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 سرا كيست؟ نخستين زنِ مديحه

  *انگيز كراچي روح

  چكيده
سـرايي از   ادب فارسي وجـود داشـت و مديحـه    گري از آغاز ديرپاي ستايش سنت

در . تاز ميدان مدح بودند شد و مردانِ شاعر يكه جنبة رفتاري، عملي مردانه تلقي مي
نخسـتين  . ندرت زني شاعر در اين حوزه دست به تجربه زده است ادبيات زنان، به

بنـد   بار تركيب زنِ شاعري كه شعري ستايشي در كارنامة خود دارد و براي نخستين
او دختـرِ  . نامي است كه شعرش در كتابي تاريخي ثبت شـده اسـت   سروده، زن بي

بنـد   سرايي است كه در آغازِ سـدة هفـتم قمـري تركيـب     الدينِ ساالر مديحه حسام
ستايشي در وصف عزالدين كيكاووس از سالجقة روم سرود و بـه دربـار پادشـاه    

نامي خود به فراموشي سـپرده   يزني كه در ادبيات در ب. فرستاد و صله دريافت كرد
در اين مقاله كوشش بر اين . شد و در تاريخ سلجوقيان نام و شعرش به يادگار ماند

اجتماعي آن دوران بررسي شود و  ـ  نگر، فضاي سياسي  است تا با روش نقد تاريخ
با رويكردي ادبي، نخستين شعر ستايشيِ زنانه و شيوة سرايش شعر او نقد شـود و  

گيري اثر، هدف شـاعر و   سرا، شرايط شكل في نخستين زنِ شاعر مديحهضمن معر
  .تأثير شعر او بر مخاطب از زاوية نگاه ممدوح مورد بررسي قرار گيرد

ـ   :ها واژه كليد اريخ ادبيـات  دخترِ ساالر، شعر مدحي، دورة سلجوقيان، زن شـاعر، ت
  .فارسي، ادبيات زنان

  
  مقدمه. 1

اي از او در دسـت   نامـه  هاي ادبي نامي و زنـدگي  كه در تاريخنامي است  دخترِ ساالر زن بي
                                                                                                 

  r_karachi@yahoo.comفرهنگي  مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه فارسي، ادبيات و دانشيار گروه زبان *
  15/5/1391: ، تاريخ پذيرش23/2/1391: تاريخ دريافت
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بند زيبـايي در   اشعار و تركيب  نيست؛ فقط نام پدر، محل زندگي و چند رباعي در دو گزيده
تي ندر فرهنگ س. است مانده يك كتاب تاريخ سلجوقي، آثاري است كه از اين زن شاعر باقي

فرهنگي است كه سعي داشته زن را در حصار بستة ايران، نام زن به عنوان يك تابو جزئي از 
باورها و عقايد مردانه نگاه دارد و حتي از خـروج نـامش از حـريم خصوصـي بـه فضـاي       

آبرويـي خـانواده    ، فاش شدن نام زن مترادف با بيشاهنامهبه استناد . عمومي جلوگيري كند
، فردوسـي از زبـان پـدر    كه در ماجراي فاش شدن نام منيژه به سبب رفتار بيـژن  بوده، چنان
  :فرمايد منيژه مي

ــن   همه نـامِ پوشـيده رويـان مـن ــر انجم ــترد ب ــرده بگس  ز پ
 بخندد همـه كشـور و لشـكرم   ازين ننگ تا جاودان بـر سـرم

  ).3/332: 1386فردوسي، (
، شـش شـاعر   مـري ق با بررسي انجام شده در تاريخ ادب فارسي از آغاز تا سدة هشتم 

ــ   ها بر اساس نوع نگرش به زن در جامعـة سـنتي    گزينش برخي از اين نام. اند نام زن، بي
پدرتباري بود كه دختر همچون كااليي به پدر، برادر يا همسر تعلـق داشـت؛ ماننـد دختـرِ      

اي بـا نظـام    و دختر خطيب گنجه كـه از مناسـبات جامعـه   ] تكاو[ساالر، دختر حكيم كاو 
هـاي ديگـر بـر اسـاس جغرافيـاي محـل        ي ناممراتبي حكايت دارد و گزينش بعض سلسله

مـوارد اسـتثنايي   . سكونت اين شاعران بوده است؛ چون دختر كاشغري و دختر سجستانيه
دختر ستّي، يـا مـردي نويسـنده كـه بـه      : ديگر، اينكه زني شاعر با نام مادرش معرفي شده

هويـت  اگرچـه نـام، بخشـي از    . بي منجمه مشـهور اسـت   سبب معروفيت مادر به ابن بي
چنـان شـاخص نيسـت، چنـين      شخص است، در فرهنگ ايران كه هويت فردي در آن، آن

گذاري جزئي از فرهنگ ايراني بوده كه نام دختر يا پسر در ساية پدر و بزرگتر خـانواده   نام
اين سـنت فرهنگـي   . پنهان مانده است؛ پسر حافظ، پسر خطيب گنجه، پسر قاضي قزوين

اي با نظامي خودكامه و رابطة معطوف به قدرت، فرهنگ  هساختة يك فرد نيست؛ در جامع
نامي  اين فرهنگ بي. هاي اجتماعي ناتوان به حاشيه، امري طبيعي است حذف و راندن اليه

. ها تداوم داشته و دارد و نبايد آن را ساخته و پرداختة تعصب يك پـدر فـرض كـرد    نسل
و آغاز سدة هفتم پنهـان بمانـد و   پس، ماية حيرت نيست كه نام واقعي زني در سدة ششم 

حتـي، اگـر او   . او را بر طبق سنتي فرهنگي به پدر منتسب كنند و او را دختر ساالر بنامنـد 
شاعر بنامي در دوران خود بوده است، اما اين پدر چه كسـي اسـت كـه دختـر هنرمنـدي      

  چون او، در ساية شهرت پدر در محاق مانده است؟
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دان ايرانـي زنـده    ساالر مشهور به ابن ساالر، منجم و رياضياهللا  فضل بن الدين علي حسام
ق، در اواخر سدة پـنجم و نيمـة اول سـدة ششـم قمـري، در روزگـار پادشـاهان          513در 

و آثاري در رشتة نجـوم و   كرد سلجوقي در شمال غرب ايران و در ناحية موصل زندگي مي
  تبيـين ، )شـامل جـداول نجـومي   (زيـج شـاهي   هيئت و هندسه نوشت كه مشهورترينِ آنها 

رساله در اسـتخراج سـمت   ، الهيئة جامع قوانين علم ، المتوازيه الخطوط  في   اقليدس  ةمصادر
زمان با اواخر حكومت غزنويان و غوريـان در   دورة زندگي او هم. ستالحكما طرائقو قبله 

. انـد  ل نوشـته محـل زنـدگي او را موصـ   . شرق ايران و سلجوقيان در اغلب نقاط ايران بـود 
موصل شهري قديمي ميان عراق و جزيره و از شهرهاي بزرگ اسالمي بود كـه بـه نوشـتة    

» رونـد  باشـد و از ايـن مكـان بـه آذربايجـان مـي       باب عراق و مفتاح خراسان مي« نامه لغت
روزگـار   او در دورة رونـق علـم نجـوم و هندسـه و در    ). »موصـل «ذيل : 1373نامه،  لغت(

الملـك طوسـي معاصـر     با بزرگاني چون عمر خيام و خواجه نظام نظاميهمدارس شكوفايي 
انـدوزي در طبقـة    اي كه علـم  الدين ساالر در زمانه طبيعي است دانشمندي چون حسام. بود

اش آگاه بـوده   خاص اجتماعي مرسوم بود، به ضرورت آموزش دانش به فرزندان و خانواده
  1.رمند را پرورش داده استاي سنتي دختري چنين آگاه و هن و در جامعه

  
  هاي پژوهش پرسش. 2
  ها و تاريخ ادبيات نام او حذف شده است؟ چرا در تذكره. 1

نخستين مديحة يك زن شاعر، بيان احساسـات درونـي يـك زن اسـت يـا بازتـاب       . 2
  واقعيت جهان بيروني؟

  
  نام در ادبيات فارسي شاعري بي. 3

شده وجود داشـت و آن بـاور بـه دو      اصلي پذيرفتهمراتبي فرهنگ ايران،  در ساختار سلسله
در چنين نظـامي مـرد هميشـه فرادسـت بـود و زن      . قطب متقابل و متضاد خوب و بد بود

در ادبيات نيز كه بازتاب جامعه است، مـردان، هنرمنـد و در   . فرودستي خود را پذيرفته بود
مـردان  . ر داشـتند قطب خرد و عقالنيت بودند و زنان در خـدمت و در قطـب متضـاد قـرا    

. سـرودند  اي بودند و زنان در صورت داشتن موقعيتي خاص، تفنني شعر مـي  شاعران حرفه
دار اين هنـر بودنـد و زنـان شـاعر بـراي مخاطبـان        شعر هنري شنيداري بود و مردان ميدان
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ها جاي مردان بود و طبيعي است كه نام  پس، تاريخ ادبيات و تذكره. سرودند فرضي شعر مي
شـدة شـعر فارسـي دختـرِ       سـپرده  فراموشـي    يكي از زنانِ به. شاعر حذف شده باشدزنان 
. ها نيامده اسـت  رغم كارنامة درخشان شعري، نام او در تذكره الدين ساالر است كه به حسام

ربـاعي   7بيتي در يك كتاب تـاريخ و   72بندي  آثاري كه از او به يادگار مانده است، تركيب
اگـــر . عتبـــر و اصـــيل از آغـــاز قـــرن هفـــتم قمـــري اســـتدر دو گزيـــدة اشـــعار م

االمـور   فـي   العالئيـه   االوامر  در كتاب 2بي الرغدي مشهور به ابن بي الجعفري محمد بن حسين
بنـد سـرودة او را    كرد و يا تركيب ق، اين زن شاعر را معرفي نمي  679تأليف حدود  العالئيه 

البته بايد افزود كه اين نوشتار (شد  سپرده ميكرد، او نيز چون ديگران به فراموشي  ثبت نمي
از سوي نويسنده نه به قصد معرفي زني شاعر بلكه با هـدف توصـيف بخشـندگيِ پادشـاه     

الـدين   مقام، شـعر دختـر حسـام    سلجوقي عزالدين كيكاووس و از بركت وجود مردي عالي
ستين منبـع معتبـري   نخ). ترتيب نام او به عنوان شاعر حفظ شد ساالر در كتابي ثبت و بدين

اي از  ق اسـت و ايـن نمونـه     649تـأليف   المجـالس هةنزكه چهار رباعي او را ضبط كرده، 
  :رباعي اوست

 دشــوار بــود وصــل تــو آســان ديــدن   با درد تو نيسـت روي درمـان ديـدن
 گويي چه بود خـواب پريشـان ديـدن      ام زلف تو رامن دوش به خواب ديده

  )278: 1366جمال خليل شرواني،(
گمان، دختر ساالر در منطقة اران، شروان و آذربايجان در سـدة ششـم و آغـاز سـدة      بي

فـي    االشـعار  شده بود كه ابوالمجد محمد تبريـزي در بخـش خالصـهًْ    هفتم شاعري شناخته
  چهـار ربـاعي از او را گـزينش كـرده اسـت كـه يكـي از آنهـا در          سفينة تبريـز، الرباعيات

  .آمده است و سه رباعي ديگر جديد استهم المجالس  هةنز
ــق ــد عش ــون باش ــة جن ــه ماي ــد ك  و ز دايـــرة عقـــل بـــرون باشـــد عشـــق   گوين
ــون ــا اكنـ ــقي تـ ــودم ز عاشـ ــل بـ  عشقت به من آموخت كه چون باشد عشق   غافـ

  )68: 1384ايماني،(

اي كه شاعري به نام بنت حسـام سـاالر را    نخستين تذكره. ها نامي از او نيست در تذكره
كرده و يك رباعي از او آورده  زمان با اوحدي در دورة صفويه زندگي مي معرفي كرده كه هم

نـامي   اين هـم ). 2/820: 1389اوحدي بلياني، (است   ق  1021تأليف  العاشقين عرفاتاست، 
اند و شعر هر  نويسان پس از او شده و از دو شخصيت، يك شاعر ساخته سبب اشتباه تذكره
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از آن جملـه اسـت    گوي از آغاز تـا مشـروطه   مشاهير زنان ايراني و پارسي. اند دو را نوشته
  ).93: 1374رجبي، (

  
  اجتماعي ـ   گيري مديحة دختر ساالر از نظرگاه سياسي دورة شكل. 4

پيش از اينكه نگاهي به اواخـر سـدة ششـم و اوايـل سـدة هفـتم قمـري و دورة سـالطين         
  .ها در ايران نظري كنيم به پيشينة حكومت ترك، شايسته است  سلجوقي روم بيندازيم

هايي از تركان غز از پايان دورة ساماني به سواحل شرقي درياي خـزر و رودهـاي    طايفه
آرام در دورة سلطان محمود غزنوي در بخشـي از   سيحون و جيحون مهاجرت كردند و آرام

خراسان ساكن شدند و قدرت گرفتند، تا در دورة سلطان مسعود غزنوي بـا اميـر خراسـان    
بـك سلسـلة    در ايـن تـاريخ، طغـرل   . ق سپاه غزنوي را شكست دادند  429جنگيدند و در 

اهي بر سر كـار  ق كه دولت خوارزمش  590گذاري كرد كه تا سال  سلجوقي را در ايران پايه
سلجوقيان جز در ايران، در عراق، كرمـان، روم و  . آمد، سلجوقيان در ايران حكمراني كردند

). 56: 1390حلمـي،  (تن بودنـد   سالطين سلجوقي روم چهارده . شام هم فرمانروايي كردند
دورة حكومت ملكشاه سـلجوقي، آغـاز حكومـت سـلجوقيان روم بـود كـه بـا حكومـت         

پـس از  . سلجوق در موصل و ديار بكر و شام شروع شـد   بن  اسرائيل بن   ابوفوارس قُتلُمش
خـوردي او را   هاي قتلمش را تحمـل كنـد؛ در زدو   كشي ارسالن نتوانست گردن چندي، آلب

جاي پدر نشاند؛ سپس، به قصد كشورگشايي به شام فرستاد و  كشت و سليمان پسر او را به 
ق، پسر او داوود را   479از خودكشي سليمان در سال پس . ق انطاكيه را فتح كرد  477او در 

ق شكست داد و در قونيه به تخـت نشسـت و     480او قيصر روم را در . به جاي پدر نشاند
پس از او، برادرش مسعود پسر سـليمان  . ق پس از بيست سال حكومت درگذشت  500در 

ز مسـعود مـدتي   ارسالن، پـس ا  عزالدين قلج. به سلطنت رسيد و نوزده سال حكومت كرد
عهدي را به پسـر خردسـالش    پادشاهي كرد و دامنة تصرفات خود را گسترش داد و واليت

در پي رويدادهاي سياسي . الدين كيخسرو تفويض كرد كه پس از پدر به تخت نشيند غياث
. سـال حكومـت كـرد    24الدين سليمان  ركن  در غياب او،. مجبور به فرار به سوي روم شد

كيخسرو را از روم به آسياي صغير بازگردانيدند و او را  الدين  سياست، غياثاندركاران  دست
ق در جنـگ كشـته شـد و عزالـدين       609الـدين كيخسـرو در    غيـاث . به سلطنت نشـاندند 

در مورد سال سلطنت و مدت پادشاهي سالطين سلجوقي روم . كيكاووس به سلطنت رسيد
هـاي   دهد كه در سـال  ورة بحث، نشان ميهاي موجود د سكه« امااختالف نظر وجود دارد، 
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. زدنـد  كاووس مي قمري در شهرهاي سيواس و قونيه، سكه به نام عزالدين كي 645و  644
ارسالن و در قونيه بـه نـام عزالـدين     الدين قلج ق در سيواس به نام ركن  646ليكن در سال 

  ).106ـ  105: 1381يوسفي حلوايي، (» كيكاووس سكه زدند
كردند و هر كدام از شاهزادگان  در اين ناحيه چنان بود كه سلطان تعيين مينفوذ مغوالن 

عزالدين كيكاووس نيز از پادشـاهاني  . بردند ديدند، از بين مي را كه مانعي بر سر راه خود مي
الـدين   سلطنت را به ركن  ها كرد؛ به همين سبب، مغول بود كه چندان از مغوالن اطاعت نمي

دة عزالدين كيكاووس به دربار خان مغول، منگـو قـاآن بـود، تفـويض     ارسالن كه فرستا قلج
دهد كـه   مانده از اين دودمان نشان مي هاي باقي سكه«. كردند و او را از سلطنت خلع كردند

كـاووس،   عزالـدين كـي  [ق سكه بـه نـام هـر سـه بـرادر        655تا  647هاي  در فواصل سال
عمـالً،   امـا ). 110: همـان (» ضرب شده اسـت  ]قباد ارسالن و عالءالدين كي الدين قلج ركن

كارها در دست عزالدين كيكاووس بود تا در جنگي كه با سـپاهيان مغـول كـرد، شكسـت     
پس از عزالدين كيكاووس كه با سلطة مغوالن مخالف . خورد و هالكوخان مغول پيروز شد

حكومـت  بود، شاهزادگاني از جانب مغوالن بر آسياي صغير حكومـت كردنـد و در انتهـا،    
  ).56: 1384حلمي، (ق برچيده شد   697سال در سال  220سلجوقيان روم پس از 

  
  شعر فارسي و فرهنگ ايراني در آسياي صغير. 5

رسـد   اي طوالني دارد و به دورة هخامنشيان مي نفوذ فرهنگ ايراني در آسياي صغير پيشينه
اي شاهنشاهي هخامنشـي  ه سال جزو استان 300اين سرزمين زيبا و زرخيز «: اند كه نوشته

ها محفـوظ اسـت    ها و در خزانة موزه بود كه هنوز آثار گرانقدري از آن روزگار بر دل كوه
: 1350ريـاحي،  (» شـود  مـي   ها شناخته و در تاريخ آن سرزمين به نام مشخصِ دورة پارس

ارسـالن در جنـگ    ق آغـاز شـد كـه آلـب      463، نفوذ واقعي فرهنگ ايراني از سال اما). 7
هاي آسياي صغير  مالزگرد رومانوس ديوجانس، قيصر روم شرقي را شكست داد و دروازه

اين منطقه چنان به فرهنگ ايراني نزديك بـود و  . را به روي اسالم و فرهنگ ايراني گشود
  : پيوستگي داشت كه

ن پادشاهان ت 16محيط دستگاه سلجوقيان روم يك محيط كامالً ايراني بود به طوري كه از 
كيكاووس و در ميـان   2كيقباد،  3كيخسرو،  3تن نام ايراني كياني داشتند،  آن خاندان هشت

فريـدون، فرامـرز،    شاه، كـي  هايي چون كيخسروشاه، جهان شاهزادگان آن دودمان هم به نام
  ).8:همان(خوريم  شاه و كاميار برمي سياوش، بهرام
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هـاي شـمال غربـي ايـران انـدك       ر سـرزمين در دورة اقتدار پادشاهان سـلجوقي روم، د 
اين عامل همراه با تشويق درباريان به ايجاد فضايي فرهنگـي در جهـت   . آرامشي برقرار بود

هـاي خـود، سـبك     تبليغ براي حكومت، سبب شد تا شاعران در محيطـي امـن بـا سـروده    
سازي و  ، تركيبخيالي ويژگي اين سبك ابهام، نازك. دهند اراني را رونق خاصي ـ  آذربايجاني

گاه پيچيدگي موضوع است كه شاعران سدة ششم و هفتم قمري در شهرهاي اران، شروان، 
مانـده از ايـن دوره كـه در ايـن      اشعار باقي. سرودند گنجه و آذربايجان به اين شيوه شعر مي

ة محيطـي اسـت كـه     دهند ناحيه از سرزمين گستردة ايرانِ آن روز سروده شده، آشكارا نشان
وجـود چنـد   . توانستند با خاطري آسوده و در فضايي امن به سرودن ادامه دهند عران ميشا

  در معرفي شـاعراني گمنـام،   سفينة تبريزو  االشعار صةخال، المجالس  هةنزاشعار چون  گزيده
  .سند محكمي از برقراري آرامش در آن سرزمين بوده است

  
  ادبيات درباري، شعر ستايشي. 6

هاي خوب به كسي در شعر است يا سخني اسـت كـه بـا     نسبت دادن صفتمدح و ستايش 
ستايش تعاملي است كه بين . شود هدف خوشامدگويي مخاطب و تأثيرگذاري بر او گفته مي

تـوان   در حقيقـت مـي  «سازد؛  دهد و رضايت هر دو را فراهم مي گر روي مي شاعر و ستايش
بر نـوعي معاملـة پوشـيده و نامسـتقيم      سراي و ممدوحان انگاشت كه ارتباط شاعران مديحه

. مدح موضوعي جداناشدني از شعرِ كالسيك فارسي اسـت ). 44: 1341يوسفي، (» مبتني بود
زمـان وجـود داشـته و كمتـر شـاعري را در ادب       سرايي در ادب فارسي از دير سنت مديحه
مـان يعقـوبِ   سرايي بـه ز  پيشينة مديحه. توان يافت كه بيتي در مدح نسروده باشد فارسي مي

ترين مديحة فارسي كه احتماالً به سـبب موضـوع ستايشـي آن     قديمي. رسد ليث صفاري مي
وصيف سگزي است كه دبير رسائل يعقوب   بن مانده و در دست است، شعري از محمد  باقي

  :سروده شده است؛ با اين مطلع ]ق  251پس از [ليث صفاري بود و هنگام فتح هرات 
 بند و غالم بنده و چاكر و موالي و سگ   جهان خاصه و عـاماي اميري كه اميران

  )210: 1314تاريخ سيستان،(

پادشـاهان  «. اند كـه شـاعر، دسـتگاه تبليغـاتي دربـار بـود       سرايي نوشته در چرايي مديحه
نـوازي،   شـكني، كشورگشـايي، رعيـت    خواستند آوازة مردي، دليري، جنگـاوري، دشـمن   مي

آنـان بـه همـه جـا برسـد تـا دشـمنان مرعـوب و دوسـتان و           دادگستري و بخششِ فراوان
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دربــارة علــل پيــدايش و گســترش ). 269: 1350شــهيدي،(» خــدمتگزاران مجــذوب شــوند
توان براي ايـن   ت ادبي ايران پنج كاركرد ميندر س«: اند سرايي و كاركردهاي آن نوشته مديحه

ــ   رواني، اقتصـادي، اخالقـي و فرهنگـي     ـ  اجتماعي، فردي  ـ  سياسي : ژانر سراغ جست زير
يك از اين عوامل در گسـترش و مانـدگاري ايـن     اينكه كدام اما). 357: 1388زرقاني، (» ادبي 

  .هايي از تاريخ شعر فارسي تأثيرگذارتر بوده، مشخص نيست خصوص در دوره ت ادبي بهنس
سـرايي   اي به مديحـه  حرفه  طور هاي سوم تا هفتم قمري بيشتر شاعران به در فاصلة سده

شاعراني چون فرخي، انوري، منوچهري، معزي، ظهيرالدين فاريابي، قطـران  . اشتغال داشتند
تبريزي، مجيرالدين بيلقاني، اثير و عمادي به دربارها وابسته بودند و حتي در سفر، سلطان و 

گردانـي از   تـرين عامـل روي   در اوجِ چنين فرهنگ غالبي، مهم 3.كردند حاكم را همراهي مي
ت ادبي، استقاللِ شخصيت و هويت فردي برخي از شاعران بود كـه پيـرو فرهنـگ    ناين س

بعضـي از شـاعران   . دانسـتند  سرايي نبودند و خود را بندة فـردي ديگـر نمـي    مسلط مديحه
هـاي خـود را در    لئاكردند و ايد هنرمندانه و زيركانه به همراه مدح، انتقاد خود را مطرح مي

افـزون بـر عوامـل سياسـي، اجتمـاعي،      . رساندند ايشي به گوش ممدوح ميضمن شعر ست
سرا  داري و تكثير اشعار شاعران مديحه فرهنگي، اقتصادي، اخالقي و رواني، ثبت شعر و نگه

از اهميت خاصي برخوردار بود، زيرا شاعراني كه از دربار دور بودنـد و مجيزگـوي هيئـت    
  .اندم نمي حاكمه نبودند، آثار آنها باقي

در طول تاريخ شعر فارسـي، بـه   . سرايي از آغاز ادب فارسي وجود داشت ت مديحهنس
سبب تغييراتي كه بازتاب شرايط پيراموني بود، موضوع، سبك شعر و نگرش شـاعر دچـار   

مدح و ستايش كه با وصف ساده و  4.گذاشت شد كه طبيعتاً بر مديحه نيز تأثير مي تحولي مي
تدريج جاي خود را به مبالغه و غلو و به مرور زمان به اغراق  د، بهعيني طبيعت آغاز شده بو

آميزتر بود، ميزان صله و پاداش  تر و مبالغه ها غيرواقعي هرچه اين توصيف. گويي داد و محال
اين شيوة شعرگويي كه به ستايش از ممدوح و بـه قصـد ايجـاد ارتبـاط     . شاعران بيشتر بود

هاي تـاريخي ايـران    گرفت، در تمام دوره مقتدر و متنفذ صورت ميترِ شاعر با دربارِ  نزديك
سرايي بوده  آيين ستايش از پادشاهان و اميران از دورة غزنويان كه اوج مديحه. وجود داشت

هاي تاريخ سياسي ايران تغييـر   تا دگرگوني شعر ستايشي در دورة سلجوقيان متأثر از جريان
ن به سبب آرامش نسبي جامعه، وصـف ممـدوح سـاده،    در دورة سامانيان و غزنويا. كرد مي

هـاي بعـد    در دوره امـا گزاري از پادشاه به سبب بخشش صـله بـود،    صريح و نوعي سپاس
ها و اوضاع ناآرام سياسي ـ اجتماعي، مديحه   خصوص در دورة سلجوقيان به سبب جنگ به
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خيزهـايي كـه    و افتجريان شعر مدحي تا قرن دهم قمري با . از سادگي به پيچيدگي گراييد
، در دورة صفويه اما. داشت، در جهتي خاص حركت كرد و آن مدح شاهان و درباريان بود

جهت مدح تغيير كرد و مديحه رنگ مذهبي گرفت؛ بار ديگر در دورة قاجاريه، پادشاهان و 
از دورة مشـروطه، ايـن شـيوه از    . شاهزادگان قاجاري، قهرمان مدايح شاعران متوسط شدند

  .يي رونق پيشين خود را از دست دادشعرگو
اي خودكامه است كـه بـر اسـاس نظـام      ادبيات درباري و شعر ستايشي محصول جامعه

شـده و   شود و استبداد در آن امري پذيرفتـه   مراتبي و مناسبات اقتدارگرايانه اداره مي  سلسله
اجتماعي، بسترِ مناسبي براي رشد چنين  ـ   هاي سياسي برخي از نظام. شود متعارف تصور مي

. آورند كه طبقة اجتماعي خاصي، از شاعر انتظـار سـتايش و مـدح دارد    مي وجود اشعاري به
گريزي، تفنني، تجملي و تبليغي است و به طبقة خـواص   ويژگي اين نوع از ادبيات واقعيت

  :يوسفي بر آن است. ق دارد و خطاب به آنها سروده شده استلتع
تصوير احوال دروني گوينده نيست و اگر احياناً گـاهي   ]مديحه[گونه اشعار  ري از اينبسيا

گـر باشـد انـدك و در حـدود دايـرة       بعضي از احساسات و آرزوهاي شاعر در شعر جلوه
محدود مدح و ارتباط مادح و ممدوح است، زيرا شعر پيش از آنكـه زبـانِ دل و عواطـف    

  ).45ـ44: 1341يوسفي،(ام شده است باشد، وسيلة كسب روزي و جاه و مق
  

  سرا نخستين زن مديحه. 7
ندرت زنان در اين  ها با محوريت مردان جريان داشته و به تاريخ سياسي و ادبي ايران، قرن

تـاز ايـن    پس طبيعي است كه در ادبيات درباري نيز مردان يكـه . اند دو عرصه فعاليت كرده
سـرا، مـرد    ها، اغلب شاعرانِ مديحـه  شاعران و تذكره به استناد ديوان اشعار. اند ميدان بوده

شود كه مهستي شاعر دربار سلطان سنجر بوده، جـز يـك ربـاعي،     بودند و اگرچه گفته مي
  .شعري ستايشي از او يافته نشد و آن هم در منابع نزديك به حيات شاعر موجود نيست

 ن كردوز جملة خسروان تو را تحسي   فلكت اسب سعادت زين كرد!شاها
 بر گل ننهد پاي، زمين سـيمين كـرد     تا در حركـت سـمند زريـن نعلـت

  )116: 1385دولتشاه سمرقندي،(

 350ق است كه احتمـاالً بـيش از    892تأليف  الشعرا ةتذكر نخستين منبع اين رباعي
بـه عـالوه،   . مشخص نيست كه سرودة مهسـتي باشـد   سال با شاعر فاصلة زماني دارد و
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هاي اخير گردآوري شده و رباعيات بسـياري از شـاعران    مهستي نيز در سالديوان شعر 
  .در آن راه يافته است

با پژوهشي كه در موضوع شعر زنان از آغاز ادب فارسي تا سدة هشتم قمري انجام شد 
نوشــتة العالئيــه  االمــور   فــي العالئيــه  االوامــر  بــي يــا و بــه اســتناد تــاريخِ موثــق ابــن بــي

ق نوشـته    679بي منجمـه كـه در حـدود     الرغدي مشهور به ابن بي محمدالجعفري بن حسين
اي بلنـد در وصـف عزالـدين     شده، دختر سـاالر نخسـتين زنِ شـاعري اسـت كـه مديحـه      

ذكـر مكـارمِ اخـالق و    «بـي در   ابن بي. كيكاووس، از پادشاهان سلجوقي روم سروده است
و دادن صله به دختر ساالر » اهللا تعالي هحسن خصال سلطانِ غالب عزالدين كيكاووس رحم

  : نوشته است
الدين ساالر از موصل اين قصيده را كـه از نسـيم نوبهـار در لطافـت و از      دختر حسام

عزالـدين  [. زاللِ كوثر در سالست تجاوز نموده است، به خـدمت حضـرتش فرسـتاد   
هفتاد و دو بيت . ندفرمود كه بر هر بيتي صد دينار سرخ دربارة او انعام كن ]كيكاووس

قصيده كـه  ) رسانندة(خازنان به موصلِ ) سكه طال(هزار و دويست دينار  است، هفت
از موصل آمده بود تسليم كردند و قاصد را كه قصيده آورده بود خلعت و مركـوب و  
دوهزار عدد دينار بيرون آنچه بدان فاضلة عهد و نادرة زمان فرسـتاد، ارزانـي داشـت    

  ).125ـ  120: 1390بي، ابن بي(

بنـدي   بار است كه زني با رفتاري مردانـه تركيـب   بر طبق آثار مكتوب، گويا اين نخستين
سـرايد و بـراي ممـدوح كـه      ستايشي اسـت مـي  ـ  كه اغلب بندهاي آن عاشقانه  بيت، 72در 

اين مديحه چنـان بـر شـاه تـأثير     . فرستد سلطان سلجوقي روم است، از موصل به قونيه مي
شده تا اينكه ابن  ها اين موضوع نقل مي كند و سال او بخششي دور از انتظار مي گذارد كه مي
توان نخست به جنسيت شاعر  دربارة علت اين تأثير مي. بي آن را در تاريخ به ثبت رساند بي

و سپس به عاشقانه بودن محتواي شعر، برجستگي مقام علمي خانوادة ساالر و زيبايي كالم 
  . دشاعرانة او اشاره كر

  : توان اشاره كرد توسط زني شاعر به دو علت عمده مي  در چگونگي سرايش مديحه
بند دختر ساالر شعري عاشقانه است بـا سـبكي غنـايي كـه      تركيب: انگيزة شخصي. 1

حاصل بيانِ احساسات و عشق يك زن با زباني عاطفي و ساده اسـت كـه مشخصـة شـعر     
هـاي   بند ديگـر، بيـت   9توان ديد و در  بيشتر ميبيت گردان آن  8ستايشي و مديحه را در 

اي بسته از سـوي يـك زن نـاممكن     اي است كه امكانِ مطرح كردن آنها در جامعه عاشقانه
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اي بـه حضـور شـاه فرسـتاده شـود و حتـي        توانسته به صورت مديحـه  مي امابوده است، 
مجذوب اعمـال و   احتمال ديگر اينكه، دختر ساالر چنان. بازخوردي مثبت نيز داشته باشد

ديـده و   او شده كه تمام صفات خوب را در وجود پادشاه مـي » جود و كرم و داد«رفتار و 
؛ بنابراين، او را ستايش كرده كه آن را »عالم همه آباد به عدل و كرم اوست«معتقد بوده كه 

از سوي ديگـر، صـداي زنـي شـاعر از ايـن      . خواهي به حساب آورد توان نوعي آرمان مي
كنـد و هـيچ نشـاني از     شود كه صادقانه احساسات خـود را بيـان مـي    بند شنيده مي تركيب

  : چاپلوسي مداحانه در آن نيست
 در صلب و رحم نامة مهرِ تو جنين را   تلقين كند اي مهرِ تو آميختـه بـا روح

 پيوسته دعاهاي وشـان ورد زبـان بـاد      نشينان كه همه سالك راهندوين خلوه
  )124: 1390،بي بيابن (

  :زمانش، پادشاه را ساية خدا بداند توانست همچون قانعي طوسي، شاعر هم او مي
ــه ــرِ ظــلّ ال ــه چت  خراميد بر سـانِ رخشـنده مـاه   چــو از قوني

  )3/498: 1373صفا، (

و يا به تقليد از رفتار چاپلوسانه و متملقانة شـاعرانِ ديگـر كـه شـاه ظـالم را عـادل       
اي  كشـيدند، چنـين مديحـه    كرسيِ آسمان را به زيـر پـاي پادشـاه مـي    خواندند و نُه  مي

دختر ساالر بارهـا در ايـن   . بسرايد، اما او توصيفي از پادشاه كرد كه به آن اعتقاد داشت
شعر پادشاه را به سبب عدالت و بخشندگي و آرامشي كه او در آن ناحيـه برقـرار كـرده    

و قـانعي طوسـي در    العالئيـه  تاريخ االوامربي در  اين موضوع را ابن بي. كند تحسين مي
  . كنند تأييد ميسلجوقنامه 

خصوص سلجوقيان روم  سرايي در دورة سلجوقيان، به رونق مديحه :ادبي انگيزة. 2
به سبب آرامش نسبي كه در ساية حكومت پادشاهان آن ديار برقـرار بـود، بـه قـوت     

گويي زنـدگي   گويي و گزافه اي در ساية تملق شاعران حرفه. پيشين خود وجود داشت
مرفهي داشـتند و احتمـاالً بسـياري از شـاعران در آرزوي چنـان رفـاهي بـه هـر دري         

دختر ساالر نيز در چنان شرايطي كه شاعران اغلب از حمايت دربار برخوردار . زدند مي
. سـرايي كـرد   مديحـه  بودند، راه شاعرانِ مداح را دنبال كرد و تحت تأثير فضاي ادبـي، 

رود به اميد حفظ شعر و حمايت شاهانه به راهي رفـت كـه ديگـر زنـانِ      ال مياحتم
  .شاعر نرفته بودند
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  ويژگي شعر ستايشي دختر ساالر . 8
ــم    تــــا طــــرّة آن طــــرّة طــــرّار برآمــــد ــينة غ ــزين س ــس آه ك ــد ب ــوار برآم  خ

 جانش به غـم و حسـرت و تيمـار برآمـد       كس كه بدين كوي فروشددر عشق هر آن
ــانِ ــتند خوب ــازار شكس ــه ب ــان را هم ــد      جه ــازار برآم ــه ب ــت ب ــه او مس  آن روز ك

 آن قامــت چــون ســرو ســمن زار برآمــد    شمشاد خجـل شـد چـو ز بسـتانِ زمانـه
ــاغ لطافــت ــاش گــل ب ــد      شــد عــارضِ زيب ــزار برآم ــته ز گل ــن نورس ــان سوس  ك
ــه يــك غمــزة او كــار برآمــد    اي چرخ مكن قصد به خون ريختن خلـق ــرا كــه ب  زي
 چـــون كوكبـــة شـــاه جهانـــدار برآمـــد   اي ماه كنون دمدمـة حسـن تـو بنشسـت
 بخـش  بخت جهـان  جمشيد دوم شاه جوان   شاهي به لطافت چو دم عيسـي جـانبخش

  )120: 1390،بي بيابن (

قمـري،   7تـا   4در فاصلة سدة  5.بند سروده است شاعر اين شعر را در قالب تركيب
شاعراني چون فرخي و قطران تبريـزي در قالـب   سرودن قصايد مدحي رواج داشت و 

 9بيتي كه دختـر سـاالر سـروده، داراي     72بند  ساختار تركيب. بند شعر سرودند تركيب
بيت گردان است و همچون ديگر اشعار مدحي شامل تشبيب در آغـاز، سـپس    8بند و 

ـ    . مدح و در آخر دعا براي ممدوح است رم و نخستين بند، تغزلي عاشـقانه بـا زبـاني ن
اش بـه   شاعر در هديـه . دهندة توفيق شاعر در بيان احساسات خود است لطيف و نشان

دهـد، اسـتفاده كـرده تـا      ممدوح از عناصر خيال كـه بـه شـعر تـازگي و طـراوت مـي      
بنـد نخسـت در توصـيف زيبـايي     . تصويرهاي خيال خود را براي او به نمايش گذارد

بــراي ســاختن » مجــاز«و » كنايــه« ،»اســتعاره«، »تشــبيه«ممــدوح اســت و از عناصــر 
استعارة كوي عشق، كناية شكستن بازار و به بازار . هاي شاعرانه سود برده است تصوير

بخشي به چـرخ   زار، استعارة سوسن نورسته، جان برآمدن، تشبيه قامت چون سروِ سمن
ايي بخش تشبيه كردن، به اين بند زيبـ  و ماه و در بيت برگردان شاه را به دم عيسي جان

شاعر در بند دوم كه با مضمون جدايي سروده، ضمن كاربرد صنايع . خاصي داده است
جناس بيشترين صنعتي اسـت كـه شـاعر    . بديعي، از صور خيال نيز استفاده كرده است

ناز » جناسِ زائد«دم و دمساز، » جناس اشتقاق«بار و باز، » جناسِ محرّف«كار گرفته؛  به
شـاعر در كـاربرد ابزارهـاي شـاعرانه     . جهان و جـوان » فجناسِ ناقص اختال«و نياز، 
  .دستي خاصي نشان داده است چيره
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ماية ايـن شـعر عشـق     طور كلي، ساختار شعر استوار است و انسجام كافي دارد؛ درون به
ها اسـتادانه و   در حوزة زيباشناسي شعر فارسي، تصاوير زيبايي خلق كرده و توصيف. است
در ايجاد تناسب ميان زبان، وزن و انديشة شاعرانه چنان است  تسلط شاعر،. گير است چشم

» تشـبيهات «روشـن،  » هـاي  وصـف «. دهـد  ترين شكل ممكن نشان مي كه شعر را به طبيعي
دلنشين و لطيف، شعر او را كه در قالب نيز از شعر ديگر زنانِ شاعر متمايز است، تـازگي و  

» التفـات «شعري او تغييـر مخاطـب يـا    هاي  يكي ديگر از ويژگي. زيبايي خاصي داده است
است كه در دومين بند مديحه، رو به مخاطب شناخته شدة خـويش از فـراق و جـدايي او    

شـاعر در  . دهد كند و جاي خود را به شاعر مي باره مخاطب تغيير مي شكايت دارد و به يك
  :جاييِ مخاطب بسيار موفق است اين جابه

 برانداز كجايي؟ كُش خانهاي دوست   باره برانداختي و كُشـتيم از غـميك
 بازآ ز سرش اي دلِ جانباز كجايي؟   اندر سر او نيست كه دلدار تو باشد

  )121: 1390بي، ابن بي(

هـا   او در مدح نيز جانب اخالق و زيبايي شعر را مراعات كرده و شعرش عاري از تملق
اهللا  خـونريزترين شـاهان را ظـل   تـرين و   هاي مردانِ مداحي اسـت كـه ظـالم    گويي و گزافه
اند كه بر آفرينش، دست ممـدوح را تصـوير    گويي را به آن درجه رسانده اند و مبالغه خوانده
  :كه انوري سروده است اند، چنان كرده

 دفتــر آفــرينش وجــود تــو ســر   زهي دست تو بر سر آفـرينش
  )89: 1372كدكني،  شفيعي(

عدل و بخشندگي را ارزشمندترين صفت پادشـاه   ، دختر ساالر در اين شعر ستايشي،اما
سرايي است  هاي خود را بازگو كرده است و اين تفاوت معناداري در مديحه شمرده و آرمان
  .اي را براي دريافت صله نستوده است كه او خودكامه

 از عــدلِ شهنشــاه ســرافراز، كجــايي؟      شادي و طرب كن كه جهان باز جوان شد
*  

 در رويِ زمين عرصة آباد همين اسـت    آرام كـنم زانـكاندر كنـف رحمـتش
 سوگند شبان جمله به خاك قدم اوست   عالم همه آباد به عـدل و كـرم اوسـت

  )123: 1390بي،  ابن بي(
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  گيري نتيجه. 9
سرايي كه از سدة چهارم در ادبيـات دربـاري فارسـي آغـاز شـده بـود،        جريان ادبي مديحه

كه اغلبِ شاعران مرد بـه ايـن شـيوه شـعر      تأثير قرار داد، چنانبسياري از شاعران را تحت 
دربار با مخاطب خاص خود جاي هنرنمـايي مـردان شـاعر بـود و زنـان در ايـن       . سرودند

زنِ شاعر از آغاز ادب فارسـي   20به استناد مدارك موجود، از ميانِ . مجموعه جايي نداشتند
نـامي اسـت كـه او را دختـر      زن بـي  سـرا،  تا سدة هشتم قمري، نخستين زن شـاعر مديحـه  

اي بلند در قالبي زيبا  دختر ساالر به دور از محيط دربار، مديحه. اند الدين ساالر ناميده حسام
پروريِ سلطان سـلجوقي روم، عزالـدين    و با شيواترين بيان در ستايشِ بخشندگي و عدالت

ردمحور كه زنان در هنر و اي با فرهنگ م او در جامعه. كيكاووس سرود و صله دريافت كرد
گونه جبران كـرد و در نقشـي مردانـه از خـود      نامي خود را اين عقالنيت جايي نداشتند، بي

بيني مردانة جامعه  او برخالف قراردادهاي نانوشتة فرهنگ سنتي، جهان. هويتي تازه ساخت
تـاريخ  را به چالش كشيد و همچون مردان، شعري در مدح پادشاه سرود و نام خـود را در  

اش در ميـان   ادبيات درباري در رديف مردانِ شاعر به ثبت رسـاند، اگـر چـه صـداي زنانـه     
سـرايي، او   ارزشـي مديحـه   بودن يـا بـي    فارغ از ارزشمند. شمار مردانه گم شد صداهاي بي

  .سراي ادب فارسي است نخستين زنِ مديحه
  
   نوشت پي

بزرگ اسالمي است كـه پـيش از    دايرةالمعارفهاي  الدين ساالر يكي از مدخل نامة حسام زندگي. 1
   : چاپ، در اين سايت منتشر شده است

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6103 
مشـهور بـه    العالئيه االمور  في  العالئيه  االوامر  تاريخ جعفري الرغدي مؤلف   علي بن محمد بن حسين. 2

بـي منجمـه    نـويس بـه ابـن بـي     اين تاريخ. بي در تاريخ سالطين سلجوقي روم است تاريخ ابن بي
شـناس   الدين سمناني از اهالي نيشابور و سـتاره  بي منجمه دختر كمال معروف بود، زيرا مادرش بي

ن الـدين خوارزمشـاه بـود و پـس از شكسـت سـلطا       مشهوري بود كه وابستة دربار سلطان جـالل 
همسـرش  . الدين از لشكر مغول به دربار سلطان عالءالدين كيقبـاد از سـلجوقيان روم رفـت    جالل

الدين خوارزمشاه بود و سپس بنا به خـواهش   مجدالدين محمد نيز چون او نخست در دربار جالل
پـس پـدر و مـادر    . بي منجمه از عالءالدين كيقباد، سمت متصدي داراالنشاء سلطنت را گرفت بي

 سلجوقنامةعلي جعفري رغدي هر دو به دربار پادشاهان سلجوقي تعلق داشتند و  بن محمد بن حسن
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ق اشاره دارد، محصول چنين مـوقعيتي    679تا  588كه به رويدادهاي بي  تاريخ ابن بيبي و  ابن بي
  ).450ـ  466: 1350مشكور، (است 

اهللا صـفا در   است كه اسـتاد ذبـيح  ترين تحقيق در زمينة شاعران دورة سلجوقي، پژوهشي  مفصل. 3
 877ـ    325، صفحات 2، جلد تاريخ ادبيات در ايران از ميانة قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجري

  .اند گو انجام داده دربارة وضع عمومي زبان و ادب فارسي و شاعران پارسي
وجود شعر ستايشـي بـه   زرقاني در تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي، دربارة علل و عوامل . 4

را ) 359ص (متني اثرگـذار   و عوامل درون) 357ص (متني شعر ستايشي  طور دقيق عوامل برون
  .اند اند و كاركردهاي شعر ستايشي را برشمرده در اين رابطه شرح داده

هـاي فاصـله يـا     نوعي قالب شعري كه از چندين بند تشكيل و در يك بحر سروده شده و بيـت . 5
  .اي مخصوص خود دارند كديگر تفاوت دارند و هر كدام قافيهگردان با ي
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