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 -1مقدّمب
ویژگی اشرافیبودن شعر در همة کشورها و فرهنگها ،از دیرباز در آثار ادبی هر کشور
منعکس شدهاست .گزینش عناصر اشرافی که متأثر از زندگی در کاخها و قصرهای پادشاهان
بوده است ،در دورههای مختلف شعر پارسی قدیم ،محسوس و نمایان است .درباریان ،بویژه
پادشاهان ،با انگیزههای گوناگون سیاسی یا شخصی ،شاعران و نویسندگان را به بهکارگیری
عناصر اشرافی در نوشتههای خود ،تشویق و ترغیب میکردند.
شعر فار سی از ابتدا در خدمت ا شراف و دربار بودها ست .شاعران ،دربار پاد شاهان را
ملجأ و مأمن خود قرادادهبودند تا در کنف حمایت آنها ،امرار معاش کنند و عمدت ًا نیاز
شاعران و دربار به همدیگر دوجانبه بودهاست .از یک طرف ،درباریان مشوّق اصلی و حامی
مهمّ شاعران بودند و ضمن تأمین زندگی مادّی ،امنیت جانی و مالی آنها را تأمین و تضمین
میکردند و از طرف دیگر ،برای گسترش صیت و آوازه و شرح فتوحات و لشکرکشیها و
مدح و ستایش ،پاد شاهان به شاعران نیاز جدّی دا شتند و اغلب تالش میکردند تا خود را
شــعردوســت و ادیبپرور جلوه دهند« .شــاعران ،به چند جهت ،همواره میکوشــیدهاند که
تصــویرهای شــعری خود را از عناصــر زندگی اشــرافی برگزینند :نخســت اینکه از چیزهایی
سخن بگویند که در د سترس تودة مردم نی ست ...نکتة دیگر اینکه گویا در ضمیر شاعران
چنین مرتســم شــدهبودهاســت که زندگی مردم عادی ارزشــی ندارد و عناصــر و اجزای آن
پایدار نی ست ....گذ شته از این نکتهها ،مخاطبان اهل شعر یعنی پاد شاهان و امیران ،خود از
عوامل مؤثر در این امر بودهاند که شاعر از عناصری سخن بگوید که در زندگی مخاطب او
وجود دارد( ».شفیعی کدکنی)289 -290 :1366 ،
 -1-1بیان مسئلب
عنصری ،بهعنوان ا ستادال شعرای دربار غزنوی ،متناسب با ذوق ایرانی ،عنا صر ا شرافی را در
شعر خود انعکاس دادهاست تا جایی که درخت را لعبت میبیند و باد را طبلة عطار و سوسن
را سیم سپید میانگارد و شعر ابن معتز ،شاعر و صّاف دورة عباسی ،نیز کامالً رنگ و روی
اشرافی دارد و متأثر از محیط زندگی خود ،یعنی کاخها و قصرها بودهاست .بنابراین ،مسئلة
اصــلی این پژوهش ،مقایس ـة بازتاب صــبغة اشــرافی در شــعر عنصــری و ابنمعتز دو اســتاد
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چیرهدست وصف در شعر فارسی و عربی ،است و بر این فرضیه استوار است که خیال آنها
در وصف ،متأثر از محیط زندگی اطرافشان بودهاست.
 -2-1پیشینة تحقیق
عالوه بر کتاب «صــور خیال در شــعر فارســی» که تصــویرهای شــعری عنصــری را از دید
اشــرافی ،روشــن و محســوس میداند ،مقالة «مقایســة اشــعار وصــفی ابن معتز و منوچهری
دامغانی» از جعفر دلشــاد و الهام قربان نژاد ( ،)1389تمایل دو شــاعر را به اســتفاده از مظاهر
اشـــرافی در توصـــیفات ،زاییدة محیط زندگی مرفه و اشـــرافی آن دو میداند و مقالة «طرز
عن صری» از محمّد غالمر ضایی ( )1385نیز تأثیر زندگی ا شرافی در شعر عن صری را قابل
توجه میداند .همچنین ،مقالة «ابن معتز ،وصــّافی چیرهدســت در وصــف مظاهر طبیعت» از
خدیجه محمّدی درخشـــش و حمیدرضـــا عبدالمحّمدی ( ،)1388فقط به امیرزادهبودن ابن
معتز ا شاره کردها ست که بی شتر عمر خود را در ق صرها گذراندهبود امّا مقالههای «برر سی
تطبیقی ا شعار مدحی عن صری و متنبی» ( )1392و «برر سی تطبیقی م ضامین امیر معزی و ابن
معتز عبا سی» ،هر دو از احمد یلمهها ( )1390و «لحن حما سی در ق صاید عن صری» ،از مریم
دشـــتی و مح مّدعلی صـــادقیان ( )1388که در بارة عنصـــری یا ابن معتز به رشـــتة تحریر
درآمدهاند ،به صــبغة اشــرافی شــعر این دو شــاعر اشــارهای نکردهاند .با وجود این ،بررســی
تطبیقی صبغة اشرافی در شعر عنصری و ابن معتز ،تاکنون بهطور مستقل بررسی نشدهاست.
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
اهم یت چنین پژوهش هایی ،در یافتن ه مان ندی های اجت ماعی – ســـ یاســـی دو جام عه،
جستوجوی پلهای ارتباطی دو ادبیات عربی و فارسی و بهرهوری از نتایج آن در گسترش
ادبیات تطبیقی است.
 -2بحث
مکتب اروپای شــرقی ادبیات تطبیقی ،از اصــول مارکســیســتی جدید در قرن بیســتم نشــئت
گرفتها ست و شاید تطبیق این نظریه با ادبیات کال سیک چندان متنا سب نبا شد ولی مباحث
مطرح شـــده در این مکتب تطبیقی ،با پژوهش پیشرو مطابقت بســـیار دارد ،چرا که این
مکتب ،قائل اســـت که ادبیات روســـاخت جامعه اســـت و اقتصـــاد و وضـــعیت اجتماعی
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ژرفســاخت؛ لذا ،ژرفســاختها باعث بهوجودآمدن ادبیات میشــوند( .پروینی:1391 ،
 )79بر اســـاس این مکتب ،هرگاه دو جامعه در درجة یکســـانی از پیشـــرفت اقتصـــادی و
اجتماعی باشــند ،این امر منجر به ظهور وجوه تشــابه زیاد در ادبیات آنها میشــود؛ بنابراین،
این مکتب تطبیقی ،به وضــعیت اجتماعی و اقتصــادی ادیب و جامعه نظردارد و آن را عامل
مؤثری در خلق ادبیات میداند( .همان )79 :پژوهشـــگران این مکتب بر این باور بودند که
ادبیات ،بازتاب مسائل اجتماعی است( .جمال الدین)22 :1389 ،
در عرف بزرگان مکتب اروپای شــرقی ادبیات تطبیقی ،ادبیات فعالیتی اســت که جدای
از جامعه نیست بلکه یکی از ابزارهای تعبیر اجتماعی است که جامعه در آن دیده می شود و
این ادبیات ،با تغییرات اجتماعی تغییر مییابد .آنها معتقدند که رابطهای دوجانبه بین واقعیت
اجتماعی ادیب و تولید ادبی او وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،واقعیت اجتماعی و اقتصــادی،
بــهصـــورت مســـتقیم بر اثر ادبی تــأثیر میگــذارد و آن اثر ادبی ،واقعیــت اجتمــاعی را
بهت صویرمیک شد (پروینی)80 :1391 ،؛ بنابراین ،ت شابهات موجود در دو ادبیات مختلف را
میتوان تشــابهات موجود در ژرفســاخت دو جامعه که منجر به پیدایش دو ادبیات مشــابه
شدهاند ،دانست( .همان )80 ،این پژوهش با تأکید بر شرایط اجتماعی و اقتصادی دو شاعر
متمکّن که در دو دربار ثروتمند غزنوی و خالفت مقتدر عباسی زیسته و خود نیز از بزرگان
و ثروتمندان بودهاند ،به مقای سة شعر آن دو پرداخته ا ست تا ن شان دهد که و ضعیت منا سب
اجتماعی و اقتصادی دو شاعر ،بر تصویرپردازی آنها مؤثر بودهاست.
 -1-2نگاهی ا مالی بب زندگی و شعر دو شاعر
 -1-1-2عنصرس

« استاد ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی ،سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و
م سعود غزنوی و ا ستاد مطلق در مدح و غزل بعد از رودکی تا زمان خویش ا ست ( ».صفا،
 )128 :1368آنطورکه از دیوانش فهمیدهمیشــود ،دارای خانوادهای متمکّن و ثروتمند بود
که تمام عمرش در دربار محمود و مســـعود غزنوی ثناگوی بوده و آثار زندگی اشـــرافی و
زندگی در دربارهای مجلل ،در اشعارش کامالً آشکار است .خاقانی دربارة او میگوید:
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به معشـــوق نیکو و م مدوح ن یک

غزلگو شد و مدحخوان عنصری

شـــنیــدم کــه از نقره زد دیگ ـدان

ز زر ساخت آالت خوان عنصری
(خاقانی)926 :1373،

از این رو بود که در د ستگاه پاد شاه غزنوی ،بازار شاعران چندان گرم بود که تا قرنها
بعد ،شاعران بر ثروت و مکنت عنصری و فرخی رشک میبردند( .زرّینکوب)51 :1378 ،
عنصــری ،بر خالف ابنمعتز ،پادشــاهزاده بهحســابنمیآمد؛ لذا ،توصــیفاتش از عناصــر
اشرافی ،بیشتر مدح و ستایش درباریان بودهاست و بنابراین ،شمشیر سلطان محمود غزنوی
را آینهای میبیند که دانههای مروارید برآن نشاندهاند و یا بهسان قطعههای الماس بر حریر:
آینه دیدی بر او گسترده مروارید خرد

ریزة المـــــــاس دیدی تافته بر پرنیان
(عنصری)247 :1363 ،

شفیعی کدکنی معتقد است که «اگر کسی دیوان او را از نظرگاه تصویرهای شعری در
مطالعه گیرد ،رنگ اشـــرافیِ دید او را بســـیار روشـــن و محســـوس خواهد یافت؛ حتّی
مح سوستر از آنچه در شعر معا صران او ست و شاید از باب تقرّب بی شتری ا ست که وی
داشته و مقام امیرالشعرایی که «ز زرساخت آالت خوان عنصری» و نیز اینکه چهار صد غالم
زرّینکمر در خدمت داشـــت و هم از این باب که خود بازرگانزادهای بهرهمند از ثروت
بودهاست( ».شفیعی کدکنی)532 :1366 ،
 -2-1-2ابن معتز

ابوالعباس عبداهلل ،فرزند معتز بن متو کّل ،در اواســـط قرن ســـوم هجری قمری ،از مادری
رومینژاد به دنیا آمد و پس از خالفت یک روزة خود در سال  269هـــ .ق ،در سنین جوانی
ک شته شد .او به جز دیوان شعر ،کتابی در «فن بدیع» نگا شته که اولین کتاب مهم و م شهور
در این فن ا ست( .زرّینکوب  .)153: 1378،همچنین کتاب «طبقات ال شعرا» و ر سالهای در
محاسن و مساوی ابوتمام نیز از او باقی ماندهاست.
ابن معتز ،در اکثر فنون شـــعر عربی طبعآزمایی کرده و در همة آنها اســـتادی و مهارت
خود را نشـان داده اسـت امّا آنچه بیشـتر بدان پرداخته ،وصـف موضـوعاتی از قبیل شـراب،
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صید ،مع شوق و طبیعت ا ست که در زندگی انبا شته از عیش و نوش و ثروت و نعمت خود
در کاخهای مجلل خالفت ،با آنها ســروکار داشــتهاســت( .الفاخوری )408 :1361،اســتاد
شفیعی کدکنی معتقد است که آفرینش شعر با صبغة اشرافی ،در ادبیات عربی بهطور عام و
ابن معتز بهطور خاص ،متأثر از شعر فار سی و فرهنگ ایرانی ا ست .او میگوید« :ابن معتز،
نوعی پرورش ایرانی و اشرافی داشت و به قول ابوالفرج اصفهانی ،در میادین نور و بنفشه و
نرگس و فرشهای فاخر و آالت گزیده ،پرورش یافتهبود( ».شفیعی کدکنی)293: 1366 ،
 -2-2صبغة اشرافی در شعر عنصرس و ابن معتز
-1-2-2توصیف عناصر طبیعت با مظاهراشرافی:
الف :آب

عنصری ،قطرات شبنم و باران را در روزهای اولیة فروردین ماه که زمین را سرشار از گلها
و گیاهان میکند ،دانههای مروارید میپندارد که در سطح زمین پراکنده شدهاست:
بســــاط ازرق بینی فراخ از شـــبنم

برآن بســـاط پراکنده لؤلؤ و مرجان
(عنصری)224: 1363 ،

بخــار دریــا بر اور مزد فرورد ین

همی فروگ سلد ر شتههای درّ ثمین
(همان)226 :

هنگامی که ابن معتز در طبیعت میخرامد و شاهانه به گردش و گلگشت میپردازد ،آن
را با دیدی ا شرافی تو صیف و اجزای طبیعت را به طال و جواهرات ت شبیه میکند .او آنگاه
که به تابش نور خورشید در سطح برکه خیره میشود ،آن را به شکل زرهی طالیی میبیند:
غََیرٌََُر ٌََُی ََُج أمََجَ ََ
إذَ الشم م من فو ِه أش َقم م

ه بجب َ لٌََُِّ و م مُُّ َلصَََبََِ
تیج هَّ متَ

جشَََ ََِ مَ هبََِ
(ابن معتز ،بی تا) 88 :

«برکهای که وزش باد صـــبا و دیگر بادها ،امواجش را میجنباند ،هنگامی که خورشـــید بر
فراز آن میتابد ،گویا زرهی از جنس طالســـت ».ابن معتز نیز بیتوجه به قطرههای زالل و
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شفاف باران نبودهاست و فروافتادن آنها را بر زمین ،به سکههایی تشبیه میکند که گاه ظاهر
میشوند و گاه پنهان:
تَََََُ مجَقِعهِ فی َألرض الئِحة

مِثََََ َ ی َلرَّرَهِم تبرم ثُمَّ تیسََتیتُُِ
(طراد)104 :2004،

«قطرات باران را میبینی که بر روی زمین میدرخشـــند و مثل درهمهایی هســـتند که ظاهر
میشوند و آنگاه پنهان میگردند».
ب :باغ و گلها و میوهها:

عنصـــری در توصـــیف باغ ،بویژه در ایام بهار ،کامالً تحت تأثیر زندگی درباری و فضـــای
اشــرافی اســت .رنگارنگی برگ درختان و گلها را به کلبه و مغازة پارچهفروشــی تشــبیه
میکند که تنوّع ر نگ پارچه های زیبا و ابریشـــم ،زیبایی خاصـــی را در آن به ن مایش
گذا شتها ست .گل سو سن ،گویا نقرة سپید بردا شته و عارض زیبارویان را آرا ستها ست و
زمین این باغ ،حلّة چینی بر تن کرده و از درختش ،رشتة گوهر آویزان شدهاست:
باغ همچــــــون کلبة بزّاز پر دیبا شـــود

باد همچــــــون طبلة عطار پرعنبر شـــود

سو سنش سیم سپید از باغ بردارد همی

باز همچون عارض خوبان زمین اخضرشود

رویبنــد هر زمینی حل ـّة چینی شـــود

گوشـــوار هر درختی رشـــتة گوهر شـــود
(عنصری)24 :1363 ،

ابن معتز ،باغ و بوســتان را در فردای شــبی بارانی بهتصــویرمیکشــد؛ باغی که به وســیلة
باران شسته شدهاست و در اثر تابش نور ،سطح برگهای شسته ،گویا درمهایی هستند که
در سطح باغ پراکنده شدهاند:
مَ لُّمض مغسَََجبر و لییَ

م م طُِو

کَََّهََد مرَهََم فََی مََ شََََُ
(ابن معتز ،بی تا)244 :

«باغ که در شبی بارانی شستهشد ،گویی درمهایی هستند که پراکنده شدند»
و گاهی باغ را بهسان لباس عروس میبیند:
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فی رمضََََة یک حل َّ وة َ ل عُم و

م خََر کََهََِمََةو َلََطََِمم و
(همان)475 :

«در باغی همچون لباس عروس و در غالمان خدمتکاری که در زیبایی ،مانند ســـر طاووس
هستند».
ابن معتز در توصـــیف طبیعت ،تمام احســـاس خود را در اشـــعارش نمایان میکند و
ویژگیها ،اشکال و رنگهای گوناگون طبیعت را با روح خود همسان میبیند .در توصیف
گلها نیز صبغة اشرافی را فراموش نمیکند؛ گل نرگس را با آن گوناگونی رنگهایش که
ســفید ،زرد و ســبز را با هم دارد ،به چشــمهای نقرهای مانند میکند که قطرات شــبنم در
کنارههایش ،مانند ا شکهای عا شقی ا ست که غم فراق و هجران او را دردمندکرده ا ست
( صولی )602 : 978،و «گل آذریون »1را مانند جام عقیقی میداند که بر روی د ستة صافی
در دست ساقی نیکرفتاری است که در مجلس بادهنوشی میبیند:
وطــافَ بهــا ســــاق أدیــب بمبزَل

ک
َکخَنج ِر عَی ـَّار صـــِنــاعت ـُه الفَت ـ ُ

وَحـــــــــــــ ـمَّلَ آذریونَةً فوقَ أذنِهِ

ک کأسِ عقیق فی قارتِ ها مِســ ـکُ
(ابن معتز،بی تا 353 :و صولی)193 :1971،

« ساقی نیکرفتار ،با صافی خنجرگونة شخص عیّاری که حرفهاش خونریزی ا ست ،آن را
میچرخاند وگل آذریونی که بر روی دســتهاش حمل میکند ،مانند جام عقیقی اســت که
مشک در ته آن است».
و گل یا سمین در باالی شاخههای درخت ،به سان تکههای طالیی خالص به نظر میر سد و
درختان سرو ،مانند پارههای زبرجد:
م ٌِسَََمی فی ذُر َألغصَََِ و

م تظمِ کیقِطیََََََََـو َلعََََََََقیِ و

مَل سَُّم مث ُ قِطیـ َلزّ ُ ََََیََََر

قیر َسََت مر َل مِم م تُُب هیر
(ابن معتز ،بیتا)475-473 :

«یاســـمین در باالی شـــاخهها ،همچون تکههای طالیی چیده شـــدهاســـت .ســـرو ،همچون
شاخههای زبرجد است که آب را از خاک نمناک طلب میکند»
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عنصری ،مانند ابن معتز ،از تشبیه گلها به جواهرات که متناسب با فضای اشرافی است،
بهرة زیادی نبرده و در ابیاتی محدود ،از این ت شبیه ا ستفاده کردها ست .هنگام نوروز ،ن سیم
در باغ با عود قماری عطرآگین شـــدهاســـت و بر کجاوه ،گلبن عماری و گل زرد  ،مانند
ستارگان طالیی و زرّین میدرخشد:
هــــــــــــمی تا برزند هنگام نوروز

2

نســـــیــم باغ با عود قمـــــــــــاری

شـــود گلبن عمــاری و گــل زرد

چو کو کب های زرّین بر ع ماری
(عنصری)285 : 1363 ،

بیشــترین بهرهای که عنصــری از گلها در فضــای اشــرافی و وصــفهای شــعریاش
بردهاســـت ،تشـــبیه اعضـــا و اجزای پیکر انســـان به انواع گلهاســـت؛ البته این کار ،یک
مضــمونپردازی کلیشــهای ولی متناســب با شــیوة زندگی درباری و اشــرافی اوســت .در
قصــیدهای که در مدح «ابوجعفر محمدبن ابی الفضــل »3ســروده ،یکایک اعضــای صــورت
ممدوح را به گلهای معروف تشــبیه کردهاســت .در اثر وزش باد بر ممدوح ،پرنیان و زر و
ارغوان همهجا را میگیرد و چشــمان عبهر ،به جادویی میپردازد و قدش ،به درخت عرعر

4

میماند و بوســتان و چهرهاش ،از گل ســرخ و نرگس و شــمشــاد و ارغوان ســرشــار اســت
(همان )157:عن صری بهجای دیدن بنف شه ،بنف شهزار را میبیند که مانند حریر سبز ا ست و
ریزههای نیل ،بر روی آن ریخته شدهاست:
بنف شه زارش گویی حریر سبز ستی

که نیل ریزه برو بر پراکندگی هموار
(عنصری)105 :1363 ،

«ابن معتز» از «میوهها» نیز با صــبغة اشــرافی یاد میکند و آنها را به ظروف یا وســایلی از
جنس طال ت شبیه میکند« .لیمو» و برگهای سبزش ،روغندان طالیی ه ستند که از م شک
خالص و شراب ،پر است:
کَّهدمِ َللّیََََََََََََََََََمج ُ لمِ رَ
مََرَه َ ر م َ ذیه َ

أطََب َوق َی

للعیََََََََََََََ فی أمرَق ِ َل ُ ُو
ا مَ ل ی م وُ
ی َ لمِسََ َ ِ
ع لی ز ک ِّ
(ابن معتز ،بی تا)251:
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«گویا ،لیمو با برگهای ســبزش ،چون در جلوی دیدگان ظاهر میشــود ،روغندان طالیی
است که شراب و مشک ناب آن را دربرگرفتهاست».
و در وصف انار ،آن را مانند ظرفی میبیند که از یاقوت سرخ ،پر شده است:
کَّهّهِ حق م إ فُتََََََََََََح

فی صُّةر م فُ صََََََََجوو ٌِقج ِ
(طراد)80-82 :2004 ،

«و انارها در میان انارهای باز شده و سالم قرمز و زرد ،از هر زیبارویی برتر و زیباترند .گویی
آن ،حقة عطار است ،اگر باز شود یا کیسهای است که با یاقوت تزئین شدهاست».
شـــاعر با تشـــبیه «انجیر» به طال ،گویا میان طبیعت و زندگی درباری و اشـــرافی پیوندی
ناگسستنی ایجاد کرده و آن را در پاکی ،به طالی خام مانند کردهاست:
طِب طع مِ م َکتسََی

حسََ ِ م زَ م ُ ِ م م ظُو

أهِعم تی

فی ُم ثلج ،فی هقََِ تِبُ ،م فی

رٌحو َلعبیُو م طیَ و طعمو َلسََر دُو
(ابن معتز ،بی تا)248 :

« چه دلپذیر اســـت ،انجیری که طعمش لذ یذ اســـت و لباس زیبایی و کمال به تن کرده و
مخرجش را آراســـتهاســـت .در ســـردی برف ،در پاکی طالی خام و در بوی عبیرآمیز و
خوشطعمی شکر است»
دلبستگی ابن معتز به انواع و اقسام میوهها اندازهای بودهاست که هر میوهای را مانند طال
و جواهر میدیده است ،به طوری که «خیار» را با آن ظاهر و رنگ و ساقه به لولههای گردی
تشبیه میکند که اصل آن از زمرّد سبز است:
َُهظُ إلی أهِ یبِ م ََدََََََََََرة

مِ َلزمُُّم خ ََََُم مِ ل هِ مر ُ
(صولی)610 :1978،

«به خیار بنگرکه گویا لولههای گردی از زمرد سبز است که برگ ندارند».
ابن معتز تا اندازهای از تشبیه بهره بردهاست که «نارنج» را در شکل و رنگ ،به گویی از
طالی خالص ت شبیه میکند که سوارکار آن را پرتاب کرده و در هوا معلق شدها ست (ابن
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معتز ،بی تا )296:و گاهی ،فراوانی میوة نارنج را بر روی شــاخهها ،به جعبههای عقیق تشــبیه
میکند که از مروارید انباشته شدهاست:
مأشجِر هِرهجو کَّ د ثَََََََََِمِرهِ

حِقِ ُ عقیق مل ِئ ی ِم َ َ َ َ َ ی َل رر ِّر
(همان)252:

«و میوههای درختان نارنج گویا جعبههای کوچک عقیقی است که از مروارید پر شدهاست».
ابن معتز ،دو ست دارد باده را در زیر سایة درختان انگور ،با همراهی نازکتنان سروباال
بنو شد و در این گیرودار ،خو شههای انگور را به ستارگانی از جنس مروارید ت شبیه میکند
تا مجلس باده نوشیاش کامل گردد:
کَّ د ع ََََََََِقیر َل ُم و م لدهِ

کجَک

مرٍّ فی س َمِمِ ز ُ َ َ َ َرِ
(ابن معتز ،بی تا) 186:

«گویی خوشههای انگور و سایهشان ،ستارگانی از مروارید در آسمانی از زبرجدند».
عنصری به اندازة ابن معتز ،به توصیف گلها و میوهها با صبغة اشرافی نپرداختهاست .ابن
معتز ،بهعنوان یک شاهزاده ،از تمام نعمتهای دربار منتفع بود و غرق در زندگی ا شرافی با
همة جلوههای آن؛ لذا ،شــیوة زندگی ابن معتز و میزان اســتفاده و انتفاع او از منافع و مظاهر
زندگی اشـــرافی ،از عنصـــری بیشـــتر بودهاســـت ولی عنصـــری ،گرچه از خاندانی متمکن
برخا ستهبود و از «نقره دیگدان ساخت» ،شاهزاده نبود که زندگی درباری ،مثل ابن معتز ،بر
ذهن و فکرش غلبه کند تا همة اجزای طبیعت را طال و نقره ببیند.
عنصــری ،میوههای نارنج را بر روی درخت ،مثل ریختن شــنگرف بر روی ص ـفحة تیرة
زن گارد یده میبی ند (عنصـــری )104 :1363،و چهرة م مدوح را بهســــان حریر لطیف که
برگهای الله برآن ریختهشــده و گیســوان مشــکین او بر ارغوان صـورتش ،حلقهحلقه بافته
شده و آن را مانند اللهزار میبیند و یا بوستانی که از رنگارنگی انواع گل و الله و عطرآگین
بودن آنها ،طبلة عطار را به یاد میآورد:
الله دارد تودهتوده ریخته بر پرنیـــــان

م شک دارد حلقه حلقه بافته بر ارغوان
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تخت بزازست یا رب یا فروزاناللهزار

طبل عطارست یا رب یا شکفته بوستان
(همان)237 :

عن صری به منا سبت «ج شن مهرگان» ،فال آ سمان و بو ستان را میگیرد و آن را «نیک
وقت» و «نیک جشن» میبیند که آسمان ،فال پیروزمند دارد و بوستان ،سرشار از نهال زرّین
است:
مهرگــان آمــدگرفتــه فــالش از نیکی مثــال

نیکوقت و نیکجشــن و نیکروز و نیکحال

فال فیروزی و زرّســـت :آســـمان وبوســـتان

هـــــــــــــــــــــــــــال
نـــــــــــــــــــــــــــ
جامه است این دگر زریننهال
کان یکی پیروزه

(همان )170 :
ج :باد

عنصری ،باد نوروزی را بتگری میداند که از درخت ،لعبتی (عروسکی) زیبا ساخته است:
باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود

تا زصنعش هردرختی لعبتی دیگر شود
(همان )24 :

و گاهی ،آن را طبلة عطار میبیند که سرشار از عنبر است و همهجا را معطر کردهاست .تصور
و ترسیم این فضا که از باد حاصل شده ،بهجز در صبغة اشرافی و درباری قابل تصور نیست:
باغ همچون کل بة بزّاز پر دی با شـــود

باد همچون طبلة عطار پرعنبر شـــود
(همان ) 24 :

ز توده نافة مش ــک و شمامة کافور

شده نســــ ـیم صبا همچو طبلة عطار
(همان)76 :

عنصــری گاهی ،باد را با «صــراف» که زر خالص میســازد ،اشــتباه میگیرد و گویا باد
شمال با برگهای زرد درختان در مهرگان ،همان کاری را میکند که صراف با نقره و زر:
بگذرد باد شمال ایدون که نشناسی که او

دسـتهای ناقــد زرّسـت یا باد شـمال
(همان)170 :
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گاهی ،باد صبا در فصل بهار ،سراپردهای از زبرجد و مرجان در صحرا برافراشتهاست:
فکند شادروانی به دشت باد صــــبا

که تار و پودش از زبرجد و مــرجان
(همان)261 :

ابن معتز نیز باد صــبا را حامل مشــک نرم و عنبر میداند که مناســب فضــای قصــرها و
دربارهای مجلل است:
ث َ َ َ َ َ َ َ َّم حر

هِ َلصبِ کَّهّهِ

فیهِ م َلبُ و کَّمث َ َ َ َِبو َلشُّه
(ابن معتز ،بی تا)44:

«سپس باد بهاری او را برانگیخت گویا در آن برقی بود مانند شهابها».
کَّی د َلصَّ َ َبِ تُهر إلیهِ إذَ ُی

علی تُُو هِ ،مسََ ِ سََحیقِ م ع بَُ
(همان)198 :

«گویی باد صبا ،هرگاه بر خاکش بوزد ،مشکی نرم و عنبر برای او آوردهاست».
د :آسمان (ماه ،خورشید ،رعد و برق ،صبح ،ستارگان،کهکشان)

عن صری چهرة زمین را از فراوانی گنج و دینار محمود غزنوی ،به تودهای از یاقوت سرخ و
گلنار تشبیه میکند و هوا را به باغ ارم که از زیادی گلها و شکوفهها ،رنگارنگ شدهاست:
ز عکس جا مة رنگین ،هوا چو باغ
ارم

زمین ز تودة یاقوت سرخ چون گلنار
(عنصری)1363،

عنصری ،خورشید را در نوروز ،مانند لعبتی میبیند که نازکنان گاه ،چهرة خود را پشت
ابر پنهان میکند و گاه ،پرده از رخ میگشاید و مانند تاج نقرهای ،از قلة کوه میدرخشد.
(همان )24 :و در جایی دیگر ،شاعر ،آسمان را مانند «جام پیروزهای» میبیند که از «بیضة
عنبر» پر است و در برابر شاهنشاه قرار دارد( .همان  )170 :او در توصیف جشن سده ،آسمان
را «معدن بیجاده» میداند که به وسیلة «باد» بیجادههای خود را نازل میکند و یا بهسان درختی
زیبا و نورانی است که گاهی ،مانند سرو بلند است و گاهی ،بهسان گنبدی از عقیق و زر:
اگر نه کان بیجاده اســـت گردون

چرا بــاد هوا بیجــاده بــار اســــت
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گهی س ـــــرو بلند است وگهی باز

عقیقین گنبــد زرّین نگــار اســــت
(همان)21 :

صبغة اشرافی توصیف ماه ،در دیوان ابن معتز کامالً مشهود است .او هالل «ماه شوال» را
« قایق نقرهای» میبیند که عنبر بر آن سنگینی میکند:
أهال فََََََََََََطُ قر أهِر هاللی

فِآل ی فِ غر علی َل مرَ م ّ وُ

مَهظُُ إلی کََََیََََزمر م فِ دة

قر أثقیَ َلیت حَََمجلیةر م ع بََََ َُو
(ابن معتز ،بی تا)247:

« به ع ید فطر خوش آ مد میگویم که هالل ماهش را روشـــن کرد .اکنون ای ســــاقی!
صبحگاهان عزم باده کن .به آن هالل ماه بنگر که مانند قایق نقرهای است که بار مشک و
عنبر بر آن سنگینی میکند».
او گاهی ،ماه را به داس نقرهای ت شبیه میکند که ستارگان ،مانند گل نرگس ،اطرافش
گردآمدهاند و آنها را درو میکند .نقرهایبودن ماه ناشی از طرز فکر اشرافی ابن معتز است:
أهظُُ إلی حسَََََََََََ و هالب رَ

ح ََرسََ َِ
ٌ هتَِا م أ هجَ ور ِ َ ل ِ

کیمِ ج قیر صَََََََََََویَّی م فِ دة

ٌحصَ َر م زهُو َلرر ی هیُ سَََِ
(همان)278 :

«به جلوة ماه نو بنگرکه با انوارش آشکار شد و تاریکی را زدود .او همچو داسی است که از
نقره ساخته شده و از ستارگان درخشان شب،گلهای نرگس را درو میکند».
و گاه تابش روشـــنی ماه بر زمین را ه مان ند نقرة گداخ تهای میبی ند که بر زمین ریخ ته
شدهاست:
ه

لیا فی لی لة ی َََِم مقمُِیة

ک یَّهدهِ ِف د ذَ

علی َلب َ َ َ َال ِم
(همان )179:

«چه میگویی در بارة شــبی مهتابی که گویی بســان نقرهای اســت که بر ســرزمینها ذوب
شدهاست».
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ابن معتز ،توجه زیادی به ماه آ سمان دا شتها ست و مراحل مختلف آن را از هالل تا بدر
کامل ،در خیال اشـــرافی خود پروراندهاســـت .او هالل ماه را مانند یک حلقه یا گردنبند
عروس میبیند که بر پردههای تاریک شــب ،آشــکاراســت (همان )185 :و گاه ماه بدر را
«درهمی» میبیند که بر دیباچة کبود انداختهشدهاست( .همان)17 :
عالوه بر ماه ،خورشــید نیز دســتاویزی برای خیال شــاعر گشــتهاســت و آن را به دیناری
صیقلی تشبیه میکند (همان )67 :و در جایی دیگر ،مقابلة خورشید و ماه را با تشبیه ملفوف
آوردهاســت؛ با این تعبیر که خورشــید را در آســمان با روشــنایی و نور ماه دو جام از طال و
نقره توصیف میکند:
ال سیِّمِ َلشیمََََََ َ

م قر قِ لی

کَّ یهّهِ تل َ َ َ َ َ َا م ه َ معِ

َرر َلََرّ ی فی َأل فقو ََِ ل ُّجرو
ِمِ و ِم تب َ َ َ َ َ َ َُ م لّج ور
(طراد) 214 :2004،

«بویژه زمانی که خورشــید با نور خود ،در افق با ماه مقابله میکند ،گویی آن (خورشــید) و
این (ماه) ،هر دو جامهایی از جنس طال و نقره هستند».
عالوه بر اجرام آســمانی ،پدیدههای آســمان نیز مورد توجه شــاعر بودهاســت و اغلب
صــحنهها را مانند یک تابلوی نقاشــیشــده در برابر دیدگان خواننده قرارمیدهد .خط ســیر
درخشــش آذرخش در آســمان را به ســطرهای کتابی تشــبیه میکند که با آب طال نوشــته
شدها ست (طراد )72 :2004:و غرش رعد را به ت صویر پاد شاهی ت شبیه میکند که در حال
نطق است:
لجَ ی رعََر مِ

عیَرک کَََّهَّ

أمیُر علی رأ و َلیفََِ و خطیَ
(همان)54 :

«از دور ،صدای غرش رعد ،مانند صدای امیری است که بر باالی بلندی ،درحال نطق است
و فرمان میدهد».
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شاعر تنها نگاهش به آ سمان نی ست بلکه زمین نیز جوالنگاه خیال شاعرانة او میگردد.
ابن معتز ،چهرة «زمین» را پس از بار یدن باران ،به لباس منقّش یا گوهر تشـــبیه میک ندکه
رنگارنگ است:
ال یل ََِ م َ َل ثُّ

ع

م ظیُ

کِلعصََ و أم کِلجشََی أم کِلججهُو
(همان)192:

«چهرة زمین ،منظرهای را برای ما بهت صویرک شاند که گویا لباس رنگین یا منقش یا گوهری
است[ .که همهجا را رنگارنگ کردهاست»].
ســتارگان آســمان ،موضــوع دیگری اســت که بارها شــاعر از دید اشــرافی خود بدان
نگری ستها ست .او خو شة ثریا را در پایان شب که در نهایت درخ شندگی ا ست ،به اف ساری
تشبیه میکند که با نقره پوشیدهشدهاست:
کَّ د َلثٌََََََََََََُُِّ فی أمَخُو لیلِهِ

تی یف ُّت َ َ َ َح هجر أم لجِ م یف د َض
(ابن معتز ،بی تا)229:

«ستارگان پروین در پایان شب ،مانند بازشدن شکوفه یا افساری نقرهکوب است ».او
«کهکشان» را نیز به جوی آبی تشبیه میکند که بابونهها (ستارگان) در اطرافش باز شدهاند و
برگهای سفید بابونه در اطراف آن ،نورانی و روشن به نظر میرسند و «ماه» هم مانند نیمة
دستبندی است و ستارة پروین ،مانند دستی که به آن اشاره میکند:
م کَََّ د َلََم َج َُد َرمبُ مََِمِ

هَیجَّر َالُقََحََجَ ُ فََی ََِهََبَیَ ِ

کََّی د َ ل هالبی هصََََا سَََِجَر

م َلَثٌَََُِّّ کَای تُشََََیَُُ إلَیَ ِ
(همان) 471:

«کهکشان ،مانند جویی است که گلهای بابونه در اطراف آن باز شدهاند و ماه نو ،مانند نیمة
دستبندی است و پروین ،بهسان دستی است که به آن اشاره میکند».
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 -2-2-2حیوانات و پرندگان

عنصری ،در توصیف حیوانات ،به اندازة ابن معتز از صبغة اشرافی استفاده نکردهاست .رنگ
اشــرافیت در دیوان او ،بیشــتر به مدح و ســتایش درباریان منحصــر میشــود و گســتردگی و
ا شرافیت ابن معتز را ندارد؛ با وجود این ،در تو صیف شکارکردن محمود غزنوی باور دارد
که دیدگان نخجیرها در روز شکار ،از بس پیکان زرّین شاه را دیدهاند ،طالیی شدهاند:
ز بس که بیند پیکان شاه روز شکار

به کوه زرّین گشتهاست دیدة نخجیر

(عنصری )67 : 1366 :
ابن معتز ،نگاهی شامل و کامل به طبیعت اطراف خود دا شتها ست و عالوه بر تو صیف
طبیعت صامت (آ سمان و زمین) ،طبیعت جاندار ،یعنی حیوانات را نیز تو صیف کردها ست؛
البته توصــیف او از حیوانات ،بیشــتر شــامل حیواناتی همانند اســب ،ســگ ،باز ،کرکس و...
میشود که در زندگی مرفه واشرافی او حضوری پررنگ داشتهاند .این حیوانات در زندگی
اشرافی ،ابزاری برای لهو و لعب و شکارکردن محسوب می شوند که در ادب عربی ،در فن
«طردیات» به توصــیف آنها پرداخته میشــود« .ابن معتز به این فنّ ،زبانی زیبا و خیالی قوی
میبخشد و تصاویری زیبا و جذّاب از صید و پیدرپی آمدن فصول و حیوانات و پرندگان
مانند سگها ،اسبها ،بازها و پلنگها ترسیم کردهاست»( .شریف ،بی تا )194 :
شاعر چ شم «باز» را به میخی طالیی ت شبیه میکند که باعث کامیابی در شکار می شود.
وجه شبه در این تشبیه ،زردی و درخشندگی و مدوّربودن است:
کأ َّن ها فی الرأس مســـ مار َذ هَب

کــانــت لنــا وســـیل ـ ًة فلم نَخ ـِب
(صولی) 415 :1978،

«گویی چشـم (آن باز) در ســرش ،میخ طالیی اســت که برای ما وســیلهای بود که ناامید (از
شکار کردن) نشدیم».
این باز شـــکاری ،گاهی مانند یک فرمانروا ،متکبر و دارای فخر و هیبت و شـــکوه اســـت.
(همان :صص  585و ) 423
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سگان شکاری که شاهزادگان و درباریان آنها را با قالدههای زیبا به شکار میبردند ،از
دیگر موضوعات وصفهای ابن معتز است که تحت تأثیر محیط اشرافی و درباری و لهو و
لعب آنها سروده شدهاست:
ف الصـــّی ـ ِد غُصـــف
و قُی ـدَت ِل حَت ِ

کمِثلِ قِداح البــــــــــــاریاتِ نَحائِفُ

کـــــــــــــــــَواســـــــــــــــــــِبُ
إذا انخَرطَت مِنَ القالئِد خِلتَــــــــــــها

ترامی بهــا هُوجُ الرّیــاحِ العواصـــفُ

(صولی 464 :1976،و نیز ر.ک :ابن معتز ،بی تا)18 :
«برای کشــتن شــکار ،ســگان نرمگوش باریکاندام را مانند تیرهای رهاشــده با قالده بردند.
هنگامی که سگها از قالدهها پ شت سرهم روانه می شدند ،گویی توفانهای شدید آنها را
به حرکت درآورده بود».
 -3-2-2موسیقی و مضامین شاد
عنصــری ،مانند ابن معتز ،از آالت موســیقی در مجالس باده و بادهنوشــی و فصــل بهار نام
بردها ست و صدای دلنواز بلبل را به چغانه و مزمار (نی) ت شبیه میکند که نوای مو سیقار در
برابر آن ،بیارزش است:
همی نشـــــــاط کند بلبل اندروگویی

چغانه دارد در کام و در گلو مزمار

نوای زیر و بم آرد ز خلق بی بم و زیر

همی فســوس کند بر نوای موســیقار
(عنصری )104 : 1366 :

عنصــری ،مکان بادهنوشــی ســلطان را غرق زر میبیند ،چرا که در اثر شــور و نشــاط
بادهنوشی ،همپیالههای خود را غرق زر میکند:
آنجا که خورد باده ز شادی بچکد زر

و آنجا که زند چرخ گشــاده بشــود دم

پر لشــــــکر شــادی شــود آفاق دمادم

هرگه که دمادم کشـــد او رطل دمادم
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ممدوح عنصــری نیز با زورق ،باده مینوشــد و ماه در این بزم بادهنوشــی شــاهانه ،گاهی
زورق زر می شود وگاهی گل:
بزورق باده گیرد شــــــــاه که گاه

برویــد گــل ببزم و مجلس انــدر

بصـــورت زآرزوی دســـت او ماه

همی گه گل شـــود گه زورق زر
(همان)71 :

عن صری در تو صیف مع شوق که آن را از م ضامین شادی و طرب مح سوب کردهایم،
مانند ســایر شــاعران همعصــر خود ،به وصــف اعضــای بدن آنها میپردازد و قد را به ســرو
بیجادهبر و مو را به عنبر و مشک و لب را به شکر تشبیه میکند که کفش مملو از زر و سیم
است و باالتر از آن ،کانِ سیم و زر است:
پدید آرد آن ســـــــــــرو بیجادهبر

همی گرد عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبر به بیجاده بر

ز روی و ز بــاال و ز لف و ل بش

خجل شد گل و سرو و م شک و شکر

چو مایه برند از کفش زرّ و ســـیم

کفش کان سیم ا ســــــــــت یا کان زر
(عنصری)51 :1363 ،

زلف مع شوق عن صری ،نافه در زیر دارد و هزاران الله در زیر نافة آن شک سته شده که
گویا همه جا را بهار کردهاست:
نافه دارد زیر زلف اندرگشاده بیشمار

الله دارد زیر نافه در شک سته صدهزار
(همان )54 :

گاهی عن صری ،مع شوقش را به «ماه» ت شبیه میکند که چهرهای چون گل سرخ دارد و
بادهای چون آفتاب به او میدهد (همان  )328 :و قامت معشـــوقه و ســـاقی را مانند شـــاخة
درختی میبیند که برگش «درم» است و میوهاش «دینار»:
ح کا یت ک ند نرگس ا ندر چمن

ز چش ـ ـ ـ ـم دالرام روز خ ـ ـ ـمار

ز مینــا یکی شــــاخ دیــدی لطیف

درم برگ آن شــــاخ و دی نار بار

چو فیــــــــــــــــ ـروزه بر آینه آبگیر

برآورده نیــــــــلوفر ســــــــازگار
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(همان)331 :
عن صری ،در تو صیف بزم سلطان محمود غزنویف بهترین و صفهای ا شرافی را ارائه
میدهد که زیبارویان دربار را به خورشیدچهرگانی تشبیه میکند که رنگ و روی بزّازان را
دارند و بوی عطّار ،گویا نقّاش ،چهرهشــان را ترســیم کردهاســت و غمزهای چون جادوان
دارند وگرد چهرة اللهگوشان ،گیسوانی چون سنبل کشیده شده و مانند درختی میمانندکه
ساقه و ا صل شان از نقره ا ست و ثمرة آنها از ارغوان .شم شیرهای زرّین ،بر کمر ب ستهاند که
یاقوت سرخ برآنها نشاندهشدهاست و دوالش زرکوب و زرین است:
منقـــــــــش عالمی فردوس کردار

نه فرخار و همه پر نقــــــش فرخار

بت ـ ـ ـ ـ ـ ـانی اندرو کز خط خوبان

بگرد عارض و خورشـــید رخســـار

بچ ـ ـ ـ ـ ـهر و غمزه نقاشند و جادو

ز رنــــــگ و بوی بزازند و عطار

از ایشـــان هر یکی همچون درختی

که ســیمش اصــل باشــد ارغوان بار

زرّ و س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیم بر کردار پروین

کمر شمشـــــیرها چون چرخ دوّار

ز مع ــــــــالقی6کمرها هر دوالی

ز کوکبهاش چون تیغی گهـــربار

گروه ـ ـ ـ ـ ـی را کمر شمشیر زرّین

درّ و یاق ــــوت رم ــــــانی پدیدار

دوالش دی ـ ـ ـ ـمه نار است زرکش

می ـــــان نار و گوه ــــــر دانه نار
(همان)193 :

با تورّق کوتاه دیوان ابن معتز  ،آگاهی وی از علم موسیقی آشکار میشود .شاعر گاهی
با ســـرگرمی ها و تفری حات روز گار جوانی ،خود را شــــاد میک ند و خوان نده را به
غنیمتشــمردن لذات دنیا فرامیخواند و میکدهها و محافل بزم بادهنوشــی را به همراه آالت
مو سیقی و نواختن انواع نغمه و غزل تو صیف میکند.آ شنایی و عالقه و فراوانی تو صیفات
لهو و لعب ،جز در ســایة یک زندگی اشــرافی و مرفّه،کمتر دیده میشــود« :گویی که تمام
مزاج و طبیعت پدرش به او به ا رث رســـیده بود یا بهتر اســـت بگویم که زندگی او در
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قصـــرهای مرفّهی بود که کســـانی را که در آن زندگی میکردند ،به عیش ونوش ســـوق
میداد»( .مروه )43 :1990 ،این است دربار ابن معتز از زبان خود شاعر:
عِن ـدَنــا ،ســـی ـّدی! ن ـَدیم و رَیحــا

نٌ و کــأس و قــیــنــه و ح ـَبــی ـبُ

و مغنٍّ یــــــــــــــــقولُ ما تَعجِزُ الـ

ــــــألفاظُ عنه ،حلوُ الحدیثِ أدیبُ
(ابن معتز ،بی تابی)90 :

«موالی من ،نزد ما ندیم ،گل ریحان و جام و کنیز آوازخوان و معشوقی است و آوازهخوانی
شــیرینســخن و ادیب که نغمههایی میخواند که الفاظ از وصــف او درمانده میشــود ».ابن
معتز در دیوان خود ،از آالت گوناگون مو سیقی نام میبرد و آنها را به شکل زیبا تو صیف
میکند؛ وسایلی مانند نای ،عود ،چنگ ،قانون ،تنبور و مضراب مورد عالقة او بوهاند:
وال ـدّهرُ فی غفلــة نــام ـَت حوادث ـُه

و نَبّهتنا إلی اللذّاتِ أوتـــــــــــــــــــــارُ

ج مِع ـَت
أمــا تَری أربع ـ ًا ِل لّه ِو ق ـَد ُ

جُنــک و عود و قــا نونٌ و مِزمــارُ
( همان)251 :

«و روزگار در غفلتی اســـت که حوادثش به خواب رفته و آالت موســـیقی ،ما را به ســـوی
لذات (دنیا) میخواند .آیا چهار وسـیلة موسـیقی را که در یک جا فراهم آمدهاند ،نمیبینی:
چنگ و عود و قانون و نی؟»
ابن معتز ،مهارت عجیبی در توصــیف میخانهها دارد .همپیالههای خود را که آثار رفاه و
اشرافیت در چهره شان آشکار است ،توصیف و چشمان خمارآلود دائمالخمرها را مشاهده
میکند و جامهای باده که زیر نور خورشــید میدرخشــند و بادة کهنه را در خود دارند ،از
یاد نمیبرد و به همراه خوشههای انگور و انواع میوههایی که بساط نشاط را کامل کردهاند،
چنان ترسیم میکند که گویا خواننده در مصاحبت آنها قراردارد:
سقی المطیرَةَ ذاتَ الظّلِّ و الشــــَجَرِ

ن ا ل َم َط ِر
و د ی َر عبــدو َن هط ـّا ٌل ِم َ

کَم فیهمُ من ملیحِ الوجـهِ مُکتَحـل

ح َو ِر
ق جَفنَی ـ ِه علی َ
بــالســـح ِر یُط ِب ُ
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ومَغرَم باصـــطباحِ الراحِ نادَمَنی

لــم تـُبـقِ ل ـذَّت ـُه وَفــراً و لــم ت ـَذَرِ

مازلتُ أس ـقیه من حمراءَ صافیة

عجوزِ دَســـکرة شـــا بَت من الِکَبرِ
(همان)246 :

«باران فراوان ،ســرزمین «مطیره» با درختان انبوهش و «دیر عبدون» را ســیراب کناد! چه
ب سیار زیبارویی که با جادوگری ،سرمه ک شیده و پلکهایش را بر سفیدی چ شمان در شت
میبندد و چه ب سیار عا شقی که برای صبوحیزدن با من همپیاله شد و لذتش ،ثروتی برایم
باقی نگذاشـــت .همواره به او بادهای ســـرخ و زالل و کهنه که از پیری گیســـوانش ســـفید
شدهاست ،مینوشانم».
ابن معتزدر وصف بادهنوشی خود میگوید:
شـــَربنا عصـــیرَ الکَرمِ تحت ظاللهِ

علی وجهِ معشـــوقِ الشـــَمائلِ أغیدِ

کــأنَّ عنــاقیـــــــدَ الکرومِ و ظلَّهـا

کواک ـبُ دُر فی ســـمــاءِ زَ بَرج ـَدِ
(همان)496:

«باده را در زیر ســـایة درخت تاک و در برابر معشـــوقی بلندقد و نرمتن نوشـــیدیم .گویی
خوشههای انگور و سایهاش ،ستارگانی از مروارید در آسمان زبرجد هستند».
ساقی نیز در توصیفات ابن معتز جایگاه ویژهای دارد .او در توصیف ساقی میگوید:
ل قَضـــ یب ح ّر َک ته صــ َـ باً،
َف قا َم م ث َ

حُلوُ الشـــّمــائ ـلِ مطبوع علی األدبِ

یَزفُّ کــأســــــــــاً بِمَنــدیــل مُتَوَّجـةً

و رأسـ ـُها فِضـ ـّه والجسـ ـمُ من ذَهبِ
( همان)73:

« ساقی شیرین شمایل و مؤدب ،مانند شاخهای که ن سیم صبا آن را تکان میدهد ،ای ستاد.
جامی را که گویا تاج بر ســر دارد و روی ســرش نقره و بدنش از طالســت ،تزئین میکند».
و در جای دیگر میگوید:
و مُ قر طَق یَســ ـ عی إ لی ا لن ـدمــاءِ

بــعــقــیــقــِهِ فــی دُرّة بــَیضـــــاءِ
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(همان)494 :
«ساقی قباپوش به همپیالههای خود (شرابی) چون عقیق با (جامی) از مروارید سفید میدهد».
 -4-2-2وصف قصرها و کاخها

عنصــری در دیوان خود ،از کاخ و قصــر خاصــی نام نمیبرد ،ولی در قصــیدهای طوالنی،
عمارت و باغ خواجه ح سن میمندی را به شکل زیبایی تو صیف میکند وآن را به بهارخانة
مشــکبوی ،تشــبیه میکند که رنگ و روی آن ،به نقاشــی نقاش و بوی آن ،به بارنامة عطار
میماند که سرشار از سیم و نقره و یاقوت است:
بهار زینت باغی نه باغ بلـــــــکه بهار

بهارخانة مشکبوی و مشکــــبوی بهار

ز ر نگ صـــورت او کار نا مة ن قاش

ز بوی تربت او بارنامة عــــــــــــــطار

چو گنجخــانــة پرویز روی تربــت او

ز سیم نقره و یاقوت و زرّ مشت افشار

چو جام زرین کا ندر م یان او عنبر

چو جام سیم ـ ـین کاندر میان او دینار
(عنصری)103-5 :1363،

عنصــری در قصــیدة دیگری ،در خطاب به محمود غزنوی ،قصــر آن پادشــاه را چنین
توصیف میکند:
بفرّ قصر تو شد خوب همچو عقد به درّ

هوای بُست و لب هیرمند و دشت لکان

اگر بدیدی نُعمان ســــــــــرای فرّخ تو

ره سدیر و خــــَــــوَرنَق نکوفتی نُعمان

ببویش اندر عطار هنــــدوان عاجــــــــز

برنگش اندر نقاش چیــــــــــــنیان حیران

بســـاط ازرق بینی فراخ از شــــــــــبنم

برآن بساط پراکنــــــده لؤلؤ و مرجـــان

(همان)222-224:
یکی از جنبههای شعر ابن معتز ،و صف ق صرها و کاخها ا ست .ابن معتز در ا شعار خود
ق صرهای «ب سطام»« ،ثریا»« ،الرباب» و «ال شجره» را تو صیف کردها ست .این کاخها ،همگی
در دورة عباســـی مشـــهور بودهاند .زندگی اشـــرافی ابن معتز در این کاخها ،بویژه در زمان
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المعتضــد باهلل ،بر فکر و اندیشــة او کامالً تاثیرگذار بودهاســت .ابن معتز در وصــف قصــر
«بسطام» میگوید:
وَهَبتُ ســـَالمی ما حَیَیتُ لِمَجلس

علَی قَصـــرِ بســـ طام أمیرِ المَ جالسِ

ل ع لَی رَوض أ ن یق کــأن ـَّه
مُط ِـ ٌّ

مَقــادِمُ خُضـــرٌ ،فوقَ فَرشِ عَرائسِ
(شریف:بی تا،ج)2،275

«مادامی که زندهام ،بر مجلسی در قصر بسطام که مهتر و بزرگ همة مجالس است ،درود
میفرستم؛ قصری در مکانی بلند و مرتفع که بر باغهای سرسبز و خرم مشرف است ،گویی
این باغ ،فرشهای سرسبزی است که بر فرش عروسان میگسترند تا عروسان از آن بگذرند».
و یا در وصف قصر «ثریا» میگوید:
ح ـَل ـَل ـتُ الــثــری ـَّا خــی ـرَ دار وَ مــنــزلِ

ک مِن قَصـــ ِر
فَال زا َل مَع مُور ًا و بُو ِر َ

س مُشـــبــه
س ل ـَه فیمــا بَنی النــا ُ
فلی َ

وَ ال ما بَ ناه الجن فی ســــالفِ ا لدَّهرِ

«بر قصر ثریا که برترین خانهها و منازل است  -همیشه آباد و پر خیر و برکت باد -فرود آمدم.
این قصر نه در میان بناهایی که بشر ساختهاست ،همتایی دارد و نه در میان بناهای جنیان در
دورانهای گذشته».
 -3نتیجبگیرس
محیط زندگی و شیوة زندگی هر شاعر یا نویسندهای ،در شیوة تفکر واندیشهاش ،تأثیر
غیرقابل انکاری بهجا می گذارد .تأثیر محیط اشرافی و مجلل غزنویان بر عنصری و عباسیان
بر ابن معتز ،باعث شد که صبغة اشرافی ،زیباییها ،اشکال کاخها و قصرها ،در شعر هر دو
شاعر ،پررنگ باشد .با دقت در دیوان هر دو شاعر و مقایسة تطبیقی بیتهایی که متضمن
تصاویر اشرافی بوده ،نتایج زیر به دست آمدهاست:
طبیعتگرایی در دیوان هر دو شاعر ،با نگرش اشرافیگری ملموس و مشهود است؛ با
این تفاوت که عنصری ،عناصر طبیعت را در قالب مدح و ستایش ممدوح خود ،وصف کرده
ولی ابن معتز ،عناصر طبیعت را با تشبیه آنها به وسایل فاخر و نفیس قصرها ،بدون مدح و

بررسی تطبیقی صبغة اشرافی شعر عنصری و ابن معتز

ستایش آوردهاست .جلوههای زندگی اشرافی و شاهانه در دیوان ابن معتز ،با توجه به اینکه
امیرزاده بوده است ،چشمگیرتر است .عالوه بر این ،ابن معتز در وصف خمرّیات ،طردّیات
و گنجینههای موجود در قصرها ،از عنصری برتر است.
تفاوت عنصری و ابن معتز در اشرافیکردن عناصر تصویر شعر ،از نظر میزان انتفاع هر
کدام از دربارها و قصرها ،کامالً آشکار است .ابن معتز ،خلیفه و پادشاهزاده و صاحب کاخ
و قصر بوده است؛ لذا ،تصویرهایش ،اشرافیترند .همین عامل ،باعث شدهاست که ابن معتز،
اثاثیه و وسایل منزلش و عناصر طبیعت را نیز به طال و نقره و مروارید تشبیه نماید .انجیر را به
طال ،نارنج را به جعبة عقیق ،برگهای درختان را به درهم ،ساقة خیار را به زمّرد سبز و چشم
نرگس را به نقره مانند کند.
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