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چکیده
آرزوی دستیابی به یک زندگی آرمانی ،پیوسته انسانهای خردمند را به جستجوی زندگی بهتر
وامیداشتهاست ،در این راستا برخی ،مثل افالطون به صورت مدوّن و مستقیم و برخی نیز مثل
شاعران ،به صورت غیرمستقیم ،جامعۀ آرمانی مورد نظر خود را به تصویر کشیدهاند؛ برخالف تصور
ظاهری ،اشعار مدحی هم به نوعی بیانکنندۀ آرمانشهر ذهنی شاعران است که با توصیف ممدوح به
صفاتی که در واقع متّصف به آن نیست ،حاکم آرمانی ذهنی خود را آن گونه که آرزو دارند به
تصویر میکشند ،در مدایح فرخی ،عنصری و منوچهری نیز جلوههای شخصیت حاکم آرمانی
مشاهده میشود؛ این پژوهش برآن است تا مشخص کند نقش و کارکرد دو خصلت عدالت و هیبت
در ترسیم شخصیت حاکم آرمانی چیست؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر ،تحلیلی ـ توصیفی و
ابزار مورد استفاده ،دیوان اشعار شاعران مورد نظراست که نشان میدهد عدالت برخاسته از دانش
حاکم است و باعث ایجاد امنیت ،آرامش و آبادانی مُلک میگردد؛ هیبت نیز در کنار عدالت باعث
جلوگیری از ناامنی داخلی و مانع تجاوز بیگانگان میگردد؛ عدالت ،یکی از ابزار هیبت ساز حاکم
است و هیبت شاه نیز بر توان عدالتگستری او میافزاید.
کلید واژه ها :کلید واژه ،عدالت ،هیبت ،مدایح ،حاکم آرمانی
-۱مقدمه
در طول حیات بشری ،خردمندان و فرهیختگان هر قوم ،آرزوی دستیابی به یک جامعۀ آرمانی
را در سر پروراندهاند .معموالً «عوام شرایط جامعه را همانگونه که هست ،میپذیرند و برای تغییر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدکرمان
-۲استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدکرمان(نویسنده مسئول)ٍEmail: d_kazemi@iauk.ac.ir

 -۳استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدکرمان
تاریخ دریافت98/10/۲8 :

تاریخ پذیرش99/5/13 :
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اوضاع و بهبود نظام حکومتی و اخالقی جامعه تالشی نمیکنند در آثار ادبی ،عوام با مردم متفاوتند
مردم به معنای مثبت انسانها و عوام ،مردم نادان و گاه آزار رسان هستند ،عوام در پی کسب منافع
شخصی و به دست آوردن مال و منال به آزار خلق و ظلم و اجحاف در حق آنها می-
پردازند»(کاظمی .)۲34 :1390،همانگونه که درجاویدان خرد آمده است« :پست کنید و بیاندازید
کسی را که عامیان او را برداشتهاند و بردارید و بلند سازید کسی را که عامیان او را پست کرده و از
نظر انداختهاند؛ زیرا که ایشان؛ یعنی عامیان ،کاری نمیکنند به عقلهای تمام خود و نه به فهمهای
زیاد خود و نه به عزیمتهای صحیحه خود»(ابن مسکویه .)131 :1374،شاعران نیز ،اهل حکمت
ودانشاند ،همانگونهکه نظامی عروضی میگوید « :شاعر باید که سلیم الفطرۀ ،عظیم الفکرۀ ،صحیح
الطبع ،جیّدالرّویه و دقیقالنظر باشد در انواع علوم متنوع باشد و در انواع رسوم مستطرف؛ زیرا
چنانکه شعردر هر علمی بکار همیشود»(نظامی عروضی« .)118 :1337،آوردن حکمت و پند از
قرن چهارم در شعر فارسی معمول شد و در این باب کسایی مروزی پیش قدم بود .حکمت در
عصر غزنویان چندان در مسیر شکوفایی قرار نداشت؛ اما نبوغ برخی شاعران بر بیاهمیتی حاکمان
غزنوی نسبت به حکمت و دانش چیرگی یافت .اشعار شاعران عصر غزنوی نیز دربردارنده مضامین
بسیاری درباره حکمت و دانش است که نشان دهنده آشنایی شاعران به دانشها و حکمتهای
روزگار است»(سبحانی .)108 :1386،بیشتر اشعار این دوره را مدح و ستایش تشکیل میدهد و
برخالف ظاهرشان ،که پر از تملق و تعریفهای بیمورد است؛ این اشعار زندگی آرمانی را که
شاعر ،آرزومند دستیافتن به آن است را به نمایش گذاشته و آرزوهای او را منعکس مینماید .در
این اشعار ویژگیهای حاکم آرمانی قابل استنباط است .از میان این ویژگیها ،دو صفت عدالت و
هیبت از اهمیت ویژهای برخوردارند که در این تحقیق به بررسی این دو ویژگی در البالی مدایح
شاعران دوره نخست غزنوی خصوصاً فرخی ،عنصری و منوچهری پرداخته شده است.
-۱-۱بیان مساله و سواالت تحقیق
با اینکه بخش مهمی از شعر فارسی را مدح و ستایش تشکیل میدهد ،برخی به راحتی از کنار
این اشعار عبور کرده و آنها را بیان کننده مبالغههای شاعرانه برای دستیابی به صله های بیشتر میدانند
که با واقعیت مطابقت ندارند و مدیحهسرایان ،چاپلوسانی دانستهشدهاند که عیوب ممدوح را پوشیده
و باعث فریب عوام میشدهاند؛ خصوصاً در عصر غزنوی ،مدح و ستایشگری نسبت به گذشته
پیچیدهتر شد و از سادگی فاصله گرفت و گاهی به سمت چاپلوسی و تملق گویی پیشرفت و
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سالطین غزنوی که به نقش رسانهای شعر کامالً آگاه بودند؛ چهارچوب خاص و محدودی برای
شاعران ایجادکردهبودند و سعی میکردند تا حد ممکن از این ابزار برای تبلیغ حکومت خود استفاده
کنند و جامعهای را به تصویر بکشند که بهتر از آن در آن روزگار متصور نیست؛ مسأله این است که
آیا میتوان در البالی اشعار مدحی فراوانی که در این دوره سرودهشدهاست آرمان ذهنی شاعران را
درک کرد و آن را به تصویر کشید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال ،دو ویژگی عدالت و
هیبت در مدایح شاعران عصر نخست غزنوی (فرخی ،عنصری ،منوچهری) چگونه به تصویر کشیده
شدهاست؟
-2-۱اهداف و ضرورت تحقیق
هدف این پژوهش آن است تا مشخص کند که توصیفات شاعر دربارۀ ممدوح ،بیان کنندۀ
آرمانهای درونی شاعراست که حاکمی را با چنین ویژگیهایی آرزومیکند؛ بنابراین با بررسی این
مدایح میتوان حاکم آرمانی ذهنی شاهر را از میان ویژگیهای متعددی که ممدوح به آن متّصف
گردیده است مجسم کرد .هدف دیگر این پژوهش ،بررسی دو خصلت عدالت و هیبت در مدایح
شاعران عصر نخست غزنوی(فرخی ،عنصری ،منوچهری)است .این شاعران ،به صورت مکرر
ممدوح را به صفت عدل ستوده و نمود تفکرات آرمانجویانۀ خود را در وجود حاکم عادل و عدالت
گستر ،مجسم کردهاند؛ ضمن اینکه در کنار عدالتخواهی ،شاخصۀ هیبت نیز حاکم را در اجرای
عدالت مدد میرساند و در مقابل عدالت حاکم نیز بر هیبت او میافزاید؛ بنابراین استخراج و استنباط
مفاهیم عدالتخواهانه و هیبتانگیز ،از البالی مدایح شاعران دوره اوّل غزنوی ،خصوصاً فرخی،
عنصری و منوچهری ما را با تفکر آرمانجویانۀ آن روزگار که بر ذهن شاعران مدیحهسرا حاکم بوده
است آشنا میسازد.
-3-۱روش تحقیق
روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است ،که از منابع و اسناد کتابخانهای استفاده گردیدهاست؛
بدینصورت که ،پس از مطالعۀ دیواناشعار شاعران مطرح دوره نخست غزنوی (فرخی ،عنصری،
منوچهری) ،ابیاتی که دربردارندۀ دو شاخصۀ آرمانیِ عدالت و هیبت و مضامین مرتبط با آنها در
وجود ممدوح است ،یادداشت و طبقهبندی گردیده است .سپس دیدگاه شاعران دربارۀ اهمیت و
کارکرد آن ویژگی در وجود حاکم آرمانی(ممدوح) ،با ارائۀ شواهد ،مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته
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است؛ ضمناینکه به نقش و اهمیت این دوخصلت در ایران باستان ،و برخی آرمانشهرها نیز پرداخته
شدهاست.
 -4-۱پیشینه تحقیق
بهرغم پژوهشهای بسیاری که در بیان ویژگیهای حاکم و حکومت آرمانی از دیدگاه شاعران
انجام گردیدهاست؛ به ندرت به بیان این ویژگیها در اشعار مدحی پرداخته شدهاست .دراین آثار،
ضمن بیان ویژگیهای متعدد حاکم آرمانی ،از خصلت عدالت نیز سخن گفته شدهاست؛ امّا به طور
خاص به مبحث عدالت و هیبت آن هم در مدایح شاعران دورۀ نخست غزنوی(فرخی ،منوچهری،
عنصری) که هدف این پژوهش است پرداخته نشدهاست .آثاری؛ مثل کتاب «چشمانداز آرمانشهر
درشعرفارسی» اثر فاطمه حیدری( )1387به بیان ویژگیهای آرمانی در اشعار نظامی ،عطار و سعدی
پرداختهاست و ضمن بیان ویژگیهای آرمانی ،خصلت عدالت را مهمترین دغدغۀ آرمانگرایان
دانسته ،معتقد است مفهوم عدالت و دادگستری ،ادب فارسی را آکنده ساختهاست؛ همچنین در مقالۀ
«ابعاد عدالتستایی در اشعار حکیم سنایی» از وجیهه ترکمانی ( )1388در نشریۀ مطالعات نقد ادبی،
واژۀ عدالت از سه رهیافت اعتقادی ،آرمانی و واقعیت مورد تحلیل قرار گرفتهاست که طبق این
پژوهش ،رهیافت آرمانی سنایی درباب عدالتگستری شاهان بیشتر در مدایح نمود پیداکردهاست؛
مقالۀ «تحلیل تحول معیار ارزشهای اجتماعی در مدایح قرنهای اوّل تا نیمۀ دوم قرن پنجم» به قلم
محمدرضا ساکی( )139۲در مجلۀ عرفانیات ،معیار ارزشهای اجتماعی را در قرن پنجم در مرتبۀ
اوّل ،دینداری و پس از آن ،جنگجویی ،سخاوت و عدالت دانستهاست و به شواهدی از دیوان فرخی،
عنصری و منوچهری نیز استناد کردهاست؛ علیاصغر باباصفری( )1393نیز در مقالۀ «مقایسۀ میان
صفات ممدوح در مدایح جمالالدین اصفهانی و صفات رهبر آرمانشهر فارابی» در پژوهشنامۀ ادبیات
تعلیمی ،هشت خصلت آرمانی از جمله عدالت را مقایسه کردهاست که طبق این پژوهش ،عدالت
پس از حکمت ،مهمترین صفت رهبر جامعه به شمار میآید و از دیدگاه جمالالدین اصفهانی،
امنیت ،نتیجۀ عدل حاکم است.
 -2بحث
تجسم آرمانشهر فقط محدود به شکل مدوّن با ذکر مستقیم ویژگیها و چهارچوب آنها
نیست؛ بلکه به صورت غیر مستقیم از البالی اشعار نیز قابل استنباط است؛ زیرا شاعران ،اغلب
اندیشمندانی حکیم و آگاهند که شرایط جامعه عصر خویش را نمیپذیرند و در جستجوی دنیایی
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بهتر و آرمانیاند .در عصر غزنوی اهتمام سلطان محمود در جذب شعرای مدیحه سرا ،خبر از وجود
چارچوبها و سیاستهای خاص دربار میدهد که شعرا و حتی مورخان درباری وظیفه داشتند در
آن قالب ،سخن سرایند و در نتیجه شاعران مدیحهسرا ،آنها را به گونهای ستایش میکردند که با
واقعیت فاصله داشت؛ امّا «این شعرهای مدیح ،از یک سوی ،مدینهی فاضلۀ موجود در ذهن جامعه
را تصویر میکند و از سوی دیگر جریانهای اجتماعی اعماقِ تاریخ ما را آیینگی میکند .وقتی که
انوری یا فرخی ،ممدوح خویش را به فالن صفت میستایند ،مجموعۀ این صفات؛ اگرچه در آن
ممدوح ممکن است اصالً وجود نداشته باشد ،که اغلب هم ندارد نشان دهندۀ این نکته است که به
هر حال معیار ارزشهای اجتماعی حاکم بر اعماق ضمیر جامعه و آرزوهای مردمی ،چیزی است
در دایرۀ همان صفات»(شفیعی کدکنی .)43 :137۲،پس ،هرچند واقعیت با این جامعۀ ترسیم شده،
فاصلۀ فراوان دارد؛ امّا باید در نظر داشت که ،تفکر آرزومندانه زمانی در انسان شکل میگیرد که با
واقعیتی که در آن قرار دارد ناسازگار باشد ،ضمن اینکه « شاعر برای تبلور تواناییهای خویش نیاز
به امنیت دارد که با نزدیک شدن به مرکز قدرت قابل دستیابی است .شاعر یا باید از دربار کناره
گیرد و منزوی شود و یا اینکه خوشامدگوی دربار شود و گزینۀ دیگر ،اینکه میکوشد تا از مصاحبت
با امیران ،امنیت بیان برای خود بدست آورد و گرچه در ظاهر در سلک ارادتمندان پادشاه درآمده به
مدح آنها میپردازد؛ ولی در دل به آن مدایح اعتقادی ندارد و با استفاده از این موقعیت ،اهداف
درونی خود را پیش ببرد»(پورآمن .)8 :1388،بدین ترتیب شاعرِ مداح ،با به تصویرکشیدن یک حاکم
آرمانی ،مخاطب را وامیدارد تا با مقایسه آن با واقعیت موجود ،هرچه بیشتر به بیعدالتی و ظلم و
جور حاکمان عصر خویش پیببرد .با بررسی ویژگیهای متعددی که شاعران مدیحهسرای
عصرنخست غزنوی(فرخی ،عنصری ،منوچهری) برای ممدوحان خود که اغلب حاکمان و امیران
هستند بیان میکنند تصویری از حاکم آرمانی که در ذهن آنها ،نقش بسته است آشکار میشود که
در این پژوهش ،دیدگاه آنان دربارۀ دو ویژگی عدالت و هیبت بررسی میگردد.
-۱-2دو شاخصه عدالت و هیبت در وجود حاکم آرمانی
-۱-۱-2عدالت
در ایران باستان ،دوره پیشدادیان و پادشاهان کیانی ،عدالتورزی ،اهمیت ویژهای داشته است.
«دراوایل هزاره اول پیش از میالد بین قبایل ایرانی که هنوز از یکدیگر جدا نشده بودند ،پرستش
خدایی به نام اهورامزدا شکل گرفته بودهاست که مظهر خرد و عدالت بوده است .سپس ،بخشی از
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خدایان کهن هندوایرانی" اهوراها" با کاهشی در خویشکاریهای کهنشان ،صورت فرشتگان یافته
و بخشی دیگر"دیوها" مظهر شر گشتهاند ،سپس در فرهنگ اوستایی ،اهورامزدا به صورت خدایی
یکتا مورد پرستش قرارگرفت وخدایان دیگر حذف شدهاند»(بهار .)16۲ :1376،جمشید پس از
پیروزی بر دیوان سرمایهدار و برقراری عدالت ،نوروز را که همراه با اعتدال طبیعت و نمادی از
دادورزی و عدالت بوده است برای نکوداشت عدالت جشن گرفت ،نوروز پس از جمشید هم ،در
بین مهرپرستان گرامی داشته شدهاست« .مهر پرستان ،خورشید را نماد دادگستری و مساوات می-
دانستند ،همه جای جهان در برابر خورشید برابر و یکسان است و هیچگونه تبعیضی و استثنایی در
نهاد خورشید نیست و بر خشک و تر یکسان میتابد و خوب و بد را از پرتو نور هستی بخش خود
بهره مند میسازد»(برومندسعید.)۲11 :1377 ،
جهــان ز انصـاف مینـازد که آموخـت

ز تـــو «آیـیـن عـــدل و داد» ،نـــوروز
( کمالالدین اسماعیل)۲3۲ :1348 ،

در آیین « زرتشت هم ،دادگری ،فلسفۀ وجود شهریاری و سرآغاز وظیفههای یک شهریار خوب
(شاه آرمانی) است .عدالت ،صفت کردار و به معنای گستردۀ راستی در مقابل مفهوم دروغ و
بیدادگری قرار میگیرد .از این منظر« ،شهریار نیک و آرمانی» میباید که در مدینه فاضله ،مظهر عدل
و راستی و خودِ «اشا» مجسم باشد .با از بین رفتن دادگری ،نظم و سامان جامعه یکسره از هم فرو
خواهد پاشید»(یوسفی)314 :1387،؛ البته ،با توجه به تعارضاتی که بین اندیشههای زرتشتی و آیین
مهر وجود داشتهاست ،به نظر میرسد عدالت به مفهوم اجتماعی آن ـ حداقل آنگونه که در تفکر
مهری وجود داشته ـ در اندیشۀ زرتشتی یا حداقل حکومتها و روحانیون داعیه دار این دین به
چشم نمیخورد .در جاویدان خرد هم در باره اهمیت رعایت عدالت در بین مردم که از وظابف
اساسی ملوک است سخن گفته شده است« :بر ملوک واجب است که رعیت را انصاف دهند و
انصاف ایشان از ظالمان بازستانند و راه سفر و تردد ایشان را ایمن سازند از دزدان و راهزنان ،و
سرحدات را محافظت کنند»(ابنمسکویه .)103 :1374،فارابی در مدینه فاضله خود میگوید« :عدالت
این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند؛ همه به خوبی زندگی کنند و به زندگی
خود ادامه دهند؛ جنگ و ستیز از میان برداشته شده باشد؛ هر عضوی وظیفۀ خود را انجام دهد؛ همه
تابع یک رهبر و فرمانده باشند و آن فرمانده نیز مقهور اراده خود و عقل فعال باشد»(فارابی:1379،

عدالت و هیبت ممدوح در ذهنیت فرخی ،عنصری و منوچهری

| 111

)49؛ عالوه بر این در شهر نیکان نظامی نیز همه مردم در منزلت و عدالت اجتماعی برابرند و کسی
را بر کسی برتری نیست ،همه در مال و مقام و غم و شادی شریکاند.
نـدارند زمـا کس ز کس مـال بیش

همــه راسـت قسمیم در مــال خـویش

شمــاریـم خــود را همـه همـسران

نـخنـــدیم بــر گــریــه دیگــــران
( نظامی گنجوی)۲۲9 :1376 ،

در جمهوریت افالطون ،عدالت یکی از چهار فضیلت حاک ِم حکیم و آرمانی است که
عبارتند از :حکمت ،شجاعت ،خویشتنداری و عدالت« .افالطون به این نتیجه میرسد که محاکمۀ
سقراط به دلیل بیعدالتی و اخالقیات منحط دموکراسی آتن است به همین خاطر بحث خود را
همان طور که در ایران باستان با اشه آغاز شده بود با عدالت آغاز میکند؛ در نظر افالطون ،عدالت
هم در این جهان و هم در جهان دیگر مایۀ رستگاری است .از میان ما کسی که عادلترین مردم
است به خدا از همۀ مردم بیشتر همانند است .عدالت ازنظرافالطون تمایل درونی درانسان است که
بشر را از انجام کارهایی که به ظاهر به نفعش تمام میشود؛ ولی مورد نهی وجدان اوست ،بازمیدارد
و برای برقراری عدالت« ،هرکس باید دست به کاری بزند که شایستگی آن را دارد .پس اگر تاجری
به سپاهیگری بپردازد یا فردی سپاهی حکومت را به دست گیرد ،نظمی که الزمه بقا و سعادت
اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهد شد .به عقیدۀ افالطون ،عدالت،
آرمانیاست که تنها تربیتشدگان دامن فلسفه به آن دسترسی دارند .حکومت شایسته دانایان،
خردمندا ن و حکیمان است و عدل آن است که اینان بر موضع خود قراربگیرند و به جای پول و
زور ،خرد بر جامعه حکومت داشته باشد»(کاتوزیان )35 :1376،؛ بنابراین عدالت از ارکان اصلی
حکومت ایدهآل و در زمرۀ نخستین صفات فرمانروای آرمانی شمرده شده است.
 -2-۱-2عدالت در مدایح عصر غزنوی
با توجه به اهمیت عدالت در دستیابی به جامعۀ آرمانشهری ،شاعران مدیحهسرای غزنوی
هنگام ستایش شاهان و امیران ،آنها را به صفت عدل و داد متّصف کرده و مورد ستایش قرار دادهاند.
حاکم آرمانی ذهنیِ آنها مظهر عدالت است و همه کسانی که در سایۀ عدالت آنان زندگی میکنند با
هم برابرند .شاعران مدیحهسرا ،ممدوح را در عدالتورزی به شاهان اساطیری و تاریخی در قبل از
اسالم تشبیه کردهاند؛ خصوصا در بین شاهان ایران باستان ،اسفندیار و انوشیروان(عادل برساخته)،
نمونۀ شاخص پادشاه عادل و دادگرند .گاهی نیز ممدوح عادل به خلفای راشدین و یا خلفای عباسی
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تشبیه شده است .معموالً خلیفه عمر ،در نظر آنها ،مظهر عدالت به شمار میرود ،در برخی ابیات،
همراه با صفت عدل ،صفاتی؛ چون دانش و شجاعت نیز ذکر شدهاست که خود نشان دهندۀ ضرورت
وجود همۀ این ویژگیها در وجود حاکم آرمانی است ،به همین دلیل شجاعت حضرت علی (ع)
همراه با عدل و دانش آمده است.
بادل حیدری و برخوی عثمان،چه عجب

زانکـه بادانش بـوبکـری و عــدل عمری
(فرخی)379 :1313 ،

ای عـدل و رادمـردی را در جهـــان

نوشیــــروان دیـگــــر و اسـفنـدیار
(همان)97 :

زمین ز عدل تو بغداد دیگـرست امـروز

تو چــون خــلیفــــه بغـداد نایب یزدان
(همان)3۲8 :

داد را گر گرد برخیزد ز شادروان او

همچو عقل روشن اندر جان نوشروان شود
(عنصری)3۲ :1363 :

همـی نازد بـه عــدل شاه مــسعود

چــو پیغمــبر بــه نـوشیـروان عــادل
(منوچهری)65 :1390 ،

 گاهی ممدوح ،در عدل از خلیفۀ دوّم عمر و نوشیروان هم پیشی گرفته است:گیتـی از عــدل بیـارایــد تـا در گــذرد

عـدل و انصاف ملـک مسعــود از عـدلعمر
(فرخی)143 :1313 ،

عادلـی کز بس بزرگی و تمامی عـدل او

عـار دارد گـر حدیث عـدل نوشیـروان کنی
(عنصری)۲86 :1363 ،

حاکم آرمانی مطرح شده در مدایح عصرغزنوی ،چنان عدلی را برپا میکند که بره آهو از شیر ،شیرمینوشد و کبک دیگر از شاهین نمیاندیشد .در جامعۀ تحت امر آنها فقیر و غنی با هم برابرند ،و
رعیت از ظلم گرگ صفتان در امان است؛ حتّی گراز جرأت تعدی به مزرعۀ زعفران را ندارد و از
عدل حاکم ،زهر مار در نیش او بسته شده و توان آسیبزدن به دیگران را ندارد:
«اکنـون جهان چنـان شوداز عـدل و داد او

کـاهـو بـره مکـد مثل از مـاده شیـر ،شیـر

گـر در گـذشته حـمل غنی بـر فقیــر بود

امــروز بـا غنــی متســاوی بــود فقیــر
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آن روزگار شـد که همی بــود روز و شب

بیچــارهای بـدست ستمـکــارهای اسیــر»
(فرخی)191 :1313 ،

ز بس عدل و ز بس داد چنان کرد جهان را

کــه از شیــر نینـدیشـد در بیشـه غـزالی
(همان)399 :

ز عـدل و داد تـو انـدر همــه والیت کـه

زیان زده نشـد از هیچ گـرگ هیچ شبــان
(همان)3۲8 :

بعـدلــت کبـک ننــدیشــد ز شـاهـین

ز بیمـت سنــگ ،خـــون گـرید بـــزاری
(عنصری)۲81 :1363 ،

بعدلش زهر شد بسته به نیش گرزهمار اندر بفضلش خوشه خرمـا پدیـد آید به خار اندر
(همان)165 :
«خـواجه احمـد آن رئیس عـادل پیروزگـر آن فـریـدون فـرّ کیخسـرو دل رستـم بـراز
هر زمان ز افراط عـدل او چنان گردد کزو زعـفـران گـر کـاری ،آزد بر دو دندان گراز»
(منوچهری)55 :1390 ،
 دادورزی و عدالتگستری چنان دست زیادهخواهان و متعدیان جفاپیشه را کوتاه ساخته کهپاسبانان از بسیاری امنیت و آرامش و نبود ظلم و تعدی ،بیکار شده و جز خوشی و شادکامی و
میزبانی از واردشوندگان به سرزمین آرمانی کاری ندارند:
«جهـان را بـه عـدل و بـه انصـاف دادن

بیـاراسـت چــون شعـــر نیـک از معـانی

به جــوی انـدرون آب ،نـوش روان شـد

از یــن عــدل و انصــاف نـوشـیـروانــی

چنــان گـشــت بـازارهــای والیـــت

کـه بــرخـاســت از پـاسبــان پاسبـانــی

سپـــاه و رعیــت نیـــابـند فـرصـــت

بــه شغــل دگـــر کــردن از میـزبـانـی»
(فرخی)394 :1313 ،

چو عدل او هست آنجا نباشد جور

چو امن او هست آنجایگه نیست هراس
(منوچهری)57 :1390 ،

 شاعر مدیحه سرا میداند که با عدالت و دادورزی ،جور و ستم از بین رفته ،امنیت و آرامشبه وجود میآید و امنیت و آرامش ،باعث بازگشت مردم به موطن خود و درنتیجه رونق تجارت و
بازرگانی میگردد و مُلک از عدالت حاکم عادل ،مهنّا ،آراسته و آباد میگردد:
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ز پـاکیـزگــی شـهــر و از ایـمنــی ده

روان گشــــت بــازار بــازارگـــــانــی
(فرخی)394: 1311 ،

«بــر جـویهـای خشک به امیـد عـدل او

اکنــون همـی صنوبـر کــارند و نــارون

در بـاغهای پسـت شـده هم بـدین امیــد

نونو هــمـی بنفشــه نشاننــد و نستــرن»
(همان)33۲ :

عدل از تو مشهّر شد و فضل از تو منوّر

مـلک از تو مهن ّـا شـد و دین از تو مقدّم
(عنصری)۲00 :1363 ،

بــدوست قصـد هـمــه مـردمان بـدو

کــــه جـــز والیــت او نیست آبـادان
(همان)۲61 :

ز دهــر دولتـش آراستــه به فـرّ و ثبات

وزو والیتـش آراستــه به عــدل و نظــر
(همان)157 :

 -3-۱-2عدالت (داد) و دانش
عدالت که اساس جوامع آرمانی است خود زاییدۀ دانش و آگاهی حاکمِ خردمند است و حاکم
با تکیه بر علم و دانش ،به اهمیت عدالت در جامعه و چگونگی برپاداشتن آن پیمیبرد به همین
دلیل ،در ایران باستان ،علم و دانش دارای اهمیت است ،فرزانگان و فرهیختگان ،علوم را به
شاهزادگان می آموختند تا شایستگی الزم برای حکمرانی را داشته باشند ،کریستن سن در این باره
مینویسد« :عدهای از نجیب زادگان ،مانند عهد هخامنشی ،در دربار ،با جوانان خاندان سلطنتی به
قسمتی از تعالیم نایل میشدند و در تحت ریاست آموزگاراسواران خواندن و نوشتن و حساب و
چوگان بازی و شطرنج و شکار در آنجا فرا میگرفتند»(کریستن سن .)3 :1367،در دین زرتشت
ایزدبانوی دانش« ،چیستا» نام دارد و از چنان ارج و ارزشی برخورداراست که درکتاب اوِستا ،یک
یشت به ستایش او اختصاص یافتهاست« .فارابی نیز در مدینهفاضله خویش یکی از شرایط دوازده-
گانه رئیس مدینله فاضله را دانشدوستی میداند؛ ضمن اینکه شرایط دیگری؛ مثل داشتن حافظه
قوی و قدرت فهم و ادراک را هم میتوان مرتبط با علمآموزی و اهمیت درک و آگاهی دانست»(نک
فارابی .)۲74-1379:۲71،از دیدگاه افالطون ،همۀ افراد باید از دوران کودکی مورد تربیت قرار گرفته
تا استعداد آنان آشکار شود و در نهایت ،خردمندترین افراد هستند که فلسفه آموخته ،به هیئت حاکم
درمیآیند او مینویسد« :باید آنان را در بسیاری از علوم بیازماییم تا معلوم کنیم که آیا مستعد
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فراگرفتن علوم عالی هستند و یا طاقت آن را ندارند»(افالطون .)374: 1360،در یوتوپیای تامسمور
هم دانشاندوزی و فراگیری علوم ،ارزش ویژهای دارد و همه مشتاق فراگیری علم و دانشاند آنها
«ورود هر که را مهارتی ویژه یا دانشی داشته باشد به کشور خویش خوشامد میگویند و در پیگیری
امور عقلی ،خستگی ناپذیرند»(تامس مور .)10۲-103 :1373،در روزگار غزنویان حضور دانشمندان
برجسته در دربار ،نشان عظمت و شکوه محسوب میشد؛ ازاینرو ،غزنویان به جمع کردن علماء
در دربار خود توجه داشتند؛ امّا عملکرد آنان نشان میدهد که این کار ،یک تظاهر به علم دوستی
بیشتر نبوده است و به دلیل سیاستهای ضدعقل و فلسفۀ غزنویان ،افراد برجستهای؛ مانند ابوسهل
عیسی بن یحیی و ابوعلیسینا برای همیشه از سرزمینهای تحت سلطه غزنویان متواری شدند و
دربار غزنویان از دانشمندان و علماء برجسته به ویژه فالسفه خالی بود .اهمیت علم و دانش برای
حاکم آرمانی از اینروست که دلیل ایجاد اندیشۀ عدالتورزی در وجود حاکم آرمانی ،برخورداری
از دانش و فرزانگی است ،حاکم با تکیه بر آگاهی و خردمندی میتواند عدالت را برقرار کند .در
مدایح شاعران غزنوی نیز ،علم و دانش به همراه عدل از ویژگیهای الزم و ضروری حاکم آرمانی
به شمار میآید ،داد و دانش در ابیات بسیاری درکنار هم قرارگرفتهاند که خود تأییدی بر مالزمت
و پیوستگی آنها در وجود حاکم آرمانی برای اجرای عدالت است؛ بدین گونه که تا علم و آگاهی
وجود نداشته باشد عدالت ،محقق نخواهد شد:
دادگــر شـاهی کــز دانش و دریـافتگی

سخنـی بــر دلـش از مـلـک مـعمـا نشود
(منوچهری)189 ،

تـن او تازه جـوان باد و دلش خرم و شـاد

پیشـۀ او طـرب و مـذهب او دانش و داد
(همان)118 :

گفتم به علم و عدل چنو هیچ شــه بود ؟

گفتـا خبـر بـرابـر بـوده ســت با عیــان
(فرخی)۲73 :1311 ،

به تست علم عزیز و به تست عدل مکین

به تست جود متین و به تست فضل بپای
(همان)۲71 :

علم او دارد جمال و عدل او دارد شرف

فخر او دارد قوام و فضل او دارد عیار
(عنصری)54 :1363 ،
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خــداونـد عــلم و خــداوند عـــدل

خــداونــد ایمــان و یمـن و امــان
(همان)۲34 :

 بنابراین علم است که شاه را شایستۀ حکمرانی میکند و در غیر این صورت ،الیق مهتری وسروری بر جامعه نخواهد بود:
بـــه عـلـــم و ادب پادشــاه زمینـــی

بـــه اصــل و گهـــر پادشـاه زمـانـی
(فرخی) 3۲1: 1311 ،

هــــر عـلم را تمـام کتـابیسـت در دلش

آری به جاهلـــی نتوان کــرد مهتـری
(همان ) 38۲:

ـ فرخی ،سلطان محمد را به دلیل دانایی و عدالت ،الیق جانشینی پدرش سلطان محمود غزنوی
میداند و عنصری سلطان محمود را بواسطۀ برکشیدن لشکر ایمان و مجلس علم ،حقگستر خطاب
میکند:
«پسـر کـه دانـا باشـد بـر از پـدر بخـورد

بـخـاصــه از پـــدر پیـشبیـن دولـتیـار

امیــر عــادل ،دانـاتــرین خــداونـدست

بــزرگــوارتریــن مهـتر و مهیـن سـاالر»
(همان)۲69 :

کشیـد لشکر ایمـان و کـرد مجلس علـم

بســاط نــور بگستــرد شـاه حـقگستــر
(عنصری)71 :1363 ،

 -2-2هیبت
در فرهنگ لغت معین ،ذیل واژه هیبت آمده است« :ترس ،هول ،شکوه و عظمت»؛ البته هر
خوفى را هیبت نمى گویند؛ بلکه خوفى که به سبب بزرگداشت و عظمت و جاللت از کسى برای
انسان حاصل مىشود؛ هیبت نامیده میشود .هیبت ،نمایش قدرت و اقتدار حاکم در ذهن و دیدگاه
افراد جامعه است« .اغلب مورخان از فر و شکوه و هیبت و سطوت شاهان توصیف کردهاند و این
معنی را به تفصیل نگاشتهاند»(رضوانی و ملک زاده .)8۲ :1349،در نظام پادشاهی ایران ،یکی از
ابزار هویت ساز پادشاه ،نمایش هیبت و اقتدار است که عظمت و شکستناپذیری او را به نمایش
میگذارد .شاهان ،برای نمایش و حفظ هیبت ،بسیار تالش میکردند .عوامل متعددی در ایجاد شکوه
و هیبت برای شاه و حاکم نقش داشتند؛ عِدّۀ و عُدّت لشکر  ،تعداد و وسعت کاخها و شمار خدم
و حشم ،همچنین تعداد عالمان و شاعرانی که در دربار حضور داشته و به خدمت میرسیدند از
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عوامل هیبت ساز دربار بودند که سعی وافر محمود غزنوی در جمع کردن شاعران و دانشمندان در
غزنه به همین دلیل بود؛ حتی چهرۀ پادشاه را نیز با گذاشتن تاجهای بزرگ و لباسهای فاخر،
پرهیبت جلوه میدادند .در ایران باستان «شاهان پارس تالش زیادی میکردند تا به هنگام معاشرت
با دیگران ،از زیبایی خیرهکننده تری نسبت به دیگران برخوردار باشند و جالل و شکوه بیشتری را
در ذهن تماشاگران ایجاد کنند .لباس مادی میپوشیدند کفش مادی به پا میکردند؛ سرمه به چشم
میکشیدند و همچنین برای جال و لطافت پوست از بعضی روغنها استفاده میکردند»(گزنفون:1380،
 .)۲34مسئوالن نظامی و امنیتی نیز موظف به حفظ هیبت شاهان در بین مردم بودند .در اندرزنامههای
پهلوی از زبان پادشاهان پیشین به داروغۀ شهر آمدهاست« :پس لباس امن و امان پوشان مردمی را
که در سایه مناند به این که شما ،بری از گناهید و اندکی هم بترسان ایشان را از هیبت و مخافت
من به اینکه بسیار هم بیفتنه نیستند تا به یکبارگی بیدغدغه نباشند از من»(ابن مسکویه:1374،
 .)1۲۲شاهان برای حفظ این هیبت ،سعی میکردند از همنشین شدن طوالنی؛ حتی با فرماندهان و
کارگزاران دوری کنند تا ،شخصیت پرهیبت خود را به شخصیتی عادی و معمولی تبدیل نسازند .در
سیاست نامه آمده است که «پادشاه را چاره نیست از ندیمان شایسته داشتن و با ایشان گشاده و
گستاخ درآمدن که بزرگان و صاحب طرفان و سپاه ساالران را بسیار نشستن ،شکوه و حشمت
پادشاهان را زیان دارد و ایشان دلیر گردند»(نظام الملک.)87 :1364،
 -۱-2-2هیبت و عدالت
یکی از شاخصه های هیبت در وجود حاکم ،هیبتِ عدالت است «پرسیدند که کدام هیبت
نافعتر و سودمندتر است پادشاهان را در پادشاهی ایشان و نفعش عامتر است در رعیتش؟ گفت
هیبت عدالت و نزاهت و دفع قباحت های بدان و اهل فتنه»(ابن مسکویه .)9۲ :1374 ،سعدی هم
در دیباچه گلستان که آرزوی برخورداری خطه شیراز ،از هیبت حاکم عادل را دارد دعا میکند« :ایزد
تعالی و تقدس ،خطۀ پاک شیراز را به هیبت حاکمان عادل و همت عالمان عامل تا زمان قیامت در
امان سالمت نگه داراد»(سعدی)14 :1368 ،؛ البته تحقق عدالت در بین افراد جامعه در صورت عادل
بودن شخص حاکم و تثبیت عدالت در وجود خودش امکان پذیر است و در این صورت است که
هیبت و شکوه حاکم ،بعنوان ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از دستدرازی به حقوق دیگران و
برپایی عدالت در جامعه مؤثر خواهد بود ،بهمن پسر اسفندیار ،اهمیت و لزوم عدالت را اینگونه
گوشزد کرده است« :ملوک به اصالح خود محتاجترند؛ زیرا که رعیت در صالح و فساد ایشاناند؛
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پس رعیت را قوام نیست؛ یعنی استحکام احوال نیست مگر به صاحب رعیت که ملوک باشند و
قوام نیست پادشاهی را الّا به هیبت و هیبت نیست ملوک را الّا به عدالت»(ابن مسکویه.(113:1374،
برای حفظ هیبت پادشاه ،رعایت عدالت ،حتی در پاداش و مجازات ،امری ضروری است؛ زیرا
«خشم بیش از حدگرفتن وحشت آرد و لطف بیحد ،هیبت ببرد نه چندان درشتی کن که از تو سیر
گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند»(سعدی .)136 :1368،بیهقی که از دبیران عصر غزنوی
است به وجود هیبتی که رعیت را از پادشاه بترساند و او را به اطاعت وادارد معتقد است و میگوید:
«او را عدلی و سیاستی باشد سخت تمام و قوی ،نه چنانکه ناچیزکند ،و مهربانی ،نه چنانکه بضعف
ماند و خشم ،لشکر این پادشاه است که بدیشان خللها را دریابد و ثغور را استوارکند و دشمنان را
بِرَماند و رعیت را نگاه دارد و نفس و آرزو ،رعیت این پادشاه است بایدکه از پادشاه و لشکر بترسند،
ترسیدنی تمام و اطاعت دارند»(بیهقی.)155: 1383 ،
هیبت مجلس تو هیبت حشرست مگر

که بود مرد و زن و نیک و بد آنجا یکسان
(فرخی)305 :1311 ،

 -2-2-2هیبت در مدایح عصر غزنوی
حاکم آرمانی ذهنی که در البالی مدایح شاعران دوره نخست غزنوی ترسیم شده است از
هیبت و شکوه و عظمتی برخوردار است که به واسطۀ آن ،توانایی و صالحیت ایجاد جامعۀ آرمانی
مبتنی بر عدالت و دادورزی را پیدا میکند که در ذیل برخی از این ابیات ،انتخاب و ذکر گردیده
است - :هیبت مانع از ایجاد هرج و مرج ،ظلم و تعدی به حقوق دیگران و زیر پا گذاشتن قراردادها
و قوانین اجتماعی میشود .هیبت او نگاهبان و پاسبان رعیت است و از هیبت او کسی را یارای
مخالفت با شاه نیست:
دولــت او در والیـــت کـــارســاز

هیـبــت او بــــر رعیــت پاسبــــان
(فرخی)1۲3 :1311 ،

بـــه هیبــت هــالک تـن دشمنــانی

بـــه چـهـــره چــراغ دل دوستـانــی
(همان)۲45 :

مخـالفــان هــدی را ز بیــم هیبـت تو

چهــار چیــز بجــای چهــار شد بنیــان

بجای عمـر  ،هـالک و بجـای درمان ،درد

بجـای نـاز ،نیـاز و بجــای لهــو  ،احزان
(عنصری)۲۲0 :1363 ،
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بنـام ایـزد چونـان شدسـت هیبـت او

کـه نیست کـس را کــردن خالف او یـارا
(همان)11۲:

هیبتش الـمــاس سخــت را بکفـانــد

چــون بکفــانــد دو چشـم مــار زمــرد
(منوچهری)۲7 :1390 ،

 هیبت شاه نه تنها باعث ایجاد امنیت و آرامش در داخل کشور میشود؛ بلکه باعثمیشود تا در میدان جنگ هم بر دشمنان فائق آید و حاکمان سرزمینهای دیگر را از تجاوز به کشور
منصرف سازد:
« هیبت شمشیر او بر کشوری گـر بگذرد

روی برنایان کند چون روی پیران پر ز چین

هیبتی دارد چنان کاندر مصاف آید پدید

هیبت اندر عقل و هوش و رای مردان رزین»
(فرخی)301 :1311 ،

همی نگون شود از بأس و از مهابت شاه

بـه تـرک خانـۀ خـان و به هنـد رایــترای
(عنصری)۲90 :1363 ،

اگــر ز هیبـت تــو آتشی بـرافـروزنـد

بــرآسمــان بــر ،استارگان شـونـد شـوی
(منوچهری)175 :1390 ،

هیبــت او چنگــل شیـــران درد

دولــــت او سعــــد ابـــد پــــرورد
(همان)۲85 :

خــداونـد عــلم و خــداوند عـــدل

خــداونــد ایمــان و یمـن و امــان
(همان)۲34 :

ـ دیدن چهرۀ پر هیبت و اندام تنومند شاه نیز ،دشمنان را مرعوب میساخت و آنها را از مبارزه
با پادشاه برحذر میساخت:
چــو روی شـاه دیـد ،از هیبـت او

هــزیمــت شــد گــرفتـه دامـن عــار
(عنصری)1۲8 :1363 ،

با بـر و بازوی شاهانه و با فرّ ملوک

هم نکو ران و رکاب و هم نکو دست و عنان
(همان)۲91 :
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 از سوی دیگر ،این طلعت شاهانه ،دوستان و هواخواهان حاکم را مجذوب و متحیر میساخت.چهره و منظر پادشاه به او شکوه و هیبتی شاهانه میبخشید به گونهای که او را برخوردار از فرّۀ
ایزدی میدانستند:
هـر که از دور بدو در نگـرد خـیره شـود

گـویـد این صـورت و طلـعت شاهـانه نگـر

عادت و سیرت او خوبتر از صورت اوست

گر چه در گیتی چون صورت او نیست دگر
(فرخی)137 :1311 ،

ز منظــــرش همــه وقـت فــر یزدانـی

همــی درخشــد ،باد آفریــن بـرآن منظــر
(عنصری)93 :1363 ،

میـــر اجــل مـظــفـــر عـــادل

قــطــب کـــرم نــتیــجــــۀ حـــــری

با چهـــرۀ مـــاه و طلـــعت زهـــره

با زَهــــــره شیـــر و عفــت زهـــری»
(منوچهری)114 :1390 ،

-3نتیجه
با توجه به یافتههای پژوهش ،مدایح شاعران عصر غزنوی ،بیان کنندۀ دیدگاه و نظرات آنها
درباره ویژگی های حاکم آرمانیِ نقش بسته در ذهن آنهاست .هر چند این مدایح پر از مبالغه و
اغراق اند و تناسبی با چهرۀ واقعی ممدوح که عمدتاً امرا و سالطین غزنوی هستند ندارند؛ امّا با
بررسی این اشعار ،ویژگیها و صفات حاکم آرمانی از دیدگاه شاعرِ خردمند ،مشخص میگردد .از
بین این خصوصیات ،دو ویژگیِ عدالت و هیبت اهمیت زیادی دارند و شعرای دوره نخست غزنوی؛
خصوصاً فرخی ،عنصری و منوچهری ،ممدوح خود را به داشتن آن ستودهاند که از بررسی این
ابیات درمی یابیم ،عدالت ورزی حاکم آرمانی ،منبعث از دانش و حکمت اوست و اجرای عدالت،
امنیت و آرامش را در جامعه ایجاد میکند در نتیجۀ مردم به آنجا رومیآورند ،بازارها رونق میگیرد
و خرمی و آبادانی همه جا را در بر میگیرد .هیبت و اقتدار حاکم نیز باعث امنیت داخلی ،جلوگیری
از قانون شکنی و دستدرازی زورگویان به مال رعیّت میگردد و بیگانگان را از تجاوز به قلمرو
پادشاهی باز میدارد .عدالت و هیبت در وجود حاکم آرمانی ،مکمّل یکدیگرند؛ بدینصورت که تا
در وجود حاکم ،هیبت و شکوه و عظمتی وجود نداشتهباشد مردم و رعیت به قوانین و قراردادهای
اجتماعی پایبند نبوده و در پی منافع شخصی خواهند بود و زیادهخواهی آنها باعث تعدی به حقوق
دیگران میگردد؛ در نتیجه عدالت اجتماعی که اساس حکومت آرمانیاست محقق نخواهد شد.

عدالت و هیبت ممدوح در ذهنیت فرخی ،عنصری و منوچهری
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اقتدار و تحکم حاکم در برخورد با بیعدالتی ،هیبت و شکوه او را حفظ میکند و اجرای عدالت را
که استوارترین پایۀ حکومت آرمانی و مهمترین وظیفۀ حاکم آرمانیاست ،ممکن میسازد.
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