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  چکيده
 شـعر  از حکومتهـا  ايـن  امـرا  حمايتهـا  و چهـارم  و سوم قرنها در ايراني حکومتها تشکيل با
 اايرانـي  غير حکومتها دوران در روند اين. آوردند رو شاعر و شعر به بيشتر تعداد روز هر فارسي،

 و پاداشها داستان. يافت ادامه نيز بيشتر شدت با گاه حتّـي کردند، فرمانروايي ايران بر سامانيان از پس که
 حال، عين در. است شده ذکر تاريخي و اتذکره منابع در يافتند،مي دربارها در شاعران که مختلفي امتيازات
 برا دربار. است داشته همراه به شاعران برا نيز ناکاميهايي و رنجها پادشاهان، به تقرب و دربار به پيوستن

 نيـز  آزارهـا  و توهينهـا  تحمل به را آنان حتّي گاه و کردهمي محدود را آزاديشان بوده، خطرآفرين شاعران،
 از اعـده  حتّي و بيزار اظهار شاعر و شعر از آنان، از بسيار وضعيت، اين نتيجة در است. داشتهوامي
  . کردند گيرکناره دربار

 حملة تا فارسي شعر آغاز از زماني محدودة در را شاعران که ناکاميهايي انواع ابتدا مقاله، اين در      
، نياز يا فقر: از عبارتند بسامد ترتيب به ناکاميها اين. است شده ذکر ساخته، آزرده مغول، از مانـدن  باز ماد 

 اثر بر مرگ دربار، از شدن رانده شدن، زنداني آنان، به کافي توجه عدم يا شاعران به توجهيبي سفر، و سير
 کارها به شدن واداشته و اموال مصادرة تعقيب، تبعيد، خود، مقام از شدن عزل شدن، هجو دربار، با ارتباط
 ايـن  حکومتهـا  اسـتبداد  که است شده داده نشان و بررسي ناکاميها اين وقوع علّت بعد، مرحلة در. پست
 شـاعران  شخصـيتي  و روانـي  عوامـل  کنـار  در ممدوحان، خست و اجتماعي و سياسي شرايط تغيير دوره،

                                                        
 :۱۸/۹/۹۲تاريخ پذيرش نهايي:                     ۱۶/۲/۹۲تاريخ دريافت مقاله 
  faridehfarazmand@yahoo.com :مسئول ۀنشانی پست الکرتونيکی نويسند -  ١
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 در شـاعران  ناکاميهـا  بازتاب ادامه، در. اندبوده مؤثّر ناکاميها اين وقوع در بد، اقبال موارد در و دربار
 حاصـل  غالباً، که شاعران هامفاخره و هاشکواييه ها،اعتذاريه به بخش اين در. است شده بررسي آنان شعر

  .است شده پرداخته آنان، ناکاميها
  

، شاعران مدحي، شعر: واژگان کليد   .مفاخره شکوائيه، شاعران، ناکامي دربار
  

  :مقدمه
 بـا  آنـان  غالـب  کـه  دهـد مـي  نشان مختلف ادوار در ايراني شاعران زندگي بررسي

 و ساساني عهد تا را ارتباط اين پيشينة. اندبوده ارتباط در خود زمان حکومتها و دربارها
 پرويز خسرو دربار در خنياگر به که باربد. نمود رديابي توانمي نيز پرويز خسرو دوران
 بسيار داستانها. است بوده ارتباط در دربار با که است شاعراني جملة از است، مشهور
 بوده تأثيرگذار خسرو بر چنان خود آواز و ساز نوا با باربد دهدمي نشان که دارد وجود
 يـار  باربد از بگويد، خسرو به کردهنمي جرأت خود که داشته سخني کس هر که است

 ايـن . اسـت  رسـانده مـي  خسرو گوش به خود ساز کمک به را آن او و است خواستهمي
 بـر  عـالوه  باربـد  کـه  اسـت  رسـانده  بـاور  اين به را محققّان ديگر، هاييقرينه و داستانها

،( است. بوده نيز شاعر نوازندگي،   )۶۷۵ ،ص۱،ج۱۳۸۴ باقر
 ايـران  بر اعراب که نخست قرن چند از نظرصرف نيز، ايران به اسالم ورود از پس
 از کـه  انشـانه  ترينقديمي بودند، زبانعرب نيز آنان دربار شاعران و داشتند فرمانروايي

 ناشـناختة  مؤلّـف  کـه  اسـت  روايتي به مربوط  شود،مي ديده حکومت با شاعران ارتباط
 بـن  محمد روايت، اين اساس بر. است کرده نقل فارسي شعر آغاز دربارة سيستان تاريخ

، ليث يعقوب رسايل دبير وصيف، -مـي  فارسي زبان به اقصيده و ستايش در صفار

-فارسـي  شاعر نخستين را وصيف محمد که را مؤلّف اين ادعا محققّان، چه گر. سرايد

 روايـت  اين اما ،)۱۵۱ -۱۴۸ صص ،۱۳۸۳فرد،باقر مير(اندکرده رد کند،مي معرفي زبان،
 ادامـه  در کـه  ديگر تن چند و وصيف محمد همچون -شاعراني حضور از آنکه جهت از

 اشعار بر عالوه نيز، آن از پس. اعتناست قابل دهد،مي خبر يعقوب دربار در -کندمي ذکر
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 و عروضي نظامي که حکاياتي مدد به است، بزرگان و پادشاهان مدح در غالباً که شاعران
 ارتبـاط  شـاهد  انـد، کـرده  نقـل  شاعران برخي دربارة مورخان، و نويسانتذکره او، از پس

  .هستيم دربار با شاعران گستردة
 تفريح باعث خود هنر با آن بر عالوه و بودند، دربار شکوه و تجمل اسباب شاعران

 بـه . بودنـد  نيـز  حکومـت  مبلّغ اينکه همه از مهمتر و شدندمي درباريان و حاکمان خاطر
  .بودند شاعران جلب پي در حکومتها داليل، همين

 شـاعران  بـه  ايرانـي  حکومتهـا  نخسـتين  توجه علّت دربارة مؤتمن العابدينزين 
 طبقـة  نـام  بـه  اطبقـه  ايرانـي،  مستقلّ حکومتها اولين تشکيل با همزمان: «است نوشته

 و امـرا  وسـتايش  مـدح  آنهـا  اصـلي  وظيفـة  که گرفت شکل ايراني دربارها در شاعران
 بسـيار  تـأثير  مـردم  فکـر  و روحيه در که شعر از استفاده با طبقه اين. بود دربار بزرگان
 ارعـاب  و دوسـتان  جلـب  سـبب  و دادنـد مـي  نشـان  را ممدوح قدرت و عظمت داشت

 ايرانـي،  نوپـا  حکومتهـا  برا جهت، اين از و شدندمي ممدوح نام اشتهار و دشمنان
 شـاعران  از نگهـدار  و حمايـت  و تشويق به دربار داليل، همين به. داشتند ويژه اهميتي
  ).۱۲ص ،۱۳۶۴مؤتمن،»(گماشت همت

 انجـام  امتيازها انواع و فراوان صالت بخشيدن و جوايز پرداخت با که حمايتها اين
 تعـداد  يکباره به ساماني، دورة در که آنجا تا -شد شاعر و شعر رواج سبب گرفت،مي

-انگيـزه  سياسـي،  داليل بر عالوه که نژادايراني سامانيان روزگار در. يافت فزوني شاعران

 گرد دربار در بسيار شاعران وجود داشت، زبانفارسي شاعران تشويق در نيز قلبي ها
 و شـدند  پادشـاهان  خـوار وظيفه نوازندگان، و نديمان مانند شاعراني دوره، اين از. آمدند
  ). ۱۶۳ص ،۱۳۳۰فلسفي،( گشت اضافه دربار مناصب به الشّعراييملک

 که محمودغزنو. يافت ادامه نيز غزنو دورة در شاعران تربيت و تشويق سياست
 از بـيش  ايرانيـان،  بر فرمانروايي برا بود، محروم نيز عالي نسب و اصل از و نبود ايراني
 از بـيش  دليـل  همـين  بـه  داشـت،  خـود  معرفي و تبليغ به احتياج سلطنت، مدعيان ديگر

 نظـر  از او دربـار  کـه  آنجـا  تا پرداخت؛ شاعران و اديبان تربيت و حمايت به نيز ديگران
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 و محمـود  جانشـينان . اسـت  نظيـر بـي  ادبـي،  ادوار تمام در شاعران و دانشمندان اجتماع
-مي خود دربار عظمت و شکوه داليل از را شاعران حضور که نيز او از پس حکومتها

 خانـدانها  از بسـيار  دربار، بر عالوه. زدندمي دست آنان تقويت و حمايت به دانستند
 جلـب  خـود  سو به را شاعران صالت، بخشيدن و جوايز ارسال با هم معروف و متنفّذ

  .کردندمي
 بسـيار  ادوار اين در. بود شاعر و شعر روزافزون رواج حمايتهايي، چنين نتيجة

 شـاعر  حرفـة  بـه  شهرت، و اعتبار آوردن دست به و ماد زندگي تأمين برا فضال از
 و دربـار  به يافتنراه با و يافتند دست خويش مقصود به نيز آنان از بسيار. آوردند رو

 اميـر  بـه  تقـرب  اثـر  بر رودکي جمله، از شدند؛ نايل کامگار انواع به فرصتها از استفاده
 چنانکـه  -يافـت  فـراوان  ثـروت  دربـارش،  رجـال  و او جـوايز  و صالت دريافت و نصر

» بود او بنة زير شتر چهارصد« رفتمي بخارا به هرات از احمد بن نصر همراه که هنگامي
 رودکي، از پس که است ديگر کامگار شاعر عنصر). ۵۶ص ،۱۳۷۹ عروضي، نظامي(

 ضـمن  خاقـاني،  چنانکـه  بـود،  مشهور خود از پس شاعران ميان در بسيار، مال کسب به
  : کرد اشاره او ثروت به چنين ساخت، عنصر رديف با که اقصيده

  عنصـــــر خـوان آالت ساخت زر ز        ديـگــدان زد نـقــره از که شنـيــدم
  )۹۲۶ص ۱۳۷۸خاقاني،(                                                                          

 محمـود  از و رسـيد  بسـيار  ثـروت  به غزنو محمود دربار در نيز سيستاني فرخي
  )۵۳۵ص ۱ج ،۱۳۷۲ صفا،( داشت. مرتّب اجر

 دسـتگاهها  در بـااليي  مقامـات  بـه  گـاه  ثروتهـا،  ايـن  بـر  عالوه دربار شاعران
 دربـار  در معـزّ . يافتنـد مـي  درباريان و پادشاه نزد ويژه احترامي و رسيدندمي حکومتي
. کـرد مـي  خطـاب » پـدر « قبيـل  از الفاظي با را او سلطان، و يافت بلند جايگاهي ملکشاه
 از اتسـز  چنانکـه  بـود  مقـرب  و محبـوب  بسيار اتسز نزد که اندنوشته نيز وطواط دربارة

  ) ۶۲۸ ص ۲ج همان،.(شدنمي سير او مجالست
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 مطلـوب  شـرايط  دهندةنشان همگي که اشارات اينگونه از است پر تذکره کتابها 
. بـود  خواهد کالم اطالة موجب اينجا در بيشتر موارد ذکر و است دربار شاعران زندگي

 را دربار شاعران زندگي مثبت هاجنبه تنها فوق، شرايط که است اين توجه قابل نکتة
 اثـر  بر که است هاييناکامي و رنجها حاو شاعران، اين زندگي ديگر بعد. دهدمي نشان

 شـاعران  زنـدگي  شـرايط  و اوضاع ديگر، عبارت به. شدندمي دچار بدان دربار، با ارتباط
 مهـر بـي  يـا  آزار مورد مختلف داليل به آنان از بسيار. نبود مطلوب هميشه پيشه،مدح

  .شدندمي دربار با ارتباط منفي پيامدها گرفتار گاه و گرفتندمي قرار درباريان
 ميان در حتّي و نيست کم بودند شده رنج و ناکامي دچار که دربار شاعران تعداد

 مـوارد  بـه  نيز بودند يافته نعمتها و دولتها خود زمان حکومتها در که بزرگي شاعران
 تذکره کتب در ناکاميها اين از بعضي. آنهاست اندوه و آزردگي از حاکي که خوريمبرمي

 مؤيد موقعيتها برخي در نيز، شاعران آن ديوان در موجود هاگله و شده ذکر تاريخي و
 ناکاميهـا  انـواع  برشـمردن  از پـس  مقالـه  اين در. است آنان زندگي نامطلوب وضعيت
، شاعران  ۶۱۷( مغـول  حملـة  شـروع  تـا  فارسـي  شعر آغاز از زماني محدودة در دربار

 در ناکاميها بازتاب نهايت در و شودمي پرداخته ناکاميها اين وقوع علّتبررسي  به ،)ق.ه
  .شد خواهد تبيين شاعران اين شعر

  
  دربار شاعران ناکاميها انواع

-تذکره در يا دوره اين دربار شاعران شعر در را آنها نشان که ناکاميهايي مجموع 

 بسـامد  ترتيـب  به که است متنوعي موارد شامل يافت، توانمي ادبي و تاريخي متون و ها
  .شودمي ذکر وفور

  :ماد نياز يا فقر-۱
 نادار و تنگدستي دچار آنان از بسيار دهدمي نشان سرامديحه شاعران شکايات

. انـد يافتهنمي خود حرفة از مالي بهرة اندداشته چشم خود، که آنگونه کمدست يا اند،بوده
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 چنين با بيان غم نان، اموالش، مصادرة از پس که است شاعران اين جملة از سعد مسعود
  :است کرده گله خود اوضاع از

  اسـت نان قصّـة من قصّـة همـه امـروز          نعمت و زر چندان به که امکسي بدبخت
  )۹۷ ص ،۱،ج۱۳۶۴مسعودسعد،(

 نادار تشريح در او. کرده گله فقر از که است بزرگي شاعران از ديگر يکي سنايي
 گلـه  بابـت  اين از و است عاريه هايشجامه کندمي ادعا که رسانده جايي به را کار خود
  ).  ۹۲ص ،۱۳۶۲ سنايي،( کندمي

  :است گفته جمله از ؛۱شودمي ديده نيز خاقاني ديوان در فقر از گله
           است خالي خزينه و است خشک کاسه ربابم، چون

  مـن اعـدا انـدافکنـده گـلـو در طنـابـم بس 
  )۳۲۲ص ۱۳۷۸خاقاني،(

، : گويدمي جمله از.است کرده شکايت فقر از شاعر هر از بيش و بارها نيز انور
  يـمــيـــن يســـار، از دارم تـهـي تــا              يـســـار و يـميـــن هـمي نشـناسم

  سميـن و غثّ نـه مـان و خـان همـه در              مرا و سخت بند، و است تنگ عرصه
                                                                     )،   )۳۷۹ ص ،۱۳۷۲انور

 کـه  منظومي هانامه سبب به بوده، ناتوان نيز خود روزانة مايحتاج تأمين در که او
۲.است معروف سروده مختلف اشخاص به حقير، هاخواسته طلب در

 تقاضـا  هانمونه 
: ک.ر(شـود مـي  ديـده  نيـز  عبـدالرزّاق  الـدين جمـال  و خاقاني همچون بزرگاني ديوان در

  ).۴۲۵ص ،۱۳۶۲الدين،جمال و ۸۴۲،ص۱۳۷۸ خاقاني،
   :سفر و سير از بازماندن -۲

 از هم را خود کردن سفر اختيار ممدوح، يک به يافتن اختصاص با دربار شاعران
 در. بودنـد  اجـازه  کسـب  نيازمنـد  دربـار،  از ماندن دور هرگونه برا و داده اندمي دست
 امـا  داشته خراسان به سفر شوق دهدمي نشان که شودمي ديده قصيده چند خاقاني ديوان
  :زير مطلع با اقصيده در جمله است؛ازيافتهنمي را آن اجازة
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  نگذارنـد شدنـم گلستـان بـه عنـدليـبـم،        نگذارنـد؟ شدنم خراسان سو سبب چه
  )۱۵۳ ،ص۱۳۷۸ خاقاني،( 

. کند اتوطئه گرفتار را او بود ممکن اجازه، کسب بدون دربار، از شاعر ماندن دور
 بيـزار  بر امر اين و بود دور ايلدگز محمد بن ابوبکر اتابک دربار از مدتي فاريابي ظهير

 ،ص۱۳۸۲دولتشـاه، کـرد. (  عـذرخواهي  بـه  مجبوررا  او تعبير شد و اتابک، دستگاه از او
 خشـم  نشاندن فرو برا بناچار او گرفت؛ قرار موقعيت همين در نيز وطواط رشيد) ۱۰۸
 جهـت  سفر" را خود بودن دور دليل آن، ابيات ضمن و سرود قصايد خوارزمشاه، اتسز
  ). ۳۷۶ و ۳۷۰صص ،۱۳۳۹ وطواط، رشيد(  کرد عنوان"مادر ديدار

  :آنان به کافي توجه عدم يا شاعران به توجهيبي -۳
. شـد نمي فراهم سادگي به که بود موهبتي ممدوح، احترام و عالقه آوردن دست به

،  کـار  آغاز در کرده، روايت عروضي نظامي که آنگونه معزّ  تـوجهي بـي  مـورد  شـاعر
 موفّـق  هيچگاه نيز شاعران از بسيار). ۶۸،ص۱۳۷۹ عروضي، نظامي(  استبوده ممدوح

 ايـن  طلـب  در فاريـابي،  ظهير چنانکه بياورند؛ دست به را ممدوح کافي توجه شدندنمي
 اينها، بر عالوه .نگرفت ممدوحان از مطلوبي نتيجة اما آزمود؛ را مختلف دربارها آرزو،

 بـرا  بيلقـاني  مجيـر  ممـدوحِ . بيازارد را او تا کردهنمي توجه شاعر به عمداً ممدوح، گاه
 مجيـر  کـه  آنجا تا نکرد توجهي او به و فراخواند خود درگاه به را ديگر شاعران او، تنبيه

   :کند عذرخواهي ممدوح از اينگونه، شد مجبور
      دسـت به من چو نيايد که مکن گزينمن بر

  اسـت سرسر نـه حـديـثـم که مفگنـم پـا وز
؟ چه از که نپرسي تو منم خر و عيسي      رو

  است مشتر و خورشيد تو را عکس آنـکه ا            
  سـخـن گـه ام دم عيسي گـرچـه که يعني

  اسـت خر از تـو بـزم خـدمـت بـه آمـدن نـا                 
  )۲۲۳،ص۱۳۶۱عوفي،( 
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   :شدن زنداني -۴
 دربـار  شـاعران  از تعـداد  آيد، مي بر شاعران اشارات نيز و هاتذکره از چنانکه

 قبيل از سياسي جرمها به اغلب محبوس، شاعران. اندافتاده بند به خود ممدوحان توسط
 بـن  عطاء مسعودسعد، خاقاني، فلکي،. شدندمي زنداني دشمنان، با ارتباط و اسرار افشا

 بـه  را فلکي منوچهر، شروانشاه. انددوره اين محبوس شاعران جمله از راشد و يعقوب
 نيـز  را خاقـاني  شروانشاهان،). ۷۷۴ص ،۲ ،ج۱۳۷۲صفا،( کشيد دربند اسرار افشا اتّهام

،( کردند. محبوس مدتي نيست، روشن کامالً که دليلي به   )۲۰ص ،۱۳۷۸ سجاد
  :دربار از شدن رانده -۵

 وطـواط،  رشيد. اندشده رانده دربار از زندگيشان، از ابرهه در شاعران از بسيار
 اتسز دربار از سياسي اتّهام به رشيد. انددسته اين از غزنو حسن سيد و سيستاني فرخي
 ،۱۳۳۹ نفيسـي، ( آورد لطف سر بر خود با را اتسز توانست بسيار، زحمت به و شد رانده
 نشسـته  شرابخوار به خاص، غالمان از يکي با اجازهبي اينکه دليل به نيز فرخي). ۵ص
). ۲۶۸ص ،۱۳۷۸ سيستاني، فرخي(  شد رانده دربار از و برانگيخت را محمود خشم بود،
 از شـدن  رانـده  بـار  چند از پس غزنو حسن سيد اما شد؛ عفو مدتي از پس نيز او البته

، حسن سيد(  نيافت بازگشت اجازة ديگر دربار،   ). ۳۷۶ ص ،۱۳۶۲ غزنو
    :دربار با ارتباط اثر بر مرگ -۶

 اشـعار  در. گرفـت مي قرار خطر معرض در دربار با ارتباط دليل به شاعر جان گاه
 رشيد( است داشته را او هالکت قصد اتسز دهدمي نشان که است اشاراتي وطواط رشيد

 دربار با آنان ارتباط نتيجة در نيز شاعران از برخي مرگ). ۱۶۹ و ۸ ،صص۱۳۳۹ وطواط،
 درگذشت بود، کرده پرتاب اشتباه به سنجر که تير اصابت اثر در معزّ. گرفت صورت

 زمـاني  امـا  رسيد، باال مقامات به سنجر دربار در نيز صابر اديب). ۵۱۱،ص۱۳۶۱عوفي،(
، راز به بردن پي با اتسز شد، فرستاده خوارزمشاه اتسز دربار به جاسوسي به که  را او و

 رفيـع ). ۹۳،ص۱۳۸۲ دولتشـاه، ( داد پايان اشزندگي به و افکند رود در بسته پا و دست
 حـرم  اهـالي  از يکـي  محمـل  دنبـال  که هنگامي نيز ششم، قرن اواخر شاعران از لنباني،
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(  اسـت  داده دست از را خود جان شده، پرتاب سهواً که تير ضرب به رفته،مي پادشاه
  ).  ۶۷۸ص ،۲بخش ۱ج ،۱۳۶۶ هدايت،
   :شدن هجو-۷

 ماننـد  کردند؛مي مأمور يکديگر هجو به را شاعران گاه، ممدوحان ديگر و پادشاهان
، : ک.ر(فرسـتاد  انـور  برا ملکشاه، دستور به فتوحي که هجو ماجرا  ،۱۳۷۲ انـور

 برا خضرخان تحريک به رشيد که است هجو ماجرا آن، ديگر نمونة). ۸۳،ص۱ج
 رشـيد  بـدخواهان  تحريـک  بـه  نيز اتسز). ۷۶،ص۱۳۷۹ عروضي، نظامي(  نوشت عمعق

  ). ۲۶ص ،۱۳۶۲نفيسي،( واداشت کسي با مخاصمه و مناظره به را او مجلسي در وطواط،
، رقابتها اينها، بر عالوه  دربـارة . شـد مـي  شاعران مهاجات سبب نيز خود دربار

 شايد امر همين و بپيوندد اتسز دربار به خاقاني است نبوده مايل که اندگفته وطواط رشيد
،(  باشد. بوده مهاجاتهايشان در آنها اصلي انگيزة   )۷۷،ص۱۳۶۴ظفر

  :خود مقام از شدن عزل -۸
 مسـعود . يافتندمي دست نيز ديواني باال مشاغل به گاه دربار به پيوستن با شاعران

 مشـاغل  دارا که هستند شاعران گروه اين از يعقوب، بن عطاء معاصرش، شاعر و سعد
). ۷۳،ص۱۳۶۱عـوفي، (شـدند  عـزل  خـود  مقـام  از دليلـي،  به يک هر اما اند،بوده ديواني
 برکنـار  خـود  مقـام  از ممـدوح  خشـم  بـا  امـا  بود چالندر حاکم مدتي حتّي سعد مسعود

    ).   ۴۸۸ص ،۲ ،ج۱۳۷۲صفا،(شد
  :تبعيد -۹

 جملة از که کردند تجربه پادشاهان خدمت طول در را تبعيد نوعي شاعران از برخي
 دولتشاه،(اصفهان به او فرستادن و دربار از بيلقاني مجير کردن دور به توانمي موارد، اين

 مسـعود  شـد  تبعيـد  پادشاه، دستور به رسماً، که شاعر اما. کرد اشاره) ۱۱۵،ص۱۳۸۲
، مسعود به خطاب آميزنصيحت شعر سرودن سبب به که بود راز  ايـن  دچـار  غزنو
     ).۷۸۹ص ،۱۳۵۶بيهقي،( شد بليه
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  :شاعران تعقيب -۱۰
-مـي  بر را ممدوح آن قدرتمند رقيبان خصومت حاکم، يک به پيوستن با شاعر گاه

 در اقصـيده  اتسـز،  خوشـامد  بـرا  که است شاعران اين نمونة وطواط رشيد. انگيخت
 قضـية  در او. برانگيخـت  خود عليه را سنجر خشم و سرود سلجوقيان تحقير و و مدح

 آن کـه  کـرد  عصـباني  را سـنجر  چنـان   ديگـر،  شـعر  سرودن با نيز هزارسف محاصرة
 در نيـز  عـوفي ). ۸ ص ،۲،ج۱۳۶۷ جـويني، ( افتـاد  او مجـازات  و تعقيب پي در سلطان،

 را او انور آنکه دليل به که پرداخته انور با الجبالملک دشمني ماجرا به خود تذکرة
  ). ۱۳۸ ص ،۱۳۶۱عوفي،( بود هالکتش و او بر يافتندست پي در سخت گفته، هجو

    :اموال مصادرة  -۱۱
 حکومـت  از تنهـا  نـه  پارسي، بونصر اشحامي شدن مغضوب از پس سعد مسعود

 امـوال ). ۴۴۸ص ،۲،ج۱۳۷۲ صـفا، ( کردنـد  مصـادره  نيز را اموالش بلکه شد عزل چالندر
 الــدينعمــاد( شــد مصــادره اســتيفا ديــوان صــاحب دســتور بــه نيــز خــاتوني ابوطــاهر

 مشـخّص  کـه  دليلـي  بـه  و ممدوح که است خاقاني ديگر نمونة). ۱۰۲،ص۱۴۰۰کاتب،
  ).۸۷،ص۱۳۷۸ خاقاني،( گرفت پس بود، بخشيده او به که را ملکي نيست

    :پست کارها به شدن واداشته -۱۲
 فرخـي . بـود  آنان شأن دون که شدندمي واداشته کارهايي و مشاغل به شاعران،گاه

 کـه  نقار دليل به داشت، غزنو محمود دستگاه در که منزلتي و تقرب همة با سيستاني
 در ضعيف پيل چند کردن فربه مأمور آمد وجود به سلطان، برادر يوسف، امير و او ميان
 در کـه  انـد گفتـه  نيز خاتوني ابوطاهر دربارة). ۲۸۳،ص۱۳۷۸فرخي،( شد جيلم رود کنار
 پسـت  شـغلي  بـه  دشمني ْآنهـا  و رقيبان رشک دليل به اما رفته،مي شمار به صدور زمرة

  ).۱۰۲،ص۱۴۰۰کاتب، الدينعماد( شد گماشته
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  شاعران ناکاميها علل بررسي
، شاعران ناکاميها  تـاثيرات  دامنة و شدت و ضعف درجات و است متنوع دربار

 گسـترده  نيـز  ناکاميها اين علّت شکبي است؛ بوده متفاوت بسيار شاعران زندگي بر آنها
، زنـدگي  دورة و شخصـيت  با متناسب شاعر هر مورد در و است  و خـاص  علـل  و

 اين برا را عمده دليل چند توانمي مجموع، در اما است؛ بوده مصيبتها ساززمينه متفاوتي
  :از عبارتند شمول، دامنة و اهميت ترتيب به که برشمرد ناکاميها
  :استبداد-۱
 اسـتبداد  نظـر،  مـورد  دورة شـاعران  ناکاميهـا  بروز علّت مهمترين رسدمي نظر به

 وضـعيت  دربـارة  انـدکي  است الزم نظر اين اثبات برا. است بوده دوره اين حکومتها
 مشـکل  سـه  با آوردندمي رو دربار به که شاعراني. شود داده توضيح دربار، در شاعران

  :بودند رو به رو عمده
 خطرنـاک  هـايي محيط عموماً، دوره، اين دربارها :دربار با ارتباط خطرها. الف

 را او اخـالق  مطلقه، قدرت که بودند طرف پادشاه با يکسو، از دربار، در شاعران. اندبوده
 برسرحتّي  را بالها بزرگترين بود ممکن ابهانه اندک به که بود کشانده فساد چنان به

 اميـران  همچون -دربار بزرگان ديگر با ديگر، سو از. بياورد خود افراد نزديکترين حتّي
 شـدند؛ مي محسوب شاعران برا جداگانه تهديد که بودند رو به رو نيز -فرماندهان و

. نبـود  امـان  در آنهـا  خشـم  از اينهمه، با و کردمي مدح پادشاه مانند نيز را آنان بايد شاعر
 محسوب جد رقيبي يکديگر برا شاعران جمله از و درباريان از هريک اين، بر عالوه

 حـذف  بـرا  و پرداختنـد مـي  رقابت به هم با پادشاه به شدن نزديک برا که شدند مي
  . زدندمي دست ادسيسه و حيله هر به يکديگر

 شـاعران  بـرا  نيـز  را هاييمحدوديت دربار به پيوستن :آزاد دادن دست از-ب
. دادنـد مي دست از را خود آزاد ممدوح، يک به يافتن اختصاص با آنان. کردمي ايجاد
 نيـز  گفـتن  مديحه در دادند؛مي دست از را خود حضر و سفر اختيار آنکه بر عالوه آنان

 در بستايد، ممدوح تأييد مورد افراد داشتوامي را شاعر مصلحت، رعايت. نبودند مختار
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 کنـار  را فـرد  آن از سـتايش  بايـد  هم شاعر شد،مي مغضوب شخص آن اگر حال، همان
  .بگويد سخن هم او ضد بر شود، الزم اگر حتّي و بگذارد
 دربارهـا  در کـه  ا تبليغي نقش کنار در دربار شاعران :وحقارتها توهين ها -ج

 وجـود  به توجه با عروضي نظامي. بپردازند نيز آراييمجلس به بايستمي کردند،مي  ايفا
 محـاورت  مجلـس  در بايـد  شـاعر « کـه  کنـد مـي  توصيه آنان به شاعران، از توقّعي چنين

). ۴۸ ص ،۱۳۷۹ عروضـي،  نظـامي » (خوشـخو  معاشرت مجلس در و بوده خوشگو
 روتـازه  دايم« کندمي سفارش چنين پسرش به شاعر رسم دربارة نيز قابوسنامه مؤلّف

 و مردم پيش در که گير ياد بسيار مضحکه و مسکته نوادر و حکايات و باش ناکخنده و
  ). ۱۹۲ ص ،۱۳۷۳ عنصرالمعالي،» ( نگزيرد را شعرا جنس اين از ممدوح، پيش

 سـرگرم  وظيفـة  انجـام  در آنـان  که دهدمي نشان شاعران از بسيار زندگي مطالعة
 دو انـداختن  هم جان به با کوشيدمي خود پادشاه، گاه اما، اند؛کوشيدهمي ممدوح ساختن
 در کـه  عمعـق  و رشـيد  مهاجـات  داسـتان . کنـد  فـراهم  را خـود  تفريح اسباب شاعر،

 تضريب اين شرح هنگام عروضي نظامي. است موارد اين از انمونه شده ذکر چهارمقاله
 بيـان  و دانسته ملوک عادات جزو را عمل اين داد، انجام خود مداح دو بين خضرخان که
 عبـارت،  ايـن ). ۷۶ ص ،۱۳۷۹ عروضـي،  نظامي...»( است ملوک عادت چنانکه: « کندمي

  .است داشته رواج اندازه چه تا مسأله اين که است آن گويا خود
 خـود،  شده، دربار شاعران ناکاميها از بسيار بروز سبب که شده ياد مشکالت

 تمـامي  کنـيم مـي  بررسـي  را آنهـا  کـه  ادوار در. اسـت  داشـته  شاهان استبداد در ريشه
 حکـومتي،  روش ايـن  در. انـد کردهمي فرمانروايي ايران بر مطلقه سلطة روش با حکومتها

. اسـت  قـانوني  هـر  از باالتر او خواست که گيردمي قرار قدرت مرکز در خودکامه فرد
 کنـد مـي  عمل خود اميال طبق و آزادانه آنچنان و ندارد وجود او عملکرد بر نظارتي هيچ

-قاضـي . ( کرد بينيپيش مختلف موقعيتها در را او قدرت اعمال چگونگي تواننمي که

،  همـان  خودکامـه  شـاهان  نشـدني بينـي پـيش  و قاعدهبي رفتار اين) ۴۰ص ،۱۳۸۹ مراد
 طبـع  تلـون  از: « گويـد مي و کرده ياد» طبع تلون« عنوان با آن از سعد که است چيز
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» دهنـد  خلعـت  دشـنامي  به وقتي و برنجند سالمي به وقتي که بود بايد برحذر پادشاهان
)،  از و درباريـان  برا را ناامني محيط شاهان، مستبدانة روش اين). ۶۹ص ،۱۳۸۱ سعد

 از باشـد  مقـرب  هـم  هرچه شاعر محيط، اين در. است کردهمي ايجاد شاعران آنان جملة
 ايجـاد  سبب پادشاه بارخشونت رفتارها که داشت توجه بايد. نيست امان در شاه خشم

 دقيقـاً  ايـن،  و داشـت مي نگه ناامني در را آنان و شدمي حکومت تحت افراد در وحشت
 چنانکـه  زيـرا  داشـت؛  نياز آن به خود بقا برا استبداد حکومت که بود چيز همان

 اصـلي  عوامـل  از  و اسـتبداد  قدرت محور وحشت و ترس دارند تأکيد شناسانجامعه
،قاضي( است آن بقا   ).    ۱۰۴ و ۴۹،صص۱۳۸۹ مراد

 مسـتبدانة  حکومـت  نتيجة نيز داشته رواج درباريان ميان که هاييدسيسه و هاتوطئه
 مراتـب  سلسـله  در فـرد  جايگـاه  اسـتبداد  نظـام  در« کـه  آنجـا  از. است بوده پادشاهان
 از هريک) ۵۱ ص همان،» (شودمي تعيين قدرت مرجع با ارتباطش چگونگي با اجتماعي
 در رقـابتي  چنـين . افتادندمي يکديگر با رقابت و تکاپو به پادشاه به تقرب برا درباريان
 و سـتيزه  يعنـي  توطئـه «  طريـق  از تنها موجود فضا و شرايط دليل به حکومتها اينگونه

 از بسـيار . بگيـرد  صـورت  توانسـت مـي ) ۹۲ همـان،ص » (قـانوني  غيـر  سياسـي  تنازع
 دربـار  فضـا  در موجود هاتوطئه و ناسالم رقابتها حاصل دربار شاعران ناکاميها

 نيـز  کردنـد مـي  تحمل دربار شاعران که هاييتوهين و محدوديتها که است واضح. بود
 مصـلحت  اگرچـه  کـه  بـود  خودکامه و خودرأ فرمانده ميل و خواست رعايت از ناشي
  . ساختمي نيز آزرده را او بود، آن در شاعر

 :سياسي و اجتماعي شرايط تغيير -۲

 آيـد، مـي  بـر  شـاعران  اشارات نيز و نويسانتذکره و مورخان گزارشها از چنانکه
 پايـان  بـه  هرچـه  اما اند،زيستهمي مرفّه و گرفتهمي گران هاصله  نخستين ادوار شاعران

 شـده  کاسـته  شـاعران  آسـايش  و رفاه از که هستيم آن شاهد شويم،مي نزديک دوره اين
 و سـامانيان  دربار با که  پنجم قرن آغاز وتا چهارم قرن شاعران تر،دقيق عبارت به. است

 همينکه« ولي اند،داشته اآسوده زندگي ماد لحاظ از کم،دست اند،بوده مرتبط غزنويان
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 از مانـدن  محـروم  و دسـتي تهي از شکوه شاعران، ديوان در رسيم،مي سلجوقيان عصر به
» ( آنـان  نعمـت  از برخـوردار  بـه  ايشـان  شـادماني  تا بينيممي بيشتر را پادشاهان صلت

،  ناکـامي  مهـمِّ  داليـل  از يکـي  گفـت  بايـد  نکته اين به توجه با)  ۲۹۶ص ،۱۳۵۰شهيد
  .است سياسي و اجتماعي شرايط تغيير شاعران،
 دانـيم، مي چنانکه. شدمي دگرگون نيز شاعران موقعيت و زندگي حکومتها، تغيير با

 رفـاه  همچنـين  و سياسـي  وضـع  ثبـات  دليـل  بـه  غزنويان، حد تا و سامانيان دورة در
،  کار رو و غزنويان تضعيف با ولي داشتند، مرفّهي زندگي مجموع، در شاعران اقتصاد

 دورة در. «کـرد  تغيير بسيار اوضاع بودند، بدو و چادرنشين مردمي که سلجوقيان، آمدن
 ديگـر،  سـويي  از و برافتـاد  آنـان  ناآگاهي خاطر به ديواني رسمها يکسو از سلجوقيان،
 بـالطّبع،  و زد هـم  بـه  را حکومـت  ثبات سلسله، اين هاخانواده بين جنگ و کشمکش

 و بود برافتاده شد،مي رعايت شاعر نگاهداشت و تربيت برا غزنو دورة در که رسمي
،»( گردد اجرا که نبود چنان و داشت نامي بود، باقي هم اگر   ). ۲۸۵ص ،۱۳۵۰ شهيد

 شويم،مي دور فارسي شعر آغاز از چه هر شد، ذکر مقدمه در چنانکه اين، بر عالوه
 رقابـت،  ميدان شاعران، تعداد افزايش با که است واضح. شودمي افزوده شاعران تعداد بر

، و راتبه انواع و صله دريافت برا شرايط و ترتنگ  بنـابراين،  شـود؛ مـي  ترسخت مقرر
 و سـخن  بـازار  کسـاد  از و زيسـتند مـي  ششم قرن در که شاعراني ناکامي علل از يکي

  .باشد تواندمي مسأله همين داشتند گله خويش، قدر ماندن گمنام
   :ممدوح خست -۳

 ممدوحاني. نبودند سخاوتمند داشتند، انتظار شاعران آنچنانکه و هميشه ممدوحان،
 بينـيم مـي  که است جهت همين به و آمدندمي دست به ندرتبه غزنو محمود همچون

۳اندکرده ياد بخششهايش و او از حسرت با شاعران بعد، قرنها حتّي
 از شاعران هاگله ۰

 نامها به هاييپديده آمدن وجود به هجو، به ممدوحين از برخي شدن تهديد ممدوحان،
 خسـت  از دهـد، مـي  نشان را شاعران کارطمع آنکه از گذشته...و طلب حسن و تقاضا



  __________________________________________________________________    
  175      مغول حملة تا فارسي شعر آغاز از دربار شاعران ناکاميها   

  

 

 از يکـي  در نکتـه  همـين  بـه  توجه با اصفهاني الدينجمال. داردمي بر پرده نيز ممدوحان
  :گويدمي خود ممدوح به خطاب خود قصايد

     دگـران آن عـطا بيـم از که مـدح بـخر تـو
  فـال بـه نـدارنـد نيـک شـعرا و شـعر نـام

  )   ۲۲۴ص ،۱۳۶۲الدين،جمال(
    :روانشناختي داليل -۴

 مسـائل  از نبايـد  ساخت،مي آزرده را دربار شاعران که يادشده مشکالت کنار در
 محـيط  ايـن  در شـاعران  غالـب . بـود  غافـل  آنـان  از يـک  هر خاصِّ روحي و شخصيتي

، دشوار شرايط و استبداد  و کننـد  حفـظ  آسـيبها  از را خـود  شـدند، مـي  موفّـق  شاعر
 ايـن  نمونـة  سيسـتاني  فرخـي  .رسـيدند مـي  نيز مال و نعمت و جايگاه به آنان از بسيار

. کرد زندگي کاميابي با بسيار، رقيبان ميان در و دربارها ترينخطرناک در که است شاعران
 کـرده،  ذکـر  دربار، به پيوستنش نحوة دربارة عروضي نظامي که داستاني به توجه با که او

 بـا  ،)۶۰،ص۱۳۷۹ عروضـي،  نظـامي ( بـود  طلـب فرصت و تکلّفبي و شاد اروستازاده
 مقـرب  مختلـف،  دربارهـا  در عمـر  پايان تا و آمدمي کنار بخوبي خود حرفة مشکالت
 خصوصـيات  کـه  اسـت  خاقاني او، مقابل نقطة. ماند باقي کامراني نهايت در و ممدوحان

  . بگيرد قرار آسيبها معرض در ديگران، از بيش شدمي سبب او رواني
 اشحرفـه  چنانکـه  توانسـت نمـي  داشت که خاصّي غرور و طبع مناعت با خاقاني

 نوشـته  او دربـارة  فروزانفـر . کنـد  فکـر  خود ممدوح خوشايند به يکسره کرد،مي ايجاب
 حريفان، با طرب مجالس و بزمها در و کردنمي عمل نديمي آداب همة به خاقاني: «است

-نمـي  تمکـين  او و خوانـد مـي  گسـار مـي  بـه  را او شروانشـاه  و شـد نمـي  همداستان

 و شـد مـي  ممـدوح  ناخشـنود  سـبب  رفتارهايي چنين). ۶۳۰ص ،۱۳۶۹فروزانفر،»(کرد
 اعطـا  از پـس  کـه  او با شروانشاه نادرست رفتار شايد نبود؛ پيامد بدون او برا مسلّما

 از گذشـته . باشـد  خاقـاني  رفتارها همين نتيجة گرفت پس او از را آن خاقاني، به صله
 او بـرا  نيـز  را همکارانش، بويژه درباريان، دشمني خاقاني، بينيخودبزرگ و غرور اين،
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 انتشـار  حتّـي  و دروغ نشـر  به او آزار برا مجير، شاگردش که جايي تا داشت همراه به
 شاعران خاقاني، بر عالوه). مقدمه ۲۸ص ،۱۳۵۸بيلقاني، مجير( زد دست او نام به هجويه

 خريدند؛ خود جان به را ممدوح خشم آفت خود، گستاخي گاه و جسارت با نيز ديگر
 شـد  خود گرفتار سبب خودکامه پادشاهي کردن نصيحت با مروز مسعود جمله از
  ).  ۷۸۹ص ،۱۳۵۶بيهقي،(

  :بد اقبال -۵
 اتّفاق هسـتند؛  و حادثه محصول شاعران ناکاميها از شمارانگشت و اندک موارد

  .آنهاست بد اقبال نتيجة تنها لنباني رفيع مرگ و معزّ خوردن تير همچون موارد
  

  آنان شعر در دربار شاعران ناکاميها بازتاب
-عـده  حتّي. اندبوده آگاه زمان مختلف علوم از و دانشمند انسانهايي شاعران، غالب

. انـد شدهمي محسوب خود زمان فضال از دهدمي نشان که دارند حکيم لقب آنان از ا
 هنـر  برا خريدار ثروت و قدرت مراکز ديگر و دربارها در جز فرهيخته انسانها اين

 از نيز دربار در. آوردندمي رو آنها به خود، معيشت تأمين برا ناچار و يافتندنمي خود
-نمـي  دسـت  به دانستندمي خود شايستة که هم را احترامي حتّي نيافته، ابهره خود هنر

 شـکايت  و گله خود شعر در و بردندمي پناه خود هنر به وضعي، چنين نتيجة در. آوردند
  .  کردندمي

 سرودندمي اعتذاريه يا ناکاميها، و مشکالت با برخورد در دوره اين دربار شاعران
 خود مشکل حلّ برا را اشعار اين تمام نيز گاه. گذاشتندمي مفاخره و شکايت بنا يا و
 از برخـي  و هـا شـکواييه  غالـب  ها،اعتذاريه گفت توانمي مجموع، در. گرفتندمي کار به

  .است آنان ناکاميها حاصل شاعران، هامفاخره
    :اعتذاريه -۱

 رفـع  بـرا  نـاگزير،  گرفتندمي قرار ممدوح خشم معرض در دليلي به که شاعراني
 حـق  بـه  اشعار، دست اين در. سرودندمي شعر ممدوح، از عذرخواهي يا و خود از اتّهام
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 از پـس  درنهايـت،  و ناليدنـد مـي  بدانديشان و حسودان از کردند،مي اشاره خود خدمت
 اشـعار  بـا  همـراه  غالبـاً  که شعر نوع اين.کردندمي عفو طلب ممدوح، از گناهي،بي اظهار

 فراوانـي  هـا نمونـه  مقاله اين موردنظر دورة در در است بوده آن دنبال در يا و شکواييه
 مورد بارها نيز وطواط رشيد. است معروف حبس دوران در سعد مسعود اعتذاريات. دارد
 آنها در و شده اعتذاريه سرودن به ناچار و گرفته قرار خوارزمشاه، اتسز خشم و ظنسوء
  :است خواسته عذر نيز ناکرده گناه از حتّي

  رايـــي خـود و ابـلـهـي ســر از                   کــردم گر و گنــه نکــردم خــود
  فرمـايي؟ عفـو کـه ممـکن هسـت                   توست سيرت لطف که آنجا از هيچ

  )۴۸۹ ص ،۱۳۳۹ وطواط، رشيد(
 الـدين جمـال  ،)۲۶۷ ص ديـوان، (سيسـتاني  فرخّـي  اشعار در را اعتذاريه هانمونه

ــفهاني ــوان،ص( اصــ ــور ،)۲۸۳ديــ ــوان،ج(انــ ــيد ،)۲۸۳ص ،۲ديــ ــن ســ  حســ
  .ديد توانمي نيز) ۱۴۹ديوان،ص(غزنو

  :شکواييه -۲
 شـکايت  و شکوه آزارها، و رنجها از گله در شاعر واکنش نخستين که است بديهي

 موضوع است، متفاوت و گسترده شاعران، ناکاميها دامنة که نسبت همان به البتّه،. است
 چهار در را شاعران هاشکوه توانمي عمده طوربه  ولي است؛ متفاوت نيز آنان شکايات

  : داد قرار زير دستة
 شکايت به را و شاعر، با ممدوح ناشايست رفتار گاه، :ممدوح از شکايت -الف

-فضيلت  و تواناييها کشيدن رخ به با کوشيدندمي مواقع، اينگونه در شاعران. داشتوامي
 قرار موقعيتي چنين در خاقاني. سازند خويش منزلت و قدر متوجه را ممدوح خود، ها

 پـس  و از بـود،  داده او بـه  که را ملکي ممدوحش که هنگامي مورد، يک در او. گرفت
 بـه  خـود،  خـاصّ  غـرور  و طبع مناعت با آن، در و زير سرود مطلع با اقصيده گرفت،

  .تاخت و نادرست رفتار
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  رواست خواهدمي ارباز داد که ناني مرا شه     بازخواست نخواهم دادم ثنـا تـاج را شـاه
  )۸۷،ص۱۳۷۸ خاقاني،(

 تـوجهي بـي  بـا  مجلسي در که زماني کرده، اشاره دولتشاه چنانکه نيز فاريابي ظهير
  :داد و دست به و گفت بديهه به را زير قطعة شد، روروبه خود ممدوح

      عـظـمــت آن نــدارد دنـيـا بــزرگــــوارا،
  سرافـراز  آن بر زيبد را هيچــکس کـه     

   تميــيز؟ي کننمي را هنـر که اهـل چيـست ز
؟ همـي چـرا مزور نعيم بـديـن            ...نـــاز

   بشنو من ز سخن يک خوشت، نيست اگرچه
  ساز خود حال دستــور را او چنانـکــه    

  رو بر اکشيـده دنيـا ز کـه سپـر ايـن تـو
   بيـنــداز چنـان مظالـم، عـرض روز بـه                      

    توسـت بر را خلـق که سالمي جـواب از کـه
  نپـــرداز ديـگــر مـظلمــة هيـچ بـه                    

  )۱۲۸،ص۱۳۸۲دولتشاه،(
 نـام  بـه  کمتر البتّه که -درباريان و رقيبان آزارها از گله: حاسدان از شکايت -ب

 ديـوان  در نيـز  -اسـت  شـده  ياد آنان از» حسودان« عنوان با غالباً و اشاره حريفان ونشان
 شـاعران  از بـيش  کـه  وطواط رشيد و سعد مسعود. شودمي ديده دربار شاعران  غالب
 مسـعود  ..اندکرده گله رقيب و دشمن از بارها خود اشعار در بودند، آميخته دربار با ديگر
 از خـود  هـا حبسـيه  در دانسـت، مـي  حسـاد  توطئـة  را خود گرفتاريها علّت که سعد

  :جمله از. است کرده شکوه آنان هادشمني
  مـکـّار دشـمن تلبـيس و سعـايت مگـر           جرمي و گنـاهـي را خـود نـدانم همي

  کــار آخر گردد باز من به مـدح کار کـه          من ناقـص خصم شـاه ا بترسيد من ز
  )۲۱۳،ص۱۳۶۴مسعودسعد،( 
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  : است اين باره گفته در نيز وطواط رشيد
  جـان به حاسدان حسـد از رسيـد کـارم           لـب به جاهـالن ستـم از رسيـد جانـم

  ) ۳۶۱،ص۱۳۳۹وطواط، رشيد( 
 قـدر بـي  از ناکـام،  شـاعران  از بسـيار : فضل و دانش قدربي از شکايت -ج

 جملـه  از انـد؛ دانسته خود گرفتار و دردسر ماية را آن حتّي و کرده گله دانش، و فضل
  : گويدمي خاقاني

  نيـاسـايـــد ســر درد از فــاضــل               خــاقــاني اســت دردســر فضـــل
  شـايـــد چـنـيــن بينــد دردســر               هـنـــر تـاجــدار و عـقــل ســرور

  )۸۶۲ص ،۱۳۷۸، خاقاني( 
  :کرده گله فضل از چنين نيز اصفهاني الدينجمال

  مهيــــا نـاکــامـي اسبـاب هـمـه                 دارم فضل از چون فضل از سود چه
)                                        ۲۷ص ،۱۳۶۲ الدين،جمال(                                                                 

  :گويدمي سعد مسعود
  نمــا کم فضل را شيفتـه روزگـار اين            روزگار است فضل دمن سعد! مسعود

  )۶۸۹ ،ص۲ج ،۱۳۶۴سعد، مسعود(
  :است کرده شکايت چنين آن، قدربي و هنر و فضل از نيز فاريابي ظهير

  ناشــاد داردم دگـرگونـه به يکي هر کـه               فرياد خويشتن هنرها دست ز مرا
  افتاد چون تو بر عيب اين که بپرس من ز             نيست عيبــي زمانه در هنر ز بزرگتر

  )۵۸ ،ص۱۳۸۱ظهير،(

 از ناکاميهـا،  تحمـل  از پس دربار شاعران از برخي :شاعر پيشة از شکايت -د
 اينگونه معروف نمونة انور. گذاشتندمي آن از شکايت بنا و شدندمي بيزار خود حرفة

 سـرانجام  و آورد رو شـاعر  بـه  سود، و نعمت به يافتن دست برا که است شاعران
 جملـه  از. کرد تقبيح را هنر شاعر ، ديگر شاعر هر از بيش راه، اين در ناکامي از پس
  : زير مطلع با اقصيده در
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  نشمر مردم به را کس گدا مشتي ما ز تـا     شاعـر و شعر ز رمز بشنـو برادر ا
)،   )۴۵۴،ص۱،ج۱۳۷۲انور

 قـول  بـه  کـه  معـزّ  حتّـي . است دانسته کنّاسي از ترفايدهبي و ترپست را شاعر
 اظهـار  شـاعر  از نيـز  ،)۶۹ ص ،۱۳۶۱عوفي،(است ديده اقبالها ملکشاه دولت در عوفي
  :است کرده بيزار

  عجـب نه اين و گشت سير من دل شاعر ز
  انفـاق ز شـاعـران بازار خـالـي هسـت کـه

   کــرم آب ز اقـطـره مـن بهـرة نيسـت چو
  دهـاق کأس و کـروم آب ز سـود چـه مـرا                   

   شـعـــر دقــايـق و آرايـش کنـم رهـا مـگـر
  دقـــاق عـلي بـو چو تصـوف راه بـه روم                   

)،   )۴۳۰ ،ص۱۳۱۸معزّ
 گلـه  خـود  حرفة از بارها نيز بود، مانده ناکام باسخاوت، ممدوح طلب در که ظهير

  :است کرده
   بنگــر خـود اسـت شاعـر من پايـة کمينـه

  بيـداد او دسـت ز کشيـدم گونه چنـد کـه
    حــور را زنگـيي آشـفـتـه نهـم لـقـب گـهـي

  راد را اسفلـه مست کنـم خطاب گـهـي                 
   نيست هم آن و است بهتر غزل شعـر جنس ز

  بنيــاد آن بـر ساخـت تـوان کـه بضاعتـي                   
  )۵۸ ،ص۱۳۸۱ظهير فاريابي،(

 ديـوان  در موجود شکايات مسلّماً، که است الزم نکته اين ذکر بحث، اتمام از پيش
 و چرخ از گلـه مثـل ديـگر شکايـات نيست؛ از ذکـر دسته چهار اين به شاعران، منحصر
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 ناشي توانمي کمتر را هاييگله چنين که شد خوددار دليل اين به روزگار اهل و آسمان
  .دانست شاعران از گروه اين خاصّ ناکاميها و دربار با شاعران ارتباط از

  :مفاخره -۳
 شـاعر  برتـر  و فضـل  کـه  شده سروده دليل اين به شاعران، مفاخرات از بسيار

 مورد و نيافته دست داند،مي خود حق که واحترامي جايگاه به شاعر يا شده گرفته ناديده
. اوسـت  ناکاميهـا  خاقـاني،  فراوان مفاخرات داليل از يکي. گرفته قرار آزار و مهربي

 مفـاخره  بنا گرفتندمي قرار نامناسبي موقعيت در وقتي خاقاني همچون بزرگي شاعران
. کردنـد مـي  معرفـي  آنهـا  از برتر را خود و ياد گذشته ادوار بزرگان از وگاه گذاشتندمي

 هـا نمونـه  اعتذاريات، و هاشکواييه اثنا در بويژه شاعران، ديوان در مفاخرات اينگونه
 خـوددار  آنهـا  بـه  پرداختن از کالم، اطالة از جلوگير برا اينجا در که دارد فراواني

 وطـواط،  رشـيد  :ک.ر جملـه  از شاعران ناکاميها بر مبتني مفاخره موارد برا( شودمي
ــاني، ؛۶۰۴ ص ،۱ج ،۱۳۶۴ســعد، مســعود ؛۳۵۴،ص۱۳۳۹  و۲۵۰و۱۴۷صــص ،۱۳۷۸خاق
۹۲۷.(  

 ايـن  نظر مورد دورة دربار شاعران ديوان در مفاخره، و شکايت بويژه و اعتذاريه 
 دربارها در شاعران نامطلوب وضع از اشعار، اينگونه فراواني. شودمي ديده وفور به مقاله

-مي خبر عوفي مانند نويسانيتذکره هاناگفته از و داردمي بر پرده قدرت مراکز ديگر و

  .اندپرداخته دربار با شاعران ارتباط مثبت جوانب به تنها ناخواسته، يا خواسته که دهد
  

:نتيجه   گير
 سودمند شاعران برا هميشه قدرتمندان، و پادشاهان به تقرب و دربارها به پيوستن

 دچـار  آوردنـد، مـي  رو دربارهـا  به مال و جاه کسب اميد به که کساني از بسيار. نبود
 شـعر  آغـاز  از دربـار  شـاعران  که ناکاميهايي مهمترين. شدندمي نيز رنجهايي و ناکاميها
، نياز يا فقر: از عبارتند شدند آنها گرفتار مغول، حملة از پيش تا فارسي از بازماندن ماد 

 از شدن رانده شدن، زنداني آنان، به کافي توجه عدم يا شاعران به توجهيبي سفر، و سير
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 تعقيـب  تبعيـد،  خـود،  مقـام  از شدن عزل شدن، هجو دربار، با ارتباط اثر بر مرگ دربار،
 ناکاميهـا  غالـب  اصـلي  علّـت . پسـت  کارها به شدن گماشته و اموال مصادرة شدن،

 گذشته مستبد، حاکمان با ارتباط. بوده است حاکمان استبداد را دوره اين دربار شاعران
 و تـوهين هـا   و کـرد مـي  محـدود  را آنـان  آزاد داشـت،  شاعران برا که خطرهايي از

 خسـت  سياسـي،  و اجتمـاعي  شـرايط  تغيير. داشت همراه به آنان برا نيز را حقارتهايي
 ناکاميهـا  وقـوع  در نيز) شاعر هر خاصّ رواني ويژگيها( روانشاختي عوامل ممدوحان،
 ناکامي بروز سبب اتّفاقي عوامل يا شاعر بد اقبال نيز معدود موارد در اند؛بوده تأثيرگذار

  .اندبوده
 کـم دست يا و موجود مشکل حلّ برا شدند،مي ناکامي و رنج گرفتار که شاعراني

 اعتذاريه شدند،مي ممدوح خشم گرفتار که شاعراني بردند؛مي پناه شعر به خود دل تشفّي
 را او کوشيدندمي خود، خدمت حق به اشاره و ممدوح به وفادار اظهار با و سرودندمي
 و شکوه بنا مشکالت، با برخورد در نيز شاعران از بسيار. بياورند لطف سر بر خود با

 حسـودان  از مـوارد  غالـب  در امـا  کردنـد مـي  گله ممدوح از گاه گذاردند،مي را شکايت
 قدربي و شاعر از حتّي و دانش و فضل قدربي از اينها بر عالوه. کردندمي شکايت

 واال مقـام  و زدنـد مـي  مفاخره به دست شاعران اين نهايت، در. کردندمي گله اظهار آن
  .کردندمي گوشزد مخاطب به ها،زمينه ديگر و شاعر در را خود

  
  يادداشت ها:

  توصيف ممدوحان، فراوان نعمت از برخوردار به را خاقاني نويسان،تذکره که است الزم نکته اين ذکر -۱
 که او گفت: توانمي خاقاني خاص روحية گرفتن نظر در و موضوع اين به توجه با ،) ۲۲۱،ص۱۳۶۱عوفي،(اندکرده
 بهتر وضع در ديگر شاعران به نسبت نيز ماد لحاظ از داشته انتظار است، دانستهمي ديگر شاعران از برتر را خود
  .داندمي نادار را خود مرفّه شاعران با مقايسه در شايد و باشد

 حقير تقاضاها انور آن، بر عالوه. شودمي ديده شراب طلب در قطعه بيست از بيش انور ديوان در-۲
  .است مطرح کرده خود منظوم هانامه در نيز را سرکه و کفش شکر، پنبه، خربزه، يخ، جو، کاغذ، همچون ديگر

  :گفته خود حال از شکايت و مفاخره در انور محمود، از پس قرن يک -۳
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  است عنصر چو صد گوشه هر نه ور            محـمـود زمـانـه انـدر نيـست
)،   )۵۶۸ص ،۲،ج۱۳۷۲انور

  :کندمي ياد شاعرپرور محمود از حسرت با چنين نيز هشت قرن شاعر يمين ابن
  عنصر من ميزان به سنجد چه             باشـدم اگـر محمـود چـو مربي

  )۱۲۳ ،ص۱۳۱۸يمين، ابن(
  

  منابع و مآخذ:
  کتاب ها) الف

،اوحدالدين، -۱ ،  مدرس محمدتقي اهتمام به ديوان، ،)۱۳۷۲(انور  چـاپ  رضـو
  .فرهنگي و علمي انتشارات تهران، چهارم،
 مشـهد،  فيـاض،  اکبـر  علـي  تصـحيح  بيهقـي،  تـاريخ  ،)۱۳۵۶(بيهقي،ابوالفضـل،  -۲

  . فردوسي دانشگاه انتشارات
،  وحيد حسن تصحيح ديوان، ،)۱۳۶۲(عبدالرزّاق، الدينجمال -۳  چـاپ  دسـتگرد

  . سنايي کتابخانة انتشارات تهران، دوم،
تصحيح عباس اقبال )، حدائق السحر في دقايق الشعر، به ۱۳۶۲(---------- -۴

.   آشتياني، تهران، انتشارات سنايي و طهور
،  الدينضياء کوشش به ديوان، ،)س۱۳۷۸(الدين،افضل خاقاني، -۵  چـاپ  سـجاد
  . زوار انتشارات تهران، ششم،

، دولتشاه -۶  بـراون،  ادوارد تصـحيح  و اهتمـام  به الشّعرا، ةتذکر ،)۱۳۸۲(سمرقند
  .اساطير انتشارات تهران،

 انتشـارات  تهـران،  نفيسـي،  سـعيد  تصـحيح  ديوان، ،)۱۳۳۹(وطواط، رشيدالدين -۷
  .باراني کتابخانة
، ضياء الدين، مقدمه بر ديوان خاقاني -۸   خاقاني سجاد
، حسن سيد -۹ ،  مـدرس  محمدتقي تصحيح ديوان، ،)۱۳۶۲(غزنو  چـاپ  رضـو

  .اساطير انتشارات تهران، دوم،
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 تهـران،  دوازدهـم،  چـاپ  ايـران،  در ادبيـات  تـاريخ  ،)۱۳۷۲( اللّـه، ذبيح صفا، -۱۰
  .فردوس انتشارات
۱۱-  ،   .کبير امير انتشارات تهران، فارسي، ادب در حبسيه ،)۱۳۶۴( اللّه،ولي ظفر
،  اميرحسـن  تصـحيح  ،ديوان،)۱۳۸۱(فاريابي، ظهيرالدين -۱۲  اهتمـام  بـه  يزدگـرد

  .قطره نشر تهران، دادبه، اصغر
  ،بي نا.بيروت سلجوق، آل تاريخ ،)۱۴۰۰(محمد، بن محمد کاتب، عمادالدين -۱۳
 وتصـحيح  اهتمـام  به قابوسنامه، ،)۱۳۷۳( اسکندر بن کيکاووس عنصرالمعالي، -۱۴

  . فرهنگي و علمي انتشارات تهران، هفتم، چاپ يوسفي، غالمحسين
ــد، عــوفي، -۱۵ ــاب ،)۱۳۶۱( محم ــاب،لب ــه االلب ــراون، ادوارد اهتمــام ب ــران، ب  ته

  . راز فخر کتابفروشي
 دوم، چـاپ  سـياقي،  دبيـر  محمـد  تصـحيح  ديـوان،  ،)۱۳۷۸( سيستاني، فرخي -۱۶

  .زوار انتشارات تهران،
، قاضي -۱۷  ششـم،  چـاپ  ايرانيان، خودمدار پيرامون در ،)۱۳۸۹( حسن، مراد

  .آمه کتاب انتشارات تهران،
 اصـفهان،  نوريـان،  مهـد  تصـحيح  و اهتمـام  به ،ديوان،)۱۳۶۴( سعد، مسعود -۱۸
  .کمال انتشارات
 تهـران،  سـوم،  چـاپ  فارسـي،  ادب و شـعر  ،)۱۳۶۴( العابـدين، زيـن  مؤتمن، -۱۹
  . زرين انتشارات
 دوم، چاپ ،۱ايران ادبيات تاريخ ،)۱۳۸۳( ديگران، و اصغر علي فرد،باقر مير -۲۰

  .سمت انتشارات تهران،
 يـازدهم،  چـاپ  معـين،  محمـد  اهتمام به چهارمقاله، ،)۱۳۷۹(عروضي، نظامي -۲۱

  .معاصر صدا انتشارات تهران،
  رشيدوطواط.نفيسي، سعيد، مقدمه بر ديوان رشيد وطواط -۲۲
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 تهـران،  مصفّا، مظاهر کوشش به الفصحا،مجمع ،)۱۳۶۶(خان،قلي رضا هدايت،-۲۳
  .اميرکبير انتشارات
  مقاالت) ب
۱- ، ، باقر بـه سرپرسـتي    فارسـي،  ادب و زبـان  دانشـنامة  ،»باربد« ،)۱۳۸۴( مهر

  .۶۷۶-۶۷۴صصجلد اول،  فارسي، ادب و زبان فرهنگستان: تهران سعادت، اسماعيل
۲- ،  قـرن  تـا  فارسـي  ادبيات در سراييمديحه تطور«  ،)۱۳۵۰( جعفر، سيد شهيد

 جاويـدان،  انتشـارات  افشـار، تهـران،   ايـرج  و يغمايي حبيب نظر مينو زير نامة ،»هشتم
  .۲۹۸-۲۶۶ صص

 ادبي، و تاريخي مقالة هشت ،»دربار شاعران زندگاني«  ،)۱۳۳۰(نصراللّه، فلسفي، -۳
 .۱۸۰-۱۵۷صص تهران، دانشگاه انتشارات
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