون رود بند     شود نـی، شکـر و شکـر شود قند

 با شکیبـایی بـود یـار     ز بی صبـری به رسـوایی کشـد کـار سعـادت

 ( 918) همان: 

 آموزه هاي عرفانی-2-2

 رود این مفاهیم با شعر سناییو فارسی راه یافته است.و سخن به شعر  و عارفانه قبل از زمانۀ هاللی جغتایی مفاهیم و باورهای صوفیانه

ی پایه ها  رسد. آموزه های عرفانی و صوفیانه در شعر افته است و در غزل مولوی و حافظ به کمال میطار تکامل یعصورت گرفته و به دست 

عرفانی  استفاده از مضامین بهنیز  هاللی .تصوف را استوار ساخت و باعث می شد تا مردم از اسارت نفس رهایی یافته و به تزکیه اخالقی برسند

 .توجه نشان داده استخود شعر و تصوف در 

 

 توصيف عشق
 هاللی عشق را اساس عالم می داند:

 جهان یک قطره از دریای عشق است     قلک یک سبزه از صحرای عشق است

 تـی فتادسـش از خلل خالـت      اساسـس عالی فتادسـق بـام عشـمق

 ( 274) همان: 

 در ادامه عالم را در برابر عشق به هیچ می انگارد:      

 سر به سر هیچ     همین عشق است در عالم دگر هیچ زیان و سود عالم

 ( 274) همان: 

 عامل جدایی انسان از سایر بند ها و غم ها می داند: عشق حقیقی را  غم و     

 برو سلطان وقت خویشتن باش         گدای عشق و شاه انجمن باش 

 چو عشق آمد مخور غم شاد بنشین      ز غم های جهان آزاد بنشین

 ( 271همان: ) 

 نظیر این مفهوم در شعر حافظ نیز دیده می شود و ذکر آن خالی از لطف نیست:     

 حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی     من از آن روز که در بند توام آزادم

 ( 428: 5983) حافظ، 
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 وجود نقد و انتقاد

شاعران که حساس  ،و نیز انعکاس حال و هوای شخصی شاعر در شعر 7و  8قرون  از به دلیل فاصله گرفتن نسبی شاعران از دربارها  »

های عصر خود نسبت به دنیای پیرامون خود هستند، برخی دیدگاه های انتقادی اجتماعی و فلسفی خود را در شعر وارد کرده  ترین انسان

دیده می شود. آنچه مرتبط به مبحث ما در شعر او به  ایی نیز هاللی جغتاین انتقادات و شکایات در شعر (. 598 :5932، پارسا نسب« )اند

انتقاد از نهاد های حکومتی یا دینی است که این گروه از جامعه، انتقاد از زهد و نظایر آن است.  ،چشم می آید انتقاد از محتسب، واعظ، شیخ

 دین را بازیچۀ خویش کرده تا منافع دنیوی خود را تأمین سازند.

 ل و مـی منع هاللی مکن              کز ورع و زهد تو شیوه ما خوشتر استمحتسب از نق

 ( 28: 5981) هاللی جغتایی، 

 مرا کنج صالح و خرقه تقوی نمی زیبد     گریبان چاک و رسوا جانب میخانه خواهم شد

 ( 15) همان: 

 شوماز در خانقه و مدرسه کارم نگشود         بعد از این خاک نشین در میخانه 

 ( 527) همان: 

 ای شیخ به محراب مرا سجده مفرما        بگذار خدا را که بر آن خاک در افتم

 ( 518) همان: 

 گرامی داشت اعياد-2-3
 و به اعیاد قربانتنها  ها و اعیاد مختلف مذهبی و ملی که در میان ایرانیان و مسلمانان رایج بوده است، از میان جشن هاللی جغتایی

از  همچون سده و مهرگان که جشن عید نوروز علیرغم این شود.نوروز اشاره دارد و در اشعارش نشانی از جشن های مهرگان و سده دیده نمی

و در میان  وی در خصوص نوروز نشان می دهد که این عید در روزگار هاللیهای ملی ایرانیان است با این وجود شواهد بسیار از اشعار  جشن

 جامعه و مردم رواج داشته و گرامی بوده است.

 از آن چه سود که نوروز شد جهان افروز     که بی تو روز و شب ما برابر است امروز

 ( 78) همان: 

 فـرح بخـش بهـار زنـدگـانـی                           نشـاط افـزای نـوروز جـوانـی

 ( 288) همان: 

 خزان  ایمن باش             که هنوز اول نوروز جمال است تراای گل باغ لطافت ز 

 ( 9) همان: 
 

ها به رسم قربانی کردن در این عيد  می بينيم و در آن هاللی ر شعرنشان کمتري د جشن نوروزاز عيد قربان به نسبت 

 اشاره می کند:
 قربان تو گردم عید است برون آی که حیران تو گردم            قربان خودم ساز که

 ( 517) همان: 

 عید قربان شد بیا عاشق کشی بنیان کن     درد مندان را به درد نو مبارک باد کن

 ( 542) همان: 

 

 نجوم و اصطالحات نجومی-2-4
ورشید خ ،کیوان ،تیرعطارد و  ،ماه :نوروبروست. اسامی ستارگان چ یبا بسامد بسیار باالی هاللیالحات نجومی در شعر استفاده از اصط

 بیشتری دارند.  اصطالحی آن ها نمود کاربرد سرطان و قوس به همراه ،جوزا های فلکی مانند: و اسامی برج

به عنوان نماد هایی برای زیبایی و نشانه ای از زیبایی رخسار  آفتاب، زهره و شمسماه،  یی چون:استعاری و تشبیهی از واژه هاۀ استفاد

 است. هاللی، امری طبیعی در شعر معشوق

 پرسید که آن زهره جبین کیست هاللی      خورشید همه عالم و ماه همه خوبان

 ( 598) همان: 

 زمـلـرفت در قـان را گـرطـس                   جم     ـرو انـه خسـگر کـار دیـب

 ( 218) همان: 
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 سهم قوس جوشن ساختموجش از               تـن ساخـای آهـخ قبـآب از ی

 ( 281) همان: 

 دبيري ستارۀ عطارد

 در شعر و ادب فارسی مظهر نویسندگی، دبیری و سخنوری است و دبیر فلک نامیده می شود.عطارد 

 ز کلکش گوهر مدح و ثنا ریخت                به دامان عطارد چون عطا ریخت 

 ( 275) همان: 

 مطربی زهره
 ب فلک و مظهر شادی و موسیقی است.رمطناهید یا زهره      

 به بزم زهره زان شه کرد آهنگ     که تاری باشدش زان طره در چنگ

 ( 275) همان: 

 زهره با چنگ راست کرد آهنگ          شب که در بزم گاه مینا رنگ   

 ( 212) همان: 

 بهرام خداي جنگ

پوشیده از پودر آهن زنگ زده است. این امر سبب می شود که مریخ  .شمسی است بهرام یا مریخ چهارمین سیاره تا خورشید در منظومه

  قرمز رنگ به نظر آید و به همین جهت نماد جنگ و جنگجو بودن بوده است. 

 به پایش توسن بهرام شد رام        وز آنجا راند مرکب سوی بهرام  

 ( 275) همان: 

 نحس بودن زحل سعادت مشتري و
 راهش مشتری سود     که در سر مشتری را سروری بودجبین بر خاک 

 دـری شـد اختر عاقبت نیک اختـب      دـوری شـر انـل آن ماه مهـزح

 ( 272) همان: 

 

 آداب و رسوم و باورهاي عاميانه-2-5
در میان عوام یا گروهی خاص از در میان اشعار هاللی گاه به ابیاتی بر می خوریم که متضمن باوری عامیانه یا آداب و رسومی است که 

 جامعۀ آن روزگار رایج بوده است.

 

 اعتقاد به شفاعت
ساطت است و در معنای دیگرش اعتقادی وپایمردی و  ،خواهش کردن از کسی برای عفو و بخشش گناه دیگری » شفاعت به معنای

 (. 5455 :5972 ) انوری،« دناوند طلب رحمت و مغفرت می کنبرای پیروان خود از خد )ع(است که بر مبنای آن هر یک از چهارده معصوم

آن دوره و در باور خود شاعر  ۀوجود چنین باور و تفکری در جامع ،در خصوص شفاعت هاللیبا توجه به نمونه های قابل توجه در شعر 

 است. شپذیر قابل

 هدایت را رفیق راه ما کن              محمد را شفاعت خواه ما کن

 ( 287: 5981) هاللی جغتایی، 

 و در نعت حضرت سید کاینات می گوید:

 ز دست ما نیاید هیچ طاعت              همین ماییم و امید شفاعت

 شفاعت کن دری بگشای بر ما     گر این در بسته گردد وای بر ما

 ( 271) همان: 

 باور به تأثير فلک و ستارگان بر زندگی انسان

 انسان ن جزو اعتقاداتاسرنوشت آدمی درروزگارانی باشد که اعتقاد به تأثیر ستارگان و صور فلکی و آسمان  ۀباورها می تواند بازمانداین 

 . هاللی ضمن اشاره به این موضوع، آن را به طریقی منطقی رد می کند:ها بوده است
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 کـردنفلـک را قبـله حاجات      نشـاید جهـل خـود اثبـات کـردن     

 فلک جامست و ساقی خالق دهر         و زو در کام ما گه نوش و گه زهر

 ترا گر تلخ و گر شیرین شود کام        هم از ساقی شناس او را نه از جام

 ( 287) همان: 

 حنا بستن بر دست
 گل سرخ، آن کف حنا بسته               دست تو در حناست گل دسته 

 ( 298) همان: 

 سوختنسپند 
سوختن سپند رسمی است از دیرباز که تاکنون هم ادامه دارد. هنوز هم مردم برای محافظت کردن خویش و خانه و وابسته هایشان از 

 چشم بد، سپند بر آتش می ریزند.

 سوزد:شق می نیز سپند سوزی دیده می شود.  وجود عاشق مانند سپند بر آتش، در شعله های آتش عهاللی در شعر 

 مهر رخسار تو چون ذره پریشانم ساخت     شوق خال تو مرا سوخت بر آتش چو سپند

 ( 18) همان: 

 یک ذره مانده بود ز من در شب فراق                 آن هـم بر آتش هجران سپند بود

 ( 84) همان: 

 افسون و جادو و اعتقاد به ارتباط با چن و پري
موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیکوکار و نا مرئی که گاه خود را نشان می دهد و با جمالش انسان را فریفتۀ » در فرهنگ عوام  "پری  "

 : ذیل واژه (. اعتقاد به ارتباط با جن و پری و احضار کردن آن ها یا5972انوری، « ) خود می کند یا زن و دختر زیبارو و دارای اندام ظریف 

به آن بر می خوریم و  هاللی جغتاییداخل شدن جن و پری در روح آدمی که باعث دیوانگی و جنون فرد می شود، اعتقادی است که در شعر 

 د.در روزگار او نشان می یابیم. این گونه باور ها امروزه نیز در برخی از نقاط کشور کم و بیش جریان دار

 خانمان بر هم زد و رسوای هر بازار شد  هر کرا سودای زلف آن پری دیوانه کرد   

 ( 43: 5981) هاللی جغتایی، 

 ری از چشم مردمـون پـش چـز چشم       از آن بی ترحم   ـه نـان گشتی بـنه

 ( 918) همان: 

 دمیدی یک فسون و ز دست بردی صبر و هوش من     خدا را ترک افسون کن که من افسانه خواهم شد

 ( 15) همان: 

 پیش ما افسانه بهتر باشد از افسون او   ونگر نیست چون بیخوابی ما را عالج  از فس

 ( 513) همان: 
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 نتيجه گيري
خویش جای می دهد.  معاصر خود را در درون ۀادبیات با جامعه و شرایط مختلف آن ارتباط مستقیم دارد و تمامی ویژگی های جامع 

توان به این موارد می ۀاز جمل .ها و شرایط جامعه و مردم آن روزگار پی برداری از ویژگیتوان به بسیمی آثار شاعران در هر دوره  با بررسی

با کنکاش در شعر او از منظر جامعه شناسی به برخی از ویژگی هایی که در روزگار او و در میان مردم رواج  .شعر هاللی جغتایی اشاره نمود

توان به توصیه های اخالقی و دینی اشاره نمود که در جامعه رواج داشته و یا مردم خواهان موارد می از جمله این .یابیممی داشته است دست 

 جز آن.متواضع بودن و  ،وییخپرهیز از بدو اخالق خوش  ،راستیصدق و  . مانند:جاری شدن صفات نیکوی آن در میان خویش بوده اند

آید که خود نشان از نتقاد از نهادهای حکومتی و دینی نیز در شعر هاللی به چشم میزه های عرفانی مانند توصیف عشق حقیقی و اآمو

 ها از راه مستقیم می باشدانحراف این گروه

باورها و  میاناز  .توان به گرامیداشت اعیاد و توجه به نجوم و باورهای آن اشاره نمودر هاللی میعاز دیگر نکات به دست آمده از ش

و پری و افسون و  و اعتقاد به ارتباط با جنسپند سوختن  ،حنا بستن ،آن روزگار می توان به اعتقاد به شفاعت ۀاعتقادات خاص و عام جامع

 .داردرواج اشاره نمود که برخی از این باورها در روزگار معاصر هم  جادو 
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