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رفعت حسینی

پیداوارِِفجایعِِادبیِپارسی
بایستی ِخردمندان جغرافیای لسان پارسی ،گهی ،بیدیشند:
فجیع
پیداوار اشعارمدحی یا فجایع ادبی ،از زمان آغازگری این نوع اشعار
{چی بوده است
ِ
ِ
جنایی درشعراین لسان تا 1۳۹۹خ.؟}
یکی ازپیداوارهای شعری آن فجایع ادبی (مداحی) فراموش شدن انسان جامعه است در شعر
پارسی.
پیداوار دومی در تاریخ بیهقی آمده است که سلطان مسعود در یکی از مجالس بزم خود:
«آنچه شعرا را بخشید اندازه نبود چنانکه در یک شب علوي زینبی را  ...یک پیلوار درم بخشید
و فرمود تا صلت گران را بر پیل نهادند و به خانه علوي بردند ...هزار دینار و دههزار درم کم
و بیش را خود اندازه نبود که چند بخشیدي شعرا را (.»...بیهقی)148 :1۳8۳ ،
آیااین علوی زینبی برای مدح نوشتن به ستمگرخون آشام (مسعودغزنوی) شاعرشده بود؟
آیا [رسالت] هنر شعر بشاعر اجازت می دهد در نکوهش بانوان (همسان جالل الدین بلخی،
سعدی ،جامی ،ناصرخسروبلخی،سنایی وووو) ودرمدح مستبدان وفاسدان وپولداران(همانند خلیل
هللا خلیلی،حیدری وجودی پنجشیری ووووو) شعر[ تیار] نمایند؟
آیا نرودا ولورکا هم شعرمداحی برای مستبدان سرزمینهای خود ،گهی ،نگاشته بودند؟ ویا زنان
را درشعری نکوهیده بودند؟ اگربا همسرخود نمی جوشیدند از او جدا میشدند نه اینکه تمامی
بانوان را درشعر خود سنگباران کنند؟
وآیا به گویته ،شکسپیر ،هاینریش هاینه وووو القاب موالنا ،شیخ اجل ،ابوالمعانی،استاد ،لسان
الغیب داده شده بود؟
..
پیداوار دیگر از فجایع ادبی را خاقانی در شعري با تعریض به عنصري چنین گوید:
به دور کرم بخشش نیـــک دیـد
ز محمود کشور ستان عنصــري
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به ده بیت صد بدره و برده یافت
زیک فتح هندوســتان عنصــري
شــــنیدم که از نقره زد دیگدان
ز زر ساخت آالت خوان عنصري
خاقانی
..
فاجعه ادبی دیگر در بخش شعر مزخرف پارسی را فرخی سیستانی در مدح امیر یوسف بن
ناصر الدین نیز با دادن اوصاف الهی به وي میگوید:
از طــــــبع و حلم اوست هوا و زمین مگر
ورنه چـــــرا هوا سبک است و زمین گرا
وازامیربخشش دریافت کرده بود.
...
عنصري بلخی در فاجعه ادبی دیگر بهار را نعمت ممدوح دانسته و چنین گوید :
بهار نعمت خداوند خسرو عجم است
که بوستان شد از او طبع و خاطر شعر
...
عنصري در مدح محمود چنین گوید:
جـــــــهان دانی و ســـــر خلق گویی
بر اندیــــــــشه تویی واقف بر اســـرار (عنصري ،ق  ،1۳ب  :474ص )4۰
و دیگر از او
از آنکه در همه هســــتی همی بود موجود
مــــــــدیح او به چه ماند به حجت یزدان (عنصري،ق  ،55ب  :۲۳1۰ص ۲۳8
وي در دعا براي ممدوح با اشاره به ماجراي سرد شدن آتش نمرود بر ابراهیم غلبه ي ممدوح را
بر مشکالت خواستار است و میگوید اگر مداح تو در آتش باشد تو همچون خدا که آتش بر
ابراهیم گلستان کرد آتش را براي او گلستان میکنی :
گر چــــــو ابراهیم در آذر بود مـــداح تو
چون دعاي مستجاب آتش بر او ریحان کنی (عنصري ،ق  ،۲87ب  :۲7۲1ص)۲87
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یا در خطاب به ممدوح با اشاره به داستان سلیمان پیغمبر ،ممدوح را از سلیمان برتر دانسته و
این چنین میگوید :ســـــــــلیمان باد را گر بــــــسته کردي
بزیر تخت وقــــــــــت ارتـــــــــــــــحاال ا
میــــــــــر اندر سفـــــر هم بــــسته دارد
ســـــــــــر بـــــــاد وزان انــــــدر دواال (عنصري،ق ،۲ب  :71ص )5
یکی فاجعه ادبی ساز فرومایه فرخی سیتانی نامدارد .دروصف سلطان محمودغزنوی اوباش
ولندغرمی نویسد:
پــــیامبران را زان بیش معجـــــــزه نبود
شاه دارد و این سخـــــــت روشن است و عیان
(فرخی ،ق  ،1۲7ب ۲5۰ :6
در هستی خداي گروهــــــی گـمـــان کنند
واندر سخـــــــاوت تو نکردست کـــس گمان
(فرخی ،ق  ،14۹ب  :4ص )۲۹7
.
فرخی شاعر غالم باره عصیان دربرابر امر ممدوح را کافري دانسته و میگوید :
هر کـه تـــــو را عصـــــــــــیان آرد پدید
کافــــــــــــر گردد اگر از اولیـــــــــاست
(فرخی ،ق  ،1۰ب  :5ص ) 18
او وقاحت را در ستایش محمود تا جایی میرساند که میگوید :
طاعت تو چون نماز است و هر آن کس کز نماز
سر به یکسو تافت او را کرد باید سنگـــــسار
//
محمود غزنوی لن دغربا تظاهر به دین از شراب نوشیدن و برپا داشتن بزم هاي مشهور خود
داري نداشت( .یوسفی)۲76 :1۳41 ،
اما میبینیم شاعري چون منوچهري درجه نبوت نیز به وي داده و جبرائیل را آموزگار وي دانسته
و میگوید :
خسرو عــادل که هست آموزگارش جبرائیل
کرده رب العــــالمینش اختیــــار و بختیــــار
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این نکردش اختیــــــار اال به حــق و راستی
وآن نبودش جز به خیر و جز به عدل آموزگار(
منوچهري ،ق  ،16ب  15و :14ص)۲8
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