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چکيده
قصیده یکی از قالبهاي اصلی شعر فارسی است که در سدههاي چهارم تا آغاز قرن
هفتم ،در انعکاس مفاهیم فرهنگی و اجتماعی جامعهي ایرانی نمودي موثر داشته است.
در این مقاله با روش تحلیل محتوا ،پس از مطالعهي بیش از  3200قصیده از بیست
شاعر ،اشعاري که در مناسبتها یا رویدادهاي شاد و غمگنانه سروده شدهاند ،استخراج
و سیر توجه شاعران به این مناسبتها در دورههاي مختلف و در پیوند با دربارها تحلیل
شده است .نتایج نشان میدهد ،در شعر سدههاي چهارم و پنجم ،توجه به وصف بهار،
توصیف بزمها و بیش از همه ،اصرار بر انعکاس جشنهاي مهرگان و سده ،فضایی شاد
به اغلب دیوانها بخشیده؛ اما در سدههاي بعد ،از توجه به جشنهاي ایرانی کاسته شده
و اغلب شاعران مناطق مرکزي ایران بر وصف اعیاد عربی چون :عید فطر و عید قربان،
در اشعار خود اصرار ورزیدهاند .همچنین در فاصلهي این چند سده ،شادي ادب دربار
که برآمده از توجه به فتحها ،تبریک مناصب و اعیاد و جشنها و دیگر رویدادهاي
شاديآور مربوط به ممدوح است ،جاي خود را به اندوه شخصی یا اجتماعی شاعران
داده که اغلب یادآور مرگ عزیزان ،فقر ،جنگها و اختالفات ،شکایتها ،حبسها و

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی momoradi@shrazu.ac.ir
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قحطیهاي زمان آنان است .همچنین از این زاویه ،شاعران متصل به دربارهاي غزنویان
و سلجوقیانِ اول ،شادمانتر از شاعران دیگر دربارها یا شاعران مذهبی بودهاند.

واژههای کليدی :جشن ،مناسبتهاي شاد ،مناسبتهاي غمانگیز ،موضوع قصیده.
 .1مقدمه
یکی از بسترهاي انعکاس زندگی و فرهنگ جامعه ،آثار مکتوب و ادبیات آن سرزمین
است .در ادبیات فارسی کهن و بهویژه در سدههاي چهارم تا پیش از هجوم مغول ،شعر
به دلیل حضور در دربارها ،مراکز مذهبی و عرفانی و ...نقشی خاص در انعکاس فرهنگ،
وضعیت زندگی و باورهاي مردم ایرانزمین داشته است.
در این دوره به دلیل مرکزیت دربارها ،اغلب شاعران درجهاول بهگونهاي با حکومتها
در پیوند بودهاند و همین نکته سبب شده ،عالوهبر بازتاب اندیشهها و وضعیت تودهي
مردم که شاعران نیز از دل آنان برخاستهاند ،شعر آنان بستري براي معرفی وضعیت دربارها
باشد و از این منظر ،شعر در جایگاه فضایی پیونددهنده میان حیات اجتماعی و درباري،
موثر باشد.
یکی از عناصر معنوي حیات ایرانیان ،توجه به شادي یا در مقابل آن انعکاس غم در
زندگی آنان است؛ مسئلهاي که به عوامل متعدد مذهبی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی،
جغرافیایی ،فردي و ...مربوط است و بیش از همه ،در جشنها ،آیینها و سوگها ،نمود
بیرونی دارد .یکی از ادوار اصلی نمود این دسته موقعیتها در شعر فارسی ،دوران پیش
از هجوم مغول در جایگاه دورهي نخستین شعر فارسی است.
در این چند سده ،قالب قصیده در جایگاه اصلیترین شکل ادبی رایج ،بستري مناسب
براي انعکاس سیر توجه به مناسبتهاي شاد و غمانگیز در شعر فارسی است و تعیین
مناسبت و موقعیت سرایش در این قالب ،در مقایسه با دیگر قالبها روشنتر است .در
قصاید سرودهشده ،در کنار موضوعهاي عام چون :مدح ،وصف و تغزل که در بسیاري از
قصاید دیده میشود و در آنها شاعران چندان زاویهاي با مناسبتها ندارند ،موضوعهایی
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منعکس شده که بیشتر در موقعیتهاي مثبت یا منفی حیات شاعران یا مخاطبان آنها
سروده شده است .این قصاید ،بهنوعی فضایی شاد یا غمانگیز دارند و از بررسی آنها و
بسامدشان در دیوانها ،میتوان بهطور غیرمستقیم به وضعیت فرهنگی جامعهي ادبی و
میزان شادي یا غم حاکم بر فضاي جامعه پیبرد و نمود سبکی این موقعیتها را در شعر
فارسی تحلیل کرد .همچنین از این طریق میتوان ،به وضعیت هریک از گونههاي ادبی
مربوط یا مناسبتهاي شاد و غمانگیز اجتماعی ،در دربارها یا جامعهي زمان شاعران
دست یافت.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
عالوهبر پژوهشهاي تاریخ ادبیات و برخی کتابهاي سبکشناسی شعر که در بررسی
ویژگیهاي شعر فارسی در ادوار مختلف ،بهصورت کلی به برخی مفاهیم مربوط به این
پژوهش اشاره کردهاند ،در تحقیقات انواع ادبی نیز به تحلیل گونهشعرهاي فارسی نیز،
جایگاه انواع مرتبط با با مضامین شاد یا غمگنانه تحلیل شده است .از آن جمله ،امامی
( )1369به بررسی گونهي مرثیه و معرفی شاعران مطرح آن در فاصلهي سدههاي چهارم
تا نهم پرداخته؛ همچنین ظفري ( )1388گونهي حبسیه و سیر آن در ادب فارسی را
معرفی کرده ست.
برخی محققان نیز بهصورت منفرد یا تطبیقی ،به بررسی مفاهیم شادي و غم در شعر

شاعران پرداختهاند .ازجمله بهبهانی ( )1383در تحلیلی کوتاه ،غم و شادي را در مثنوي
مولوي بررسی کرده و صادقی حسنآبادي ( )1386همین محتوا را در تجربهي دینی
مولوي تحلیل کرده است .همچنین مهماندوست ( )1384با تکیه بر مضامینی چون شادي
و عشق در اشعار حافظ ،به نقد مقالهي «غم و شادي در مثنوي مولوي» پرداخته است.
مشایخی ( )1388ضمن تحلیل پیوند خرد و شادي در شاهنامه به تطبیق آن با شعر چند
شاعر فارسی و عربی پرداخته و دهقانیان و میرقادري ( ،)1390پرداخت این دو مضمون
را در شعر اخوانثالث و ایلیا ابوماضی با هم مقایسه کردهاند.
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در مطالعات حوزهي زبانشناسی نیز زور ورز و همکاران ( )1392در تحلیلی
پیکرهمدار ،برخی استعارههاي مفهومی شادي در زبان فارسی را تحلیل و معرفی کردهاند.
همچنین باقريخلیلی ( )1386بهصورت موردي و با تکیه بر تعدادي از نمونههاي اشعار
و متون تاریخی ،به بررسی انواع شادي در سه دستهي آفاقی ،انفسی و آفاقی -انفسی از
پیش از اسالم تا دوران حافظ ،در فرهنگ ایرانی پرداخته است.
دستهاي دیگر از پژوهشگران ،تحقیقاتی در حوزهي آیینها و جشنهاي مربوط به
مضامین مورد نظر انجام دادهاند .از آن جمله ،شایستهرخ ( )1393برخی آیینهاي بهارهي
رایج در میان تودهي مردم ایران و جشنهاي مربوط به آنها را معرفی کرده است .هنوي
( )1374قربانی و جشن را در اشعار منوچهري بررسی کرده و درودگریان ( )1383نوروز،
مهرگان ،سده ،بهمنجنه و نمود اساطیر باستانی را در اشعار منوچهري تحلیل کرده است.
همچنین امانیچاکلی ( )1386به معرفی بازتاب جشن سده در شعر عربی دوران عباسی
پرداخته ،آقاحسینی و صالحیساداتی ( )1386نمود جشنها و اعیاد را در اشعار تعدادي از
شاعران سدههاي نخستین تحلیل کردهاند؛ هرچند تنها تعدادي از دیوانها و مناسبتهاي
شاد را بررسی کردهاند و در استخراج نمونهها خطاهایی دیده میشود .همچنین محمدآبادي
و عباسی ( )1387فرایند برگزاري جشن مهرگان در قرون نخستین اسالمی را معرفی
کردهاند .راثی ( )1388تاثیر نوروز را بر تاریخ ادبیات و زبان عربی بررسی کرده است.
شریفپور و همکاران ( )1389نمود اعیاد ایرانی و اسالمی را در شعر شهریار مطالعه
کردهاند .خاکرند و زردشت ( )1390به بررسی جشنهاي ایرانی در دوران اول عباسی
پرداختهاند و همچنین شعبانی و انصاري ( )1391در خالل بررسی باستانگرایی در اندیشه
و شعر امیر معزي ،نمود برخی آیینها و جشنهاي ایرانی را در اشعار او بررسی کردهاند.
آنچه از مجموع پژوهشهاي پیشین میتوان دریافت ،نخست این است که در هیچیک
از این آثار ،به بررسی نمود مناسبتهاي شاد و غمگین در سنت قصیدهسرایی سدههاي
نخستین پرداخته نشده و در پژوهشهاي پراکندهي موجود نیز تنها بهصورت موردي
برخی اشعار شاعران از این منظر بررسی شده است .دوم اینکه مطالعات انجامشده جنبهي
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تطبیقی نداشته ،تفاوتها و شباهتهاي شاعران در سدهها ،حکومتها و موضوعهاي
مختلف با یکدیگر مقایسه نشده است؛ همچنین پژوهشهاي پیشین به بسامد انعکاس
این مناسبتها و مضامین در شعر فارسی توجه نداشتهاند و تنها به صورت استشهادي،
از برخی شاعران ابیاتی را ذکر کردهاند.
 .2 .1روش پژوهش
در این پژوهش که به روش تحلیل محتوا و با تکیه بر سبکشناسی صورت پذیرفته ،ابتدا
بیش از  3200قصیده از بیست قصیدهسراي شاخص فارسی پیش از هجوم مغول (با
درنظرگرفتن متغیرهاي زمان ،مکان ،دربار و نوع جهانبینی) بررسی شده و با کمک ابیات
نخستین ،ابیات شریطه ،تأبید ،عنوان اشعار و اجتهاد شارحان و مصححان ،سرودههایی
که در مناسبتهاي شاد یا غمانگیز سروده شده ،استخراج شدهاند .سپس بیش از هزار
قصیدهي استخراجشده ،براساس نام شاعران ،دورهي زندگی و حکومت مربوط به آنان
تحلیل و مقایسه شده است .تعیین دقیق و همهجانبهي شادي و غم در این تعداد قصیده
ممکن نیست؛ اما در این مقاله پیشفرض بر این قرارگرفته که توصیف شاعر از یک
مناسبت شاد و غمانگیز و حضور او در آن موقعیت ،بیارتباط با شادي و غم او دست کم
در لحظهي سرودن آن شعر نیست.
 .2بررسی سير سرودن در موقعيتهای شاد و غمانگيز و گونههای ادبی مربوط به
آنها در قصاید فارسی
در نگاهی کلی ،اغراض اصلی قصیده را میتوان در مضامینی چون :مدح ،تغزل و وصف
طبقهبندي کرد .از این زاویه ،اغلب اشعاري که با نگاهی کلی به این مضامین نگریستهاند،
نه صرفا شاديآور و نه اندوهگنانهاند؛ بااینحال میتوان گفت که در این مضامین نیز
میتوان تفکیکی بین شاعران در پرداخت اغراض قصیده قایل شد؛ چنانکه بهار در اغلب
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اشعار شاديآور است؛ اما خزان همیشه غمانگیز نیست؛ چون با جشن مهرگان همراه
است و در ادبیات درباري عمدتا با شرابنوشی و عیش همراه بوده است.
رفتار شاعران از جنبهي شاديآوري یا غمگینی در تغزلها و وصف طبیعت متفاوت
است .اندوه یا شادي حاکم بر تغزلها بیشتر ذهنی است و چندان مناسبتی براي سرایش
اینگونه اشعار نمیتوان یافت و فضاي شاديآور از وصل یا شکوهآمیز از هجر در این
دسته اشعار بیشتر زادهي تخیل شاعران است .فضاي اغلب اشعار مدحی شاد و البته در
دورهها و دربارهاي مختلف متفاوت است .یکی از دالیل اینکه فضاي مدحها اغلب مثبت
و شاد است ،ابیات دعایی پایان آنهاست؛ همچنین پررنگی فضاي مثبت مدح که
بیانکنندهي صفات مثبت زندگی و رفتار ممدوح است ،بر شاديبخشی مدحها افزوده
است .خالف آن ،ابیات نفرینی ،اغلب غمآلودند و اشعاري که در وصف شراب و مجالس
بزم و بناي عمارتها سروده شدهاند ،شاديآورند .با توجه به مقدمهي یادشده ،در بخش
اصلی این پژوهش ،توجه به مناسبتها و موقعیتهاي شاديآور یا غمانگیز قصاید ،در
دیوان قصیدهسرایان شاخص پیش از مغول ،استخراج و بررسی شده است.
 .1 .2بررسی نوع توجه به مناسبتهای شاد و غم انگيز بر اساس شاعران
چنانکه در جدول شمارهي  1دیده میشود ،از بیش از  3200قصیدهي بررسیشده از بیست
شاعر شاخص این قالب 2191 ،قصیده (بیش از  )%68در موضوعهایی سروده شده که در
آنها جهتگیري شاعر به سمت مضامین شاد یا غمانگیز چندان مشخص نیست .موضوع
اصلی این قصاید ،عمدتا مدح و ستایش حاکمان و کارگزاران ،وصف سادهي طبیعت و اشیا،
تغزل و ابراز عشق ،مضامین اندرزي ،عرفانی ،مذهبی و ...بوده است.
از منظر توجه به مناسبتهاي شاد و غمانگیز ،شاعران عمدتا به مناسبتهاي شاد متمایل
بودهاند؛ بهطوريکه بیش از  %24قصاید به اظهار شادي و تبریک مناسبتهاي شاد
اختصاص داشته و تنها  %8از آنها در موقعیتی (به ادعاي شاعر) اندوهگنانه سروده شده؛
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نکتهاي که نشاندهندهي اهمیت افزون مناسبتهاي شاد در سنت قصیدهسرایی ،بهویژه
در ادب درباري بوده است.
از میان شاعران ،فرخی بیش از  %51قصایدش را با تاکید بر مناسبتهاي شاد سروده
و از این منظر ،شادمانترین شاعر این پژوهش است .پس از او ،بسامد شادي را بهفراوانی
در قصاید شاعرانی چون :عمعق بخاري ،منوچهري ،قطران تبریزي ،ازرقی هروي،
عنصري ،معزي و ابوالفرج رونی می توان دید که همه از شاعران دربارهایند .این شاعران
بیش از  %30قصایدشان را در موضوعهاي شادمانه سرودهاند و محتواي جدول شمارهي
 ،1غلبهي شادي را در دیوان آنان تایید میکند.
در کنار شاعران یادشده ،میزان نمود مناسبتهاي شاد در قصاید شاعران دیگر متوسط
است .از آن جمله ،در دیوان مسعود سعد سلمان ،عثمان مختاري ،انوري ابیوردي و
عبدالواسع جبلی بین  20تا  26درصد قصاید در موقعیتی شاد سروده شده و در دیوان
شاعرانی چون :ادیب صابر ،ظهیر فاریابی و کمالالدین ،نمود شادي کاهش مییابد .توجه
به شادي در اشعار جمالالدین اصفهانی و خاقانی چندان زیاد نیست و در کنار آنان،
شاعرانی چون :سنایی غزنوي ،قوامی رازي و ناصرخسرو (که جهانبینی متمایز دارند)،
کمترین تمایل را به انعکاس مضامین و مناسبتهاي شاد در قصایدشان نشان دادهاند.
اگر از زاویهي مناسبتهاي غمانگیز بنگریم ،میتوان برآیندي از تناسب این دو دسته
در جهان شاعران ارائه کرد .در اشعار عنصري و ابوالفرج رونی هیچ قصیدهاي درج نشده
که موضوع اصلی آن ،توصیف مناسبتهاي غمانگیز باشد و این نکته ،موید توجه ویژهي
آن ها به انعکاس شادمانی و فضاي عمدتا بزمی موجود در دربار ممدوحان آنان است.
ادیب صابر و فرخی نیز در کمتر از  %1قصاید ،به وصف یا شرح وقایع اندوهبار توجه
کردهاند و همین نکته ،اصرار بر اظهارِ شادخواري را در زندگی آنان نشان میدهد.
در قصاید معزي ،ظهیر فاریابی ،عثمان مختاري ،قطران تبریزي ،انوري و ازرقی هروي
اظهارِ وضعیت اندوه چندان بارز نیست .منوچهري هرچند در بستري شادمانه شعر
میسراید ،خالف نظر برخی پژوهندگ ان که معتقدند «در تمام دیوانش ...یک لفظ
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اندوهگین یا یک عبارت غمناک نیست» (فروزانفر ،)134 :1380،گاه به موضوعهاي
اندوهناک تمایل نشان داده است.
در اشعار سنایی ،عمعق بخاري و عبدالواسع جبلی ،بسامد قصاید اندوهناک بیش از %5
است؛ با این تفاوت که غلبهي وضعیتهاي شاد ،در اشعار عمعق برجسته ،در قصاید
عبدالواسع متوسط و در شعر سنایی اندک است و در کل ،میزان تمایل به اندوه در شعر
حکیم غزنه کمی بیش از موضوعهاي شاد است؛ هرچند در قصاید او موقعیتهاي عام
و خنثی بیش از مثبت و منفی نمود داشته است.
در قصاید جمالالدین عبدالرزاق ،فرزندش کمالالدین و قوامی رازي نیز ،بین  11تا
 13درصد نمود غم را در توجه به مناسبتها میتوان دید؛ با این تفاوت که کمالالدین و
جمالالدین ،بیشتر به موضوعهاي شاد توجه داشتهاند؛ اما در دیوان قوامی ،موضوعهاي
مربوط به اندوه نمودي بسیار موثرتر دارد .در کنار شاعران یادشده ،سه شاعر شاخص در
موضوعهاي اندوهناک میتوان نام برد که در بین آنها مسعود سعد با وجود آنکه بیش
از  %23قصایدش را در وصف وضعیتی غمگنانه سروده ،با توجه به بیشتربودن سهم
قصاید مربوط به مناسبت شاد ،در این دو محور ،تعادل ایجاد کرده است.
خاقانی شروانی که بیشترین انعکاس موضوعهاي غمانگیز (حدود  )%26را در دیوان
او میتوان دید ،از غمگینترین شاعران این پژوهش محسوب میشود؛ البته میتوان ادعا
کرد که در مجموع این شاعران ،ناصرخسرو به دلیل بسامد اندک شادي در اشعارش و
اصرار بر شکوه و ابراز اندوه ،اندوهگینترین شاعر این مجموعه محسوب میشود.
جدول  .1ميزان نمود موضوعها و مناسبتهای شاد و غمگين در قصاید
ردیف

نام شاعر

1

فرخی سیستانی

تعداد

قصاید

قصاید

عام

214

101

درصد
47/19

شادیانهها
111

درصد
51/86

اندوهگنانهها
2

درصد
0/93

(ف)429.
2

عنصري بلخی
(ف)431.

64

42

65/62

22

34/37

-----

0
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منوچهري دامغانی

57

32

56/14

22

38/59

3

5/2

(ف)432.
4

قطران تبریزي

212

124

58/49

82

38/67

6

2/83

(ف.پس از )465
5

ازرقی هروي

52

32

61/53

18

34/61

2

3/44

(ف.مشکوک)
6

ناصرخسرو

244

177

72/54

12

4/91

55

22/54

(ف)481.
7

ابوالفرج رونی

72

49

68/04

23

31/94

-----

0

(ف .اواخر سدهي)5
8

مسعود سعد

269

134

49/81

72

26/76

63

23/42

(ف)515.
9

معزي

460

301

65/43

151

32/82

8

1/74

(ف518.تا)521
10

سنایی غزنوي

312

278

89/1

16

5/12

18

5/76

(ف)535.
11

عمعق بخاري

18

10

55/55

7

38/88

1

5/88

(ف)543/542.
12

عثمان مختاري

128

93

58/86

32

25

3

2/34

(ف)549/544.
13

ادیب صابر

119

95

79/83

23

19/32

1

0/84

(ف)546.
14

عبدالواسع جبلی

155

116

74/83

31

20

8

5/16

(ف)555.
15

قوامی رازي

40

33

82/5

2

5

5

12/5

(ف)560.
16

انوري (ف)583.

207

155

74/87

45

21/73

7

3/38

17

جمالالدین اصفهانی

134

102

76/11

17

12/68

15

11/19

(ف)588.
18

خاقانی شروانی
(ف)595.

193

121

62/69

22

11/39

50

25/90
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ظهیر فاریابی

105

84

80

19

18/09

2

1/9

(ف)598.
20

کمالالدین اسماعیل

154

112

72/72

24

15/58

18

11/68

(مق)635 .
جمع

3209

2191

68/27

751

23/40

267

8/32

 .2 .2سير توجه به مناسبتهای شاد و غمانگيز براساس قلمرو حکومتها یا جغرافيای
شاعران
زاویهاي دیگر براي بررسی موضوعهاي شادیانه و غمگنانه در قصاید فارسی ،توجه به
موقعیت زمانی ،مکانی و بسترهاي تاریخی سرایش این اشعار است .نوع عاطفهي موثر
در قصاید شاعران بررسیشده را میتوان در سه بخش ،درباري ،فردي و اجتماعی
طبقهبندي کرد .از آن میان ،هرچه در قصاید شاعران ،عاطفهي متمایل به دربار برجستهتر
باشد ،شعر آنان شادیانه تر و باتوجه به فضاي مرفه دربارها و فراوانی مجالس بزم و شادي،
تابع آن است .اوج این عاطفه را در شعر عنصري میتوان جست که در آن تنها مضامین
مرتبط با دربار نمود دارد و چندان توجهی به عواطف فردي و اجتماعی ،در اشعار او
نمیتوان دید؛ گویی او از تمام عواطف خود در خدمت ممدوح غزنوي بهره برده است.
در قصاید شاعران برجستهي درباري چون ،فرخی و تاحدودي معزي ،غلبهي عاطفهي
متکی بر دربار را میتوان دید .در شعر درباري هرچه از دوران غزنوي به دورههاي سلجوقی
و پس از آن نزدیک میشویم ،از غلبهي عاطفهي درباري کاسته شده و در کنار آن ،شاعران
از دربارها متوجه جامعه یا رویدادهاي شخصی و خانوادگی زندگی خود شدهاند.
تمایل به عاطفه ي اجتماعی یا فردي ،سبب شده ،اندوه منعکس در آن دو فضا ،به
اشعار راه یابد و بههمیندلیل ،هرچه از سدههاي چهارم و پنجم به قرنهاي بعد نزدیک
میشویم ،از نمود جشن در قصاید کاسته شده و دشواريها و مشکلهاي حیات فردي و
اجتماعی شاعر و مردمان روزگار او به اشعار راه یافته است (رک .آقاحسینی و صالحی-
ساداتی .)16 :1386 ،بههمیندلیل است که در اشعار شاعران درباري چون :مسعود سعد،

224

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،2تابستان ( 1399پیاپی)44

انوري ،خاقانی ،جمالالدین ،کمالالدین و ...نمود اندوه فردي و علل آن ،با وجود پیوستگی
آنان به دربارها ،بروزي مشخص دارد .در قصاید شاعران اواخر سدهي ششم و اوایل سدهي
هفتم ،به دلیل پیوند بیشتر شاعران با مردم و افول کانون ادبی دربارها ،اندوههاي برآمده از
موقعیتهاي مردمی -اجتماعی ،در اشعار شاعران درباري بیشتر شده است.
یکی از بسترهاي انعکاس اندوه فردي و اجتماعی شاعران ،اشعار مذهبی و عرفانی
است که از نیمهي سدهي پنجم در قصاید فارسی ظهوري موثر یافته است .از میان شاعران
بررسیشده ،ناصرخسرو ،سنایی و قوامی رازي را میتوان در این دسته قرار داد .چنانکه
در جدول پیشین و همچنین در جدول شمارهي  2دیده میشود ،این شاعران خالف
شاعران متوجه دربارها ،بیشتر از موضوعهاي اندوهگنانه در اشعارشان استفاده کردهاند.
اگر شعر درباري را در این محدوده بتوان نمایندهي ادب شاد و بزمی دانست ،شعرهاي
عرفانی و بیش از آن شعر مذهبی ،نمایندهي ادبی متمایل به غم ،شکایت و ترک دنیا است.
عالوهبر موارد یادشده ،باید گفت که نوع حکومتهاي وقت و قدرت ممدوحان نیز
در شادي شاعران درباري بسیار موثر بوده است .از این زاویه ،شادمانهترین قصاید در
زمان غزنویان اول ،بهویژه در دوران محمود غزنوي سروده شده است؛ تاآنجاکه بیش از
 %46قصاید شاعران این دوره ،در موضوعهاي شاديآور و در تبریک جشنها و
مناسبتهاي مثبت سروده شده؛ حالآنکه توجه به موقعیتهاي اندوهبار در شعر این دوره
کمی بیش از  %1بوده است .این تمایز ،احتماال بیش از همه ،به دلیل قدرت حکومت
محمود ،فتحهاي درازدامنه ،وضعیت اقتصادي مناسب شاعران و رونق ادب درباري و به
موازات آن تعدد بزمها ،جشنها و آیینهاي شادمانی بازمانده از دوران سامانی بوده است
(رک .باقري خلیلی.)67 -63 :1386،
هرچند ،به دلیل افول قدرت غزنویان دوم ،پس از شکست از سلجوقیان به سال 431ه،
وضع ادب درباري و بهموازات آن رفاه شاعران افول کرده ،شاعران این دوره همچنان به
مناسبتهاي شاد ( )% 27توجهی ویژه دارند .شاعران شاخص این قلمرو چون :مسعود
سعد ،عثمان مختاري و ابوالفرج رونی ،اشعار متعددي در تبریک جشنها و موضوعهاي
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شاديآور سرودهاند؛ اما تغییرهاي ناگهانی در حکومتها به دلیل نبود سالطین قدرتمند،
سبب شده ،زندگی مرفه شاعران از آسیب بینصیب نباشد؛ چنانکه مسعود سعد سلمان،
شاعر درجهاول این دوره ،در عمر خود بارها دچار نگرانیها و مشکالت شده و همین
نکته سبب شده ،گونههایی چون :شکواییه و حبسیه در قصاید شاعران درباري این دوره
نمودي مشخص بیابد .این تغییر ،عالوهبر شاعران مشخص درباري ،بر حیات دیگر
شاعران این دوره نیز موثر بوده؛ چنانکه شاعرانی چون :ناصرخسرو و سنایی را که در
بخشی از زندگی خود به غزنویان دوم تمایل داشتهاند ،از ادب درباري به ادبیات مکتبی
و عرفانی سوق داده و شاید اندوه جاري در شعر آنان نیز تاحدودي ادامهي فضاي ادبی
دربارها در زمان آنان باشد .جدالهاي مذهبی فراوان حاکم بر فضاي این دوره نیز،
میتواند عاملی تعیینکننده در رشد فضاي اندوه در دیوانها بوده باشد.
به موازات غزنویان دوم ،در ایران مرکزي ،حکومت سلجوقیانِ نخستین با پادشاهانی
قدرتمند چون :طغرل ،البارسالن ،ملکشاه و سنجر ،عالوهبر تقویت نسبی ادب درباري،
توانسته برخی امکانات موثر براي ورود مضامین شاد به اشعار را فراهم نماید .هرچند به
دلیل گرایش سلجوقیان (بهویژه پس از خواجه نظامالملک) به سیاستهاي مذهبی،
جشنهاي ایرانی چون :مهرگان ،سده ،نوروز و ...در ادب درباري ،اهمیت پیشین خود را
تاحدودي از دست داده و در قصاید نیز کمتر منعکس شده است (همان .)73-71:شاعر
شاخص این دوره معزي است و در کنار او کسانی چون :ازرقی هروي ،عبدالواسع ،ادیب
صابر و انوري نیز بخشی از قصاید خود را در پیوند با پادشاهان سلجوقی سرودهاند.
قصاید این دوره از منظر میزان شادي به اندازهي دوران غزنویان اول نیست؛ اما حدود
 %27از شعر شاعران یادشده ،در مناسبتهاي شاد سروده شده است .نکتهي تاملبرانگیز
این است که موضوعهاي اندوهگنانه در قصاید این شاعران ،چندان فراگیر نیست و
بههمیندلیل ،میتوان گفت که شاعران متصل به سلجوقیان اول ،در مقایسه با معاصرانشان
در دربار غزنویان دوم ،وضعیتی مناسبتتر داشتهاند.
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فضاي نسبتا شاد قصاید شاعران سلجوقی اول ،در دوران خوارزمشاهیان و زمان
خردهحاکمان سلجوقی ،به غم گرایش یافته است .بروز جنگها و اختالفات حاکمان محلی
متعدد ،جدالها و اختالفات مذهبی ،رواج عرفان زهدي ،بروز قحطیها ،نبود قدرت یکپارچه
و افول قدرت دربارهاي شاعرنواز و در پایان این دوران ،هجوم خانمانسوز مغوالن و در کنار
همهي توجه شاعران به اندوه فردي و مشکالت خانوادگیشان به دلیل گسست از دربارها،
میتواند از علل اصلی کاهش موضوعهاي شاد قصاید و فراوانشدن قصاید اندوهگنانه باشد.
در شعر شاعران این دوره ،نشانههایی متعدد از انواع اشعار غمگنانه را میتوان دید ،تاآنجاکه
در میانگین قصاید شاعران این عصر چون :جمالالدین ،کمالالدین ،خاقانی و ظهیر ،متوسط
نمود غم بیش از متوسط تجلی شادي است.
در کنار شاعران دربارها ،چند شاعر را نمیتوان در دیگر دستهها قرارداد؛ قطران تبریزي
و عمعق از این شاعرانند .تعداد قصاید عمعق چندان زیاد نیست؛ اما قطران اشعاري متعدد
دارد که در اغلب آنها غلبهي شادي را میتوان دید .شاید مهمترین علت نمود شادي در
اشعار او ،در کنار علل درباري و فردي ،تمایلش به تقلید از سبک شاعران خراسان باشد؛
نکته اي که ناصرخسرو نیز در سفرنامه به آن تصریح کرده است« .و در تبریز قطراننام
شاعري را دیدم ،شعري نیک میگفت . ...پیش من آمد دیوان منجیک و دقیقی بیاورد و
پیش من بخواند» (ناصرخسرو.)8-7 :1382،
جدول  .2انعکاس شادی و غم مربوط به مناسبتها ،در اشعار بر اساس پيوند
شاعران با دربارها و ممدوحان
ردیف

دوره یا دسته

شاعران

1

غزنوي اول (سلطان

عنصري ،فرخی و

محمود و مسعود)

منوچهري

جمع

شادیانهها

درصد

اندوهگنانهها

درصد

قصاید
335

155

46/26

5

1/49
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2

3

4

غزنوي دوم (مودود،

مسعود سعد،

ابراهیم ،مسعود و

عثمان مختاري و

بهرامشاه)

ابوالفرج

سلجوقی اول

ازرقی،عبدالواسع،

(الب ارسالن ،ملکشاه

معزي ،ادیب

و سنجر)

صابر و انوري

سلجوقی دوم و

جمالالدین،

حاکمان محلی

کمالالدین ،ظهیر

469

993

586

127

268

82

27/07

26/98

13/99

66

14/07

26

85

2/61

14/50

و خاقانی
5

شاعران منفرد

قطران ،عمعق

230

89

38/69

7

3/04

6

شاعران متمایل به

ناصرخسرو،

596

30

5/03

78

13/08

مذهب و عرفان

سنایی و قوامی

جمع

3209

751

23/40

267

8/32

 .3 .2بررسی سير گونههای ادبی شاد در قصاید سدههای چهارم تا آغاز قرن هفتم
چنانکه در جدول شمارهي 3دیده میشود ،مهمترین مناسبت ابراز شادي در دیوان شاعران
این چند سده ،فرارسیدن بهار و تبریک نوروز بوده است که مجموعا  %41از ابراز شاديها
متوجه آن است .اهمیت این جشن طبیعی به اندازهاي بوده که همهي شاعران بررسیشده،
دست کم یکبار به آن اشاره کردهاند (همچنین رک .آقاحسینی و صالحیساداتی.)4 :1386،
در سنت قصیدهسرایی ،وصف بهار بسامدي بیش از تبریک نوروز دارد و در  %25اشعار،
نمود یافته است .توجه به این موضوع ،ویژهي قصاید بررسیشده نیست و پیش از عصر
غزنویان نیز در اشعار پراکندهي باقیمانده از شاعران عصر سامانی چون رودکی ،کسایی و...
نمودي مشخص داشته است (رک .رودکی .)492 :1341،از شاعران بررسیشده ،منوچهري
اغلب شادیانههاي خود را در پیوند با بهار و وصف آن سروده و از فرارسیدن آن ابراز
شادمانی کرده ،یا آمدن نوروز را به ممدوح تبریک گفتهاست (رک .منوچهري،16 :1356 ،
 59 ،19و)...؛ موضوعی که از همان ابیات آغازین دیوانش میتوان دریافت:
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نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا

باغ همچون تبت و راغ بهسان عدنا
(همان)1:

توجه به این مناسبت را در قصاید دیگر شاعران غزنوي اول ،چون :فرخی و عنصري
بهفراوانی میتوان دید؛ با این تفاوت که در اشعار این دو ،به دلیل غلبهي مدح بر وصف،
اهمیت تبریک و شادباش نوروز به ممدوح بیش از وصف بهار جلوه یافته است (رک.
فرخی .)325 ،322 ،227 ،222 ،217 ،145 :1378 ،گویی بهار شادمان ،وسیلهاي براي
تقربیافتن به ساحت ملوک است:
نــوروز بـــزرگ آمد آرایش عالم

میــراث به نزدیک ملوک عجم از جم
(عنصري)180 :1342،

حتی ناصرخسرو که چندان توجهی به مضامین شاد ندارد ،از وصف بهار در خدمت
فضاي مکتبی اشعارش غافل نبوده و تمام  12قصیدهي شادیانهي دیوان او ،در پیوند با
این موضوع سروده شده است (رک .ناصرخسرو،370 ،339 ،335 ،325 ،161 :1368 ،
 416و .)...در سدههاي ششم و هفتم ،به دلیل رکود بازار مدح و افول دربارهاي قدرتمند
و شاعردوست ،از بسامد تبریک نوروز کاسته شده و جز در دیوان شاعران خاص دربارها
چون :معزي و انوري ،شاعران چندان اصراري بر تبریک نوروز ندارند .حتی توجه به
وصف بهار نیز در دیوان شاعران اواخر این دوره کمرنگتر از گذشته است؛ نکتهاي که
عالوهبر علل اجتماعی و سیاسی ،شاید با اقلیم متمایز حیات شاعران نیز مرتبط باشد.
بااینحال بهار سرسبز و شاديانگیز ،یکی از موضوعهاي اصلی براي ابراز شادي در دیوان
شاعران این چند سده بوده است (رک .معزي674 ،40 :1318،؛ انوري9 ،1 :1376،؛ سنایی،
85 :1362؛ ازرقی11 :1336،؛ ادیب صابر78 :1331،؛ ابوالفرج رونی30 :1347،؛ عمعق
بخاري ،بیتا169 :؛ عبدالواسع جبلی258 :1356،؛ ظهیر فاریابی205 :1389 ،؛ کمالالدین
اسماعیل.)233 :1348 ،
در کنار بهار و تبریک نوروز که اصلیترین مناسبت براي ابراز شادي شاعران بوده،
شاعران بارها به فرارسیدن روزهاي مربوط به جشنهاي ایرانی چون :مهرگان ،سده،
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بهمنجنه و ...توجه کرده و از آن براي تقویت فضاي شادمان و بزمی قصاید خود بهره
گرفتهاند (رک .آقاحسینی و صالحیساداتی .)6-5 :1386،کمتر از  %10از قصاید شاد ،در
پیوند با جشنهاي ایرانی سروده شده و فرخی با  29قصیده ،متمایزترین شاعر این دوران
است:
بگشاد مهرگان در اقبال بر جهان

فرخنده باد بر ملک شرق مهرگان
(فرخی)263 :1378،

تبریک سده نیز در قصاید او و دیگر شاعران غزنوي چون عنصري ،نمودي مشخص
دارد (همان354 ،363 ،238 ،152 ،48 :؛ عنصري .)14 :1342،این نکته با اهمیت این
جشنها و مناسبتهاي ایرانی در دربار غزنویان سازگاري دارد (همچنین رک .منوچهري،
90 :1356؛ عثمان مختاري226 :1341،؛ مسعود سعد .)468 :1362،کتابهاي تاریخی چون:
تاریخ بیهقی نیز اهمیت این آیینها و برگزاري آنها را در دوران غزنویان تایید میکنند
(رک .بیهقی .)925 ،887 ،725 :1383،چنانکه از جدول نیز میتوان دریافت ،هرچه از
دوران غزنویان اول به دوران دوم نزدیک میشویم ،از اهمیت اعیاد ایرانی در دیوانها کاسته
شده و تنها قصایدي اندک در برخی دیوانها با این موضوعها سروده شده است.
این کاهش اهمیت ،در دیوان شاعران سلجوقی (بهاستثناي معزي) و همچنین شاعران
اقلیمهاي مرکزي ایران ،به دالیل متعدد ،ازجمله گرایشهاي اسالمی و افول آیینهاي
مذهبی ایرانی آشکارتر است؛ بهطوريکه در دیوان شاعران عراق عجم و آذربایجان این
دوره چون :قوامی رازي ،جمالالدین ،کمالالدین و در کنار آنان خاقانی و ظهیر ،توجهی
به سده و مهرگان در جایگاه موضوع اصلی قصیده دیده نمیشود .عالوهبر سده و مهرگان،
در دیوان عثمان مختاري ،یک قصیده نیز در تبریک جشن گلافشان (رک .شایستهرخ،
 )123 :1393سروده شده که با برخی آیینها و جشنهاي ایرانی پیوند دارد (رک .عثمان
مختاري.)300 :1341،
اعیاد عربی و در صدر آنها ،عیدهاي اضحی (قربان /گوسپندکشان) و فطر ،از دیگر
مناسبتهاي مهم در تبریکهاي درباري است که در  %18قصاید با موضوع شادیانه
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انعکاس داشتهاند .فرخی از شاعرانی است که قصایدي متعدد در تبریک اعیاد اسالمی،
بهویژه عید فطر سروده (رک .فرخی)104 ،36 :1378،؛ اما اهمیت روزهاي شاد ایرانی در
دیوان او بیش از اعیاد اسالمی است .چنانکه در جدول دیده میشود ،خالف دوران
غزنویان نخست ،در دیوان شاعران دربار غزنویان دوم و بیش از آنان شاعران سلجوقی،
از اهمیت اعیاد ایرانی کاسته شده و بیشترین توجه و تبریک مربوط به عیدهاي اسالمی
است؛ نکتهاي که با سیاست مذهبی امیران سلجوقی و دیگر حاکمان محلی ایران سازگاري
دارد؛ بههمین دلیل در قصاید شاعرانی چون :معزي ،مسعود سعد ،عبدالواسع جبلی ،انوري،
خاقانی ،ظهیر و دیگران ،بارها فرارسیدن اعیاد فطر و قربان یا در مواردي اندک آغاز سال
قمري ،تبریک گفته شده است (رک .معزي538 ،283 :1318 ،؛ سنایی594 :1362 ،؛
جمالالدین اصفهانی 347 :1379 ،و:)...
جشن اســالم و عیــد قربان است

شـــاد ازو جــان هر مسلمان است
(مسعود سعد)53 :1362،

در کنار اعیاد یادشده ،بهندرت ،اشعاري دیده میشود که در تبریک و ابراز شادمانی از
والدت فرزند ممدوح سروده شده؛ چنانکه معزي در تهنیت تولد پسر سنجر گفته است:
گشت تابنده ز گردون معالی قمري

گشت تابنده ز دریاي معانی گهري
(معزي)716 :1318،

این موضوع را در دیوان دیگر شاعران این دوره چون :فرخی ،جمالالدین ،عثمان
مختاري و خاقانی نیز میتوان دید (رک .جمالالدین اصفهانی55 :1379،؛ عثمان مختاري،
58 :1341؛ خاقانی 130 :1375،و .)...از این دست است ،قصیدهاي که ادیب صابر در
جشن تطهیر شمسالدینبنعلی قدامهموسوي ،فرزند ممدوح سروده است (رک .ادیب
صابر .)185 :1331،عالوهبر مناسبتها ،شاعرانی نیز اشعاري پراکنده در تهنیت ازدواج
ممدوح و جشن آن سرودهاند که از آن جمله میتوان به قطران ،عبدالواسع و کمالالدین
اشاره کرد (رک .کمالالدین اسماعیل191 :1348،؛ قطران141 :1333،؛ عبدالواسع جبلی،
.)420 :1356
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حدود  %30از قصاید شادیانه نیز در دیگر موضوعها و مناسبتها سروده شده؛ هرچند
اغلب این اشعار مربوط به شاديهاي درباري است ،اینکه درون شاعران تا چه میزان از
قرارگرفتن در موقعیت جشنها و مناسبتهاي یادشده ،شادمان بوده ،چندان پاسخ دقیقی
ندارد .بااینحال میتوان محتمل دانست که با توجه به درهمتنیدگی حیات شاعران و
ممدوحان آنان و همچنین پیوند وقایع و شادمانیهاي دربار با قدرت حکومت مرکزي و
رفاه اجتماعی ،شاديهاي منعکس در اشعار چندان جدا از درون شاعران نبوده است.
از دیگر عوامل اصلی ابراز شادي شاعران ،فتح و پیروزي ممدوحان بوده است .بسامد
بارز این دست اشعار در شعر شاعران معاصر با محمود غزنوي ،کامال در پیوند با قدرت
حکومت او و جنگهاي موفقی است که در ایران و هندوستان رقم زده است و همین نکته،
محتمال بر افزونی موجودي خزاین و تشویق شاعران تاثیرگذاشته؛ درنتیجه بر شادمانی
حیات شاعرانهشان افزوده است .ابراز شادي از فتح ممدوح یا بازگشت پیروزمندانهي او را
چه در قصاید غزنوي و چه سلجوقی بهفراوانی میتوان دید (رک .عنصري113 :1342،؛
فرخی204 ،66 :1378 ،؛ قطران129 :1333 ،؛ مسعودسعد482 ،348 ،164 :1362 ،؛ عثمان
مختاري85 ،53 :1341 ،؛ معزي ،95 :1318،عمعق بخاري،بیتا188 :؛ ابوالفرج رونی:1347 ،
116 ،47 ،1؛ ظهیر فاریابی147 :1389،؛ خاقانی 48 :1375،و:)...
شه مشرق ملک سنجر به دارالملک بازآمد

سپاس و شکر یزدان را که شادوسرفراز آمد
(معزي)194 :1318،

اغلب تبریکها ،به بازگشت سالطین اشاره کرده و بهندرت ،قصایدي نیز در شادي از
بازگشت دیگر وزیران و صاحبمنصبان حکومت سروده شده است (رک .انوري:1376،
 .)243همچنین عالوهبر بازگشت از جنگ ،بهویژه در اواخر این دوره و به دلیل کمشدن
نمود جنگهاي بزرگ و فاتحانه ،شادباش بازگشت ممدوح از دیگر سفرها یا بازگشت
از شکار نیز به یکی از علل سرایش اشعار تبدیل شده که براي نمونه باید به قصیدهي
جمالالدین در تبریک بازگشت رکنالدین صاعد از حج اشاره کرد (رک .جمالالدین
اصفهانی.)60 :1379 ،
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از دیگر مناسبتهاي شاد در قصاید ،تبریک آغاز حکومت یا منصب جدیدیافتن
ممدوح است .این محتوا در قصایدي از عمعق بخاري ،ادیب صابر ،عثمان مختاري،
سنایی ،انوري و ...دیده میشود (رک .عمعق بخاري،بیتا189 :؛ مسعود سعد297 :1362،؛
ادیب صابر121 :1331،؛ سنایی175 :1362،؛ عثمان مختاري90: 1341،؛ انوري67 :1376،؛
کمالالدین اسماعیل 64 :1348،و .)...همچنین قصایدي در تهنیت آمدن لوا و عهد خلیفه
(رک .ابوالفرج رونی )148 :1347،یا خلعتیافتن از سلطان (رک .فرخی 46 :1378،و
انوري )330 :1376 ،سروده شده است؛ برگزاري جشن آمدن لواي خلیفه ،چنانکه در
تاریخ بیهقی نیز دیده میشود (رک .بیهقی ،)507 :1383،آیینی ویژه و عمدتا همراه با
جشن داشته و در شعر شاعران غزنوي ،نمود چشمگیرتري داشته است:
خداي عزوجل بر ملک خجسته کناد

لوا و عهد خطاب خلیفهي بغداد

(مسعود سعد)113 :1362،
در دیوان شاعران ،بهصورت پراکنده قصایدي با ابراز شادمانی میتوان دید که در شکر
از بهبودیافتن ممدوح (رک .فرخی389 :1378،؛ عبدالواسع جبلی423 ،387 :1356،؛ معزي،
109 :1318؛ انوري ،)419 :1376 ،تهنیت صلح وآشتی ممدوحان و بزرگان (رک .سنایی،
262 :1362؛ کمالالدین اسماعیل )274 :1348،یا ابراز شادي شاعر از حضور در مجلس یا
بزم ممدوح سروده شده است (رک .انوري25 :1376،؛ عثمان مختاري.)524 :1341،
جدول  .3مناسبتها و موضوعات شاد و انعکاس آنها در دیوانها
ردیف

نام شاعر

1

فرخی

12

2

عنصري

5

8

3

منوچهري

18

1

2

4

قطران

42

16

3

8

5

ازرقی

7

3

2

5

_____

6

ناصرخسرو

12

____

____

____

____

جمع

وصف

تبریک

اعياد

اعياد

والدت و

دیگر

بهار

نوروز

ایرانی

عربی

عروسی

شادیها

30

29

22

3

15

111

2

3

____

4

22

1

____

_____

22

2

11

82

1

18

____

12
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7

ابوالفرج رونی

4

1

1

____

____

17

23

8

مسعود سعد

10

8

4

14

1

35

72

9

معزي

18

19

17

38

3

56

151

10

سنایی غزنوي

9

2

1

1

_____

3

16

11

عمعق

2

2

____

1

____

2

7

12

عثمان مختاري

7

4

6

2

1

12

32

13

ادیب صابر

14

____

___

4

1

4

23

14

عبدالواسع جبلی

5

1

1

7

2

15

31

15

قوامی رازي

____

1

____

____

1

____

2

16

انوري

5

10

1

12

____

17

45

17

جمالالدین اصفهانی

7

____

____

3

1

6

17

18

خاقانی شروانی

5

2

____

9

3

3

22

19

ظهیر فاریابی

8

2

____

5

____

4

19

20

کمالالدین اسماعیل

3

5

____

1

2

13

24

جمع

193

115

69

136

20

218

751

درصد

25/69

15/31

9/18

18/10

2/66

29/02

100

 .4 .2بررسی سير گونههای غمانگيز در قصاید سدههای چهارم تا آغاز هفتم
دستهاي از قصاید ،در مناسبتهایی سروده شده که منعکسکنندهي اندوه شاعر از
رویدادي است که در زندگی شخصی ،درباري یا اجتماعیاش تجربه کرده است .چنانکه
در جدول شمارهي  4مشخص است ،یکی از اصلیترین گونههاي ادبی قصاید ،در سوگ
ممدوح ،بزرگی یا یکی از خویشان و دوستان شاعر سروده شده است.
مرثیه سرایی در شعر فارسی ،از همان دوران آغازین شعر فارسی و در اشعار شاعرانی
چون رودکی و کسایی نمود داشته (رک .رودکی496 :1341،؛ کسایی )79 -69 :1367،و
در دیوانهاي بررسیشده نیز حدود  %23از غمگنانهها در این موقعیت سروده شده است.
اینگونه اشعار در قصاید دوران غزنوي اول چندان رواجی ندارد و تنها فرخی ،قصیدهي
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معروف خود را در سوگ محمود غزنوي سروده است (رک .فرخی )90 :1378،و گویا
بسیاري از شاعران چندان توجهی به این گونهي ادبی نشان ندادهاند؛ چنانکه در اشعار
ازرقی ،ناصرخسرو ،ابوالفرج ،عمعق ،عثمان مختاري ،ادیب صابر و ظهیر فاریابی نیز
قصیدهاي مستقل با موضوع سوگ ثبت نشده است.
از نیمهي سدهي پنجم و بیش از آن ،در سدههاي ششم و هفتم ،شاید به دلیل گسست
پیوند شاعران با فضاي شاد دربارها و توجه بیش از پیش آنان به زندگی فردي و اجتماعی،
توجه به مرثیه در شعر فارسی افزونی یافته است .قطران یکی از شاعرانی است که به
سبب مواجهه با زلزلهي بزرگ تبریز و مشاهدهي ویرانیها و تلفات آن ،قصایدي در این
موضوع سروده است (رک .قطران 208 :1333،و  .)249همچنین در شعر اغلب شاعران
درباري ،مرثیههایی در سوگ ممدوحان و بزرگان مذهبی و عرفانی عصر چون :خواجه
نظامالملک ،ملکشاه ،خواجه عبداهلل انصاري و ...ثبت شده است (همان368:؛ سنایی،
1102 ،1095 :1362؛ معزي406-405 :1318،؛ مسعودسعد477 :1362،؛ عبدالواسع
جبلی461 ،457 :1356،؛ جمالالدین اصفهانی314 ،311 ،270 ،172 ،97 :1379،؛ خاقانی،
406 ،227 ،136 :1375؛ انوري46 :1376،؛ کمالالدین اسماعیل433 ،415 :1348،و.)...
از شاعران بررسیشده ،خاقانی تمایزي ویژه در سرایش مرثیه دارد .او بسیاري از
مرثیههاي خود را در سوگ عزیزانش ازجمله عمو و همسر خود سروده (رک .خاقانی،
)469 ،360 ،339 :1375؛ هرچند مرثیههاي فرزندش رشیدالدین ،متفاوت با دیگر
مرثیههاي اوست (همان:)571 ،234 :
حاصل عمر چه دارید؟ خبر بازدهید

مایهي جانی است ازو وام نظر بازدهید
(همان)227:

از دیگر شاعران متمایز در مرثیهسرایی ،کمالالدین اسماعیل را باید نام برد که او نیز
در سوگ فرزندش قصیدهاي غرا سروده (رک .کمالالدین اسماعیل)429 :1348،؛ همچنین
قصیدهي قوامی رازي در سوگ شهیدان کربال ،پس از مرثیهي عاشورایی کسایی (رک.
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کسایی ،)69 :1367 ،دومین قصیدهي مهم در سیر این نوع سوگ در ادب فارسی است
(رک .قوامی رازي.)125 :1334،
در کنار مرثیه که چه در گونهي درباري و چه در گونههاي اجتماعی ،مذهبی و فردي
آن در دیوانها نمود یافته ،در شعر این دوره ،سهتن از شاعران به گونهي حبسیه و وصف
موقعیت زندان یا تبعید یا تنگناي خود توجه نشان دادهاند .بیش از  %14از غمگنانههاي
بررسیشده به این موضوع پیوند دارد و بیش از همه ،مسعود سعد و در کنار او ناصرخسرو
و خاقانی ،اشعاري را در این گونهي اندوهناک سرودهاند.
حبسیه در شعر شاعران غزنوي اول نمودي ندارد و تنها شاعرانی که در تنگناهاي
مذهبی و سیاسی قرارگرفتهاند ،اندوهشان را در قالب حبسیه به نظم در آوردهاند .از میان
این سه شاعر ،اشعار ناصرخسرو بیشتر رنگ شکایت از تبعید و غربت دارد؛ بااینحال،
گویی او خود را در حبسی تصویر کرده که نتیجهي گرایش مذهبی اوست؛ مضمونی که
در تعدادي از قصاید او میتوان دید (رک .ناصرخسرو 435 ،209 ،17 ،11 :1368 ،و:)...
پانزده سال برآمد که به یمگانم

چون و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم

1

(همان)195:
در اشعار مسعود سعد و خاقانی (رک .مسعود سعد331 ،1 :1362 ،؛ خاقانی،40 :1375 ،
 91و  ،)476حبسیهها ،رنگی کامال درباري دارند و شکایت شاعر را از اوضاع نابسامان
زندان و گرفتاري در بند ممدوح غضبکرده ،یا اجازهنیافتن براي سفر ،منعکس میکنند:
بیچاره تن من که ز غم جانش برآمد

از دست بشد کارش و از پاي در آمد
(مسعود سعد)123 :1362،

در کنار حبس و تبعید که نوعی شکایت از اتفاقی ناگوار در زندگی شاعران است و
از فروکوفتنهاي رایج در دربارها حکایت دارد ،یکی از اصلیترین موضوعهاي
اندوهگنانه که در قصاید این دوره فراوانی یافته و بیش از  %61از اشعار محزون در این محتوا
سروده شده ،شکواییه است .جز عنصري و ابوالفرج شاعري را نمیتوان یافت که از چیزي
شکایت نکرده و غصهي خود را در طول یک قصیده انعکاس نداده باشد .شکایت از جایگاه
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خود و شعرش در نظر ممدوحان ،شکایت از پیري و بیماري ،شکایت از دوري و هجران
معشوق ،شکایت از فقر و نداري و وام ،شکایت از قحطی ،شکایت از جنگ و ناامنی ،شکایت
از مردم روزگار و جهل زمان و در نگاهی کلی شکایت از روزگار.
از شاعران دربارهاي بزرگ چون :شاعران محمود و مسعود و سنجر که درگذریم،
قصاید شاعران سرشار از شکایت است و هرچه به قرنهاي پایانی میرسیم ،بر حجم و
تنوع شکایات شاعران و اندوه آنان افزوده میشود و در این میان ،شاعران محبوس چون:
مسعود سعد و خاقانی و در کنار آنان شاعران مذهبی و عرفانی چون :ناصرخسرو و سنایی
از دیگران شاکیترند .در این میان شکایت هیچیک از شاعران به اندازهي ناصرخسرو
نیست .بیشترین میزان شکایت او از روزگار و نادانان آن است (رک .ناصرخسرو:1368 ،
 372 ،439 ،297 ،200 ،125 ،78 ،74و:)...
از دهـــر جفاپیشـــه زي که نالم

گویـــم ز که کرده است نال نالم؟
(همان)322:

مسعودسعد نیز در دهها قصیده که در آنها نامی مستقیم از حبس نیامده ،اما موضوع
آن حبس است ،از گرفتاريها و سختیهاي زندگی خود شکایت سر داده است (رک.
مسعود سعد 486 ،356 ،335 ،329 :1362 ،و )...عمدهي شکایتهاي سنایی نیز از مردم
روزگار و بددینی اهالی عصر است (رک .سنایی 678 ،571 ،96 ،48 :1362،و .)...شکایت
از جهان و روزگار در قصاید دیگر شاعران نیز نمود یافته است (رک .منوچهري:1356،
116؛ جمالالدین اصفهانی.)79 :1379،
از دیگر علل رایج شکایت شاعران که از دیرباز در شعر فارسی سابقه داشته و در
اشعار رودکی نیز دیده میشود (رک .رودکی ،)498 :1341،شکایت از گذران عمر و غم
پیري است؛ مناسبتی که در قصاید تعدادي از شاعران ازجمله قوامی و کمالالدین جلوهگر
شده است (رک .قوامی رازي95 :1334،؛ کمالالدین اسماعیل .)291 :1348،شکایت از
بیماريها و جراحتها از دیگر اسباب ابراز غم در قصاید پیش از هجوم مغوالن است.
گویا فراغت از ادب درباري سبب شده ،شاعران بیشتر فرصت یابند اندوه فردي خود را در
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اشعار منعکس کنند؛ چنانکه معزي از ماجراي تیرخوردنش شکوه کرده (رک .معزي:1318 ،
)308؛ قوامی از شکستهشدن پایش (رک .قوامی رازي )17 :1334،و کمالالدین از درد
چشم و بیماري جرب ،لب به شکوه گشوده است (رک .کمالالدین 243 :1348،و :)402
کوه بال شده است ز رنج جرب تنم

بیچاره من که کوه به ناخن همیکنم
(همان)405:

شاعران بهندرت از اندوه اجتماعی زمان خویش سخن میگویند و در این مواردِ اندک،
شکواییه ي آنان ،به سبب رنجی است که بر مردم جاري شده است .از آن جمله است،
شکایت انوري از حملهي غزان (رک .انوري ،)201 :1376،یا ابراز ناراحتی کمالالدین از
قحطی اصفهان (رک .کمالالدین اسماعیل )643 :1348،که بارها در آن شهر و دیگر نقاط
ایران رخ داده و کتابهاي تاریخی و ادبی ،به آن اشاره کردهاند (رک .المختارات من
الرسائل.)100 :1355 ،
در میان اینهمه شکایت درازآهنگ و متنوع ،گاه شاعري از بدهی و وامخواهش ابراز
ناراحتی کرده (رک .عثمان مختاري )80 :1341،یا به سبک ادب درباري ،نهایت اندوه او
مسافرت ممدوح طغانشاه بوده (رک .ازرقی )58 :1336،یا از تمامشدن ماه رمضان
شکایت کرده است (رک .انوري.)119 :1376،
جدول  .4مناسبتها و موضوعات غمانگيز و انعکاس آنها در دیوانها
ردیف

نام شاعر

مرثيه

1

فرخی

1

2

عنصري

حبسيه
___

شکایت
1

دیگر اندوهها
___

____

____

____

____

3

منوچهري

____

____

4

قطران

3

____

3

____

5

ازرقی

6

ناصرخسرو

3

____

____

____

2

7

48

____
____
____

7

ابوالفرج رونی

____

____

____

____

8

مسعود سعد

5

26

32

____

9

معزي

7

____

1

____

جمع
2

____-
3
6
2
55

____-
63
8
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10

سنایی غزنوي

11

عمعق

12

عثمان مختاري

13

ادیب صابر

____

4

____

____

____

____

___

____

14

عبدالواسع جبلی

6

____

15

قوامی رازي

2

16

انوري

1

17

جمالالدین اصفهانی

5

18

خاقانی شروانی

22

19

ظهیر فاریابی

20

____
____

14
1
3
1
2
3

____
____
____
____
____
____

18
1
3
1
8
5

____

____

7

9

1

15

5

22

1

50

6

____

____

کمالالدین اسماعیل

6

____

10

جمع

62

38

163

4

درصد

23/22

14/23

61/04

1/49

2

____

2

2

18
267
100

 .3نتيجهگيری
آنچه از بررسی قصاید بیست شاعر شاخص این قالب تا آغاز سدهي هفتم میتوان نتیجه
گرفت ،نخست این است که بسامد توجه به مناسبتهاي شاد در مقایسه با مناسبتهاي
غمگین در مجموع قصاید بیشتر است .شاید علت اصلی این نکته ،غلبهي فضاي دربار
بر سنت قصیدهسرایی باشد؛ چنانکه در اغلب دیوانها ،عاطفهي درباري شاعر بیش از
عاطفه ي اجتماعی یا فردي او انعکاس یافته است .هرچه از دوران غزنویان نخستین به
عصر سلجوقیان و پس از آن دوران خوارزمشاهیان و حاکمان پیش از مغول نزدیک
میشویم ،از بسامد مناسبتهاي شاديآور در دیوانها کاسته و بر موضوعهاي غمانگیز
افزوده شده است.
در شعر سدههاي چهارم و پنجم ،توجه به وصف بهار ،توصیف بزمها و بیش از همه
اصرار بر وصف و تبریک جشنهاي مهرگان و سده ،فضایی شاد به اغلب دیوانها
بخشیده؛ اما در سدههاي بعد ،از توجه به جشنهاي ایرانی در دیوانها کاسته شده و اغلب
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شاعران مناطق مرکزي ایران به انعکاس اعیاد عربی چون :عید فطر و عید قربان ،در اشعار
خود اصرار ورزیدهاند .همچنین در فاصلهي این چند سده ،شادي ادب دربار که برآمده
از توجه به بهار ،فتحها ،تبریک مناصب ،تبریک اعیاد و جشنها و دیگر رویدادهاي
شاديآور مربوط به ممدوح است ،جاي خود را به اظهار اندوه شخصی یا اجتماعی
شاعران داده که اغلب به مرگ عزیزان آنان ،بیماري ،وام ،فقر ،جنگها و اختالفات،
شکایتها ،حبسها ،زلزله ،قحطیهاي زمان آنان پیوند دارد.
در مجموع این چند سده ،اگر شاعران درباري چون :فرخی ،عنصري ،منوچهري و
تاحدودي قطران و معزي را نمایندگان وصف موقعیتهاي شاد در قصیده بدانیم ،شاعرانی
چون :ناصرخسرو ،مسعود سعد ،خاقانی و سنایی ،به دالیل تاریخی ،اجتماعی و
ایدئولوژیک ،اغلب به موقعیتهاي غمگنانه توجه نشان دادهاند .اگر در شعر شاعران شاد،
واژههایی چون :خجسته ،فرخنده ،مبارک ،مژده ،تهنیت ،شادباش ،همایون ،فرخ ،فري،
شکر ،آفرین و افعال دعایی مثبت بهفراوانی نمود دارد ،در گروه دیگر ،عبارتهایی چون:
افسوس ،درد ،دریغ ،آه ،داغ ،سوگ و افعال دعایی منفی نمود بیشتري یافته است.
منابع
آقاحسینی ،حسین و صالحیساداتی ،زهرا« .)1386(.تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها
در شعر فارسی تا سدهي هفتم» .دانشکدهي ادبیات و علوم انسانی مشهد ،شمارهي
 ،158صص.18-1
ابوالفرج رونی .)1347( .دیوان .به تصحیح محمود مهدوي دامغانی ،مشهد :کتابفروشی
باستان.
ادیب صابر ترمدي .)1331( .دیوان .به کوشش علی قویم ،بیجا :کتابفروشی خاور.
ازرقی هروي .)1336( .دیوان .به سعی علی عبدالرسولی ،تهران :دانشگاه تهران.
امامی ،نصراهلل .)1369( .مرثیهسرایی در ادبیات فارسی .اهواز :جهاد دانشگاهی.
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امانیچاکلی ،بهرام« .)1386( .بازتاب جشن سده در شعر عربی دورهي عباسی» .مطالعات
ادبیات تطبیقی ،شمارهي ،4صص.26-11
انوريابیوردي ،علی .)1376( .دیوان .به تصحیح محمدتقی مدرسرضوي ،تهران :علمی
و فرهنگی.
باقريخلیلی ،علیاکبر« .)1386( .شادي در فرهنگ و ادب ایرانی» .مطالعات ملی،
شمارهي ،30صص.80-53

بهبهانی ،مرضیه« .)1383( .غم و شادي در مثنوي مولوي» .رشد آموزش زبان وادب
فارسی ،شمارهي ،69صص.49-46
بیهقی ،ابوالفضل .)1383( .تاریخ بیهقی .به کوشش خلیل خطیبرهبر ،تهران :مهتاب.
جمالالدین اصفهانی ،محمد .)1379( .دیوان .به تصحیح حسن وحیددستگردي ،تهران:
نگاه.
خاقانی .)1375( .دیوان .ویراستهي میرجاللالدین کزازي ،تهران :مرکز.
خاکرند ،شکراهلل؛ زردشت ،زهرا« .)1390( .جشنهاي ایرانی در دورهي اول عباسی -132
 231ق» .جستارهاي تاریخی ،شمارهي ،4صص.42-23
درودگریان ،فرهاد« . )1383( .نوروز ،مهرگان ،سده ،بهمنجنه و اساطیر باستانی در شعر
منوچهري» .پیک نوروز ،شمارهي ،7صص.119-108
دهقانیان ،جواد؛ میرقادري ،سیدفضلاهلل« .)1390( .بررسی تطبیقی غم و شادي در شعر
اخوانثالث و ایلیا ابوماضی» .ادبیات تطبیقی ،شمارهي ،5صص.172-141
راثی ،محسن« .)1388( .تاثیر نوروز در تاریخ ادبیات و زبان عربی» .تاریخ ادبیات،
شمارهي ،61صص.118-103
رودکی .)1341( .محیط زندگی و احوال و اشعار .به کوشش سعید نفیسی ،تهران :ابن
سینا.
زورو ورز ،مهدیس و همکاران« .)1392( .استعارههاي مفهومی شادي در زبان فارسی».
مجلهي زبانشناسی و گویشهاي خراسان ،شمارهي ،9صص.72_49
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سنایی غزنوي ،ابوالمجد مجدود .)1362( .دیوان .به تصحیح محمدتقی مدرسرضوي،
تهران :ابن سینا.
شایستهرخ ،الهه« .)1393( .آیینهاي شاديبخش در فرهنگ مردم» .فرهنگ مردم ایران،
شمارهي ،36صص.128-105
شریفپور ،عنایتاهلل و همکاران« .)1389( .بازتاب جشنهاي ایرانی و اعیاد اسالمی در
شعر شهریار» .مطالعات ایرانی ،شمارهي ،18صص.178-159
شعبانی ،امامعلی؛ انصاري ،آتنا« .)1391( .باستانگرایی در اندیشه و شعر امیر معزي».
مطالعات تاریخ ایران اسالمی ،شمارهي ،2صص.77-57

صادقیحسنآبادي ،مجید« .)1386( .غم و شادي در تجربهي دینی مولوي» .دانشکدهي
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،شمارهي ،49صص.90-75
ظفري ،ولیاهلل .)1388( .حبسیه در ادب فارسی .تهران :امیرکبیر.
ظهیر فاریابی ،طاهر .)1389( .دیوان .به تصحیح اکبر بهداروند ،تهران :نگاه.
عبدالواسع جبلی .)1356( .دیوان .به تصحیح ذبیحاهلل صفا ،تهران :امیرکبیر.
عثمان مختاري .)1341( .دیوان .به تصحیح جاللالدین همایی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.
عمعق بخاري( .بیتا) .دیوان .به تصحیح سعید نفیسی ،تهران :فروغی.
عنصري بلخی .)1342( .دیوان .به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران :سنایی.
فرخی سیستانی .)1378( .دیوان .به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران :زوار.
فروزانفر .)1380( .سخن و سخنوران .تهران :خوارزمی.
قطران تبریزي .)1333( .دیوان .به کوشش محمد نخجوانی ،تبریز :شفق.
قوامی رازي .)1334( .دیوان .به تصحیح میرجاللالدین حسینی ارموي محدث ،بیجا:
چاپخانهي سپهر.
کسایی مروزي .)1367( .دیوان .به کوشش محمدامین ریاحی ،تهران :توس.
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کمالالدین اسماعیل اصفهانی .)1348( .دیوان .به کوشش حسین بحرالعلومی ،تهران:
کتابفروشی دهخدا.
محمودآبادي ،سیداصغر؛ عباسی ،علیاکبر« .)1387( .فرایند برگزاري جشن مهرگان در
قرون نخستین اسالمی» .فرهنگ ،شمارهي ،68صص.284-257

المختارات من الرسائل .)1355( .مجموعهي منشآت و فرامین و احکام دیوانی و شرعی
و عرفی از قرون پنجم و ششم و هفتم هجري .به کوشش ایرج افشار ،تهران :انجمن
آثار علمی.
مسعود سعد سلمان .)1362( .دیوان .به تصحیح رشید یاسمی ،تهران :امیرکبیر.
مشایخی ،منصوره« .)1388( .ارتباط خرد و شادي در شاهنامهي فردوسی و مطابقت آن
با شعر چند شاعر فارسی و عربی زبان» .مطالعات ادبیات تطبیقی ،شمارهي ،11صص
.236-213
معزي نیشابوري ،محمد .)1318( .دیوان .به تصحیح عباس اقبال ،تهران :کتابروشی
اسالمیه.
منوچهري دامغانی .)1356( .دیوان .به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران :زوار.

مهماندوست ،صمد« .)1384( .حافظ پیامآور شادي و عشق» .مجلهي رشد آموزش زبان
و ادب فارسی ،شمارهي ،75صص.23-21
ناصرخسرو .)1368( .دیوان .به تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق ،تهران :دانشگاه
تهران.
_______ .)1382( .سفرنامهي ناصرخسرو .به کوشش نادر وزینپور ،تهران :علمی و
فرهنگی.
هنوي ،دبلیو .ال« .)1374( .قربانی و جشن در منظومههاي منوچهري» .ترجمهي افسانه
منفرد ،مجلهي فرهنگ ،شمارهي ،16صص.280-261

