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  3زاده دكتر عبد الغني ايرواني، 2دكتر نصراهللا شاملي ، 1          حسين ايمانيان

  چكيده
  ترين گونه ادبي و رايج ترين آن در شعر كالسيك فارسي و عربي گسترده"مدح"

 قرن سوم زبانِرومي شاعر عرب ژه در شعر ابن به بررسي مدح به طور كلي و به وي،جستار پيش رو .است
و از سوي ديگر وظيفه  تا از يك سو كاركرد متون مدحي در گذشته، پردازد؛شناسي ميهجري از ديد جامعه

به  شهر شاعر و جامعه آرماني مردم از ميان اين اشعار،نيز با كشف آرمان .خواننده معاصر را در برابر آن معين كند
اما شناخت جامعه همزمان با آن  ،اندهايي بدون تعهد در برابر جامعه نوشته،چه مدايح گركه ارسد اين نتيجه مي

 از جمله نكاتي كه درباره جامعه قرن .در آن يافتهايش را به راحتي مي توان و حاكمان و مردمان و خواسته
 قهرمان پروري در جامعه،  و شاعر،پيوند دو سويه حاكم :عبارتند از شود،رومي برداشت ميسوم از مدايح ابن

كشاكش براي صاحب  ،اقتصادينبود امنيت سياسي و  وجود استبداد و ديكتاتوري با تكيه بر ايدئولوژي ديني،
  .و ناخشنودي مردم از وضع موجود و حسرت بر گذشته شدن قدرت،

  

  .آرمان شهر ، مدحابن رومي، : هاكليدواژه

  ابن رومي

از  يج، شاعر عرب زبان قرن سوم هجري كه از ناحيه پدر به روم يا يونان وابوالحسن علي بن عباس جر
از دنيا  284  در بغداد به دنيا آمد و به گمان برتر به سال221 ، به سالجانب مادر به ايران منسوب است

بيداهللا،  قاسم بن ع:درباره علت مرگش گفته مي شود. و در مقبره باب البستان به خاك سپرده شد رفت
هاي آميخته به فحش و تندي زبان شاعر مي ترسيد، سمي در غذايش ريخت، و زير معتضد كه از نكوهشو

  .) 3/361ابن خلكان، ( از دنيا رفتر اثر اين سمببدين گونه ابن رومي پس از چند روز 

گاران ن و تاريخسنجانسخن هاي ادبيات عرب است، ابن رومي از مشهورترين شاعران تمام دورهگرچه    
اي كه شرح احوال و زندگي او نزد برخي از چند  به گونه؛اندپيشين و اكنون، كمتر به زندگي او پرداخته

رومي ستم روا نگاران در حق ابنتاريخ ،أعيان الشعيهسطر تجاوز نمي كند، و به گفته محسن امين نويسنده 
مند، عباس محمود العقاد در كتاب با ارزش خود هاي اخير، نويسنده دانشتا اينكه در سال). 8/252 (داشته اند
اين كاستي را جبران، و به شرح احوال شاعر با استناد به اشعار خود  ،»ابن الرومي حياته من شعره« به عنوان

  .او پرداخته است
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رومي از بارزترين شاعران عرب است كه در شعرش، تصويري از زندگي و جامعه همزمان با خود را ابن    
-يو ناراست هاكژي و  جامعه و اوضاع نابسامان آن،ه بمعترضاو شاعري است  .كرده استيبايي ترسيم به ز

  هايش را به شدت نقد و نكوهش 
 به .آيدبه شمار مياز اين رو هجو و نقد، چه شخصي و چه اجتماعي، يكي از اركان مهم شعري او  .كندمي

  .ترين زبان را دارد گزنده، عرب در ميان شاعران كه ابن روميتوان گفتجرأت مي
اش را از مايه هاي شعري زيرا شاعر بيشترين درون؛مردمي در شعر او روشن است وانگهي گرايشِ    

گيرد و ام ميگر ومشاهدات روزانه در كوچه و خيابان و ميان طبقات مختلف مردم از نانوا و باربر و دريوزه
سليمان  (كندد قرن سوم را به زيبايي توصيف ميبغداهاي مردم ها و غمپوشش و گويش و شادي

  .) 13فتوح،ص

كالسيك عربي  دهد، به ديگر اغراض شعرابن رومي افزون بر هجو كه ركن اساس ديوانش را شكل مي    
اگر چه هجو و طبيعت، بيشترين توجه  .پرداخته است...چون مدح و غزل و رثا و توصيف طبيعت و

مدح نيز يكي از پركاربردترين موضوعات شعري اين با وجود  به خود جلب كرده، درباره اوپژوهشگران را 
 به بررسي و نقد مدايح ابن رومي از ديد ،جستار پيش رو .اوست كه كمتر به بوته نقد كشانده شده است

  .پردازدشناسي ميجامعه
  

  ها و واقعيتانگاشت: مدح

 شاعر با چاپلوسي اهميتي است كهها و سخنان بييگويبيهودهباور عموم اين است كه مدايح، يك مشت 
و هيچ گونه مسؤوليت و  بافد،مد ممدوح و رسيدن به هدف شخصي خود به هم مياتمام و براي خوش

 از اين رو بزرگ ترين قائل نيست؛كند اي كه در آن زندگي مي در برابر مردم و جامعه،اي براي خودوظيفه
ه است؛ قاطع آنان از ظالمان تاريخ بودحمايت استوار و  گاه حكومت،سرا به دستخدمت شاعران مديحه

انگيختند و از سوي از سويي در ممدوحانشان، كبر و غرور بر مي اينان كه از خطر كار خود آگاه نبودند،
داشتند و اين مي زيت از جور و ستم سالطين، بانوا را از برآوردن فرياد مخالفت و حتي شكادم بيديگر مر

  .) 170وزين پور،ص ("ف وظيفه نويسندگان و شاعران استخال
 تنها  را؛هاي مردميدهد و نه خواستهيش ميبنابراين شاعر نه احساسات دروني خود را در مدايح نما

 شودو از اينجاست كه گفته مي .استپسند و خوشنودي حاكم و اطرافيان او  چيزي كه براي او مهم است،
  .) 214سجادي،ص (" ها باشدكننده احساسات و خواست ملتتواند بيان نميادبيات كالسيك درباري "

 از يك عصر به عصر ،صفاتي كه شاعر به ممدوح خويش نسبت مي دهدمي رود از سوي ديگر گمان     
توان به آساني به شود و هر يك از مدايح را مي در گوهر و اساس آن هيچ دگرگوني حاصل نمي،ديگر

توان مدح شاعر عصر جاهلي را با تغييراتي جزئي به به بيان ديگر به راحتي مي بت داد؛ممدوحي ديگر نس
  .شاعر عصر عباسي نسبت داد بدون اينكه كسي در آن شك كند

خواني است، هيچ گونه تغييري از عصر جاهلي تا نقيض هجا و به معناي ستايش از آنجاي كه مدح،    
در صفاتي است كه شاعر بر  هم تغييري نخواهد پذيرفت، بلكه تغيير،زمان ما بر آن وارد نشده وهيچ گاه 



هاي اخالقي و اين نوع صفات براساس حالت اجتماعي يك دوره و معاني و ارزش .بخشدممدوح خود مي
  . پيوسته در حال دگرگوني است،سياسي تازة آن

- و حتي غزل را از زاويه جامعه و ديگر انواع شعر كالسيك مانند فخر و هجو و رثا ياگر قصايد مدح    

اي به دورة شود كه اين انواع ادبي پيوسته از دوره به خوبي روشن مي،شناسي بررسي كنيمشناسي و مردم
به طوري كه اگرقصيدة مدحي در اختيار داشته باشيم و از شاعر آن باخبر ؛ اندديگر در حال تغيير بوده

توانيم تا حدود زيادي به عصر هايي از درون شعر ميد، با نشانهنباشيم و يا نامي از ممدوح برده نشده باش
  .آن شاعر و حتي ممدوح او رهنمون شويم

  
   معاصرةمتون مدحي و خوانند

براي است،  پسند و ذوق ممدوح را راضي كرده - به گمان برخي-اما خواندن  شعري اين گونه كه تنها
 گسترش ذوق ادبي يا صيقل "ابوشقرا"آيا هدف به فتهتواند دربرداشته باشد؟ انسان جديد چه سودي مي

- ؟ در اين صورت، متون مدحي اين هدف را برآورده نمياست معاصرشناسانه خواننده دادن حس زيبايي

ها را درك تواند آنها جزو شعر بدوي گذشته است كه خواننده معاصر به راحتي نميزيرا بيشتر آن؛ سازد
  .) 227ص (كند 
 بر اين باور است كه اين نوع شعر در درون و قلب خواننده جديد هيچ اثري به جا "ينمحمد حس"    
 انداند مورد خطاب قرار دادهها بوده كه هم ذوق آن راكساني را و قوم خود،  زيرا سرايندگانش،؛گذاردنمي

- 157ص (مل كند درك زيبايي آن را ندارد مگر پس از آنكه رنج و سختي زياد تح جديد تواناييةندو خوان

158 (.  
ترين اهداف تواند از مهم مي-آنچه در اين گفتار برآن هستيم–شناسانه اين متونبنابراين بررسي جامعه    

و در همان وقت ما را قادر " و بخشيدن زندگي جديد به آن باشد، به ويژه مدح،خوانش دوباره متون قديم
 ("سازدو آرزوهاي شاعر و مردم آن جامعه ميها به شناخت جامعه قديم و فهم افكار و خواسته

  .) 12باقادر،ص
 از حوادث و اخبار و كارهاي همزمان را بسياري ، به ويژه در عصر عباسيي شعر مدح،افزون بر اين    

بحتري مدايح  ، مدايحة اين از جملكاركردي همسان روزنامه هاي زمان ما داشته است،  است وثبت نموده
ردهاي او با الدوله و تصوير نب و البته مدايح متنبي درباره سيفعتصميح ابوتمام درباره مدرباره متوكل ومدا

هاي نگاران اجازه داده، با بررسي اين اشعار، بسياري از ناشناختهامري كه به تاريخ .باشدها ميبيزانسي
الزيات گرفته، تا بنگي، از زنداني شدن وزيري چون اداد بزرهر روي " و عصرهاي گذشته را كشف كنند

يا خشم بر پزشكي چون بختيشوع، و يا  هاي او،اي مانند ابن أبي دواد و ضبط سرمايهخشم بر قاضي
 اي كه به راستي به گونهمنعكس كرده اند؛همه و همه را شاعران در اشعارشان ، نويسنده و والي و حاكمي

 مدايح تنها شرح بنابراين.) 205 العباسي الثاني،صشوقي ضيف،العصر (»آيندسندهاي تاريخي محكمي به شمار مي
  .، بلكه تاريخي است سرشار از زندگي و حوادث تلخ و شيريننيستاساس ها و تمجيدهاي بيقهرماني



  

  كاركرد متون مدحي در گذشته

چندان اين گونه شعرها  جديد چندان لطف و سودي ندارد و ةچه خواندن چنين مدايحي براي خواننداگر
 جامعه درهاي بسيار بارزي اين نقشتوجهي نداشته اند، با وجود هاي مردم ها و مشكالت و خواستهردبه د

  :كنيم اشاره ميكاركردهاي شعر مدحيدر ادامه ما به چند مورد از مهم ترين . ايفا مي كرده اند
هاي  كه روزنامه كاريمعتقد است كهدكتر شفيعي كدكني . انداي داشته نقش رسانهنوعياين شعرها  )أ

دهند، در امروز انجام مي ها،دولتي و راديو و تلويزيون و مجموعه رسانه هاي تحت كنترل و رهبري دولت
 از هر كسي در قرن پيشا اين نكته ر .يعني شاعران درباري بوده است گذشته برعهده جماعت شعرا،

شاعران درباري كارشان دو چيز " :ستشناس روس، هوشيارانه دريافته و گفته اخاور نوزدهم ژوكوفسكي،
 تكاليف همنشين -و به وجه صميمي تر-نگار امروز، ديگريكي تا حدي ايفاي وظيفه روزنامه: بوده است

 دواردنقل از ا به 255زمينه اجتماعي شعر فارسي،ص ("خوار خان نعمتموافق و حريف بزم و سخن چين و ريزه

  ). 2/663تاريخ ادبي ايران، :براون

بندي اخالقي نسبت به جامعه و مردم  كه چنين شعري هيچ نوع پاينمي توان گفتاز سوي ديگر  )ب
حاكمان مستقيم در تربيت اخالقي مردم و به ويژه اي غيربه بيان ديگر اين نوع شعر به گونه. استنداشته 
ان زمان جاهلي تا از هم. كرده استها را گوشزد ميهاي آنها و بدكرداريگذاشته است و زشتياثر مي
- ماست، شعر مدح داراي شريفهاي نزديك به عصر ما و از جمله در عصر عباسي كه مورد مطالعهدوره

   بزرگواري و شجاعت و بخشش و بردباري ودادگري و ديگر از قبيلمعاني و مضامينترين 
    از اين روست كه شوقي ضيف؛هاي پسنديده مردمان عرب بوده استويژگي

  كشيدوظيفه تربيت اخالقي استواري بر دوش مي براي امت عربي، ح،مد ":گويدمي
  : آنجا كه مي گويد زند،و به بيتي از ابوتمام مثال مي، ) 60فصول في الشعر ونقده،ص ("
            ���� ��� 	
� ������� �� ��� ��                   ���    � ��أين ���� ���  ��!"�   

ها از كجا دانستند بزرگواريگذاري كرده، كمال جويان نميهاي نيكويي كه شعر پايه تلصخاگر نبود [ 
، نمونه وااليي در ين نمونه اخالقي در رفتار و سرشتشاعر عباسي، در مدح خلفا و وزراء به ا] آيدمي

نموده و به آنها ترس از خدا، و چنگ زدن به شريعت و دادگري را گوشزد  حكمراني و سلطنت افزوده،
  .) 60همان،ص (.است
بردند و آن را اند كه از چنين اشعاري سود كامل را مياين حاكمان بوده نهايي اينكه  نكتةدر  و )ج
دكتر زرين كوب . انددانسته خود و حكومت و كارهاي خويش مي بهاي براي مشروعيت بخشيدنوسيله

وچ را ش يا از تلقين شعرا، واقعا اين مدايح پدر بين اين ممدوحان كساني، از خوش باوري خوي" :گويدمي
  .) 136زرين كوب،ص ("براي جاودان كردن نام خويش انداي تلقي مي كردهوسيله
در  -ارزشچندان هم خوش باورانه، اين مدايح كم )ممدوحان( بايد بگوييم اين پادشاهان و حاكمان 

نين بوده كه شاعر از يك سو باعث جاودان در واقع چ؛ اندو شاعرانش را به خدمت نمي گرفته -نظر ما
 چنين هدفي البته خطري چندان براي جامعه، و ارزش شده است و نام پادشاه براي آيندگان ميكردن



 همين شعر سبب مشروعيت بخشيدن به اعمال ناروا ، اما از سوي ديگر؛زيادي براي ممدوح به دنبال ندارد
همين .  اين همان خطري است كه در مدايح نهفته است.مي شده است گاه ستمگر و نادرست ممدوحِ

سبب بنابراين بيباز مي دارد؛ ها زشتي بر و از شورش مدايح است كه مردم جامعه را از واقعيت دور،
حتي در  .مكنيشاعراني چنين ثناگوي را به عنوان ركني مهم مشاهده مي نيست كه در هر دربار و پايگاهي،

شايد ديگر دربار يا مقرّ حكومتي به آن  .توان به روشني ديدرا در برخي كشورها ميزمان خود ما، شبيه اين 
، براي حاكم يا رهبر و رئيس جمهور معاصر نباشد تا شاعران در آن گرد ه استشكلي كه در گذشته بود

ه گرد گاه حاكمان، شاعراني را ببا اين حال گه جا كنند؛هاي بيآيند و شروع به دروغ پردازي و ستايش
گرچه اين اشعار شايد مسقيماً در ستايش حاكم نباشد، ولي شعري است بيشتر  دروغ و . كنندخود جمع مي

ديده و رعيت آن هاي رنجشود، كمتر از انسانارزش كه در راستاي منافع حاكم سروده و خوانده ميبي
اين گونه .  براي حاكم داشته باشدتواند خطريگويد و طبعاً نميها سخن ميها و ستمحاكم و از نابرابري

بگذريم از . گيرداست كه چنين شعري همچون مدايح گذشته، در خدمت ايدئولوژي دستگاه حاكم قرار مي
پرغصه ديگري داردةشعرهايي كه چاپلوسانه در ستايش و تمجيد حاكم است واين قص  .  

  

  مدايح در )شهرآرمان( جامعه آرماني

و محكي است براي سنجش  به قصد انتقاد از نظام مستقر،...اندايط عيني جامعهشهرها بازتاب شرآرمان "
سنجان درباره براساس آنچه سخن). 27اصيل،ص ("هايشهاو نارواييوضع موجود و آشكار ساختن نارسايي

رخاسته اينكه بيكي : اندها، داراي دو ويژگي اساسيشود كه تمام مدايح يا بيشتر آناند آشكار ميمدح گفته
و ). 214بدوي،ص(نيست بند راستگويي پاي  ديگر اين كه در ادعاها و باورهايش،است واز عاطفه ناراست 

 "احمد بدوي"شد، همين دو ويژگي به تعبير اگر تصوير جامعه و انسان آرماني از اين اشعار برداشت نمي
  بيندازدكافي بود مدايح را در گرداب و منجالب پستي و دروغ 

  .) 214صهمان،(
گيرند و آن را ادبي هاي چاپلوسانه است كه برخي بر ادبيات گذشته خرده ميشايد به خاطر همين ستايش 

  .) 11/559طه حسين،المجموعه الكامله للمولفات ، (نامندشاهانه و اشرافي و به دور از زندگي و مردمانش مي
بگوييم اين كه انصافي است  ولي بيه اند،بر نخاستاگرچه بيشتر مدايح از عاطفه راستين و وااليي     

دهد و به اين خاطر از ادبيات ها و خواسته هاي طبقات مختلف مردم را نمايش نمياشعار، جامعه و آرمان
  .قديم بيزار و متنفر شويم

از  كند وشهر موجود در ذهن جامعه را تصوير ميمدينه فاضله و آرمان شعرهاي مديح از يك سو، "    
  :گويدوقتي رودكي مي... كندهاي اجتماعي اعماق تاريخ ما را آينگي مييگر جريانسوي د

  

  مادر آزادگان كم آرند فرزند    دايم بر جانِ او بلرزم ازيراك     
  



 آن است كه در اعماق جامعه مسأله رگ و ة اين نشان.كند ممدوح تكيه و تأكيد مي"آزادگي"و روي  
هاي مردمي است و تمايل طبيعي زمانه آن است كه  داشتن ممدوح، از خواستهريشه ايراني و نژاد ايراني

شفيعي كدكني،مفلس كيميا ("باشد، نه كساني از اقوام ديگر-يعني ايرانيان -فرمانروايي در دست آزادگان

بنده هنگامي كه سخن شاعر گذشته را " :گويددر تاييد اين مدعا دكتر طه حسين مي .)83-84فروش،ص
هيچ برايم اهميت ندارد كه فالن حاكم واقعا اين گونه بوده كه شاعر وصفش   حاكمان مي خوانم،درباره

آنچه براي من مهم است اين نمونه وااليي است كه شاعر براي اصحاب حكومت، ترسيم . كرده يا خير
هاي نمونهگويد يا دروغ، اين مهم است كه او در تصوير مهم نيست كه شاعر مداح راست مي. نموده است
  .) 559-11/560المجموعه الكامله للمولفات ، (»شهر مردم، صادق باشدواال و آرمان

 اند، هايي را كه شاعران براي ممدوح ترسيم نمودهبا بررسي چند قصيده مدح، صورت"ابوشقرا" 
 و كند تا چه حد شاعران در مدايحشان روي برخي صفات اجتماعي و شخصي و نظاميبررسي و بيان مي

ممدوح را صاحب شجاعت و قدرت و شوكت و دينداري  اين نوع مدايح،. ورزند تأكيد ميديني ممدوح
اما اگر اين صورت مثالي و آرماني ممدوح را با صورت واقعي او مقايسه كنيم، فاصله و  .دهدقرار مي... و

آرماني در يك شخص هاي جداي اينكه محقق شدن تمام اين صورت. شكافي ژرف ميان اين دو مي بينيم
  .) 223ابوشقرا،ص (بسيار مشكل است

، تا از يك سو، سيماي پردازيمميبخشد كه شاعر به ممدوح مي برخي از ويژگي هاييبه بيان در اينجا 
برخي از . آرماني جامعه ذهن مردم آشكار و از سوي ديگر از واقعيت موجود جامعه آنها پرده برداشته شود

مي ... و» داراي اصل و نسب ريشه دار«، »پاسدار مردم« ،»ياور نيازمندان« مدوح،م: اين صفات چنين است
  بياندازيم،- كه مورد بحث ماست-باشد اگر نگاهي گذرا بر اوضاع اجتماعي و اقتصادي جامعه ابن رومي

- بردهميبينيم كه بر اثر زياد شدن فاصله طبقاتي و گسترش فقر، مردم از بحران پولي و مالي زيادي رنج مي

خواهد نيازمندان را از ممدوحِ حاكم يا وزير يا خليفه مي بنابراين شاعري كه خود يكي از مردم است،. اند
بنابراين شاعر از  .از سوي ديگر اسراف در بريز و بپاش در دربارهاي حكومتي زياد است. ياور باشد
مركزي، هميشه در دست خليفگان و نيز از آنجايي كه قدرت  .خواهد پاسدار بيت المال باشدممدوح مي

بلكه اين حاكم يا وزير و والي، گاه ايراني يا ترك يا از مليت ديگر بوده است، خواسته  وزراي عرب نبوده،
شاعر و مردم اين است كه فرمانروايي به دست عربي اصيل نژاد باشد، بنابراين او را به داشتن اين صفت 

-ي كه شاعر به ممدوح خويش نسبت ميت ديني و نظامي و شخصهمين گونه است درباره صفا. ستايدمي

  .دارددهد، مطلوب مردم را نيز بيان ميها جداي اينكه واقعيت را به طور معكوس بازتاب ميدهد، همه اين
بنابراين شاعر مداح از شخصي كه در خيالش موجود است به عنوان نمونه اعال و شايسته فرمانروايي  

، شاعر "ابوشقرا"آنكه ممدوح او واقعا چنين صفاتي را دارا باشد، و به تعبير زيبايگويد، نه سخن مي
 (تراشد كه خودش و مردم جامعه آرزوي آن را دارندگوي بيش از آنكه ستايش كند، تنديسي را ميمديحه

  .) 243همان،ص
اما مدايح گاه بيانگر  .هاستشهر و مطلوب شاعر و مردمي بود كه او نماينده آنتا اينجا سخن از آرمان 

به فرض اگر ممدوح حاكم، در سر هواي چيرگي و تملّك . باشدهاي خود ممدوح نيز ميآروزها و خواسته



اي را در قالب واژگان هايي از جهان را داشته باشد، شاعر آرزوي رسيدن به چنين خواستهبر بخش يا بخش
اند،  در خدمت پادشاهان و گاه بازرگانان ثروتمند بودهاين نكته درباره نقاشاني كه .كندبراي او تصوير مي
بر اين  گويد، هنر دوره رنسانس اروپايي سخن مي وقتي از"كلود لوي استروس": نمايدبيشتر درست مي

كردند كه به كمكشان بازرگانان ثروتمند ايتاليايي به نقاشان به چشم كارگزاراني نگاه مي « :باور است كه
هاي هاي ديوار كاخنقاشي. كيت خود را بر همه چيزهاي زيبا و دلپسند جهان ثبت كنندتوانستند مالمي

كرد كه در آن صاحب كاخ، به مدد نقاشان خود همه جلوه هاي فلورانس، نوعي عالم صغير را مجسم مي
 (»ترين صورت در دور و بر خود بازآفريني كرده بودجهان را كه به آن دلبستگي داشت به واقعي

  .) 120بونيه،صشار
  

  رومي    با نگاهي به مدايح ابن سيماي جامعه از ميان مدايح،

 را تقريباً مي توان ويژگي مشترك تمام شعرهاي "باز بودنبخشندگي و دست و دل"وصف ممدوح به  )أ
شود كه باب روزي رومي نيز هميشه ممدوح با اين ويژگي ياد و گفته ميدر شعر ابن. مدح تاكنون دانست

 داللتتواند بر چند نكته گو مياين نوع ستايش .شودباز مي) ممدوح( اعر و مردم با آمدن فالن حاكمش
ند و ارزش هنر ه ااين اميران و خلفاء نسبت به ادباي درباري افرادي بخشنده بود :داشته باشد از جمله اينكه

يا اينكه شاعران و ادبا در . نهاده اندي كار آن ها را  ارج م،اند و با بخشش خودفهميدهها را ميادب آنو 
-حاكمان را به كمك و بخشش تشويق مي وضعيت نابسامان مالي و اقتصادي قرار داشته اند و بدين گونه،

برداشت اينكه برخي از اين ادبا افرادي چاپلوس و  البته. اندكردهو به زباني ساده تر گدايي مي اند،نموده
رومي در  ابن. امري روشن است،اندكردهتايش ميجا سدن به خواسته خود بيمال اندوز بوده و براي رسي

  :سرايدستايش علي بن يحيي المنجم اين گونه مي
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بوي كرده، تـصوير     را در هيأت كسي كه باران بخشش او هوا را بهاري و خوش             "ابن منجم "شاعر،     

در جـايي   رومـي   ابن .آيدش پايين مي  ها با تدبير  شوند، و قيمت  گران به وسيله او نابود مي     كند؛ بيداد مي

  : گويد ميديگر
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اي شاعر چون در جامعه مي دهد؛بينيم كه چگونه شاعر به آمدنِ ممدوحِ امير يا وزير مژده مي
كند، اين ها بر دوش مردم سنگيني ميكند كه ايام به كام نيست و گراني و باال بودن هزينهزندگي مي

شاعر به نمايندگي از . آيددهد كه شادي و نيكي و ارزاني پس از سختي و گراني ميگونه مژده مي
سامان و زندگي را بر  بخواهد اوضاع را،ح ميقيم از ممدوهاست، غيرمستمردم، كه خود يكي از آن

  .مردم آسان سازد
هاي رومي از ممدوح انتظار دارد با آمدن خود همه چيز را درست كند، و مردم نيز به وعدهاينكه ابن )ب

دلبستگي به  پروري واي قهرمان است كه در چنين جامعهدهندة آنشوند، نشان خوش ميممدوح دل
 مردمي كه از توان حركت را از مردم ستانده است؛بيايد و اوضاع را بسامان سازد، شخصي كه از بيرون 

 .بخش اميد دارنددهنده و رهاييدهند و هميشه به ظهور يك نفر به عنوان نجاتخود حركتي نشان نمي
ان، كوشند ما را چون كودكاني نيازمند به قهرمو پيوسته جوامع، مي" :گويد در اين باره مي"أبوشقرا"

هاي پيچيده كه شاعران درباري برابر خلفا و اين راه. پرورش و وابسته به قهرمانان و رهبران نشان دهند
گاه سبب مي شود چنين اخالق و ويژگي را در  اند،رهبران در راستاي تحقق بخشيدن به نيازهايشان پيموده

 له و النرجسيهقطاع البطو :لي زيعورنقل از عه  ب215ابوشقرا،ص ( "رفتار و بينش خوانندگان امروزي نهادينه سازند

  )35صفي الذات العربي،

هاي مختلفي دارد، گاه به نام حكومت خوانده مي قهرمان نام : نيز اين گونه استيدر متون مدح
هرچه باشد قهرمان مانع دگرگوني است، او وعده ...گاه خليفه يا رئيس يا حاكم و يا سلطان است شود،
- ما به قهرمان،اي باال برسدهر گاه احساس ناتواني وتنبلي به درجه. كندق و تهديد ميدهد، و تشويمي

 به هر شكلش را مي ،آوريم، و هر گاه نياز به گشودن مشكالت پيچيده داريم قهرمانپروري روي مي
ي پروري است كه در نبودن دموكراسي و گفتگوهمان جنبه منفي قهرمان و اين). 215همان،ص (»پذيريم

رومي از حاكم يا وزير انتظار ابن .دهدكند و قهرمان را از طبقه برتر و مافوق قرار ميآزاد نمود پيدا مي
اي در داند، به عنوان نمونه در چكامهكننده هر بدي مي را دارد و او را باعث هر خوبي و دفعكاريهمه 

-ها را كاهش ميكني، گرانيالك ميتنها تويي كه دشمنان را ه: گويدستايش يحيي بن علي المنجم مي

خواني، با بخشش خويش بيم زمان دهي، تو حامي دين و خالفتي، گمراهان را به نيكي فرا مي
چنين نگاهي نسبت به ممدوح، جيزي جز ... كني وبري، از شاعران حمايت ميخشكسالي را از بين مي

  ) .85-1/82نگ ديوان (نيست پروري قهرمان
 .استرسيم، و آن وجود ديكتاتوري يا استبداد ه ويژگي ديگري از اين جامعه ميو از اينجا ب )ج

شعري كه در آن ممدوح به هر عنوان و مقامي -توان پذيرفت كه از زمان پيدايش شعر مدحچنين مي
 استبدادي كه شاعر را ؛ تاكنون پيوسته در جوامع اسالمي، نوعي استبداد وجود داشته است-ستايش شود

اين امر را حتي در  .كرد، برابر ممدوح حاضر شود و او را درست يا نادرست بستايد مجبور ميبه شكلي
كنند  ديگري كه در اين جوامع زندگي ميافرادآنجا كه شاعران يا  بينيم،زمان خود در برخي جوامع مي

 واقعي جامعه ستايند و چشم از مسائلحاكمان و رهبران خود را مي اند و و وابسته به دستگاه مركزي
  .فرو مي بندند



شعر حماسي   چه در شرق و چه در غرب،"بدوي طبانه" همين استبداد است كه به گفته ةدر نتيج
هاي بي جا به شاعران سبب شده مدايح سرد و خشك و پوچي درباره ها و كمكاز ميان رفته و بخشش

و تخم آزادي و استقالل را در آن مي ها را پرورش مي دهد اميران و پادشاهان بسرايند، و از هرچه دل
 بريزند، در پاي اميرانبنابراين شاعران بايد به جاي آنكه اين درهاي گرانبها را در ...كارد دور شوند
و در .) 147- 148بدوي طبانه،ص (ها پابرجاينده حاكمان از بين مي روند ولي امتباشند؛ كخدمت مردم 

  : گويداين معنا ناصرخسرو مي
  مر اين قيمتي در لفظ دري را  كه در پاي خوكان نريزممن آنم 

  ) 114ناصر خسرو،ص(                                                                                

آيد و پيوسته صاحبان مذاهب سياسي با پس مدايح نوعي تاييد سياسي غير مستقيم به شمار مي 
ها را به نيكويي ها، در جلب شاعران و سخنوراني كه آنها و گرامي داشت دهيها و امتيازانواع بخشش

هايي  نوشتهعادتاً توان گفت متون مدح،به بيان ديگر مي). 14الشايب،ص (كوشندمي كنند،ياد مي
 بنابراين عمل مي كنند؛مكتب سياسي يا مذهبي،  ودر جهت ترويج شعارهاي يك ايدئولوژيك هستند

- رأي بيشتر مي  باشد اين نوع اشعار و نوشته ها درباره حاكم خودجمود بيشتري حاكمجامعه بر هرچه 

  .كنيمها برخورد ميكمتر به اين نوع نوشته شود، و برعكس در جامعه آزاد،
شود اين است كه جامعه قرن سوم هجري از عدم رومي برداشت مينكته ديگري كه از مدايح ابن )د

بدين معنا كه از يك سو نبرد ميان قدرتمندان و حاكمان داخلي بر سر .  استبردهامنيت سياسي رنج مي
.  استتصاحب قدرت شدت داشته و از سوي ديگر مرزهاي مملكت اسالمي از بيرون مورد تهديد بوده

خواهد با رومي به طور غيرمستقيم از ممدوح ميبنابراين ابن. شودو اين سبب نگراني شاعر و مردم مي
او در مدح قاسم  . خود روابط با ديگران را بهبود بخشد و جامعه را براي زندگي همگان ايمن كندتدبير

  : گويدبن عبيداهللا مي
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  )       2/362ابن رومي، ( 

هاي خود، سركشان و خواهد با چاره انديشيشاعر در اين ابيات از يك سو از ممدوح مي 
ها خالي كند و از سوي ديگر با دشمنان خارجي زورگويان داخلي را بترساند و جامعه را از وجود آن

  ستوده، اما به طور غيرمستقيم به اوضاع بد بنابراين درست است كه شاعر تنها ممدوح را؛مبارزه كند
اي را دارد كه از اين بالها به دور سياسي و امنيتي جامعه خود اشاره كرده و آروزي زندگي در جامعه

  . باشد
و آرزو  در همين مدايح است كه شاعر، زماني ممدوح را به پادشاهان و خلفاي گذشته تشبيه، )ه
در واقع او برگذشته حسرت مي  .فراهم آيد چه در گذشته بوده استكند اوضاع و شرايطي مانند آنمي

شاعر نوستالوژيك كسي است كه به طور .  پيداستك احساس نوستالوژينوعيبرد و در شعر او 



و محيط  زده شدهاز زمانه و مردمان آن خسته و دل و كندغيرمستقيم از اوضاع روزگار شكايت مي
اي مي گويد كه پاكي و صميميت در آن موج از اين رو از گذشته .دبيناطرافش را پرنيرنگ و ريا مي

و مردم از شر دشمنان داخلي و است كرده زده، امنيت وجود داشته و پادشاه دادگري حكومت ميمي
  ....و اندخارجي در امان بوده

يا  كند،ه ميرومي به ويژه هنگام ستودن ممدوح به بخشندگي و دادگري، او را يا به برمكيان تشيبابن
  : گويدوي در مدح قاسم بن عبيداهللا مي. به پادشاهان ساساني و ايراني پيش از اسالم
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 با اين حال اين معنا را دارد كه صحه بگذارد،رومي وبي بودن ابنتواند به نوعي بر شعاگر چه اين ابيات مي
اند و از حاكمان اي خواهان روي كار آمدن پادشاهان و بزرگاني از اين دستهشاعر و بلكه مردم چنين جامعه

در ذهن شاعر بخشندگي و مهرورزي خاندان برمكي نسبت به اديبان و شاعران . ندارنددل خوشي ، وقت
ها را هايي كه از دادگري برخي پادشاهان ساساني دارند، آن زمانزنده است، و مردم نيز با توجه به شنيده

رنگ شده رنگ و يا بيرومي كم و اين يعني بخشندگي و عدالت و مهرباني در جامعه ابن؛كنندآرزو مي
  . است
خورد، نسبت دادن صفاتي به هايي كه در مدايح شاعران گذشته به چشم مييكي ديگر از ويژگي )و    

پروا اين علت آنكه شاعران، بي. ايسته آنندممدوح است كه تنها پيامبران و امامان و گاه خود خداوند ش
واكنش حاكم در اين باره چه بوده  دهند چيست؟گونه صفات فوق بشري را به حاكمي زميني نسبت مي

 غرور و سرمستي ناشي از سببيا اينكه به  از فهميدن چنين صفاتي است؟ آيا علت، ناداني حاكم است؟
به نظر مي رسد برخي  خود را خوش باورانه شايسته اين صفات مي دانند؟حاكمان شراب قدرت است كه 

أبوالفرج اصفهاني درباره . اندكردها برآن تشويق ميپسنديده، و شاعران راين نوع سخنوري را مي خلفاء،
و اين كار را انكار يا رد نمي  وي از اينكه مانند پيامبران ستايش شود خشنود بود،«: گويدهارون الرشيد مي

  ) 13/144االغاني، :نقل از ابوالفرج اصفهاني، به 374هداره،ص (»كرد
 روي كردند به گونه اي كه در اين كار بسيار زياده؛پروا كردبيگويي  هارون، شاعران را در غلوةاين شيو    
آنجا كه شاعر در حق  سلمي را مشاهده كرد،أبيحتي يك بار خود هارون، اغراق شاعري از فرزندان زهير بن و 

 پس هارون خشمگين شد و شاعر را از بخشش خود محروم» كأنّه بعد الرسول رسولٌ« :هارون گفته بود
  .) 374صهمان،(ساخت

اما آيا باورهاي ديني و مذهبي در اين نوع تلقّي شاعر از حاكم تاثير دارد يا خير؟ پيش از اينكه به اين     
باور شيعيان، به اين نكته كه خداوند خود، خاندان پيامبر ": پرسش، پاسخ گوييم، به اين جمالت توجه كنيد

براي مثال، هيچ كس نمي . مني فراواني داشترا برگزيده است، براي قلمرو حكم و رهبر نيز معاني ض
شد او را در انتخابات برگزيد يا اينكه جامعه، او را تعيين كند؛ زيرا وانست او را به چالش بخواند، نميت



اقتدار او فقط دنيوي و اداري نخواهد  به همين قياس،. يعني اقتدار او مطلق خواهد بود مبعوث الهي است،
تواند قوانين وند به خاندان او قدرت هايي و علم لدني بخشيده است، او هم ميو از آنجا كه خدا .بود

  ) .kennedy,1981:3.نقل از،  به 46نادري،ص( »شريعت را تفسير كند و داراي اقتدار معنوي باشد
، است جانشين برگزيده خداوند پس از پيامبر و امامان -به باور شيعه- از آنجا كه حاكم يا خليفه    آري

و از اين روست كه شاعر هنگام مدح خليفه، چنين  ؛استها را هم دارا فات معنوي و فوق بشري آنص
 اين كار چاپلوس و دروغگو خوانده و او را سرزنش سببدهد، ما شاعر را به صفاتي را به او نسبت مي

ك نظريه احتمالي البته اين ي. در حالي كه كار او ممكن است ريشه در چنين باوري داشته باشد كنيم،مي
  :رومي جايي در ستايش شخصي به نام سالم بن عبداهللا بن عمر اإلخباري اين گونه گفته ابن.است
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داند، او مانند ها پاك ميها و عيبكند و او را از همه بدي با امام معصومي راز و نياز مي شاعرگويي
  .پناهان و گرفتاران استرس بي فريادكند، و تنها اوگاه غروب نميخورشيد و ماهي است كه هيچ

 به عنوان يك عادت در مدايح شاعران گويي )نسبت دادن صفات الهي و نبوي به ممدوح( اين سنّت    
ادامه  اگر چه خليفه و حاكم جانشين پيامبر نبوده يا از اهل سنت بوده، و درعصرهاي پسين، ، استدرآمده

با تصور  دست كم در نظر، درحالي كه تصور اهل سنّت از قدرت و حكومت آرماني،. پيدا كرده است
مصون از خطا  م لدني و صفات فوق انساني نداشت،عل  سنّي،ة چون خليف؛شيعيان به كلي تفاوت داشت

  ).sourdel,1983:109نقل ازبه  ،46همان،ص (او تنها از جنبه دنيوي وارث پيامبر بود هم نبود،
ها از سوي هايي كه تقريباً همه حاكمان و بزرگان ممدوح به متصف بودن آنيكي ديگر از ويژگي )ز    

و برپايي عدالت براساس دستورات اسالمي يعني عدالت  )ديانت( اريهمانا ديند اند،شاعر ستوده شده
ها به شمار بندي به ايدئولوژي هاي اسالمي از اصول سياست آناسالمي بوده است؛ زيرا دينداري و پاي

به سخن ديگر  . نمايشي داشته استجنبة بيشتر ،بندي به آناگر چه اين ويژگي و ادعاي پاي است؛ آمدهمي
  به سان ستون اصلي دولت، به شمار  ايدئولوژي اسالم،"  افراد ازظر بسياريبراساس ن

تر، جدايي و به بيان ساده .)43همان،ص( » خود تجسم آن ايدئولوژي بوده استآمد، و دولت به سهممي
شاعر را به مد نظر قرار دادن و يادآوري صفات  ناپذير بودن دين از سياست نزد حاكمان عباسي،. است
رومي، ممدوحش، يحيي بن علي المنجم، را  ابن.كشانده استداني او ميار سياستري حاكم در كنديندا

  :گويدداند و ميهمزمان حامي دين و خالفت مي
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گاه متون مدحي او، رومي اين امتياز را دارد كه تقريباً هيچاز ميان شاعران درباري گذشته، ابن )ح    
يكي  .در آميختهتاب و سرزنش و شكايت از ممدوح ستايش و ثناي خالص نيست، بلكه همواره همراه با ع

كه  اين است كه شاعر دست كم در بخشي از آن، )مدح همراه با عتاب( اشعاراز امتيازهاي اين نوع 
ها و شعر از دل او برخاسته و آرمان نكوهش را پيشه كرده، از دل خود سخن گفته و به بيان ديگر،

 اين بخش از اشعار او تا حدودي شخصيت و افكار شاعر را نيز ،از اين رو؛ كندهاي او را بازگو ميخواسته
  .ن مي دهدنشا
 به اين معنا كه هيچ  است؛هاي او هميشه متعادل است و پا را از حد فراتر نگذاشتهبا اين حال سرزنش    

البته اين شأن بيشتر شاعران ستايش گوي در  .شوددار نمي نيشةگاه عتاب او تبديل به هجو ونقد و طعن
  .ها بوده و هستتمام دوران

كند و او را به ها را نثار او ميترين فحشكند، بدترين و ركيك ميرومي هرگاه كسي را هجوابن    
تر يا نوع و پايينمردم هم، تند شاعرهاي هجو .دهدترين شيوه مورد خنده و تمسخر قرار ميوحشتناك

با حاكم يا وزير يا اما وقتي شاعر  . كه قدرت رسمي و حكومتي ندارندرا نشانه رفته استثروتمنداني 
به نكوهش ماليم و آرام تبديل مي  دار،اين هجو تند و نيش رو مي شود،ه برو منصبي  صاحبخليفه و 

ولي هرگز پاي را از حد  خواسته او را فراهم آورد،كه كند گويي شاعر به ممدوح تنها يادآوري مي؛ شود
- ها ميبه تمام خوبيشاعري كه ممدوح را  .رومي نهفته استاي طنزآميز در اشعار ابننكته .فراتر نمي نهد

در برابر او توان و جرأت گفتن هجوهاي تند وشديد  دهد،ستايد، و او را گاه در حد پيامبر و امامان قرار مي
و بدين گونه  .حتي نمي تواند به آن نزديك شود را ندارد، -آن گونه كه در بيشتر هجويات او آمده -خود

 .كنيم كه ما از اين دوگانه برداشت مينيستيزي جز طنز و اين چ اجتماعي از اضداد را نمايش داده است،
سروده شده است، با " آل وهب"رومي در ابيات زير را كه در نكوهش زبان نرم و همراه با خواهش ابن

  :پايه او مقايسه كنيددار او در حق مردم عادي و همهجوهاي تند و نيش
              ���S&=�  O�$����  	 O�$\�� V!��1���$K��'? V=!S �\ �&$��� K��Qk?        

��$��� Yfl��  *�1� kYF ZC\                    k�}�?  U�  V!� �P�) �]p &, 	  
�� � 	 ��lC\ � ��?�!S O����I                     �$����"   ��$�>� [  V$=?) *�S...  

                                                                                                              )3/73 (  

 رومي به چهره واقعي ممدوحان كه همان حاكمان و خلفا و سياستدر مدايح ابننقيضين از اين اجتماع     
و اگر  ندارد ها را نجرأت انتقاد از آهم كساني كه انتقاد ناپذيرند و كسي  .مردان زمانه هستند پي مي بريم

بن برد در زمان خليفه كسي چنين كند به همان وضعيتي دچار مي شود كه بسياري از شاعران مانند بشار
  مهدي دچار آن 

به سبب هجو يكي از حاكمان روزگارش به  به روايتي، رومي هم،و البته خود ابن ،)17عفيفي،ص( اند شده
  .و از اين نمونه ها در تاريخ فراوانند ،) 3/361ابن خلكان، (نام قاسم بن عبيداهللا مسموم شد و از پاي درآمد

ـ   شود،رومي برداشت مي  از ديگر مواردي كه از مدايح ابن       )ط     خير انـداختن پـاداش مـدح از سـوي        أبه ت

،  اسـت را نقد پرداخت نمـي كـرده   ]پول يا لوازم زندگي[ هميشه پاداش شاعر ممدوح، ممدوح بوده است؛



رومي بارها از اينكه وعده ممدوح به تأخير افتـاده،          ابن .كرده است براي آن مشخص مي   بلكه گاه موعدي را     

تهديـد بـه      مدحيـه،  ةكند يا در ضمن قصيد     هجو مي  سببكند و از اين روست كه گاه او را بدين           گاليه مي 

                     :كنيمبراي نمونه به ابيات زير از او نگاه مي. كندهجوش مي

  :گويد درباره عبيداهللا بن عبداهللا مييا

ناخني ممـدوح خـويش در پرداخـت پـاداش شـاعر را      نيز اينگونه خشك از ميان شاعران ايراني، انوري       

                                                              :كنديتوصيف م

 .اسـت ن يا سرودن مدايح از سوي شاعر        پردازيم زمان خواند  نكته ديگري كه در اين گفتار به آن مي         )ي    

هـاي   مناسـبت -هـا  چه مدح باشد و چه رثا و يا غيراين- زمان سرودن و برخواندن بيشتر شعرهاي درباري  

شـايد انتخـاب     .است قربان   ن و عيدهاي فطر و    مهرگا از جمله روزهاي عيد و جشن مانند نوروز،        مختلف،

هـايي دسـت و    در چنين زمان    كه پادشاه و امير     است  بوده  اين سبب   سوي شاعران به   هايي از چنين موقعيت 

هـاي نـوروز و   رومـي عيـد  ؛ از اين رو ابنانددادهتر بوده و هداياي بيشتري به شاعران مي تر و بخشنده  بازدل

داند، بلكه آن ها را براي كسي كه از ممـدوح انتظـار بخـشش      ميمهرگان را، تنها براي نماز و ستايش خدا ن        

                              :دارد، روز بذل و بخش مي داند
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  اندر ايـن عـصر هـر كـه شـعر بـرد            

  نــــه چــــار آلــــت ببايــــدش ور

  دانـــش خـــضر و نعمـــت قـــارون

  

ــدوح      ــر ممـ ــلت بـ ــد صـ ــه اميـ   بـ

ــم  ــج غ ــردد از رن ــروح،گ ــش مج    دل

ــ  ــبر ايـ ــدگاني نـــوح صـ   وب و زنـ
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هـدايايي بـه قـشرهاي       م،در چنين روزهايي بود كه خلفاي مسلمان به رسم پادشاهان ايراني پـيش از اسـال               

  :گويدرومي درباره جشن مهرگان مي ابن.بخشيدنديممختلف مردم 
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به روز نوروز آيين ساسانيان در اين ايام چنين بود كه پادشاه « :خوانيم ابوريحان بيروني ميالباقيهآثاردر     
اين رسم .) 332ص(»كردنداكرام مي كردند و به طبقات گوناگون مردم بر اساس رتبه و مقامشان،جلوس مي

  .همچنان تا زمان عباسيان ادامه داشته است
شد كه وزير يا خليفه در آستانه نشستن بر تخت فرمانروايي بود؛ در  از اين مدايح زماني سروده ميبرخي

هاي خود و يافت و آرزوها و خواستهبه عنوان نماينده غير رسمي مردم برابر او حضور مياين هنگام شاعر 
  ).119- 1/118رومي ديوان ابن: براي نمونه نگاه كنيد(شمرد مردم را بر مي

   
  

  روميملتمسات ابن
 .كردندا ميهايي را تقاضاند، پاداشسرودهدايحي كه در حق خلفا و ديگران ميشاعران درباري در برابر م

از " :گويددكتر شفيعي كدكني مي .ها، گاهي پول نقد و گاه وسايل مورد نياز شاعر بوده استاين پاداش
باري را اي از شعر شاعران دربس كه تقاضادر ميان شاعران درباري شيوع داشته است، بخش قابل مالحظه

-در طبقه"ملتمسات"اي به نام مقولهدهد، بعضي از قدماي اهل ادب و نقد، تقاضاهاي ايشان تشكيل مي

از گويا اين اصطالح . باب گدايي و طلب: مروزي بايد گفتزبان اه ب .اندبندي موضوعي شعرها قائل شده
  .) 116مفلس كيميا فروش،ص ("در ميان اهل ادب رواج گرفته است قرن هفتم

رفت و شامل هـر     ده پول، بيرون مي    از محدو  ،كردندخوان دريافت مي  هايي كه شاعران ستايش   گاه پاداش     

يـا   كـرد، ها را يا خود امير و خليفه به شاعر تقـديم مـي          اين نوع پاداش   .نوع وسيله ضروري زندگي مي شد     

رومـي از ممـدوح خـويش     يـك بـار ابـن     . شاعر به طور واضح نوع خاصي از پاداش را درخواست مي كرد           

    :كنداي را درخواست ميبنفشه
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   :كندو يا اينكه پوشش و لباسي را از ممدوح خود درخواست مي 
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 او را پادشاهي مي داند كه به شاعران مداح ،رومي در مدح حسن بن عبداهللا بن سليمان ابن،در جاي ديگر 
  :ددهميوه و داروي دفع بيماري مي مسكن، ،سلبا غذا،
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-براي قانع كردن شاعر، به اين شيوه روي مي شايد از آنجا كه هميشه پول نقد در اختيار ممدوح نبوده، 

آدام ".البته پاداش ديگر قشرهاي جامعه هم گاه به همين ترتيب غير از پول نقدي بوده است .آورده است
خورند و يا گاهي به غير از پول، چيزهايي كه مردم مي":گويدمان در عصر عباسي ميدرباره پاداش معل"متز

قرص ["رغفان المعلم"روست كه اصطالحاز اين.شدهاست به عنوان مزد معلم پرداخت ميمورد استفاده آن
ي نان زيرا اين قرص ها رفت؛ضرب المثلي بود كه براي بيان اختالف و شدت تفاوت، به كار مي] معلمنانِ

 ("تفاوت داشت ندگي و بخل پدر دانش آموز،خشپرداختي به معلم، برحسب اختالف ثروت و فقر يا ب

اين نوع تقاضاها و  انوري و مانند او از شاعران ادبيات فارسي، نادرست نباشد اگر بگوييم،شايد ). 1/345متز،
 اين مجال تنها به برخي از آنچه از در .اند ادبي مدح از شاعران عرب وام گرفتهةها را همچون گونگدايي

  .باره نياز به مجال ديگري داردبحث مفصل در اين.اشاره كرديم رومي برداشت شد،مدايح ابن
  

          نتايج 

  احساس  جامعه و مردم  بهبندي و تعهديغالبا پاي اگر چه شاعر مديحه سرا، -1
متون مدحي اگر چه  از اين رو .ت جامعه استغيرمستقيم بيانگر مسايل و مشكال اما شعر او، ،نمي كند

  .كرده استهاي بارزي ايفا مي نقشدر جوامع پيشيناما  براي خواننده معاصر لطف و سود چنداني ندارد،



 غيرمستقيم، از سوي ديگر، و كند، را تصوير ميي موجود در ذهن جمعشهرمدايح از يك سو آرمان -2
  .تاسهاي جامعه ازتاب دهنده واقعيتب
پيوند دو  :عبارتند از شود،رومي برداشت مياز جمله نكاتي كه درباره جامعه قرن سوم از مدايح ابن -3

 وجود استبداد و ديكتاتوري با تكيه بر ايدئولوژي ديني، قهرمان پروري در جامعه، سويه حاكم و شاعر،
از وضع موجود و حسرت ناخشنودي مردم  صاحب قدرت،تكشاكش براي  ،اقتصادينبود امنيت سياسي و 

  .بر گذشته
  

   و مĤخذ منابع
 دار الكتب العلميه، ،تحقيق احسان عباس ء أبناء الزمان،وفيات األعيان وأنبا: بكراحمد بن محمد بن ابي، خلّكانابن −−−−

  .تابي لبنان، بيروت،
 - ه1415، چاپ نخست، ديوان، شرح أحمد حسن بسبح، دارالكتب العلميه، بيروت، لبنان: علي بن عباس، الروميابن −−−−

  .م1994
لبنان، چاپ  بيروت، المركز الثقافي العربي، خل إلي سوسيولوجيا األدب العربي،مد :محيي الدين يوسف، أبوشقرا −−−−

  .م2005نخست، 
  .ش1381تهران، نشر ني، آرمان شهر در انديشه ايراني، :حجت اهللا، اصيل −−−−
  .م1986 -ه1406لتعارف للمطبوعات، بيروت، چاپ نخست، تحقيق حسن األمين، دار ا أعيان الشيعه،: محسن، األمين −−−−

  .ش1364ديوان، به اهتمام تقي مدرسي رضوي، نشر امير كبير، تهران، ايران، : انوري ابيوردي −−−−
 )8 .  م2004- ه 1425 چاپ نخست، ،دار الهادي، بيروت، لبنان قراءات في علم اجتماع األدب،: مدبا قادر أبوبكر أح −−−−

 .م2003القاهره،   النقد األدبي عند العرب، نهضه مصر للطباعه و النشر، أسس: بدوي احمد احمد

  .ش1363آثار الباقيه، ترجمه اكبردانا سرشت، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ سوم، : أبوريحان،بيروني −−−−
  .م1982المجموعه الكامله للمولفات، دار الكتاب اللبناني و مكتبه المدرسه، بيروت، لبنان، : طه، حسين −−−−

 .ش1363شعر بي دروغ شعر بي نقاب، انتشارات جاويدان، تهران، چاپ چهارم، : عبدالحسين، زرين كوب −−−−

 . ش1361نقد تطبيقي ادبيات ايران و عرب، شركت مولفان و مترجمان ايران، تهران، چاپ اول، : سيد جعفر، سجادي −−−−

- ه1424 چاپ نخست، المنصوره، ر الوفاء،دا الرومي،خصايص األسلوب في شعر ابن:لدينيب محيي اعفتوح ش، سليمان −−−−
  .م2004

، ترجمه حسين معصومي همداني، نشر گفتار، )گفت و شنود با كلود لوي استروس(مردم شناسي و هنر: ژرژ، شاربونيه −−−−
 .ش1372تهران، چاپ نخست، 

 .نجم، بي تاتاريخ الشعر السياسي إلي منتصف القرن الثاني، دار القلم، بيروت، لبنان، چاپ پ: احمد، الشايب −−−−

 .ش1386زمينه اجتماعي شعر فارسي، نشر اختران و زمانه، تهران، چاپ نخست، : محمدرضا، شفيعي كدكني −−−−

  .ش1374مفلس كيميافروش نقد و تحليل شعر انوري، انتشارات سخن، تهران، چاپ دوم،  ......:................................... −−−−
 .ر المعارف، مصر، چاپ دوم، بي تاالعصر العباسي الثاني، دا: شوقي، ضيف −−−−

 .فصول في الشعر و نقده، دار المعارف، مصر، چاپ دوم بي تا.....: ................ −−−−

 .م1985 - ه1405التيارات المعاصره في النقد األدبي، دار الثقافه، بيروت، لبنان، : بدوي، طبانه −−−−

  .م1983 -ه 1403چاپ نخست،  عربي،بشاربن برد دراسه و شعر، دار الرائد ال: محمد الصادق، عفيفي −−−−



  .م1968 چاپ هفتم، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ابن الرومي حياته من شعره، :عباس محمود، العقاد −−−−
 ه،أبوريدتعريب محمد عبدالهادي  لهجري أو عصر النهضه في اإلسالم،الحضاره اإلسالميه في القرن الرابع ا: آدام، متز −−−−

  .وت، لبنان، چاپ پنجم، بي تادارالكتاب العربي، بير
 .الهجاء و الهجاؤون في صدر اإلسالم، دار النهضه العربيه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، بي تا: حسين محمد، محمد −−−−

برآمدن عباسيان، ايدئولوژي مذهبي و اقتدار سياسي، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، نگار نادري، انتشارات : نادر، نادري −−−−
 .ش1384سخن، تهران، چاپ نخست، 

 .ش1335ديوان، تصحيح سيد نصراهللا تقوي، موسسه مطبوعاتي اميركبير، تهران، چاپ نخست، : خسرو، ناصر −−−−

 . ش1340مدح داغ ننگ بر سيماي ادب فارسي، انتشارات معين، تهران چاپ نخست، : نادر، وزين پور −−−−

  .لمعارف، مصر، چاپ دوم، بي تااتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار ا: محمد مصطفي، هداره −−−−
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