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 ۴۲/۸۰/۲۰۲۰                                                                             ینیحس رفعت

ِیپارسِیادِبِع ِِیفجاِداوارِ یپ    

 
 :شند ید یب  ،یگه ،یلسان پارس ی ا یِخردمندان جغراف ی ستیبا
ِ ی فج نوع اشعار  نی ا ی زمان آغازگر از ، ی ادب عی فجا ای  یاشعارمدح داوارِ یبوده است پ ی چ }   ع

 {خ.؟ 13۹۹لسان تا ن ی درشعرا ییجنا
( فراموش شدن انسان جامعه است ی)مداح ی ادب ع یآن فجا  یشعر  ی داوارهایازپ یکی

 .یدرشعرپارس
 
 :از مجالس بزم خود  یکیآمده است که سلطان مسعود در   یهق یب  خی در تار ی دوم داواریپ

درم   لوار یپ  ک یرا ...  ی نبی شب علوي ز کی اندازه نبود چنانکه در  د یآنچه شعرا را بخش »
و دههزار   ناری نهادند و به خانه علوي بردند... هزار د   لیو فرمود تا صلت گران را بر پ  د یبخش

 ( 14۸: 13۸3 ، یهقیشعرا را ...«.)ب ديیرا خود اندازه نبود که چند بخش  ش یدرم کم و ب
 ( شاعرشده بود؟ ی)مسعودغزنو خون آشام مدح نوشتن به ستمگر یبرا  ی نبیز  یعلو   نی اایآ
 ،یبلخ  ن ی)همسان جالل الد نکوهش بانوان  دهد در  یاجازت م  ]رسالت[ هنرشعربشاعر   ایآ

)همانند   پولداران فاسدان و  وووو( ودرمدح مستبدان و  یی ،سنا یبلخ ناصرخسرو  ، یجام ،یسعد 
 ند؟ ی[ نما ار یووووو( شعر] ت  یر یپنجش  یوجود   یدر ی،حیلیهللا خل   لیخل
زنان   ا ینگاشته بودند؟ و  ،یخود، گه   ینهایمستبدان سرزم  یبرا  ینرودا ولورکا هم شعرمداح  ایآ

  ی تمام نکه ینه ا  شدند یجدا م او از دند یجوش ی بودند؟ اگربا همسرخود نم  دهینکوه  ی شعر را در
 بانوان را درشعرخود سنگباران کنند؟ 

  لسان  استاد، ،یابوالمعان  اجل، خی ش وووو القاب موالنا،  نه ی ها  شینری ر،های،شکسپ ته ی به گو ا یوآ
 داده شده بود؟  ب یالغ
.. 
 :د یگو  نی به عنصري چن ض یتعر در شعري با  ی خاقان را ی ادب  عی فجا از  گرید  داواریپ
 ـد ید  ـــک یبه دور کرم بخشش ن 
 ز محمود کشور ستان عنصــري 
 افت یصد بدره و برده  ت یبه ده ب 
 فتح هندوســتان عنصــري ک یز 
 گدانی که از نقره زد د  دم یشــــن 
 ز زر ساخت آالت خوان عنصري  

 ی خاقان
.. 

بن ناصر   وسفی   ریدر مدح ام ی ستانیس  یرا فرخ  یشعرمزخرف پارس گردربخشید  ی ادب فاجعه
 :د یگو یبه وي م  یبا دادن اوصاف اله ز ین  نیالد 
  مگر ن یاز طــــــبع و حلم اوست هوا و زم  

 گرا  نی چـــــرا هوا سبک است و زم ورنه 
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 . کرده بود  افت ی در ربخششیوازام
... 

  :د یگو ن یرا نعمت ممدوح دانسته و چن  گربهارید  یدرفاجعه ادب  ی بلخ عنصري 
  نعمت خداوند خسرو عجم است   بهار

 بوستان شد از او طبع و خاطر شعر  که
... 
 

 :د یگو نی در مدح محمود چن عنصري 
  یی و ســـــر خلق گو   ی جـــــــهان دان 

  ( 4۰: ص 474، ب  13واقف بر اســـرار )عنصري، ق   یی تو  ــــــــشهیاند  بر
  از او گر ید  و
  بود موجود  یهم  یآنکه در همه هســــت از

 ۲3۸: ص  ۲31۰، ب  55)عنصري،ق    زدانیاو به چه ماند به حجت   حیمــــــــد 
غلبه ي ممدوح    م یدر دعا براي ممدوح با اشاره به ماجراي سرد شدن آتش نمرود بر ابراه  وي 

اگر مداح تودر آتش باشد تو همچون خدا که آتش بر   د یگویرا بر مشکالت خواستار است و م
  : ی کنیگلستان کرد آتش را براي او گلستان م می ابراه

  در آذر بود مـــداح تو می چــــــو ابراه گر
 ( ۲۸7: ص ۲7۲1، ب ۲۸7)عنصري، ق   یکن  حان یدعاي مستجاب آتش بر او ر چون 

برتر دانسته و   مان یرا ازسل غمبر،ممدوحیپ  مان یدر خطاب به ممدوح با اشاره به داستان سل ا ی 
  باد را گر بــــــسته کردي  مانی: ســـــــــلد یگو یم  ن یچن  ن یا

 تخت وقــــــــــت ارتـــــــــــــــحاال ا ر یبز
  اندر سفـــــر هم بــــسته دارد  ــــــــــریم

  (5: ص 71، ب  ۲ــاد وزان انــــــدر دواال )عنصري،قبـــــ ســـــــــــر
اوباش   ی نامدارد. دروصف سلطان محمودغزنو  یتانی س ی فرخ هی سازفروما  یفاجعه ادب  یکی

 :سد ینو   یولندغرم 
  معجـــــــزه نبود  شیرا زان ب  امبرانیپــــ
 ان ی سخـــــــت روشن است و ع نی دارد و ا شاه
 ۲5۰: 6، ب 1۲7ق    ،یفرخ) 
  گـمـــان کنند  یخداي گروهــــــ یهست  در

  سخـــــــاوت تو نکردست کـــس گمان واندر
 (۲۹7: ص 4، ب  14۹ق  ،یفرخ)
. 

  :د یگو یدربرابر امر ممدوح را کافري دانسته و م  انیشاعر غالم باره عص یفرخ
  د یآرد پد  ان یکـه تـــــو را عصـــــــــــ هر

 ـــــــــاست یگردد اگر از اول کافــــــــــــر
  (1۸: ص 5، ب  1۰ق    ،یفرخ) 
  :د یگوی که م  رساند یم  یی محمود تا جا ش یوقاحت را در ستا  او

 تو چون نماز است و هر آن کس کز نماز   طاعت 
 سنگـــــسار  د یتافت او را کرد با  کسویسر به  
// 

و برپا داشتن بزم هاي مشهور خود    دنیاز شراب نوش ن یبا تظاهر به د  لندغر ی غزنو  محمود 
  (۲76:  1341  ،یوسف ی داري نداشت. )
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را آموزگار وي   لیبه وي داده و جبرائ   زیشاعري چون منوچهري درجه نبوت ن   می نی بی م اما
  :د یگویدانسته و م

  لیعــادل که هست آموزگارش جبرائ   خسرو
  ــــاریو بخت ــــاریاخت  نش یرب العــــالم کرده

 ی اال به حــق و راست ــــــارینکردش اخت ن یا
 ) و جز به عدل آموزگار ر یوآن نبودش جز به خ 

 (۲۸: ص 14و  15، ب  16ق   منوچهري،
 . 
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