
 

 

  و تحلیل جایگاه مخاطب در عصر سامانیبررسی 
تأکید بر اشعار رودکی و مقایسه آن با ادوار شعر با

 فارسی
  ∗احمد رضایی  

 

  چکیده 
 این عناصر . گوناگونی دخیلند که از میان آنها چهار عنصرموثرند عناصردر تکوین اثر ادبی

 توجه و تاکید .مخاطب)4عراشخصیت فردي ش) 3سنت ادبی ) 2شرایط سیاسی و اجتماعی)1عبارتند از
 چنانکه در روزگار سامانیان توجه به .گی متفاوتی به متن می بخشدژبر هر یک از عناصر مذکور وی

 )قصاید( موجب گردید تا شعر این دوره به طور عام و اشعار ،شرایط سیاسی اجتماعی و مخاطب
) 2بدون کمترین ابهام ابالغ پیام به مخاطب ) 1رودکی به صورت خاص داراي دو مختصه شوند 

 زیرا در این روزگار بر عناصر ،دو چنین مختصاتی در ادوار بعد دیده نمی ش.صمیمیت با مخاطب
 به همین لحاظ مخاطب به جاي دریافت آسان متن و  استدیگري مثال شخصیت فردي تاکید شده

  . به کشف دانسته هاي شاعر مشغول است،صمیمیت نهفته در آن
 به بررسی ،ن آنها در روزگار سامانیانییصر و تباررسی اجمالی این عنوهش حاضر ضمن بژپ

اشعار این عصر بخصوص رودکی پرداخته و آن را با توجه به عنصر مخاطب بررسی کرده است، آنگاه 
براي نشان دادن هنر رودکی و صمیمیت وي با مخاطب، موضوعاتی از وي را با برخی شاعران اعصار 

  اقانی مقایسه نموده است بعد از جمله فرخی و خ
 

   رودکی   ، عصر سامانی، مخاطب، عناصر تکوین اثر ادبی:ه هاژکلیدوا
 

                                                
 استاد یار دانشگاه قم  ∗
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  مقدمه 
  عناصر و ،بحث دربارة تأثیر سخن برمخاطب بدون در نظر گرفتن سایر شرایط

اگر بالغت را کیفیت « بی ثمر  خواهد بود زیرا ،عوامل  حاکم بر ارتباط کالمی
 ، اقتضاي حال مخاطب بدانیم و این حال را با توسع معنی حالمطابقت سخن به

 آنگاه می ،مجموعه مناسبت ها و احوالی بدانیم که بریک ارتباط کالمی حاکم است
 شیوة بیان .توانیم شیوة بیان مناسب براي هر یک ازانواع شعر را پیش بینی کنیم

تأثیر و نفوذ  ،وع شعر شیوه اي است که ضمن برآوردن مقصود از اقسام هر ن،مناسب
  )31: 1380 ،پورنامداریان( ».شعر را بر مخاطب تشدید می کند

 به زبانی دیگرارتباط سایر عوامل با عنصر مخاطب، آنچنان عمیق و مستحکم 
تصور سایر عناصر دخیل  ،است که تصور مخاطب بدون سایر عناصر یا بالعکس
براین تعیین و بررسی جایگاه بدون در نظر گرفتن مخاطب امري غیرممکن است، بنا

مخاطب مستلزم تبیین سایر عناصر در تکوین اثر است ؛ در نتیجه براي تحلیل 
 ناگزیریم نخست عوامل مؤثر در ساخت اثر ادبی را ،جایگاه مخاطب در هر مورد

 سپس نقش مخاطب را در میان این عناصر روشن نماییم ؛ از این ،بررسی نموده
 عناصر اصلی در تکوین اثر ادبی خصوصاً مخاطب را روي در این پژوهش نخست
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 رابطه شاعر و ،مختصراً باز می نماییم آنگاه با توجه به این عوامل در عصر سامانیان
مخاطب را با تأکید بر اشعار رودکی و مقایسۀ آن  با برخی آثار دیگر ادوار تحلیل 

   .خواهم  نمود

  عناصر اصلی در تکوین اثر ادبی  
ثار ادبی  می توان گفت عناصر اصلی و مؤثر در شکل بخشیدن و با بررسی آ

 شخصیت فردي ، سنن ادبی،شرایط سیاسی اجتماعی: ارائه هر اثري عبارتند از
 ؛ هر چند عناصر  مذکور به صورت دیگري مانند 1 شاعر یامولف و مخاطب اثر

ه بندي  اخیر  می توان گفت طبق ،2بیان شده .. .ضمیر ناخود آگاه و ،طبقۀ اجتماعی
 شرایط سیاسی و اجتماعی عبارتند از .نیز در دل همان عوامل اولیه جاي دارد

 دگرگونی هاي ، گرایشهاي سیاسی، جهان بینی حاکم بر هر عصر،مجموعه فرهنگ
 . که به تعبیري روح  فکري  حاکم بر هر عصري را تشکیل می دهد،...اجتماعی و

حول شعر به شرطی که جدي و عمیق باشد عامل سیاسی و اجتماعی در تغییر و ت«
بیشترین تأثیر را بر شعر دارد زیرا این عامل بر شخصیت شاعر و مخاطبان نیز تأثیر 
 ».می گذارد و این نیز به نوبۀ خود تغییر و تحول رادر شعر تسریع می کند

 با مقایسۀ متون ادوار گوناگون با یکدیگر می توان) 33 :1380 ،پورنامداریان(
آیزر، میان متن و محیط  «.روشن نمودرات محیطی و اجتماعی را در آن تأثی

 رابطه اي که نمی توان ،رابطه می یابد،اجتماعی که متن در آن شکل گرفته است
آیزر مشخص شدن  قاعده هایی که را نتیجه این مناسبت .اهمیتش را انکار کرد

 می ،ت متن به متون گذشته یافته است ؛ با این بازگش»بین متنی« در مناسبات ،هستند
 روشنگر ، زیرا این بازگشت،توان تأثیر محیط کنونی را بر متن ساده تر یافت

   )687 :1372،احمدي (».دگرگونی محیط است
 صور ، افکار،دومین عامل سنّت ادبی است ؛ سنت ادبی مجموعۀ  اندیشه ها
ه عصر دیگر بالغی و برخی ویژگیهاي زبانی  است که چونان میراثی از عصري ب

 شاعران و نویسندگان هر عصر تالش می کنند با مطالعۀ آثار اعصار .منتقل می شود
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 گویا به همین علّت .نوآوري کنند.. . بالغی و،قبلی در زمینه هاي مختلف فکري
است که نظامی عروضی خواندن آثار پیشینیان را براي شعرا فرض می دانسته و آن 

اما شاعر بدین درجه نرسد اال که در « :برشمرده استرا یکی از علل ماندگاري اثر 
عنفوان شباب و در روزگار جوانی  بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده 
هزار کلمه از آثار متأخران  پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همی خواند و 

 سخن بر چه وجه یاد همی گیرد که در آمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقایق
ت )47 :1372 ،نظامی عروضی(  »...بوده است به عبارت دیگر نوآوري و خالقی 

بدون توجه و مطالعۀ آثار متقدم امکان پذیر نیست و تأمل و تدبر در میراث و سنت 
ادبی عالوه براینکه مانع ابتذال اثر می شود به عنوان تکیه گاهی مستحکم نیز براي  

   3 .آن محسوب  می گردد
شخصیت فردي در :سومین عامل تکامل اثر،  شخصیت فردي مؤلف است

 مطالعه، ، از طریق تحصیل،بردارندة همه خصوصیاتی است که شاعر یا نویسنده
به دست آورده و همین ویژگیها وي را از دیگران ممتازمی .. . اجتماع و،فرهنگ
 شناسی به می توان گفت همین تأثیرات موجب شد که در مکاتب سبک.گرداند

ویژگیهاي شخصی شاعر و ارتباط آن با اثر توجه شود و حاصل آن پدیدآمدن مکتب 
 شدکه اساس آن بررسی ارتباط بین اثر )geneticstylistics(سبک شناسی تکوینی

 .4و روان نویسنده است و افرادي مانند اسپیتزر در این زمینه بسیار تالش کرده اند
ه و دارد لیکن بر این موضوع تأکید می کند که هرچند روش  وي جنبۀ ذوقی داشت

 از آنجا که اساس پژوهش حاضر .اثر نمی تواند فارغ از شخصیت فردي مؤلف باشد
 عنصر بررسی مخاطب در عصر سامانی و مقایسۀ آن با اعصار بعد است به

  .مخاطب بیشتر می پردازیم
بدون مخاطب  زیرا فرض اثر ،مخاطب چهارمین عنصر مؤثر در تکوین اثر است

 مخاطب چه به صورت حاضر و چه به صورت غایب .امري غیرممکن و محال است
 . لیکن کیفیت حضورش در آثار متنوع در نوسان است،همواره در اثر حضور دارد
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مثالً در آثار تعلیمی که کامالً مخاطب مدارند تمام تالش مؤلف متأثر ساختن 
  است؛ یا ممکن است کناییرغیبی یا مخاطب است زیرا نقش زبان در چنین آثاري ت

 .در آثاري که بر نقش عاطفی زبان تأکید می شود حضور مخاطب کمرنگ تر باشد
ا نکتۀ اساسی اینکه تصور اثر ه به مخاطب است،امهمزاد و همراه با تصور و توج . 

انکار کردنی نیست که بسیاري از مجازهاي بیانی و قاعده هاي نوشتاري «زیرا 
 این نکته به هیچ .ه نظریه بیان فقط به دلیل اعتبار مخاطب پدید آمده اندوابسته ب

 کمتر . پندنامه ها و شعر اخالقی نمی شود، مواعظ»متون آموزشی«روي منحصر به 
نویسنده اي را می یابید که بنویسد و در ذهن خود خواننده اي یا مخاطبی آرمانی 

   )391 :1374 ،احمدي(» .متن، خطاب به اوست« مخاطبی که ،نیافریند
ت داشته که  ه به مخاطب و تأکید بر نقش  وي تا بدانجا اهمیدر هر حال توج

وقتی در « :اساس دانش معانی بر پایۀ توجه بر مخاطب پی ریزي شده است زیرا
 بحث  از معانی ثانوي جمله هایی که به اقتضاي حال :تعریف علم معانی می گوییم

 بدیهی .راد ما این است که در مخاطب مؤثر  افتاده باشند م،مخاطب ایراد شده باشند
 ».باید استفاده کرداست که از همۀ  امکانات براي تأثیر هر چه بیشتر کالم  

روشن است که توجه به مخاطب در ادوار مختلف متفاوت )  34:1375شمیسا،(
دربارة است؛ به نظر می رسد دریافت از مخاطب در دورة مدرنیسم با دیدگاه قدما 

این مقوله کامالً متفاوت است؛ بالفرض در دورة مدرن توجه به مخاطب تا بدانجا 
که پرداختن بدان از حوصلۀ این مقال    5پیش رفت که مؤلف  از متن حذف شد 

 اما آنچه در گذشته دربارة  مخاطب تأکید می شده است بیشتر ناظر بر .خارج است
ی و مفهوم از جانب وي بدون کمترین ابهام و حالت هاي انفعالی  یا دریافت  معن

غموضی است ؛ به عبارتی هر چند در مباحث  قدما بر مخاطب تأکید گردیده، این 
 بدین معنی که .تأکید به مثابه  هشداري براي نویسنده و صاحب اثر بوده است

 مؤلف اثر باید  معنی مورد نظر را با بهترین شیوه یا با کمترین ابهام به مخاطب
و اگر  «: چنانکه صاحب قابوسنامه در فصل آیین و رسم شاعري آورده.ارسال نماید

 و ] غامض [ بپرهیز از سخن .شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهلِ ممتنع باشد
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چیزي که تو دانی و دیگران را به شرح آن  حاجت آید مگوي که شعر از بهر مردمان 
چنین دریافتی از مخاطب به ) 189 :1382 ،عنصرالمعالی (».ند نه از بهر خویشگوی

صورت شدید  یا ضعیف  بر بسیاري از آثار  ادب فارسی بویژه ادوار اولیۀ شعر 
 ،فارسی سایه افکنده و تمام دستگاههاي اثر علی الخصوص  دستگاههاي واژگانی

 ، با توجه به این پیش درآمد اجمالی.نحوي و بالغی را بسیار متأثر نموده است
  .ذکور را مختصراً در دورة سامانی بررسی می نماییمعناصر م

  بررسی اجمالی عناصر تکوین اثر ادبی در دورة سامانیان 
 همانطور که پیشتر آمد از جمله عوامل  مهم و مؤثر در متن ادبی :سنت ادبی

 ،سنت ادبی است ؛ در آنجا تأکید  کردیم که سنت ادبی بر تمام دستگاههاي فکري
 هنگامی که دورة طاهریان و صفاریان را به عنوان مقدمه .ر گذار استتأثی.. .زبانی و

 بیت 58و سنت شعر عصر سامانی بررسی می کنیم در می یابیم که از این دوره تنها 
 اشعار مذکور بیشتر جنبۀ تعلیمی داشته و از .مربوط به هشت شاعر باقی مانده است

یگر شعر این دوره نوعی نثر  به تعبیر د.تصویرهاي شعري در آنها  خبري نیست
ت  6.موزون است و میان واژگان پیوند هنري چندانی برقرار نیست  با توجه به قلّ

 –اشعار بازمانده می توان گفت شعر سامانیان از پیشینه و سنت آنچنان تأثیرگذاري 
 به همین . برخوردار نبوده است–البته بر اساس شواهد تاریخی و متون موجود 

ن گفت اکثر مطالب شعري این دوره حاصل نبوغ و نوآوري  خود سبب می توا
   .گویندگان و شعرا بوده و برآثار پیشین چندان تکیه  ندارد

 آنگاه  که شعر این دوره را با ادوار  بعد مقایسه می :شخصیت فردي شاعر
کنیم آشکارا پیداست شاعر روزگار سامانی به دالیل مختلف از جمله نبود سنت 

سنتی و شرایط فرهنگی از پشتوانۀ  علمی اشتن  تجربۀ  حاصل از  چنین  ند،شعري
 کثرت اطالعات در دانشهاي مختلف، اصطالحات علوم .آنچنانی برخوردار نیست

که در ادوار بعد مالحظه می شود و .. . طب و، نجوم،تفسیر ،گوناگون، مانند حدیث
ات فردي شعرا به حساب  می آید در این دوره  در حکم النادر از خصوصی
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 چندان ،شخصیت شاعر این دوره در مقایسه با ادوار بعد ، بدین سبب.کالمعدومند
   .پیچیده و چندبعدي نیست

 شاید بتوان گفت مهمترین  عامل از :شرایط سیاسی و اجتماعی عصر سامانی
میان عواملی که پیشتر بر شمردیم، در دورة سامانیان  عنصر سیاسی و اجتماعی است 

 اوضاع  عصر .یر عناصر شعري را به طور چشمگیري متأثر ساخته  استکه سا
 نخست اینکه سامانیان در .سامانی نسبت به ادوار تاریخی دیگر به دالیلی ممتاز است

ی آمادة  حالی  به حکومت رسیدند که شرایط روحی اجتماع ایرانی و حس ملّ
به حسِ ملّی  برانگیخته حکومت آنان حداقل در آغاز پاسخی بود « .پذیرش آنان بود

  ».از اعماق  وجود مردم که از ظلم و تفرعن ِ  قوم غالب ناشی می شد
ی گرایانه خود )41 :1380 ،پورنامداریان(   الزار نیز عالوه بر اینکه تمایالت ملّ

آن  میل و آن خواسته تنها به واسطۀ « : می افزاید،شاهان سامانی را بی تأثیر نمی داند
 . ریشه در شرایط  اجتماعی داشت به وجود آمد رویی که عمیقاًجنبش جمعی نی

 از سوي دیگر آنان ضمن ایران دوستی  و مباهات و افتخار )264 :1385 ،آذرنوش(
 تبار خویش را به بهرام چوبین و از ، رسوم و سنت هاي ایرانی، آداب ،به فرهنگ

ی ِ   بخصوص نصر سامانی  که گرای7. وي به کیومرث می رسانیدند شهاي ایرانی ملّ
 .وي  آشکار بود و تالش می نمود سیاست فرهنگی  تازه اي را پی ریزي  کند

عالوه بر آن به زبان فارسی و فارسی گویی بسیار اشتیاق داشت که این چنین شوقی 
نکتۀ دیگري که می توان  گفت عصر سامانی را تا حدودي . 8را عامدانه انگاشته اند 
 ایران ممتاز می نماید به گونه اي مردمی بودن شاهان سامانی نسبت به ادوار سیاسی

 چنین عواملی پذیرش آنان . یعنی مردم آنان را برآمده از خویشتن می دانستند.است
 با توجه به شرایط اجتماعی که زمانهاي متمادي براجتماع ایرانی ،را از سوي مردم

شرایط سیاسی را در ادامۀ  نتیجۀ چنین . آسان و سهل الوصول می نمود،حاکم بود
   .پژوهش بررسی خواهیم نمود

 آنچنانکه  پیشتر آمد تالش نویسنده و شاعر در این دوره ابالغ پیام به :مخاطب
 وي براي رسیدن به چنین هدفی تالش می نموده از تمام عواملی که .مخاطب است



14
 //

ی /
 ادب
لوم
ی ع
صص

 تخ
امه
صلن
و ف
 د

 

 

غات  ل، از ساختارهاي بالغی پیچیده.باعث  غموض سخن می شود پرهیز نماید
 تعقید لفظی و معنوي و هر ساختاري که نیازمند تأویل و تفسیر باشدپرهیز ،مهجور

 این بود که دست ،می گردیده و عمده تالش نویسنده همانطور که پیشتر ذکر شد
مخاطب را بگیرد و به آن سوي مدلولهاي  کالم برساند تا وي هیچ زحمتی را 

ت در دور. متحمل نشود ا نکته حائز اهمی ة مورد بررسی ما این است  که مؤلف ام
متن عالوه بر اینکه تالش می کند به بهترین وجه معنی را به مخاطب القا نماید با 
وي صمیمیت خاصی نیز دارد که در ادوار بعدي چنین مختصه اي کمتر به چشم می 

 حاصل سخن  اینکه بسیاري از آثار این دوره از جمله سروده هاي رودکی در .خورد
ابالغ معنی و پیام به مخاطب بدون . 1 :اط با مخاطب داراي دو مختصه هستندارتب

  . صمیمیت با مخاطب.2 ،کمترین ابهام
مجموع این عناصر بویژه بر آمدن سامانیان از میان مردم و توجه آنان به 

 رسوم و سنت هاي ایرانی و رابطۀ شاعر با آنان در زمینۀ عاطفی شعر این ،فرهنگ
 ،در اقسام شعر غنایی دورة سامانی بیش از  هر چیز« .ؤثر افتاده استدوره بسیار م

صمیمیت عاطفی آشکار است که در شیوة بیان اقسام شعرها و حتی قصاید مدحی 
 عالوه براینکه یک وظیفه درباري ، مدح در اوایل  دورة سامانیان.قابل مالحظه است

 ،پورنامداریان( ».ردار است از مایه هاي عاطفۀ حقیقی دوستی نیز برخو،شاعر است
 چنین رابطۀ عاطفی   تمام دستگاههاي زبانی و بالغی شعر را متأثر می )40 :1380
 در . به عبارتی آنچه نقطۀ کانونی متن واقع شده همان عاطفه حقیقی شاعر است.کند

 با توجه .این فضا نه ساختار نحوي مبهم نه ساختار واژگانی مهجور دیده می شود
در بسیاري از چنین . 9ه کلمات مهجور از مختصات شعر این دوره است به اینک

به دیگر . اشعار ممدوح چونان معشوق جلوه گر شده و جایگاه  معشوق را داراست
 شاعر ممدوح را چون معشوق مجمع همۀ زیبایی ها می ،سخن بر خالف ادوار بعد 

   : مثالً در شعر زیر از شهید بلخی.داند
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  وگند و صعب سوگنديبه جان تو سمرا 
  دهند پـندم و من هیچ پند نپذیرم
  شنیده ام که بهشت آن کسی تواند یافت
  هــزار  کبک ندارد دل یکی شاهین
  تورا اگـر ملک چینیان بـدیـدي روي
  تو را اگر ملک هندیـان  بدیدي موي
  به منجنیق عذاب اندرم چو ابـراهیم
  تو را سالمت باد اي گل بهار وبـهشت

  

ــز از تو نگردم نه بشنوم پنديکه هرگ  
 که پند سود ندارد به جاي سوگندي
 که آرزو برساند به آرزومندي
 هـزار بنــده ندارد دل خداوندي
 نـماز بردي و دینار بر پراکـندي
 سجود کردي و بتخانه هاش برکـندي
 به آتش حسراتم فکند خواهـندي
که سوي قــبلۀ رویت نماز خوانندي 

)55:1373شمیسا،  

به دشواري می توان تشخیص داد که شعر یک غزل «به قول استاد پورنامداریان 
 تنها ، در غزل باال)60 :1380 ،پورنامداریان( ».عاشقانه است یا مدح امیري یا بزرگی

نشانه اي که  مضمون غزل را مدح جلوه می دهد بیت سوم است که از بنده و 
شعر را تایید می کند،  اما غیر از خداوند سخن به  میان آمده است و مدحی بودن 

 هر چند ابیات باال اولین ، هیچ نشانه اي از مدح در شعر باال وجود ندارد،این بیت
 همان ، می توان گفت معشوق این غزل.10در معناي مصطلح آن فرض شده استغزل 

 زمینۀ اجتماعی ، زیرا آنچنان که پیشتر آمد.ممدوح است لکن با ویژگیهاي معشوق
 در این مدح . و روابط بین شاعر وممدوح  زمینه ساز چنین عاطفه اي استشعر

 ساختار  نحوي معقّد و ،مخاطب نه با ساختار بالغی پیچیده، نه با واژگان مهجور و نه
 مؤلف یا شاعر روي ممدوح را برتر از روي زیبارویان  چین و .نامفهوم روبروست

و خود را در آتش عشق او دانسته و موي او را سیاهتر از موي هندیان می داند 
 آنچه بر  سراسر  این .سرانجام بدون هیچ پیچیدگی او  را گل بهار و بهشت می داند

   .متن حاکم است همان عاطفه  صمیمی حاصل از جمالتی است که نقل شد
نمونه هایی از این دست با همان دو مختصه اي که پیشتر ذکر شد یعنی خالی 

میت با مخاطب در بسیاري از اشعار بازماندة رودکی دیده بودن از غموض و صمی
  .می شود
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 آنگاه که به مدح ،پس از توصیف کیفیت باده سازي» مادرمی« در قصیدة بلند 
 در . صفات و ویژگیهاي وي بدون کمترین غموض آمده است،ممدوح می پردازد

ي که بخش اصلی قصیده  یعنی بخش مدحی،کمترین نمونه اي از اغراقهاي شعر
 ساختارهاي بالغی قصیده .بعدها در قصاید فارسی مرسوم شد، دیده نمی شود

 وي ممدوح را در علم مانند سقراط و افالطون، .مذکور بسیار ساده و قابل فهم است
 سپس چونان معشوقی روي و موي اورا .در فقه مانند شافعی و ابو حنیفه می داند

نیز در .. .حلم و، استواري،یر قدرتتوصیف می کند؛ سایر ویژگیهاي ممدوح  نظ
  : ساختارهاي عاري  از ابهام آمده است

  آن مه آزادگان و مفخر ایـران... 
  ز خاك و ز آب و آتش و بادندخلق 

  فر بدو یافت ملک تیــره و تاري
  :آنک بدو بنگري به حکمت گـویی
  ور تو فقیهی و سوي شرع گرایی
  ور تو بخواهی فرشته اي که ببینی

  ه کن بدان لطافت و آن روينگخوب 
  سام سـواري که تا ستاره بتابـد
  ورش بـدیدي سفندیار گـه رزم
  دشمـن اگر اژدهاست پیش سنانش
  باز بدان گه که می به دست بگـیرد

  دو کف  او ز بس عطا که ببـخشدبا 
  

....آن مـــلک عدل و آفتاب زمانه  
 وین  ملک از آفتاب گوهر ساسان

...ی ویـرانعدن بدو گشت نیز گیت  
 اینک سقراط و هم فالطــن یونان
 شافعی اینکت  و بو حنیفه و سفیان

رضوان ،اینکت اوي است آشکارا  
 تا که ببینی بر ین که گفتم برهــان
 اسب نبیند چنو ستاره به میــدان
 پیش سنانش جهان دویدي و لرزان
  گردد چون موم پیش  آتش سوزان
 ابر بـهاري چنو نبارد بـاران

...ر نماید حدیث، قصه طوفانخوا  
)143:1373رودکی،(  

 در عین اینکه عناصر مدحی نظیر همه دانی ،در این قصیده و بویژه بخش مدح
 بخشنده تر از ابر ، محکمتر از کوه بودن، برتر بودن او از پهلوانان حماسی،ممدوح
به آمده است و ضمن اینکه رودکی ممدوح را طبق شرایط سیاسی روزگار .. .بودن

 لکن هیچ یک از عناصر مدحی با اغراق هاي غیر متعارف ،ساسانیان  نسبت می دهد
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 از سوي دیگر، در تمام بخش مدح جمله اي .یا به تعبیري نپذیرفتنی  همراه نیست
   .معقّد یا ساختاري مبهم دیده نمی شود

هنر رودکی  آنگاه آشکار می شود که قصیده وي را با دیگر شاعران قصیده سرا 
 فرخی به مدح امراي غزنوي ، مثالً اندکی بعد از روزگار رودکی،قایسه نماییمم

 اغراقهاي قصاید وي در مدح امیران غزنوي قابل مقایسه با مدایح .پرداخته است
 در این دوره به دلیل تغییر اوضاع اجتماعی که به عنوان عامل اساسی .رودکی نیست

 از رابطۀ عاطفی بین شاعر و ،ن بر ایراندر تکوین اثر برشمرده شد، و تسلط غزنویا
ممدوح به عنوان مخاطب، خبري نیست؛ شاعر تنها به عنوان وظیفه به مدح می 

به همین دلیل تالش  پردازد بدون اینکه چنین مدحی زمینه اي عاطفی داشته باشد ؛
ره می کند با استفاده از ساختارهاي بالغی و معنایی از تمام توانایی اغراقی خویش به

مثالً .  نمونه هاي چنین تعابیري در قصاید عصر غزنوي به وفور دیده می شود.گیرد
فرخی در مدح امیر یوسف می گوید هنگامی که تو در میدان جنگ شمشیر از نیام 

 خانه خویش را گُم کرده نمی داند که اکنون ، خداوندگار جنگ،بر می کشی مریخ
   :باید در برج حمل باشد یا عقرب

  هیجا که برکشی ز نیام روز -
  نشناسد ز بس طپد مرّیــخ

  

خنجري چون زبانه یی ز لهب
که حمل برج اوست یا عـقرب

)14 :1371 ،فرخی(  
 در قصیده اي دیگر فلک خادم ممدوح است و از ترس وي جوشنی از 

  :... ستاره ها نیز از ترس ممدوح شاعر شبانگاهان  ظاهر می شوند،ستارگان پوشیده
امر تو را خادمیست  از خدام زمانه - 

فلک  چو غیبۀ جوشن ستاره زان دارد
همی برون جهد از آسمان ستاره به شب
 

فلک سراي تو را حاجبی است از حجاب 
گ برو گـرز برزنی بشتاب که بی درـن
رت و بر قول من دلیل شهاب ز بیم تـی
( 2 :همان ) 

ین روزگـار اگـر    در قصاید ا.چنین نمونه هایی در این عصر فراوان است  
چه بین شاعر و مخاطب صمیمیتی دیده نمی شود لیکن اصل بالغ پیام به  
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 هر چند اغراقهاي فراوان دیـده   ،مخاطب به طور کامل مخدوش نگردیده     
 لیکن مخاطب با اصطالحات  و استعارات گوناگون و غریب و           ،می شود 

طالعـات  بعید  روبرو نیست تا فهم کالم به کلی مختل شود یـا نیازمنـد ا   
فراوان باشد چنانکه  در بسیاري از قصاید قرن ششم چنین است ؛ نمونه              

 مـثالً   ،فراوان دیده می شود   .. .خاقانی و ،هایی از این دست در آثار انوري      
 سـروده چنـین   ،در ابیات زیر کـه خاقـانی در مـدح شروانـشاه منـوچهر         

ژگـان  شاعر  در این ابیات ضمن ایجاد پیوند بین وا       مختصاتی بارز است،  
  :سود برده.. .اصطالحات نجومی و ،از استعارات دور

   پیش تیرش آهوان را از غم رد و قبول- 
  تیر چون در زه نشاندي بر کمان چرخ فش
  سعد ذابح سر بریدي هر شکاري را که شاه
  پیش پیکان دوشاخش از براي سجـده را
دم کـز نهیب تیر این شیر زمین   من شنـی

  ر کز جاللخسرو سلطان نشان خاقان اکب
  عطسۀ جودش بهشت و خنده تیغش سقر
  آفتاب مشتري حکم و سپهر قطب حلم

  

خون گشتی و خون شیر آن ز خوف این از رجاشیر 
وا گـفتئی محور همی راند ز خط اسـت
ـا ـوا کردي ره سوي او محور ز خط اسـت

چون شاخ گوزنان پشت را کردي دو تاشیر 
اث  آمد  نداشیر گـردون را اغثنا یا غـی

روزگارش عبده االصغر نویسـد بر مال
ـترش آفتاب و گـرد رخشش کیمیا ظل چ

ـندي اژدهازیر  دست آورده مصري مار و ه
)20 :1374 ،خاقانی(  

 مخاطب به جاي .در اینجا آنچه برجسته به نظر می رسد  اطالعات شاعر است
روست که باید  با  استعارات و روابط غریبی روب دریافت پیام و صمیمیت با شاعر،

آنها  را کشف کند ؛  از سوي دیگر شاعر نیز سعی می نماید که پیام را به گونه اي  
وقتی چنین نمونه هایی با  .عرضه کند که دیگران در دریافت و کشف آن در مانند

قصاید بازمانده ازرودکی مقایسه می شود دو مختصه اي که براي اشعار وي 
 نیز همین عناصر به »جوي مولیان«در شعر معروف . ذکرکردیم نمایان تر می گردد

  :خوبی مشهود است
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  باد جوي مـولیان آید هــمی
  ریــگ آمــوي و  درشتـی راه او
  آب جیحون از نشاط  روي دوست
  از که جویم وصل او کز هرسـوي
  اي بـخارا شادباش و دیـرزي
  میر ماه است و بـخارا آسـمان
  میر  سرو است و بخارا بوستـان

  ـرین و مدح سود آید همـیآف
  

 بوي یار مهربان آید همـی 
 زیر پایم پرنیان آید همی
 خنگ ما را تا میان آید همـی
 می نفیر عاشقان آید همــی
 میر زي توشادمان آید همی
 ماه سوي آسمان آید همـی
 سرو سوي بوستان آید همـی
 گر به گنج اندر زیان آید همی

)158 :1373رودکی،(  
 نحوي و بالغی هیچ ، کوتاه عالوه بر اینکه در ساختارهاي واژگانی این قصیدهدر

ابهامی وجود ندارد ؛ آنچه  کانون قصیده را در بر می گیرد عاطفه حاکم بر آن است ؛ 
 ،به دیگر سخن می توان گفت همین عاطفه صمیمی شاعر با مخاطب موجب گردیده

ابطۀ صمیمانه اي است که  در چنین ر. پیچیده  نشود،هیچ یک از دستگاههاي زبان
 معشوقی  که طبق گفتۀ .شاعر امیر سامانی را چونان معشوق خویش توصیف می کند

 همان ویژگی که در غزل فارسی به عنوان سنت ادبی –رودکی عشاق فراوان دارد 
مانند وي  در اینجا ممدوح جاي معشوق است ؛  لکن–.مکرراً دیده می شود

ذکر چنین مختصاتی براي ممدوح به همان . اه داردقدي سرو مانند و رویی  چون م
   .دالیل سیاسی و اجتماعی عصر شاعر است که قبالً به آن پرداخته شد

در انتساب ابیات زیر به رودکی تردیدي روا نداریم در این ابیات نیز ممدوح را اگر 
چون سیم سیاه و مشکین و تن او  ، موي او تابدار.کامالً در جایگاه معشوق خواهیم دید

 توصیفاتی ذکر می شود که ،تنها در ابیات پایانی شعر.. .است ؛ توبه زهاد را می شکند و
 توصیفاتی نظیر اینکه باد خشم او کوه را به .عمدتاً براي بیان ویژگیهاي ممدوح کاربرد دارد

  .کاه بدل می کند و باد مهرش کاه را به کوه دیگرگون می نماید
ابهام و همان رابطۀ صمیمانه با معشوق در این شعر یعنی همان زبان عاري از 

   :مدحی دیده می شود
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  فغـان من همه زان زلف تابدارسیـاه
  به وقت خفتنش از مشک سوده دارد جـاي
  هــزار توبه صــدساله را به باد دهد
  اگر سعادت جویی بجز رضاش مـجوي
  اگر به کــوه رسد باد خــشم او یک بار

   کاه گرددکوهبه ساعـت انـدر مانند
  

 گاه معجر مــاه،گاه پرده الالستکه  
گــاه رفتنش از سیم ساده باشد راهبه 

هـزار زاهد صـد ساله را برد از راه
وگر سالمت خواهی بجزهواش مـخواه
وگــر به کاه رسد باد مــهر او ناگاه
به لحظه انــدر مـانند کوه گردد کاه

)150 :همان(  
میمی تنها در مدحیات دیده نمی شود ؛ شاعر آنگاه در چنین رابطۀ عاطفی  و ص

 که به نظر می رسد در شعر زیر امیر یا وزیري -مقام تسلیت و دلداري مخاطب
در اینجا نیز شاعر بدون .   بر می آید نیز چنین رابطه اي را حفظ      می کند–است 

ان را دچار  دستگاههاي گوناگون زب،آنکه براي نشان دادن ناراحتی درونی خویش
 تأثّر خویش را نشان می دهد و ، با زبانی به دور از هرگونه  پیچیدگی،پیچش کند

  :مخاطب را به بردباري فرا می خواند
  اي آنکه غمگنی وسـزاواري
  از بهر آن کجا بـبرم نامش
  رفت آنکه رفت و آمد آنک آمد
  هموار کرد خواهی گـیتی را
  مستی نکن که نشنود او مـستی

  امت آید زاري کنشو تا قی
  آزار بیش زین گــردون بینی
  فرمان کنی یا نـکنی ترسم
  تا بشکـنی سپاه غـمان بر دل
  اندر بالي سخت پدید آید

  

ونـدر نهان سرشک همی باري 
ترسم ز سخت انـدوه و دشواري

 خیره چه غم داري ،بود آنکه بود
گیتی است کی پذیرد همواري ؟
زاري مکن که نشنوند او زاري

ی رفته را به زاري باز آريک
...گـرتو به هر بهانه بیازاري

بر خویشتن ظفر نکنی بـاري
آن به که می بیاري  و بگساري
فضل و بزرگواري و سـاالري

)155 – 156 :همان(  
 شاید تنها واژه اي که  کمی غریب به نظر برسد، ،اگر در ابیات باال تأمل شود
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 که نسبت – جز این واژه .شیون و ناله است ت،  به معنی گله و شکای»مستی«واژة 
 می توان گفت . هیچ گونه ابهامی وجود ندارد–به کل متن اصالً مشهود نیست 

 حاکی از عاطفه ،چنین وضعیتی صرف نظر از  سنت شعري و شخصیت فردي
حقیقی شاعر با مخاطب است ؛ زیرا غم واقعی براي اندیشیدن و آوردن انواع واژگان 

ستعارات شاد و دور از ذهن  مجالی باقی نمی گذارد ؛ بی تردید آوردن غریب و ا
ت نظر شاعر است ؛ از ،کنایات  استعارات و تشبیهات دور از ذهن حاصل تأمل و دقّ

 روشن  ،سوي دیگر دریافت این گونه ساختارهاي کالمی به تأمل و اندیشه نیاز دارد
باید شرایط روحی و ذهنی است که در چنین وضعیتی  هم شاعر و هم مخاطب 

 ، محزون و متألم باشد  حال اگر کسی واقعاً،ابالغ و دریافت پیام را داشته باشند
 به همین دلیل به کار بستن چنین ،فرصتی براي دریافت پیامهاي  مغلق ندارد

ساختارهاي پیچیده هم اختالل در ابالغ پیام را به همراه دارد و هم نشان می دهد که 
 – که در اینجا غم و حزن است –ستنده چنین پیامی از عاطفۀ واقعی شاعر یا فر

 با توجه به همین موضوع است که وقتی در این سرودة رودکی .برخوردار نیست
 پیام غم را ابالغ می ، به دور از هرگونه انحرافی،تأمل می کنیم در می یابیم شاعر

 هنر رودکی .رك می کندکند و مخاطب نیز بی هیچ دشواري چنین پیام عاطفی راد
آنگاه هویدا می شود که چنین موضوعی را در آثار دیگران بررسی کنیم مثالً خاقانی 

   : را در  رثاي فرزند خویش رشیدالدین سروده است»ترنم المصاب«قصیدة 
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ـبحگاهی سر خوناب جگر بگـشایید-     ص
  دانه دانه گـهر اشک ببارید چنانـک

  ه دلخاك لب تشنه خـون است ز سرچشم
ح   چون دوشش جمع برآیید چو یاران مسـی
  دل کـبود است چو نیل فلک ار بتوانیــد

   مرد چـراغ دل مـن،نازنینان منا
  خبر مرگ جگر گوشه من گـوش کنید
  اشـک داوود ببارید پس از نوحۀ نوح

  

ژاله صبحــدم از نرگس تر بگـشایید 
گـره رشته تسبیح ز سر بـگـشایید

ش زده چون چاه ... سقر بگشاییدآب آـت
بر من این ششدر ایـام مـگر بگشایید
...بام خمخانه نیـلی به تبر بگشایید

همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشایید
شد جگر چشمۀ خون چشم عبر بگشایید
...تا زتوفان مـژه خون هدر بگشایید

)161 – 158 :1374 ،خاقانی(  
 ، مستولی و مسلط باشدهمانطور که پیشتر گفته شد اگر عاطفه غم بر کسی

مجالی براي اندیشیدن باقی نمی ماند و به تبع آن نمی توان از صاحب چنین حالی 
 انتظار داشت الفاظی بدیع و استعاراتی غریب را براي بیان حال خود برگزیند ؛

همانگونه که در شعر رودکی دیده شد ؛ اگر با چنین نگرشی شعر خاقانی را تحلیل 
 »بیان حال مصبیت زده«گوییم قصیده بر خالف آنچه گفته و آن را  می توانیم ب،کنیم

کمتر بیتی . اصالً نشان دهندة عاطفه  غم و حزن نیست، نامیده»زمزمۀ مصیبت زده«یا 
در این قصیده وجود دارد که در آن استعاره اي دور یا معنی غریبی نداشته باشد 

 در حالیکه چنین  معنی است؛؛هربیتی متضمن تأمل و اندیشه زیادي براي دریافت 
  .شعري قاعدتاً باید عاري از هر گونه غموضی باشد
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  نتیجه 
 شخصیت فردي ،چنانکه مالحظه شد چهار عامل شرایط سیاسی و اجتماعی

 تأکید و توجه به ، سنت ادبی و مخاطب عناصر اصلی تکوین اثر ادبی هستند،شاعر
ر ساختار متن به وجود می آورد  هریک از این عوامل یا عناصر وضعیت متفاوتی د

چنانکه بررسی کردیم در روزگار سامانیان توجه و تأکید به شرایط اجتماعی و 
)  1  :سیاسی و مخاطب باعث شد سخن شاعران بویژه رودکی داراي دو ویژگی شود

 این دوعامل در .صمیمیت با مخاطب) 2ابالغ پیام به مخاطب بدون کمترین ابهام 
 در حالیکه وقتی قصاید رودکی را با ،را تا جایگاه معشوق باال برد ممدوح ،قصاید

 مالحظه شد چنین مختصه اي در اشعار آنان وجود ،فرخی یا خاقانی مقایسه کردیم
ندارد چون در سیر قصیده بعد از دورة رودکی تأکید  سخن به عوامل دیگري بر می 

کم کم  ،طب معطوف بود به سخن دیگر تأکید سخن که در روزگاري به  مخا.گردد
 این امر موجب شده  مخاطب با انبوهی .به سوي شخصیت فردي شاعر باز می گردد

از استعارات غریب و اصطالحات علوم گوناگون روبرو گردد و به جاي دریافت 
به  کشف چنین مطالبی بپردازد که این ویژگی در  ،بدون ابهام متن و صمیمیت شاعر

   . رودکی دیده نمی شودشعر عصر سامانی و اختصاصاً
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