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 : چکیده

 

هکاار سکاا از    امد و بیش از یک   اسالم به تقلید از عرب در ادب فارسی به وجود، نخستین گونه شعر فارسی است که پس از   قصیده

. قصیده درواقع مقصود خاصّی است که بر مدح ممدوح داللت کند و منظوم و مقفّی باشد یعنی شکاعردر   گذرد تاریخ پیدایش آن می

ترین  ، روشن  مون رایج در قصیده مدح بوده است، نخستین مض دهد اثر توجه به شخصی معلوم وی را مورد تمجید و ستایش قرار می

، قسمت عمده دیوانشان را قصاید  زبان از سده سوم و چهارم تا سده هفتم هجری دلیل این است که دیوان بسیاری از شاعران فارسی

، مکالال    انکد  ه توجه ککرده اند بدین نکت سبب خاورشناسانی هم که دربارۀ آثار ادب فارسی مطالعه کرده ، بدین مدحیه تشکیل داده است

، پس از آن به دیگر معکانی ککه    ادوار براون انگلیسی نخستین مضمونی که در زبان فارسی برای قصیده شناخته مدح و ستایش است

سکاله ادب فارسکیق قصکیده از رواا کامکل      300. از آغاز سده چهارم تا اوایل سده هفکتم ددوران   اند اشاره کرده است در قصاید آورده

ساا داز سدۀ پنجم تا نیمه نخستین سده ششم هجری باالترین میاان نوع شکعر را در ادب   150رخوردار بوده و به تقریب به مدت ب

 فارسی به خود اختصاص داده است ...

 

 . ، حکمت و فلسفه ، مدح و هجا ، توصیف طبیعت ، تغاالت قصیده قصیده : ها و ترکیبات کلیدی واژه
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  and 8th

 Century Hejira in the 

Persian Literature 
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Department of Persian Literature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran 

 

 

Abstract 
 

Ode, is the first kind of Persian poetry that emerged after the arrival of Islam in Iran, and it lasted for a 

period of 1000 years since then. It is meant to eugolize the commendable; it is used by the poet to exalt 

and admire a certain person. Eulogy has been the first theme used in ode. The reason is that most of the 

Persian poets have turned to panegyric odes from the third and fourth century hajira until the 7th
 century. 

Due to this reason, the orientalists have paid special attention to the Persian literature. For instance, 

Edward Brown has paid special attention to ode by using the theme of eulogy and exaltation, then he 

referred to other meanings used in ode. Ode has been developed during the period ranging from the 4th
 to 

the 7th
 century hajira. It was during this period that the Persian poetry had reached its climax.  

 

Key Words:  Ode, Euology, philosophy, lampoon, panegyric 
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 مقدمه

 قصیده: معانی و سیر تحوّل آن  

: قصیده شعری است که شمار ابیات آن از هفت و گوینکد از ده   نوشته است کهنامۀ خود دربارۀ قصیده  اکبر دهخدا در لغت علی

درگذشت آن را قصیده خوانند و هر چه از آن کمتر بکود آن را قطعکه    16و  15، چون ابیات مکرر شد و از  المواردق داقربتجاوز کند 

گویند و در قصاید پارسی الزم است که بیت مطلع مصرّع باشد یعنی قافیت هر دو مصراع در حروف و حرکات یکی باشند و الّا آن را 

 ق145:  ، دالمعجم فی معاییر اشعارالعجم به تصحیح مدرس رضوی گذردبیت ب 20، هرچند از  قطعه خوانند

ای در خاطر آید و آن را نظم کند و بنای قصکیده را بکر آن نهکد و ممککن باشکد ککه در        آن است که شاعر را معنی« القصیده بیت»

 . ق313:  یات قصیده بوده دهمانالقصیده آن را خوانند که بهترین اب قصیده بهتر از آن بیت بسیار افتد و عامّه شعرا بیت

های اوا  بیت دارد و قافیۀ مصراع 18بیش از »: قصیده  گفته است« دربارۀ ادبیات و نقد ادبی ک ا اوا »در کتاب خسرو فرشیدورد 

 . ق141:  دهمان.«  اند بند و قطعه از آن منشعب شده ، ترجیع های دیگر شعر فارسی مانند غاا و دوم یکسان است و قالب

، پس قصیده یعنی قصد کرده شده و مقصکود خکاص یعنکی     های تخصیص اسم است  فعیلی است به معنی مفعوا و های آن»صیده ق

، قصد در عربی به معنی توجکه ککردن و روی آوردن بکه کسکی یکا       شعری که در آن قصد خاصی باشد و آن قصد در اصل مدح است

 . ق267:  1363،  دشمیسا...« اعر به ممدوح و مدح اوست چیای است و این توجه و قصد در قصیده روی آوردن ش

 . ق105:  1354دهمایی ک فنون بالغت و صناعات ادبی ک ...« تای آخر قصیده عالمت وحدت است »

 . که پس از اسالم به تقلید از ادب عرب در ادب فارسی به وجود آمدقصیده نخستین گونۀ شعر فارسی است 

،  است که بر مدح ممدوح داللت کند و منظوم و مقفّی باشد یعنی شاعر بر اثر توجه به شخصی معلکوم قصیده درواقع مقصود خاصی 

 . وی را مورد تمجید و ستایش قرار دهد

. شاعران ستایشکگر در   دبیشتر در قالب قصیدهق از آغاز به پیروی از شاعران عرب نیا متداوا گردیدسرایی در ادب فارسی  مدیحه

خکدمتی و مکدّاحی پیوسکته دارای     ز ادب فارسی تا دورۀ سلجوقیق هر کدام بنا بکه موقعیکت خکود و در ازای خکو     این دوره داز آغا

آمیکا   هکای اغکرا    اند تا بتوانند بدان وسیله وظایف خود را در قالب قصکیده و دربرابکر سکتایش    مستمری و پاداشی درخور توجه بوده

، ملتام رکاب شاهان و امیران و جنگاوران بودنکد تکا بکا ترسکیم      ه در سفر و حضر. این شاعران همیش سلطان به سرحد کماا برسانند

 . ها و فتوحات شاهان بیفاایند آمیا بر جلوۀ جنگاوری های اغرا  صحنه

بهکا از دسکت    هکای گکران   ، عالوه بر دریافت صکله  روند شمار می های ادب فارسی به شاعران این دوره که از شادخوارترین شاعران دوره

 . شدند مند می ها و انعام وزیران و بارگان و درباریان هم بهره زادگان از کرامت الطین و شاهس

،  قصیده فعیلی است به معنی مفعکوا : » و مضامین متناسب آن نوشته استالدّین محمدبن قیس رازی در تعریف قصیده  شمس

 . ق151:  دهمان.«  ا و شکر و شکایت و غیر آن استیعنی مقصود شاعر ایراد معانی گوناگون و اوصاف متفرّ  از مدح و هج

زبان است که از  ، دیوان بسیاری از شاعران فارسی ترین دلیل ، روشن ، مدح را نخستین مضمون رایج در قصیده شمرده است گونه بدین

. بکدین سکبب    داده استخصوص تا سدۀ هفتم هجری قسمت عمدۀ دیوانشان را قصاید مدحیه تشکیل  ، به سده سوم و چهارم به بعد
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نخستین مضکمونی ککه   « ادوارد براون». مالال   اند اند بدین نکته توجه کرده خاورشناسانی هم که در باب آثار ادب فارسی مطالعه کرده

 A:  . درک ، اشکاره ککرده اسکت    انکد  . پس از آن به دیگر معکانی ککه در قصکاید آورده    ، مدح است در زبان فارسی برای قصیده شناخته

literary History of Persia vol, 2, p, 44ق . 

:  : نوعی شعر فارسکی اسکت ککه معمکوال  در مکدح کسکی اسکت ... درک        در زیر قصیده نوشته است« فرهنگ اصطالحات ادبی جهان»در 

Dictionary of world literary terms. P. 333ق 

، خکود   اند و شکعر دربکاری در ادب فارسکی    ، ادبیات درباری نام نهاده عرفانیادبیات فارسی را به غیر از آثار حکمی و »رو بعضی  از این

 . ق48:  1367،  اهلل ، ذبیح دصفا.«  مبحالی را به وجود آورده است

پسندد ولی زیبکایی   های فرخی سیستانی امروز مقبوا نیست و اخال  جامعه چنین کاری را نمی آمدگویی به هر حاا با آن که خو 

توان منکر شد و این نکته بیش از تحسکین ممکدوحان وی یکا همکاهنگی بکا وی       شاعری و استواری کالم فرخی را نمیبیان و قدرت 

توان یافت که از این شائبه نیا بری اسکت و پکس    های دلکش و اوصاف زیبا فراوان می ، تغاا ویژه که در این مدایح ، به مورد نظر است

 . شود سبب شور و نشاط میکند و  ها در دا ما اثر می از گذشت سده

سکازد ...   کند که منظرۀ اصلی آن را در نظر مجسکم مکی   قدری خوب بیان می آن است که ی  موضوع را بهیکی از ممیّزات فرخی 

، ولی امتیکازی ککه    ، اگرچه اصل این صنعت در شعرای قبل از او نیا وجود داشت سرایی ید طوالیی دارد نگاری و داستان او در واقعه»

تکلفی و با طرزی سلیس و روان به نظم کشیده و راه را برای آیندگان کامال   دارد این است که صدها وقایع مختلف را در نهایت بی او

آمکدها را از کلکی و جائکی     ، تمکام وقکایع و پکیش    . او اکالر غاوات محمود را به نظم کشیده و مانند یک  مکور    باز و صاف کرده است

 . ق61:  ، ترجمۀ محمدتقی فخر داعی شبلی نعمانی.« د خاطرنشان کرده است

تصویر منظوم او از ی  توفان ناگهانی ک که در مقدمکۀ قصکیدۀ معکروف در مکدح      : » فرخی نوشته است« ابر»دربارۀ توصیف « آربری»

 . ق171:  ، همان دبه نقل از حسینی کازرونی و همکار.«  آید شمار می نظیر به محمود سروده است ک بی

، شعر را تقلیدی عبث  افالطون. » کرد ، یادآور اعتراضی است که ارسطو به عقیدۀ افالطون می های فرخی در عین سادگی نگاری منظره

تواند اجاای مشهودات را از جهکان خکارا    گرفت که می پنداشت و در این تقلید آفرینندۀ شاعر را در نظر نمی و بیهوده از طبیعت می

 . ق37:  دالنّقداالدبی.«  یای بدیع به وجود آورد، چ بگیرد و به قوۀ تألیف

، قصیده قالب متداوا و غالب شعر فارسی اسکت ککه از سکدۀ چهکارم      های نخستین های شعری باقی مانده از سده با جستجو در قالب

 . هجری به یادگار مانده است

تمام و متنبّیق این نکوع ادبکی را از شکاعران عکرب     ویژه عنصری بلخی دتحت تأثیر ابو شاعران این عهد از جمله رودکی سمرقندی به

 . تقلید کردند اما امیر معاّی و دیگران مفاهیم و مضامین شاعران پیش از خود را مورد توجه قرار دادند

 ، مکالال   قصاید منوچهری دامغانی نیا از جهت معنی و مضمون و کاربرد تشبیه و استعاره و وصف و بیکان مراسکم و عکادات و آداب عکرب    

نمایکانگر   خکواری و شادنوشکی و ...   ، شکراب  ، هجران و فکرا  معشکو    ، اطالا و دمن ، ماه و ستاره ، اسب ، بیابان ، وصف شتر توصیف کعبه

 .  تقلیدگرایی صرف از شاعران عرب است
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 : این  مطلع یکی از قصاید وی

 غرابککککا مککککان بیشککککتر زیککککن نعیقککککا 

 

 کککه مهجککور کککردی مککرا زیککن عشککیقا     

 

، جانشکین اطکالا و    زبانی بود که در قصاید عربی نوآوری کرد و توصیف شراب را در تغاّالت قصکاید  ، از ایرانیان عرب هوازیابونواس ا

 : شود ، هرچند که در شعر رودکی هم این دخل و تصرف و ابتکار مشاهده می دمن کرد

 مککککادر مککککی را بکککککرد بایککککد قربککککان 

 

 بچکککۀ او را گرفکککت و ککککرد بکککه زنکککدان   

 

داز آغاز سدۀ چهارم تا پایان سدۀ ششم هجریق قصیده از رواا کامل برخوردار بود و بکه تقریکب   سالۀ ادب فارسی  300در دوران 

ساا داز سدۀ پنجم تا نیمۀ نخستین سدۀ ششم هجریق باالترین میاان نوع شعر را در ادب فارسی به خود اختصکاص   150به مدت 

 . داده بود

 

، مالکل روی ککار آمکدن سکلجوقیان و تعکوین و انتقکاا مرککا         ر تغییرات در مسائل سیاسی و حکومتیبر اثدر سدۀ ششم هجری 

های پیکاپی   گیری و اناوا و یا مهاجرت حکومت از خراسان به عرا  عجم و عوامل اجتماعی دیگری از قبیل گرایش به تصوف و گوشه

 . آید سب  بیان شاعران به وجود می، تحوّالت ادبی در طرز و  بر اثر اتفاقات و پیشامدهای روزگار

گکذارد و سکرانجام از رونکا بکاز      ماند اما در مدح ممدوح کاسته و رو به نقصان مکی  در این شیوۀ گفتار تغاّا در قصاید هنوز باقی می

 . گیرد ماند و غاا جای آن را می ایستد و از قافلۀ شعر باز می می

ویکژه از عهکد تیمکوری و     های بعد به عی وحدت موضوع برخوردار بوده است اما از سدهاز آغاز با ی  دیگر از نوابیات قصاید فارسی 

گویی  گذارد تا آنجا که در قصاید سب  هندی حتی در شعر عرفی شیرازی قصیده ، وحدت موضوع در قصیده رو به نقصان می صفوی

 . گذارد در سب  هندی رو به افوا می

، موضوعی رایج و متکداوا بکود جکایش را بکه توصکیف و روایکت و        دوران اولیه ادب فارسی، مدح ممدوح که در قصاید  از سوی دیگر

 . موعظه و اندرز داد

 

، در حکالی ککه در    هکای سکاده اسکت    ، زبان حماسی و ردیف هجریهای چهارم و پنجم  های ظاهری قصاید سده از دیگر ویژگی

گکذارد و   ، غکاا رو بکه رونکا مکی     ذارد و هکم زمکان بکا افکوا قصکیده     گک  ، درصد کلمات عربی در قصاید رو به افاونکی مکی   مرور زمان

، غکاا جکای    کننکد تکا در سکدۀ هفکتم     ، مدح را در قلمرو غاا وارد می پردازند و بنا به انگیاه گویی می سرایان به تفنّن به غاا قصیده

 . رسد گیرد و تسلط آن بر قصیده به اثبات می قصیده را فرا می
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دهکد و شکیواترین قصکاید را بکا ابتککاری نکو بکه         ، ساخت سنتی قصیده را تغییر می ب فارسی با نگرشی خاصسعدی شاعر پرآوازۀ اد

، تجدید مطلع است که برخکی از شکاعران فارسکی در ایکن      . یکی از ممیّاات قصاید فارسی بر عربی دارد جامعۀ ادب فارسی عرضه می

 . انی شروانی است که بارها در قصاید سنگین خود به تجدید مطلع پرداخته است، از جمله این شاعران خاق اند شیوه به تفنّن پرداخته

هاسکت ککه در    ، فلسفی و نظایر آن ، حکمی ، اخالقی محتوای قصاید سنتی در اصل، ستایش و نکوهش و مفاخره و در فرع مضامین دینی

 . طرز و شیوۀ حماسی سروده شده است

، منکوچهری دامغکانی و خاقکانی شکروانی در توصکیف       وری ابیوردی در مدح و ستایشگری، عنصری بلخی و ان قصاید فرخی سیستانی

، کسایی مروزی و ناصرخسرو در حکمت و فلسفه و مذهب و مسعود سعد در حبسیه از امّهکات قصکاید در سکب  خراسکانی      طبیعت

 . رود شمار می به

 

، خودنمایی کرده اسکت امکا    ه گونۀ راستین در شعر فارسیدر سدۀ چهارم در قالب مالنوی و بحماسه که نوعی ادب آریایی است 

نامکۀ فردوسکی و مهابهاراتکای هنکدی بودنکد لکذا مفکاخرات و         ، شکاه  اعراب سامی که فاقد حماسۀ ملی ماننکد ایلیکاد و ادیسکه هکومر    

هکای   هی اسکت ککه حماسکه   . بدی سرودند و از خود باقی گذاشتند های خود را در قالب قصیده که خود مبتکر آن بودند می رجاخوانی

ترین شعر عکرب   ها در قالب قصیده که اصیل های دروغین همچون اظهار مفاخره و رجاخوانی بلند راستین در قالب مالنوی و حماسه

 . است ارائه و آشکار شده است

هکای دیگکر شکعری را     ا قالکب ، اعراب نی زبانان هرچند که قصیده و نوع دیگر آن را یعنی مسمّط از اعراب گرفتند اما در مقابل فارسی

 . های دیگر شعر را از ایرانیان آموختند ویژه ترانه و رباعی و مالنوی و شاید گونه به

 

هکای طبیعکت و در سکتایش معشکو  دنیکوی و       معموال  با تغاّا یا تشبیب و نسیب که در بارۀ زیبکایی قصاید فارسی در سبک خراسانی 

ای آغکاز، و بکا شکرح جائیکات مبکارزات و مفکاخرات        ، با تحمیدیکه  ای است برای ستایش ممدوح مقدمهها که درواقع  مجالس بام و شادکامی

 . پذیرد ممدوح و شریطه و دعای تأبید و در نهایت ذکر تخلّص سراینده پایان می

. قصکیدۀ شمشکیریۀ    دمحکدودق گوینکد  مقتضب گونه باشد و از آغاز به مدح ممدوح بپردازد  ای بدین نوع دیگر قصیده که فاقد مقدمه

 : گونه است عنصری با مطلع زیر که در ستایش شمشیر سلطان محمود غانوی است از این

 چنککین نمایککد شمشککیر خسککروان آثککار    

 

 چنکین کننککد بارگککان چکو کککرد بایککد کککار   

 

 : بیتی از دعای تأبیدیه دوجه تسمیه شریطهق از عنصری

 تکا جهککان بکاقی بککود بککادت بقکا تککا علککم را   

 

 بفاایککی و کککار ملکک  را سککامان کنککیپایککه  

 

 : دعای تأبیدیه دیگری همراه با شریطه از ناصرخسرو قبادیانی
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 تا عاشکقان بکه شکعر بتکان را صکفت کننکد      

 جاویکککد بکککاد ملککک  خداونکککد روزگکککار   

 

 خکاا  گه ماهِ سکروقامت و گکه سکروش مشک      

 در نور او همیشکه دا خواجکه چکون نکواا    

 

هکای بکاقی مانکده در ادب فارسکی      . تعداد ابیکات قصکیده   تر از قصاید تغاّا داراست حماسی قویهای  جنبه،  قصاید مقتضبغالبا  در 

هکای   ، نخستین بیت آن دمطلعق مصرّع و بقیۀ ابیکات فقکط مصکراع    بیت و باالتر ادامه داشته است 160بیت شروع و تا  14معموال  از 

آمیا و دروغکین ککه    برای ذکر مضامین حماسی است اما مضامینی اغرا  ای که نوشته شد ، کاربرد قالب قصیده به گونه اند دوم مصرّع

.  های ملکی قابکل اعتناسکت    ی  از اوصاف حماسی راستین ،اساطیری یا تاریخی درخور توجه نباشند فاقد راز و رما و جنبه حائا هیچ

، وجکه تسکمیه    وح دتنکۀ اصکلی قصکیدهق   ، ممکد  خالصه این که قصاید غیرمقتضب دارای مطلع و مقدمه تغالی گریا به مدح درهاییق

 . شریطه یعنی دعای تأبیدیه دمقطع پایانیق است

 

و جدا کردن تغاا از تنۀ قصیده و استقالا بخشیدن بکدان  پردازی  از سدۀ ششم هجری به بعد با روی آوردن شاعران به غزل

هکا   پکردازی  و فترت گذاشت و غنائیکات و داسکتان   ، در نتیجه قصیده به علل تاریخی رو به ضعف گرایش به غاا رو به فاونی گذاشت

رسید تکا   پرداز خبری به گو  نمی ، زیرا در این نوع شعرها دیگر از محمودیان و مسعودیان دغانویق صله جانشین بالفصل آن گردید

هکای روزگکار و    از دگردیسکی آمیا دبه نظامیق  که ظهیر فاریابی هم در قصیدۀ تعرین . چنان های دنیاپردازان را فراهم نماید شادکامی

 : دا ناشاد  چنین ناله سر داده است

 مککرا ز دسککت هنرهککای خویشککتن فریککاد   

 مرا خکود از هنکر خکویش هکیچ روزی نیسکت     

 

 کککه هککر یکککی بککه دگرگونککه داردم ناشککاد  

 خوشکککا فسکککانۀ شکککیرین و قصکککۀ فرهکککاد

 

و به دالیل سیاسی و اجتماعی و معیشتی پکیش   ویژه با تهاجم مغوالن بهدر شعر شاعران این دوره )سدۀ ششم هجری به بعد( 

گکذارد و در آسکتانۀ    تر تا این که شکوه قصیده در سکب  خراسکانی رو بکه افکوا مکی      ، انتقادات تهاجمی در قصیده هر دم افاون آمده

، سکلطان   بکه غکاا   شود و با تغییر نامش از تغاّا ، جانشین بالفصلش می ا  دغااق سالۀ در سر پرورده 200احتضار دردناکش فرزند 

 1000روایی  الطّوایفی شعر فارسی به فرمان گردد تا آنجا که در اثر رأفت و عطوفت هنوز هم در قلمرو ملوک بالمنازع شعر فارسی می

سکی  العنان انواع شعر فار چنان حکمران مطلا ، هم ا  به اجبار یا به اختیار . و شاید در آستان ی  هاار سالگی دهد ا  ادامه می ساله

 . باشد

 

در متون فنی فارسی وجود دارد که لحکن و موضکوع   نوعی قصیده منثور که نوعی تحلیل شعری است الزم به توضیح است که 

 . قصاید سنتی و شرایط ساختمانی قصیده را از جمله توصیف ممدوح و شریطه را دربر دارد

 . ق178:  1373،  دشمیسا.«  ، تحلیل شعری خوانده است ر نالر، استفاده از مضامین شعری را د شناسی در سب »الشّعرای بهار  مل 
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 : نماید السّرور ذکر می الصّدور و آیۀ ای از این نوع نالر را از کتاب راحۀ در اینجا نمونه

داری ککه آبکروی    داری که تاا مل  شاه و سنجر بدو یادگار ماند و شهریاری که نام او ناموس قیاصرۀ روم بشکسکت ... جهکان   تخت»

جهان از شمشیر آبدار اوست و وقار کوه و قرار زمین از دا و دست شه شکار اوست ... اگر ستاره روشنی نماید از عکس روی اوسکت  

قرانکی پیشکه دارد و از لطافکت     نمای اوست ... از سعادت ایام اوست که مشکتری صکاحب   و اگر ماه مشکلی گشاید از جام خاطر جهان

، فتنه از روی روزگار بستردی و بکه نکوک نیکاه سکنان      صنیف اغانی اندیشه دارد ... به زخم تیغ آبدارطبعش خود کام اوست که زُهره ت

، هکوا مقابکل    ، زمین با آسمان یکسان و از نیاۀ غالمکان  سان اژدها و از گردِ سوارانت ، آفت عصیان از جهان برداشتی ... رُمحت به گذار

، دریکا و   زمین فکنده و خرو  نای رویین بر طا  سکپهر رسکیده و از خکون فرعونکان     ، غلغل در صحن ، فغان و بانگ کوس استان نی

، به تیغ تیا آن کردی که حیدر در صفین و رستم در تکوران نککرد    ، خصمان را در دریا بماندی جیحون براندی و چون موسی عمران

 . ق268دحسن خطیبی،:...« 

 

های شعر فارسی است که بیش از ی  هاار ساله از تاریخ پیکدایش آن   ن انواع قالبتری و از قدیمها  ترین نمونه قصیده یکی از کهن

 . گذشته است

 زبان قصیده -1

زبان قصیده در سب  خراسانی از نوعی صالبت و استواری برخوردار است اما با گذشت زمکان از فخامکت آن کاسکته شکد و از سکدۀ      

 . و لطیف در پیش گرفتششم هجری به وسیلۀ شاعرانی همچون انوری شیوۀ نرم 

،  ، انوری با زبانی نرم و لطیف آن را دگرگکون سکاخت   گرای شیعۀ اسماعیلی بود ، شاعر عقیده خالقیت در قصیده در آغاز با ناصرخسرو

ن ، محتشم کاشانی با صبغۀ دینی آ خاقانی با ترکیباتی تازه آن را تحوّا بخشید و سعدی آن را متعالی ساخت و سهل و ممتنع نمود

 . ای تازه و نو بخشید ساا از حکومت بالمنازع سعدی بر قصیده آن را جلوه 700را به مذا  شیعی درآورد و بهار پس از گذشت 

 

،  وجکه  ککه بکه هکیچ   : »  که یکی از بارورترین و کارآمدترین شعر فارسی است گفته استخسرو فرشیدورد دربارۀ مضامین قصیده 

ای مانند ناصرخسرو و پکروین اعتصکامی ککه لکب بکه       سرایان آزاده تملا ندارد و بسیارند قصیدهقصیده اختصاص به مدح و ستایش و 

 . ق143:  1363،  دهمان.«  اند و فراوانند قصایدی که دربارۀ ستایش آزادی و انسانیت و اخالقند تملا نگشوده

 

 اقسام قصیده و ممیّزات آن   -2

 : ر تقسیم کردتوان به اقسامی به شرح زی قصاید فارسی را می

اجتمکاعی و   -5،  دینی و مذهبی -4،  اخالقی و اجتماعی و انتقادی -3،  هاق ها دحبسیه زندان سروده -2،  قصاید ستایشی دمدحیق -1

 . رثایی -7،  خواهی وطنی و آزادی -6،  سیاسی
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سکرایان   . یککی از بهتکرین قصکیده    شود م میمقدمه تقسی دار یا تغاّلی و مقتضب یا بی دمدحیق که به دو نوع مقدمهقصاید ستایشی  -1

 . ، انوری ابیوردی از اولویتی ویژه در زمینۀ قصاید بدون مقدمه دمقتضبق برخوردار است ، فرّخی سیستانی است اما دربرابر وی تغاّلی

،  ، خاقکانی  مسکعود سکعد   هکای  . حبسکیه  رود شمار می های شعری در ادب فارسی به هاق که از بهترین نمونه دحبسیهها  نامه زندان -2

 . الشّعرای بهار از معروفیت خاصی برخوردارند انوری و مل 

هکای   ترین نمونکه  های هنری و اخالقی و اجتماعی بوده که از عالی ، سرشار از جنبه ک این نوع قصایدقصاید اخالقی و اجتماعی  -3

، وی سککوی و سککمت قصککیده را از  سککدۀ پککنجمق اسککت ، قصککاید ناصرخسککرو قبادیککانی بلخککی دشککاعر گونککۀ شککعری بازمانککده از ایککن

، سکعدی   سرای اخالقی ایران ترین قصیده ، بارگ هیچ تردید ، ولی بی های ستایشی به اخالقیات و دین و مذهب سو  داد پردازی دروغ

ۀ قصکاید مکدحی خکود    ، نکات ارزندۀ اخالقی را که لبریا از عواطف انسانی است در مقدم شیرازی است که با لطافت و مهارت خاصی

 : همتای قصیده در ادب فارسی گردید قرار داد و در این طرز استاد بی

 تن آدمی شریف اسکت بکه جکان آدمیکت    »

 

 «نه همین لبکاس زیباسکت نشکان آدمیکت     

 

،  ، محتشم کاشانی ، خاقانی ، قوامی رازی ، ناصرخسرو گرایی همچون کسایی مروزی ک شاعران عقیدههای دینی و مذهبی  قصیده -4

. در ایکن   هایشان گویای این مدعاست صغیر اصفهانی و ... زبردستی و توانمندی خود را در این زمینه به صراحت بروز داده که سروده

، محتشکم   گرایی ، خاقانی در تسنّن گرای متقدم ، شاعر شیعه ، قوامی رازی یلی، کسایی و ناصرخسرو در تبلیغ مذهب شیعۀ اسماع میان

 .  امامیق از شهرت عام و خاص برخوردارند 12گرای  کاشانی و صغیر اصفهانی دشیعه

 

ککه  ، ناصرخسرو قبادیانی اسکت   زدۀ ایران در ادب کالسی  و سب  خراسانی ک نخستین شاعر سیاستقصاید اجتماعی و سیاسی  -5

 . مند است در این زمینه از تقدّم فضل بهره

 

در این نوع شعر از مهارت و قدرت خاصی برخوردارنکد ککه در ایکن    الشّعرای بهار  الممالک فراهانی و ملک ، ادیب در ادب معاصر

 . ردشمار آو سرای اجتماعی ایران در طوا تاریخ زبان فارسی به ترین قصیده توان محمدتقی بهار را بارگ میان می

 

،  ، ابوالقاسکم الهکوتی   ، میرزادۀ عشقی خواه عصر مشروطیت از جمله فرخی یادی ک شاعران آزادیخواهی  اشعار وطنی و آزادی -6

اند گوی سبقت را از دیگران ربوده و نام خود را در ادبیات مشروطه جاودان  الشّعرای بهار و چند تن دیگر توانسته ، مل  عارف قاوینی

تکرین   ، معکروف  ا  شکاهکار شکعر فارسکی اسکت    «دماوندیکه »توان بهار را ککه   ه در میان جماعت شاعران این دوره میسازند که البت

 . سرای تاریخ مشورطه محسوب داشت وطن
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های اولیه سکب  خراسکانی    شود از سده های ستایشی محسوب می گونه قصاید که یکی از اقسام قصیده ک اینهای رثایی  قصیده -7

. این نوع اشعار در رثای سالطین و پادشاهان و درباریان است مانند قصیدۀ فرّخی سسکتانی   معموا و رایج بوده است در ادب فارسی

 . های دیگر دربارۀ پیشوایان جامعه و دیگر طبقات مردم در رثای سلطان محمود غانوی و مرثیه

 . گوی در ادب فارسی این دوره است صیدهکالرت شارعان ق،  یکی از ممیّزات عمدۀ سدۀ چهارم و نیمۀ نخست سدۀ پنجم

، نتیجۀ تحرین و تشویا شاهان و امیکران و وزیکران عهکد سکامانی و غانکوی و       سرایی گرایش شاعران ستایشگر به مدّاحی و قصیده

 . بها به آنان بوده است ها و صالت گران سلجوقی و پرداخت جایاه

، امیکر   بن اسکندر ، عنصرالمعالی کیکاووس طان محمود و سلطان مسعود غانوی، سل برخی از این سالطین مانند نصربن احمد سامانی

، ابوعلی بلعمی و ... خود مشوّ  و یکا نویسکنده و شکاعر     ، ابوالفضل بلعمی ، جیهانی ، عتبی بن عبّاد ، صاحب ، ابن عمید ابوالمظفّر چغانی

ترین مرکا ادبی ایران در قرن چهارم بود مراککا مهکم    یر از بخارا که مهمغ. » اند اند و از توجه به جماعت ادیبان هرگا غافل نبوده بوده

، ری و سمرقند وجود داشت و در مراکا ادبی مشر  رونا شعر و نالر فارسی  ، نیشابور ، چغانیان ، گرگان ، غانین دیگری مانند سیستان

که بایکد   ، شعر و نالر فارسی رونا و رواجی چنان قرن پنجم بیش از سایر مراکا بوده است و بر روی هم در مراکا غربی ایران تا  اوایل

 . ق358:  ک ا اوا ک 1338،  دصفا...« نداشت 

، شاعران و مکداحان را   آوردند شاهان سامانی و غانوی به سبب ثروت سرشاری که از محل عواید کشوری متصرفات خود به دست می

پکرداز را افکاون    هنکران صکله   ، تملّقات این بی یشگان برای کسب درآمد بیشترساختند لذا جماعت شعرپ نصیب نمی از این تموّالت بی

پردازان برای کسب نام و بقای خود این راه و رسم را از خلیفگان بغداد آموخته باشند تا آنجکا ککه شکاعران     ، شاید این صله کردند می

ود و امیرمسعود غانوی شاعرانی مانند فرخی سیستانی دربار سامانی مانند رودکی سمرقندی و دقیقی توسی و در دربار سلطان محم

.  سکاختند  ، ممدوحان خکود را جاودانکه مکی    و منوچهری دامغانی و عنصری بلخی با استفاده از شیوۀ حماسی گذشته در قالب قصیده

تمل بر تشکبیب  ای مش ، قصاید وی دارای مقدمه رودکی نخستین شاعری است که به سرودن قصایدی کامل در ادب فارسی پرداخت

، وی در این فکن اسکتاد شکاعران بعکد از خکود محسکوب        طور مطلوب رعایت کرده است سرایی را به و مدح و دعا بوده و اصوا قصیده

 . شود می

 

، نخسکتین شکاعری اسکت ککه بکه       رایج بود و کسایی مکروزی اندرزگویی و موعظه و نصیحت از آغاز سدۀ چهارم در شعر فارسی 

اخالقی گرایش داشت و شاعر بارگ پس از وی که در تکامل این شیوه تال  فکراوان ککرد و قصکاید معروفکی را در ایکن      سرودن قصاید 

 . ، شاعر مشهور عصر سلجوقی است طرز از خود باقی گذاشت ناصرخسرو قبادیانی

ناصر طبیعت اسکت در شکعر شکاعران    ها و توصیف مناظر و مرایا و ع گذرانی برانگیای که دربردارندۀ خو  از سوی دیگر قصاید رغبت

 . این دوره همانند رودکی سمرقندی و منجی  ترمذی و فرخی سیستانی از بسامد باالیی برخوردار است
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شکعر  »دشاعر بارگ اواخر سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجریق از شاعران بارگ تاریخ ادب فارسکی اسکت ککه    فرّخی سیستانی 

، وی در آغکاز شکاعر ستایشکگر     ق36:  دنظامی عروضکی ...« دهقانی کردی از دهاقین سیستانی خو  گفتی و چنگ تر زدی و خدمت 

.  سکرای ایکران اسکت    فرخکی یککی از بهتکرین شکاعران قصکیده     . » دربار چغانیان و پس از آن از مداحان سلطان محمود غانوی گردید

، وی در استفاده از افکار و احساسات عکادی و   ممتاز استسرایان به سادگی و روانی و استحکام و متانت  سخنان وی در میان قصیده

، شاعر بکارگ دو قکرن و    ، گاه درست به پایۀ سعدی ها به زبان سادۀ روشن و روان چندان مهارت به کار برده که از این حیث بیان آن

،  سکرایان دارد  سعدی در میان غاا، یعنی همان سادگی و لطف ذو  و رقّت احساسات و شیرینی بیان را که  رسد نیم بعد از خود می

ق 320-357اند سخن سهل ممتنع در عربی خاصّ ابوفراس الحمدانی د که گفته گویان عهد خود داراست چنان فرخی در میان قصیده

 . ق539:  1338،  دصفا.«  ، خاصّ فرخی بود و در پارسی

ترین انواع شکعر بکود و پکس از آن     ، قصیده از رایج زیسته او میای که  ، دوره پرداز گوی و قصیده ، شاعری است مدیحه فرخی سیستانی

 . ها به همین حاا بماند عهد نیا مدت

سرایان به سکادگی و روانکی و اسکتحکام و متانکت ممتکاز       سرایان ایران است که اشعار  در میان قصیده یکی از بهترین قصیده»وی 

 . ق165،  دهمان.«  است

خصکوص بکه ککار     ، ولی فرخی و کسانی مانند او این شکعر را بکه   اند معانی دیگری را هم در قصیده آورده ، البته شاعران به غیر از مدح

، اما ایکن اشکعار دربرابکر     های دیگر نیا سروده و به خوبی از عهده برآمده است فرخی اشعاری به صورت. » اند ستایش ممدوحان گرفته

 . ق167:  دهمان.«  قصیدۀ مدحیۀ او اندک است 214

ها و دیگر انواع شعر فرخی وجه اشتراکی است و آن ستایش ممدوحی است که قصکیده یکا    این نکته را هم باید افاود که بین قصیده

ها  ، البته تغاالت و اوصاف فرخی که آن توان این نوع اشعار را تقریبا  در ی  ردیف شمرد بند به نام اوست و از نظر مضمون می ترجیع

 . آمیا اوست موضوع بحالی دیگر است مدیحه غالبا  چاشنی اشعار

 

دشاعر بارگ نیمه دوم سدۀ چهارم هجریق شاعر توانمند دربار چغانیان و ستایشکگر امیکران صکفاری و غانکوی دارای     منجیک ترمذی 

فکاظی خکوب و   شکعری غریکب و ال  »؛ وی دارای  های مابور بکوده اسکت   زادگان سلسله انگیا در مدح امیران و شاه قصایدی شیوا و ستایش

 ق13:  2، ا  االلباب . دلباب بوده است« معانی بکر و عباراتی بلیغ و استعاراتی نادر
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 تکککر ز پیککککر دیبکککای ارمنکککی   ای خکککوب

 آنجا که موی تو همه بکرزن بکه زیکر مشک     

 انککدر فککرات غککرقم تککا دیککده بککا مککن اسککت 

 ؟ ور انگبککین لبککی سککخن تلککخ مککر چراسککت

 منگککر بککه مککاه نککور  تیککره شککود ز رشکک 

 خککرّم بهککار خوانککد عاشککا تککو را کککه تککو   

 ما را جگر بکه تیکر فکرا  تکو خسکته گشکت      

 

 تکککر ز قطکککرۀ بکککاران بهمنکککی   ای پکککاک 

 و آنجا که روی تو همکه کشکور بکه روشکنی    

 وانکککدر بهکککار حُسکککنم تکککا تکککو بکککرش منکککی

 ور یاسمین بری تو به دا چکون ککه آهنکی   

 مگککذر بککه بککاغ سککرو سککهی پککاک بشکککنی 

 تنکککیخکککط و یاسکککمن  ر  و بنفشکککه اللکککه

 ای صککبر بککر فککرا  بتککان نیکک  جوشککنی   

 

 425:  همان

 واژگان قصیده، مضامین و موضوعات آن -3

هکای جدیکد و    ، زیرا غاا دربرابکر ورود و پکذیر  واژه   های متداوا در قصیدۀ فارسی بیش از غاا و مالنوی و رباعی است گسترۀ واژه

هایی که شاعران متقدّم کالسی  ایران همچون سعدی و حکاف  و   ، فقط اصطالحات و واژه عامیانه کمتر روی خو  نشان داده است

 . سرایان بعد راه پیدا کرده است اند در بعضی از اشعار غاا امالاا آنان به کار برده

اند تعکابیر رایکج عصرشکان از جملکه تعبیکرات سیاسکی و        تعداد محدودی از شاعران مانند شهریار و الهوتی توانستهدر دورۀ معاصر 

های مالنوی و اشعار آزاد و غیرکالسیکی  ، در عین حاا قالب های خود به کار برند و توفیقی حاصل کنند سروده ستی را در غااژورنالی

 . ها و اصطالحات تازه را دارند های شعری متقدمین توانایی پذیر  واژه اند بیش از قالب که امروز به وجود آمده

و شاعر دارد تابع هیچ ضابطه و قاعدۀ معینی نیست و تنها ذو  و اسکتعداد زیبکا گکاین    گاینش الفاظ با همۀ اهمیتی که برای شعر »

تکر   خکورده  تر و تکرا   شاعر است که از میان دستگاه گسترده و پیچیده واژگان زبان و از دریای بیکران الفاظ آن را که بهتر و مناسب

 . ق115:  1363،  دفرشیدورد.«  کند است انتخاب می

های بیگانه را چنان در میکان تکار و پکود اشکعار      اند االفاظ عامیانه و واژه و بهار با ذو  و استعداد شگرف خود توانسته انوری و سعدی

 . گونه تنافر و ضعف تألیفی ملحوظ و مشهود نباشد خود جای دهند که هیچ

 

،  ، تکرن  : قکانون  فارسی و خکارجی را ماننکد  های کالسی  و مدرن  با تسلطی که بر شعر داشته توانسته است واژهالشّعرای بهار  ملک

هکای   ، لهکاوور و دیگکر واژه   ، افریشکتگان  ، پکرن  ، نجاشکی  ، سکورن  ، کراسوس ، کمبوجیه ، مصر ، فنیقی ، عدن ، قرطاجنه ، مجلس استبداد

 : غیرمناسب شعری در یکی از قصاید معروف خود با مهارت و استادی به کار برد

 بککه ایککران آن روز کککه کمبوجیککه افککاود   

 آن روز که شکاپور بکه پکیش سکم شکبرنگ     

 خون در سکر مکن خکو  زنکد از شکعف فخکر      

 و عکککدن را فینیقکککی و قرطاجنکککه مصکککر  

 افکنککککد بککککه زانککککوی ادب والککککرین را  

 چون یکاد ککنم رزم کراسکوس و سکورن را    
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 آن روز کجا شد که بکه یک  نکاوک و هکرز    

 آن روز کککه نککادر صککف افغککانی و هنککدی  

 گککه بککه کککف آورد بککه شمشککیر مکافککات آن

 بی نیروی قکانون نکرود ککار ککس از پکیش     

 جککا مجلککس ملککی نانککد بککیخ سککتبداد    

 

 بنهکککاد نجاشکککی ز ککککف اقلکککیم یمکککن را

 بشکافت چکو شمشکیر سکحر عقکد پکرن را     

 پیشکککاور و دهلکککی و لهکککاوور و دککککن را 

 جککا بککر سککر آهککن نتککوان بککرد تککرن را    

 افریشککککتگان قهککککر کننککککد آهککککرمن را

 

هکای   ، زیکرا بعضکی از قالکب    ت در نالر معموا و متداوا است اما در شعر گاهی غیرمعموا و غیررایجکاربرد بسیاری از الفاظ و تعبیرا

، استعداد شگرف  ها و تعبیرات ممتاز و اشرافی دارد و این کار در توان هر شاعر صاحب ذوقی نیست ، نیاز به واژه شعری از جمله غاا

هاسکت ککه شکعر فارسکی بکا       ، شاید در اثکر همکین ویژگکی    ا  را جاودانه سازد خواهد تا شعر را ممتاز کند و چهره و ذو  سرشار می

 . های ناپسند مصون و در امان بماند هنجارهای قدرتمند به پیش برود و از آرایه

شاعر سدۀ هفدهم فرانسه « راسین. » اند ها وسواس خاصی داشته و شاعران کالسی  اروپا در گاینش واژهها  در غرب هم پارناسین

خورده سبب گردید تکا اشکعار  از شکیوایی و     ، انتخاب همین الفاظ ترا  واژه گاینش شده را به کار برده است 800آثار  فقط در 

 . زیبایی خاصی برخوردار باشد

 

.«  نقص و در عین حکاا محککم اسکت    اند مانند مرمری صاف و بی بر اثر دقتی که در انتخاب قالب و الفاظ داشتهها  شعر پارناسین»

 . ق201:  1342،  رضا سیدحسینید

، بنابراین شعر از شور و حاا چندانی  شود شود و به موضوع و معانی شعر اهمیت داده نمی گونه شعرها تنها به زیبایی توجه می در این

ا ناشیگری آهنگ را با زبردستی ی حروف و کلمات خو : » هاست زیرا آنان معتقدند که برخوردار نیست و برخالف عقیده سورئالیست

 ق332:  دهمان.«  جفت و جور کردن شعر نیست

 

به وضع کالم اسکت بکدون ککاربرد کلمکات عامیانکه و مبتکذا یکا پیچیکده و نامکأنوس و دوری از غرابکت و           نظر ارسطو در شعر اما 

روی در  شعر است اما زیادهاو معتقد است که به کار بردن مجاز موجب زیبایی : » معماگرایی و عدم افراط در مجاز از شرایط آن است

سازد ... کالم و گفتار باید مخلوطی باشکد از کلمکات رایکج و     کند و آن را دچار غرابت می استعماا مجازات کالم را شبیه به معما می

 مجازات تا نه پیچیده و نامأنوس شود و نه مبتذا و نازا و برای این که سخن هکم واضکح باشکد و هکم بلنکد و عکالی سکه وسکیله را        

تغییکر ...   -3،  بلندسازی دتطویکلق  -2،  ، هرگاه و چاه گاه ، چَه به جای آن ، هرگه سازی دتخفیفق مانند آنگه کوته -1:  کند پیشنهاد می

.«  کنکد  سکازد و از زیبکایی و فصکاحت دور  مکی     انگیا و فککاهی مکی   ، سخن را خنده روی در تبدیل کلمات ارسطو معتقد است زیاده

 . ق90و  89:  ، فنّ شعر دارسطو
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هکای فارسکی را وارد    ها و عامیانکه  بنا بر موقعیت زمانی و ویژگی سبکی تعدادی واژهشاعران سبک هندی از جمله وحشی بافقی 

، لذا وارد کردن واژگان  ، اما مانند پیشوایان ادب فارسی همچون انوری و سعدی نتوانستند از عهدۀ این کار برآیند شعر فارسی کردند

،  ، سکعدی  ، مولکوی  ، انکوری  ات قدیم و جدید فارسی در گسترۀ نسبتا  وسیع مختص شاعران بارگ و متعالی مانند فردوسیو اصطالح

 . ، پروین اعتصامی و تنی چند از دیگر شاعران بارگ ادب فارسی است بهار

یانه و اصطالحات سیاسکی وارد شکعر   ای زبان مردم و زبان عام به واسطۀ تحوالت ادبی و اجتماعی بیش از هر دورهدر شعر معاصر »

آمیکا ککه یککی از     ، اشکعار طنکا   گونکه تعبیکرات   آمیا و فکاهی آن پُر است از این خصوص شاخۀ طنا شده و اشعار دوران مشروطیت به

را  های عالی و درخشان ادبیات معاصر است برخالف قصیده و غاا که تاب تحمل هرگونه واژه و لغت اعکم از عامیانکه و فرنگکی    ثمره

هکا   گونکه اشکعار بیایکد و در زوایکای آن     توانکد در ایکن   های آزاد نباشد می دارد و هر لغتی که جایی برای آن در غاا و قصیده و قالب

تقریبا  برای بیان همه نوع شعر فارسی از قبیکل  قالب قصیده و غزل ،  گونه . بدین ق119و  118:  ، همان دفرشیدورد.«  پناهگاهی بیابد

 . ها آمادگی دارد ، عشا و عرفان و امالاا آن ، سیاست لیم و تربیت، تع اخال 

، داستان و قصه و مضامین حکمی و عرفکانی   ، مدح، هجو هجریاز موضوعات مهم شعر در میانۀ سدۀ پنجم تا آغاز سدۀ هفتم 

 . و عشقی بوده است

آوردنکد و امکرار معکا      ری خود را از آن طریا به دست مکی نظر به این که شعر فارسی دری از آغاز ویژۀ درباریان بوده و شاعران مستم

. اغرا  و مبالغه در اشعار ایکن   ترین موضوعاتی است که در این روزگار معموا بوده است کردند لذا ستایشگری و اشعار مدحی از قدیم می

، اثیکر   ، مجیکر بیلقکانی   ، ظهیکر فاریکابی   ری، انکو  دوره که بیشتر در قالب قصیده نمایان گردیده در قصاید شکاعرانی از قبیکل امیکر معکای    

 . اخسیکتی و عمادی به نهایت کماا رسید

 

طبعکی یکا از    های طنا و شو  ، هجوی و هالی هم که از ظرافت قصاید انتقادی،  از سدۀ چهارم هجری نیز عالوه بر قصاید مدحی

.  گونه موضوعات در ادب فارسی باقی مانده اسکت  در اینآمیا و گاهی رکاکت برخوردار بوده قصاید مفصلی است که  های تعرض جنبه

ق 198:  2، ا  االلبکاب عکوفی   : لبکاب  تکوان بکه حککیم جکالا درک     اند مکی  از جمله شاعرانی که در این مفاهیم به سرحدّ مبالغه رسیده

 . ق اشاره کرد165:  ق و روحی و لوالجی دهمان174:  کوشککی دهمان

گونه قصاید بکه زیبکاآفرینی و معکانی لطیکف      اند و در این گوی سبقت را از دیگران ربودهو هزل  دو شاعر مشهوری که در هجواما 

. در اینجا الزم به توضیح اسکت ککه اوضکاع اجتمکاعی و سیاسکی در هکر دوره و        اند انوری ابیوردی و سوزنی سمرقندی است پرداخته

های پایکانی   خصوص ساا به.(  . ق هسدۀ ششم )، اوضاع نابسامان  این مهمسازد و در  ای از اشعار مهیا می ، زمینه را برای گونه مکانی

 . ای داشته است این دوره در رواا هجویات و هالیات مابین شاعران تأثیرات عمده

 

نیا در همین دوره در اشعار شاعرانی همچکون کسکایی و بعکدها در سکدۀ پکنجم در      آمیز و وعظ  ، اشعار حکمت ها دربرابر هجویه

 . ناصرخسرو خودنمایی کرده است قصاید
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، وی معکانی   ترین شاعری است که در اوایل قرن ششم وع  را در اشعار خود به نهایت کماا و علوّ مرتبه خود رسانید بارگسنایی »

اری از نظیر خود همراه کرده و در بسکی  حکمی و عرفانی مخلوط به اندرز و نصیحت را با عبارات فصیح و خیاالت عالی و تعبیرات کم

تأثّر بکه   گونه قصاید او را خواند و بی ای از این توان قصیده آسای خود مؤثر ساخته است که کمتر می موارد چنان با بیان شیوا و معجاه

 . ق356:  ، چ سوم 2، ا  1339،  دصفا.«  پایان رسانید

 

سکرایی   و کبر و غرور و علوّ مقکامی ککه در قصکیده   گونه قصاید چنان است که خاقانی شروانی با همۀ ابهت کالم  در اینمقام سنایی 

 : دارد خود را تالی و جانشین سنایی غانوی دانسته و گفته است

 چکککون زمکککان عهکککد سکککنایی درنوشکککت 

 چون بکه غکانین سکاحری شکد زیکر خکاک      

 بلبلکککی زیکککن بیضکککۀ خکککاکی گذشکککت  

 مفلقککککی فککککردا گذشککککت از کشککککوری 

 چکون بکه پایکان شککد ریکاحین گکل رسککید     

 رفکککت آیتکککی از سکککیم اقلکککیم چکککون   

 مککاه چککون در جیککب مغککرب بککرد سککر    

 جکککان محمکککود ار بکککه گکککوهر بکککاز شکککد

 در فکککالن تکککاریخ دیکککدم ککککا جهکککان   

 یوسکککف صکککدیا چکککون بربسکککت نطکککا 

 اوا شککککککب بوحنیفککککککه درگذشککککککت

 گکککر زمانکککه آیکککت شکککب محکککو ککککرد   

 تهنیککککت بککککادا کککککه در بککککاغ سککککخن

 

 آسککمان چککون مککن سککخن گسککتر بککااد    

 خکککاک شکککروان سکککاحری نکککوتر بکککااد   

 منظکککر بکککااد نطکککوطیی نکککو زیکککن کهککک

 مبکککدعی فحکککل از دگکککر کشکککور بکککااد  

 چککون سککرآمد صککبح صککاد  خککور بککااد   

 پککککنجم اقلککککیم آیتککککی دیگککککر بککککااد 

 آفتکککککاب از دامکککککن خکککککاور بکککککااد   

 سَکککلجاش عهکککد از بهکککین گکککوهر بکککااد   

 چککون فککرو شککد بهککین اسکککندر بککااد     

 از قضکککککا موسکککککی پیغمبکککککر بکککککااد 

 شکککافعی آخکککر شکککب از مکککادر بکککااد    

 آیکککککت روز از مهکککککین اختکککککر بکککککااد

 فه فکککوت شکککد نکککوبر بکککااد گکککر شککککو

 

 357و  356:  ، همان صفا

مضامین شعری عصر جاهلی  از قبیکل وصکف   ،  دورۀ جاهلیزبان مانند المعی و برهانی و معای به تقلید از شاعران  بعضی از شاعران فارسی

 . اند کردهبیابان و زندگی صحرانشینی را همراه با اقتباسات دیگر در قصاید خود با آب و تاب فراوان ذکر 

های این سکرزمین و   ها و والیت روایی بر ایالت در شعر این دوره بنا به وضع معیشتی و تسلط غالمان ترک بر مسند حکومت و فرمان

کاری و نیرنگ و دروغ که موجب از هم پاشیدگی ارککان کشکورداری    ، دشمنی و ستم ، غارت و کشتار غلبۀ عوام و رواا فسا و فجور

ای ککه ایکن شککوه و     گونکه  ی یأس و حرمان در میان طبقات مردم از جمله شاعران و اهل علم و ادب ایجاد کرده بکه گردیده بود نوع

 . ها در اشعار برخی از شاعران این دوره به خوبی نمایان است شکایت
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. این   لکت گذشته استنمونۀ بارزی است از حوادثی که بر مردم این ممالدّین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی  جمالقصیده زیر از 

 : ابیاتی از این قصیده

 الحککذر ای عککاقالن زیککن وحشککت آبادالحککذار 

 ای عجب دلتکان بنگرفکت و نشکد جانتکان ملکوا     

 مککرگ در وی حککاکم و آفککات در وی پادشککاه 

 مسککککککتحیل و عککککککدا در وی ناپدیککککککد

 روز را خفککا  دشککمن شککمع را پروانککه خصککم 

 شیر را از مور صکد زخکم اینکت انصکاف ای جهکان     

 پی قصد مکن و تکو مکو  هکم دسکت پلنکگ      از 

 

 الفککرار ای غککافالن زیککن دیککو مککردم الفککرار    

 هککای نککاگوار ... زیککن هواهککای عفککن زیککن آب

 ظلکم در وی قهرمکان و فتنکه در وی پیشکککار   

 ککککام در وی نکککادر و صکککحت در او ناپدیکککد 

 جهل را در دسکت تیکغ و عقکل را در پکای خکار ...     

 پیل را از پشه صکد رنکج اینکت عکدا روزگکار     

 از پی قتل مکن و تکو چکوب و آهکن گشکته یکار      

 

 367:  ، همان صفا

 

های روزگار را به وصف کشانیده و گریه را از دا سنگ و فغان و  سرایانی است که نابسامانی هم از عمده قصیدهظهیرالدین فاریابی 

 : ناله را از سینۀ کوه برآورده است

 گیتککی کککه اولککش عککدم و آخککر  فناسککت 

 گکر بکه مالکل دور روزگکار     تر ایکن ککه   مشکل

 نکی ککه در زمانکه تکو مخصکوص نیسکتی       نی

 گککردون خککالف عنصککر و ظلمککت نقککین نککور  

 از سنگ گریه بین و مگکو ککه آن ترشکح اسکت    

 

 در حککا او گمککان ثبککات و بقککا خطاسککت     

 روزی دو مهلتککی دهککدت گککویی آن بقاسککت  

 بر هر که بنگکری بکه همکین درد مبتالسکت    

 آتککش عککدوی آب و زمککین دشککمن هواسککت  

 ز کوه ناله بکین و مپنکدار ککه آن صداسکت ...    ا

 

 367:  همان

 

 :  نتیجه

اند و شعر درباری در ادب فارسی خود مبحالی ایجکاد   ، ادبیات درباری نام نهاده بعضی ادبیات فارسی را به غیر از آثار حکمی و عرفانی

 . کرده است

قصیده قالب متداوا و غالب شعر فارسکی اسکت ککه از سکدۀ چهکارم      ،  های نخستین مانده از سده های شعری باقی با جستجو در قالب

 . هجری به یادگار مانده است
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هکای دیگکر شکعری را      ، اعراب نیا قالکب  زبانان هرچند که قصیده و نوع دیگر آن را یعنی مسمط از اعراب گرفتند اما در مقابل فارسی

 . را از ایرانیان آموختندهای دیگر شعر  ویژه ترانه و رباعی و مالنوی و شاید گونه به

های طبیعکت و در سکتایش معشکو  دنیکوی و      قصاید فارسی در سب  خراسانی معموال  با تغاّا یا تشبیب و نسیب که درباره زیبایی

ای آغاز و با شرح جائیات مبارزات و مفکاخرت   ای است برای ستایش ممدوح با تحمیدیه ها که درواقع مقدمه مجالس بام و شادکامی

گونه باشد و  ای بدین ، نوع دیگر قصیده که فاقد مقدمه پذیرد ح و شریطه و دعای تأیید و درنهایت ذکر تخلّص سراینده پایان میممدو

 . از آغاز به مدح ممدوح بپردازد مقتضب دمحدودق گویند

استقالا بخشیدن بدان گکرایش  پردازی و جداکردن تغاّا از تنه قصیده و  از سدۀ ششم هجری به بعد با روی آوردن شاعران به غاا

هکا جانشکین    پکردازی  ، درنتیجه قصیده به علل تاریخی رو به ضعف و فترت گذاشت و غنائیات و داسکتان  به غاا رو به فاونی گذاشت

رسکید تکا    پکرداز خبکری بکه گکو  نمکی      ، زیرا در این نوع شعرها دیگکر از محمودیکان و مسکعودیان غانکوی صکله      بالفصل آن گردید

 . های دنیاپردازان را فراهم نمایند شادکامی

در سدۀ ششم هجری بر اثر تغییرات در مسائل سیاسی و حکومتی مالل روی کار آمدن سلجوقیان و تعوین انتقاا مرکا حکومکت از  

 هکای پیکاپی بکر اثکر     نشینی و اناوا و یکا مهکاجرت   خراسان به عرا  عجم و عوامل اجتماعی دیگری از قبیل گرایش به تصوف و گوشه

 . ، تحوالت ادبی در طرز سب  بیان شاعران به وجود آمد اتفاقات و پیشامدهای روزگار

،  آمکده  ویژه با تهاجم مغوالن و به دالیل سیاسی و اجتماعی و معیشکتی پکیش   . به بعدق به .   هدر شعر شاعران این دوره دسده ششم 

ده در سب  خراسکانی رو بکه افکوا گذاشکت و در آسکتانۀ احتضکار       تر تا این که شکوه قصی انتقادات تهاجمی در قصیده هر دم افاون

شود و با تغییر نامش از تغاا بکه غکاا سکلطان بالمنکازع      ا  دغااق جانشین بالفصلش می ساله در سر پرورده 200دردناکش فرزند 

ا   هاارسکاله  به فرمانروایی ی  الطوایفی شعر فارسی گردد تا آنجا که در اثر رأفت و عطوفت هنوز هم در قلمرو ملوک شعر فارسی می

 . باشد العنان انواع شعر فارسی می چنان حکمران مطلا دهد و هم ادامه می

الزم به توضیح است که نوعی قصیده منالور که نوعی تحلیل شعری است در متون فنّی فارسی وجود دارد که لحن و موضوع قصکاید  

 . و شریطه را دربردارد سنتی و شرایط ساختمانی قصیده از جمله توصیف ممدوح
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 فهرست منابع

 . ، چ چهارم : ترجمه و نشر کتاب ، تهران کوب ، ترجمه عبدالحسین زرین ، فن شعر ق1353ارسطو د

 . : ارمغان ، تهران هاق ، شرح حاا شاعران ادب فارسی دهمراه با ویژگی ق1378، سیداحمد و همکار د حسینی کازرونی

 . : ارمغان ، تهران ، کساییق ، فرخی ، منوچهری ، برگایده اشعار چهار شاعر درودکی ق1381د -------------------------

 . ، ا دوم : ارمغان ، تهران نامه شاعران بارگ ایران ، گایده زندگی ق1386د -------------------------

 . : زوار ، تهران ، ا اوا ، فن نالر در ادب فارسی ق1366، حسن د خطیبی

 . : خاور ، تهران ، به تصحیح مدرس رضوی ق1315حمدبن شمس قیس د، م رازی

 . ، چ سوم : نیل ، تهران های ادبی ، مکتب ق1342، رضا د سیدحسینی

 . : علمی ، تهران ، ترجمه محمدتقی فخر داعی گیالنی 5تا  1، شعرالعجم، ا  تاق شبلی نعمانی دبی

 . : فردوس تهران ، ، سیر غاا در شعر فارسی ق1363، سیروس د شمیسا

 ، ا دوم. : فردوس ، تهران ، انواع ادبی ق1373د -----------

 . ، چ سوم سینا : ابن ، تهران 1، تاریخ ادبیات در ایران، ا  ق1338اهلل د ، ذبیح صفا

 . ، چ سوم سینا : ابن ، تهران 2، تاریخ ادبیات در ایران، ا  ق1339د --------

 . : سنایی ، تهران ، به کوشش محمد دبیرسیاقی عر، دیوان ش ق1342عنصری بلخی د

 . : امیرکبیر ، تهران 2و  1، ا  ، درباره ادبیات و نقد ادبی ق1363، خسرو د فرشیدورد

 . ، چ سوم : گلشن ، تهران ، به کوشش نصراهلل تقوی ، دیوان شعر ق1348ناصرخسرو قبادیانی د

 . سینا : ابن ، تهران ، تصحیح سعید نفیسی ، چهار مقاله ق1355، احمدبن عمر د نظامی عروضی

 . : دانشگاه سپاهیان انقالب ، تهران ، فنون بالغت و صناعات ادبی ق1354الدین د ، جالا همایی
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