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اميرمع ّزﻯ از شاعران بزرگ و مشهور خراسان است كه به ادﺏ عربﻰ ارادت مﻰورزيد؛
به همين دليﻞ بسيارﻯ از مﻀامين شعرﻯ خود را ﭼه بهﺻورت مستقيم و ﭼه بهﺻورت
ﻏيرمستقيم از طريﻖ شاعران پيﺶ از خود ،از ادﺏ عرﺏ اخﺬ كرده و در تعدادﻯ از قﺼايد
خود ،طرﺡ كلﻰ و ساختار عمومﻰ و مﻀامين و تﺼاوير شعرﻯ قﺼايد عربﻰ جاهلﻰ را
رعايت كرده است.
هدﻑ مقالﺔ حاﺿر ،اين است كه با بررسﻰ دو قﺼيده و ابياتﻰ ﭼند از ديگر قﺼايد
اميرمع ّزﻯ ،تﺄثيرپﺬيرﻯ او را از معلّقه امروءالقيﺲ و مﻀامين و مفاهيم و تﺼاوير شعرﻯ
او نشان دهد.
كليدواژهﻫا :ادبيات تطبيقﻰ ،شعر فارسﻰ ،شعر عربﻰ ،اميز مع ّزﻯ ،امرﺅالقيﺲ.
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مقدمه

اميرالشّ عرا ابوعبداﷲ مﺤ ّمدبنعبدالملﻚ مع ّزﻯ نيشابورﻯ از شاعران مشهور و زبانآور

و از فﺼيﺤان نامبردار خراسان است .پدرﺵ عبدالملﻚ برهانﻰ ،شاعر دربار آلﺐ ارسالن

سلجوقﻰ بود كه در هنگام مرگ ،فرزند خود را به سلطان ملﻚشاه سﭙرد.

و پدر من اميرالشعراﻯ برهانﻰ (ره) در ا ّوﻝ دولت ملﻚشاه به شهر قزوين از عالم فنا به
عالم بقا تﺤويﻞ كرد ،و در آن قطعه كه سﺨت معروﻑ است ـ مرا به سلطان ملﻚشاه
سﭙرد .در اين بيت:

من رفتم و فرزند من آمد خلﻒ ﺻدﻕ

او را به خدا و به خداوند سﭙردم

پﺲ جامگﻰ و اجراﻯ پدر به من تﺤويﻞ افتاد ،و شاعر ملﻚشاه شدم (نﻈامﻰ عروﺿﻰ
سمرقندﻯ)66 :1381 ،

با توجه به اينﻜه لقﺐ ملﻚشاه »مع ّزال ّدنيا و ال ّدين« بود ،بنابراين ،به شاعر لقﺐ »مع ّزﻯ«

داد و خود شاعر در قﺼيدهاﻯ كه در ستايﺶ ﺻدرال ّدين مﺤمدبن فﺨرالملﻚ از نوادﮔان

خواجه نﻈامالملﻚ سروده است درباره لقﺐ خويﺶ مﻰﮔويد:
اﮔرﭼه مع ّزﻯ لقﺐ يافتم
ﭼو در مدﺡ تو شعر من معجز است

72

ز سلطان ملﻚشاه آلﺐ ارسالن
مرا معجزﻯ خوان مع ّزﻯ مدان!

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

(مع ّزﻯ ،579 :1385 ،ابيات 25ـ)24

مع ّزﻯ از حيﺚ شاعرﻯ ،خود را جانشين و ميراﺙدار پدر مﻰداند و به اين امر مﻰنازد:
دانم كه اختيار پدر خدمت تو بود

من نيز ﭼون پدر كنم اين خدمت اختيار

(همان ،ﺹ  ،198ﺏ )20

يا:
خسروا ،شاها ﮔر آمد عمر برهانﻰ به سر
جان او هر ساعتﻰ ﮔويد كه اﻯ فرزند من

تا قيامت وارﺙ عمر ﭼنان ﭼاكر تويﻰ
پيﺶ سلطان جهان حﻖ مرا حقور تويﻰ
(همان ،ﺹ  ،606ابيات 12ـ)11

تتبﻊ شعر عرﺏ براﻯ شاعران ايران هميشه يﻚ فﻀيلت مﺤسوﺏ مﻰشده
بهطور كلﻰّ ،

است .به همين سبﺐ بسيارﻯ از شاعران ايران به دانﺶ عربﻰ خود مباهات مﻰكردند و خود
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را با شاعران عرﺏ همسنﮓ مﻰدانستند .مع ّزﻯ نيز به ادﺏ عربﻰ ارادت مﻰورزيد ،آنﭽنان كه
متنبﻰ مﻰﮔويد:
به اقتفا و تﻀمين درباره شاعر نامبردار عرﺏ
ابوطيﺐ ّ
ّ
ﮔفتم ستايﺶ تو بر وزن شعر عرﺏ
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

تقطيﻊ آن به عروﺽ اﻻ ﭼنين نﻜنﻰ
وﻯ اَسفا َيو َم ال ّنوﻯ بَدنﻰ«
»اَبلَﻰال َه َ
(همان ،ﺹ  ،631ابيات 14ـ)13

متنبﻰ است:
كه مﺼراﻉ دوم بيت دوم ،تﻀمينﻰ از بيت زير از ّ
ﺃبلﻰ الهوﻯ اسفا يومالنوﻯ بدنﻰ

الجفن َوال َو َس ِن
جر َ
بين َ
و َف ﱠر َﻕ ال َه ُ

(متنبﻰ 2003 ،م .ﺹ  ،117ﺏ )1

در روز جدايﻰ ،عشﻖ تنم را از اندوه پوشاند و فراﻕ بين پلﻚ و خواﺏ جدايﻰ افﻜند.

مع ّزﻯ در جايﻰ ديگر از ديوان اشعار ،خود را به شاعران عرﺏ مانند كرده است:
هست مع ّزﻯ به دولت تو عجم را

همﭽو عرﺏ را جرير و اخطﻞ و اعشﻰ

و يا در بيت زير خود را برتر از شاعران عرﺏ مﻰشمارد:

بر آفرين سلطان ﭼون من زبان ﮔشايد

(مع ّزﻯ ،634 :1385 ،ﺏ )8

اندر سجود باشد جان جرير و اعشﻰ
(همان ،ﺹ  ،609ﺏ )2

فرخﻰ ،عنﺼرﻯ ،منوﭼهرﻯ ،برهانﻰ ،ﻻمعﻰ و...از ادﺏ
طريﻖ شاعران پيﺶ از خود از قبيﻞ ّ
عرﺏ اخﺬ كرده است؛ بهﮔونهاﻯ كه مﻰﮔويد:

بر عرﺏ هست ز بهر تو عجم را تفﻀيﻞ

كه عجم وﺻﻒ تو كرده است و عرﺏ وﺻﻒ طلﻞ
(پوتا)18 :1382 ،

همﭽنين اسامﻰ شعرا و شﺨﺼيتهاﻯ عرﺏ كه در ديوان مع ّزﻯ آمده ،نشانگر احاطﺔ او

بر ادبيات عرﺏ است:

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

مع ّزﻯ بسيارﻯ از مﻀامين شعرﻯ را ﭼه به ﺻورت مستقيم و ﭼه بهﺻورت ﻏيرمستقيم از
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نتواند به تمامﻰ به مديﺢ تو رسيد

ﮔر بود مادﺡ تو بﺤترﻯ و بو تمام
(مع ّزﻯ ،414 :1385 ،ﺏ )7

كه منﻈور ،ابوعباده وليدبنعبيد (284ـ 206هـ  .ﻕ ).ملقﺐ به بﺤترﻯ و ابوت ّمام

حبيﺐبناوﺱ (231ـ 188هـ  .ﻕ ).از شاعران نامبردار عرﺏ است كه بسيار مورد توجه معزﻯ
و شاعران همروزﮔار وﻯ بودهاند.
يا:

زند در معن و در نعمان نوالﺶ هر زمان طعنه

اﮔر باشد در اين ايام رجعت معن و نعمان را
(همان ،ﺹ  ،9ﺏ )15

كه منﻈور ،ابوالوليدمعنبنزاﺋدهبنعبداﷲ شيبانﻰ و نعمانبنمنﺬر از سالطين آﻝ لﺨم،

فرمانرواﻯ حيره ،ممدوﺡ نابعﺔ ﺫبيانﻰ است و هر دو از بﺨشندﮔان نامبردار عرﺏاند كه به جود

و سﺨا و شجاعت مﺜﻞ بودهاند.
يا:

74

آن بﺨيﻞ اندر سﺨاوت حاتم و نعمان شود

وين پليد اندر فﺼاحت ﮔردد اعشﻰ و لبيد

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

(همان ،ﺹ  ،143ﺏ )24

كه منﻈور حاتم طايﻰ و نعمانبنمنﺬر و ميمونبنقيﺲ ،مشهور به اعشﻰ ،شاعر نامبردار

جاهليت عرﺏ و لبيدبنربيعهبنمالﻚ ،مﻜ ّنﻰ به ابوعقيﻞ از شاعران مﺨﻀرمين است.

امير مع ّزﻯ بسيارﻯ از آيات و مﻀامين قرآنﻰ را به بهترين شﻜﻞ در ديوان خود آورده

است كه همين امر نشانگر تسلﻂ او به قرآن و ادﺏ عربﻰ است:
تا دليﻞ ق ّوت است و تا نشان قدرت است

ريد
ﺤﻜماﷲ ما ُي ُ
َيف َع ُﻞاﷲ مايشا ُء َي ُ
(همان ،ﺹ  ،144ﺏ )1

اﷲ ما َيشا ُء« و » َي ْﺤ ُﻜ ُم ﱡ
كه مﺼراﻉ دوم از دو عبارت » َي ْف َع ُﻞ ﱡ
اﷲ ما ُيري ُد« تشﻜيﻞ شده كه

عبارت اوﻝ از آيه  27سوره مباركه ابراهيم اخﺬ شده است:
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ﻀ ُل ﱡ
ﺖ ﱡ
اﷲ ّ
ِﺖ فِﻰال ْ َحيو ِهًْالدﱡ نْيا َو فِﻰ ْاﻵﺧِ َرهًِْ َو ُي ِ
ﺬين ﺁ َمنُوا ب ِال ْ َق ْولِ الﺜّاب ِ
ِمين َو
ُيﺜَ ﱢب ُ
الظال َ
اﷲال ﱠ َ
يَ ْف َع ُل ﱡ
اﷲ ما يَﺸا ُء.

خداوند كسانﻰ را كه ايمان آوردهاند ،بهواسطه ﮔفتار استوار (كلمه توحيد) در زندﮔﻰ دنيا و
در آخرت پابرجا مﻰدارد ،و نيز خداوند ستمﻜاران را در ﮔمراهﻰ رها مﻰكند؛ و خداوند آنﭽه
بﺨواهد ،انجام مﻰدهد( .قرآن كريم)259 :1385 ،

و عبارت دوم از آيه اوﻝ سوره مباركه ماﺋده اخﺬ شده است:
الﺼيْدِ
ﺬين ﺁ َمنُوا ﺃ َ ْو ُفوا ب ِال ْ ُع ُقو ِد اُحِ لﱠ ْ
ﺖ ل َ ُك ْم بَهي َم ُهًْ اﻻَْن ْ ِ
عام ا ِّﻻ ما ُيتْلﻰ َعلَيْ ُك ْم َﻏيْ َر ُمحِ لﱢﻰ ﱠ
يا ا َ ﱡي َهاال ﱠ َ
َو ﺃَنْت ُْم ُح ُر ٌم ا َِﻥ ﱠ
اﷲ يَ ْح ُك ُم ما ُيريدُ .

اﻯ كسانﻰ كه ايمان آوردهايد! به پيمانها و قراردادهاﻯ خود وفا كنيد( .ﮔوشت) ﭼهارپايان
زبانبسته براﻯ شما كه حالﻝ شمارنده ﺻيد در حاﻝ احرام نيستيد ،حالﻝ شده ،جز آنﭽه
بر شما خوانده مﻰشود؛ همانا خداوند هرﭼه را بﺨواهد ،حﻜم مﻰكند( .همان ،ﺹ )106

يا:
اندر احيا بﺲ بود دست جواد تو جواﺏ

ملﺤدانﻰ راكجا ﮔويند من ُيﺤيﻰ العﻈام

كه مﺼراﻉ دوم از آيه  78سوره مباركه يﺲ اخﺬ شده است:

(مع ّزﻯ ،422 :1385 ،ﺏ )10

س َﻰ َﺧل ْ َقهَُ ،
ﺏ لَنا َمﺜَ َال َو ن َ ِ
ميم.
َو ﺿَ َر َ
ﻗال َم ْن ُي ْح ِﻰالْع َ
ِﻰ َر ٌ
ِظام َو ﻫ َ

شايان ﺫكر است كه مع ّزﻯ همواره شعر فارسﻰ را بر ادﺏ عربﻰ ترجيﺢ مﻰداده است:

نﻈم عجم ز نﻈم عرﺏ خوﺏتر بود

ﭼون لفﻆ پاك دارﻯ و معنﻰ بﭙرورﻯ
(مع ّزﻯ ،628 :1385 ،ﺏ )1

نگارنده درمقاله حاﺿر درﺻدد اين است كه تﺄثيرپﺬيرﻯ امير مع ّزﻯ از معلّقه امرﺅالقيﺲ

ـ شاعر دوره جاهلﻰ ـ را نشان دهد ،از اين رو براﻯ ورود به اين بﺤﺚ ﭼارهاﻯ جز تجزيه و

تﺤليﻞ مﻀامين معلّقه امرﺅالقيﺲ نيست.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

و براﻯ ما مﺜلﻰ زد درحالﻰكه آفرينﺶ را فراموﺵ كرده ،ﮔفت :ﭼه كسﻰ اين استﺨوانها
را زندﮔﻰ مﻰبﺨشد درحالﻰ كه ﭼنين پوسيده و خاكستر شده است( .قرآن كريم:1385 ،
)445
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مع ّرفﻰ معلّقه امروءالقيﺲ

معلقه امرﺅالقيﺲ 81 ،بيت در بﺤر طويﻞ است .ﮔروهﻰ ازجمله زوزنﻰ و خطيﺐ تبريزﻯ

آن را شرﺡ كردهاند و با ديگر معلّقات ﭼندبار به ﭼاپ رسيده و به زبانهاﻯ ديگر مانند ﻻتين

و فرانسه و روسﻰ و فارسﻰ ترجمه شده است.

انگيزﺓ امروءالقيﺲ در سرودن اين قﺼيده ،روز »دارهًْ جلجﻞ« بود كه در آن روز با عنيزه،

دختر عمويﺶ روبهرو شد و امروءالقيﺲ بهشدت عاشﻖ او بود .عنيزه با جمعﻰ از دختران به
سير و ﮔشت آمده بود .امروءالقيﺲ ناقه خود را براﻯ او و دوشيزﮔان همراهﺶ ﺫبﺢ كرد .از

آن پﺲ بود كه او معلّقه خود را كه حاوﻯ ﭼند قطعه است سرود.

امروءالقيﺲ در اين قﺼيده ،نﺨست آن واقعه را شرﺡ مﻰدهد و پارهاﻯ خاطرات خود را

پيﺶ از قتﻞ پدرﺵ نقﻞمﻰكند .قﺼيده مﺬكور مولود عشﻖ او به عنيزه و حرﺹ او به شﻜار

و سفر به بالد مﺨتلﻒ است .اين معلّقه داراﻯ سه بﺨﺶ اساسﻰ است:

توقﻒ شاعر بر اطالﻝ و آثار خانه مﺤبوﺏ و ياد ايام وﺻاﻝ و ﮔريستن او (9ـ)1

وﺻﻒ ماجراهاﻯ عاشقانه خود ،بهويژه در روز »دارهًْ جلجﻞ« (43ـ)10
76

وﺻﻒ آنﭽه بههنگام آوارﮔﻰ و بﻰخانمانﻰ متﺤمﻞشده است ،مانند وﺻﻒ شﺐ (49ـ،)44

وﺻﻒ وادﻯ ﮔرگها (52ـ ،)5وﺻﻒ اسﺐ و شﻜار (70ـ ،)53وﺻﻒ برﻕ (73ـ )71و وﺻﻒ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

سيﻞ (81ـ.)74

معلّقه امروءالقيﺲ از ديگر معلّقات مشهورتر است ،تا آنجا كه عرﺏ بهويژه متقدمان آنها

در ابداﻉ و زيبايﻰ بدان مﺜﻞ مﻰزدند و مﻰﮔفتند »مشهورتر از قفا نبﻚ« و »زيباتر از قفا

نبﻚ«.

ويﮋﮔﻰﻫاﻯ بالﻏﻰ معلّقه امروءالقيﺲ و نظر منتقداﻥ ادبياﺕ عربﻰ دربارﺓ ﺁﻥ

تاريﺦدانان مﻰﮔويند امروءالقيﺲ نﺨستين كسﻰ است كه قﺼايد را با ﮔريه بر آثار بازمانده

خيمهﮔاه معشوﻕ آﻏاز كرده ،نﺨستين كسﻰ است كه با ﻇرافت از عشﻖ سﺨن ﮔفته ،نﺨستين
كسﻰ است كه برخﻰ تﺼاوير دلنشين بهكار برده كه بعدها مورد تقليد ديگران قرار ﮔرفته و
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نﺨستين كسﻰ است كه در وﺻﻒهاﻯ كوتاه پرمﺤتوا (تﺼوير زن ،ﺻﺤنه شﻜار ،وﺻﻒ اسﺐ

و شتر و اسﺐ) زبردستﻰ نشان داده است( .جان مﺤ ّمد)46 :1381 ،

امروءالقيﺲ در توﺻيﻒ شﺐ و اسﺐ و شتر دقت بسيار بهكار برده است و معلوم مﻰشود

كه در اثر كﺜرت سوارﻯ با حركات و رفتار اسﺐ و شتر آشنايﻰ كامﻞ داشته است .هنر شعرﻯ

او مسلما هنرﻯ خداداد بود ،اما مسافرتهاﻯ زياد و معاشرتهاﻯ دايمﻰ قريﺤه او را خوﺏ
پرورﺵ داده و در نتيجه ،شعرﺵ پر از معانﻰ نو شده بود.

خاﺻﻰ دارد و ما ّده تشبيه را از طبيعت
امروءالقيﺲ از ميان ﺻنايﻊ ادبﻰ به تشبيه عالقه ّ

بدوﻯ يا از زندﮔﻰ نوشﺨوارﻯ ل ّﺬتجويﻰ خويﺶ مﻰﮔيرد ودر اشعار خويﺶ به كار مﻰبرد؛
حسﻰ سرﭼشمه مﻰﮔيرد .او كسﻰ است
واقعيت ّ
به همين خاطر ،تشبيهات امروءالقيﺲ از ّ
كه شعر عرﺏ را از وﺻﻒ ﺻﺤرا و حيوانات و ديگر مﻈاهر طبيعﻰاﺵ ﻏنﻰ ساخت و براﻯ

آيندﮔان سفرهاﻯ رنگين ﮔسترد .ﮔويﻰ ساﻝهاﻯ دراز است كه شاعران ريزهخوار سفره ملﻚ
الﻀلّيﻞ هستند.
ّ

به قوﻝ حنا الفاخورﻯ» :شاعرانﻰ كه از امروءالقيﺲ تﺄثير پﺬيرفتهاند دو دستهاند:

بعﻀﻰ مانند عمربنابﻰربيعه در ﺻدر اسالم و ابونواﺱ و ابنالرومﻰ در عﺼر عباسﻰ از

عباسﻰ در ابيات
او الهام ﮔرفتند و برخﻰ ﭼون زهير و طرفه در
جاهليت و بﺤترﻯ در عﺼر ّ
ّ

حتﻰ احمد شوقﻰ ــ شاعر عﺼر نهﻀت ــ پارهاﻯ از ﺻور شاعر جاهلﻰ را عينا در شعر

خود ﮔنجانده است ،مﺜ ً
ال در نمايشنامه منﻈوم كلﺌوپاتراﻯ خود ،در وﺻﻒ سفينههاﻯ جنگﻰ

ﮔويد:

َير سبوﺡ
الم ِ
ﻻ تَرﻯ فﻰ َ
جاﻝ ﻏ َ

» ُمقبِ ِﻞ ُمدب ِ ٍر مِﻜ ﱟر ِم َف ﱟر«
(الفاخورﻯ)69 :1368 ،

حسﻰ سرﭼشمه
خﺼوﺻيات تشبيهات امروءالقيﺲ ،آن است كه از
نﺨستين
واقعيت ّ
ّ
ّ
مﻰﮔيرد ،مﺜ ً
ال ﭼند مورد از تشبيهاتﺶ درمورد اسﺐ عبارتاند از:

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

پراكنده يا در قﺼايد ،اسلوﺏ و تعابير او را تقليد كردند .الب ّته در اين تقليد همه يﻜسان نبودند،
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دري ٍر َكﺨُ
ﺬروﻑ ال َولي ِد ﺃ َم ّر ُه
ِ

وﺻ ِﻞ
َت َتابُ ُﻊ َكفّي ِه بﺨيﻂٍ ُم ﱠ

(زوزنﻰ 1997 ،م ،87 :.ﺏ )58

اسﺐ تيزتﻜﻰ مﺜﻞ بادريسهاﻯ كه كودك با دو دست خود به وسيلﺔ ريسمانﻰ خيلﻰ مﺤﻜم
و دراز آن را بﭽرخاند.

ومشبه از نوﻉ مفرد
حسﻰ است
نوﻉ تشبيه :تمﺜيﻞ ،مرسﻞ و مجمﻞ بوده و طرفين تشبيه ّ
ّ

مطلﻖ و مشب ٌهبه مفرد مقيد است.

مشبه است.
وجه شبه :سرعت و سبﻜﻰ و ﻏرﺽ از تشبيه بيان حاﻝ ّ
لَ ُه َ
بﻰ و ساقا نَعا َم ِه
ﺃيطال َﻇ ٍ

قريﺐ تَتف ُِﻞ
و ﺃرخا ُء سِ ِ
رحان و تَ ُ

(همان ،ﺹ  ،87ﺏ )59

او را كمرﻯ است مانند آهو و ساقﻰ است مانند ساﻕ شترمرﻍ و ﮔردنﻰ است مانند ﮔردن
ﮔرگ و جستوخيز و پرﺵ با دستوپايﻰ است مانند پرﺵ بﭽه روباه( .عسﻜرﻯ:1372 ،
)343

مقيد
نوﻉ تشبيه :بليﻎ و طرفين تشبيه ّ
مشب ٌه به مفرد ّ
مشبه مفرد مطلﻖ و ّ
حسﻰ است و ّ

است.
78

وجه شبه :ﻻﻏرﻯ ـ بلندﻯ و درازﻯ ـ دويدن و پوييدن ـ جهيدن و جهﺶ است .و ﻏرﺽ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

مشبه و مشب ٌه به تشبيه مفروﻕ است.
مشبه است و به اعتبار تع ّدد ّ
از تشبيه ،بيان حاﻝ ّ
م َِﻜ ﱟر

مِف ﱟر

قبﻞ
ُم ٍ

ُمدب ٍر

َمعا

الس ُ
يﻞ مِن َع ِﻞ
ُ
كج ُلمود َﺻﺨ ٍر َح ﱠط ُه ﱠ

(زوزنﻰ 1997 ،م ،84 :.ﺏ )53

اسﺐ من اسبﻰ است كه مﻰشود با آن هم حمله برد و هم فرار كرد .او هم خوﺏ پيﺶ
مﻰرود و هم خوﺏ برمﻰﮔردد و (به لﺤاﻅ سرعت و شتاﺏ) همانند ﺻﺨرهاﻯ ﺻاﻑ و
هموار است كه سيﻞ آن را از سمت باﻻ سرازير كرده باشد.

مقيد
نوﻉ تشبيه :تمﺜيﻞ ،مرسﻞ و مجمﻞ بوده و طرفين تشبيه ّ
حسﻰ است و مشبه مفرد ّ

و مشب ٌهبه مركﺐ است.

وجهشبه سرعت و شتاﺏ و ﻏرﺽ از تشبيه ،بيان حاﻝ مشبه است.

تنين من ُه اﺫا انتﺤﻰ
الم ِ
ّ
كﺄن َعلﻰ َ

تﺄﺛیر
پﺬﻳرﻯ امی
ر
م
ﻌ
ﺰ
ﻯ
ا
ز
ّ
مﻌل
ّقة امروءالقیﺲ

َم َ
روﺱ ﺃو َﺻالي َه َح َ
نﻈ ِﻞ
داك َع ٍ

(همان ،ﺹ  ،88ﺏ )61

پشت هموار و ﺻاﻑ او هرﮔاه كه به سويﻰ برمﻰﮔردد ،انگار سنﮓ مشﻚساﻯ عروسان
يا سنﮓ حنﻈﻞ ساﻯ است.

مشبه به هر دو
نوﻉ تشبيه :مرسﻞ و مجمﻞ بوده و طرفين تشبيه ّ
مشبه و ّ
حسﻰ است و ّ

مقيد است.
مفرد ّ

وجه شبه :ﺻافﻰ و هموارﻯ است و ﻏرﺽ از تشبيه ،بيان حاﻝ مشبه است و به لﺤاﻅ

تع ّدد مشبه ،تشبيه تسويه است.

منﻈم برمﻰخوردّ ،
هركﺲ معلّقه امرﺅالقيﺲ را بﺨواند به عبارات هموار و واژﮔان ّ
داﻝ بر

اينﻜه امرﺅالقيﺲ عنان كلمات را در دست داشته است و نارسايﻰ و خطا بسيار كم است و

اينﻜه ابنسالم ،امرﺅالقيﺲ را در بين شاعران همردهاﺵ بهترين تشبيه آفرين دانسته ،درست
است .معلقه او انباشته از تشبيهات نﻐز است ،آنﭽنان كه امرﺅالقيﺲ را به حﻖ به »ﺻاحﺐ فن

تشبيه« در عﺼر جاهلﻰ بدﻝ مﻰكند .تشبيهات به دنباﻝ هم مﻰآيند و ابنسالم در طبقات،

بﺨشﻰ را به آن اختﺼاﺹ داده است .امرﺅالقيﺲ ﮔويﻰ شعر خالﻰ از تشبيه را شعر نمﻰداند
و از اين رو هر موﺿوعﻰ را كه در معلّقه بدان پرداخته است به زيور تشبيه آراسته است.
براﻯ نشان دادن تﺄثر اميرمعزﻯ از معلقه امرﺅالقيﺲ به موارد زير اشاره مﻰشود:
الﻒ ـ تﺄﺛيرﭘﺬيرﻯ ساﺧتارﻯ

نﻈر مشهور درباره قالﺐ قﺼيده آن است كه اين قالﺐ شعرﻯ در ادﺏ فارسﻰ به تقليد از

قﺼيده عربﻰ پديد آمده است( .مﺤجوﺏ )146 :1372 ،اما شعراﻯ ايرانﻰ قﺼيده را با بيانﻰ

كام ً
ال متناسﺐ با فرهنﮓ ايرانﻰ سرودهاند؛ ﭼنانﭽه قﺼايد رودكﻰ ،پدر شعر فارسﻰ وديگر
شعراﻯ آن عهد ،رنﮓ و بويﻰ كام ً
ال ايرانﻰ و بومﻰ دارد.

اما ويژﮔﻰ خاﺹ قﺼايد اميرمع ّزﻯ آن است كه وﻯ ـ جدا از آن جريان كلّﻰ و عمومﻰ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

(جانمﺤمد)282 :1381 ،
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تﺄثيرپﺬيرﻯ قﺼيده فارسﻰ از قﺼايد عربﻰ ـ در تعدادﻯ از قﺼايد خود ،طرﺡ كلﻰ و ساختار
عمومﻰ قﺼايد عربﻰ جاهلﻰ را بدون تﺼرﻑ ،رعايت كرده و به همين سبﺐ تﺄثيرپﺬيرﻯ او

از ساختار قﺼايد جاهلﻰ از ﮔونهاﻯ ديگر و بسيار ﺻريﺢ و آشﻜار است ،بهنﺤوﻯ كه ﮔاه
بعﻀﻰ از قﺼايد وﻯ را تا مرز استقباﻝ و نﻈيرهاﻯ بر قﺼايد عربﻰ و حتﻰ متنﻰ مترجم پيﺶ

مﻰبرد.

ساختار كلﻰ قﺼايد جاهلﻰ و بدوﻯ را مﻰتوان بدينﮔونه خالﺻه كرد كه شاعر ،دمن و

آثار و ديار يار را توﺻيﻒ مﻰكند و شﻜايت عشﻖ خويﺶ بازمﻰﮔويد و بر رنﺞ فراﻕ و حسرت

ا ّيام وﺻاﻝ مﻰﮔريد .ربﻊ و اطالﻝ را مﺨاطﺐ قرار مﻰدهد و ياران رفته را ياد و به ياد آن
ا ّيام ،تﻐ ّنﻰ مﻰكند.

پﺲ از ﮔريستن بر آثار خانه مﺤبوﺏ ،قﺼد رحيﻞ مﻰكند و مركﺐ خويﺶ ـ شتر يا اسﺐ

ـ را توﺻيﻒ مﻰكند و رنﺞهاﻯ باديهپيمايﻰ شبانه را بازمﻰﮔويد و در نهايت ،شعر را با مدﺡ

ممدوﺡ يا موﺿوﻉ موردنﻈر خود پايان مﻰدهد .اين ساختار كلّﻰ را به عينه در تعدادﻯ از
قﺼايد اميرمع ّزﻯ مﻰتوان مالحﻈه كرد.
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 .1يﻜﻰ از قﺼايد ،قﺼيدهاﻯ است كه با مطلﻊ زير آﻏاز مﻰشود:
اﻯ ساربان منزﻝ مﻜن جز در ديار يار من

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

تا يﻚ زمان زارﻯ كنم بر ربﻊ و اطالﻝ و دمن

اين قﺼيده داراﻯ  56بيت است و مانند معلقه امرﺅالقيﺲ ،با تو ّقﻒ شاعر بر اطالﻝ و آثار

خانه مﺤبوﺏ و يا ا ّيام وﺻاﻝ شروﻉ شده است.
اﻯ ساربان منزﻝ مﻜن جز در ديار يار من ربﻊ
از دلم پرخون كنم خاك دمن ﮔلگون كنم
از روﻯ يار خر ﮔهﻰ ايوان همﻰبينم تهﻰ بر
جاﻯ رطﻞ و جام مﻰ ﮔوران نهادستند پﻰ

تا يﻚ زمان زارﻯ كنم بر ربﻊ و اطالﻝ و دمن
اطالﻝ را جيﺤون كنم از اﺏ ﭼشم خويشتن
وز قد آن سرو سهﻰ خالﻰ همﻰبينم ﭼمن
بر جاﻯ ﭼنﮓ و ناﻯ و نﻰ آواز زاﻍ است و زﻏن
(مع ّزﻯ ،524 :1385 ،ابيات 4ـ)1

مع ّزﻯ در ادامﺔ قﺼيده ،مﺜﻞ معلّقه امرﺅالقيﺲ ،بيتﻰ را به بﻰقرارﻯ خود از فراﻕ معشوﻕ
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اختﺼاﺹ داده است:
از خيمه تا سعدﻯ بشد وز حجره تا سلمﻰ بشد

وز حجله تا ليلﻰ بشد ﮔويﻰ بشد جانم ز تن
(همان ،ﺹ  ،524ﺏ )5

امرﺅالقيﺲ در معلقه خود ،در اين مورد ﮔويد:
تَ َرﻯ بَ َع َراﻻرآم فﻰ َعرﺻاتِها
ين َيو َم تَ َﺤ ﱠم ُلوا
َكﺄنﻰ ﻏَدا َه َالب ِ
ُوقوفا بِها َﺻﺤبِﻰ َعلَ ﱠﻰ َمطِ ﱠي ُهم

َو قِيعان ِها َكﺄنﱠ ُه َح ﱡﺐ ُفلفُﻞ
الﺤ ﱠﻰ ناقﻒ َح َ
نﻈﻞ
لَ َدﻯ َس ُمرات َ
اسﻰ و تَج ﱠمﻞ
َيق َ
ُولون :ﻻ تَ ِهلﻚ َ

(زوزنﻰ 1997 ،م ،64 :.ابيات 5ـ)3

مع ّزﻯ در ادامه ،مﺜﻞ معلّقه امروءالقيﺲ ،ابياتﻰ را به توﺻيﻒ اسﺐ اختﺼاﺹ داده است:
اندر بيابان ُسها كرده عنان دﻝ رها

در دﻝ نهيﺐ اژدها در سر خياﻝ اهرمن

ﮔه با پلنگان در كمر ﮔه با ﮔوزنان در شمر
ﮔه از رفيقان قمر ﮔه از نديمان پرن
بر بيسراكﻰ مﺤملم در كوه و ﺻﺤرا ﮔامزن

هامونﮔداز و كوهوﺵ دﻝ بر تﺤ ّمﻞ كرده خوﺵ

تا روز هر شﺐ باركﺶ هر روز تا شﺐ خاركن

ﭼون باد و ﭼون آتﺶ روان در كوه و در بادﻯ دوان

ﭼون آتﺶ و خاك ﮔران در كوهسار و در َع َطن
(مع ّزﻯ ،524 :1385 ،ابيات 26ـ)22

امروءالقيﺲ درمورد درنورديدن بيابان توسﻂ اسﺐ تيزتﻚ خود ﮔويد:
ﺤات َعلَﻰال َونﻰ
االساب ِ ُ
م َِس ﱠﺢ اﺫا َم ﱠ

ُبار بَ َ
الﻜدي ِد المر ﱠك ِﻞ
اث َ
َرن الﻐ َ

(زوزنﻰ 1997 ،م)86 :.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

پيوسته از ﭼشم و دلم در آﺏ و آتﺶ منزلم
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 .2قﺼيده بعدﻯ ،قﺼيدهاﻯ است با مطلﻊ زير:
ﭼون كرد پيشاهنﮓ را در زير مﺤمﻞ ساربان
بر پشت پيﺶآهنﮓ شد از خيمه شمﻊ كاروان

(مع ّزﻯ ،574 :1385 ،ﺏ )1

اين قﺼيده داراﻯ  27بيت است و مانند معلّقه امرﺅالقيﺲ با تو ّقﻒ شاعر بر اطالﻝ و آثار

خانه مﺤبوﺏ و ياد ا ّيام وﺻاﻝ شروﻉ شده است:

آن ﭼون مه نو كاسته ﭼون ﮔلبن پيراسته

خرم بوستان
همﭽون بهشت آراسته ،روشن ﭼو ّ

ﺻافﻰ تن او نسترن بويا بر او ياسمن

نازان قد او نارون رنگين لﺐ او ناردان

در پاك اندر ﺻدﻑ
آن مايه حسن و لطﻒ ﭼون ّ

ﭼون آفتاﺏ اندر شرﻑ در مهد عالﻰ شد نهان
(همان ،ﺹ  ،574ابيات 4ـ)2
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جان و دلم در تاﺏ شد ﭼشم ترم پر آﺏ شد

آن ماه در جلباﺏ شد اميد ببريدم ز جان
(همان ،ﺹ  ،574ﺏ )5

همﭽنانكه امروءالقيﺲ در معلّقه خود ،بعد از ﺫكر جدايﻰ و ﮔريه بر آثار معشوﻕ خود،

بيتﻰ را به توﺻيﻒ شتر اختﺼاﺹ داده ،مع ّزﻯ نيز در اين قﺼيده به همان شيوه اقدام كرده

است:

كردم سر راه جمﻞ از خون ديده خاك حﻞ
تا همﭽو اشتر در وحﻞ عاجز بماند كاروان

آن نافه دلﺨواه من در زير مهد ماه من

بگﺬشت تيز از آه من ﭼون بر سر آتﺶ دخان

هودﺝ فراز كوه تن در هودﺝ آن سيمين ﺫقن
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من پيﺶ هودﺝ ﮔام زن ﭼون بندﮔان بسته ميان
(همان ،ﺹ  ،574ابيات 8ـ)6

مع ّزﻯ در ادامه قﺼيده ،مﺜﻞ معلّقه امروءالقيﺲ ،در فراﻕ يار ابياتﻰ را به توﺻيﻒ شﺐ و

آوارﮔﻰ و بﻰخانمانﻰ خود اختﺼاﺹ داده است:

تا بر سر راه اﻯ عجﺐ پيﺶ آمدم در تيره شﺐ
ديدم ديارﻯ با تعﺐ مهمانﻰ جان با فﻐان
مار اندر او ببريده دم عقﻞ اندر او ره كرده ﮔم

ﮔور اندر او فرسوده سم از بيم شيران ژيان
(همان ،ﺹ  ،574ابيات 9ـ)1

ﺏ ـ تﺄﺛيرﭘﺬيرﻯ مﻀمونﻰ

تقليد مع ّزﻯ از ساختار شعر بدوﻯ امروءالقيﺲ بهطور طبيعﻰ به وجود مﻀامين مشتركﻰ

ميان شعر او و امروءالقيﺲ منجر شده است كه ازجمله آنها مﻰتوان به موارد زير اشاره

كرد:

(همان ،ﺹ  ،120ﺏ )35

يا:
اسﺐ او كوهﻰ است از پيﻜر كه ﭼون جنبان شود

باد پيﺶ جنبﺶ او كرد نتواند ﮔﺬر

ﮔاه بشتابد ز پستﻰ سوﻯ باﻻ ﭼون سﺤاﺏ

ﮔاه بگرايد ز باﻻ سوﻯ پستﻰ ﭼون مطر
(همان ،ﺹ  :263ابيات 32ـ)31

ابيات مﺬكور يادآور بيت زير از معلقه امروءالقيﺲ است:
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فرﻯ سمند تو كاندر نبرد ﮔردﺵ اوست

ﭼو ﮔاه سيﻞ ز كهسار ﮔردﺵ جلمود
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م َِﻜ ٍر ِم َف ﱟر ُمقبِ ٍﻞ ُمدب ِ ٍر َمعا

الس ُ
يﻞ مِن َع ِﻞ
َك ُج ُلمود َﺻﺨ ٍر ّ

(زوزنﻰ1997 ،م )84 :

يا:
اﻯ ساربان منزﻝ مﻜن جز در ديار يار من

تا يﻚ زمان زارﻯ كنم بر ربﻊ و اطالﻝ و دمن
(مع ّزﻯ 524 :1385 ،ﺏ )1

بيت باﻻ درست هممﻀمون با بيت زير از معلقه امروءالقيﺲ است:
فِقا نبﻚ من ﺫكرﻯ حبيﺐ و منزﻝ

بسقﻂ اللّوﻯ بين ال ّدخوﻝ فﺤومﻞ

(زوزنﻰ 1997 ،م ،63 .ﺏ )1

يا:
ﭼيست آن كوه زمينپيما و باد راهوار
هيﻜلﻰ پوﻻدسم آهوتگﻰ ﻏشﻐاودم
جلوه طاووﺱ دارد ﮔاه جوﻻن در نبرد
خويشتن تازان كند ﮔاه سبﻖ مانند يوز
84

بارهاﻯ ﺻﺤرانورد و مركبﻰ درياﮔﺬر
پيﻜرﻯ پاكيزه ﮔوهر راهوارﻯ شاهوار
با تﮓ ﮔوران بود ﮔاه دويدن در شﻜار
خويشتن درهم كشد ﮔاه حﻀر مانند مار
(همان ،ﺹ  ،261ابيات )1 ،2 ،4 ،5
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ابيات فوﻕ درست ،هم مﻀمون با اين بيت معلّقه امروءالقيﺲ است:
بﻰ َو ساقا نعا َم ٍه
لَ ُه اَيطال َﻇ ٍ

تقريﺐ تتف ُِﻞ
رحان و
ﺃرخا َء سِ ٍ
ُ

(همان ،ﺹ )87

ﺝ ـ تﺄﺛيرﭘﺬيرﻯ تﺼويرﻯ

فرخﻰ،
تﺼاوير شعرﻯ مع ّزﻯ بيشتر مﺄخوﺫ از شاعران پيﺶ از خود ،يعنﻰ عنﺼرﻯّ ،

باتوجه به اينﻜه مع ّزﻯ هيﭻﮔونه تجربه مستقيم از
منوﭼهرﻯ ،برهانﻰ ،ﻻمعﻰ و ...است و
ّ

طبيعت ندارد ،بنابراين بيشترين تﺼاوير شعرﻯ خود را از ﺻور خياﻝ پيشينيان اخﺬ كرده است
و به قوﻝ دكتر شفيعﻰ كدكنﻰ» :اﮔر هريﻚ از تﺼاوير برجسته شعر او را كه تعقيﺐ كنيم،
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فرخﻰ مﻰيابيم و ﮔاه در ديوان
ريشههاﻯ آن را در شعر دوره قبﻞ ،بهخﺼوﺹ در ديوان ّ
منوﭼهرﻯ«.

شايان ﺫكر است كه مع ّزﻯ از ميان ﺻور خياﻝ بيﺶ از حد به تشبيه پايبند است .بنابراين،

اساﺱ شعر او تشبيه است و طرفين تشبيه در بسيارﻯ از تشبيهات مع ّزﻯ مﺜﻞ تشبيهات

حسﻰ است .مانند:
امروءالقيﺲّ ،

ﮔفتم كه :ﭼيست اشﻚ و لﺐ و روﻯ دشمنﺶ؟

ﮔفتا كه :آﺏ معﺼفر و نيﻞ و زعفران
(مع ّزﻯ ،523 :1385 ،ﺏ )31

در اين بيت ،اشﻚ به معﺼفر (بهمعنﻰ زرد يا سرﺥ) و لﺐ در كبودﻯ به نيﻞ و روﻯ به

زعفران تشبيه شده است.

ز هر دو است بدﻝ زلﻒ و ﭼهرهﻯ جانان

ﮔر از بنفشه و ﻻله زمين باﻍ تهﻰ است

(همان ،ﺹ  ،535ﺏ )10

در بيت باﻻ ،شاعر ،زلﻒ جانان را به بنفشه و ﭼهره او را به ﻻله تشبيه كرده است.
ﭼهره و اشﻜم ز تيمار تو شد ﭼون زر و سيم

تا خطاﺏ نام تو منسوﺥ شد بر سيم و زر

شاعر در بيت باﻻ ﭼهره را در زردﻯ به زر (طال) و اشﻚ را در سفيدﻯ و زﻻلﻰ به سيم

(نقره) تشبيه كرده است.

تيﻎ تو شيرﻯ است سرتاسر تنﺶ دندان تيز
رنﮓ نيﻞ و ﮔونهﻯ زنگار دارد در نيام
تير تو ناجور مرﻏﻰ است كز پرواز او

خوابگاهﺶ در نيام و ﺻيدﮔاهﺶ در جگر
معﺼفَر
ﮔيرد اندر جنﮓ رنﮓ زعفران و َ
جان بلرزد در تن ﮔردنﻜشان نامور
(همان ،ﺹ  ،263ابيات 29ـ)27

حسﻰ هستند.
در ابيات باﻻ تمامﻰ تشبيهات ّ
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(همان ،ﺹ  ،363ﺏ )35
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اسﺐ او كوهﻰ است از پيﻜر كه ﭼون جنبان شود

بـاد پيﺶ جنــبﺶ او كــرد نتــواند ﮔــﺬر
(همان ،ﺹ  ،263ﺏ )31

حسﻰ است.
هر دو طرﻑ تشبيه ّ
نتيجه

از مجموﻉ مباحﺚ ،ﭼنين برمﻰآيد كه اميرمع ّزﻯ به ادﺏ عربﻰ ارادت مﻰورزيده و از

اينروﻯ بسيارﻯ از مﻀامين و مفاهيم و تﺼاوير شعرﻯ خود را ﭼه بهﺻورت مستقيم و
ﭼه بهﺻورت ﻏيرمستقيم از طريﻖ شاعران پيﺶ از خود از ادﺏ عرﺏ اخﺬ كرده است.

همﭽنين اميرمع ّزﻯ به دليﻞ احاطه داشتن بر ادﺏ عربﻰ و اشعار شاعران عرﺏ ،از جمله
معلّقه امروءالقيﺲ ،بسيارﻯ از مﻀامين شاعران عرﺏ و مﻀامين و مفاهيم معلّقه او ،مانند

عبور از بوادﻯ ،وﺻﻒ شتر ،ندبه بر اطالﻝ و دمن ،ﺫكر عراﺋﺲ شعرﻯ و امﺜاﻝ اينها را در

ديوان خود آورده است .تسلّﻂ اميرمع ّزﻯ به ادﺏ عربﻰ باعﺚ شده است كه شاعر ،عالوه بر
86

ﺫكر اسامﻰ شعرا و شﺨﺼيتهاﻯ عرﺏ ،بسيارﻯ از آيات و مﻀامين قرآنﻰ را نيز به بهترين
شﻜﻞ در ديوان خود بياورد و همﭽنين بعﻀﻰ از قﺼايد معروﻑ شاعران عرﺏ را در ديوان

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

خود استقباﻝ و تﻀمين كند.

شايان ﺫكر است كه اساﺱ شعر اميرمع ّزﻯ مﺜﻞ معلّقه امروءالقيﺲ تشبيه است و طرفين

حسﻰاند.
تشبيه در بيشترين تشبيهات هر دو شاعر ّ
كتابنامه

پوتا ،داود عمر مﺤمد .1382 .تﺄثير شعر عربﻰ بر تﻜامﻞ شعر فارسﻰ .ترجمﺔ دكتر سيروﺱ شميسا .ﭼاپ
اوﻝ .تهران :ﺻداﻯ معاﺻر.

ادبيات عرﺏ .ترجمﺔ آﺫرتاﺵ آﺫرنوﺵ .ﭼاپ ﭼهارم .تهران :مﺆسسه
جانمﺤ ّمد ،عبدالجليﻞ .1381 .تاريﺦ ّ
انتشارات اميركبير.

الطواﻝ .تعليﻖ و حواشﻰ :عمر فاروﻕ ّ
السبﻊ ّ
الطباﻉ .ﭼاپ دوم.
زوزنﻰ ،حسينبناحمد1997 .م .شرﺡ المعلّقات ّ

بيروت :نشر شركت داراﻻرقم بن ابﻰاﻻرقم.
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ﺿيﻒ ،شوقﻰ .1381 .تاريﺦ ادبﻰ عرﺏ (العﺼر الجاهلﻰ) .ترجمﺔ عليرﺿا ﺫكاوتﻰ قراﮔزلو .ﭼاپ سوم .تهران:
مﺆسسه انتشارات اميركبير.

عسﻜرﻯ ،ابوهالﻝ حسنبنعبداﷲبنسهﻞ .1372 .معيارالبالﻏه .ترجمﺔ دكتر مﺤ ّمدجواد نﺼيرﻯ .تهران:
مﺆسسه انتشارات و ﭼاپ دانشگاه تهران.
ّ

الفاخورﻯ ،ح ّنا .1368 .تاريﺦ ادبيات زبان عربﻰ .ترجمﺔ عبدالمﺤمد آيتﻰ .ﭼاپ دوم .تهران :انتشارات
توﺱ.

قرآن كريم .1385 .ترجمه آيتاﷲ مشﻜينﻰ .ﭼاپ دوم .قم :انتشارات الهادﻯ.

متنبﻰ 2003 .م .ديوان متنبﻰ .شرﺡ الشّ يﺦ ناﺻيﻒاليازجﻰ ،مق ّدمﺔ دكتر ياسيناﻻي ّوبﻰ .ﭼاپ اوﻝ .بيروت:
انتشارات دار و مﻜتبه الهالﻝ.

مﺤجوﺏ ،مﺤ ّمدجعفر .1372 .سبﻚ خراسانﻰ در شعر فارسﻰ .ﭼاپ اوﻝ .تهران :انتشارات فردوﺱ.

مع ّزﻯ ،مﺤمدبنعبدالملﻚ .1385 .كليات ديوان .مقدمه ،تﺼﺤيﺢ و تعليقات مﺤمدرﺿا قنبرﻯ .ﭼاپ اوﻝ.
تهران :انتشارات ز ّوار.

نﻈامﻰ عروﺿﻰ سمرقندﻯ ،احمدبنعمربنعلﻰ .1381 .ﭼهار مقاله .تﺼﺤيﺢ مﺤ ّمد قزوينﻰ ،به كوشﺶ دكتر
مﺤمد معين .ﭼاپ دوم .تهران :انتشارات زوار.
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