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 چکیده
ی ااه ویژهجایگ ،ایران رب وع شاعران وقایع تاریخی در شعر منظوم یا ثبت نگاریتاریخکلی طورهب

شاعران  ه ویافتفاوتی در ادب عرب ظهوربه نحو گسترده و مت عبّاسیا این امر در عصر امّ ؛استداشته

اند، در ثبت دهکرعرب پیدا ادبیّاتنگی که با شعر و ارتباط تنگاتبه دلیل  ،ایرانی نیز در این دوره

میر ا تاریخی مدایح ،اساس این بر اند.بوده ثر از بزرگان شعر و ادب عربی متأوقایع تا حد زیاد

 عرب شعرای از ثرمتأ مضمون و شعری تصاویر، لغت در که درباری شاعر یک عنوانبهرا که  معزّی

ز متنبی ا او نیز  که ابن هانی تاریخی مدایح با مختلف هایجنبه از توانمی ،تاس متنبی جمله از و

           را خود ایحمد مضامین از بسیاری وی. ردکمقایسه ،است مغرب متنبی به ملقب پذیرفته و تأثیر

ر یا عصشاعران عرب هم برخی از از طریق مطالعه و تسلط بر اشعار، آگاهانه و مستقیم صورتبه

 از پیش ای عصرهمایرانی  شاعرانبرخی پذیری از  تأثیر  ، باناآگاهانه و غیرمستقیم یا یش از خودپ

 مضامین و عمومی ساختار ،کلی طرح ،خود قصاید از تعدادی در و کرده اخذ عرب شاعران از ،خود

یح امد ، با بررسی و مقایسةاین پژوهش در .استکرده رعایت را عربی قصاید شعری تصاویر و

ری، ار و تصاویر شعضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها در مضون، ساخت ،تاریخی این دو شاعر

 است.شدهداده نشاندر ثبت وقایع تاریخی عصر خود،  از آنها یکجایگاه هر

 .گارس منظومنتاريخ ، مدح،معزّس ، امیرهانی بنا کلیدس: هاسواژه
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 مقدمب -1

 ستا عبّاسیدر عصر  عرب  ادبیّات ور و برجستةز شعرای مشهیکی ا( 362 -320)  ابن هانی

     دح خلیفه و وصف فتوحات او شعر خود را وقف م رده و کدر مغرب زندگی می که

دیوان وی از توصیف ( 276: 4، ج1984فروخ، ؛ 421: 4، ج1430ابن خلکان،) ست.انموده

شته پ، غبار کارزار و پشته های آنهاح و اسبممدو یاننیزه، شمشیر، لشکرمیدان جنگ، 

توان بخشی از تاریخ منظوم فاطمیان را در شعر او تا آنجا که می است؛ دشمن پرهای کشته

ه مون و ساختار مدایح تاریخی متنبی کمضحاصل انعکاس توان را می امراین  شکبی یافت.

در روزگاری  وی (40 :2000،جون علی)  .دانست  ،استشدهعنوان شاعری مورخ شناختهبه

ت. اسبوده اندلس در قصاید بیشتر اصلی مضمون و غرض سراییزیسته که مدیحهمی

 (37: 1414بسج،)

فارسی در خراسان و  ادبیّات ةبرجست نیز که یکی از شاعران وفات( 542) امیر معزّی

 ستایش به مدح و ست، در شعر خوداسنجر سلجوقی بوده لکشاه و سلطانامیرالشعرای دربار م

پردازد و حوادث و فتوحات روزگار آنها را در قالب مدح می حاکمان و پادشاهان سلجوقی

وان گفت تطوریکه میهب ؛د تاریخی و لغوی استسراسر فوای ،د. دیوان وینک ف میتوصی

بین  که را از وقایع قسمتی از عصر سلجوقی و بسیاری گردن مورخان داردحق عظیمی بر 

می توان  ،به وقوع پیوسته)سال وفات شاعر(  520تا حدود  (شاهجلوس ملک یعنی سال) 465

  (87 :1318،امیر معزّی)  از قصاید او دریافت.

زاج دات و ترکیبات عربی امتت با مفرشدّزیسته که زبان فارسی بهمی ر عصرید معزّی

است. رفتهگت آن قرارو لغات و مفرداادب عربی  تأثیرت تحت شدّنیز به ویلذا  است؛یافته

رب اشباع از ادب ع ،ذهن ایرانیان»  است:باره گفتهایندود پوتا در .(339 :2ج،1387صفا،)

ند. اچشم به آنها داشته ،د و جهت الهامناند که شاگرد شاعران عرباکردهبود و خود اعتراف

این  ت که بهاسطبیعی ،اندنخستین بار شاعران عرب بستهاز آنجا که این مضامین را  ،عالوهبه

این مضامین را  (82 :1382)دود پوتا، « .اندردهکنان اخذنتیجه برسیم شاعران ایرانی از آ

عتز، متنبی، بحتری، ابن م قیس،تدریج از شعر گویندگانی همچون امرؤالشاعران ایرانی، به
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ران یدر میان شاعران ا ،متنبی عالوه بر شاعران عرب ،در این بین اند.تمام و ....  اخذ کردهابو

ن بعدی شاعرا همة: »ویدگشاه سمرقندی میکه دولتطوریهب ؛ستای داشتهه انیز جایگاه ویژ

  (24: 1385شاه سمرقندی، )دولت «.عالم اسالم، فرزندان متنبی هستند

رده و کلعهمطا را مستقیماً ابن هانیدیوان  ،یتوان گفت که معزّطور قطع نمیهچه باگر

نشان  ،ل از اوبشاعران عرب ق استفادة گسترده از تصاویر و مضامین گرفته،آن قرار تأثیرتحت 

ر طوهب چون عنصری ، فرخی و...، با تقلید از شاعرانی  ،سودهد که این شاعر از یکمی

 ،و از سوی دیگر (634، 1373کدکنی، عی شفی) شاعران عرب بوده تأثیرمستقیم تحت غیرِ

عنوان یکی هبنیز  ابن هانیکه  تنبی ، ابو تمام و...م وی از شاعرانی چون مستقیم پذیریتأثیر

ود از ختصاویر و مضامین شعری  سبک، آنها بوده و در تأثیرتحت عرب  برجستة از شاعران

در این پژوهش  .استدو شاعر ایجاد کردهمیان این نقاط اشتراک زیادی   ،رفتهگآنها الهام

     بررسی این وجوه اشتراک ، به اعرایع تاریخی در مدایح این دو شاز دیدگاه ثبت وق

 پرداخت.خواهیم

روج ، مخ طبری، الکامل ابن اثیربررسی منایع و مصادر تاریخی ارزشمندی چون تاری

همچون اسناد موثقی بوده  ،الذهب مسعودی و .... نشان می دهد که ابیات و اشعار شاعران

 :.کر) ند.ابه آنها استناد می جسته که مورخین در جهت بیان یا اثبات وقوع حوادث و وقایع، 

: 4ج ،1956؛ المسعودی، 378-345: 13، ج1301؛ ابن اثیر،144-124 :1ج ،1979طبری، 

. ستا بیانگر اهمیت و جایگاه متون منظوم در ثبت و ضبط وقایع تاریخی ،( این امر234-256

 ،هبویژ رده وکمختلف زندگی میعصرهای لذا با بررسی اشعار شاعران بزرگی که در 

در این  .ردنگاری منثور کتوان کمک شایانی به تاریخاند، میشاعرانی که در دربار خلفا بوده

تواند برای در اشعار شاعران عرب و ایرانی، می ، مقایسة نحوه ثبت وقایع و حوادثمیان

 باشد.فارسی اهمیت و جذابیت خاصی داشته -تطبیقی عربی ادبیّاتمخاطبان 

 قیق:تح پیشینة -1-1

ز    االی برخی ر البهطور عام، مطالبی ده، باز ادب عربی امیر معزّیپذیری تأثیردر زمینه 

 وبررسی تطبیقی توصیف ممدوح »با عنوان  ایاز جمله مقاله ،یمقاالتو  استآمدهها کتاب
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شده هشتنوها رضا یلمهمددکتر اح توسط« و برخی شاعران عرب امیر معزّیمعشوق در دیوان 

 ستةبرج و چندین شاعر معزّیمضامین و معانی مشترک مدایح امیر لی طورکهب ،ه در آنک

       این مقاله که  نون در موضوع مورد بحثا تاکامّ ؛ستاگرفتهبررسی قرار عرب مورد

وشته ن ، مقاله یا پژوهشیکرده مقایسه ابن هانی مدایح با امیر معزّی نگاری را در مدایح تاریخ

ای و وازنهکه قائل به بررسی م با رویکرد تطبیقی مکتب آمریکایی ،این پژوهش .استنشده

ررسی و داند، به بنمیثر را شرط اصلی بررسی تطبیقی و تأ تأثیرای است و وجود مقایسه

 است. پرداخته امیر معزّیمضامین و ساختار مدایح تاریخی ابن هانی و  مقایسة

 امیر معزّسو  ابن هانیاريخی مدايح تمضامین بررسی و مقايسب  -2

مدح در شعر این دو شاعر در خدمت ثبت و ضبط وقایع  ،طور کلیهب ،طور که گفتیمهمان 

خشی از ب با بررسیدر این پژوهش  ست.ابیان جزییات جنگ ها و حوادث قرارگرفتهدربار و 

، مبارزه شعید، ستایتبریک همچون فتح،  ،های مشابهکه این دو شاعر در مناسبت مدایحی

 ابن هانی و امیر معزّی ادبی و ساختاری سبکمقایسه و تحلیل  اند، بهسرودهو .....  با مخالفان

تراک وه افتراق و اشوج ،و بدین وسیلهپردازیم میثبت وقایع تاریخی  ستایش ممدوح و در

 نماییم.می آنها را بیان

 ها و تها مات داخلی و خار یمبارزه با شورش-2-1

ی اریخیع تابخشی از وقاییی که بر علیه شورشیان یا دشمنان خارجی به وقوع پیوسته، نبردها

امرا  لیفه،خ که را حمالتیوی  مثالً است؛به ثبت رسیده ابن هانیدر مدایح تاریخی  هبوده ک

 فتوصی خود اشعار در ،انددادهانجام بربر قبایل هایشورش مقابل در ،جوهر ،او یا فرماندة

    قیام خلیفه علیه که زناته قبیله از خزر بن محمّدشدن کشته دربارة ،جمله از. استکرده

 :گویدمی بود،کرده

ــَمــتَ لَقــَد  طــاغیــَةً الخَزرِ ابنِ مِن قَصـ

 مِن و المُنیرِ الحَقِّ و الدینِ  جاحِدی   مِن

لوهُ      أتــاکَ ع ــِهِ مِن  یَ ــان ــی فَر     عِصــ     خَ

 

 

 

عبَ   ــَ قادَةِ  صـ بّاء   المَ جَدَلِ  علی أ  .....ال

مّةِ،  عادی  فّارِ  و األئِ ــُلِ   الکُ  .. بالرُســ

تّی   ــِهِ کــَأنَّ حَ ــاً  ب ــَرب  الخَجــَلِ   مِنَ  ضـ
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ــرُهُ ــُدی ــحُ ی ــرحم ــَزّاً  ال ــت ــُه ــاِل م ــَرَبٍ ب  ط

  

لی  ــِبِ،    إ ــائ کَت ل تَرّاً      ا ف  ...جــَذَلِ باِل  مُ

 (  597: 1429)علی،                           

 ورزید،یم دشمنی تشدّبه و رفتنمی طاعتا بار زیر و بود متکبر و جبار فردی که خزرابن» 

 تو زدن که هنگامی اامّ ؛بود پیغمبران و امامان ودشمن حق و دین منکر وی. رسید هالکت به

 حیا انندم ،او شرمندگی حالت. بودکرده عصیان که چرا ؛آمد بسیار شرمندگی و حیا با ،آمد

 یزهن باالی بر را یارانش و خزرابن سر حالت. )بود زیباروی کنیزان یا زنان شرمندگی و

 و ودب خوشحال گویا ،آن باالی بر او و چرخیدمی نیزه باالی بر او سر( کندمی توصیف

 ریانشلشک به که هنگامی ،حیاتش زمان در که گونهآن؛نبود حقیقی او خندة اامّ ؛خندیدمی

 «.خندیدمی و شدمی خوشحال ،نگریست می

 توصیف هب ،سروده رومیان با او نبرد توصیف و خلیفه مدح در که ایقصیده از بخشی در و

 :گویدمی و استردهک استفاده آنها از دریایی نبرد در که پردازدمی هاییکشتی

 ســَرَت التی المُنشــ تِ الجَواری أما

 لمَها ا عَلی القِبابُ  تُزجی کما  قِباب  

لکَ  راعَ ما  و ها  اال الرّوم مَ  اطِّالعُ 

 

ــد  ــَق ــا  ل ــه ــَرت ــاه ــُ ظ ــد  و دَّة ع ــَدی  ع

مَّت   مَن لکنَّ و ــُ یهِ  ضـ ــودُ عَل  ....أسـ

ــَّرُ  ــُنَشـــ ــالم  ت ــا  أع ــه ــُودُ  و ل ــُن  ..ب

 (233و 232 :)همان                       

 .اندلیفهخ لشکر زیاد بسیار تعداد دهندةنشان کنند،می حرکت دریا در که هاییکشتی اامّ»

 در انهایشچشم که است زنانی هایکجاوه همانند ،در آنهاست هایی کهگنبدها یا برآمدگی

 مانانیقهر ،گنبدها این در که تفاوت این با ؛است وحشی هایگاو هایچشم همانند ،زیبایی

 و رسیدت ،یافت اطالع هاکشتی این وجود از اینکه محض به ،روم پادشاه .هستند چهرهسیاه

 «..و بوددهش نصب طناب با بلندی هایپرچم ،هاکشتی این باالی بر. کرد فرار

به ثبت و  ،تح شام سروده، ضمن تبریک و تهنیتای که در باب فدر قصیده نیز امیر معزّی  

 پردازد:ضبط نبردهای ملکشاه با مخالفان و گردنکشان داخلی و خارجی می

ــا ــار  ت ــری ــر شـــــه ــگ دادگ ــن ــرد شـــــام آه  ک

ــوی از ظــفــر عــدو بــر پــیــرار ــافــت بــلــخ ســ  ی

ــبح   ــام در همــه  مخــالفــان   صـ ــام شــ  کرد  شــ

ــال و ــفر ظفر بر امســ ــوی از سـ ــام سـ  کرد شــ
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 و اسالم لشکر را ممدوح لشکر ،شاعر دو هر ،استمشخص فوق ابیات در که طورهمان   

 .دانندمی باطل و کفر سپاه را دشمن سپاه و حق

 ریخای از تادر همان زمان وقوع حوادث، گونه ثبت حوادث و وقایع به ترتیب زمان و 

خالی از هرگونه شرح و  طور مختصر وهب گویند و معموالًنگاری میاست که به آن وقایع

ر اساس ب نگاری که مبتنی بر توصیف و تحلیل است و غالباًبرخالف تاریخ است؛تحلیل 

 رامین ؛529: 1386 هارپهام، و دمایرهوار)شود. نگاران نگاشته میهای وقایعاطالعات و داده

 هانی ابن تاریخی مدایح و قصاید در ملتأ کمی با  (678: 17ج ،1389 همکاران،  و حامی و

ن شوند، به ایگار محسوب مینچند هر دو شاعر وقایعهر که دریافت توان می ،امیر معزّیو 

هنگام  انیابن ه جه به اینکهبا تو ،اندمعنا که هر دو در زمان وقوع حوادث به ثبت آنها پرداخته

 در حتی اهگ که کندجزییاتی را بیان می  و پردازدمی ماوقع توصیف و شرح به ثبت وقایع 

 تاریخی یحمدا همة در که تقریباً امیر معزّی نسبت بهشیوة او ندارد،  وجود نیز تاریخی کتب

 عهواق تاریخ گاه و اشخاص و اماکن اسامی و ممدوح افتخارات و فتوحات نام ذکر به خود

گاری نعوقای صرفاً امیر معزّیحال آنکه  ست؛گاری نیز نزدیک انبه تاریخ، کندمی بسنده

 کند.می

 فتوحات -2-2
و از  دادهمدح خلیفه یا فرماندهان او قرار مایة، ذکر و توصیف فتوحات را دستهر دو شاعر

باب  در ابن هانیقصایدی که  تریناند. از مهمبه ثبت فتوحات آنها پرداخته ،این طریق

این  وی در مطلع است.ای در باب فتح مصر ، قصیدهاستالدین سرودهفتوحات خلیفه معز

  وید:گسروده، می ،سپاه خلیفه معزالدین ، فرماندةاشعار که در باب فتح مصر و مدح جوهر

 ربغ به شــد ســال دگر و شــرق به شــد ســال یک

ــان     نگشــ ــه را عرب  و روم گرد فر  یــک ب  ســــ

ــاه ــام  م ــود صــــی ــح آن کــه ب ــت  شــــاه کــرد ف

کی      ل یم   در کــه م تنــد   عرب  قــد ــ  روم و داشــ

 

ــا ــال دو در ت  ..کرد  تمــام  جــانــب دو کــار ســ

 کـرد  غـالم  و رهـیّ  خـویـش   تـخــت  پـیـش   در

ــی ــکــه ب ــج آن ــرد رن ــراو و ب ــقــام انف  کــرد... م

ــاه بگرفــت   ــام خویش   مملکــت    و شــ  ...کرد  ن

 (124: 1318)امیر معزّی،                            
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ــمعُ     رایتُ بعینی فوقَ ما کنتُ أسـ

ــهِ      مِثل بِ ــُدَّ   غــداةَ کــأنّ األفقَ ســ

 

ــر أروع  و    قد راعَنی یوم  من الحشـ

 فَعاد غُروبُ الشمس مِن حیث تطلعُ 

 (397: 1429)علی،                        

بودم. روزی را دیدم که از همانند آن را نشنیده ،حال هب با چشمانم چیزی را دیدم که تا»  

بود. دهشبا افقی همانند خود پوشیده ،گویا افق شرقی آسمانتر بود؛ترسناک ،روز محشر

     ( و خورشید در همان جای طلوع خود غروب است لشکر ممدوح ،)منظور از افق دوم

 «بود.نور خورشید را پوشانده ،که لشکر عظیم و انبوه ممدوح؛ چرابودکرده

ای که در باب فتح غزنین و مدح سلطان سنجر سروده، نیز در ابتدای قصیده امیر معزّی

 گوید:می

 نشــانخســرو خســروم رای ســلطان معظ

ند معجزات فتح او       هر بدا تا  هد   که خوا

 داســتان فتح غزنین را به جان باید شــنید

 خصم ملک از گربزی صد لشکر آورده

 

ــرق عیـان...    معجزات فتح را بنمود در مشـ

تان          ــ ندوسـ بل و ه حدیث زا ــنو  یا بشـ  گو ب

 تانتر داس زان که در گیتی نباشد زین عجب 

ند     ــِ کالَنجَر و قِنّوج و سـ حد  تان...  از   و مول

 (520: 1318، امیر معزّی)                             

 اند، شدهاستبدون مقدمه، وارد مضمون اصلی قصیده که بیان داستان فتح بوده ،هر دو شاعر

 ،ین جنگیهای چنبا ابراز تعجب و شگفتی از دیدن و شنیدن صحنه ،و در همان ابیات ابتدایی

به توصیف لشکر ممدوح خود  ،و در ادامه کنندداستان میخواننده را مشتاق شنیدن این 

طور مانه ؛ها پرداختهبه ثبت و ضبط اسامی برخی از مکان ،در این ابیات معزّیپردازند. می

اسامی  ضمن بیان مسیر حرکت لشکر،  به ذکر و ثبت ،نیز در ابیات پایانی قصیده ابن هانی که

 .استبرخی از شهرها پرداخته

 ند؛کحرکت لشکر ممدوح را مرحله به مرحله توصیف می ،این قصیده در ادامة ابن هانی

     دهد، شاعر خود در این جنگ همراه سپاه طور که در مطلع قصیده نشان میهمانچون 

را در  لذا ابیات محدودی است؛پردازد که شنیدهتنها به بیان داستانی می معزّیا امّ ؛استبوده

در  د.پردازبه مدح ممدوح و پیروزی او در این جنگ می ،سپس و سرایدتوصیف لشکر  می
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        ود به مدح ممدوح خ ،با استفاده از عناصر طبیعت ،ابیات پایانی قصیده نیز هر دو شاعر

 گوید:می ابن هانی پردازند.می

ــالک      ــبحتِ الطُرق التی انت سـ  و أصـ

ــطـت فیـه الریـاضُ درانکــاً      و قـد بسـ

ها الطَّی  ــرِ واکتَســـَت  و غرَّدَ فی بالنَّصـ  رُ 

 

بَُع              ُتر قی و  هراَن ُتســــ ظح ل ــَة ا ـَدّســ  مُقـ

ــیِ إال أنــّهــا لــیــسَ تــُرقــَعُ     مــِنَ الــوَشــ

ــَّعُ     ــُوَشـــ ــا ال ت ــوارِه ــِن أن ــی َّم  زراب

 (409: 1429)علی،                            

ا و هد. باغبوهایی را که پیمودی و قدم در آنها گذاشتی، سیراب و پر از گل و گیاه شدهمسیر

 ینهوصله و پ که ایجامهبودند؛ ای پر از نقش و نگار پهن کردهجامه ،ها درآن مسیرهابستان

بر  در لباسی از گل و شکوفه ،و زمیندادند نداشت. پرندگان در آن آواز پیروزی سر می

 «بود.لباسی که همانند جامه و بوریا بافته نشده بود؛کرده

 گوید:نیز می یامیر معزّ

 عبّاسیضعف خالفت  -2-3
 رو و داده دست از را قبل عظمت و قدرت عبّاسی حکومت ،شاعر دو این زندگی دورة در

 که ودبگرفته قرار هاییخاندان تسلط تحت ،آنها قلمرو از زیادی بخش و بودنهاده افول به

 خلیفه و کردندمی حکومت تقلمس طورهب ،واقع در اامّ بودند؛ عبّاسی خلیفة نظر زیر ظاهراً

 و مغرب و مصر در فاطمیان ها،دولت این جملة از .بودشده تشریفاتی مقامی به تبدیل

 ؛وندشمی محسوب آنها دربار شعرای جزءِ ،امیر معزّی و ابن هانیو  بودند ایران در سلجوقیان

  .دارند اشاره عبّاسی خالفت ضعف به ،صراحت با شاعر دو هر لذا

 :ویدگمی میزتمسخرآ بیانی با انیه ابن

ــایگان آورده    گینای زیر نملک و گنج شـ

 گر حقیقت بنگرند از شرق تا اقصای غرب  

ــته  ــبز و برومندســت و باغ آراس ــتان س  بوس

 

 شاد و برخوردار باش از ملک و گنج رایگان 

ستان      ستان در بو ست ملک و بو  باغ در باغ ا

ــت و عدلت باغبان    زانک ــتان بانس  ه فَرّت بوس

 (521: 1318، امیر معزّی)                                
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ــ فُتِحت  هل  العباس  بنو تقول  رُمصـ

 

ــی قذ  العباس  لبنی فقُل    .. مرُاال قُضـ

 (335: 1429) علی،                     

 «ته ...گذش هااین حرف آیا مصر فتح شده؟ به آنها بگو که کار از :گویندبنی عباس می»

 :ویدگمی نیز امیر معزّی   

غداد  او عدل  از میه گوید  تهنیت   را ب

 شاه  تو چون با را بغداد همی ناید آرزو

 

 برین خلد  در عباس  بنی و عباس  جان  

ــم روزگار  ــتعین روزگار  یا  معتصـ  مسـ

 (464: 1429) علی،                              

       را عبّاسی خالفت از آمیزطعنه و تحقیرآمیز انتقاد گونهیناست، امشهود که همانطور    

 دو ره سلجوقی، و فاطمی خلفای باب در اامّ ؛یافت امیر معزّی و ابن هانی اشعار در توانمی

 انتقاد هب زبان گاههیچآنها . اندگزیدهبر را رویمیانه و سالمت راه و کردهعمل محتاطانه شاعر

 ای فهخلی اندرز و پند به کرده،می ایجاب مصلحت که آنجا بلکه اند،نگشوده نهی و امر و

 :گویدمی خود قصاید از یکی در ابن هانی مثالً. نداپرداخته سلطان

قّن       مَن  و ی ت فو       إنّ ی ع ل  موضــــعــاً  لِ

لرأی  مــا و ــ ت     طولِ  بعــد   إال ا ثب  تَ

 

ــیفِ مِن  ــفَح السـ  مِیَحلُ و کثیرٍ عن یَصـ

ــحــزمُ ــول  اال و ال ال ــد ط ــع ــو م ب ــل  ت

 (672: همان)                                     

           ملع جنگ و شمشیر از بهتر عفو و گذشت ،جایی در که ندکحاصل یقین که کسی»

 بعد درست ،یرتدب و تفکر .کندمی گذشت بسیار( بشناسد را بخشش عفو جایگاه)  کند،می

 «.شودمی حاصل انتظار و درنگ مدتی از

 پیش رد را معتدلی و آرام سیاسی مشیخط ،دربار الشعرایملک عنوانبه نیز امیر معزّی

 گوید:می جایی در مثالً ؛ندکمی بسنده سالطین اندرز و پند به و گرفته

لک  با  بود شــــاهی وگر ــکر و م  لشـ

 رعیــت عــدلش از کــه بــایــد چنــان

 

 هراســان تیغش از دشــمن باشــد که 

ــوده بود  آســــان تن و شــــاد و آسـ

 (321: 1318، امیر معزّی)              
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 ی و مذهبیهاس ملّ شن -2-4
 ،ندادر مدایح تاریخی خود به آن توجه کرده امیر معزّیو  ابن هانیز مواردی که یکی دیگر ا

ی از هایجنبه است،شدهسروده آنها اشعاری که در باب ها و اعیادی بوده که با دقت درجشن

 شود.آن روزگار نمایان می تاریخ اجتماع و فرهنگ

به مدح ممدوح و  ،پس از آن کند ونه قصاید خود را با تغزل آغاز میگواین ،هانیابن    

 کدام از کتب تاریخی که توسطکه در هیچ پردازدهایی میم عید و جشنراسم توصیف

؛ (143: 1985، الیعالوی)است ای نشدهشده، به آنها اشارهاطمی نوشتهفمورخان فاطمی و غیرِ

 عید فطر و مراسم آن می گوید: های مخصوصبا اشاره به جشن مثالً

ــه عــن نــبــوی  و جــاَل   الــفــطــرُ مــن

ــًا           هب یُر شــــُ مغــاو ل ــه ا فوق فعــت   ر

نص           ل ــَِة ا لوی مِن ظــِلِّ أ َغمــاٍم   و 

 

یِض االخالِق ...           ب لوجــِه أ یِض ا ب  أ

ِطراِق         مِن  فی ســــمــاوٍة  ــًا  قَن  مِن 

ــّاقِ   ــن خــف ــِن راجــف  و م ــم  رِ ف

 (485همان: )                               

طر عید ف ،ستچهره و اخالق درخشان و زیبا عنوان شخصی از خاندان نبوی که دارایاو به»  

انی همانند ستارگ ،های آنهالشکریانی بودند که سرنیزه ،سر او یرا نمایان ساخت. بر باال

 «یبصر من اهلل و فتح قرن»هایی که بر روی آنها پرچم و سایة داشتندقراردرخشان و متراکم 

  «جنبیدند.ا میهمانند ابرهایی بود که می لرزیدند ی ،بودنوشته شده

در ، ی فاطمیاکند که خلفمی را توصیف چتر یا سایبانیتوصیف شاعر در دو بیت آخر، 

جالل  نشانکردند و استفاده می ،بودند هایشان هنگامی که سوار بر مرکب ،هااعیاد و جشن

« ریبتح قاهلل و ف نصر من»پرچمی بوده که بر روی آن   ،سایبانو ابهت آنها بود. بخشی از این 

لشکر نیز سایبان را حمل  کنند و امرا  و بزرگاننفر آنها را حمل می 21و  بودشته شدهنو

داده رارخلیفه ق عید قربان را نیز فرصتی جهت مدح در دیوان خود، شاعر ،همچنینردند. کمی

و همراهان خود با مالزمان   ،پردازد که معزای میبه توصیف جشن و مراسم رسمی ،و در آن

، ریزیمق) است.آورده را مقریزی نیز در کتاب خوداین توصیفات  است.آن شرکت کردهدر

1996 :137) 



 11                            معزّی امیر  و هانی ابن مدایح در منظوم نگاریتاریخ تطبیقی خوانش                        

اه پادشای برای مدح اعیاد مختلف را بهانهنیز در بسیاری از قصاید خود،  امیر معزّی

ه اوت که ببا این تف است؛به مدح ممدوح خویش پرداخته ،ک عیدداده و ضمن تبریقرار

اطالعات تاریخی و مذهبی  ،الی آنهابلکه در البه پردازدها نمیسنتسم و توصیف مرا

 یتوان سنّعنا ماه فروردین و وجود این عید بهمثل تقارن این عید ب کند؛ای را ذکر میپراکنده

و  ندکاز عید یاد می ،ایبدون هیچ مقدمه ،همان مطلع قصیده همواره در در میان اعراب. وی

 در مثالًکند؛ و برای او دعا میگوید مییک عید را تبر وپردازد یبه مدح ممدوح م ،سپس

  گوید:تبریک عید قربان و عید نوروز می

ــن     ــروردی ــاه ف ــان و م ــرب ــد ق ــی  ع

ت هر جشــن آن هســت در عرب ســنّ

ــد   ــن ــمــی خــواه ــا جــاودان ه  دو ت

ــحی بــاد     همــه روزت چو عیــد اَضـ

 

ــدنــد قرین...هر دو بــا یکــ   دگر شــ

ــت در عجم آیین  ــن این هسـ  ...جشـ

ــزّ   ــع ــروزی م ــی ــز و پ ــن....  ع ــدی  ال

ین        فرورد چو مــاه  ــالــت   همــه ســ

 (460: 1318، معزّی)امیر              

 مدح خالفت يا سلطنت ممدوح   -2-5

وادث عقاید و ح ،ویندگح خود سخن میرسیدن ممدوخالفت، آنگاه که از بههر دو شاعر

ه بیان گونو برتری او را اینمعز خالفت  ،ابن هانی مثالً کنند؛تاریخی زمان خود را بیان می

 کند: می

ــبَحت   ــةُ أصـ  أال تلکم األرضُ العریضـ

ــِ ل    ــا ل ــی ــدن ــتِ ال ــقــد دال  مــحــمــّدف

مَن زَکــَت             یَن  ب ل لطــا قوَق ا ح  و ردَّ 

 

ــِهــا فِترُ   و مــا لبنی العبــاسِ فی عَرضـ

 و قــد جرّرت أذیــالَهــا الــدّولــَةُ البِکرُ

لذحخُر.....          کا ا له و ز عه فی آ نائ ــ  صـ

 (335: 1429) علی،                     

اندازة  ی بهاس خارج شد و حتّاز دست بنی عبّ ،آگاه باشید ای مردم که آن قلمرو گسترده»

کومت ح ت.اسنیز برای آن قلمرویی باقی نماندهمیان انگشت سبابه و انگشت ابهام  فاصلة

 ،اکدامنپ گرفت که همانند کنیزینظیر شکلشد و دولتی بیبازگردانده محمّدجهان به آل 

ق و و ح مراد از دامن پیروان و لشکریان است(کشد. )ن خود را با با تفاخر بر زمین می دام
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 ،آن هنگام که در گهواره بودحقوق فرزندان علی بن ابی طالب به آنها بازگردانده شد و ... 

  «فضایل و عالئم امامت را در او دید و شناخت. ،المنصور باهلل ،پدرش

 گوید:نیز از پادشاهی سنجر و برتری او اینگونه سخن می امیر معزّیو 

و بنا بر اعتقاد خود که  ویدگمعز همانند مورخی فاطمی سخن می از خالفت ،ابن هانی

 لذا ؛انددمی )ص(محمّدرا حکومت آل  کومت اواو را امام و ح است،اسماعیلی بوده شیعة

را  سند، او نیز خالفتنویی و اعتقاد خود میرا بنا بر رأتاریخ  ،گونه که برخی مورخینآن

یت به دست اهل ب ،ان غصب شده بودعبّاسیپس از سالیان متمادی که از سوی امویان و که 

 ،امیر معزّیا امّ است؛ نی هاشماز خاندان ب ،اند که بنا بر اعتقاد اودمعز میحق  ،استرسیده

ت و ضبط به ثب ،عنوان شاعری مادح و متکسبید، بهوگاز پادشاهی سنجر سخن می آنگاه که

 پردازد.ان و سالطین این دولت در شعرش میپادشاهاسامی 

 امیر معزّسو  ابن هانیمدايح تاريخی  ساختار بررسی و مقايسة -3

 تغزل -3-1

لی غز ،امیر معزّیغزل کنند؛ با تغزل آغاز می ،قدما را به شیوةد گاه مدایح خو ،هر دو شاعر

 ،ابن هانیا غزل امّ ؛رودل انتظار میاست عاشقانه با همان معانی لطیف و معمولی که از غز

 می شود؛ چراکه شاعر، همواره محبوبةگفته« غزل حربی» ل است که به آن نوعی از غز اغلب

ار آوردن یا دیددستکند که برای بهجنگاوران فرض می ی از نگهبانان وخود را در حصار

های غزلت در نیز ابن هانیگاه  ،این با وجود شود.کارزار می مر بسته و آمادةشمشیر به ک ،او

 خود ایحمد از یکی در مثالً ؛کنداستفاده می  های عاشقانهاز غزل ،خودتاریخی ابتدای مدایح 

 :گویدمی ،یار دیار بر گریه و اطالل بر وقوف اب است،آغازکرده تغزل با را آن که

ــلجوق کز  ــیــدنور بخــارا درگوهر سـ  رسـ

لک       کار م مد  تدا از طغرل و جغری درآ  اب

 بعد از او سلطان ملکشه در جهان شد پادشاه   

مدت ز بهر راحت و امن جهان      هم در آن 

 

 هم به مشرق هم به مغرب از آن گوهر رسید 

شان در جهانداری ب  سید   ه نام ای شور ر  هر ک

 رســیدوز فلک منشــور عدل و اســتقامت در

 ن جهان ســنجر رســیدنوبت شــاهی به ســلطا

 (137: 1318)امیر معزّی،                                
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ــا قــد ــیــکِ  عــلــی مــررن ــلــک مــغــان  ت
 

ــا   ــن ــرای ــا  ف ــه ــی ــَه ف ــک  مَشـــــاب ــن  م
 

 وداتیموج ،آنجا در و گذشتیم ،بودید ساکن آن در شما زمانی که هاییمنزلگاه آن کنار از»

 «.بودند تو شبیه( زیبایی در) که دیدیم را

ــا   ــتن ــر الخَواذلُ المَهی    عــارَضـ  أسـ
 

ــاً  ــِأجراعِهــا   ب ــلُ فلم   ب  عنــک  نســ
 

 ینا. دیدیم بود، راه راه که پاهایی و زیبا چشمان با  را وحشی گاوهای از یاگله ،آنجا در»

 ما اامّ ؛ندبود تو شبیه رفتنشانراه شیوة در و درشت چشمان زیبا، چهرة داشتن در ،حیوانات

 «.بودیم تو یاد به و نکردیم فراموش را تو

عدی   ــ قد  عُج مسـ یتُ  ف عاجی  را  مَ
 

بکی   یوم   ــار علی   ا ــدی بکی     و ال  ت
 

 .گریستی زتونی و دیدم را خود گیخمید ،گریستم دیار بر که روز آن !بایست ،من یاریگر ای

ــنٍ    ــی ــن ــح ــَّعٍ  ب ــُرَج ــی    م ــن ــی ــن ــح  ک
 

 
 

ــکِ و ــکـــی مـــردّدِ تشـــ  کـــتَشـــ
 

 .کن شکایت و ناله سرگردان و حیرانهایم، من و ناله همانند ،بلند هاییناله و آه با

ئِد    کب   فاتَّ ــ لدموعَ  تسـ ــکبی ا  کسـ
 

فکَ   ال ثم  ــ ماءَ    تسـ لدِ ــَفکی ا  کَسـ

 (526 :1429) علی،                        

( دنکرگریه خون) ریختنخون در اامّ ؛کن گریه آرامی به ،من همانند ،کردنگریه در  پس

 . نباش من همانند

 .استآورده ضامینم همین با تغزلی ،خود مدایح از یکی ابتدای نیز در امیر معزّی  

ــان  ای ــارب نزل    ســ کن    م  من  دیــار در جز  ن

 نمک گلگون دمن خاک کنم خون پر دلم از ربع

یوان  خرگهی     یــار روی از نم     همی   ا ی هی   ب  ت

ند    گوران می جام  و رطل  جای  بر ــت هادسـ  پی ن

 

مان  یک  تا    دمن و اطالل و ربع بر کنم زاری ز

ــم آب از کنم جیحون را اطالل ــتن چشـ  خویشـ

ــرو آن قد  وز ــهی سـ  چمن بینم همی خالی  سـ

 بر جای چنگ ونای ونی آواز زاغ اســت و زغن

 (524: 1318) امیر معزّی،                                  
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یافته و مود ر ابیات فوق نیز ند ،ابن هانیاز  امیر معزّیمستقیم مستقیم یا غیرِ پذیری تأثیر      

این  ایسة،  با مقمدایح تاریخی این دو شاعرساختار و مضمون بخشی دیگر از تشابه  ،در واقع

  شود.میدرک  خوبیبه ابیات

 استفاده از فنون بديعی -3-2

ا از تشبیه ساده و معمولی ت ،مجاز و بدیع مختلف از فنون در مدایح تاریخی خود،  ابن هانی

  (317:  1985الیعالوی،)  .استگرفتهراه افراط را درپیش ،و دور از ذهناستعاره های بعید 

 کهطوریه؛ باستکردهطور گسترده استفادههفنون بدیعی ب از ،نیز در مدایح خود امیر معزّی

کالم و شهسوار میدان فصاحت  ش امرایکو لشکر جهان بیانرا سلطان  امیر معزّیعوفی، 

  (2/513 ،1387)صفا،  داند.و شعر او را سلیس مصنوع میداند می

 آنچنان ،امیر معزّی و ابن هانی مدایح تاریخی در تشبیه گوناگون عانوا و هاشیوه فراوانی   

 دو این هک تصاویری یا هاتشبیه ،گاه. داد انجام باب این در مجزا پژوهشی توانمی که است

به  راخویش  هر دو، شمشیر ممدوح  مثالً دارند؛ شباهت یکدیگر به اند،کرده خلق شاعر

 گوید:می هانیابن . کنندتشبیه می« ذوالفقار»

ــهُ  لــک ــن ــَّداً  حســ ــل ــق ــت ــهــاؤُهُ و م  ب

فقــارِ،    ذا جــد کَ ســـَمــّاهُ  ل نّمــا  و ا  ا

             

ــاً،   ــَکــَّب ــَن ــُت ــَاؤُهَ و م ــوالً  مَضــ ــل  ...مَســ

ــّاهُ ــَن ســـــم ــتَ  م ــادَی ــال : ع ــی ــَزرَائ  ع

 (    781: 1429علی،)                              

 : گویدمی نیز امیر معزّیو 

ب به خویش را ملقّ ممدوح ،هر دو با الهام از عناصر دینی و اعتقادی خویش ،همچنین

 می گوید: ابن هانی مثالً اند؛کرده« الدینمعزّ»

عزح          إذا ُم عُز م ل ینِ   ا ــد لّطــَ   ال ــ  هســ

      

 األجــلِ مــُدَّةَ بــالمِنــایــا یَرتَقــِب لم 

 (342: 1429 )علی،                       

ــمان آمد مگر     تیغ گوهردار او از آسـ

 

ست زخم ذوالفقار زآنکه زخمش بر مخ   الف ه

   (320: 1318 امیر معزّی،)                              
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 ردیگ دشمن ،گیردمی دست به را ) شمشیر( آن ،خدا دین یاری برای ،معز که یهنگام و»

  «.شدکنمی انتظار اجلش برای

 :گویدمینیز   امیر معزّیو 

 الدین و دنیایی و بفزاید همی تو معز 

 

یا کردگار دادگر   تو فرّاز    دین و دن

 (  262: 1318، معزّی) امیر             

  براعت استهالل -3-3
بدون  اغلب سرایند،میشعر ها و فتوحات ممدوح که در باب جنگ یهنگام ،دو شاعر هر

 ،اهو گ کنندد و از نسیب یا تغزل استفاده نمیشونوارد موضوع اصلی می ،ایهیچ مقدمه

ا در حسی حماسی ربا و مرتبط با موضوع اصلی است که آنچنان زی ،ونه مدایحگاین مقدمة

ی اای که در مدح معز و توصیف هدیهدر ابتدای قصیده ابن هانی مثالً کند؛خواننده ایجاد می 

 گوید:برای او سروده، می .ق،ه 348در سال  بعد از تصرف مغرب ،جوهر ،که فرمانده سپاه او

ــکرا أال هکـذا فَلیُهـدِ مَ    ن قـادَ عسـ

ها        حَة حَقَّ ــی یُِة مَن أعطی النصـ  هد

ــًا          ـُدَّن ِ  العیُس بـ ــَب  أال هکــذا َفلُتجل

 

مامَ و أصــــدَرا    وَ أوردَ عَن رأی اإل

ــرا   ــِر الناسُ أبصـ  و کانَ بما لَم یُبصـ

ــُمَّرا....      أال هکذا فَلتُجنَبِ الخیلُ ضـ

 (352: 1429علی، )                     

و  ی که لشکری را فرماندهی کردهشود یه کسباید هدیه دادهاه باشید که اینچنین آگ !هان»

از آن  ،است. این هدیهحو انجام داده و به اتمام رساندهی و خواست امام را به بهترین نرأ

یشتر از ب ،کسی است که حق مشورت و نصیحت را ادا کرده و به امور و مصالح سیاسی مردم

هیکلی چنین باید شتر سفید و فربه و قویبدانید و آگاه باشید که این !هان. است خود آنها آگاه

 «.را فراهم آورید و از انتخاب اسبان الغر اجتناب کنید..

 جهان ســـنجربنازد جان اســـکندر به ســـلطان 

 به عمر خویش در عالم نکرد اســـکندر رومی

ــدان        ــدنیــا خــداونــد خــداون  معزالــدین و ال

 

 که سلطان جهان سنجر شرف دارد بر اسکندر      

 چنین فتحی که کرد امسال سلطان جهان سنجر

بارک   ــهنشــــاه م لک شـ  پرورآرای دینرای م

 (182:  1318)امیر معزّی،                            
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  ونه آغازگای دارد که اینقصیده ،فتح غزنین توسط سلطان سنجرنیز در باب  امیر معزّی   

 شود: می

 ثتلمیح يا اقتباي از آيات قرآن و احادي -3-4
ید عقا دهندة، انعکاسدر اشعار این دو شاعر های قرآنیاحادیث و داستاناز آیات،  استفاده

 ست؛اکرده نیز ظهور پیداو ثبت وقایع  ی در مدح خلفا که حتّهای دینی آنهاست و باور

 نبة، جسیاسی ، عالوه بر جنبةاحانی است که مدایح اوکه از معدود مدّ ابن هانیخصوص هب

 رد. نیز دااعتقادی 

ــارُهُ     ــدینَ انــتَ مَن ــهــدُ أنّ ال  و أشـ

 

َـّم           ــُه الوثقی التی لم تُفَصــ  و َعروَت

 (   669،  1429)علی،                      

قتباس ا شود.نمیة محکمی هستی که بریدهدهم که تو پرچم و نشان دین و رشتگواهی می»

 «العُروةِ الوُثقیفَمن یَکفرُ بالطاغوت و یؤمنُ باهلل فقد استمسکَ ب» از آیة

 گوید:ین مینیز اینچن امیر معزّیو 

 

 

 نتیجب گیرس -3

ند، اهپرداختبه آن  ، بسیاران در قرون چهارم و پنجمیکی از مضامینی که شعرای عرب و ایر

، تبدیل به  نه یا ناآگاهانهآگاها ،حاین مدای است.امیران و وزیران آنها بوده ،خلفامدح 

ی که مورخین بزرگطوریهای از وقایع و حوادث تاریخی مربوط به زمان آنها شده، بگنجینه

 نادگونه اشعار استبه این ،یخی خودکتب تاردر  ،بن جریر طبری و ابن اثیر محمّدهمچون 

ک از یشود که در هیچو بیان میرسد میین اشعار به ثبت ی حوادثی در احتّ ،اند و گاهردهک

 کتب تاریخی وجود ندارد.

یدی ز گوهر آدم    مال تو د  اگر ک

نار   ز روی کبر نگفتی خلقتنی من 

 

ــار لعین       بگاه فرمان، ابلیس خاکسـ

ــَه من طین              ز راه کفر نگفتی خلقت

 (566، 1318،معزّی)امیر              
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رین تیکی از بزرگ ،ربب به متنبی غابن هانی ملقّعرب،  ادبیّاتاین شعرا در  از جملة 

 در مدایح تاریخی وی .است اندلس و مغرب عرب ادبیّاتو در شعر سرایان شعرا و مدیحه

تی گوی سنّبر ال در مضمون و ساختار کامالً ،اون امرا و والیا ،معزالدین باهلل ،فاطمی باب خلیفة

 .استای برخوردارو از جایگاه ویژهاستوار  ،عربد قصای

عظیمی از اشعار  بخش ایران،عنوان شاعری مادح در دربار سلجوقیان نیز به امیر معزّی

است. وی در سلطان سنجر و وزرای آنها اختصاص داده خود را به مدح ملکشاه سلجوقی و

یل کثرت به دل ،به دلیل ثبت و ضبط حوادث تاریخی و از سوی دیگر ،از یک سو ،این مدایح

آنچه  . بنا براست مقایسهقابل ابن هانیبا  ،عربی استفاده از مضامین، ساختار و صور خیال شعر

مشخص  امالًک از ابن هانی امیر معزّی مستقیمغیرِپذیری تأثیربیان گردید،  ررسی، مقایسه وب

نیز با مضامین و ساختار اشعار متنبی آشنایی کامل داشته و این  امیر معزّیچرا که  ؛است

ه ابتشیز نبا اشعار متنبی غرب  ،تا حد زیادی ،اشعار او تصاویرسبب شده تا مضامین و  ،آشنایی

  باشد.و نزدیکی داشته

عی و فرهنگی زمان خود را بیان تاریخ سیاسی، اجتما ،تا حد زیادی ،مدایح هر دو شاعر

وحات ه از فتآنگاه ک ،هر دو شاعر عنوان تاریخی منظوم یاد کرد.به از آنها  نتوامی کند ومی

 یموضوع اصل وارد مستقیماً ،گویند، بدون هیچ مقدمه و تغزلیو حوادث بزرگ سخن می

بک ، به سپردازند که جنبة تاریخی نیز داردهایی میبه مدح و ستایش که  شوند و آنگاهمی

از  ار زیادبسی ، در استفادةهمچنینکنند. با تغزل آغاز می ،سنتی عرب قصاید کالسیک و

دارند؛  ه و مشترکیتصاویر و عقاید مشاب ،خودبدیعی و بیان عقاید دینی و مذهبی صنایع 

ح آنها ت را در مدایاهل سنّکه می توان بسیاری از اصول اعتقادی تشیع اسماعیلی و طوریهب

 کرد.مشاهده
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