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100  

  ي جاهلی دورهتأثّر امیر معزّي از معلّقات و اشعار 
  1احد پیشگر

   2ثریا کریمی

  :چکیده 

ي ازشاعران استاد نامبردار خراسان است که به ادب عربی ارادت  مضامین شعري خود ورزید، به همین خاطر بسیاري از  یمامیر معزّ
ازاین روي امیر .را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ازطریق شاعران پیش از خود از ادب عرب اخذ کرده است 

ی وساختار  عمومی ومضامین وتصاویرشعري قصاید عربی جاهلی را رعایت نموده است ي درتعدادي از قصاید خود طرح کلّ   .معزّ

قات و اشعار هدف مقاله ، این است ک ي، تأثیرپذیري او را از معلّ   .ي جاهلی نشان دهد دورهه با بررسی چند قصیده از امیر معزّ

  

  

قات، اشعار :  کلید واژه ها ي ، معلّ   .ي جاهلی، مضامین و تصاویر مشترك دورهادبیات تطبیقی ،شعر فارسی،شعر عربی ، امیر معزّ

                                                        
ق اردبیلی   - 1   عضو هیأت علمی دانشگاه محقّ

ات فارسی   -2 کارشناسی ارشد زبان و ادبی  
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  مقدمه

ي نیشابوري از  ي . شعراي نامبردار زبان پارسی است که منتسب به دربار ملکشاه سلجوقی بودامیرالشّعرا معزّ یکی از مضامینی که معزّ
ی تتبع شعر عرب براي شاعران ایران همواره فضیلتی محسوب  .تحت تأثیر آن است ادب عرب در این دوره است شده  یمبه طور کلّ

. بی خود مباهات کرده و خود را با شاعران عرب همسنگ دانسته اند است ، به همین خاطر بسیاري از شاعران ایران به دانش عر
ي نیز به ادب عربی ارادت  ی  یممعزّ ب متنب گوید  یمورزید ، آنچنان که به اقتفا و تضمین از شاعر نامبردار عرب ابو طی:  

  یتقطیع آن به عروض الّا چنین نکن                         گفتم ستایش تو بر وزن شعر عرب

نی «      مستفعلن فعلــــن مستفعلن فعلن    د النَّوي ب ومي اَسفاً ی وی اله بلَ   »اَ

یات(   )631، 1385: کلّ

ی است  م تضمینی از بیت زیر از متنبم بیت دوکه مصراع دو:  

نی د النَّوي ب ومفاً یي اَس وی اله نِ    أبلَ سالو فن و ینَ الج جرُ بقَ اله   و فَرََّ

  )117، ص  2003: دیوان (                                                                                                  

  .در روز جدایی عشق تنم را از اندوه پوشاند و فراق بین پلک و خواب جدایی افکند: معنی بیت 

ي در جایی دیگر از دیوان اشعار ، خود را به شاعران عرب   :مانند کرده است  معزّ

ي به دولـــــت تو عجم را   همچو عرب را جریر و اخطل و اعشی    هست معزّ

یات (                                                                                 )634،  1385: کلّ

  :و یا در بیت زیر خود را برتر از شاعران عرب می شمارد 

  اندر سجود باشد جان جریر و اعشی    من زبان گشایدبر آفرین سلطان چون 

  )609: همان (                                                                                      

الع و تأثیر پذیري وي از این اشعار است ي به معشوقکان عرب نشانگر اشراف و اطّ   :اشارات معزّ

لمیتابه سالمت به حلّه  خلد شدازخرّمی چوجنّت مأوي  آمدس. . .  

  بازبه مجنون رسیده دلشده لیلی  بازبه لیلی رسیده دلشده مجنون

  . . .باد همه شادي و سالمت سلمی  سلمی با ما سالم کرد به خوشی

  )633، 1385: همان(                                                                                           

  :یا
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  درعرب قصۀ سعدي و حدیث سلمی  تو چنانک حدیث من و عشق هست درعجم

  )625: همان(                                                                                                 

ي به وصف اطالل و دمن شاعران عرب اشاره کرده   :معزّ

  اي غزالی که سزاوار ســــرودي و غــــزل  ازتو زند حور مثلکه به حسن  نگاري اي

  است وعرب وصف طلل عجم وصف توگفته که  برعرب هست ز بهرتوعجم را تفضیـــل

  )404: همان(                                                                                                    

  :یا

  زنعت توست دراوصاف تومرا انشی  انشاي شاعران عربگرازطلل بود 

  به از فسانۀ سعدي و قصۀ سلمی  سعادت توصفت کردن وسالمت تو

  )629: همان(                                                                                                     

  

ي آمده ، نشانگر احاطه ي او بر ادبیات عرب است هاي عرب که  یتشخصهمچنین اسامی شعرا و    :دردیوان معزّ

  گر بود مادح تو بحتري و بو تمام      نتواند به تمامی به مدیح تو رسید 

  ) 414:همان (                                                                                     

  :یا 

  وین پلید اندر فصاحت گردد اعشی و لبید  نعمان شودآن بخیل اندر سخاوت حاتم و 

  ) 143: همان (                                             

ي بسیاري از آیات و مضامین قرآنی را به بهترین شکل در دیوان خود آورده که این نشانگر تسلّط او به قرآن و ادب عربی  امیر معزّ
  :باشد یم

ظام    اد تو جواباندر احیا بس بود دست جو حییِ العن یملحدانی را کجا گویند م  

  ) 422:همان ( 

  :سوره ي یس اخذ شده است  78که مصراع دوم از آیه ي 

 » میمر ی ه و ظام حییِ العن ی قالَ م ، لقَه ی خَ نَس الً و نا مثَ رَب لَ   .»و ضَ
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بخشد در حالی که  یمچه کسی این استخوانها را زندگی : ه ، گفت و براي ما مثالی زد در حالی که آفرینش را فراموش نمود( 
  ) 78، آیه ي  445، 1385: قرآن کریم . )    ( چنین پوسیده و خاکستر شده است 

ي همواره شعر فارسی را بر ادب عربی ترجیح نهاده است    :شایان ذکر است که معزّ

  معنی بپروريچون لفظ پاك داري و     نظم عجم ز نظم عـــرب خوبتر بود

یات (    )628،  1385: کلّ

ي از میان صورخیال بیش از حد به تشبیه پایبند است  بنابراین اساس شعر او تشبیه است و طرفین تشبیه در بسیاري از تشبیهات . معزّ
قات و اشعار  ي مثل تشبیهات معلّ ی است  دورهمعزّ مانند . ي جاهلی ، حس :  

ر و نیـــــل و زعفــــران: گفتا که               دشمنش؟چیست اشک و لب و روي : گفتم که  فَ آب معص  

  ) 523: همان (

  . و لب در کبودي به نیل و روي به زعفران تشبیه شده است ) به معنی زرد یا سرخ ( در این بیت اشک به معصفر

  ز هر دو است بدل زلف و چهره ي جانان    گر از بنفشه و الله زمین باغ تهی اســـت 

  ) 535: همان ( 

  . در بیت فوق شاعر زلف جانان را به بنفشه و چهره ي او را به الله تشبیه کرده است 

قات و اشعار  ي را از معلّ ي جاهلی نشان دهند ، لذا جهت  دورهنگارندگان در این مقاله در صدد این هستند که تأثیرپذیري امیر معزّ
قات و اشعار    .     ي جاهلی نیست  دورهورود به این بحث چاره اي جز تجزیه و تحلیل ساختار و مضامین معلّ

  

  ي جاهلی دورهمعلّقات و اشعار 

قان بر چند  قات کلمه اي است که راویان و محقّ و شماره و اصحاب ي جاهلی اطالق کرده اند و در تسمیه  دورهي ممتاز  یدهقصمعلّ
  . و روایت این قصاید اختالف دارند

قان گفته اند یهتسمي وجه  درباره قات، بعضی از محقّ ت داده اند و  یدهقصي جاهلی به چند  دورهاعراب : ي این قصاید به معلّ ی ي اهم
آویزان کرده اند، و  -که در زمان جاهلی نیز مقدس بوده است -ي کتانی مصري نوشته و در کعبهها پارچهآنها را با آب طال روي 

قان منکر آویزان کردن این قصاید شده اند   . بعضی دیگر از محقّ

قات گفته شده،  قات قدیمی ترین و مشهورترین قصاید عربی است، و به این قصاید همچنان که معلّ بع الطّ«به هر حال، معلّ و » والالس
بات« و چند لقب دیگر نیز گفته شده است» المشهورات«و » المذه .  

قات را هفت قصیده و بعضی دیگر آنها را هشت و برخی ده قصیده دانسته اند خان، معلّ بعضی از راویان و مور .  
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ی قصاید جاهلی و بدوي را  پردازد و شکایت  یمو دیار یار توان بدین گونه خالصه کرد که شاعر به ذکر دمن و آثار  یمساختار کلّ
ام وصال  یمعشق خویش باز  دهد و یاران رفته را یاد و  یمربع و اطالل را مخاطب قرار . گرید یمگوید و بر رنج فراق و حسرت ای

ی  ام ، تغنّ یا شتر  –کند و به توصیف مرکب خویش  یمپس از گریستن بر آثار خانه ي محبوب قصد رحیل . کند  یمبه یاد آن ای
گوید و نهایتاً شعر را با مدح ممدوح یا موضوع مورد نظر خود پایان  یمي بادیه پیمایی شبانه را باز ها رنجپردازد و  یماسب ، 

  .دهد یم

ه ي تشبیه را از طبیعت بدوي  دورهشاعران  ی دارند و ماد قات از میان صنایع ادبی به تشبیه عالقه ي خاص ي جاهلی و سرایندگان معلّ
ي  دورهبرند ، به همین خاطر تشبیهات شاعران  یمزندگی نوشخواري لذّت جویی خویش گرفته،  در اشعار خویش به کار یا از 

ی سرچشمه  ت حسگیرند یمجاهلی از واقعی.  

  : ي امروءالقیس گویاي این مطلب است معلقهتشبیهات زیر از 

رَصاتها          رَ االَرآمِ فی ع عري ب لفُلُو قیعــانها   تَ نَّه حــب فُ   َکـأَ

قات العشر(    ) 2003،59: شرح المعلّ

  .بینی  یمپشکل آهوان سفید را در جلوي آن خانه و دور و بر آن مثل دانه ي فلفل : معنی بیت 

ی است و مشبه و مشبه به هر دو مفرد مطلق : نوع تشبیه  باشند یممرسل مجمل و طرفین تشبیه حس.  

  .باشد یمي مدور به جا مانده ، و غرض از تشبیه بیان حال مشبه ها هنشانوجود : وجه شبه 

ینِ یـــوم تَحملوا      الب ی غَـــداه نّ نظَلِ  کَاَ ح فناق ی الح راتمدي س   لَ

  )59: همان ( 

در چاشتگاه روز جدایی زمانی که بار بر شتران نهادند و عزم سفر کردند من نزدیک در ختچه هاي خاردار آن محلّ ، : معنی بیت 
  ).ریختم  یمبی اختیار اشک .( مثل اینکه شکافنده ي حنظل بودم 

به به هر دو: نوع تشبیه  ی است و مشبه و مشّ به حس  هبه عقلی و مشب د  مرسل مجمل و مشّ باشند یممفرد مقی.  

: دراسته و نقد فی مسائل بالغیه هامه .( باشد یمکثرت غم و اندوه و گریه و زاري ، و غرض از تشبیه تقریر حال مشبه : وجه شبه 
  )225 - 226، صص  1365

نهِما       م سکالم عتا َتضَو ذا قامنفُلِ  ا با جاءت بِریا القَرَ الص نسیم  

قات العشرشرح المع(   )60،  2003:لّ

شد مثل اینکه باد آهسته ي صبا بوي خوش قرنفل را  یمخاستند بوي مشک از آنان پراکنده  یموقتی آن دو زن بر : معنی بیت 
  .آورده و پراکنده کرده است

د : نوع شبه  به هر دو مفرد مقی هه و مشبی است و مشب باشد یمبلیغ و طرفین تشبیه حس.  
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  .خاستن توأم با انتشار و خوشبویی ، و غرض از تشبیه بیان حال مشبه است  بر: وجه شبه 

  

  تأثّر امیر معزّي از معلّقات

ي از ساختار و مضامین و تصاویر شعري شاعران  ي جاهلی، به طور طبیعی به وجود مضامین مشترکی میان اشعار  دورهتقلید امیرمعزّ
قات منجر شده است   .او و سرایندگان معلّ

ي به شیوهیکی  ي شعراي عرب با ذکر فراق معشوق و گریه بر اطالل و دمن دیار یار، داد سخن داده، این  از این قصایدي که معزّ
  :قصیده است

  تایک زمان زاري کنم بر ربع و اطالل و دمن  اي ساربان منزل مکن جز در دیار یار من

ات(                                                                                                        ی   )524: کلّ

  :یا 

  ز دروازه بیرون مبر کاروان  یک امشب ز بهرمن اي ساربان

  )577: همان(                                                                                                      

  :                                                                                               یا

  . . .کاروان شمع  پیش آهنگ شد ازخیمه  پشتبر   را در زیر محمل ساربان  آهنگ کرد پیش چون

  آن ماه درجلباب شــــد امیـــد ببریدم ز جان            جان ودلــــم درتاب شدچشم ترم پرآب شد

  )574: همان(                                                                                                       

قات با عنوان گریه بر آثار برجاي مانده از معشوق استکه    :اقتباسی از مضامین سرایندگان معلّ

زل بک من ذکري حبیبٍ و منَ فا نَ لِ  ق خُولِ فَحوم ینَ اَلد الّلوي ب قط بِس  

م یعف رسمها قراط لَ فَالم حتُوض نوبٍ و شمال  فَ ن جتها م ج ما نَسل  

قات العشر(                                                                  )59ي امروء القیس،  معلقه، 2003: شرح المعلّ

 ةهمسفران ، لحظه اي درنگ کنید ، تا به یاد یار سفر کرده و سر منزل او در ریگستان میان دخول و حومل و توضح و مقرا: معنی
قات سبع .(ها و خاکستر اجاقهایشان را نزوده است یمهخهنوز وزش بادهاي جنوب و شمال ، آثار روزگاران گذشت و . بگرییم  : معلّ

  :یا).  13، 1371

رقَۀِ    ثَهمد ب رالید  لخولۀَ  اَطــاللٌ   بِ فی ظاه، باقی الوشمِ لُوح کَ   تَ
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یهم طَم ی قوفاً بِها صحبی،علَ قـــولونَ  و ک : ی التَهللَّد تَج و، اَسی  

قات العشر(                                                              )105ي طرفه بن العبد،  معلقه، 2003: شرح المعلّ

یارانم با اشترانشان مرا در میان . در سنگالخ ثهمد ، آثار خیمه و خرگاه خوله مانند خالهایی بر پشت دست نمایان است: معنی
قات سبع (!خود را از غم هالك مکن ، شکیبا باش: و گفتند گرفتند    ) 31، 1371:معلّ

  :یا

ی ال یها،فَاَبک ف دت ي من عهِ ؟  الاَرکَاء الب رُد مای و ،   یـــوم دلهاً

قات العشر (                                                                  لّزه ،  ي معلقه :شرح المعلّ 317حارث بن ح (  

ا کدام گمشده را اشک به صاحبش . گریم  یماکنون در این میعاد گاهها نشانی از او نیست ، من حیران و سر گشته زار زار : معنی ام
قات سبع . (برگردانده است    ). 119، 1371:معلّ

  :کند و امثال اینها؛ که این اشک شاعر از هجران معشوق جریان آبی را جاري می

رُوب ما سهمعد ینــاك ع    یب یهِــمــا شُع نَّ شَأنَ  کَأَ

، ممعنٌۀٌــهیوا ینٌ عـوب    ، أَو مونَها، لُهد ، ن هضبۀٍ م 

طنِ وادب ، بِ لَـــــــج یب    اَو فَ قَس ، هن تَحتم ، اء ِلمل 

خلٍ الِ نَ دولٌ فی ظلَ و جا    کُوب س ، هن تَحتم ، اء لمل  

قات العشر (                                                             )   431-432: ي عبید بن االبرص  معلقه :شرح المعلّ

روان است و مجراي اشکشان مانند مشک پاره شده است و مجراي اشکشان مانند مشک پاره ) چشمهایم (اشک چشمهایت : معنی 
یا آن اشک ، مانند . باشند ها درهشود که در پایین آن  یمشده ي پوسیده است و یا اشکشان مانند آبی است که از کوهی سرازیر 

ه اي که در پای یا مانند رودي کوچک است که آب آن در سایه ي . ین آن صداي جریان آب شنیده شودرودي است در داخل در
  ).             297، 1378: شرح معلّقات دهگانه . (نخلستان جاري باشد 

ي نیز دریاي اشک را از هجر یارش اینگونه به تصویر می   :کشد معزّ

 زچشمـــم رسد همرهان را زیان گر امشب درنگی نباشد تورا

 که دریا شدست از دو چشمم روان کشتی بود کاروان را نیاز به

یات، (                                                                                       )577: 1385کلّ

  :یا
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  اطالل را جیحون کنم ازآب چشم خویشتن           گلگون کنم خاك دمن کنم پرخون ربع ازدلم

 )524: همان(                

  :کنند و این حرکت و جدایی از معشوق شب هنگام مقدمات آن آماده شده و بامدادان حرکت آغاز می

  جستم از آن ویران به درازقافله جستم نشان  روزازکوه سر برزد به میناگون سپر صبح چون

  آمـــــد به گوش من نهاناز دور آواز جرس   وخس برخاك شدم  پویان هیچکس  برره ندیدم

  اي دیـــــدم جوان فرخنده فخرماه را بر باره  برهم دریدم راه را دریافتــم دلـــــخواه را

  )574: همان(                                                                                                  

قات واشعار دوره ي جاهلی نیز ، اغلب زمان حرکت و جدایی معشوق از هاي به  یبررسشایان ذکر است که طبق  عمل آمده در معلّ
  :عاشق بامداد است 

نَّ حدوج الما ، من دد غُدوةًلکیۀکَأَ فبِالنَّواص ، ینٍ ف ا س لَای  خَ

قات الع(                                                                      )105ي طرفه بن العبد،  معلقه: شرشرح المعلّ

هاي بزرگی بود که  یکشتي محبوب مالکی بر پشت اشتران راهوار بر پهناي وادي دد ، شبیه به ها کجاوهبامداد جدایی ، : معنی 
قات سبع . (رقصان بر روي دریاي بیکران به راه افتاده باشد   ).  31،  1371: معلّ

  :یا 

حملوا  ی غَـــداه البینِ یـــوم تَ نظَلِ        کَاَنّ ح ف ناق ی الح رات ملَدي س  

قات العشر(   ) 59امروء القیس ،  ي معلقه: شرح المعلّ

در چاشتگاه روز جدایی زمانی که بار بر شتران نهادند و عزم سفر کردند من نزدیک در ختچه هاي خاردار آن محلّ ، : معنی بیت 
  ).ریختم  یمبی اختیار اشک .( اینکه شکافنده ي حنظل بودم مثل 

ي ذکر جایگاه معشوق است که بعد از ترك او جایگاه وحوش  قات و شاعران دوره ي جاهلی توسط معزّ ر دیگر از معلّ مضمون متأثّ
  :شده است

  وطنرا  شدکوف وکرکس رامکان روبه  شدگرگ و  آنجا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان

یات (                                                                                                       )1385،524: کلّ

قه ي خود ، در این مورد گوید   : لبید بن ربیعه در معلّ

یار الد ت فَ ها: عقاملُّها فَمحه  مجام رِ دغَــــولُها ، فَ ب ،تَأَ نی ابِم  
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ي رسمها رّ انِ ع ی ی سالمها  فَمدافع الرّ حنَ الوکَما ضَم، قاً لَ   خَ

قات العشر(                                                                                                  )191: شرح المعلّ

تی و همیشگی یار در منی محو و زایل شده و زمینهاي پست و بلند آن دیار ، جاي وحوش گردیده است : معنی . آثار منزل گاه موقّ
ه ي ریان هم ، از انسان خالی و جاي وحوش شده است و سیل آثار آن را زدوده و روشن کرده است ، نه آنکه با  یلمس هاي در

  . گویی نقوش کتابتی است که در سنگها باقی مانده استمرور زمان از بین رفته باشد ، 

ي است قات و معزّ   :وصف معشوق از دیگر توصیفات مشترك معلّ

هات ، الّا لثَ یاةُ الشَّمسِ ا ته قَ س دثما یه بِ کدم علَ م تَ  أُسف و لَ

ا هاء ت رِد ،  و وجه کَأنَّ الشَّمس حلَّ ی اللَّونِ ق ، نَ یه ددعلَ تَخَ م ی  لَ

قه ي طرفه بن العبد ، : همان(                                                                                         ) 107معلّ

گویی دندانهاي سپیدش از نور خورشید مایه داشت و تا درخشندگی دندانهایش افزون نماید ، دندان به چیزي فرو نکرده و : معنی 
رخسار او چنان است که گویی آفتاب بر آن نقاب نور افکنده است و صورتش صاف . ي آبدارش را به سرمه سیاه کرده است ها لثه

قات سبع. (و لطیف است    ). 32،  1371:معلّ

ي در این مورد گوید    :امیر معزّ

م را کسی ندیده به هم به روي و موي نگارم نگاه باید کرد    اگر ضیا و ظُلَ

م م شگفت نماید کشیده گرد ضیا ظُلَ  ضیا بدیع نماید نهفته زیر ظُلَ

ات(                                                                                              ی   )411، 1385: کلّ

  :یا 

 تن که هست بدر زمین آن نگار سیمین زمین ز چهرة او روشن است پنداري

  )533: همان(                                                                                             

  :                                                                                         یا 

 در ایمان کفرست کیدرظلمت ی یکی نورست آن عارض زلفین والله نیست آن بنفشه نیست

  )480: همان(                                                                                               

ي ، توصیف بخشندگی ممدوح است و در بیت زیر نابغه ي ذبیانی  یکی دیگر از توصیفات مشترك شاعران دوره ي جاهلی و معزّ
  :فرات تشبیه کرده است بخشندگی نعمان را به 
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یب نافلَۀٍ س نه م داَجو ، بِ د یوماً ، دونَ غَ  و لَا یحولُ عطاء الیومِ

قات العشر(                                                                                              ) 404:  شرح المعلّ

شود  ینمبخشنده تر از نعمان نیست و بخشش امروز او مانع بخشش فرداي او ) هرگز ( فرات با آن صفات هم در هیچ روزي : معنی
 ).بخشد  یمیعنی نعمان همیشه بخشنده است و زیاد . ( 

ي نیز بخشندگی ممدوح را به دریا و فرات و دجله و جیحون و نیل و سیحون همانند کرده است   :و معزّ

    نیل وسیحون وفرات ودجله وجیحون روان او درجهان ازبخشش هست دریاکه آن تچیس

یات(                                                                                                 )450، 1385:  کلّ

  : یا 

    و من فقیربحر گفتا نی کجا هست او غنی  بحر را گفتم توانی بــود در بخشش چنو

    هرکجـابحري است پیش اونمایدچون غدیر درصفت بحر غزیرست او که از روي قیاس

 گر رود دجله همــــه ساله سوي بحر غزیر رفتن بحر غزیر امسال ســـوي دجله بود

  )324: همان(                                                                                                 

  :یا 

    به گاه بخشش او بیخ شــــاخ را چــــاکر فرات ودجله وجیحون ونیل وسیحون است

  )349: همان(

ي و شاعران  قه ي از دیگر تصاویر و مضامین مشترك اشعار معزّ قه سرا ، خوشگذرانی و میگساري است ، و در بیت زیر از معلّ معلّ
 :لبید بن ربیعه ،  از شراب خالص و مرغوبی سخن رفته که نوشیدن آن با صداي ساز عود همراه است

بوحِ صا یۀٍبِص ذبِ کَرِفِ ج هــــا ینۀٍ، وإبهـــام تَّرٍ تَأتالُه ـــوبِم 

قات العشر(                                                                                               ) 200: شرح المعلّ

ع گرفته  یمبا نوشیدن و سر کشیدن شراب خالص صبحگاهی و نواختن کنیزك عود نواز که با انگشت خود آن را : معنی  نوازد تمتّ
قاتشرح م. (و لذّت برده ام    ). 152،  1382:سبع  علّ

ي نیز  ی کرده و میگساري او قرین عود نوازي است ممعزّ   :یرا آب حیاتی تلقّ

 چــــــرا شــراب نپیمایی و نسازي عود ز بهر عید نگارا همی چه سوزي عود

    که من بسوختم از هجر تو چو زآتش دود بساز عود و بده یک شراب وصل مرا
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 که نیست باده چــــو آب حیات ناموجود آب حیات چرا به من ندهی بادة چو

یات(                                                                                             )119: کلّ

قات وصف مرکب  ي و معلّ   :است ) اسب یا شتر ( یکی دیگر از مضامین و تصاویر مشترك در اشعار معزّ

یطال  ،وساقا نَعامۀٍلَه اَ بیٍ رحانٍ وتقریب تنقُلِ  ظَ ساء ارخَ و  

قات العشر(                                                                         قه ي امروء القیس ، :  شرح المعلّ   ) 68معلّ

قات. (به جهیدن روباه بچه ماند یش به ساق شتر مرغ ، گریزش به گریز گرگ و جهیدنشها ساقکفلش به کفل آهو ، : معنی   معلّ
  ). 17،  1371:سبع 

ي در این مورد گوید    :معزّ

  باره اي صـــحرانورد و مرکبی دریا گذر                چیست آن کــوه زمین پیما و باد راهوار

  پیکري پاکیزه گوهر راهواري شاهــــوار      هیکلی پوالد سم آهــــو تگی غشغاودم

  با تگ گوران بود گاه دویـــدن در شکار    دارد گاه جوالن در نبردجلوه ي طاووس 

  خویشتن در هم کشد گاه حضر مانند مار    خویشتن تازان کند گاه سبـــق مانند یوز

یات (   ) 261:کلّ

  :یا

     جستن هم چوسگ دردامن صحرا روان هنگام  برده سبق ازبادتک آکنده زان پـــــوالد رگ

  ازتیرها مژگان او از نوك سوفارش دهــــــان  از عاج تر دنــــــدان اوافزون زکُه کوهان او 

  چوخوارزمی کمـان چو بلغاري سپرگردن لعلش  کوشش نگرخرماي تـر دنبش به سان نیشکر

     مهرشرف برشانه گه داغ دول بـــــــرگرد ران  او سیه سرمه چشم  گرد مه بی به سان پشتش 

  ساقش قضیــب خیزران درچابکی چون سامري  مهارش مشتـري همچوندري  کبک رفتارچون

  گه زیرخایدگه زبرازلفج صـــــابونش چکـــان  درگامــــــش ازنشوا اثرآنگاه ازاُشنان تـــر

  ) 575: همان (  

ك اسب را اینگونه به تصویر کشیده است   :امروءالقیس بادپایی و بزرگ هیکلی و سرعت و تحرّ

نَاتها کُ یــرُفی و ي،والطَّ د غتَ قَداَ یکَلِ  و هد االَوابِ قَیــــد ـــــرِدنج بِم     
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رٍمعاً لٍ مـــــــــدبِ قبِ رٍّم فَ رٍّم کَ لِ  من عیلُ م الس طَّه خرٍحصود لمکَج..     

هزاماشٍ کَأَنّ اهتی بلِ ج ی الذِّ لَ لِ  عرج م غَلی همــیح یه ف ذاجاشا    

قات العشر(                                                                             ) 67 -68:  شرح المعلّ

نشستم و به شکار  یمبسا بامدادانی که هنوز پرندگان در آشیان غنوده بودند و من بر اسب باد پاي کوه پیکر وحشی شکنم : معنی 
کرد و در این حال به صخره اي عظیم می  یمآورد ، پشت  یمنشست ، روي  یمتاخت ، پس  یماسبم در یک لحظه پیش . رفتم  یم

ك است ، و وقتی که در دویدن گرم . مانست که سیلی کوهکن از فراز به نشیب پرتاب کند شود ،  یمبا این که الغر است ، پر تحرّ
  .                  صداي دویدنش مانند صداي جوشش دیگ است 

ي    :نیز تعابیري همسو با تعابیر امروءالقیس ارائه داده استمعزّ

     ابرگردش وا بري است برق بار  است برقی  است بادپاي پیکروکوهی  کوه است بادي

  صحــــرا همی نـــوردد ودریا براو سوار  گذارد وگردون از اوخجل هامون همی

یات(        :                                                                                                                            یا        )314، 1385: کلّ

  چوگاه سیل زکهسارگردش جلمود  سمندتوکاندر نبردگردش اوست فري

  )120: همان(                                                                                               

  :یا

  اسب او کوهی است از پیکر که چون جنبان شود          باد پیــــش جنبش او کــرد نتوانــــد گــــذر

  گاه بگراید ز باال ســــوي پستی چـــــون مطر  گاه بشتابد ز پستی ســــوي باال چــون سحاب         

  ) 263: همان ( 

قات این است که عاشقان براي از بین بردن غم و اندوه خود در فراق یار ، سوار  ي و معلّ یکی دیگر از توصیفات مشترك اشعار معزّ
  :برند یموه دل را از بین بر شتر تند رو شده و با تاختن به دنبال کاروان معشوق و با رسیدن به آن ، غم و اند

ه ند احتضَارِ ع َ م ی اله ی لَأَمض دي  وإنِّ تَغتَ و ، رُوح مرقالٍ تَ   بِعوجاء َ

قات العشر(                                                                  قه ي طرفه بن العبد ، :  شرح المعلّ   ) 107معلّ

کنم به وسیله ي سوار شدن بر شتري الغر و تند رو که شبانه روز  یمن وارد آید آن را فراموش وقتی که غم و اندوهی بر م: معنی
  .شود ینمرود و خسته  یمراه 

ي نیز در این مورد گوید    :معزّ
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  زتیمارخویش آن بت دلســــتان  نهادست بارگران بـــــر دلم

  که رنجه نگردد ز بارگـــــــــران  هیونی سبک پاي بایـــد مرا

  استـــــخوان مفاصل بپیوست بی   هیونی که گویی بر اعضاي او

     . . .برون خسته ماننـــد تیرازکمان  هیونی چو دیوانه دیـوي زبند

  عنــــان تویی زود دو ، باره ي بی   رکـاب  تویی تیزرو مرکبِ بی

یات(                                                                                          )577-578: کلّ

ي در ابیات  ي و شاعران دوره ي جاهلی ، تشبیه مرکب به کشتی و کوه و ابر است و معزّ از دیگر تشبیهات مشترك میان اشعار معزّ
  :ر همانند کرده و این تشبیهات را از شاعران دوره ي جاهلی اخذ کرده استزیر تکاور خود را به کشتی و کوه و اب

     لگام و نعل بود بــــادبـــان و لنگراو  تکاوري که به کشتی همی کنم صفتش

ین ستـــام زیـور او  به گاه جوالن همچون عروس جلوه کند زطرف گوهر و زر     

     بودگـــــردش مــــدور اوسپهر وار   چوسرفرازد وگردش کند به میـــدان در

  بود زگام درخـــش وزکام تنـــدر او  به ابرماندچوپی نهــاد ونعــــره گشــاد

     مرکّب است مگر زین دو چیزگوهر او  گرش برانی باد وگــــرش بداري کـــوه

     که دید باد که ماند به کـــوه پیکر او  که دیدکوه که مانـــــد به باد جنبش او

  )593: همان(                                                                                                  

  :یا 

  به موج دریا ماند چو برفرازد بال  کشتی و لنگر هست پشت وسمش اگرچه

  )394: همان(                                                                                                  

قه ي طرفه بن العبد شترهاي کجاوه         :                                                             اند هاي بزرگ تشبیه شده دار به کشتی در بیت زیر از معلّ

نَّ حدوج الما دوةًلکیۀ کَأَ ینٍ ،بِالنَّواصف، من دد  غُ ف ا سخَلَای  

قات العشر(                                                                                              )105: شرح المعلّ

هاي بزرگی بود که  یکشتي محبوب مالکی بر پشت اشتران راهوار بر پهناي وادي دد ، شبیه به ها کجاوهبامداد جدایی ، : معنی 
قات سبع . (رقصان بر روي دریاي بیکران به راه افتاده باشد   ).  31،  1371: معلّ

یر بودن به ابري سرخ رنگ بی باران سبک وزن تشبیه ک رده استیا لبید بن ربیعه در بیت زیر ، شتر را در سریع الس:  
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، کَأَنَّها باب ، فی الزِّمامِ ها  فَلَها ههامنوبِ ،ج مع الج، راح هباءص  

قات العشر(                                                                                              )195:  شرح المعلّ

قات سبع . (کند  یمبا این همه ، در رفتار چون ابر گلگون بی بارانی است که در وزش بادهاي جنوبی در آسمان پرواز : معنی  : معلّ
1371  ،67 .(  

  

  : نتیجه 

ورزید واز این روي بسیاري از مضامین و مفاهیم و  یمآید که امیر معزّي به ادب عربی ارادت  یماز مجموع مباحث ، چنین بر 
صاویر شعري خود را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از طریق شاعران پیش از خود از ادب عرب اخذ کرده ت

ي به خاطر احاطه داشتن بر ادب عربی و اشعار شاعران عرب ، بسیاري از مضامین شاعران عرب و مضامین . است  همچنین امیر معزّ
قات و اشعار دوره ي جاهلیومفاهیم  ، مانند عبور از بوادي ، وصف شتر ، ندبه بر اطالل و دمن ، ذکر عرائس شعري و امثال  معلّ

ي به ادب عربی باعث شده است که شاعر عالوه بر ذکر اسامی شعرا و . اینها را در دیوان خود آورده است  تسلّط امیر معزّ
دردیوان خود بیاورد و همچنین بعضی از قصاید  هاي عرب ، بسیاري از آیات و مضامین قرآنی را نیز به بهترین شکل یتشخص

  . معروف شاعران عرب را در دیوان خود استقبال و تضمین کند

ي مثل  قات و اشعار دوره ي جاهلی شایان ذکراست که اساس شعر امیر معزّ تشبیه است و طرفین تشبیه در بیشترین تشبیهات معلّ
ی  قات حس ي و سرایندگان معلّ   .باشند یممعزّ
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  منابع 

  .ترجمه ي آیت اهللا مشکینی، قم، انتشارات الهادي، چاپ دوم) 1385(قرآن کریم 

قات سبع ، انتشارات سروش ، تهران ، چاپ سوم)1371(آیتی ، عبد المحمد    .، معلّ

دبن عبدالملک  ي، محم ار، چاپ کلیات دیوان، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا قنبري، تهران، اتشارا) 1385(امیر معزّ ت زو
  .اول

قات سبع ، با مقدمه و تعلیقات جلیل تجلیل ، انتشارات سروش ، تهران ، چاپ اول ) 1382(ترجانی زاده ، احمد    .، شرح معلّ

د  ه ، م) 1365(فاضلی ،محمه هامدراسته و نقد فی مسائل بالغی ،لوس سه ي  مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران ، چاپ او.  

قات العشر ، دار و مکتبه الهالل ، بیروت ) 2003(مفید قمیحه ،    .، شرح المعلّ

یخ ناصیف الیازجی، مقدمه ي دکتر یاسین االیوبی، بیروت، انتشارات دار و مکتبه الهالل، .) م 2003(متنبی  دیوان متنبی، شرح الشّ
ل چاپ او.  

ین   سی ، کمال الدل )  1378(مدره ، چاپ اوشرح معلّقات دهگانه ، نشر حسینی ، ارومی ، .  
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