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Abstract  

      From a linguistically oriented point of view of culture and society, 

monologues and dialogues seem to be approaches to authoritarianism and 

pluralism. In a monologue, one is a speaker and the other is a listener that 

keeps silent. This may occur in a wedding party; a classroom; a political 

consultation; a trade union or a social guild. In general, the society is based 

on the monologues. Earthly love forms part of our cultural identity, and 

social norms are widely reflected in the literature. A study of the lover-

beloved relations reveals the hidden spots of the society. It is especially the 

case about famous lovers whose behavior turns into a pattern to imitate and 

converts anomalies to norms. This article seeks to illustrate the origins of 

the "cute and needy" category, identify the causes of love based on despotic 

monologue and examine it as a part of the cultural-historical identity of the 

society. 
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 ورزی شاعران سبک خراسانیصدایی در عشقغلبۀ تک

   منوچهری()با نگاه به تغزّلات فرّخی، عنصری و 

 پژوهشی( مقالۀ)
 

 1 دموسی شفقمحمّ 
 یزددانشگاه  ادبیّات فارسیو  دانشجوی دکتری زبان

 )از کشور افغانستان(

 

 
 چکيده

 کرد زبانی خودکامگیوگو، دو رویصدایی و گفتمحور باشد؛ تکاگر نگاه ما به فرهنگ و جامعه، نگاه زبان

مقام گوینده است و دیگری در مقام شنونده و محکوم به سکوت  گویی، یکی در و تکثّرگرایی استت  در تک

این مکان ممکن استت جلۀ  رروستی، کۀاد درد، مرتورت در امر ستياسی، اتّحادی  کارگری و یا دیگر 

 ورزی زمينی، بخری ازررق گفتاری استوار است های اجتماری باشد  درملموع، جامعه بر مبنای تکصتن 

 به صتتورت گرتتترده بازتاف یافته ،دهد و در ادبيّاتلار اجتماری ما را ترتتکيم میبدن  هویّت فرهنگی و هن

ویژه راشقان نامداری که ب -کندهای پنهان جامعه را رریان میاستت  مااعع  رواب  راشتق و معرتوز، زاویه

 کنند ها را به هنلار بدل میشود و ناهنلاریرفتار شان تبدیم به اعگوی جمعی می

تنی ورزی مبشود تا رۀم ررقاست و تۀاش می« ناز و نياز»های مقوع  در پی نمایاندن ریره این نوشتار،

 تاریخی این جامعه، بررستتی-گویی مرتتتبدانه را برشتتمارد و ان را به رنوان بخرتتی از کۀيّت فرهنگیبر تک

 نماید 
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 مهمقدّ -4

این سنن به ظاهر  .«عاشقي ناز و نياز است»گوید: سخنني نسخاتام موروا اسخت كه مي

ورزی در گسترة تاریخ و فرهنگ ماست و نسات عاش  و سخاد،، تشخریم مناساات عش 

 كند.تسرّی پيدا مي ،گذارد. نساتي كه از جزء به كلموشوق را به نمایش مي

های عاشخخقانة زميني در ادبيّات های داسخختانوخمپي نمایاندن پيچاین نوشخختار، در 

د، نيز شخخشخخناختي ابيات گفته)قرون چهارم و پنجم( نيسخخت و به ابواد زیاایي فارسخخي

ش این پرسپردازد. سخنن این نوشته بر سر بعود اجتماعي نن است و در تلاش است نمي

تا حدّ ممکن بازنماید و یا حدّاقل، خود پرسش را برجسته كند كه علل این  در تقدیر را

شد، در لوح محفوظ عاشقي تواند باشد؟ نیا این ناز و نياز، حکچه چيز مي« ناز و نياز»

اسخت یا اینکه ریشخخة زميني و زمينة اجتماعي دارد؟ ادامة این نوشختار، تلاشخخي در جهت 

 بازنمایي این نکته است.

 ،های غالب نن، قتل عامسخخال تاریخ گذشخختة خود را در نگر بميریم، المو اراگر هز

د. انخانماني و نوارگي بود،غارت و چپاول، اسخارت و بردگي، جنگ و لشکركشي و بي

، «تاریخ گردیزی»، «التّواریخ والقصخخخ مجمل»، «گشخخخای جوینيجهان»، «تاریخ بيهقي»

 الذّكر، بهانخد و كفّخة ترازوی اتّفخاقاتو فوقعالواح محفوظ این فجخای«... تخاریخ گزیخد،»

از گذشخت و مدارا، تسخاهل و تسامم، سازندگي و نباداني، خرداندیشي و توليد  مراتب،

تر اسخخت. بنابراین، نهنيّت تاریني ما انااشخخته از سخخالاری، سخخنمينعلم و در كل، مردم

 ند وات نوا اوّل، تاریخاتّفخاقخات نوا اوّل اسخخخت و بيمخانخه با مفاهيم بنش دوم. اتّفاقا

های گرو، اوّل، تار و پود جامة فرهنگ ما را شخخخهر. واقويّختم، نرمخانمفخاهيم گرو، دوّ

 .استگرفتهشکلای جامهدر چنين « ناز و نياز»ورزی با الموی دهد و عش تشکيل مي

با مشتي غلام و كنيز -( Context) ورزی زميني، در یک چنين بستر اجتماعيعش 

 در بدترین -اندوزیماندن و یا ثروتاند و به خاطر زند،صخخاحاانشخخان بود، تملّکكه در 

 .استای بيش ناود،افسانهها نندادگي دل ةگرفته و قصّفروشانه شکل ميحالت تن
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زباني ایجاد نمود كه از نن در این نوشتار  ،وار، از خودطرفه و برد،این مناساات یک

بکن ونن  این»یکي در مقام توبيخ،  ،نوایيشود. در این گزارة تکتواير مي« گویيتک»به 

ین ه بودها ااسخخخت. الاتّاراد، ناود،پذیر بيگویخد و دیمری فراتر از یخک فرمانمي« مکن

های پسخخخين تا مرز غنایي قرنشخخخود و در ادبيّات گویي تادیل به سخخخنّت ادبي ميتخک

 .  رودميپيش 0«سرایيسميّه»

ناود، و مصخخخداق « نوعي تفکّر»ورزی زميني در قرون چهارم و پنجم عشخخخ  ،پس

:  0191)بدیو، « گا، پي به ماهيّت فلسفه ننواهد بردعش  شروا نکند؛ هيچ كسي كه از»

 «شور استیوني  ترین شکل زبان،اصخيل» ورزیي همهم نيسخت. زبان چنين عشخ  (00

باشخد. ماهيّت چنين عشقي هم مصداق این سنن كه: تواند : هفد،( نمي0119)هایدگر، 

 «بهر، از خرد نيسخخختگا، بييز هيچبهر، ازجنون نيسخخخت. امّا جنون نگا، بيعشخخخ  هيچ»

باز متنوّم ( ننواهدبود. عاش  این دور، نه مجنون خردورز، بلکه هوس11:  0191نيچه، )

از  من»باشد: عاشقي در این دور،، رؤیایي رمانتيک هم نيست كه طوم مرگ داشتهاست. 

دو نومخت برخوردارم كه به فکر نن باشخخخم و به نن باالم، زیاایي و جذّابيّت تو و مرگ 

مرگ یمانة جریان باد را پذیرفتن/وعش  را كه خواهر »( و 1: 0196شيریني، )نب« خودم

 . (6)همان:  «است

ای جدابافته از مناساات اجتماعي و بيمانه با فضای و موشوق، تافتهنسخات عاشخ   

فرهنمي این دور، نيسخخت؛ بلکه بنشخخي مهم از بدنة فرهنمي و هنجارهای اجتماعي به 

ورزی نید. ممر مناسخاات اجتماعي، غير از همين چيزهایي اسخخت كه در عش مي شخمار

ار در گرفته تا ریيس و مرئوس، سخخرمایهدازميني داریم؟ این نمونه از نسخخات مردم با زمام

 سواد، مولّم و شاگرد قابل توميم است. و فقير، باسواد و بي

، خاستما، استادادی دارد. جالب اینجاست كه در «ناز و نياز» جاافتادن مقولة ،اسخاسام

قرون چهارم و پنجم، غالاام این موشخوق است كه در مقام نياز قرار دارد و عاش  در مقام 
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ای كه رویکرد ادبي دارد. بلکه عتابي از سخخخر گونهنه نن عتاب واسخخخوختالاته ب. عتخا

 پروری. مالکيّت و برد،

 

 اهمّيّت پژوهش -4-4

های گوناگون دارد. از عش  ترین مفاهيم در حيات انسان است و جلو،عشخ ، از كانوني

رامون های پيو پدید،ها ارزش ةانسخان به انسان گرفته تا عش  انسان به خدا، ميهن و بقيّ 

ترین نوا نن است كه هر ندمي نن را انسان. در این ميان، عش  انسان به انسان،  ملموس

 كند.در زندگي اش تجربه مي

عش  انسان به انسان و عش  انسان به خدا، به صورت برجسته و پيوسته در ادبّيات 

ر نوشتار شود. دواير ميفارسخي بازتاب یافته است كه از نن به عش  ناسوتي و لاهوتي ت

گونه كه نيچه حاضخخر، جلوة عشخخ  ناسخخوتي یا جسخخماني انسخخان، محور بح  اسخخت. نن

عشخخخ  انسخخخان به انسخخخان، تنها گویای اهمّيّت تن ندمي و  .«ندمي تن اسخخخت»گوید مي

شخخناسخخي ورزی در ادبيّات فارسخخي، نوا برجسخختة جهاننيازهایش نيسخخت؛ بلکه عشخخ 

عاش  تنها ميل و عش  به زیاایي ندارد؛ بلکه به ایجاد »نید. شمارميشخناسانه نيز بهجمال

« اندهنرمندان عاشخخقان واقوي ةورزد. به همين مناسخخات همو نفرینش زیاایي عشخخ  مي

 .  (10: 0111)صاور، 

ورزی، علخاو، بر نن، در كلّ ادوار ادبيّات فارسخخخي، ای بسخخخا بزرگاني كه با عشخخخ 

 Fernando Antonio) مصخخداق سخخنن فرناندوپسخخون اند و اینورزی كرد،اندیشخخه

Nogueira Pessoa)  0191)بدیو، « عش  نوعي تفکّر است»شخاعر پرتاالي است كه :

 اند كه پلوراليسخخخمهخای نمخایخان تخاریخ مخا عخاشخخخقان نامداری بود،( و چهر، 11-10

(Pluralismخردورزی را با رویکرد جمال )ورزی، در پرسخخختانه در سخخخاحت اندیشخخخه

 اند.ياس جهاني نمایش داد،مق
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 پيرين  پژوهش -4-2

ت. اسها و مقالات زیادی نوشخخته شد،پيرامون عشخ  در تازّلات، كتاببه صخورت كلي، 

ردی تاریني به ک( با روی0170« )سخير تحوّل شور فارسي»الوابدین مؤتمن در كتاب زین

 سير غزل در شور»تاریخ تطوّر تازّل و غزل پرداخته اسخت. سخيروس شخميسا در كتاب 

مشابه دارد و نماهش از بعود تاریني است.  رویکردی( تقریاام با مؤتمن 0171) «فارسخي

)بحثي در شرح احوال و روزگار او(  «خي سخيسختانيفرّ»حسخين یوسخفي در كتاب غلام

خي تومّ  كرد، و به تحّولات اجتماعي و سياسي تا( به صخورت موردی در شخور فرّ)بي

 .  استپرداختهعصر شاعر 

( به غزل و تازّل نما، تاریني 0171) «نفاق غزل فارسخخي»داریوش صخخاور در كتاب 

ورزی زميني در شخخخور های فوق در مجموا، پيرامون عشخخخ و محتوایي دارد. ولي كتاب

نون، ولي تاك ،شخخناختي، هنری و موطوا به فنون بلاغي دارندكردی زیاایيفارسخخي، روی

. با توجّه به دید، نشخخد ورزیصخخدایي در عشخخ وریّت غلاة تکای با محمشخخنصخخام مقاله

ي از یهااهمّيّت این موضخوا، عنوان فوق برگزید، شد، تا گشایش بابي باشد در پووهش

 گزاری به فرهنگ و زبان فارسي.، به نشانة ارجاین نوا

 

 بحث -2

ر شاع یکي از ابزارهای مهم برای سخنجش منيّت و شنصيّت شاعر، موشوق شاعر است.

ما، كند؛ نحوة نبا انتناب نوعيّت موشخوق خودش و سپس تصویری كه از او ترسيم مي

به  -با عنوان موشوق-شخناختي و سخطم مورفتي خودش را در قاال انساني دیمر زیاایي

 نما،نوعي شخخخناختي ندارد بلکه زیاایي رویکردورزی صخخخرفام گذارد. عشخخخ نمایش مي

های شاعران به این مسایل و عوامل نوا موشوقه»شود. شخناسانه نيز محسوب ميهسختي

بستمي تام داشته است: شنصيّت شاعر و نوا تربيت و احوال و افکار او؛ مکان و زمان 
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زندگاني او؛ سخلسله و خاندان و دربار مورد انتساب او و وضع اقتصادی و منابع ارتزاق 

 .(71: 0170پور، )وزین« او

ني و قابل دسترس است. نه عاش  اّدعای قداست موشخوق در سخاک خراساني، زمي

دارد و نه موشخوق موجودی اهورایي و پيچيد، در هالة نور و قداسخت است و نه مناوي 

ورزی، جدا از ننکه انحرافي برای جاموه گونه عش این اعتلای مورفت عاش .است برای 

ج شناسي رایت و زیاایيتر از نن، ابزاری اسخت برای مطالوة ادبيّاشخود یا نه، مهمداد قلم

 در همان دور،.

شور  ،ام اصول»ست: گراای نهنحتّي اگر بپذیریم كه شور روند استولایي دارد و پدید،

(. 00: 0171)شميسا،  «در طي تاریخ خود از عينيّت به طرا نهنيّت حركت كرد، اسخت

عوامل و كند تا باز برای شخخناخت ابواد موشخخوق زميني در سخخاک خراسخخاني، ایجاب مي

 ،در نگر بميریم و طاواماسخخخت  بود، بنش چنين جریانيدلخایلي را كخه موجخد و تخداوم

نيازمند شناخت نن عوامل هستيم. در نگر گرفتن نن عوامل، نما، ما را در قاال این پدیدة 

شخناسخانه و گردابي در جهان تنيّلي شاعر، خارج ادبي از حالت صخرفام زیاایي-اجتماعي

اق فواقويّتي كه برایند و روبنای یک اتّ- سخخخازدت مينيمة پنهان این واقويّكند و وارد مي

ژرا اجتماعي، سخخياسخخي و اقتصخخادی اسخخت. در اینجا، به گونة گذرا چند عامل مهم را 

 .شماریمبرمي

 

 ت اجتماریوضعيّ -2-4

نند. كفرهنمي بازی مي-های ادبيگيری پدید،تحوّلات اجتماعي، نقش اصلي را در شکل

نیند. این استحاله در ادبي، از دل مناسخاات سخياسخي و اقتصادی بيرون مي هایموضخوا

 -رددگهای عریان و خشن سياسي ميساخت فرهنگ یک جاموه، ساب تايير پدید،ژرا

های غارت و چپاول، به های جنگ، در لحگههایي كه به صورت خشن در ميدانتواقويّ

ها و جایي گروهي مردم، تداوم لشخخخکركشخخخيگرفتن بخازماندگان جنگ، جابهاسخخخارت
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ی اات همان جاموه به گونهافتنخد؛ در بخافت فرهنگ و ادبيّفخاق ميهخای معمتخد اتّجنخگ

های عيني به كمک فرهنگ یک جاموه، كند. این دگرگوني پدید،متفخاوت بروز پيخدا مي

 سازد. پذیر و جذّاب ميدلنن را 

 نن را نداشته باشد تا در ميدان جنگ سرگویي، جرأت ممکن اسخت شاعری یا قصّه

را شخخکنجه دهد؛ مال مردم را  ای را ویران نماید؛ زندانييكسخخي را از بدن جدا كند؛ خانه

هایش، هزور از سخرزمينشخان نوار، نماید؛ امّا در قصاید و قصّ غارت كند یا گروهي را به 

هم برای خودش زیاا و دهد كه بازتاب ميهای خشخخن را چنان هنرمندانه همين واقويّت

بنش و خواندني جلو، نماید. ممر قصخخخاید تگردد و هم برای مناطاانش لذّنشخخخيندل

 های تلني هستند كه یادنورشدیم؟ شاعران درباری غير از روایت واقويّت

ا ی» ،مسوود را در نگر نميریممحمود و سلطانهای سلطانها و لشخکركشياگر جنگ

هجری چهارد، جنگ مشهور نمود،  101هجری تا  090ی هاسخنجر كه بين سالسخلطان

هر  ،تقریاام ،در مدّت سخلطنت سنجر ،( و با این حسخاب11:  1، ج0101)انوری، « اسخت

واقوام  -های خرد و ریزبمذریم از جنگ-است سخال یک جنگ مشهور اتّفاق افتاد، چهار

درباری دیمر را ها شخخاعر خي، منوچهری، انوری و د،چه چيزی قصخخاید عنصخخری، فرّ

 ماند؟ ، غير از موارد نكرشد، چه ميكند و در محتوایشانجذّاب مي

نميزی این قصخاید و مشخالة نهني همين شخاعران، چيزی نيست جز روایت و رنگ

ند؛ اّما به قدرت تنّيلشان، اهرا نداشت ایحشر،خشخونت  خودشخان شخاید جرأت كشتن 

بارترین حملة ممدوح، اند كه  خشخخونتد،جهاني پر از خشخخونت را چنان بازسخخازی نمو

 گردد:مي ای ماندگار در یک زبان پویا و فرهنگتادیل به مقوله

 فسانه گشت و كهن شد حدی  اسکندر

 

 سخنن نو نر كه نو را حلاوتي است دگر 

 (     66: 0111خي سيستاني، )فرّ             

و خشخخونت، غارت و  ، روایتي اسخخت كه خونكند این مطلعچه كسخخي تصخخوّر مي

كند؛ در گری را روایت ميداری و عيّاشخيو برخاسته از این غارتچپاول، اسخارت و برد،
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حالي كه در مااح  تقابل سخخنّت و مدرنيته، نکوهش تکرار و شخخنيدن سخخنن نو، نفي 

شخخخود وگویند، با نن مياز این بيت مدد گرفته« اطلس نو»نما و شخخخنفتن های نخروایت

 بندد.ا ننین ميپيشاني سنن ر

های تنيد، ز حلّه»شخخاید به همين علّت، خشخخونت و غارتي كه گذرا بودند؛ با همين 

شخخخدند و حتّي تادیل به هنجاری برای  ماندگارچنين مخداحخان، « دل و بخافتخه ز جخان

نيافتني برای اكثریّت مردم. این اسخخختحالة زمامداران گردیدند و رؤیایي شخخخدند دسخخخت

 تهای مقطوي را از موقويّ خشخن سياسي در حوزة ادبّيات، خشونتهای فرهنمي پدید،

 ساخت. « درزماني»خارج نمود و ننها را « زمانيهم»

های مقطوي تها، ننسختين پيامدش، الموشدن این واقويّ تشخدن این واقويّدرزماني

نموز است و خواندن برای زمامداران در همة اعصخار اسخت. مطالوة تاریخ بيهقي، عارت

صخخاید فرّخي و انوری تزری  غرور و افتنار كانب. تفاوت نشخخکار این دو حس ، در ق

 گری نن دارد.یک مقطع زماني و از رفتار یک زمامدار، ریشه در نوا متفاوت روایت

كند؛ امّا فّرخي و انوری نن را از بيهقي اتّفاقات خشن را در بستر خودش روایت مي

ر و ریزند كه خوانند، به جای تفکّ ظرا دیمری مي كشند و دراش بيرون ميبستر طايوي

گری، احسخخاس مشخخاركت در این حماسخخة سخخاختة نهن شخخاعر ایجاد حس پرسخخش

گو د،كند و قصيكند. بيهقي در جایما، یک خردورز، استدلال ميپرداز درباری ميقصخيد،

ایي و ناپرسشود؛ ترویج فرهنگ سازد. لذا، پيامد دیمر نن ميميدر جایما، شخاعر تشايه 

: 0190)منتاری، « اجتماعي توايرشخخخد، اسخخختچرایي در جاموة ما به نوعي تقدیر بي»

011)  .  

ها را تادیل به هنجار ای تابوها و ممنوعيتپرداز با چنين اسخختحالهشخخاعران قصخخيد،

بارگي، اسخخخراا كه نوشخخخي، اَمرَدبازی، زنزیرا همين راویان هنری دربار، باد، ،كردندمي

ردند. كارت و لشخکركشخي و جنگ بود را به نحو اسختادانه با جزئيات نقاشي ميپيامد غ

كاست و تمرین و رسيدن به نن را تادیل به این تصخویرسخازی، از قااحت این اعمال مي
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ها را نمود كه طاقات پایين جاموه فقط در خيالشخخخان نن صخخخحنهیخک نرزوی محال مي

 هخم خخخراث نن بخخر بلکخخه نيست؛ اجتماا از متأثر فقط اتادبيّ»نمودند؛ چرا كه: تصور مي

. خخخخددهمي نيز شکل نن به بلکه پردازد؛نمي حيات بازسازی به فقط هنر زیرا گذارد؛مي

 ودخ زندگي سرمش  را هاداستان نفریناننقش و قهرمانان زندگي مردم برخي كخهچنخخان

« ننخدزمي خودكشي به دست ننها ساک به یا شوندمي عاش  هانن شيوة بخه دهند؛مي قرار

   .(060: 0119فکر، )روشن

الموسخازی برخاسخته از چنين كنش توصخيفي، تنها كردارهای فردی سلطان را قابل 

 مستح  است: كند كهای ترسيم ميكند؛ بلکه از او چهر،پيروی نمي
 وگر تو گویي كه درشأنش نیتست رواست

 
 نيم من این را منکور كخخه بخخاشخخخد نن منکَر 

 (     67-66: 0111خي سيستاني، )فرّ        

 :كرد تامحمود اقتضا ميبود؛ شأن سلطانو اگر عصر ظهور پياماران نمذشته

 بوقخخت شخخخا، جهخخان گر پيماری بودی

 

 شخخأن شخخا، اندره دویسخخت نیت بودی ب 

 (     67-66: 0111خي سيستاني، فرّ)        

های شخخود و زیاایيدگرگون ميای نيز واضخخم اسخخت كه صخخور خيال چنين جاموه

شدة ميدان جنگ و رفتار جنمي است: جسخماني و ناز و كرشخمة موشخوق صورت رقي 

این موشخخوقان تر ، عمومام با دهاني كوچک، اندام موزون، كمری باریک و با چالاكي و »

اند، ابروهایشان به كمان، موة ننها اند و چون جزو لشکریان بود،چابکي ویو، وصف شد،

خنجر، زلفشخان به كمند و نماهشخان به ناو  و نيز، تشايه شد، است و صفاتي چون  به

ری گجویي و پرخاشگری، عهدشکني، عربد،گری، جفاپيشمي، غارتخواری، ستمخون

 .  (61: 0117)پارسانسب، « دارند

 زیاایي موشوق كه )تر  لشکری بود،»ت جنمي شميسا نيز اشار، دارد: به این واقويّ

اش به خنجر، شخخود؛ یوني ابروی او به كمان، مو،در یک بافت نگامي مطرح مياسخخت( 

زلفش كمند و نماهش تير اسخخت. عادات او هم همان عادات تركان نگامي اسخخت. یوني 
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گر جوی و پرخاشگر و عهدشخخکن و عربد،گر و جفاپيشخخه و غارتخوار و سخختمخون

 . (00: 0171)شميسا، « است

سخخخياسخخخي اسخخخت؛ -كه مولول دگرگوني ژرا اجتماعي تايير این صخخخورخيال را

لشخخخکریان خود را از  پادشخخخاهان، مومولام: »گيردميالوابدین مؤتمن چنين به تحليل زین

دادند، خانة بزرگان و صخخخدور و همين تركخان مهاجر و اسخخخير و مملو  تشخخخکيل مي

 زیور جمال اینای كه داشتند به ام به نسات جا، و جلال و مرتاهمحتشخمان و امرا و حکّ

زادگان خلخ و طراز نراسخخخته بود. نه تنها به نيروی بازو و سخخخلاح به نماهداری ملک و 

حال در سخخایة سخخنان قد و كمان ابرو و تير عينبلکه در ،گماشخختندت ميتسخخنير بلاد همّ

 كردند. ها نيز حکومت ميغمز، و خنجر موگان بر كشور دل

داشتن غلامان و ون  داشخخت و در خدمتفروشخي بسخيار ردر نن زمان تجارت برد،

ها نفر از رفت... موروا اسخخت كه د،ل و احتشخخام به شخخمار ميمملوكان از لوازم تجمّ

)مؤتمن، « خي بودندسخخيما در خدمت رودكي، عنصخخری و فرّكمر و خوشینغلامان زرّ

0170 :101-100)  . 

شخخهر خودش سخخرزمين وخانوادة خودش بانوی حرم یا شخخهرزاد  وقتي خانمي در

انه خوابة یک مرد بيما پس از اسارت، كنيز یکي از لشکریان بيمانه و مهاجم، همامّ ،باشد

تي دارد و فرزند چنين زندگي و قاتل شخخوهر و پدرش گردد؛ پيداسخخت كه چه وضخخويّ

ه در یا كودكي ك ؛اش پيشاپيش روشن استت روانيمشختركي نيز، سخرنوشخت و وضويّ

امّا اكنون كود  اسيری است و  ،ی والدینش بود، اسختكوچولوخانه و قصخرش شخازد،

شود به شاهد دربار و ساقي سلطان، تا هم بنت با او یار باشخد تادیل ميدرصخورتي كه 

 شراب توارا كند وهم ميل جنسي سلطان و یا یکي از درباریان را ارضا نماید. 

 تمد. پس وضويّ ناخلاق خانوادگي و زناشویي از دل چنين نگم اجتماعي بيرون مي

های نن را دگرگون اجتماعي كه مولول جنگ و لشخخکركشخخي بود؛ فرهنگ و زیرمجموعه

زبان دورة »نمود: سخخاخت و این دگرگوني، زبان نن جاموه را نيز دچار دگردیسخخي ميمي
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سخخخامخانيخان و غزنویان، زائيدة افکار جنمي و حماسخخخي وقت بود و در واقع یک زبان 

با نن سنخ فکر، امکان نداشت ساک رقي  و لطيف و نرامي رفت؛ لشخکری به شخمار مي

بخه وجود نیخد؛ از این رو در الفاظ و عاارات و تركياات نن دور، صخخخلابت و فنامت و 

 .  (106)همان، ص: « باشدهيمنة خاصي موجود مي

اش، نقّ( Giorgio Vasari) «جورجو وازاری»اشخخي ت، ندم را به یاد نقّاین وضخخويّ

اندازد. او به فرمان پاپ یکي از تالارهای واتيکان را نسخخانس ایتاليایي ميخ رمومار و مورّ

ها ليکها ميان كاتونمود. در یکي از جنگ ها مزیّن به نمار،به مناسات قتل عام پروتستان

يست و تر از بدر كم« قتل عام روز سنت بارتولوميو»ها در فرانسه، موسوم به و پروتستان

هزار پروتستان قتل عام شدند. پاپ از شنيدن این سنن چنان تا د، چهارساعت، بين پنج

به وجد نمد كه جشخخن عاادی مفصخخلي تدار  دید و جورجو وازاری را امر نمود تا این 

 .(111: 0197)هراری،  اشي كندبار را نقّصحنة خشونت

 

 موقعيّت شارر -2-2

جایما، و نوعيّت موشوق اهّمّيت ت اجتماعي، موقويّت شاعر نيز در تويين در كنار وضويّ

دارد. اگر شخخاعری مطرود دربار باشخخد؛ شخخورش محتوای اعتراضخخي دارد. این اعترا  

پروری بروز نماید. مانند فردوسي، یا در سخرایي و اسخطور،تواند در سخيمای حماسخهمي

 .  اميدی باشد؛ نگير ناصرخسرونهيليستي و توأم با ناجود و شاه جهت نقد وضويّت مو

كنند و هم عنصری، فّرخي و ميهمين دور، هم فردوسخي و ناصخرخسرو زندگي در

ا محتوای شخخور این شخخاعران همدور،، چنان با همدیمر متفاوت اسخخت كه امّ ،منوچهری

كنند. تفاوت ممدوح ناصرخسرو در گویي هرگرو، دو جهان كاملام متفاوت را روایت مي

ي و یک خو  اسخخت. ناصخخرخسخخرو به برابر ممدوح عنصخخری به اندازة تفاوت یک معنج

در،، تا نخر عمر، حاضر نيست در برابر ممدوح نشدنش در یمماقيمت نوارگي و زنداني

 زند:عنصری سر تمکين فرودنورد و به صدای رسا فریاد مي
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 من ننم كخخه در پخخای خوكخخان نریزم

 

 در لفظ دری راتخي قخيخمخمخر ایخن  

 (001: 0117)ناصرخسرو قاادیاني،    

« خوكان»ورای دربار یکي از مقتدرترین الشخخّ همين جاموه و زمان، عنصخخری ملکدر 

عنصری در دربار سلطان قرابت تام داشت و در مجلسش منصب »عصخر اسخت و متنوّم: 

شد و در بود و در سخفر نيز در زمرة ملتزمين ركاب شخخمرد، ميضخمّ ندیمي با شخاعری 

بدر، یافت و حشمت و مالش بدان مایه یکي از فتوح هندوسختان به د، بيت، صد برد، و 

« ورا لقب گرفتالشخخّ دان زد و از زر نلات خوان سخخاخت و ملکرسخخيد كه از نقر، دیگ

 .  (011: 0117فر، )فروزان

های تحت سخخرزميننقاط ال ياقصخخمحمود، نيز در ركاب ابوالمگفّر و سخخلطانفرّخي 

ر درم و خدم خارج از تصوّ نمود و در ازای هر مدح، تصخرا این دو سلطان را گردش 

 سراید:گونه كه خود ميكرد. نندریافت مي

 مقدار جهان راست ورا نيز كرانست

 دینخارچنخان بنشخخخد مخا را كه بر ما

 

 بنشخخيدن اورا نه كرانسخخت و نه مقدار 

 پيوسخخختخه بود خوارترین چيزی دینار

 (19: 0111خي سيستاني، فرّ)          

ی ات موشخخوق به گونهمحتوای شخخور در كل و نوعيّاین تفاوت موقويّت، در تويين 

ویو، تأثير مستقيم داشت. موشوق فرّخي، عنصری و منوچهری، دیمر محال است زميني 

اش در اختيار سخلطاني باشد كه فقط در نااشخد. شخاعری كه شخور و همة هسختي مونوی

ات را اش چنان توصخخيفل شخخاعرانهكند و تنيّنميز توصخخيف ميعو  پول او را اغراق

نورد. موشوق چنين نماید؛ و مزد این گونه توصخيف را به دسخت ميالحصخول ميممکن

 شاعری چيزی نيست ممر همان موشوق زميني. 
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 شادمانی در غياف مردم -2-3

تفاوت نما، ناصخخرخسخخرو و فرّخي و عنصخخری در بازتاب وضخخويّت زمان خودشخخان كه 

ها از زمان و مکان واحد اسخخت. همه روایتاند؛ یکي از متضخخادترین زیسخختههمزمان مي

اند؛ ولي یکي از وفور نومت، رضخخایت و شخخادماني زیسخختهتحت قلمرو یک سخخلطان مي

 دهد:ت جاموه بيرون ميگوید و دیمری تصویر نیل را از وضويّمردم سنن مي
 شاي تاری، چو بي ساحل دمان پرقير دریایي

 نشخخيب وتود، و بالا همه خاموش و بي جناش

 زمانه رخ به قطران شسته وز رفتن بر نسود،

 

 فلک چون پر زنسرین برگ نيل اندود، صحرایي 

 چو قومي هر یکي مدهوش و درماند، به سودایي

 سخخختش خدای فرد، فردایيكخه گفتي نخافریخد،

 (071: 0117)ناصرخسرو قاادیاني،               

. پسخخت و بلند زندگي بيندناصخخرخسخخرو، جاموه را در قور شخخب یلدای اسخختاداد مي

نمایان نيسخخت؛ همه در سخخکوت سخخهممين، بسخخان مردة متحر ، مدهوش، درماند، و 

، این (José Saramago) اثر جوزا ساراماگو« كوری»های رمان اند و مانند ندمسودایي

 تر نيست. در چنين وضويّف شد، و فردایي متصوّلولند؛ زمان متوقّطرا و نن طرا مي

اند. این جنون، زادة حيرت فلسخخفي ت، رخت بربسخخته و همه سخخودازد،قيرگون، عقلانيّ

 نيست؛ بلکه پيامد خفقان سياسي است. 

سراید. مردم برخلاا نن، فرّخي از رضخایت و شخادماني سخرشخار است و سنن مي

بنش مردم تحت حاكميتش غرق در نومتند. سخخلطان منجي عالم اسخخت. او نه تنها نجات

 كشد و چنان قتلها پشت سر هم لشکر ميدم دیمر سرزميناسخت؛ بلکه برای نجات مر

شود و شهرهای شدگان گلمون ميو غارت را، مي اندازد كه دشت و دمن از خون كشته

 گردد. نباد در یک چشم به هم زدن به ویرانه مادّل مي

ا كشد؛ بلکه، هركه را بميرا پرست شدن جهان، نه تنها بتناجي شخاعر برای بهشتي

گذراند. تصخخویری را كه ناصخخرخسخخرو از جاموه در اند  منالفت كند؛ از دم تيغ مياو 

كند. او در م ميمحمود مجسّدهد؛ فرّخي در مرگ سخلطانمحمود ارایه ميحيات سخلطان



 14 ة، شمار4111تابرتان ، دومبيرت و  سال ،نامهکاوشفصۀنام  رۀمی  411

 

پر بانگ و »ها را بيند و خانهمي« پرشخخاب و تار»جهان را  ،محمودنامة سخخلطانسخخوگ

 «:خروش
 من دیدم پارشهر غزنين نه همان است كه 

 ها بينم پر نوحه و پر بانگ و خروشخانه

 

 چه فتاد، اسخخت كه امسخخال دگرگون شخخد، كار 

 نوحخه و بانگ و خروشخخخي كه كند روح فمار

 (91: 0171سيستاني، )فرّخي                    

ت راوی دارد. یک راوی كه مي و بهشخختي از این دور،، ریشخخه در موقويّروایت جهنّ

سخخخراید و راوی دیمر در غاار غربت، وجودش را درهم تنيد، و حاسخخخيه ميدر یممان، 

وی را در »كند و به گفتة رشخخيد وطواط كه وار عشخخ  جسخخماني تجربه ميكاخ، زئوس

( ولي از 011: 0171)صخخاور، « كندسخخننو سخخهل و ممتنع با ابونواس و بحتری برابر مي

 مند است:بارگي دلش، از خدا گلههوس
 گروگان عش  چندین جای مرا دلي اسخت

 

 تر از دل من دل نيخافریخد، خدایعجخب 

 (110: 0171سيستاني، )فرّخي             

گر ات گزارشادبيّ »ها است: این دو روایت متوار  مصخداق سخنن ماركسخيسخت 

 (.01: 0117كلو، )عسکری حسن« ت اجتماعي استصریم واقويّ

كانب اسخخت. یا به توايری، شادی  ت این اسخت كه شخادی این دور،، شخادیواقويّ 

ي كه به تت حاكم اسخخت. اقليّشخخادی اقليّ ر ادبيّات این دور،، بازتاب دهندةبازتاب یافته د

كند. این شخادماني، روایت قصر جموي نمایندگي نمي وجه از روح جموي و خاطرةهيچ

 صخخخاوحيگر، بزم لشخخخکر غارتنميز تقيموفّو قندیل، داغما، سخخخلطان، پایان مأموریت 

ان شخخاند كه به یعمن زیاایيلب تركي و اسخخيران جنميسخخلطان در محضخخر غلامان بيجاد،

 اند. یا این شادمانيشدن در محضر سلطان را پيدا نمود،فروخته نشخد، و شانس استندام

م از این وضوّيت است. از دریافت صله، لمن و گویای احسخاس شخاعری است كه متنوّ

اَمرَدان و  ،خوان و ظروفش از زر. پس از هر لشخخخکركشخخخي اش از نقر، اسخخخت ونفتابه

شخخخونخخد و پس از شخخخخا، در برخورداری از نومخخات بخخادنورد،، كنيزانش تجخخدیخخد مي
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كنندة دستما، تاليااتي حکومت نید. زیرا او ادار،شمارميبرخوردارترین فرد در جاموه به

 پادشا، است.

نشين گا، در قاعدة هرم تهاست. هيچشخادماني این دور،، در هرم جاموه شناور بود، 

های هرم جاموه بود، است. یکي از ویوگي برایشد، نيز نشخد، اسخت. غرور كانب خل 

جوامع اسخختادادی، این اسخخت كه نکات و بدبنتي، فقر و ناداری، اسخخارت و ویراني، در 

های كانب و سخخخرایيا حماسخخخهكند. امّگيرد و رنج خل  ميقخاعخدة جخاموخه قرباني مي

افتنارنفریني، برخورداری از نومات و رفا، اقتصخخادی، نصخخيب طاقات بالای هرم جاموه 

 است.

 

 جایگاه معروز -2-1

ونه كه گبيني است. ننت درباری ننان، شخأن موشوق قابل پيشبا چنين شخاعران و موقويّ

ندام كه ایا تركان زیااروی بودند و یا اسيران و غلامان سيمين  گفته شد؛ موشوقان مومولام

 فروشان فروخته نشوند و به خاطر تزئينكرد تا در بازار برد،شخان ننان را بيمه ميزیاایي

 نرایي كنند.ها بزمم و شریک قدرت در كاخبزم شاهان، فرماندهان لشکر و شاعران متنوّ

ه ا نشخخخان بود و الّاین موشخخخوقان، فقط یک كارت برای بازی داشخخختند و نن زیاایي

ت بود و نه سخخخرّ و حکمت موشخخخوقان شخخخاعران يّشخخخان دارای اهمّماعيجخایمخا، اجت

مشخرب قرون ششم، هفتم و هشتم را داشتند. كه با نماهي، عاش  را از همه چيز صخوفي

 ساخت. كرد و برای یک حيات نوین نماد، ميتهي مي

ن و عارفان ناود تا در سخخيمای موشخخوق سخخاک خراسخخاني، مانند موشخخوق صخخوفيا

شناختي خودش را در سه جمله ظاهر شخود و هسختي انسان و نما، انسانتاریزی شخمس

گونه خط نوشخختي؛ یکي او خواندی، لاغير، یکي را هم او اط سخخهنن خطّ»خلاصخخه نماید: 

الزماني، )صخخاحب «م منمخواندی، هم غير؛ یکي نه او خواندی، نه غير او؛ نن خط سخخوّ
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داد بلکه از هر شخخخ  را هيچ چيز نميهيروگليفو نخاخوانخا، عا این خطّ .(19-01: 0169

 كرد. چيزی كه داشت؛ تهي مي

او در كنار سخخخلطان  تر بود؛ زیراپخایمخا، اجتماعي شخخخاعر از موشخخخوق زميني بلند 

و به منگور حظّ بصخخر از  شخخدمينشخسخخت و موشخوق به خدمتکاری شخخاعر مشخاول مي

فت و گا، با ص جوشد؛ گا، به شکل یک كارگر، گا، با صفت جنگموشخوق اسختفاد، مي

ت رابطة عاش  و موشوق نيز یک رابطة از بالا به پایين بود، و عاش  موشخوق. پس نوعيّ

گونه كه در شرح رفتار فرّخي با كرد. ننخواسخت با موشخوق رفتار ميطور دلش مي هر

قهر و ناز داشته زود كرد، و یا سر اگر گاهي موشوق نهنگ سفر مي»اند: موشخوقش گفته

رویان دیمر فرو های نتشخخخين ما،گرفتخه یا سخخخوز هجران او را با بوسخخخهميبردل از او 

ی را بهتر از او شرح نکرد، است؛ ننها كه نشخاند،، شاید هيچ شاعری مواني عش  مادّمي

ران دارند و از نومت جواني و نشاط برخوردارند و هموار، جو و طاوي هوسدل عشرت

برند و او را مگهر شادی و خوشي ذّت فراوان ميشخادكام و شخادخوارند؛ از تازّلات او ل

او اشخخواری  تر شخخاعری... به اندازةدانند؛ حقيقت نيز همين اسخخت؛ چه به راسخختي كممي

   .(101: 0170)مؤتمن، « انميز و نشاط نور سرود، استطرب

نمود: همچنان جایما، عاش  و موشوق را در دو قالب شوری، دچار دگردیسي مي و

 (.101: 0170)مؤتمن، « ات موشوق قهرمان استعاش  و در غزليّ لاتدر تازّ»

سخخخت در برابر چون و چراگر بيموشخخخوق زميني در سخخخاخک خراسخخخاني، تمکين

ضي رود یا بنا به بوافتد كه موشوق به سفر ميفاق مياتّ ،های عاش . فقط گاهيخواست

وقت، عاشخخخ   گردد. در ایننمدهای دیمر، او مجاور به جداشخخخدن از عاشخخخ  ميپيش

 گزیند:بلادرنگ، موشوق دیمری بر مي
 مرا دلي اسخخت گروگان عش  چندین جای

 دلم یکي و در او عخخاشخخخقي گرو، گرو،

 ام كه چندینشخخخمفخت و خير، فرو مخاند،

 تر از دل من دل نيخخافریخخد، خخخدایعجخخب 

 تو در جهخخان چو دل من دلي دگر بنمخخای

 دل انخدر بخاری چمونخه یخابد جایبخه یخک 
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 تر دلي از عاشقي ملول شوددل عش  حری 

 

 دلم همي نشخخخود، وای از این دل من وای

 (111-110: 0171سيستاني، )فرّخي           

           ای هخخای اسخخخطور،بخخازیورزی زميني، انسخخخان را بخخه یخخاد هوسگونخخه عشخخخ این

ان خدای خدایان... بدانچه كه در قلمرو خدای»اندازد: مي -خخدای خدایان یونان- زئوس

چيز به اندازة زن و عش  ا به هيچامّ ،گذشخت؛ علاقة بسخياری داشتو در روی زمين مي

علاقه نداشخخت. بدین جهت زندگي خدایي او نن قدر با ماجراهای منتلف عاشخخقانه در 

)شفا، « رسخدمان به پای نن نميژوان و كازانوای خودزندگي دون يحتنمينته اسخت كه 

0111 :01).   

 ورزی:ا عش فرّخي پيرامون تنوّباز هم سنن 

 یدن هر روز مرا عشخخخ  نمخاری بخه در

 سخخنگ باندمور در به دو سخخه قفل گران

 

 یخخدن در ،در بخخازكنخخد نخخاگخخه و گسخخختخخاخ 

 جویخد و چون مورچخه از خخا  برایدر،

 (011: 0170)مؤتمن،                        

 پيشمي وبا طاع عاش خدای خدایان، : »تواند باشخدميزئوس  یادنور چنين هوسخي

ا در امّ  ،ناپذیر خود، دسخت رد به سخينة هيچ كدام از زیاارویان نسمان نمذاشتخسختمي

: 0111)شفا، « های عاشقانه چندبار هم شکست خوردها و كامروایياین سخلسله پيروزی

01)  . 

ه به گونمنوچهری در ابيات نیل، حسّ تملّک و نما، تحقيرنميز نسخخات به زن را این

 كشد:تصویر مي
 گوید كه شما دختركان را چه رسيد است

 ه بزادمتخخان گفخت كخخه من بچّخختخا مخادر

 قفلي بخخه در بخخاا شخخخمخخا بر بنهخخادم

 

 رخسخار شخما پردگيان را كه بدید است... 

 داشخخخت فتادماز بهر شخخخمخا من بخه نمخه

 درهخای شخخخمخا هفتخه به هفته نمشخخخادم

 (010: 0171)منوچهری دامااني،           

دهد كه دیمر علاقة دو طرفه و ناز با بيان ابيات نتي، به وضخخوح توضخخيم ميفرّخي 

 موشوقي در كار نيست. بلکه یک طرا عاش  مالک است و یک طرا موشوق مملو : 
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 نشخخختي كردم بخخا دوسخخخت پس از جنخخگ دراز

 خواستزانچه كرد، است پشيمان شد و عذر همه
 دوش نخخاگخخا، رسخخخخيخخدم بخخه در حخخجخخرة او

 جهان خدمت تو بوسخخخة تسخخختگفتم ای جان 

 شادمان گشت و دو رخسارة چون گل بفروخت

 

 هم بخخدان شخخخرط كخخه بخخا من نکنخخد دیمر نخخاز 
 عخخذر پخخذرفخختخخم و دل در كخخف او دادم بخخاز...
 چخون مخرا دیخخد بخنخنخخدیخخد و مخخرا برد نمخخاز

 چخخه شخخخوی رنجخخه بخخه خم دادن بخخالخخای دراز...

 زیر لخب گفخت كخه احسخخخنت و ز، ای بند، نواز
 (111: 0171سيستاني،)فرّخي                      

كشخي جسخماني از كسخخي كه و درماندگي اسخت و بهر،« نوازیبند،»اینجا سخنن از 

های شاعر متنوّم ندارد. كسي كه حتي خم شدنش ای جز تسخليم در برابر خواسختچار،

 ،نمخایخد و فقط كافي اسخخختضخخخروری ميرد نمخاز( برای شخخخاعر، تشخخخریفخات غير)ب

 را به نحو احسن انجام دهد.اش گزاریخدمت

د زنوار نهيب مينلود و واسوختكند و عتابمنوچهری، نشخکارا به ثروتش فنر مي

 كند:مي« مدارا»كار « درم»كشم؛ چون را نميو كه ناز ت
 دهم دل به تو منه را و نو كشخخم ناز ته ن

 بخخه مخخدارا دل تو نرم كنم و نخر كخخار

 

 نشخخخود...تخا مرا دوسخخختي و مهر تو پيدا  

 بخخه درم نرم كنم گر بخخه مخخدارا نشخخخود

 (11: 0171)منوچهری دامااني،            

گونخه رفتخار بخا موشخخخوق زميني، حتي با نن مويارهایي كه افلاطون در رسخخخالة این

همچنين اگر جواني »گيرد تطاب  ندارد: اش برای عاشخ  و موشوق در نگر مي«ضخيافت»

یا در برابر زورمندان پایداری نورزد؛ همه او را به برای مال و جا، تسخخليم عاشخخ  شخخود 

 .(011تا: )افلاطون، بي« زیرا هيچ یک از نن چيزها پایدار نيسخخت ،نمرنددیدة حقارت مي

حال ننکه افلاطون در جای دیمر همين رسخاله، نشخکارا به تنوا عشخخ  جسخخماني اشار، 

نن چون نردباني فرا روید و ف نشخخوید؛ بلکه از در عشخخ  به زیاایي یک بدن متوقّ»دارد: 

ا، )شميس« مي به بودی و سخرانجام به همة اشکال جميله برسيدمي و از دوّاز یکي به دوّ

0110 :11-10)  . 
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وقتي وضخويّت جاموه جنمي باشد؛ لشکر حرا اول و نخر را در تويين سرنوشت مردم 

بداند؛ پيامدهای اجتماعي و فرهنمي  بزنخد و زمامدار، بقا و اقتدارش را در گرو لشخخخکر

 گری است.تي نيز جنمي و سپاهيچنين وضويّ

ورزی این دور، اسخخت. الاته در قرون بودی یکي از این پيامدها، اَمرَدبازی در عشخخ 

هایي فراوان از اَمرَدبازی را داریم و همچنان اسخخختفاد، از نمادهای جنمي در نيز ما نمونه

به حساب سنت رایج در بين شاعران گذاشت. ولي باز هم  شودصخورخيال كه نن را مي

، همين تت گردد و منشأ این سنّت باید یک منشخأ داشخته باشخد تا تادیل به سنّاین سخنّ

 ت اجتماعي قرون چهارم و پنجم است. وضويّ

- موشوق تازّلات در غالب موارد مرد است. این وضع»شخميسخا:  سخيروسبه باور 

ن شخخخور بزرگاني چودر  حتيماند. ميبودها در كل غزل فارسخخخي باقي  -ه با تودیليالاتّ

ا، )شميس« حافظ و سخودی نيز غالاام با صخفات و حالات این موشوق مذكر مواجه هستيم

0171 :06)  . 

اش، در قرون چهارم و پنجم هجری، نه تنها نکوهيد، سخخرایي به شخخکل وقيحانهاَمرَد

ل سخخرودند و در محافحکيماني بود كه در مدح سخخلاطين ميناود بلکه تشخخايب قصخخاید 

ت سخخلطان، به عنوان قلمروو تحت حاكميّگردید. سخخپس به اقصخخا نقاط رسخخمي انشخخاد مي

 شد:مرامنامة ننامان زمان در تأیيد سلطان و رضایت از او تکثير مي
 لبدوسخخت دارم كود  سخخيمين بر بيجاد،

 زخاصه با روی سپيد و پا  چون تابند، رو

 

 هركجا ز ایشخخخان یکي دیدی مرا ننجا طلب 

 خاصخه با موی سيا، و تير، چون تاریک شب...

 (1-0: 0171سيستاني، )فرّخي                  

داا ننگ بر پيشخخخاني »ابيخات فوق، در قرن چهخاردهم هجری به مونای واقوي كلمه 

از زبان كسي جاری وار در قرن پنجم هجری ا این سننان اروتيکاست. امّ« ادب فارسي

شخخد، اسخخت كه در دربار از شخخأن بلند و طاع رسخخای شخخاعرانمي برخوردار بود، اسخخت. 
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جالب »محمود بود و در سفر و حضر ندیم او. شخاعری كه مورّخ منگوم كارنامة سخلطان

جزو تشخايب قصاید مدحي هستند كه در حضور شا، و  این اسخت كه این ابيات مومولام

 شد، است. ت ميبزرگان در دربار قرائ

بلکه شاعر نشکارا به  ،در این نوا اشخوار فقط صخحات از عشخ  و عاشخقي نيسخت

اشخار، كرد، و پس از وصف این گونه مسایل به اسم شا، یا ممدوح خود  هایيتوصخيف

 .  (07-06: 0110تنل  كرد، است )شميسا، 

 سراید:محمود در وصف موشوق مذكر چنين ميالشورای دربار سلطانعنصری ملک
 رامش افزایي كند وقتي كه در مجلس بود

 

 لشخخخکر نرایي كنخد وقتي كه در ميدان بود 

 (111: 0170)مؤتمن،                          

ورزی تنها در سطوح شاعران وجود نداشت؛ بلکه خود سلطان، مرّوج این نوا عش 

صلات گران بها به محمود شخورا را با بنشخودن سخلطان»و مشخوّق این كار بود، اسخت: 

نمودند. غضایری رازی به سخرودن اشخواری در وصخف محاوب نوخط شخان تشوی  مي

سخرایي خویش، در وصف ایاز بنا به دستور محمود و دریافت صله ضمن موضخوا غزل

 كند:گونه اشار، ميیک قصيدة طولاني بدین

 مرا دو بيخخت بفرمود شخخخهریخخار جهخخان

 دو بخخدر، زر بفرسخخختخخاد و دو هزار درم

 زبانچو نفتاب شخخدم در جهان گشخخاد،

 هخزار بخود و هخزار دگر ملخخک بفزود

 

 بر نن صخخخنوبر عنار عذار مشخخخکين خال 

 به رغم حاسخخد و تيمار بدسخخمال و نکال

 المخخالبخدل چو داد دو بيخخت مرا دو بيخخت

 ز یک غزل كه زمن خواست بر لطيف غزال

 (60: 0171)شميسا،                          

)زر و نقر،( ناود بلکه شامل ثروت  ت، ثروت شاعر تنها ثروت صامتبا این وضخويّ

 (. 61گشت )همان: )كنيز و غلام( نيز مي مصوت

بلکه یک امر عادی بود و در  شخخد،ورزی به اَمرَدان، یک انحراا شخخمرد، نميعشخخ 

محمود با ابوالوااس فضل بن گونه كه رابطة سلطانرواج داشت. ننمحمود، دربار سلطان

سال وزیر او بود؛ بر سر غلامي تير، گردید. وزیر، غلامي داشت احمد اسخفرایني كه هفد،
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داد. در نتيجه وزیر بركنار ا وزیر به این خواست تن نميخواسخت؛ امّو سخلطان نن را مي

 دادشخخد و سخخرانجام خودش نيز در زیر شخخکنجه جان گردید؛ تمام اموال او مصخخادر، 

   .(161-160: 0171)یوسفي، 

یا غلامي به نام طارل كه نن را از تركسخختان، خاتون ارسخخلان به نام محمود فرسخختاد، 

هشت غلامي  داشت و جزء هفتمحمود پس از ایاز او را سنت گرامي ميبود و سلطان

جالس عيش و طرب، نمود. یک روز در یکي از مگری سخخخلطان را ميبودند كه سخخخاقي

 كرد. گری ميد و این غلام ساقي، اميریوسف، نشسته بوسلطان با برادرش

نمود كه همه از اميریوسخف، چنان شخيفتة طارل گردید، بود و به او اظهار عش  مي

د ز. سلطان چند بار خود را به تاافله این وضويّت شد، بودندمحمود متوجّجمله سلطان

 برادرشنا  گردید و به ا نشد. در نهایت محمود غضبه گردد امّتا شاید برادرش متوجّ

ت پدرم ناودی كه گفته بود یوسخخف ماندی و وصخخيّگفت اگر از كوچکي در نزد من نمي

ز این ا كردم. حالا این غلام را به تو بنشخخيدم؛ منرا به تو سخخپردم. تو را سخخنت تنايه مي

 .  (011-010) همان:  گونه غلامان فراوان دارم

 شد و بوضيپنداشته ميحتي در نن روزگار، مواشرت و ماازلت با زنان نوعي ننگ 

شا، در باب دانسختند. در تذكرة دولتمواشخرت با زن را دون شخأن خود مي شخاعراناز 

و خواجه اوحد »گوید: فنرالدّین اوحد مستوفي كه مرد حکيم و متصوّا بود، است مي

كردند. در موذرت یکي از ایشخخخان این قطوه را جموي مصخخخاحاخان بخه تأهّل دلالت مي

 فرماید:مي
 ل زن هرچنخد باشخخخد پيش مرد كامجویوصخخخ

 گيرد از ننکليک با او شخمع صحات در نمي

 

 روح و راحت را كفيل و عيش و عشرت را ضمان 
 گویم او از ریسخخمانمن سخخنن از نسخخمان مي

                                                           (117: 0111)دولتشا،،                           

ت كه در سخاک خراسخاني موشخوق اغلب مرد بود، است؛ منابع و بيان این واقويّ در

جا به خاطر جلوگيری از اطالة سخخنن از ادامة این بح  شخخواهد فراوان اسخخت. در این

 .كنيمجلوگيری مي
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   بودن معروزممۀوک -2-1

تن گفت موشوق در تازّلات سه شاعر مورد بح ، سننبا روشخن شدن جایما، و جنسيّ

یک نکتة »گيرد. بودن موشخخخوق ميگردد و جایش را مملو از ناز موشخخخوق، منتفي مي

به هرحال بردة شاعر )مالک( بود، است.  -كنيز یا غلام-بسيار مهم این است كه موشوق 

غلامان »زیرا:  ،(00: 0171)شميسا، « یوني در واقع حکم كلفت یا نوكر او را داشته است

شخخدند؛ ملک خاص و در اختيار ه به این گرو، بنشخخيد، ميو كنيزكاني كه به عنوان صخخل

ایشخخان بودند و در رابطة مالک و مملو  جز امر و اطاعت چيزی كه مایة رنج و حرمان 

« نید و اگر رنجي هسخخت برای مملو  مجاور اسخخت نه مالک منتارشخخود به وجود نمي

 .  (017: 0171)صاور، 

های مفتوحه بود نوردن اسير از سرزمينبودن موشوق در تازّل، ت اصخلي مملو علّ

محمود ماندند؛ به مركز قدرت سخخخلطانكخه پس از جنگ و غارت، كسخخخاني كه زند، مي

داشت و یا به شاعران و سرداران رویانشان را در دربار نما، ميگردیدند. خوشمنتقل مي

هند  از دیار محمودچون سلطان»فروختند. ه را به تاجران برد، ميبنشخيد و بقيّسخپا، مي

گشخخت و چندان برد، بياورد كه منصخخور با اموال موفور و نفائس نامحصخخور بازر و مگفّ

نزدیک بود مشخخخارب و مشخخخارا غزنه بر ایشخخخان تنگ نید و معكل و مطاعم نن نواحي 

ار روی به غزنه نوردند و چندان برد، به بدیشخان وفا نکند و از اقاصخي اقطار اصناا تجّ

شخخان بر عدد حرائر و احرار زیادتي هر و عراق بردند كه عددالنّراءاطراا خراسخخان و ماو

( یا 109: 0110)جرفادقاني، « گشخختكرد و مردم سخخپيدچهر، در ميان شخخان گم ميمي

چندان غنيمت و برد، یافتند كه قيمت برد، از د، »گونه كه در تاریخ گزید، نمد، است: نن

)مسخختوفي قزویني، « غزنين باز سخختاننددادند تا در درم نمذشخخت و غنيمت به نيمه مي

0119 :190)  . 
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ها با این فراواني و تركيب اجااری نن با ساكنان بومي، ساختار و مناساات ورود برد،

ریزی نمود. فردوسخخخي این جاموه را دگرگون كرد و یک شخخخکل هندسخخخي جدید را پي

 تركيب ناهممون را به زیاایي بيان نمود، است:

 ز تخخازیخخانا تخخر  و و يایخخرانخخاز 

 نخخه دهقخخان نخخه تر  و نخخه تخخازی بود

 

 نخخوادی پخخدیخخد نمخخد انخخدر مخخيخخان 

 هخخا بخخه كخخردار بخخازی بخخودسخخخخنخخن

 (                                                          0101: 0191)فردوسي،                    

دید جایجاد مناسخاات اجتماعي جدید كه ماتني بر لشکركشي و غارت بود؛ فرهنگ 

را ایجخخاد نمود و شخخخور دربخخاری یکي از نمودهخخای چنين فرهنمي بود. فرهنمي كخخه 

ورزی در های اخلاقي در نن تادیل به هنجار گردید؛ در این ميان، سخاحت عش نکوهيد،

 یافت.ل حد مالک و مملو  تنزّ

خت ت نيز از ميان رتي، نه تنها علای  عاطفي مسخ شد؛ بلکه عقلانيّ در چنين وضخويّ

گردید. رحمانه و با قسخخاوت تمام قلع و قمع ميهای خردگرا، بيربسخخت؛ چون جریانب

فت رت سلاطين غزنوی از بين ميگوشة قلمرو حاكميّموتزليان و اسخماعيليان، در گوشخه

بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگان »شد. تنها در یک مورد: شخان به نتش كشيد، ميو نثار

دوخت و به غزنين فرستاد و مقدار  بهری را در پوست گاوخت كشيدند و دیلم را بر در

پنجا خروار دفتر روافض و باطنينان و فلاسخخخفه از سخخخراهای ایشخخخان بيرون نورد و زیر 

محمود نن وقت كرد با ایشان ها نوینتمان بفرمود سوختن... و این موامله سلطاندرخت

ایشان درست گشت و به سيرتي ئمة شخهر حاضخر كرد و بدمذهاي و بدكه همه علما و ا

 .  (071: 0171)یوسفي، « زبان خود موترا شدند

ف ها به توصيتر نمود، بود و خلاقيّ گری، همه سطوح زندگي را متأثّسياست غارت

ت بسخيج گردید، بودند. در جنگ پيشاور و شکست جيپال، چندان و تمجيد این وضخويّ

 گوید:چنين ميمحمود افتاد كه عنصری در وصفش غنيمت به چنگ سلطان
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 یخخار عجماز نن غنيمخخت كخخعورد شخخخهر

 

 كسخخخي درسخخخخت نخخدانخخد جز ایزد داور 

 (                                                          11: 0161عنصری، )                       

 و یا یا پانزد، خان، دوازد،ت سخخلطنت خودش، بنا به گفتة مورّمحمود در مدّسخخلطان

كه كمترین پيامد نن را -ها را بار به هند حمله نمود. عنصخخخری این لشخخخکركشخخخيهفد،

چنين تصخخخویرسخخخازی  -كنند، بيان مياش نقل شخخخدگونه كه در فوق چکيد،خان ننمورّ

 كند:مي

 گيا، هند همه عود گشخخت و داروگشت

 

 ز بهر ننکخه تو هرسخخخال انخدر او گذری 

 (                                                          000همان: )                                 

ت این دور، را نيز متأثر نمود و عاش  را در مقام قهرمان ت اجتماعي، ادبيّااین وضويّ

در قرن پنجم هجری، شور غنایي گاهي لحني حماسي »و با لحن حماسي ظاهر ساخت: 

)رسخختمارفسخخایي، « یابدن زورنور ميورزی خود را قهرمادارد و شخخاعر حتّي در عشخخ 

0171 :017)  . 

، موشوق مملوكيّت جاموه اسخت. ضمن این كه ای ازلذا، مملوكيّت موشخوق گوشخه

شخاعران دربار و دیمر زانة صخاحاان قدرت و اقمار قدرت )مشخمول لطف و نما، مهرور

 قرارگرفتنرسخخيدن و مورد خشخخونت شخخان، مانع به قتلندیمان( بودند و زیاایي ظاهری

شخخد و یا از دیمر گردید. وای به حال مردماني كه تهمت بدمذهاي به ایشخخان زد، ميمي

 شدند.ها به بردگي گرفته ميسرزمين

  

 ورزیع در ررقتنوّ -2-1

ا ریشخخه در ورزی رو به رو هسخختيم. این تنوّا در عشخخ در سخخاک خراسخخاني، ما با تنوّ

ی هم شاعر درباری و هم ممدوح، از نومات مادّ بودن شخاعر در مقام عاشخ  دارد. ممتنوّ

ید گرداند. برخورداری از مزایای زندگي و وفور غلامان و كنيزان باع  ميبرخوردار بود،

بسا كه در این مجالس عيش و سرور، ممدوحان از سر »ورزی تنوا پدیدنید. تا در عش 
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خوردن پنج نمام ميكه مسخخوود هاند. چنانبنشخخيد،بها مينشخخاط و مسخختي صخخلات گران

 «خوردن یابند زرگوید: از تو به مياشخختروار دینار داد، اسخخت و به محمد بن محمود مي

 . (01: 0171)یوسفي، 

محمود همراهش بود. بودن با سخخلطان در سفرهای فرّخي در اكثر سخفرهای سخلطان

دهندة شخخد و نشخخانميكه برای موكاان شخخا،، امتياز مونوی شخخمرد،جنمي، علاو، بر این

برای  ها بود؛ از نما، مادی نيز سخخود فراوانيبودن این ندمدادن شخخا، به ننان و مهماهمّيّت

شد، بها ارزان ميها چيزهای گراننصوص كه در این هنمامهب»شاعران به همرا، داشت. 

فروختند. و هر یکي از نحاد لشکر كه ...یک خانه بردگان نو نیين را به د، درم ميچندان

داشخخته اند. صخخد بلکه زیاد، برد، ميمحمود( صخخد و دوصخخد و سخخهالدوله )سخخلطاننیمي

  .(09)همان: « رسيد،كه هر جمال و حمال و كناس و نناس به خواجمي ميچنان

 فرّخي»نمار را نيز داشخخت: خي علاو، بر شخخاعری نقش یک تاریخدر این سخفرها، فرّ

كرد، است تا ناظری ساد،... ی عمل ميبرداردر این سفرهای جنمي، بيشتر همچون فيلم

وید و گكشد. از اسيران ميای تصخوركردني به تصویر ميهای جنگ را به گونهنيز ميدان

ها قدری اغراق شخخخاعرانه وجود دارد؛ بنش چمونمي رفتخار با ننان، اگرچه در همة نن

، لطانيه)سخخ« ماند، بر اسخخاس واقع اسخخت و حقيقتهای باقيها بر طا  تاریخاصخخلي نن

 شود:ورزی نيز محسوب مياین فرّخيو مورّخ، نمادی از تنوا در عش  .(001: 0191
 شن  نايد غذای روح سماا است و ننو

 نايخد تلخ و سخخخماا حزین و روی نکو

 دید، این سه فرمودستمرا طايب جهان

 

 گشخخخایخوشخخخا نايد كهن با سخخخماا طاع 

 چيز بود مردم جهخخان را رایبخخدین سخخخه

 مخایخه را همي فرمایگرانتو دوسخخختخان 

 (                                                          16: 0171)یوسفي،                         

، اسختفادة شخاعرانه از شخراب نيست؛ تا چون نگامي وصف «نايد تلخ»منگور از این 

 باد، كند و در پایان سوگند بنورد كه لب به باد، نيالود، و خود را تارئه كند: 
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 اموگخخرنخخه بخخه ایخخزد كخخه تخخا بخخود،

 كخخام گخر از مي شخخخخدم هرگز نلود،

 

 امبخخه مخخي دامخخن لخخب نخخيخخالخخود، 

 خخخدا بخخاد بخخر مخخن حخخرام لخخالحخخ

 (                                                          16: 0101فنرالزماني قزویني، )          

تي در یا وق نامة خودنوشت.بلکه تايين زیسختن عادی شاعر است و یک نوا زندگي

روشن است كه شاعر « خوردیم در غلطيم هر یک با نمارینيچو مي»گوید: ای ميقصيد،

 كند:از هدایا و صلات است و هردم عش  تاز، ميبرخوردار 
 عشخخخخ  را بخخاز تخخاز، بخخایخخد كخخرد

 هخخا گخخویانخخدریخن عشخخخ  نخو غخخزل

 

 عخخاشخخخخقخخي را بخخه سخخخخاز دیخخمخخر بخخار 

 گخخان بخخمخخذارپخخس بخخه گخخوش خخخدای

 (                                                          019: 0171یوسفي، )                      

ضي گونه كه برای بواز عش  برای فرّخي، یک تفنّن شاعرانه نيست؛ ننگفتن سخنن

اگر عش  را از كلام شاعران بزدایند؛ دیمر ننان »شد كه: شخاعران بود، اسخت یا تصوّر مي

بلکه  ،(191: 0191)گيلاني، « ماندچيزی برای گفتن ندارند و زبان ننان از حركت باز مي

 است.یستهزی وقيحانه مياربه است كه با نن به گونهگفتن از عش  برای فرّخي، بيان تج

 

 گيرینتيله -3

شخخدة زندگي اجتماعي اسخخت. این نوا ورزی زميني، صخخورت عاطفي و تلطيفعشخخ 

دهد و از طرفي، نوعّيت سخو، مناساات حاكم بر جاموه را نمایش ميورزی، از یکعشخ 

سي عای فوق به كرشد، تا ادّسويدر این نوشتار، . كندشخنصيت عاش  را بازگشایي مي

ورزی زميني به عنوان یک المو در شناخت هنجارهای جاموه بنشخيند و از طرفي، عشخ 

شود نه این كه صرفام ابراز احساسات منتزا از مناساات جاموه وانمود گردد. مدنگر گرفته

فتاری ر ، فقط گفتمان عاطفي نيسخخت؛ بلکه، بازتابي از یک نمرش انسخخاني و«ناز و نياز»

 نید.شمارمينيز به
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ر شخخود؛ این پندا، تنها، ادبيّات رسخخمي قصخخر ناود، و اگر چنين پنداشخختهگویيتک

فروكاسخخت گسخخترة خودكاممي در یک سخخاحت اسخخت. حال ننکه چنين روشخخي، در 

بي و ادگری، بيتي، پرسشگوشخة زندگي ما حضخور داشته است. در چنين وضويّگوشخه

ها صدور فرمان و فتوا در جهت خاموشي و پاسخ پرسش شخود وگسختاخي پنداشخته مي

 ر.گحتي نابودی پرسند، است؛ نه برخورد عقلاني با پرسش و نما، انساني به پرسش

یابي ورزی مسخختادانه، ریشخخههای چنين عشخخ تدر این نوشخختار، در حد ممکن، علّ

های ممتد جنگ ي جاموه. این دگرگوني، مولولتاييرات كلّ( 0انخد كه عاارتند از: شخخخد،

ها و ایجاد مناساات جدید زناشویي و های اجتماعي، اسخيرگرفتنجایي گرو،بود، و جابه

ت خود شخخاعر و در دربار موقويّ (1 ؛اسخختها را در پي داشخختهورزی با این گرو،عشخخ 

بودن شاعران متنوّم (1 ؛ورزی مرد به مردعش ( 0 ؛بودن موشخوقمملو  (1 ؛زیسختن او

فخخاق هخخای دیمر زنخخدگي فردی و اجتمخخاعي نيز اتّرفتخخاری، در سخخخاحخخت دربخخار. چنين

اسخت. ولي پووا  نن در ادبيّات به دو گونة متضخاد )ستایش و نکوهش( شنيد، افتاد،مي

 .استكرد،بودن جاموه را روایت ميشد. این دو روایت متضاد، دو قطايمي

 

 نوشتپی
 شد، كه از قرن نهم هجریبا محتوای غنایي مي سرایي، مربوط شورهایيتواير سخميّه مومولام -0

 خورد.در شورهایي پس از قرن ششم نيز به چشم مي هرچنداند. به بود سرود، شد،

 

 منابع

 هااع ( کتاف

تا(، دورة نثار افلاطون، رجمة محمدحسخن لطفي و رضخاكاویاني، شركت افلاطون )بي. 0

 سهامي انتشارات خوارزمي.
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ها، به ها و رباعيها، قطوهها، غزل(، دیوان انوری: قصخيد،0117محمد )بن. انوری، علي1

 ، تهران: انتشارات پيروز.كوشش سويد نفيسي

در ستایش عش ، ترجمة مریم عادالرحيم كاشي، تهران: انتشارات  ،(0191) . بدیو، نلن1

 ققنوس.

(، 0117سال  )از نغاز تا ات فارسيشخناسخي ادبيّجاموه ،(0117) د. پارسخانسخب، محم0ّ

 تهران: انتشارات سمت.

ترجمة تاریخ یميني، تصحيم  ،(0110) . جرفادقاني، ابوالشرا ناصم بن مگفر بن سود1

 علي قویم، تهران.

د رمضاني، تهران: كلالة الشخورا، به كوشش محمّ ةتذكر ،(0111) . دولتشخا، سخمرقندی6

 خاور.

ها و مواني )مااحثي در صورت انواا شور فارسي ،(0171) . رسختمار فسخایي، منصخور7

 شور كهن و نو پارسي(، شيراز: انتشارات نوید شيراز.

 افسانة خدایان، نشر دنيای نو. ،(0111) الدین. شفا، شجاا1

 سيرغزل در شور فارسي، تهران: انتشارات فردوس. ،(0171) . شميسا، سيروس9

 تشارات فردوس.شاهدبازی در ادبيات فارسي، تهران: ان ،(0110) _________ 01

خط سوم: در بارة شنصيت، سننان و اندیشة  ،(0169) الزماني، ناصرالدین. صخاحب00

 شمس تاریزی، تهران: مؤسسة مطاوعاتي عطایي.

 نر، و خورشيد، تهران: انتشارات زوار. ،(0111) . صاور، داریوش01

 نفاق غزل فارسي، تهران، نشر گفتار. ،(0171) _________. 01

د دیوان عنصخخخری بلني، تصخخخحيم و مقدمه دكتر محمّ ،(0161) بلني. عنصخخخری 00

 خانة سنایي.سياقي، انتشارات كتابدبير
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تذكرة مينانه، با تصخخحيم، تنقيم و تکميل  ،(0101) ايماني قزویني، ملاعادالنّ. فنرالز01ّ

دحسخخين تراجم و اهتمام احمدگلچين مواني، انتشخخارات شخخركت نسخخاي حاج محمّ

 شركاء.شا، و اقاال

، به كوشش سخيسختانيدیوان حکيم فرّخي ،(0171) جولوابنسخيسختاني، علي. فرّخي06

 سياقي، تهران: انتشارات زوّار.دكتر محمّد دبير

شخاهنامة فردوسخي، به كوشش دكتر سويد حميدیان،  ،(0191) . فردوسخي، ابوالقاسخم07

 تهران، نشر قطر،.

 وران، تهران: انتشارات زوّار. سننوسنن ،(0117) مانالزّفر، بدیع. فروزان01

 (. تمرین مدارا، تهران: انتشارات بوتيمار.0190) د. منتاری، محم09ّ

تاریخ گزید،،  ،(0119) . مسخختوفي قزویني، حمدالله بن ابي ابکر بن احمد بن نصخخر11

 تصحيم دكتر عادالحسين نوایي، تهران.

د دیوان منوچهری داماخخاني، بخخه اهتمخخام دكتر محمّخخ ،(0171) . منوچهری داماخخاني10

 سياقي، تهران: انتشارات زوّار.دبير

 خانة طهوری.ل شور فارسي، تهران: كتابتحوّ ،(0170) الوابدین. مؤتمن، زین11

دیوان اشوار، به اهتمام مجتاي مينوی و مهدی محق ،  ،(0117) . ناصرخسرو قاادیاني11
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چنين گفت زرتشت، ترجمة داریوش نشوری، تهران: نشر  ،(0191) . نيچه، فریدریش10
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 مهارت.
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 تهران: انتشارات مولي.
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