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Abstract  

One of the most important characteristics of the Khorasani Poetry Style is “literary 

representation”. The poets of this era were so bounded to objectivism, that their 

poems are a mirror before the face of historical events of the day. In this era, 

governmental shelter on Persian language and literature caused a qualitative- 

quantitative development of the poets and their poetry. Among the poets of this 

era, Farrokhi Sistani and Manouchehri Damghanai have spent their life in the 

Ghaznavids’ courts: Farrokhi in the king Mahmud’s and Manouchehri in the king 

Masoud’s one. Although these two poets live in the same Ghaznavid’s court, in 

very closed periods of time, and both have the same Khorasani Style in their 

poetry, there are differences in the method of their representation of historical 

realities, along with some usual similarities. In this survey which is held through 

a library- comparative- analytical method, we will try to show the similarities and 

differences of their way of representing the historical events and characters. It is 

cleared that these two poets are both subjectivists and have shown the features of 

their own lives, related political men, praised men, disfavored men, and simply 

described ones, along with historical events like: wars, deposals, installations, 

celebrations, and the mourning ceremonies. However, there are differences in the 

amount, accuracy and favoritism of the data which are bounded to the 

characteristic of the poet and the day’s necessities. 
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 یدر شعر سبک خراسان یخیتار یها شخصّیتو  عیبازتاب وقا
 (یومنوچهر یستانیس یبر اشعار فرخ دی)باتأک
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 چکیده:
 عیوقا»مظهر  توان یرا م شانیچنانکه شعر ا ؛اند عالقه نشان داده ییگرا تینیبه ع یشاعران سبک خراسان

و  یزندگ ۀبخش عمد یدامغان یو منوچهر یستانیس  یخآن عصر دانست. فرّ« رمؤثّ یها شخصیّت»و  «یخیتار

واحد و با  ایسلسلهدو شاعر در  نیکردند. برغم آنکه ا یط انیرا در عهد غزنو شیخو ۀشاعران تیالفعّ

 یعیطب یها عالوه بر شباهت شان،یسرودند، در شعر امیشعر  یکوتاه، هر دو به سبک خراسان یزمان ۀفاصل

 شود یمالحظه م ییها است، تفاوت یاجتماع یاز رفتارها ینوع خاصّ ۀبر ادام یکه شاهد ینگر در امر واقع

و  ها شخصیّت اتیّجزئ فیدر توص تفاوتخصوص،  واقع شده است؛ به محقّقانه که کمتر مورد توجّ

 اتیضرور یاو قبل از ورود به دربار و برخ نیشیپ یشاعر، زندگ یرخدادها که حاصل نوع نگرش شخص

با شاعر  یمیمستق ۀرابط یکه گاه یوصف ممدوحان و مغضوبان لیدر دال تأمّل عالوه بر این،زمانه است. 

اند، نشان  در ممدوح به شعر وارد شده احمدّ تیّانحالل هو یپسند ممدوح و حتّ ریندارند، بلکه تحت تأث

 گرینبوده است. از د قیچندان دق یشاعران خراسان ینگر در مورد واقع یکه صدور احکام کلّ دهد یم

 یآن است، به نحو فیو تضع ینگر ها بر واقع مسائل، از جمله حبّ و بغض یبرخ ریتأث ق،یتحق نیا یها افتهی

 چیزهای ،یپژوهش یابزارها ریو سا اسیق ل،یتأو ر،یتفس از طریق محقّقانست تا ا الزم یموارد نیکه در چن

 کنند. کیاضافه شده، تفک واقعیّتاحساسات شاعر به  ریاز آنچه تحت تأث را یواقع

 .یدامغان یمنوچهر ،یستانیس یخفرّ ،یخیتار هایشخصیّت ،یخیتار عیوقا ،ییگرا تینیع کلیدی: واژگان

                                                           
  :83/1/8931تاریخ پذیرش نهایي:                              22/88/8931تاریخ دریافت مقاله 

 majid_puyan@yahoo.comمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 8



 __________________________________________________________________  
 42، شماره8931پایيز بيستم،نامه، سال كاوش     222

 

 مهمقدّ -1

 انیاست كه از زمان طاهر خیاز تار یا اسلوب آثار منظوم دوره ،يشعر سبک خراسان

بااوده  جیاارا .ق.(ه 944-219)انیاال حکوماات نزنواوّ ةدور انیااتااا پا (.ق.ه 223-221)

منظاور از   ،نجاا یاسات. در ا  ینگر اسلوب، واقع نیا یها يژگیو نیاز مهمتر يکیاست. 

شاعران  نیا یيگرا تيني( است. عها تي)در مقابل ذهنها تينيه شاعر به عتوجّ ،ینگر واقع

 ی«رخادادها »و  «هاا  شخصايّت » یرو شيپا  یا ناه يیآ ةمثابا  به شانیموجب شده تا شعر ا

كاه در   یو مناوچهر  يخا فرّ ،خصوصاا  )،دوره نیا ا یشاعرا  ةباشد. اگرچه هما  يخیتار

 ینگار  بودند(، به واقاع  انیو هر دو شاعر دربار نزنو ستندیز گریکدیبه  کینزد يدوران

   .افتیشاعران  نیا یيگرا تينيع انيم توان يم زيرا ن یيها ه داشتند، تفاوتتوجّ يخیتار

 ل،يا و باا روش تحل  نيتامم  یا كتابخاناه  ةآن باا ماالعا   یهاا  حاضر كه داده ةدر مقال

 تاامّ  یاستقصاا  و يكمّا  يكاه قصاد بررسا   بدون آن شوند، يم يبررس سهیو مقا فيتوص

 ةتا با ماالعا  هوجود داشته باشد، تالش شد یآمار یها یريگ دو شاعر و اندازه نیا اتياب

و  عینساابت بااه وقااا ینگاار سااالا ت پاسااخ داده شااود: از نظاار واقااع نیاابااه ا ،يفاايك

و  يساتان يس يخا اشاعار فرّ  انيا م یيهاا  ها و تفااوت  چه شباهت ،يخیتار یها شخصيّت

 یهاا  هاا وتفااوت   موجب بروز شباهت يچه عوامل شود؟ يمشاهده م يدامغان یمنوچهر

 يخیدر ماالعاات تاار   یچاه كااربرد   ور،ماذك  یهاا  هاا وتفااوت   مذكور است؟ شباهت

ر شاعران ماالثّ  نیا يخیتار ینگر واقع ةبر درج يچه عوامل تا یداشته باشد؟ و نها تواند يم

 است. بوده 

شااعران   ینگار  را كاه در بااب واقاع    یا ياحکام كلّ يتدقّ يها، ب پرسش نیپاسخ به ا

و علل تفااوت   ها نهيها، زم را با جنبه يادب محقّقانو  دهد يصادر شده،  نشان م يخراسان

 .سازد يخاص آشنا م ةدور کیشاعران  ینگر نوع واقع انيم

 قیتحق ۀپیشین -1-1

حاضر انجام نشده است. با  قيتحق يصنسبت به موضوع تخصّ يسنجش چيه تاكنون

باه   ،يسابک خراساان   یهاا  يژگا یو يضامن بررسا   ،يقا يدر انلب آثار تحق ن،یوجود ا
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 بهاار  يدتقمحمّا  اند. مثال ، كرده يدوره اشارات نی( شاعران ایيگرا واقعيّت ای)یيگرا تينيع

را از  «ساخن  جااز یهماراه باا ا   واقعيّتوصف » ،(8991)«يشناس سبک»در  عرا(الشّ )ملک

 ي: بحثا يساتان يس يخفرّ»در  يوسفی ني. نالمحسشمرد يم ینزنو ةنثر دور اتيخصوص

شاعر   صیخصاا  نیاز بارزتر»نوشته است:  (8948)«در شرح احوال و روزگار و شعر او

او،  يو از زنادگان  افات یدر توان يم یا نکته یاز اشعار و یا است كه در هر قاعه يخفرّ

 يالعا عمادة آن روزگاار اطّ   عیآنان، احوال جامعاه و وقاا   استيو س رفتارممدوحانش، 

 رساد،  ينما  يخا فرّ وانیا د ینظر به پا نیاز ا گرانیكسب كرد و اگر گفته شود اشعار د

 .«ستينادرست ن يسخن

زماان   یهاا  واقعيّات  ،(8949)«هباا كااروان حلّا   »كتااب  در  كاوب  نیزرّ نيعبدالحس

 يپرسات  ت عشرتكرده و علّ لياو منعکس شده، تحل یشعرها يرا كه در برخ یمنوچهر

از جملاه،   ،يرونا يب یهاا  واقعيّات در  زيا بااطن را ن  یايا باه دن  یمناوچهر  يهتاوجّ  يو ب

: يدر شعر فارسا  يسبک خراسان»دجعفر محجوب در. محمّدیجو يزمانه م یها ضرورت

با  (8942)«یقرن پنجم هجر انیاز آناز ظهور تا پا يشعر فارس يات سبکمختصّ يبررس

و از  افات یمساالل را در  یارياز آن بسا  تاوان  يما :»دیگو يم ،ینزنو ةوراشاره به شعر د

و آداب  يو اجتمااع  يخیتار هندوان گرفته تا مسالل مهمّ دیو اصول عقا يوضع اجتماع

 «آن آگاه شد ریو نظا رانيو رسوم دربار و نشان علم ام

قرن  رد يشعر فارس يبررس ضمن ،(8941)«رانیدر ا اتيّادب خیتار»صفا در  اهلل حيذب

كاه باا كناار هام      كناد  يدو موضاوع را ماارح ما    ،یل قرن پنجم هجراوّ مةيچهارم و ن

: نخسات   بارد  يپا  يدر اشعار سبک خراساان  ینگر به ارزش واقع توان يم ،گذاشتن آنها

و  ياحاوال اجتمااع   حیآنهاست. دوم  انعکاس صر انيب يخاطر سادگ اشعار به يزودفهم

ت در آن اسات كاه علّا    ياسا يو س ينظاام  اناتیشاعران و وضع دربارها و جر يزندگان

ه كمتر و توجّ يو خارج یمادّ طيشاعران با مح یيو آشنا ينيب امر همان واقع نیا ياساس

 اليا صور خ»در  يكدكن يعيدرضا شف. محمّستا ا تيو اوهام و خ ياليآنان به عوالم خ

بالنات در   ةیظرن ريو س يشعر پارس یماژهایر ادر تاوّ یانتقاد قي: تحقيدر شعر فارس
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و  يآفااق  عت،يشعر طب ،یقرن پنجم هجر انیرا تا پا يشعر فارس ،(8922)«رانیاسالم و ا

 ةپارد  یدارد و در ورا انیجر ءايدر ساح اش شتريشاعر ب دیگرا خوانده كه در آن، د برون

كاه در   یبه نحو  دیجو يكمتر م يو عاطف ينفسان یزيچ ،يهست یو عناصر مادّ عتيطب

نصاراهلل   نداشاته اسات.   يوابستگ هیما نیساده و ملموس ا عتيبشعر به ط ،یا دوره چيه

 نکاه یضامن ا  (8918)«یهنار  یها نشیو آفر ي: ادوار زندگيدامغان یمنوچهر» در يامام

شااعران عصار   : »دیا گو يما  ناد، يب يما  یاي گرا برون تيتثب ريرا در مس يدامغان یمنوچهر

ا اناد، امّا   باوده  یا اناه یاگر ر بارون تفکّا  ةحاوز  یدارا ،يقبل از آنها ساامان  يو حتّ ینزنو

و  ينيع یها دهیپد نيب ياو پل هاتيتا تشب ستين یازيگراست كه ن آنقدر برون یمنوچهر

   .«هاست تينيكردن ع تر ينيع یباشد، بلکه نالبا  برا يذهن

در شاعر   عات يوصاف طب »با عنوان:  يكتاب (C.H Fouchecour). اچ. فوشه كوريس

( آن 8912)يعياحمد سم و في( تمل8313)«یچهارم و پنجم هجر یها قرن يفارس یيننا

 كرده است.   يفعنوان معرّ نيمقاله با هم کیرا در 

 اتيسبک دوره و هم به خصوص یيها يژگیهم به و ،كتاب نی: در ادیگو يم يعيسم

در  عات يه شده و در بخش نخست آن، به موضوع وصف طبشاعران توجّ يسبک شخص

 ياشاعار وصاف   ،كاور  پرداخته شده است. طباق نظار فوشاه    زين یو منوچهر يخشعر فرّ

در  شاوند   يآثاار مالحظاه ما    نیا ا بياناد و در تشاب   سروده شده دهيعمدتا  در قالب قص

پرداختاه   دهیپد کیبلکه تنها به   شوند ينم سهیمختلف مقا واقعيّتساده، دو  یها وصف

 يهيدر ساختار تشاب  يهستند كه گاه واقعيّتشکل  ایمقدار  ةكنند انيو صفات، ب شود يم

نسابت   یدارد و برقارار  تيّعموم هيصنعت تشب تر، دهيچيپ یها د. در وصفان به كار رفته

 عات يجاندار كاردن طب  یبلکه شاعرانه است و برا ست،يبر مناق ن يمبن واقعيّتدو  انيم

مانناد: فصاول    يموصوف معمو   مسالل ،يخو فرّ یاستفاده شده است. در شعر منوچهر

آسمان و ستارگان، جانوران،  گانه،آنجا، عناصر چهار اهانيزارها و گ ها، سبزه سال، جشن

   .(883-823صص ،8912 ،يعيها، و به نسبت كمتر، ابزار جنگ و شکار هستند)سم رنگ
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حاواد    يتجلّا »گفتاه اسات:   (8912)«رناگ  هفات  انيا پرن»كتااب  در ينصراهلل امام

پژوهشگران در  ةاز منابع ماالع يکیسبب شده است تا همواره  يخفرّ وانیدر د يخیتار

تا آن اندازه قابال   يخهند در اشعار فرّ نيالعات مربوط به سرزمباشد. اطّ انینزنو خیتار

 ساه یقابال مقا  يرونيب حانیاز ابور «ماللهند قيتحق»را با كتاب  یو وانیه است كه دتوجّ

تااا  ياز رودكاا يشااعر پارساا يشناساا ساابک»در یيد نالمرضاااساااخته اساات. محمّاا 

در شاعر  : »تپانجم گفتاه اسا    ةشاعر ساد   یفکر یها يژگیو يدر بررس (8918)«شاملو

و  يخا و فرّ یو مناوچهر  یحاكم است. عنصر يو برون یظاهر یدیشاعران ثناگستر، د

و  یاست درباار  یدیآنان، د دی. دندیجو يم يو كامران یو شاد يخوش يقاران از زندگ

 ياماام  ياحمادعل  «اسات.  افتهیانعکاس  زيآنان ن اليدر صور خ ياشراف دید نی. اياشراف

 یيضاعف محتاوا   هيا جهت توج ،(8912)«يستانيس يخاشعار فرّ ةدیگز» مةافشار درمقد

 نیا ا دیگو يم ،يو فلسف ياخالق يو معان قيبودن از افکار عم يت خالبه علّ يخشعر فرّ

شااعرانه را آن   ةشعر و حصول تجرب يقيكاروان حلّه خاستگاه حق ةديدر قص»شاعر  كه 

ا امّا   باشاد  يخاال  قيا ماز افکار ع تواند ي، نم«وصف كرده است نانهيب و واقع قيچنان دق

را انتظار داشتند او  ها واقعيّت نیا فيل دربار كه از شاعر، توصمجلّ طيمح یها ضرورت

 (8911)«شاعر  يشناسا  سابک »كتااب   در ساا يشم روسيس تا ،ینها را معذور داشته است.

 نيچنا  ،(يخا )خصوصاا  نازد فرّ  یشاعر نزنو  یفکار  يژگا یبه عناوان و  را «ینگر واقع»

ه بازم و معشاوق و... اسات. البتّا     فيدر توصا  نهشاد و عاشاقا  یشعر» :كند يم فيتوص

 .«را ينه حا ت درون دهد، يرا شرح م يرونيحا ت ب

 

   بحث -2

و  هیا باه تجز  ،یكااربرد  فیو تعر یاديچند مفهوم بن يقسمت پس از بررس نیدر ا

 .میپرداز يآنها م ةسیو سپس مقا ینگر از منظر واقع یو منوچهر يخاشعار فرّ ليتحل

 ست؟یچ واقعیّت -2-1

 در  راایز  تاسيشا ناراهگ یرو چايه واژه به یوالغ ةاشیه به رااب، توجّاب نایدر ا
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محادود بسانده شاده،     يبه ذكار مترادفاات   ،ياز هرگونه چالش كالم زيها با پره نامه لغت

اند)دهخادا،   را متارادف انگاشاته   «قات يحق»و  «واقعيّات » سانینو نامه خصوصا  آنکه لغت

اسات   يدر حاال  نیا ( و ا2222، ص2ج ،8919 ن،ي: معني، همچن8298، ص89ج ،8919

 ر.ک.: )دانناد  ينما  گریکاد یكلماات را متارادف    نیا اساساا  ا  شامندان یاز اند یاريكه بس

پاسخ باه پرساش    زين يص، در منابع تخصّبر این عالوه .(891، ص8ج ،8912 ،یيطباطبا

را بناچاار واداشاته اسات تاا      محقّقانتا آنجا كه  ،روست هروب يفراوان یها فوق با چالش

كنناد. آنچاه در    توافاق   ،واقعيّات منظاور خاود از    یآنچه در نظر دارند، بار رو  بهبسته 

جاز   یزيا در نظر افالطون و ارساو چ م،يكن يم يتلقّ «واقعيّت»به عنوان  شیخو رامونيپ

كاار شااعران كاه     ان،يا م نیا . در اسات ي)عالم مُثُل( نگرید ياز جهان ديتقل ای« محاكات»

ر.ک.: خواهاد باود)   ديا تقل یاز رو ديا هاسات، تقل هیساا  یايدن ایجهان حاضر،  یيبازنما

 كنناد،  يرا خلاق ما   ياليهنرمندان كه وهم و خ یيگو .(21-21صص، 8939 گران، ختهیر

ما ظااهر   ياگرچه بر ادراک حس یریتصو نيهستند  چن نهیدر آ یریتصو ديدر حال تول

   .(12ص ،8932 ،یاحمد«)ندارد واقعيّتا امّ شود، يم

سخنان افالطاون   ی، تا حدpoesisّ ةواژ يونانی ةشیبر ر ديمكارساو با ت ،بعدها ،هالبتّ

 يشناساانه مبتنا   خردمندانه و فرجام ينیمعتقد بود كار هنرمند، بازآفر رایز  كرد لیرا تعد

پاس ارزشامند    .است كه امکان وقوع دارناد  یيو طرح رخدادها ژهیبر بازتاب صفات و

   .(11-11صرف تفاوت دارد)همان، صص یبردار است و با نسخه

نازد فالسافه)و عرفاا( از آنجاا نشامت       «واقعيّات » یمعنا تيّحاضر، اهمّ قيتحق در

وجاه   نیاند. ا بوده شانینظرات ا ةدهند ( انعکاسينوع )بهخیكه شعرا در طول تار رديگ يم

است. بعالوه، از نظار ماابقات    افتهی یجدّ تيّاهمّ ،«زبان»اشتراک، خصوصا  در كاركرد 

ماابقت ادراک با آنچاه واقاع و    ،شود يم دهخوان «صاحب صورت»صورت با آنچه  کی

تفااوت   اسات  ناده یبا آنچه نرض و مقصود گو ماابقت صورت زيو ن ،ا مر است نفس

   .(922ص، 8913 ،ينانید يميوجود دارد)ابراه
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های جنبهو  يرونيب عیاز وقا یا ختهيآم گر،ید يو برخ يرونيب عیفقط وقا ،آثار يبرخ

 یيباا   تياسا از حسّ تيّدو وضاع  نیا ا انيا ک ميا . تفکكنناد  يم ریشاعر را تصو دروني

 يحاال آنکاه بع ا    پردازناد،  يم اتيشاعران تنها به كلّ يبرخ ن،يبرخوردار است. همچن

 .  كنند يم فيت توصرا با دقّ اتيّجزل گرید

اسات و بحا     يرونيب واقعيّتاثر به لحاظ  ةشعر كه ماالع يه به نقد محاكاتبا توجّ

نظارات   يمنتقادان ادبا   ،واقعيّات انعکااس   یشعر برا يعمل تيّاز صداقت شاعر و ظرف

   .(92-91صص، 8919 سا،يشمر.ک.: اند) مارح كرده يلمفصّ

 ایا  ف،ي( خود توصا يذهن مي)و نه مفاهرامونيپ یايشاعر از دن کیآنچه را  نجا،یدر ا

خاود   ايا دن نیا فاار  از آنکاه ا   - ميناام  يم «واقعيّت» كند، يبه قول افالطون، محاكات م

خود،  ةشاعران بسته به عالق ،ی. به هر روريخ ایباشد  گرید يهاناز ج یا  هیسا ای ریتصو

فقاط   یو عنصار  يخا فرّ». ماثال   پردازناد  يما  واقعيّت نیاز ا یمحدود یها تنها به جلوه

بزرگاان   یهاا  را در حول و حاوش درباار و قصارها و باا      يرونياز جهان ب یيها گوشه

 ةدامنا  ،«واقعيّات » كالّ حياة از  یمندهعالقاین  ةحوز .(91، صهمان«)اند محاكات كرده

 .دهد يحاضر را شکل م قيتحق ياصل

 ینگر تا واقع ییگراواقعیّتاز  -2-2

افالطاون و   اتیا مارتبط باا نظر   اريبسا  ي( نربا یهاا  ستي)رلالانیگراواقعيّتسخن 

آوردند كه اماروزه از   یرو يادبا به مکتب ات،يّادب خیاز ادوار تار یادر برهه ارساو است.

ی به معنا هانامه در فرهنگ و شوديم ريتعب (Realism)«سميرلال» ای «یيگرا واقعيّت»آن به 

 ( است. Eagle, 1973, p283)« يزندگ  اتيّدر مورد واقع قتياز حق یرويو پ تیرعا»

در قارن ناوزدهم كاه     يسینو نه ت رمان کی يفمعرّ یبرا»است  يعنوان «سميرلال»

 William Dean)هااولز  نیا د اميا لیو و يسيانگل وتيجرج ال ،یانوره دوبالزاک فرانسو

Howells) ةويشا  کی يمعن به»هماناور كه « آن قرار دارند سندگانینو ةدر زمر یيکایامر 

گوناگون  یها ها و فرم انسان است كه در دوره ةو تجرب يزندگ اندنیمتداول در نما يادب

 وجود داشته است.   يادب



 __________________________________________________________________  
 42، شماره8931پایيز بيستم،نامه، سال كاوش     221

 

 يقرار دارد. رمانس زندگ کيرمانت يداستان اتيّدر برابر ادب يستيرلال يداستان اتيّادب

تار،   شاگرف  تر، خواهانه آرمان يعنی سازد، يگر م باشد، جلوه میگونه كه ما آرزو دار را آن

گوناه كاه هسات     را هماان  يزنادگ  سام يا رلالامّ  واقعيّتاز  تر يپهلوان ای زتر،يآم مخاطره

داشاته باشاند و    يآن ممکان اسات وجاود واقعا     يداستان یها شخصيّت .كند يم ریتصو

 .(912-918صص، 8932آبرامز،«)رخ دهند شکل  نيهم  به زيآن ن عیوقا

ه شااعران باه   توجّ»كه منظور ما را از  «یكاربرد فیتعر» کی ةارال فات،يتوص نیا با

 «ینگر واقع»از ابهام، نام  زيپره یكه برا دینما يم یروشن سازد ضرور «در شعر واقعيّت

شاعر آنچه را در  كهنیاست از ا عبارت «ینگر واقع»مقاله،  نیا . درمیدیآن برگز یرا برا

و  عیو در شعر خود، برنم استفاده از صنا نديبب ،يبراست گذرد،يم یو التيّاز تخ رونيب

 دهیا باه آنچاه د   ،شاعرانه)كه معمو   با مبالغه، انراق و نلو همراه است( يانيب یهاوهيش

 ارزشمند دانست. يخیكه بتوان آن سخنان را از منظر تار ینحواشاره كند، به

 دوره نیو شعر ا یک خراسانبس -2-3

زباان بحا     کیا  يسابک  یها انیكه از مجموع جر يدانش يعنی ،«يشناس سبک»در 

. در كنند يم یبند ميرا از جهات مختلف تقس« سبک»صد( ص  ،8ج، 8991 )بهار،كند يم

آثار نظم و نثار زباان    نياست كه نخست یيها يژگیو به معني «يسبک خراسان» ان،يم نیا

قارن پانجم باه خاود گرفات.       انیا تاا پا  یدومِ قرن سوم هجر ةمياز آناز ن یدر يپارس

 .(28ص ،8911 سا،يشدند)شم دايخراسان بزرگ پ ةيسبک عمدتا  از ناح نیشاعران ا

باه  اقل نسابت  آن)حادّ  یاي گرا واقاع  ،يبارز در سبک خراساان  یفکر یها يژگیو از

اشاراف، رواباط    يزنادگ  طيكه اوضااع دربارهاا، محا    یاز جامعه( است به نحو يطبقات

 افتاه یانعکااس   ،در آن يجناگ و لشکركشا   عیوقاا  حاات، یو ناالم، تفر  زيا ارباب و كن

دوره  نیا در طول ا مختلف ياجتماع طیشرا راتيتمث ن،یبا وجود ا .(19است)همان، ص

 گرفت.  دهیناد توان يرا نم يشاعران سبک خراسان یيگرا تينيع يبر چگونگ

 یريسا  ت،يّا روح ملّ ،ینزناو  ةاز دور شيكه تاا پا   سندینو يخان ممورّ ،نمونه یبرا

ناژاد   تارک  یمحماود نزناو   دنيا در عصار باه قادرت رسا    امّ  كرده بود يرا ط یصعود
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 یصراحت و شجاعت ساخنوران جاا   داقت،دگرگون شده، ص طیو مستبد، شرا صیحر

كااه مخالفاات بااا نااوع نگاارش خااود را  دهااد يماا يپسااند حاااكم تیااخااود را بااه رعا

 .  (228، ص2، ج8941 ،یراوندر.ک.: )تابد يبرنم

در  ياقت ااالات زمااان را حتّاا تیااو رعا ياساايس-ياجتماااع طیتاان دادن بااه شاارا

، 8919 ،يهقا يبر.ک.: مالحظاه كارد)   توان يم زيبه مردم بلخ ن یمحمود نزنو یها هيتوص

 نیا در شاعر ا  هاا  دهیا پد ينا يوجه ع فيو توص ينيببر واقع ديبا تمك محقّقان .(221ص 

 يشاده در شاعر شااعران خراساان     مانعکس  یها واقعيّت ح،یشفاف و صر يدوره، با زبان

جهان، و همزماان، پارداختن باه     یانگاراند: پوچ برشمرده ني( را چنیعصر نزنو ژهی)بو

و پرداختن به ساز و ناوا، شاراب و كبااب،     يطلب یمانند شاد ود،و نعمات موج اينقد دن

(، يمانجسا  ةراباا  ةمثابا  عشاق)به  ،يالت زنادگ به تجمّا  تيّو اهمّ بایو نالمان ز زانيكن

 رانیا چون ح ور اعراب در ا ،يرونيعوامل ب ري)تحت تمثقيرق يدوستو وطن یيگرا يملّ

 (. يو دخالت خالفت بغداد در امور داخل

جامعاه)مثل:   يو اجتمااع  يانحرافات اخالق يدوره ثبت برخ نیدر شعر ا ن،يهمچن

ر، ع از آنهاا، عشاق ماذكّ   و فاروش بردگاان و تمتّا    دیا ترک، خر زانيوجود نالمان و كن

)چاون:  رانیا يو اجتمااع  ي(، آداب و رسوم فرهنگا یزيستزن ،یيگرالتجمّ ،یگسار يم

و اعتازال   عيّباه تشا   عاه جام یاعتقاد یها شی( و گرايپهلوان ةيروح غيباستان، تبل خیتار

 يه دربار به زبان فارسا توجّ ريدوره كه تحت تمث نیشعر ا نيز یي. از سوشود يمالحظه م

تارک ادب   تاا حادّ   يآن كه گاه زيآم مبالغه یها و جنبه دیيگرا ياحبود، به مدّ افتهیت قوّ

و  يخا در شاعر فرّ  ن،یا كاسات. باا وجاود ا    شاعران  یيگرا تينيرفت، از ع  شيپ يشرع

-29صاص  ،8911پارسانساب،  ر.ک.: )محفوظ ماناد  با یتقر ینگر صفت واقع ،یرمنوچه

 خاص دارد. تيّاهمّ یيگرا تينيع ةدو شاعر در ماالع نیشعر ا زيجهت ن ني( به هم22

 یستانیس یخفرّ -2-4

 لیا اوا اواخر قارن چهاارم و   يرانیشاعر ا يستانيس يخجولو  فرّ بن يابوالحسن عل

سهل و ممتناع،   دیقصا ژهیط بر شعر و ادب، بواست كه عالوه بر تسلّ یقرن پنجم هجر
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و پس از آن به درباار   انيبه دربار ابوالمظفر شاه چغان یمهارت داشت. و زين يقيدر موس

 يق. ذكار شاده اسات)امام    423 يخا مارگ فرّ  خی. تاار افتیراه  یزنوسلاان محمود ن

 .(28، ص8912افشار، 

 یدامغان یمنوچهر -2-5

 ،يرانا یا یسارا  دهيشاعر قصا  ،يدامغان یبن احمد معروف به منوچهر احمدبن قوص

 فيد شاد. او در توصا  متولّا  یقرن پنجم هجر نیآناز یها سال ایدر اواخر قرن چهارم 

از شااعران   یاستاد باوده اسات. مناوچهر    ستهینگر يهر آنچه در اطراف م یو هنر قيدق

، 8918 ،يق. درگذشاته اسات)امام   492ساال   باوده و باه   یزناو دربار مسعود ن ةبرجست

 .(89ص

از دو منظار،   يژگا یو نیا اسات. ا  یو منوچهر يخبارز شعر فرّ ةشاخص ینگر واقع

قابال   «يخیتاار  عیدر وقاا  ینگار  واقاع »و  «يخیتاار  یها شخصيّتدر  ینگر واقع» يعنی

 است. يبررس

 یخیتار یهاشخصیّتدر  ینگرواقع ۀجلو -2-6

و  يخا مختلف در شاعر فرّ  یها شخصيّتبه  یيها وجود اشاره عنوان، نیمنظور از ا

باا امار قادرت و حکومات      ایا هساتند و   یدرباار  ياست كه انلب اشخاصا  یمنوچهر

و  «مغ ااوبان»  «مماادوحان»و  «منسااوبان»  «شاااعر»خااود  ، بااا تركيااب مرتبانااد

 .«موصوفان»ریسا

 خود شخصیّتشاعر نسبت به  ینگر واقع -2-6-1

اناد. از آنجاا كاه     را در شعرشان وصف كرده شیسرگذشت خو یو منوچهر يخفرّ

در واقاع   دهند، يكه اراله م ياند، به هر صورت، وصف دربار بوده یدو خود، از اع ا نیا

 ،يساتان يس يخا )فرّيخفرّ ةسارود  ةسینمونه، از مقا یوابستگان دربار است. برا فيتوص

( 23-12، صاص 8999 ،يعروضا  ي( با ماالاب مارتبط از چهارمقالاه)نظام   2ص ،8912

 يدهقاان، افزونا   کیا  یشاکار يخود، پ يشاعر از دوران جوان نیآنچه ا افتیدر توان يم
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 يچغاان  ريبه ام یو وستنيپ ،یو آزمون شاعر انيچغان يمعاش، مراجعه به وال یها نهیهز

 ،یرو چيشااعر در شاعر اوسات و باه ها      يزنادگ  واقعيّتانعکاس  كند، يم فيو... توص

 شاعرانه ندارد: التيّبه تخ يربا

 ز دل بافته ز جان دهيتن لّةبا ح  ستانيه برفتم ز سكاروان حلّ با

   :دیگويم شعر نیدر اواسط ا یو

 دساتگه نباود   يشااعر بسا   بنده را به من

 

 به جان يگفتم يورنه مدح تو م  شيپنیز 

 دسات  و گشتی دستگاه قو كه كنونا و 

 زياااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 

 ساااتانيس رفاااتیماارا نپذ ،ماادح تااو يباا 

 (998ص ،8988 ،يستانيس يخ)فرّ   

 اباوالمظفر  ريا در صافت دانگااه ام  » سارود،  اش یدر آزمون شاعر يخكه فرّ یشعر

آنااز   نيبود كاه چنا   مکان دهیآن ناد فيو توص «انيچغان يد والمحمّ وله احمدبنفخرالدّ

 :شود يم

 ...اندرسرآردكوهسار رنگ هفت انِيپرن    پوشدمرنزار یبررو لگونيپرندن چون

 (811ص ،8988فرّخي، )  

خاود   شخصايّت  راماون ي)خصوصا  پینگر سرشار از واقع يخفرّ حیانلب مدا اگرچه

 اش یينناا  یو احساسات او در شعرها ياعتقاد دارند كه احوال درون محقّقاناو( است، 

 است.   حیدر مدا ریناپذ اجتناب يشیاند امر، مصلحت نیا ليشده است. دل فيتوص شتريب

م و ه، متانعّ نسابتا  جاوان، مرفّا    یشاعر او ميابی ياست كه درم یياز خالل اشعار ننا

 زيا طبع او ن است. دهيبه ثروت و نام و حرمت رس ،ينامو گم یينوايكامران بوده كه از ب

محزون  یا هيروحدارای و  پرداخته يكار م نیبوده و به ا لیو نوش ما شيو ع يبه خوش

كاه   یباه طاور   ،فاراوان داشاته   ينعمات و ثروتا  فرّخي همچنين،  نبوده است.و مغموم 

را تجرباه كناد كاه در     يباشد و عشق یبارویترک ز زانيو كن انصاحب نالم توانسته يم

 یجاور و جفاا   ،يناكاام  ،یعاشاق باوده و دور   اريو در اخت ها یيدارا ومعشوق جز ،آن

و حساارت و درد شاااعر عاشااق  ینبااوده كااه باعاا  خااواهش و زار انياادر ممعشااوق 

 :دیسرا يمچنين   فرّخيمثال،  یبرا .(492ص ،8948 ،يوسفیباشد)
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 داد  اميپ  یسور مل   یسو مرا  وز گل     آورد بامداد لااگ  یِوااا  باد بااب از

 (41ص ،8988 ، فرّخي، دیوان)  

 سراکی را  نيزم  اراستيب  كه  یبهار  نایو        نگر  د رام  دشت  نیو ا  خوش  یهوا نیا

 (91)همان، ص  

 یگساار  باده يوستگيپ ی  برا214-212، 239، 12، 21صص : همان،..کر ن،يهمچن)

 حیتصار  یبارا  ژه،یباو  (228، 923: هماان، صاص  .طرف چمن و...، مثال   ر.ک دنیو گز

 :ميرا مرور كن لیذ تيامور، ب نیدر ا ینگر بر واقع  فرّخيخود 

 خبر شیمردمان را دهم از راز دل خو   فکنم رونياندر دل خود دارم ب هرچه

 (812)همان، ص    

نموناه    یاست)برا خبر ياز نم عشق ب  فرّخيكه)مثال (  ستيمعنا ن بدان نهایهم ا هالبتّ

 گااه یجا نهاا، یعاالوه بار ا   .(442، 243، 889، 42-41صص ،8988 ،فرّخي، دیوان: .ر.ک

 است: يدر دربار هم در شعر او متجلّ  فرّخي

 دهان به دهان نين بر زمانام م             نیبر آسمان بر یز شااااد من

 زر بداده ست شاااه زر افشان  را دوش  فرّخيگفت  يهم نیا

 رانیارو ااسات خس اسب داده  یرا د  يافرّخت اگف ياهم آن

 (212، صهمان)  

 ،8ج، 8911  باساور ،  42-41، 8999 ،يعروض ي: نظام..کر ،يخیاسناد تار ی)برا

آنجاست كاه   تا به ها واقعيّتدر ثبت   فرّخيت كه دقّ ميه داشته باش( توج898ّ-892صص

 يمالبا  نيچنا  يادب ةگون دو نیا ةسی. مقاشود يم کینزد يسینو او به خاطره یيشعرسرا

 .(222ص ،8911كاشف، ر.ک.: )كند يرا قابل قبول م

دسات    خاود او باه   شخصيّت رامونيپ  فرّخيكه از شعر  يقيدق یها داده نیا باوجود

كاه   رساد  يشاعر، تا بدانجا م رامونيپ يخیالعات تارت اطّدقّ یدر شعر منوچهر د،یآ يم

ناام و   ةرا از شعر او اساتخراج كارد. درباار    ید و... وتولّ اجداد، محلّ ق،ينام دق توانيم

 ه كرد:توجّ لیذ تيبه سه ب توانيم یرو دت منوچه خیزادگاه و تار
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 يبر احمد بن قوص بن احمد كند هم     شاتريف كند و لاف بالَا يهركس بر

 (881ص ،8991 ،يدامغان ی)منوچهر  

 يانااادامغ یهرااوچامن دااماايب      سان نیهم بد انيتاج عمران یسو

 (822)همان، ص  

 نیمردم برنا قر ،دانشبه رانيپ با ستين    یو تو برناتر میريكه ما پ دیگو حاسدم

 (13)همان، ص  

كه ناام   افتیدر توانينخست م تياز ب م،یبنگر اتياب نینگرانه كه به اواقع ةجنب از

اسات كاه در اكثار     يهماان ناام   نیا شاعر است. ا دیيممورد ت« بن احمداحمدبن قوص»

   .(29، ص2ج .،ق8928 ،يعوف :..کراو آمده است)مثال    یبرانيز ها تذكره

 خیسوم حادود تاار   تيافت و از بینسبت او را با دامغان در توانيدوم هم م تياز ب

 استخراج كرد.  توان يرا م شو دت

منوچهربن   يالمعال فلک  اند كه در دربار گفته یو یآناز كارِ شااعر  رامونيپ محقّقان

 ريا ام نیا را از نام ا  خود یص شاعرو تخلّ برده ي؟ ه.ق( به سر م -922)ريقابوس وشمگ

سافر  یباه شاهر ر ،منوچهربن قابوس درباراز ترک   پس  یمنوچهر گرفته است. یاریز

عماران   بن يعال يعنی- یدو تن از كارگزاران حکومت نزنو شیستا  به  ،آنجا  كرده و در

و همزماان باا آنااز     ريا است. پس از عازل طااهر دب    پرداخته  -عراق  ديعم ريو طاهر دب

و  وساته يپ یبه دربار مسعود نزناو  یه .ق( منوچهر 424مد)عابدالصّ  بان وزارت احامد

 نيدر هما  زيا خادمت او بوده و احتماا   خاود او ن    ه.ق( در  492) رياما نیعمر ا انیتا پا

   .(212ص ،8ج، 8941 صفا،ر.ک.: است) افتهیوفات   آن  پس از ياندك ایسال 

شااعر اساتخراج    نیا شاعر ا  یاز محتاوا  محقّقاان است كاه   یيها داده ،در واقع نهایا

اوسات.   يو زنادگ  شخصايّت مرتبط باا   یها داده تقّع و دبر تنوّ یاند و خود سند كرده

از شعر  زين وستهيبه دربار مسعود پ ادهيپ یبا پا یله كه منوچهرممس نیا ينمونه حتّ یبرا

 است: افتیاو قابل در
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 ...یگشته تار دهیبا جراحت دو د یدو پا ادهايها پ وهاك نایو ،دمیبر ها تادش نیا

 (828، ص8991 ،وانید ،ی)منوچهر  

كاه سالاان فرساتاده، آماده      يلا يكه بر پشت پ دیگو يم گرید یدر جا او خود هالبتّ

 يفاقاات آن خاال  و اتّ ياز وصف زنادگ  هایشاز گزارش چکداميه ،یاست كه به هر رو

 یهاا  يفوق، وصف ساخت  تيتفاوت داشته باشد. بآنها  ینگر واقع ةاگرچه درج  ستندين

 فيل توصا یا ذ تيا ب .اسات  يخواه و قرابت یزيانگ مراه وصال به ممدوح و مظهر ترحّ

ت، از منظار  علّا  نيشاکن باه حساودان اسات و باه هما       پاسخ دندان زيلاف سلاان و ن

 داشته باشد: دیو ترد تممّل یجا تواند يم ،یيگو واقع

  ليمرا بر سفت پ رانیخسرو ا یاز ر خواست

 نيسن نایدر چند دايشینديز ناخود ز تو هرگ

 (18)همان، ص  

كه سلاان فرستاده  يليبر پشت پ یاست كه ماابق واقع، منوچهر نیا گرید برداشت

 زياافااراوان نساابت بااه ساالاان و ن ياظهااار دوساات یباارا يبااه دربااار رفتااه، ولاا یاز ر

 وصف كرده است.   ادهياز او، خود را پ يطلب مرحمت

كااه در شااعر او  یمنااوچهر شخصاايّت ةاناایگرا واقااع یهااا يژگاایو گاارید ةدربااار

)همچون يپرست و باده یگسار ياند، از جمله: م را برشمرده یموارد محقّقان ،شده منعکس

 ياليا مجاالس خ  نیا و ا دیا جو يكه شب و روز هماواره شاراب ما    یابونواس(، به نحو

 فيآن روزگار است  توص یجو جوانان عشرت شياست  وصف ع يقيبلکه حق ست،ين

كاار   و سر یجو رتدربار پرشکوه و عش کیكه با  یشاعر است، شاعر يشخص يزندگ

داده  «يمحلّاا ةصاابغ»شااعرها  نگونااهیا بااه ،يپرساات يماا فاتيت او در توصاادارد. دقّاا

 :دیگو ی( منوچهر41-41صص، 8949 كوب، نیاست)زرّ

 ستا سرد  نه و  ستا گرم  نه  ستا صبوح  تااوق ا 

 ستا گرد  نه و  ستا باد  نه ديخورش  نه و  ستا ابر نه 
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 راااياهاان پاراب كاشا رايت كشامااب یا ارااايب

 ردستاگ و نباان نناه ماك راايگ يهاار و تاده پااب

 (281، ص8991 ،وانید ،یمنوچهر)  

 فاتيت توصا كه دقّ شود يمعلوم م یو منوچهر  فرّخيدر شعر  ینگر واقع ةسیمقا از

حال، هر دو  نیاست، با ا  فرّخياز  شتريب شیخو يو زندگ شخصيّتدر باب  یمنوچهر

 اند. داده تيّامر اهمّ نیشاعر به ا

 در ممدوحان و منسوبان ینگر واقع -2-6-2

 گار یاز د یا نگراناه  واقاع  فاتيخاود، توصا   شخصايّت عالوه بر  یو منوچهر  فرّخي

دو شااعر   نیا هستند كه در شاعر ا  يآنها، كسان ةاند كه از جمل اراله داده زين ها شخصيّت

شده كه شاامل   مدح یها شخصيّتاند.  مورد طعن و ن ب شاعر قرار گرفته ایمدح شده 

  فرّخاي هستند كه  يكسان شود يخود شاعر م کانینزد يبزرگان و حتّ ریسا و وزراء اه،ش

 یظاهر اتياز خصوص قيدق فاتيتوص ،يو گاه كنند يم ادی يکياز آنها به ن یو منوچهر

حاضار،   قيا تحق تيا )بناابر ماه  آورناد  يرا در شعر م شانیا یها یمندعالقهو  یو رفتار

 ،8948 ،يوساافیر.ک.: جهاات نااام مماادوحان   .سااتين شااانیبااردن از ا بااه نااام یازياان

   .(89-81صص ،8918 ،يو امام 14-822صص

 يشخصايّت  یهاا  يژگیو يبرخ یضمن مدح محمود نزنو  فرّخيمثال  در این زمينه، 

 ،يلشکركش ،ید ور ،یروزمنديپ ،یرياز جمله: جهانگ  كند يم فيممدوح خود را توص

 تيّا و اهمّ انیسارا  حاه یباه مد  یمندعالقه ،ينیب دتعصّ ر،يگ شهرت عالم ،یيجو متينن

 شکوه دربار نزنه.   و دادن به فرّ

 یهاا  يژگا یسات كاه از آنهاا و   ه يعباارات نيز سلاان محمود  یبرا  فرّخي ةيدر مرث

را كاه مارده    یر، محماود نزناو  با تحسّ دهيقص نیاست. شاعر در ا افتیسلاان قابل در

 نچوگان زدن، لشکر آراستن و به هند رفت دن،ينوش يهمچون: م یياست به انجام كارها

 اتيا ممادوح در زماان ح   یرفتاار  یها واقعيّتكه  كند يم قیبا مشركان تشو دنيو جنگ

   .(32-32صص ،8988 ، فرّخيبوده است) شیخو
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 ،یمساعود)همچون: د ور  سالاان  ةنگران واقع اتيخصوص  ،فرّخياز اشعار  محقّقان

 ليا قب نياناد و از هما   ( را اساتخراج كارده  یخوار شراب یها و شركت در بزم يركشيش

و  یيباارو یو ز يجاوان  د محمّا  ريا ام یحلام و شااعرنواز   کاو، ين یخاو  ،ياست جاوان 

ثاروت و    یمناد ياحمدبن حسن م استيو عقل و ك يركیز وسف ی ريام يدوست عشرت

 یپارور  داناش و ادب   یريحصا  باوبکر  يف ل و شعردوست ر یجالل حسنک وز و  جاه

 ازیا حسان خادمت ا   یيباا یو ز گاران یاج و دو حجّا  يبوبکر قهساتان   یحمدو  بوسهلِ

 :دیسرا يم  فرّخيمثال   .(932-938صص ،8948 ،يوسفیر.ک.: «)و...

 ست و خوابگه خرگاه ا و دشتاگاه تانشست    وداانه بااخ و خاان با  و كاشه نشستگاه

 و دشمن كاه یرزم كن و جنگ جو جايبس    جود يو ز پ دیجنگ آفر يااز پ تایخدا

 (942، ص 8988 ،وانید ، فرّخي)  

 یهاا  يژگا یدر حمله به هند كاه از و  یمحمود نزنو يرحم يو ب تيّجزم ن،يهمچن

 شده است: فيتوص ،ركانهیز ینحو به  ،فرّخياو بوده، در شعر  یرفتار

 

 راااسيانااو تا يچاناانکه باتاکده دارنا و بسوخت ها بکند بتخانه و  مردم  بکشت

 (11، صهمان)  

، 891، 892، 882، 822، 31، 38هماان، صاص  ر.ک.: اشاعار مربوطاه،    ریساا  ی)برا

844 ،841 ،843 ،822 ،812 ،288 ،224 ،222 ،218 ،929 ،422 ،941 ،421 ،421) 

تفااوت كاه    نیا با ا افت،یدر توان يرا م او صفات ممدوحان زين یمنوچهراز اشعار 

خود اهال شاراب    یمتفاوت است. منوچهر يكم یدر شعر منوچهر ديموضوع مورد تمك

و روش و  يت كه در وصاف زنادگ  اس يعيطب رو،و از اینو بستان و معشوقگان است، 

و توباه و   یخاوار  صفت شراب  ه كند. مثال توجّ يصفات نيبه چن شتريب زيمنش ممدوح ن

 یشاده، موضاوع شاعرها    فيتوصا  زيا ن خیكاه در تاار   یمساعود نزناو   یها يشکن توبه

 قرار گرفته است.   یمنوچهر
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  خاورد  ( شاراب يمنا  مينا  نيسااتگ 21)اريكه سلاان بس دیگو يم يهقينمونه، ب یبرا

 نيشيو دهان شست و نماز پ ینماز یابرخاست و آب و طشت خواست و مصلّ»سپس 

، 8919 ،يهقا يب«)شاراب نخاورده اسات    يكه گفت نمود يكرد و چنان م گریكرد و نماز د

 :دیگو يم زين یمنوچهر .(132ص

 خوردن حراماست يکمنیسه جام   ادایدادان كاارد باااباما نماااز

 بار تاو واماست يانيمارا ده ساتگ  باناهاده باشم یازدیوام ا چااو

 (282، ص8991 ،وانید ،ی)منوچهر  

اسات.   رسّا يشعر م «لیو تمو ريتفس» قیمذكور، تنها از طر یها يژگیاز و يبرخ ،هالبتّ

رواباط شااعر    اتيجزل فيتوص  فرّخي یها دهيقص يبرخ ةكه در مقدم واقعيّت نیا ،مثال 

در نهاان   شاان یا ينوشا  در آشکار و بااده  انيزاهدان و مفت یاكاریر ایبا معشوقگان آمده 

وصاف شاده    ينوشا  شامردن بااده   ماه رم ان و حالل انیاز پا يشادمان ایمارح شده و 

 است: يعيطب یامر

 به زبان ارميلفظ ن نیگر بود ور نه، من ا       سرخ حالل است و مباح يكه م مینگو من

 نتوان    دنيروز رسااا نیبد ،كه دگارباره   امروز بخور ،یخور يار هرگز خواه میگو

 (442ص، 8988 ،يستانيس  فرّخي)  

مناد   بهاره  شانیو از الااف ا خوانده ياشعار را در ح ور ممدوحان م نیا» نکهیا اامّ

درباار   ،يخیكه طبق اسناد تاار  ي( آن هم در حال418ص ،8948 ،يوسفی«)است شده يم

-222، صاص 822، ص8919 ،يهقا يبر.ک.: )مثال   يمذهب استيب و ساهل تعصّ ینزنو

 ازي( بوده، ن214-212صص ،8911 ،يانيتو اقبال آش ايرني  پ22، ص8919 ،یزی  گرد224

 ةنا ي: زمنکاه یاسات ا  لیا و تمو ريقابال تفسا   يدوگانگ نیدارد. آنچه از ا یشتريب تممّلبه 

گاذران شااعر و    و خاوش  ديا ق يب ةيرا عالوه بر روح يسخنان نيابراز چن یرخصت برا

در ح رت سلاان و...، پسند ممادوح و مخاطاب و    يحاصل از ح ور دالم تيّميصم

 :یمنوچهر ةاست دربار نياست. همچن آورده يفراهم م شانیا يهمراه
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 ستا نه سرد و  ستا گرم  نه ، ستا صبوح  تااوق ا 

 ستا گرد  نه و  ستا باد  نه، ديخورش  نه و  ستا ابر  نه

 (281ص، 8991 ،ی)منوچهر  

فصل بر عاشاقان   نیدو شاعر ضمن وصف بهار، باده را در ا نیا ،یگریشواهد د در

 .(821-892صاص  ،8991 ،ی، و منوچهر891، ص8988 ، فرّخير.ک.: )شمرند يحالل م

 دنيتا باده نوشا  دیماه به سرآ نیكه ا كنند يو آرزو م ياز آمدن ماه رم ان اظهار دلتنگ ای

روزه باه   امیّا كاه ا  زناد يخ يبرم ینشاط و شاد هب رسد يفرا م ديو چون ع رنديرا از سرگ

، 11ص ،8991 ،یو منااوچهر 822ص ،8988 ، فرّخااير.ک.: اساات)مثال    دهيرساا انیااپا

 يدسات  یيسرا در باده یگفت كه منوچهر توان يه مالبتّ .(282ص ،8919 ،يهقيب ن،يهمچن

 برتر دارد:

 ن منزَن حَااز دل م یدابکن خيز بك     تو همه جان و تن من یباده فدا یا

 (13ص، همان)  

اسات   شاان یبا افکار و احوال ا یيشاعر به ممدوح و آشنا يکیهمه حاصل نزد نهایا

مانعکس شاود.    یآناان در شاعر و   یو آرزوها ها شهیاز اند يتا نکات شده يكه موجب م

 گاه يحکومت است كه باز خود، تجلّ ياسيشاعران مظهر نوع نگرش س نیعالوه، شعر اب

معتقدناد كاه    محقّقاان كه  یبه نحو  است عردر ش ینگر ممدوح از منظر واقع شخصيّت

 ياسا يس یهاا  و هادف  يخیتاار  عیاز وقاا  يبع ا  ممنشا » ،یاشعار نيدر چن تممّل يگاه

 .(939ص، 8948 ،يوسفی«)كند يحکومت و دربار نزنه را روشن م

  ستيمحدود ن یپسند ممدوح و انعکاس آن در شعر، تنها به مسالل اعتقاد شناخت

ت در . ماثال  از دقّا  دهاد  يپوشاش ما   ،يكلّا  صورت  ممدوح را به یمندعالقهة بلکه حوز

بوده كه بزرگان دربار  يازاتيو مهد جزء امت ليكه داشتن پ افتیدر توان يم  ،فرّخياشعار 

 مانی)از ناد یريباه ناام باوبکر حصا     يشاعر، شخص نیچنانکه ا اند طالب آن بودهنزنه 

 ده،يبخشا  ليكرده و چون سلاان به بوبکر پ نيتحس يژگیو نيهم بخاطردربار( را بارها 

 داده است:   حيترج گرانیاو را بر د زين  فرّخي
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 کاملاا کاایزدااادارد ن ياامنزلت رماا ج

 اندر خور... ليبه پ ستياو و جز او ك جز مر

 (811، ص 8988 ، فرّخي)  

ر.ک.: ذكار شاده اسات)    زين يخیدر اسناد تار« سلاان به بوبکر دنيبخش ليپ» ةواقع

دادن باه   تيّاهمّ»بر آن باشد كه  دالّ یسند تواند يخود م نی( و ا813ص ،8919 ،يهقيب

ممدوح و مردم آن روزگار بوده اسات. از   يشخصيّت یها يژگیجزء و« و مهد ليداشتن پ

)برادر سالاان(  وساف ی ريكه ام يجشن بتبه مناس  فرّخي ةديدر قص تممّلبا  ،دیگر یسو

چاه   وساف ی ريا اسات كاه ام   افتیحاجبش)طغرل( برپا كرده بود، قابل در یداماد یبرا

 به طغرل داشته: يفراوان ةعالق

 شاهان و سرافراز بزرگان ز گهر یرو ساپاه سا ر  ولهع دالدّ  وسفیريم

 (891، ص 8988 ، فرّخي)  

. كنناد  يما  دیيجشن را تم تيّفيدر ك ريف امجشن و تکلّ نیوقوع ا زين يخیتار منابع

 ،يهقيثبات شاده اسات)ن.ک:ب    زيا ن ريام یها فمخالفت خردمندان جمع با تکلّ نيهمچن

 فيحاجاب خاود و توصا    يدر دوسات  ريام یرو ادهیاز ز  فرّخي تيّتبع .(212، ص8919

شاعر اسات و آن   يشخصيّت يژگیو کیاز  يخود حاك ، فرّخيط ممدوح توسّ زيآم مبالغه

موجاب   ،گااه  يحتّا  ای كاه پدیاده  ،اند پسند ممدوح بوده تیشاعران به دنبال رعا نکهیا

 ،انادازد  يرا به خار م ینگر و امر واقع گردد يم« ممدوح تیّاح در هومدّ تیّانحالل هو»

طغرل در  شعر فاوق( خلاق   )مثل هیممدوحان در سا ،يتا آنجا كه عالوه بر ممدوح واقع

 ادآوریا  ،واقعيّت نیا .(842-849، 823صص ،8934و همکاران،  يمحسنر.ک.: شود) يم

بر شاعر واجاب اسات از طباع ممادوحان     : »كه به موجب آن نامه است در قابوس یپند

 یساتودن كاه و   -چناان -  را  یو  آنگااه  د،یرا چه خوش آ یآگاه بودن و بدانستن كه و

   .(838ص ،8942 ،يعنصرالمعال«)خواهد.
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و  یو گاودرز  432ص ،8911 ،يكادكن  يعي)شفستين يمذهب یاساسا  شاعر  فرّخي

اساالم دانساته و باا     نیا حاال ممادوح خاود را مقاوّم د     نیا با ا  (12ص ،8932 ،يساك

 :كند يم سهیمقا يفرشتگان اله

 پرور ناملک محمود دی ،رادین پيغامب وامااقا

 سيما سهم و ملک  سيرت، ملک  ملکفعل و   ملک

 (2ص ،8988خي سايستاني، )فرّ  

   :دیگو يم یمنوچهر نيهمچن

 ليبر پشت پ یباز از خراسان آمد همچنان

 ت آماد بار براقجنّ یكاحمد مرسل به سو

 (41ص، 8991 ،ی)منوچهر  

است كاه   واقعيّت نیاز ا يپسند ممدوح و خود حاك تیمگر بخاطر رعا ستين نهایا

ا باه  امّا  د،یساتا  ينژاد ممدوحان را م ياگرچه گاه  فرّخيدارد.  يمذهب يشخصيّتممدوح 

اسات   نیا  فرّخياست و روش  12به  22نسبت  نی. اكند ياشاره م شتريب شانیا یدیندار

كند و ساپس ممادوح را    باستاني تشبيه مي  پهلوانانو   پادشاهان  ابتدا ممدوحان را به»كه 

 ،8932 ،يو سااك  یگاودرز «)گيارد  در مقاابلش بااه چيازی نماي      د و آنان رانه برتر مي

 یياروپاا  شناساان  رانیا ا .(222ص ،8911 ،يكدكن يعين.ک. شف ن،ي  همچن18-12صص

)كه لاانآمد سا  را خوش یط شاعران عصر نزنوتوسّ يرانیا ريخوارداشت اساط ليدل زين

 .(121ص ،8ج ،8922 بارتولد،ر.ک.: اند) دارد( دانسته يرانیراينژاد ن

ممکان اسات از    ،ینژاد نباودن و  محمود و صاحب يزادگ كه برده شود يم یادآوری

ممکان   يكمبود مارح شده اسات. حتّا   نیجبران ا یاو باشد كه برا ينیب دتعصّ لید 

 و خواست خود او بوده باشد.  استيبنا بر س زيمحمود ن یدیندارشاعران بر  ديكماست ت

تفااوت كاه    نیا پسند ممدوح است، باا ا  تیعااهل ر  فرّخيهمچون  زين یمنوچهر

هم كمتر ماورد   يرانیو نژاد و رسم ا اند ینداریصف به دممدوحان او)به نسبت( كمتر متّ

 ،یكاه مساعود نزناو    افات یدر تاوان  يما  یمناوچهر  ي. از اشعار مادح قرار داردهجمه 

 شجاع و زورمند داشته است: ، جنگجو يشخصيّت
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 از مّلت محاامّد و تاوحاايد كااردگار    جهان اند و مرتدانآنان كاه مفسدان و

 ه دارامار كااهترانشان را زنده كااني ب    به گاااور  كااني  زنده  مهترانشان را مر

 (92ص ،8991 )منوچهری،  

 گاارز هشاتاد منِ قلعه گشاای تو كند    هفتاد ساوار  سر  شکسته ،یکي زخم به

 (82ص ،)همان  

 شاعر نسبت به مغضوبان ینگر واقع -2-6-3

   يراساناران خار شاعادر شع ،یان واود شاعر و ممدوحاخ تااشخصيّالوه بر ااع

كاه   ياناد: كساان   دو دساته  ناان ی. اافات یدر تاوان  يما  زيمغ وبان را ن يواقع یها يژگیو

پساند حااكم، ماورد ن اب شااعر هام واقاع         تیرعا لين ب سلاان، به دل ةواسا به

 .(84-82)هماان، صاص  میماالعاه كرد  از ایان،  تار  شياز آن را پا  یا كه نموناه  شوند يم

باه   انیا دربار یهاا  یي( بر اثار بادگو  ری)وزیمندياحمدبن حسن م خ،یطبق تار ن،يهمچن

  فرّخااي( و سااپس 988-992، صاص 8919 ،يهقي)ن.ک:بشااود يخشام ساالاان مباتال ماا  

 :دیسرا يم

 سبب جستن شر كرد يشور هم انيدر م           نايلع یواا بدگاامّ داینبر حتاينص او

 (821، ص8988 ، فرّخي وانی)د  

ماورد ن اب خاود شااعر واقاع       ،هستند كه باه علال مختلاف    يكسان گر،ید ةدست

 ،يماالمن ر.ک.: )دانناد  يدرباار ما   یريا دعواها را بر سر دب نگونهیا محقّقان ياند. برخ شده

مغ اوبان را   يشخصيّت یها يژگیو توان يم ،شعرها نگونهیاز ا .(224-222صص ،8939

 نيچارا كاه چنا     قارار داد  تممّال شاعر را ماورد   ینگر واقعباید  نجایه در او البتّ افتیدر

را موجب شود. در  يمنف اتيخصوص فيشاعر در توص ةممکن است مبالغ یيها يدشمن

 دناد، یورز يحساادت ما   یكه بر مناوچهر  يبه شاعران توان يباب مغ وبان شاعر، مثال  م

 :دیگو يم«از حسودان و دشمنان خود تیدرشکا»یاشاره كرد، آنجا كه منوچهر

 نيتا بود ماء مع يميكس خورد ماء حم  ميو شعر تو ماء حم نيمن ماء مع شعر

 (94ص ،8991 ،ی)منوچهر  
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در شعر هار دو   م،يكن یو منوچهر  فرّخيشعر  انيم ياسيق ميه بخواهکچنان نجایا در

از  شاتر يب یحاال آنکاه مناوچهر    شاود،  يم دهید استياز جنس اهل س يشاعر مغ وبان

 مجادله داشته است. يادب یبا رقبا  فرّخي

 اشخاص ریسا فیدر توص ینگر واقع -2-6-4

كه در شعر هر دو شااعر قابال مالحظاه هساتند، باه دو دساته قابال         زيگروه ن نیا

 هاا  فيتوصا  نیشتريمنسوبان شاعرند و موصوف ب ينوع ها)كه خود به معشوق :اند ميتقس

 )همچون دانشمندان(. گرید یها شخصيّت( و شعرا و هستند

 یهاا  ر را از معشاوق تصاوّ  نیتار  قيا دق تاوان  يم ،یوچهرو من  فرّخيشعر  یبر مبنا

تارک   ،ماثال    دسات آورد ه و چه از نظار خلاق و مانش، با     یچه از لحاظ ظاهر شان،یا

 تیدر طلاب رضاا   ،یرخ، وفااجو  و  لاه  یخوزبان، خوبكامروا، پرمهر، چرب ، فرّخي

، 21صاص ، 8988 ، فرّخاي  وانیا در.ک.: ده است) و بوسه يساق مکر، يعاشق، مساعد و ب

( واضاح اسات و اساساا  معشاوق     باا یر بودن معشوق)پسران و نالمان زمذكّ .(219 ،39

تاااز و كمااانكمناادافکن، اسااب ،ی: لشااکریزن نبااوده اساات. مماادوح، فاارد  فرّخااي

چارا   »(، 929همان، ص«)سپاه ديخورش»دارد، مانند  ي( و اوصاف912ص دارست)همان،

معشاوق در   گااه مهامّ  یجا زيا و ن یيرو كه نشان از خوب .(921همان، ص«)و شمع سپاه

، 288همان، صصر.ک.:    فرّخيمعشوق  اوصافاز  گرید يبرخ یدارد)برا انيسپاه انيم

 جمله است: نياز هم .(819،893،832،928، 424، 442، 912، 981، 222،212

 با گرد سپه مشک به تنااگ زدیتا فارو ر را بفشاان هيرد سپه زلف سااز گ ،کانرم

 ( 224ص )همان،  

و  یشاعر مناوچهر   انيا م يتفااوت چنادان   منظر، نیكه از ا كند يمعلوم م لیذ اتياب

 :ستين  فرّخي

 گل  چون  مل و مل  گل چون ،گل ده پسرا بر يم

 مل  چون يگل  یخودرو ،گل  چون  يمل  یخوشبو

 (222ص ،8991 ،ی)منوچهر  
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 كش به دم يوز دو كف سادگان ساتگن  ردار نردباز داو گاران بار به ناساپ از

 (23، ص8991 ،یمنوچهر)  

 یب و نوش گواوش لان ،ااراگس يار ماپس یا

 یجو حاازه رخ و صلات کيوارناخا يکايسا ما

 یمو  و به یرو  فتنه به ،خشم  چشم و به  فتنه به

 یرو گ كن و ترشاجان ،داخوارب يکيساا تاو

 (811)همان، ص  

باه ناام     فرّخاي اگار   ها، شخصيّت ریمعشوق، در مورد وصف سا فياز توص گذشته

ناام باردن و    آنان شاهره اسات،   شخصيّت فيو جنگاوران و توص استمدارانيبردن از س

 رونق دارد: یدر شعر منوچهر شعرا گرید فيتوص

 يو ابن احامر، بافت دیباو وداد و بن در   ريابن البش کيو بوحداد و بومل بونواس

 یهکذ يبُست  و بوالفتح يبو شاکور بلخ     يو رودكا ديخراسان كوشه مانيحک  از

 (842)همان، ص  

 یاشخاص)سااوا ریه بااه ساااكااه در توجّاا يتفاااوت ،یو منااوچهر  فرّخاايشااعر  در

دو شاعر است  نیمتفاوت ا ديحاصل نوع تمك شود، يها( و وصف آنها مالحظه م عشوقم

و  ينگرش آنها نسابت باه زنادگ    ،یو منوچهر  فرّخي يزندگ طيمح فیكه خود، به ظرا

دادن  تيّحال، وجه اشتراک، اهمّ ني. در عشودمياز آنها مربوط  کیهر ةزمان اتیضرور

 آن در شعر است. ةنانيب هر دو شاعر به اشخاص و انعکاس واقع

 یخیتار عیوقاتوصیف در  ییگرا تینیع -2-7

   یراهااآن ماج یسو کی عتا يطب م،يباش يخیتار عیوقا ةوادنبال جلر بهادر شع يوقت

شاعر خواهد بود و به نجایدر ا خیتار یآن است كه راو ليدل نیخود شاعر است. مهمتر

 .  شوديم داینگاه شاعر بر ما هو ةچیاز در واقعيّتتبع آن، 

كارد:   ميتقسا  ياصل ةرا به چند دست يعیوقا نيچن توان يم ،يكلّ یبندميتقس کیدر 

و  و باا   گربزرگاان یوزراء و د ی)مثل: قصر فرمانروا، سرایدربار یهاطيمح فيكمّ و ك
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 فيا هاا(  كامّ و ك  وبارزن  یبازارها، كو)مثل: يعموم یها طيها( و مح ها و شکارگاهرا 

آنهاا(  كامّ و    يّعملکرد افراد ط ا،قرارداده ،يداخل یهاو صلح )مثل: جنگيروابط داخل

 رشیارساال و پاذ   هاا، ناماه مانيپ گانگان،يو صلح با ب )مانند: جنگيروابط خارج فيك

و  يرواباط اجتمااع  هاا، باورهاا،   ها، زباان مردمان)مانند: شغل يزندگ فيسفرا(  كمّ و ك

 .  (یتجار

  باشاد مسالل در شعر شاعر مانعکس   نیا ةهم ریندارد كه تصو يلزوم ن،یباوجود ا

 يزنادگ  ريكاار، در مسا   یكاه از هماان ابتادا    ناد یگو يم یمنوچهر ةدربار محقّقان ،مثال 

كاه از   شود يم یدربار ینحو، او شاعر نیاست. بد وستهيقرار گرفته و به دربار پ ياشراف

وحرماان و   یاو باا آرزومناد   ةحا یقر .مناد اسات   شاد، مابوع و برخوردار بهره ييزندگ

اسات و   آورده يباه دسات ما    كارده،  يهرچاه را اراده ما   رایز رد،يگ يفاصله م يتلخکام

، 22ص ،8911افشااار،  ياساات)امام كاارده ياو را سرشااار ماا يعشاارت و نااوش زناادگ

فقر و فالكتِ  ریآنکه مثال  تصوع توقّ ،يایشرا نيدر چن. (24ص، 8918 ،يامام :نيهمچن

 خااست.   افت،ی یاز جامعه را بتوان در شعر منوچهر يبخش

ا چنادان  ... امّا دهيبه ثروت و عزت و شهرت رسا  ياز دامن فقر و گمنام»هم   فرّخي

و رنج كساب معااش    یاست، گرفتار افتهیكه در موكب و مجلس سلاان و بزرگان راه 

از آناان   ،و بهتر خاوش آماد گفتاه اسات     شتريدوحان بو بهر نسبت به مم ازردهياو را ن

پرشاکوه باه    یهاا  در بازم  ،یدوران شاعر دراز عمر او  یاريبس دیشا .برخوردارتر شده

ر.ک.:  ن،ي  همچنا 91ص ،8948 ،يوساف ی«)شعر خواندن و رود ناواختن گذشاته باشاد   

از جامعاه   يبخاش مهمّا   ةچهار  زيا پاس در شاعر او ن   .(438ص ،8911 ،يكدكن يعيشف

 دو شاعر است. نیدر شعر ا ینگر خود از وجوه شباهت واقع نیانعکاس ندارد و ا

و   فرّخاي بخصاوص،   ،يشااعران سابک خراساان    يخیاشاارات تاار   ن،یا ا وجود با

در » ،نالباا    فرّخاي چون  ي  ، كساوّ رایز  است يخیارزش تار یهمچنان دارا ،یمنوچهر

و در   بارده  يباه سار ما    ،مملکات  اسات يباه مركاز ثقال س    کیا ح رت سالاان و نزد 

قت مشاهدات خاود  يدر حق حیها و مدا نامه در ضمن فتح گرید یو سفرها ها يلشکركش
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 ریتصااو اتياالت باار جزبااا دقّاا ،اساات و چااون نگااارگران آورده يماا را بااه شااعر در

ماردم،   ةمعااش تاود   يهمچون زندگ يمسالل ا ،يثانو ( 913ص، 8948 ،يوسفی)«كرده يم

 وانیا ه باه د ها و... كه با توجّا  بسته بودن دكان ایها و باز  رسته ها، یها، كو خانه تيّوضع

ه قارار  مثل مارگ سالاان، ماورد توجّا     ياو بوده، در مواقع يهتوجّ ينالبا  مورد ب ، فرّخي

 است: گرفته يم

 یر كوارتاساورش و ساپر ش مانيب ها یكو

 سوار ليهمه پر جوش و همه جوشش از خ

 انادك یاااو دره ردمام يب مانيب ها هارسات

 مسمار کیساته و بر در زده هار همه بار ب

 (32-32صص ،8988 ، فرّخي)  

دو شااعر   نیا ا نياز درباار، با   رونيا ب طيه باه محا  از نظار توجّا   مياگر بخواه ،هالبتّ

 ،8911 ،يكادكن  يعيشاف ر.ک.: سابقت اسات)   یگاو  ةبرناد  یمناوچهر  م،يكن یا سهیمقا

و  تار  قيا از نظر پرداختن شاعر به مسالل درباار، دق   فرّخي وانید ن،یوجود ا با .(228ص

حسان(   ی)چون هادیهند نمنبع دانشمندابه عنوان كه  ینحو است، به شتريب اتيلجز با

( ی)در خصوص مملکت و فرهنگ هندوستان قرن پنجم هجريرانیا احانيّدر موضوع س

اشخاص  ،یمحمود نزنو ةدور خیتار قيد ناظم در تحقچون محمّ يانیجو خیو مرجع تار

 ،8948،يوساافیر.ک.: محمااود بااه سااومنات قاارار گرفتااه اساات) يآور و لشکركشاا نااام

   .(911-913صص

و  يبازگشت از قنوج و فتح ثان ةدربار  فرّخيبه شعر  توان يم یيها نمونه نيچن یبرا

محماود در   یها یروزي(، پ28-29صص ،8988 ، فرّخيمراحل و مشکالت آن)ر.ک: انيب

او  یاليدشت گنج، رودباار و اسات   ر،يش سر، كوه ( در كوه12-11صص گنگ)رک: همان،

(، 841، ص8988 ، فرّخاي ر.ک.: و قادرخان)  نيطغاان تکا   ن،يارسالن تکا  ن،يتک يبرعل

باه   ي(، شرح كامل لشکركشا 222همان، صر.ک.: بازگشت از خوارزم و فتح هزاراسب)

( 81-22صاص  هماان،  :.)ر.کیفاتح ر  و (11-14و 94-91سومنات)ر.ک:همان، صاص 
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 ايا رنيپر.ک.:   يخیاسناد تار یشاه است)برا يخود همه شرح كامران نهایمراجعه كرد كه ا

   .(211-212صص ،8911 ،يانيو اقبال آشت

حکومت، مثل سرانجام احمدبن حسان   يداخل عیو وقا  فرّخي ةدربار ستا نيهمچن

او  هيااساالاان را برعل ان،یباادگو ر،يو تاادب يكااه باارنم كاااردان   یریااوز یمنااديم

 یريا گ درباار، خارده   عیوقاا  گار ید ةاز جملا  .(821ص ،8988 ، فرّخير.ک.: )ختنديبرانگ

از   فرّخيبودن امر وزارت و دفاع  رياو، خا يجوان ه سبببر حسنک، ب یمنديدوستان م

 ايا رنيپر.ک.: ،يخیاسناد تار ی  برا832-838همان، صصر.ک.: شعر،  یحسنک است)برا

 ،است نيهمچن. (21-23صص، 8ج ،8911و باسور ،  211ص ،8911 ،يانيو اقبال آشت

از  ان،یا و دربار رفتاه  يما  یو ينيچنانکه گمان جانش درمحمّيمحمود به ام سلاان تیعنا

   .(821ص ،8988 ، فرّخي)اند جسته يب متقرّ درمحمّيبه ام  ،فرّخيجمله 

ط توسّاا درمحمّاايحکوماات ام ةگسااتر شیمثاال افاازا هااا، تیااعنا يچگااونگ يحتّاا

و نهان سااختن   درمحمّيمحمود به ام دنيبخش« دوات گهر»از  و( 882محمود)همان، ص

در ساپردن   درمحمّا ياز ام ی( تا خشنود881او)همان، ص یو زر برا ميها، گهر و س گنج

دور  تخات یدر زمان مرگ محمود، مسعود از پا زين تا ینها .(884كار سپاه به او)همان، ص

و مساعود خاود    دیيا نپا ریسلانت د نیتخت نشاندند، اگرچه ا د را بهبود و بزرگان محمّ

 ،يانيو اقباال آشات   ايا رنيپ ن،ي  همچنا 918-912صاص  ،8948 ،يوساف یر.ک.: حاكم شد)

  فرّخيان، يم نی( و در ا922-921صص ،8ج، 8911و باسور ،  211-211صص، 8911

مساعود را بار بارادر     یدر شاعر  ،پاس   آورد يدست م را به دیدل حاكم جد دیبا ،بناچار

همراه باا مادح    گر،ید یا دهي( و در قص844-842صص ،8988 ، فرّخير.ک.: داد) حيترج

پدر)در اواخر عمار(   كوه، النيعراق و گ انيجنگ با سپاه کی یدر اثنا دیگو يمسعود، م

مسعود، باا   يعنیا پسر، به آن نبرد فرستاده، امّ خواسته ياو را ب وكرده  ها یمهر يبا پسر ب

 ، فرّخاي ر.ک.: كارد)  ضیرا با خود همراه و آنان را به جناگ تحار   يمردان جنگ ت،یدرا

ارتباط محماود   ياز نزد سلاان و چگونگ نيتک يفراركردن عل .(922-929، صص8988

 نيقراتک يدوات( سپردن حکومت نرجستان به ابومنصور 228همان، ص :با قدرخان)رک
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، 8988 ، فرّخااير.ک.: در آنجااا) تيّااامن یشاااران و برقاارار یمحمااود بجااا یاز سااو

او بخااطر   تیا و  يرانا یو و یدر جنگ باا را  یروزي(، كشتار پس از پ921-923صص

ر.ک.: ساومنات)  ريشهرها و حصارها در مسا  بی(، تخر14بر اسب)همان، ص یفرار را

و كشاتن برهمنان)هماان،    هابت بزرگ سومنات و برداشتن طال بی(، تخر11همان، ص

در جنگ خوارزم، چنانکه شش فرسنگ پر از اجسااد و   اني(، كشتن سران و سپاه18ص

از  يتنهاا بخشا   ي( همگا 222همان، صر.ک.: را پالهنگ نهاد) ها يشد و زخم ها يزخم

 است.   يخیتار عیشاعر از وقا نیا ةنانيب واقع فاتيتوص

فتوحاات   ينا يب شي: پا ندسته نهایا گمرتبط با جن فاتيتوص گریاز د ، فرّخيدر شعر 

هماان،  ر.ک.: ها)مثال    در جنگ یلشکر شیآرا ي(  چگونگ221-221صص )همان،ندهیآ

 گااریو بردگااان و د هااالياا( شاارح ننااالم نبردهااا، همچااون: جااواهرات و پ  921ص

 ليا پ ستیفتوحات گنگ كه دو زي( و ن944و 228و 12صصهمان،  :ها)مثال   رک ثروت

ساانگ  باات گااران  ایاا( و 14همااان، صر.ک.: )ودهو دو صااندوق لاللااال شاااهوار باا  

و مراساام  ی( و عااالوه باار جنااگ، درگذشاات محمااود نزنااو 12سااومنات)همان، ص

و  ايا رنيموارد ماذكور، ر.ک:پ  يخیاسناد تار ی  برا32-39)همان، صصیبر و یسوگوار

   .(32-821، صص8ج، 8911و باسور ،  211-218صص ،8911 ،يانياقبال آشت

 دهیا د یو جناگ در شاعر مناوچهر    یگار  يساپاه  عیوقاا  حكه شار  نکته اینجاست

هاا و   ها و جشان  از مکان نانهيب واقع فيتوص يول ،(21ص ،8918 ،يامامر.ک.: )شود ينم

جشان  :  فرّخاي در شعر  ، این مواردنمونه یبرا  در شعر هر دو شاعر وجود دارد ها نیيآ

 ،8988 ، فرّخااير.ک.: )وساافیريطغاارل همااراه بااا وصااف كاااخ و مااراحم ام  یداماااد

 فيو توصا  یوقت محمود نزنو  به انیشدن كان زر در كوه زررو داي( پ898-892صص

   .(939و  221و  228صص آن وجود دارد)رک. همان،

كاردن   یها، مجالس سلاان و شاهزادگان و چوگان بااز  ها، كاخ بزم  عالوه بر وصف

 نیا از ا زيا محماود ن  تیا بار را  نیزرّ یهمچون نشان هما يفیمحمود، نکات ظر سلاان

 است: افتیراشعار قابل د
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 نشان یاز هما تر ونیكه داشته است هما شیخو تایان راادارد نش نیزرّ یااهم

 (214، ص8988 ، فرّخي)  

مثال:    شاود  يما  دهید ها ینگر نوع واقع نيهم زين یدر شعر منوچهر گر،ید یسو از

 ة(  وصاف شاکار جرگا   29-22صاص ، 8991 ،یوصف با  و عمارت محمود)منوچهر

(  شااکار 41-43(  آتااش جشاان سااده)همان، صااص  13ساالاان مسااعود)همان، ص 

كه از آن  یدي(  وصف باز سف882-881و 822-824و 822-822)همان، صصدرمحمّيام

در شاعر   گار ید یزهاا يهاا و چ  مکاان  فيتوصا  ن،ي(  وهمچنا 281بوده)هماان، ص  ريام

 یهاا  هیا ( صاحرا)همان(، ما 92ص ،8918 ،يشامل است بر وصف اسب)امام ،یمنوچهر

( 21)همان، صها نیي( و مراسمات و آ29(، با  و عمارت)همان، ص4ل)همان، صتجمّ

-893، صاص 8ج، 8911  ،باساور ر.ک.:  ،يخیاند)جهت اسناد تار كه ذكر و شرح شده

823) 

 داسات يشعر دو شااعر پ  ةگفت: از ماالع توان يدو شاعر م نیا انيم يكلّ ةسیمقا در

و   فرّخاي . دهناد  يما  حيتارج  یاي گرا تيا را بر ذهن یيگرا برون شیكه هردو در شعر خو

 تيّا الفعّ انیا در دساتگاه نزنو  اد،ینه چندان ز يخیتار ةكه با فاصل یدو شاعر یمنوچهر

ممادوح،  ممدوحان، مغ وبان خاود و   شتن،ی)شامل: خوها شخصيّتاند، نسبت به  داشته

هاا، عازل و    ها، صلح )مثل جنگيخیتار عیافراد مرتبط با دربار( و وقا ریمعشوقگان و سا

موجاود در آنجاا(    اتيا لجز ریو سا عیوقا نیمکان ا يها و حتّ ها، جشن ها، وفات نصب

 حاال  نیا ااند، با  داده خلق اثر قرار  ةیما ماالب را در شعر خود دست نیاس بوده و احسّ

 متفاوت است.   داتيتمك

 زيا و ن شاتن، یاز خو يدامغاان  یاناد، مناوچهر   كه وصف شده یيها تيّصاز نظر شخ

  فرّخي كهيدر حال دهد، ياراله م یتر قيدق فاتيتوص گر،ید یو شعرا یگسار محافل باده

. شناسااند  يما  شتريرا ب گریممدوحان و موصوفان د یو جنگاور یصفات نژاد يستانيس

از  ،یناژاد در زماان و   ةصا يرفع نق زيو ن یدر زمان مسعود نزنو ت نژاديّمّكمتر شدن اه

كام، پادر مساعود،     ش برده بودند( دساتِ جهت كه بر خالف محمود)كه پدر و جدّ نیا
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مغ وبان ممدوح و نام باردن از   یامر باشد. و نیا لیاز جمله د  تواند يسلاان بوده، م

 شیدر شاعر خاو   زيا به درباار را ن  گانو وابست انیدربار يدتيو صفات عق استمدارانيس

وصف جنگ و عملکرد شااه و    فرّخي ،يخیتار عیدر وقا ینگر . از منظر واقعگنجاند يم

 نیبه ا یداده، حال آنکه منوچهر حيو ابزار آ ت جنگ را ترج یو فتح و د ور انيسپاه

 .تداده اس حيترج شتريرا ب ينیيها و مراسم آ جشن یندارد. و يمسالل چندان توجه

 

   گیری جهینت -3

 ةدور انیا تاا پا  انیا طاهر ةكاه از دور  يبارز شعر سبک خراسان یها يژگیاز و يکی

 ینگر ( است. اگرچه واقعیيگرا تيني)عیيگرا بوده، برون جیرا يفارس اتيّدر ادب انینزنو

وجاوه آن و   یبناد  ا طبقاه قان قرار داشته، امّه محقّمورد توجّ زين نیاز ا شيشاعران پ نیا

عاع و ماورد  الشّ را تحت ینگر كه واقع يامر و مسالل نیا رشاعران د انيم یها تفاوت زين

 فوق به دست آمد. قياست كه از تحق يجیاز جمله نتا دهد، يقرار م دیترد

 یهاا  جنباه  ،يآور سابک خراساان   دو شااعر ناام   ،یو مناوچهر  يخا فرّ یيگرا تينيع

دو  «يخیتاار  عیوقاا »و  «ها تيّشخص» ةنانيب واقع فيداشته باشد و توص تواند يم یدمتعدّ

هار   ،ينه چندان طو ن ةدو شاعر با فاصل نیكه ابرنم آن ن،يآن هستند. همچن مهمّ ةجنب

 یيهاا  تفااوت  ،يعا يطب یها در كنار شباهت اند، كرده یشاعر یواحد نزنو ةدو در سلسل

 نيچنا  ن،یا از ا شيكاه تاا پا    يدر حاال  ،شاود  يآناان مالحظاه ما    ینگر در نوع واقع زين

ه پژوهشاگران واقاع نشاده باود و در بااب مساالل       چندان مورد توجّ يمهمّ یها تفاوت

 .  شد يصادر م ياحکام كلّ یيگرا تينيع

 تيّو شخصا  ي( زنادگ قِينانه)و معمو   دقيب هردو به وصف واقع یو منوچهر يخفرّ

 نیا ا اتيا ه باه جزل حاال، توجّا   نیا اند، با ا پرداخته شیمعشوقگان خو فيخود و توص

 يناوع نگارش شخصا    باه سابب  ها  تفاوت نی. استين کسانیها نزد دو شاعر  موصوف

را در شاعر   يصفات ممدوحان و مغ اوبان  نيزمانه است. آنها همچن اتیشاعر و ضرور

اناد، بلکاه    با شاعر نداشته يميمستق ةاساسا  رابا شانیاز ا يكه برخ اند شرح داده شیخو
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پساند ممادوح و انحاالل     تیا ماوارد، رعا  نیا اند. در ا ممدوح بوده ةنيك ای ديمورد تمج

 قرار داده و كمرنگ كرده است.   ريرا تحت تمث ینگر شاعر در او، اصل واقع تیهو

 يو زنادگ  تيّشخصا  فيتوصا  قیدقاا حوزه عبارتناد از:   نیها در ا از تفاوت يبرخ

 فيدر كناار توصا   گار ید یوصف شعرا نيو همچن یگسار تر به باده ه فراوانخود، توجّ

 مالحظاه  شاتر يب یدر شاعر مناوچهر   یو جنگاور یدادن ممدوح به صفات نژاد تيّاهمّ

 ،يدوساتان و دشامنان سالاان و باه طاور كلّا       ان،یا حاال آنکاه وصاف دربار    شود، يم

 يخا در شاعر فرّ  کیدلولوژیسلاان به صفات ا یندمعالقهدر كنار شرح  مداران، استيس

 افزونتر است.

و  هاا  يهاا، دوسات   هاا، انتصااب   چاون جناگ   ،يخیتار عیوصف وقا ،دیگر یسو از

 انيم ینگر واقع انياز شباهت م گرید یا ها و ابزار و آ ت مختلف جنبه مکان ها، يدشمن

جنباه از   نیا در ماورد ا  تاوان  يه باز هم نم. البتّدهد يرا شکل م یو منوچهر يخشعر فرّ

آكناده از وصاف    يخا شاعر فرّ  صاادر كارد.   يدو شاعر حکام كلّا   نیشعر ا ینگر واقع

و ابزار آ ت جناگ اسات،    ها یها و د ور فتح ان،يجنگ، عملکرد شاه و سپاه ةنانيب واقع

 اناد،  افتاه یكمتر مجال وصاف   یيها تيّو واقع عیوقا نيچن یحال آنکه در شعر منوچهر

هاا و مانناد    و ناوش  شيع ها، ينينش ها، شب همچون جشن یيرخدادها شتريشاعر ب رایز

 كرده است. فيتوص داده، يدربار رخ م تیعنا لیرا كه عمدتا  ذ نیا

دو شااعر، چاه در    نیآن است كه تشابهات شعر ا د،یآ يكه به دست م یگرید ةنکت

كه ها و...،  عالوه بر آن باشد و چه در مورد رخدادها و مکان يخیتار یها تيّباب شخص

 ،يخیدو شااعر اسات، از منظار ماالعاات تاار      نیا بر قرابت نوع نگرش نالب ا یشاهد

از  یاريدهد)خصوصا  كه بسا  يگواه يجتماعا یاز رفتارها ينوع خاصّ ةبر ادام تواند يم

هام مالحظاه    یيهاا  كاه تفااوت  حاال آن   (شوند يم دیيتم زين يخیآنها با كمک منابع تار

 کیا نزد ةدو دور نیا اتيلبر عدم تشابه كامل و مشتمل بر جز ليدل تواند يكه م شود يم

 باشد.  
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مساعود   ال جامعه از عصار محماود تا   تحوّ ريس يدر بررس تواند يم يزاتیتما نيچن

مسالل، از جمله حابّ   ياست كه برخ نیهم ا يانیپا ةخان باشد. نکتمورّ اریمدد ینزنو

ماثال  حساادت     كناد  فيبگاذارد و آن را ت اع   ريتامث  ینگر بر واقع تواند يها م و بغض

سات  ا  زم یماوارد  نيشود. در چنا  يمنف یها يژگیو فيباع  مبالغه در توص تواند يم

 يآنچاه را واقعا   ،يپژوهشا  یابزارهاا  ریو سا اسيق ل،یموت ر،يتفس ةليقان به وسكه محقّ

   كنند. کياضافه شده، تفک تيّاحساسات شاعر به واقع رياست از آنچه تحت تمث

 

   و مآخذ منابع

 :ها( کتابالف

 ديساع  ةترجما  ،ياصااالحات ادبا   يفي(، فرهنگ توص8932هوارد) ریآبرامز، ما -8
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 هرمس.

 مركز.نشر  ،، تهران28چ ،یيبایو ز قتي(، حق8932بابک) ،یاحمد -9

 ، نشار ، تهران2چ ،يستانيس يخاشعار فرّ ةدی(، گز8912)ير، احمدعلافشا يامام -4

 قاره.

 ، نشار تهاران  ،يدامغاان  یاشعار مناوچهر  ةدی(، گز8911)ااااااااااااااااااااا -2
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 ،یهنار  یهاا  نشیو آفر يادوار زندگ ،يدامغان یمنوچهر (،8918نصراهلل) ،يامام -1

 دانشگاه اهواز. ، انتشارات، اهواز2چ

 .يجام ، انتشارات، تهران2رنگ، چ هفت اني(، پرن8912)ااااااااااااا -1
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، 2حسان انوشاه، چ   ةترجما  ان،یا نزنو خی(، تار8911ادموند) فورديكل باسور ، -3

 سپهر. ، انتشاراتتهران

 ، انتشاارات ، تهاران 2چ ،يشناسا  (، سابک 8991)(عراالشّا  ملکي)دتقمحمّا  بهار، -82

 .ريركبيام
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 ، انتشاارات تهاران  ،يفارسا  اتيّا ادب يشناسا  (، جامعه8911د)محمّ پارسانسب، -82

 سمت.

 ، انتشاراتتهران ران،یا خی(، تار8911)يانياس اقبال آشتو عبّ ولهرالدّيمش ا،يرنيپ -89

 .ريسم

 دگاهیا از د تيّا هنر باا واقع  ة(، رابا8921)چ، یوو ل یاور گ  یا  ک ي ن ،يشفسکيچرن -84

 رز. انتشارات، تهران د،یّمال نيم. ام ةترجم ،يشناس یيبایز

 ،یديشاه  دجعفريّوسا  نيد معنظر محمّ رینامه، ز لغت (،8919)اكبر يعل دهخدا، -82
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 یانتقاد قي: تحقيدر شعر فارس اليصور خ (،8922درضا)محمّ ،يكدكن يعيشف -83

ل، اوّ راسات یو ران،یا بالنات در اساالم و ا   یةنظر ريو س يشعر پارس یماژهایر ادر تاوّ

 .لين ، انتشاراتتهران
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 8تا شااملو، چ  ياز رودك يشعر پارس يشناس سبک (،8918د)محمّ ،یينالمرضا -21
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 ،يستانيس يخفرّ ميحک وانی(، د8988)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-98

 مجلس. ، انتشاراتتهران ،يسولعبدالرّ يعل حيتصح به

 .هيآت ، نشرتهران ،ی(، نقد و پژوهش منوچهر8911)نيعبدالحس فرزاد، -92
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د محمّا  حي(، چهارمقاله، باه تصاح  8999)ياحمدبن عمربن عل ،يعروض ينظام -91
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