
 
 
 
 
 
 

  از ستايشپارسي هاي شاعران انگيزه
 دكتر فرامرز آدينه كالت

  مجتمع آموزش عالي نيشابور عضو هيأت علمي
  چكيده:
ي ها و پيشبرندهي بسياري خواستههاي ارجمند خويش، برآورندهگوي از رهگذر ستايششاعران پارسي       

- راهبردهاي ستودگان، به ويژه پادشاهان بودند و در برابر اين همه كاركردهاي ارزنده، ايشان نيز در پي انگيزه

هاي روشن خويش بودند. اگرچه همگان از هماالن و درباريان تا خود ستودگان، از در ميان بودن چنين 
داشتند ولي اين ستد و داد هنري، هم شاعران را باور نميهايي آگاه بودند و در بيشتر موارد، دوستي انگيزه

داشت. ستودگان، زرِ به جان ستودگان و هم شاعران را چندان سودمند بود كه هر دو سوي را خرسند نگاه مي
كرند كه ي هنر خويش را نثار ستودگاني ميمايهريختند و شاعران، جاني خويش را به پاي شاعران ميبسته

ي پژوهش اي از ذوق نداشتند. كاركردهاي ستايش براي ستودگان در جاي خود شايستهن بهرهگاه، كمتري
. 1ي اين موارد است: هاي شاعران از ستايش بررسي شده كه در برگيرندهاست ولي در اين مقاله، انگيزه

دن از آسيب . دور مان4هاي معنوي . برخورداري از پشتيباني3. ماندگاري آثار هنري 2ي مادي انگيزه
  اجتماعي. –هاي سياسي . بازگويي ديدگاه6. ستايش از سرِ دوستي راستين 5زورمندان 
  هاي شاعران.انگيزه -ستايش -شعر پارسي كليد واژه:

 
  درآمد:

ي ادبي تواند آن را در شمار يك گونههايي است كه ميشعر ستايشي پارسي، داراي بسياري از ويژگي     
هاي سخنوري پارسي هاي ادبي و آييني ادبي، بستر پيدايي و بالش بسياري آرايهاين گونهجداگانه جاي دهد. 

ي بنيادينش همين بود. با اين است چرا كه شعر در اين سرزمين، با ستايش آغاز شد و تا ديرگاهي، درونه
گرايان نبوده است. القهاي اخرويبيني و زيادههمه، برخورد با ستايش، هيچگاه از سرِ داد و به دور از تنگ
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كه حتي خود گذشتگان و باالتر از آن بسياري از ستايشگران نامدار نيز،  -امروزين ما  هاياگرچه با سنجه
ي هنر خويش را در مايهستايش انساني از انسان ديگر و خاكساري در برابر او و جان -بدان باورمند بودند

از آبروي خويش بوده است و از همان روزگار نخستين، پاي چون خودي ريختن، پل بستن براي گذشتن 
- كم از منوچهري بدين سو، بسياري از ستايشگران، سرخورده از كار خويش، خود را گدامنش و دريوزهدست

توان از نقش پر رنگ ستودگان در پيشرفت هنر به ويژه ادبيات چشم پوشيد، آن هم اند، ولي آيا ميگر خوانده
ي نان و خانه و جامه پشتيبان ديگري براي هنرمندان در ميان نبود تا ايشان را از انديشه در روزگاري كه هيچ

كه خواست و پسند ستودگان، آسودگيي براي خواندن و شنيدن و سرودن فراهم آورد. اينو باز خرد و دل
ولي آيا اگر  رفت، برده، سخن درستي است كه جاي بررسي داردشعر را به راه ديگري، جز آنچه بايد مي

كه شاعران، ي اين همه رنگ و نگار بوديم؟ اينداشت هم نبود، امروز بينندههاي با چشمهمين پشتيباني
شد، در جاي خويش بر داشتشان تالش ميچنان در نگاههاي  ستودگان بودند كه آني كدام خواستبرآورنده

- هايي است كه شاعران را به ستايش واميرسيدني است ولي سخن اين پژوهش، بررسي و شناسايي انگيزه

است و شايد پس از اين برش  داشت. مرز زماني اين پژوهش، شعر شاعران پارسي از آغاز تا تركتاز مغول
شاعران اين روزگار به دست آمده در  هاي ديگري در كار باشد ولي آنچه از بررسي ديوانتاريخي، انگيزه
  بندي شده است. شش دسته، رده

  ي ماديانگيزه .1
دانيم كه ي شاعران از ستايش، برخورداري از پشتيباني مالي بود، ميبي هيچ گماني، نخستين انگيزه     

توان رد هاي گوناگون ميييك هنرمندان و هم دورهي يكآسودگي است، هم دربارهگسترش هنر برآيند، دل
هاي رواني و مالي، آشكارا خود را در سردي بازار پاي آرامش را در پيشرفت هنر ديد و در برابر آن نگراني

ي يكي از دبيران خلفاي عباسي تابد. اين باريكه از ديرباز شناخته شده بود، داستان عروضي دربارههنر باز مي
ها و ديدن خليفه و ي نگارش يكي از نامهيكي از كنيزان در ميانه» آرد نماند«دستي او در كار و آواز و چرب
اول اين نامه را بر آخر چندان فضيلت و رجحان است كه قل هو اهللا احد را بر تبت يدا « ين سخن كه:گفتن ا

) خليفه از آن پس نيازهاي او را چنان برآورد كه ديگر مانند آن سخن به 28: 1375عروضي،»(ابي لهب
د، صاحب صناعت بايد هر صناعت كه تعلق به تفكر دار« گويد:گوشش نگذرد، در آغاز اين داستان چنين مي

كه فارغ دل و مرفه باشد كه اگر به خالف اين بود، سهام فكر او متالشي شود و بر هدف صواب به جمع 
). در روزگاري كه شاعري، 27همان: »(نيايد زيرا كه به جز به جمعيت خاطر به چنان كلمات باز نتوان خورد
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تر شاعران پارسي از )بيش1ش، روزگار بگذراند(توانست از راه فروش كتاب و آموزپيشه نبود و كسي نمي

اي شايسته و بسنده ي ايشان پيش از در آمدن به دربار از پيشههاي فرودست برخاسته بودند و بيشينهخانواده
در « چنين شعر بازار همگاني نداشت و ). هم2شدند(بهره بودند و از اين روي به آساني به دربار كشيده ميبي

لباً براي عرضه شدن در دربارها و مجمع اميران و وزيران، دانشمندان و محتشمان پديد آمده و به ايران شعر غا
ترقي رسيده است و اگر چنين حاميان و خواستاران ادب و هنر در ميان نبودند كه صالت گران نثار شاعران 

ين عظمت و كمال دست رود كه شعر فارسي بدكنند و آنا را به عزت در مجالس خود جاي دهند، گمان نمي
  يافتند:)، بنابراين شاعران پس از رسيدن به جايگاهي در دربار، كاري مي11: 1374وزين پور، »(يافتمي

  در خدمت تو مفلس بي سيم، سيم كرد          در مدحت تو شاعر بيكار كار يافت
  )83: 1331(اديب صابر،

هاي هاي گذشتگان در دسته بندي خواهش) در برخي از كتاب3»(ملتمسات«از اين روي، بخشي با نام       
ها تهي نيست و )هم از ديوان رودكي، هيچ دفتر شعري از اين گونه خواهش4مادي شاعران پديد آمده بود(

ي شاعر پروري ي پايهبارهي شعر ستايشي را درخواست مالي دانست، حتي درتوان پر بسامدترين درونهمي
گفتند نيز ي پادشاهان ميچه دربارهي ادب دوستي تنها و باورمندي شاعران بدانشاهان ساساني به انگيزه

  ي نخست ايشان گويا همان بود كه ديگران داشتند:زياده روي شده است و انگيزه
  پراكند دست ور نان زد و در پراكند همي          نام به گيتي نه از گزاف

  در دل ما شاخ مهرباني بنشاست           دل نه به بازي ز مهر خواسته بركند
  )497: 1341(رودكي،

كه غزنويان چنانپس سامانيان با دل از مهر خواسته بركندن، توانستند شاخ مهرباني در دل شاعران بنشانند، هم
باره چندان فراوان و همگان ها در اينيد. نمونهگوسخن مي و ديگران، دقيقي باز بيش از رودكي از اين انگيزه

شمار براي پول و جامه و نان هاي بيبينم، جز خواستبا آن چنان آشنايند كه نيازي به دراز كردن سخن نمي
و هيزم و باده و آرد و اسب و سكنجبين و يخ و موزه و كاغذ و پنبه و شكر و عود و گوشت و شلوار و 

ها پرده برگرفتن است، شاعران خود به دروغ خن، پوشيده از دروغين بودن اين ستايشجو... گواه ديگر اين س
بينند از اين روي به ترفند، در پي راست نمايي بودن سخنانشان آگاهند و ستودگان را نيز بدان ناباور مي

  اند:هاي چنين فراوانآيند، نمونهبرمي
  چون نيك ببينند نبايدش ستغفار گر مدح تو صد سال كسي گويد به دروغ            
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  )114: 1362(قطران،
  هرچه در مدحت تو خواهم گفت              هيچ واجب نيايد استغفار

  )281: 1339(مسعود سعد،
اي تنها نيروي ستايش است، اگر به كام نرسند آشكارا زبان گاليه دراز چون براي بسياري چنين انگيزه     
- بيند اگر بيم جان در ميان نباشد، بدگويي آغاز مي) سرخورده مي5»(گدايي«ز اينكنند و شاعر كه خود را امي

  كنند:
  استري ده كه بار من بكشد                   ور فروشم به تازي بخرند
  ور بندهي دهمت صد دشنام               كه يكي زان به اشتري نبرند

  )851: 1374(خاقاني،
  گر زي خسيس طبع گرايد به اضطرار                آزاده گر كرم نيابد ورا چه عيب

  سوي سگان گرايد از بهر قوت را               شيري كه گور نيابد به مرغزار
  )2/646: 1376(انوري،

ي انوري در ستايش است، او ي مادي، شيوهاي از ناباوري شاعران به سخنان خويش و داشتن انگيزهنمونه    
- ي شاعران ميبرد كه آن را شيوهاي ادبي تضمين از خود سود ميگرفته و از آرايهترفندي در قصيده پيش 

خواهد براي سخنان ناراست هاي سردستي خويش كه حتي نمياي ندارد، او در ستايششناساند ولي پيشينه
ستايش گرداند(تكرار)آن هم در هاي ديگر باز مياش را به درد سر اندازد، سخنش را در جايخود، انديشه
سپهر رفعت و كوه « ي ابو علي الحسن الشريف، دو بار اين مصراع را به كار برده استكه دربارهيك نفر چنان

) يا در ستايش ابو علي عالء الدين بيتي را به يكسان در دو شعر 17و  15: 1376انوري،»(وقار و بحر سخا
ر جاودان خواهي خنده دار، از خداي شكافد د) و نيز فرخي كه در ستايش محمود موي مي6آورده است(

افتد، سر افكنده و شرمسار خواهد تا بدخواه ابو علي حسنك ميكال، چون كلي كه دستار از سرش ميمي
 دهد كه هيچ، دل در گرو ستوده ندارد.)و نشان مي7گردد(

دارد كه حتي ازي باز ميبيند كه او را از بلند  پروشاعر نه تنها ناداري را بندي بر پاي مرغ انديشه مي     
ي زندگي آبرومند و آراسته دهد، شايستهاي خدايي كه همگان را دست نميخويشتن را به سبب داشتن بهره

  گر است:داند، سخن دقيقي سخت روشنمي
  ام            آزادگان به جان نفروشند جاه رامن جاه دوست دارم كĤزاده زاده
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  )95: 1368(دقيقي،

تنها به بوي بخشش شاهان خراسان، زادگاهش را گذارده بود و رنج سفري دراز بر خويشتن فرخي كه      
- ) چون به آسودگي مي275: 1381فرخي،»(به طمع مال به نزديك او نهادم روي« گفت:هموار كرده بود و مي

ي خواهشي مايهپذيرد و آن را دستي شاعران درباري را نيز ميي درباره»سخن فروشي«ي رسد، حتي خرده
)و در برابر اين، ستودگان را 8خواند(كند وعنصري آشكارتر از او شاعران را سخن فروش ميديگر مي

  ).9نامند(شعرخر مي
ي در روزگاري كه فرمانروايان چنان در اوج شكوه بودند كه بسياري از مردمان كوچه و بازار در همه   

گيرانه بودند و بسي از بند هنجارهاي سختارگزاران نيز، پايديدند و كگاه شاهي را به چشم نميزندگي، هيچ
بينيم كه برخي )مي10ي ايستادن در پيش پادشاه را داشتندتا به نشستن چه رسد(بزرگان دولت تنها پايه
 بازند و به بادهيابند، با شاه نرد ميروند و به اندروني هم راه مينشيني پادشاه باال ميشاعران تا جايگاه هم

ي درآمدن ماندند، پروانهي بزرگان و سرهنگان پس در مي)، و فرخي در جايي كه همه11نشينند(مي
بخشيد و انگيخت و شاعر را خرسندي ميداشت همگان را بر ميگمان بزرگ)اين مايه شكوه، بي12داشت.(

دادند براي شاعر انجام ميافزود. اين پشتيبانان مادي گاه كارهاي ارزشمندي ديگري هم بر استواري كارش مي
سپارد تا در پناه خود اش را به ستوده ميكند، خانوادهبراي نمونه چون مختاري زنوي آهنگ سفري مي

خواهد تا ) يا انوري از ستوده مي14سپارد()وطواط نيز مادر و همسر خود را به يكي از وزيران مي13گيرد(
)اين گفتار را با اين بيت عنصري در ستايش محمود، 15ورد(كاالهاي او را از سمرقند و بخارا نزد او بيا

  آورم:ي بازتاب پشتيباني مادي در پيشرفت هنر فراز ميدرباره
  ز حرص مدحش اندر زمين ايران شهر             همي برويد شعر ار پراكنند شعير

  )68: 1364(عنصري،
  پشتيباني معنوي. 2

اي ديگر از پشتگرمي نيز نيازمند بودند، در دنياي كهن شاعران به گونهگذشته از پشتيباني مالي در        
نشيني مردم سواد بودند و دانش به هيچ روي فراگير نبود، دانشمندان از همي مردمان بيروزگاري كه بيشينه

شد در آن به گفتگو پرداخت و چيزي هاي دانشمندان كه ميشدند و انجمنكوچه و بازار سرخورده مي
جا حتي وخت و راست و ناراست كار خويش را فهميد، نيز جز در دربار شاهان، جاي ديگري نبود، در آنآم

گرديد. برخي شاهان كه پرورش هاي دشمنانه نيز سبب پيشرفت كار شاعر ميگيريها و خردهورزيرشك
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نمودند، شاعران ز ميهاي شاعران را بابزرگ زادگان را آزموده بودند خود، دستي در شعر داشتند و خرده
همه سبب گسترش هاي بزرگ نيز تنها در بارگاه شاهان بود و اينخانهگفتند، كتابسخن يكديگر را پاسخ مي

  شد. كار هنر مي
پشتيبان معنوي  -ي ميان سرايش دو دفتر نخست مثنوي به سبب مرگ همسر حسام الديندرنگ دوساله    

)، اگر در دوران گرمي بازار ادب، 16هاست(ارزش اين گونه پشتيبانيگواه  -»مثنوي«موالنا در سرايش 
انگيزندگان شاعران، شاهان و درباريان بودند در روزگار سستي دربارهاي ايراني و براي عارف بزرگي چون 

هم در كار » مثنوي«مولوي، پايمردي كساني چون حسام الدين و معين الدين و شمس الدين اگر نبود، شايد 
  گويد:ي ارزش اين پشتيباني ميبارهعنصري در ستايش امير نصر كه او را به محمود شناسانده بود در نبود.

  ز رسم تو آموختم شاعري                     به مدح تو شد نام من مشتهر
  كه بودم من اندر جهان پيش از اين            كرا بود در گيتي از من خبر

  من اندر حضر نام من در سفر              ز جاه تو معروف گشتم چنين  
  )52: 1364(عنصري،

كه بو شكور هاي ديگري نيز براي شاعر داشت، مانند آنداشتن چنين پشتيبانان نيرومندي گاه سودمندي     
ي كند تا از لغزشش درگذرد، سرايندهگري ميبرد و براي او ميانجيبلخي از آبروي خود نزد شاه بهره مي

ي خويش را جا نيز با دستورهاي اخالقي، خواستهكه دستي دراز در اندرز سرايي دارد، در اين» نامه آفرين«
  ).17خواهد(كار بخشش ميگويد و براي گنهمي
  ماندگاري آثار. 3  

اگر نام بسياري شاهان، امروز به سبب ستايش شاعران زنده مانده از ديگر سوي شاعران نيز به سبب      
اند و كارهايشان از رهگذر پيوند با شاهان و هاي واالي هنري يافتهد، توانايي انجام آفرينشهمين پيون

هاي امن دربارها و رونويسي نسخه نويسان درباري، برجاي مانده است. اگر شاعران خانهنگهداري در كتاب
گرفت كه سواد، چندان خاك ميهايشان در ميان مردمان بيي با دربارها و توانگران نبودند شايد ديوانپيوسته

خواندند تا سواري بر اسب رفت ولي در دربارها شاعران نو، ديوان گذشتگان را ميبراي هميشه از يادها مي
ها آشكارتر ي پاداش و ماندنگاري، در پيشكش كردن كتابآموختند. به نام ستوده كردن به انگيزهسخن را مي

نهم كه اشجار اين باغ پر بر تو سوگند مي«... گويد:شاه ميه نام بهراماست، سنايي در سبب درآوردن حديقه ب
تر داري و ي پرنعمت .... به آب تيغ و فكر و پرورش و تتبع و ذكر، هر روز تازهي اين حديقهحكمت و ثمره
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عالم آب چشمان تيره راي نهفته در درج دل و جان چون در ناسفته و كوكب از غبار انكار خاك سران و بي

شاه پيشكش شده كه به بهرامدانيم كه حديقه را پس از پايان يافتن، با آن)مي22: 1377سنايي،»(نماي داري...
بود و ستايش او كارگزاران دولتش در آن بسيار بود، باز دانشمندان رويه غزنه، آن را گمراه كننده دانستند و 

بغداد فرستاد و از دانشمندان پايتخت خالفت بر درستي آهنگ آزار شاعر داشتند ولي او رونوشتي از آن را به 
اي چون كتاب خويش گواهي گرفت، بنابراين در پرداختن كتابي چون حديقه، به پشتيباني معنوي ستوده

  پادشاه غزنوي نياز است.
  دور ماندن از آسيب. 4
نبوده بلكه ايشان براي دور هاي گفته شده تا كنون هاي برخي از شاعران به هيچ يك از انگيزهستايش     

اند، براي نمونه فرخي اگرچه بسياري را ستوده ماندن از گزند برخي زورمندان است كه به ستايش پرداخته
ساالر آيد كه ستايش امير ابويعقوب يوسف، تنها براي رهايي از آزارهاي اين برادر و سپهولي از سخنش برمي

باني ي سند به پيلكه فرخي را سه سال در كنارهاست، چنان محمود است كه گويا بدخو و آزارگر بوده
كه به پايمردي سلطان از آن آزار رها شد و چندي نيز مرسوم عنصري را بريده بود، گماشته بود تا آن

منوچهري جوان كه هميشه از خوارداشت پير شاعران دربارمسعود ناالن بود، عنصري به زاد برآمده را كه از 
و استاد » اوستاد اوستادان زمانه« اي دولت محمود بدين سو ملك الشعراي دربار غزنه بود، هنخستين سال

ي برتر نهادن او بر كه شعر نشان آن است كه هيچ دل در گرو او ندارد چرا كه به بهانهخواند، آن) مي18خود(
بيت  26ون هيچ پيوندي خواند و سپس بدديگر شاعران كه آنان را زغن خوانده، عنصري را اسب رهواري مي

بيت نخستينش نيز در  19بيتي كه  75اي كند آن هم در قصيدهي اسبي زيبا و رهوار سخن سرايي ميدرباره
  است. » لغز شمع«

اي ي ستايش است، او كه بيست سال از جواني خويش را به بهانهي اين انگيزهمسعود سعد بهترين نمونه      
دل ي سلطان سنگها را دربارهترين ستايشبود، ناچار از همان زندان، سوزناكپوچ در بند سلطان ابراهيم 

هاي مسعود غزنوي بگويد تا شايد آزارهاي زندان كاستي گيرد يا دل شاه نرم شود، بسياري ديگر از ستايش
ياد  ي بزرگان نيز تنها براي آن است كه دوري و نديدن، سبب فراموشيش نگردد و همگان او را دردرباره

  داشته باشند:
  داري سايددربند تو اي شاه ملكشه بايد                    تا بند تو پاي تاج

  آن كس كه ز پشت سعد سلمان آيد           گر زهر شود ملك ترا نگزايد



 271    ات فارسيو ادبي هاي زبانپژوهشپنجمين همايش  هايمقاله

  )72: 1375(عروضي،
-هم در سالآنحديقه ، شاه كردن سنايي نيز شعرهاي بسياري بدين انگيزه سروده است، شايد به نام بهرام     

ي او در هاي صوفيانهي انديشههاي واپسين زندگي، به سبب برخورد تند دانشمندان تنگ چشم غزنوي درباره
توان باور داشت ي سنايي، به سختي مينامه نويسان دربارههاي سرگذشتكه به گفته)، با آن19آن كتاب باشد(

هاي نگامي كه در زندان بوده سروده و اگر چنين باشد، ستايشولي حتي گفته شده كه سنايي اين كتاب را ه
چنين اگرچه به بلخ رفتن او به اميد )هم20او يكسره از همين ديدگاه پيش روي بررسي شدني است.(

- برخورداي از پشتيباني خواجه اسعد هروي بود ولي پس از چندي كار ايشان به ناخرسندي كشيد و ستايش

  ي بدكردار و نيرومند بود.ي رهايي از گزند آن خواجههاي پس از آن همگي برا
ي اتسز خوارزمشاه است و تا درباره 153ستايش كه در ديوان او هست،  223ي وطواط گفتيم كه از درباره    

شناسم، اگرچه او برخي كسان ديگر را نيز ستوده ي خويش ميمن او را وفادارترين شاعر پارسي به ستوده
گمان از روي ناچاري ي سنجر كه دشمن اتسز بود، بيمارشان اندك است، به ويژه دربارهكه شولي جز آن

بوده است و داستان، همان شكست اتسز در هزار اسپ و خشم سنجر بر وطواط به سبب شعرهاي 
مردي بزرگان و سپس اش و سوگند در هفت پاره كردن او و شش ماه نهان شدن شاعر و پايبرانگيزانده

شد، ستايش هيچ ي ستايندگان سنجر، تنها براي رهايي از مرگ است و شايد اگر چنين نميدر رشتهدرآمدن 
  يافت.پادشاهي جز اتسز به ديوان او راه نمي

ها و گناهان كوچك و بزرگ است كه هاي شاعران، پوزش خواهي از لغزشدر همين راستا، برخي ستايش    
هاي اين شعرها، بيش از همه در ديوان انوري ديده اهد داشت، نمونهاگر بخشيده نشود، پيامدهاي ناگوار خو

خواهد رسيدن به پيشگاه ستوده، پوزش مي گاه رفتن به درگاه يا كمكه از لغزشي در مستي يا بيشود، چنانمي
  )21تراشد(هاي شيرين ميو براي هر يك بهانه

  از سر دوستي. 5
ي تر دربارهدوستي ستوده،  در ستايش او در كار نبوده است و اين بيشاي جز انگيزه -البته بسيار كم -گاهي

آمده است، برخي بزرگان به سبب دانش يا مهري كه با شاعر داشتند به اين انگيزه ستوده جز شاهان پيش مي
هاي شگاه او را در ستايگمان هيچيابد، بيشدند، عنصري كه به پايمردي امير نصر به پيشگاه محمود را ميمي

دوستدارانه فراموش نخواهد كرد يا انوري پس از رهايي از دست بلخيان كه آهنگ آزار او را داشتند، به سبب 
دانست و او را دار قاضي حميد الدين ميي بلخ كه بدو باز بسته بودند، براي هميشه خود را وامآن هجونامه
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)را در اين دسته جاي داد. ويژگي اين 23ان(ي دانشمندهاي دربارهي ستايشتوان همه). مي22ستود(مي

هاي مادي در آن نيست و چيزهايي مانند، بخشش خواهي ندارد و اگر داشته ها آن است كه انگيزهستايش
-ي ستايشي آن را دوستي دانست حتي اگر شاعر چنين بگويد، براي نمونه بيشينهتوان انگيزهباشد ديگر نمي

  ي بخشش خواهي دارد، از اين گروه بيرون نهاد.ن سبب كه انگيزههاي سنايي از دانشمندان، بدا
  باز بايد از ناصر خسرو نيز يادي كرد:    

خورد و آن گري  ناصرخسرو يك اختالف اساسي به چشم مي...در مديحه سرايي شاعران درباري و ستايش 
قدر و افت صالت و جوايز گرانسرا در اكثر موارد فقط به اميد دريعبارت از اين است كه شاعران مديحه

گشودند در حالي كه ناصرخسرو، برخورداري از زندگي بهتر زبان به مدح اميران و بزرگان معاصر خود مي
  )478: 2535ي ناصرخسرو،ممدوح خود را از سر اعتقاد و خلوص عقيده ستايش كرده است(يادنامه

         اجتماعي                                                                   - ها سياسيبازگفت ديدگاه. 6
ها نبود، شاعران ابزاري در دست اي براي گفتن ديدگاهدر روزگار چيرگي خودكامگي كه هيچ روزنه      

دشمني يا پيگردي انجامد. برخي  كه بهآنتوانستند هنرمندانه، راي و ديد خويش را بازگويند بيداشتند كه مي
اند مانند از شعرهايي كه چنين كاركردي دارند، شعرهاي جدايي هستند كه تنها به همين انگيزه سروده شده

ي نقد جامعه و زهد و عرفان و اخالق قصيده« ها را هاي سنايي كه دكتر شفيعي كدكني آنبرخي قصيده
سنايي شاعري است نگران پيرامون خويش و « ... نويسد:نايي ميي سي اين رويهخواند و درباره) مي24»(

هاي اجتماعي و بيداد حكام و فرمانروايان و همين نقطه است كه شعر او را در سخت در ستيزه با ناروايي
ترين توان او را بزرگآورد و از اين لحاظ ميرديف بهترين شعرهاي اجتماعي و سياسي زبان فارسي در مي

ي ديگر، ). دسته40: 1372شفيعي كدكني،»(شعر اجتماعي در تاريخ ادبيات كالسيك فارسي دانست يسراينده
شعرهاي ستايشي هستند كه در خالل خود، ديدگاهي نيز نهفته دارند و اين گروه دوم، كارسازتر بود زيرا كه 

  شنيدند.خواندند و ميي نخست، براي مردم بود و اين دومي را در دربارها ميشعرهاي دسته
فرخي از شاعراني است كه از اين ابزار بسيار بهره برده است، در دربار غزنويان كه آتش جنگ پدريان و      

پسريان برافروخته بود و پس از روي كار آمده مسعود، بسياري بزرگان را، خوراك آتش خشم او كرد، فرخي 
هايي چون، سپرده دگاني رنجشي نديد، او نشانهكرد، تا پايان زنگاه هواخواهي محمد را پنهان نميكه هيچ

- ي شايستگي او براي جانشيني پدر ميشدن سپاه به محمد و پرسيده شدن راي او در كارها را پشتوانه

  گويد:)يا مي25داند(
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  محمود و محمد ملكانند و شهانند          اين خوي چنين را به دل و ديده خريدار
  )119: 1380(فرخي،
كه او در آعاز دولت مسعود به سبب ي احمد حسن ميمندي، از اينپس از روي كار آمدن دوبارهچنين او هم

ي شكوه ي دوبارهي او را برانگيزندهكند و بازگشت دوبارهبدگويي بدخواهان، چندي در زندان بود، گاليه مي
هاي ي ديدگاهيندهسرودن شعرهاي بازگو -چنان كه مسعود رازي چشيدهم -). اگرچه 26داند(كشور مي

- ترين اندازه ميپيامد نبوده ولي به هر روي ويژگي شعر چنان است كه گزندها را به كمسياسي هميشه هم بي

كوشد تا هم راستگو باشد و هم از خشم غزنويان رساند براي نمونه بيهقي كه در تاريخ خويش سخت مي
و آن »منديش«به » كوهتيز«ي يده شدن، از قلعهبركنار بماند، در داستان بردن امير محمد، پس از فروكش

كند ولي پس از آن پاره شعري ها كه در راه بر او رفت، كارگزاران را آن هم بسيار نرم، سرزنش ميخواري
خواند ولي دستانش را دزدان حكومت ميگر است و پوشيده، مسعود و همآورد كه سخت روشننمادين مي

و مردمان آن را زشت گفتندي و جاي « ... است، پيامدي در پي ندارد: چون سخنش در پوشش شعر پوشيده
آن بود كه علي اي حال فرزند محمود بود و سلطان مسعود چون بشنيد نيز سخت مالمت كرد ... و آن استاد 

  سخن لبيبي، چه نيكو گفته است در اين معني:
  و مردم همه بر قنطره شدكارواني همي از ري به سوي دسكره شد             آب پيش آمد 

  ي دزدان از دور بديدند چو آن                     هر يكي ز ايشان گفتي كه يكي قسوره شد....گله
  )1/119: 1380( بيهقي،

اجتماعي -ي ديدگاه سياسيهاي دربردارندهيي خوبي از ستايشانوري نمونه» نامه اهل خراسان«ي قصيده     
رسانيدن درد و رنج خراسانيان از تركتاز غزان به گوش خاقان، سروده شده بود. ديگر از ي است كه به انگيزه

توانست از مردمان زادبومش كاركردهاي ستايش آن است كه چون شاعري به جايگاهي دست يافت، مي
به  ها و كمبودهاي آنان را به دستگاه حكومت يادآوري كند، كاري كه فرخي آن رادستگيري كند و گرفتاري

- خوبي انجام داده است، او در ستايش حسنك وزير، پوشيده ماندن سيستان از نگاه غزنويان را به رخ آنان مي

  فشارد:كشد و براي رسيدگي بدان، پاي مي
  ها بودند مسكين از غم و در خون جگربر شه ايران حديث سيستان پوشيده ماند            سال

  وراي است       نيست از انصاف او، از عدل او نابهرهگوشه هاي سلطان، سيستان بر...از واليت
  )194: 1380(فرخي،
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  هاي پژوهش:دستاورد
. 1ترين آنها، چنين است: هايي بودند كه بنيادينهاي خويش در پي انگيزهشاعران پارسي از ستايش     
. دور ماندن از آسيب 4نوي هاي مع. برخورداري از پشتيباني3. ماندگاري آثار هنري 2ي مادي انگيزه

اجتماعي. بر آورده شدن اين  –هاي سياسي . بازگويي ديدگاه6. ستايش از سرِ دوستي راستين 5زورمندان 
، به ويژه در مرزهاي زماني اين پژوهش، كه از آغاز شعر پارسي تا تركتاز نيازها در آن روزگارانِ آشفته

- داد تا دلهاي مردمي، اين توانايي را ميبهره از پشتيبانيه شاعران بيگيرد، ببرانداز مغوالن را در برميخانمان

- اي كه بي پشتيباني ستودگان، دست در گريبانشان ميي بازدارندههاي آشفتهآسوده از بسياري از انديشه

  انداخت، به كار خواندن و شنيدن و سرودن بپردازند.
 
  نوشت:پي 
- است يعني به كار گذران زندگي نمي» تفنن جدي« اين كشور يك گويد: ادبيات در جالل آل احمد مي -1

هاي خودكامه سبب دشوار آيد ولي براي ورزندگان آن جدي است و گاه به ويژه در برخورد با حكومت
 رود.به شمار مي گردد، بنابراين هنوز هم ادبيات در كشور ما براي كمتر كسي، پيشهمي

 ».پايگاه اجتماعي شعر و شاعري«ي شاعران بنگريد به بخشي خاستگاه اجتماعي و پيشهدرباره -2

 شود:از شاعران گوناگون آورده مي» ملتمسات«هاي اين برخي از نمونه -3

  هيزم خواهم همي دو امنه ز جودت       جود و جريب و دو خم سيكي چون خون
  )96: 1370چي گيالني،(اداره

  بر طمع آن كه مالي يابم ز زر و سيم  رفتم به نزد خواجه ابوالفضل تيمي             
  )216(همان:

  چو اسبي نبخشي مرا از كرم            بينديش از بهر من استري
  )231: 1331(اديب صابر،

  در تو دانم و سگ نيستم كه بر هر در          به حرص طالب يك پاره استخوان گردم
  )347: 1339(وطواط،

  ها كه من بها كردمهباست نزد تو اين          بهاي موزه و جورب فرست و كوكب نعل  
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  )271: 1338(سوزني،
  ي من بنده از تشريف تو پر جامه شد         كيسه هم بايد كه از انعام تو پر زر شودعيبه

  )133: 1318(معزي،
  قريب ششصد دينار قرض بود مرا                     گزاردم به تحمل چهارصد دينار

  اي شكيب و قرارست مرا ذرهاكنون بماند و از غم و رنج         نماندهدويست دينار 
  )391: 1318(معزي،

 ).7-276: 1376ن.ك(شفيعي كدكني، -4

شاعران ساماني و غزنوي، ارجمندند و بيشترشان از كار و بار خويش خرسند ولي از منوچهري بدين  -5
ا و ديگرا ايشان را فراوان و انوري شود و گدا خواندن شاعران خويش رها آغاز ميسوي، ناخرسندي

 سرآمد همگان:

  خود چو معطي تويي و سايل من            بيش از اين عشوه شين باشد شين
  )1/381: 1376(انوري،

  ها همينت آماده استگفتم اي گوسفند كاه بخور         كز علف
  گفت جو، گفتمش ندارم گفت        در كديه خداي بگشادست

  )1/118(همان: 
  كديه نبود خصلت بنده به هيچ وقت               هرچند شاعران را كديه بود خصال

  )317: 1339(مسعود سعد،
  به شاعري و گدايي خري به چنگ آرم        روان و باركش و خوش نه شاعر و نه گدا

  )5: 1338(سوزني،
 است و با عنانت هوا تبارك اهللا از آن آب سير آتش فعل                  كه با ركاب تو خاك -6

 )18و 16: 1376(انوري،

 ).37: 1380ن.ك(فرخي، -7

 ما را سخن فروش نهادي لقب چه بود          از چه به زر ز ما نخريدي همي سخن -8

  )332: 1380(فرخي،
  سخن فروشان آيند نزد او چو روند         ز جود او شده گوهر فروش و بازرگان
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 )264: 1364(عنصري،

  گزارهست به عالم دگر           مثل تو ممدوح نيست شعرخر و حق مادح اگر مثل من -9
 )158: 1374(خاقاني،

سليمان بر پاي خاست « كه:ي نشستن و ايستادن سخن رفته است مانند ايني پايهدر بيهقي بسيار درباره -10
شمار تا در يداران و مرتبه داران بسپاه« ) يا 1/58: 1380بيهقي،»(ي نشستن داشت در اين مجلسو درجه

همان: »(باغ و بر صحرا بسيار سوار ايستاده و اوليا و حشم بيامدند به رسم خدمت و بنشستند و بايستادند
1/57.( 

 نازيدند:شاعران در آن روزگار حتي به ديدن پادشاه هم مي -11

 درخت را حسد آمد همي ز شاعر شاه          كه شعر خواند بر شاه بيندش به عيان

  )261 :1364(عنصري،
نالد كه در آن نواخت ماندن ميمعزي پس از مرگ پدرش كه ملك الشعراي ملكشاه بود از يك سسال بي     

  ).66: 1375بار شاه را آن هم از دور ديده بود(عروضي،تنها يك
 ».پايگاه اجتماعي شعر و شاعري«ي جاه شاعران بنگريد به بخشدرباره -12

 خداي داند تا كي به خان و مان باز آيد      ي توز خان و مان تو اكنون برفت بنده -13

  چو برگ خانه و فرزند او تو خواهي ساخت        كيش منون غم اسباب اين و آن باشد
 )71: 1341(مختاري،

 تيمار اين ضعيفه چو رفتم نكو بدار            مقدار آن عفيفه كه گفتم نكو بدان -14

  هاي تو خوانم به هر زبانتا مدح كرده         هاي تو گويم به هر زمين         تا شرح داده
 )371: 1335(وطواط،

 در سمرقند و بخارا هست                   قدري ملك و اندكي اسباب -15

 ...محرم من تويي مرا هم تو                  به سر آن رسان ز بهر ثواب

 )1/32: 1376(انوري،

 فرمايد:موالنا در آغاز دفتر دوم مي -16

 مثنوي تأخير شد            مهلتي بايست تا خون شير شد مدتي اين

  چون ضياء الحق حسان الدين عنان         بازگردانيد ز اوج آسمان
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  ها نشكفته بودچون به معراج حقايق رفته بود          بي بهارش غنچه
  )2/17: 1379(موالنا جالل الدين،

 او را با عفو مير پيكار استكار است            گناه يكي رهيت امير مرا گنه -17

  تر از عفو مير زشت بود                 كه عفو مير فزون از گناه بسيار استگناه چيره
  مر آدمي را ز آدم گناه ميراث است                عجب مدار كه فرزند با پدر يارست

 )43: 2535(دبير سياقي،

 فتنغش و دينش بيعيب و دل بيياوستاد اوستادان زمانه عنصري             عنصرش ب -18

  )80: 1364(عنصري،
  گو فراز آيند و شعر اوستادم بشنوند         تا غريزي روضه بينند و طبيعي نسترن

  )81(همان: 
 ).108تا: ي برخورد دانشمندان غزنه با سنايي ن.ك(دولتشاه، بيدرباره -19

 : سه).1341است،ن.ك(سنايي،  گفتهمنتخب التواريخ اين نكته را عبدالقادر شاه بدواني در  -20

 گويد:براي نمونه، در پوزش از لغزشي در مستي مي -21

 در مستي از بنده خطايي پديد شد              مست از خطا نگردد واجب عقاب را

  گر درگذاري از تو نباشد بسي دريغ                اميد رستگاري يوم الحساب را
  نيمي مرا ادب كن و نيمي شراب را              كه باز رأي ادب كردني بود     ور زان
  )2/516: 1376(انوري،

  يا در پوزش از كم رسيدن به پيشگاه گويد:
  اگر در خدمتت تقصير كردم               مگر لطفت مرا معذور دارد
  كه بهتر آن كسي باشد كه هر دم          ز مخدومان گراني دور دارد

  )        2/593(همان:
 هاي ستايشي انوري است، با اين بيت آغازين:دارترين قصيدهبيتي از بلندترين و آوازه 106ر اين شع -22

  اي مسلمانان فغان از جور چرخ چنبري         وز نفاق تير و قصد ماه و سير مشتري
  )1/469(همان:

 باره ن.ك(بخش ستودگان، زير نام دانشمندان).در اين -23
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 ).12: 1372ن.ك(شفيعي كدكني، -24

 گزاف سپه را بدو سپرد                     نه خيره گفت كه لشكر نگه كن و شمار نه بر -25

  هاي بزرگ                در اين حديث مر او را سخن بود بسياركسي كه ره برد اندر حديث
  من اين غرض نتوانم شناخت نيك ولي                 دراز كردن قصه به هر سخن به چه كار

  ام به چندين شعر          پديد خواهد شد مر خلق را همي هموارن گفتههر آن حديث كه م
 )114: 1380(فرخي،

 ).395و  307، 156ن.ك(همان: -26
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