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چکیده
بهطورکلی تاریخنگاری منظوم یا ثبت وقایع تاریخی در شعر شاعران عرب و ایران ،جایگاه ویژهای
داشتهاست؛ امّا این امر در عصر عبّاسی به نحو گسترده و متفاوتی در ادب عرب ظهوریافته و شاعران
ایرانی نیز در این دوره ،به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با شعر و ادبیّات عرب پیداکردهاند ،در ثبت
وقایع تا حد زیادی متأثر از بزرگان شعر و ادب عرب بودهاند .بر این اساس ،مدایح تاریخی امیر
معزّی را که بهعنوان یک شاعر درباری که در لغت ،تصاویر شعری و مضمون متأثر از شعرای عرب
و از جمله متنبی است ،میتوان از جنبههای مختلف با مدایح تاریخی ابن هانی که او نیز از متنبی
تأثیر پذیرفته و ملقب به متنبی مغرب است ،مقایسهکرد .وی بسیاری از مضامین مدایح خود را
بهصورت مستقیم و آگاهانه ،از طریق مطالعه و تسلط بر اشعار برخی از شاعران عرب همعصر یا
پیش از خود یا غیرمستقیم و ناآگاهانه ،با تأثیر پذیری از برخی شاعران ایرانی همعصر یا پیش از
خود ،از شاعران عرب اخذ کرده و در تعدادی از قصاید خود ،طرح کلی ،ساختار عمومی و مضامین
و تصاویر شعری قصاید عربی را رعایت کردهاست .در این پژوهش ،با بررسی و مقایسة مدایح
تاریخی این دو شاعر ،ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها در مضون ،ساختار و تصاویر شعری،
جایگاه هریک از آنها در ثبت وقایع تاریخی عصر خود ،نشان دادهشدهاست.
واژههاس کلیدس :ابن هانی ،امیر معزّس ،مدح ،تاريخنگارس منظوم.
 - 1استادیار گروه زبان و ادبیّات عرب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زابل ،زابل ،ایران:
تاریخ دریافت1394/11/26 :

forooghelahi@yahoo.com
تاریخ پذیرش1395/7/24 :
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 -1مقدمب
ابن هانی (  )362 -320یکی از شعرای مشهور و برجستة ادبیّات عرب در عصر عبّاسی است
که در مغرب زندگی میکرده و شعر خود را وقف مدح خلیفه و وصف فتوحات او
نمودهاست( .ابن خلکان ،1430،ج 421 :4؛ فروخ ،1984،ج )276 :4دیوان وی از توصیف
میدان جنگ ،نیزه ،شمشیر ،لشکریان ممدوح و اسبهای آنها  ،غبار کارزار و پشتهپشته
کشتههای دشمن پر است؛ تا آنجا که میتوان بخشی از تاریخ منظوم فاطمیان را در شعر او
یافت .بیشک این امر را میتوان حاصل انعکاس مضمون و ساختار مدایح تاریخی متنبی که
بهعنوان شاعری مورخ شناختهشدهاست ،دانست  ( .جون علی )40 :2000،وی در روزگاری
میزیسته که مدیحهسرایی غرض و مضمون اصلی بیشتر قصاید در اندلس بودهاست.
(بسج)37 :1414،
امیر معزّی ( 542وفات) نیز که یکی از شاعران برجستة ادبیّات فارسی در خراسان و
امیرالشعرای دربار ملکشاه و سلطان سنجر سلجوقی بودهاست ،در شعر خود به مدح و ستایش
حاکمان و پادشاهان سلجوقی میپردازد و حوادث و فتوحات روزگار آنها را در قالب مدح
توصیف می کند .دیوان وی ،سراسر فواید تاریخی و لغوی است؛ بهطوریکه میتوان گفت
حق عظیمی بر گردن مورخان دارد و بسیاری از وقایع قسمتی از عصر سلجوقی را که بین
( 465یعنی سال جلوس ملکشاه) تا حدود ( 520سال وفات شاعر) به وقوع پیوسته ،می توان
از قصاید او دریافت ( .امیر معزّی)87 :1318،
معزّی در عصری میزیسته که زبان فارسی بهشدّت با مفردات و ترکیبات عربی امتزاج
یافتهاست؛ لذا وی نیز بهشدّت تحت تأثیر ادب عربی و لغات و مفردات آن قرارگرفتهاست.
(صفا،1387،ج .)339 :2دود پوتا دراینباره گفتهاست « :ذهن ایرانیان ،از ادب عرب اشباع
بود و خود اعترافکردهاند که شاگرد شاعران عرباند و جهت الهام ،چشم به آنها داشتهاند.
بهعالوه ،از آنجا که این مضامین را نخستین بار شاعران عرب بستهاند ،طبیعیاست که به این
نتیجه برسیم شاعران ایرانی از آنان اخذکردهاند( ».دود پوتا )82 :1382 ،این مضامین را
شاعران ایرانی ،بهتدریج از شعر گویندگانی همچون امرؤالقیس ،متنبی ،بحتری ،ابن معتز،
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ابوتمام و  ....اخذ کردهاند .در این بین ،متنبی عالوه بر شاعران عرب ،در میان شاعران ایران
نیز جایگاه ویژه ای داشتهاست؛ بهطوریکه دولتشاه سمرقندی میگوید« :همة شاعران بعدی
عالم اسالم ،فرزندان متنبی هستند( ».دولتشاه سمرقندی)24 :1385 ،
اگرچه بهطور قطع نمیتوان گفت که معزّی ،دیوان ابن هانی را مستقیماً مطالعهکرده و
تحت تأثیر آن قرارگرفته ،استفادة گسترده از تصاویر و مضامین شاعران عرب قبل از او ،نشان
میدهد که این شاعر از یکسو ،با تقلید از شاعرانی چون عنصری  ،فرخی و ،...بهطور
غیرِمستقیم تحت تأثیر شاعران عرب بوده (شفیعی کدکنی )634 ،1373 ،و از سوی دیگر،
تأثیرپذیری مستقیم وی از شاعرانی چون متنبی  ،ابو تمام و ...که ابن هانی نیز بهعنوان یکی
از شاعران برجستة عرب تحت تأثیر آنها بوده و در سبک ،تصاویر و مضامین شعری خود از
آنها الهامگرفته ،نقاط اشتراک زیادی میان این دو شاعر ایجاد کردهاست .در این پژوهش
از دیدگاه ثبت وقایع تاریخی در مدایح این دو شاعر ،به بررسی این وجوه اشتراک
خواهیمپرداخت.
بررسی منایع و مصادر تاریخی ارزشمندی چون تاریخ طبری ،الکامل ابن اثیر ،مروج
الذهب مسعودی و  ....نشان می دهد که ابیات و اشعار شاعران ،همچون اسناد موثقی بوده
که مورخین در جهت بیان یا اثبات وقوع حوادث و وقایع ،به آنها استناد می جستهاند( .ر.ک:
طبری ،1979 ،ج144-124 :1؛ ابن اثیر ،1301،ج378-345 :13؛ المسعودی ،1956 ،ج:4
 )256-234این امر ،بیانگر اهمیت و جایگاه متون منظوم در ثبت و ضبط وقایع تاریخی است.
لذا با بررسی اشعار شاعران بزرگی که در عصرهای مختلف زندگی میکرده و بویژه،
شاعرانی که در دربار خلفا بودهاند ،میتوان کمک شایانی به تاریخنگاری منثور کرد .در این
میان ،مقایسة نحوه ثبت وقایع و حوادث در اشعار شاعران عرب و ایرانی ،میتواند برای
مخاطبان ادبیّات تطبیقی عربی -فارسی اهمیت و جذابیت خاصی داشتهباشد.
 -1-1پیشینة تحقیق:
در زمینه تأثیرپذیری امیر معزّی از ادب عربی ،بهطور عام ،مطالبی در البهالی برخی از
کتابها آمدهاست و مقاالتی ،از جمله مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی توصیف ممدوح و
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معشوق در دیوان امیر معزّی و برخی شاعران عرب» توسط دکتر احمدرضا یلمهها نوشتهشده
که در آن ،بهطورکلی مضامین و معانی مشترک مدایح امیر معزّی و چندین شاعر برجستة
عرب مورد بررسی قرارگرفتهاست؛ امّا تاکنون در موضوع مورد بحث این مقاله که
تاریخنگاری را در مدایح امیر معزّی با مدایح ابن هانی مقایسه کرده ،مقاله یا پژوهشی نوشته
نشدهاست .این پژوهش ،با رویکرد تطبیقی مکتب آمریکایی که قائل به بررسی موازنهای و
مقایسهای است و وجود تأثیر و تأثر را شرط اصلی بررسی تطبیقی نمیداند ،به بررسی و
مقایسة مضامین و ساختار مدایح تاریخی ابن هانی و امیر معزّی پرداختهاست.
 -2بررسی و مقايسب مضامین مدايح تاريخی ابن هانی و امیر معزّس
همانطور که گفتیم ،بهطور کلی ،مدح در شعر این دو شاعر در خدمت ثبت و ضبط وقایع
دربار و بیان جزییات جنگ ها و حوادث قرارگرفتهاست .در این پژوهش با بررسی بخشی از
مدایحی که این دو شاعر در مناسبتهای مشابه ،همچون فتح ،تبریک عید ،ستایش ،مبارزه
با مخالفان و  .....سرودهاند ،به مقایسه و تحلیل ادبی و ساختاری سبک امیر معزّی و ابن هانی
در ستایش ممدوح و ثبت وقایع تاریخی میپردازیم و بدین وسیله ،وجوه افتراق و اشتراک
آنها را بیان مینماییم.
-1-2مبارزه با شورشها و تها مات داخلی و خار ی
نبردهایی که بر علیه شورشیان یا دشمنان خارجی به وقوع پیوسته ،بخشی از وقایع تاریخیای
بوده که در مدایح تاریخی ابن هانی به ثبت رسیدهاست؛ مثالً وی حمالتی را که خلیفه ،امرا
یا فرماندة او ،جوهر ،در مقابل شورشهای قبایل بربر انجامدادهاند ،در اشعار خود توصیف
کردهاست .از جمله ،دربارة کشتهشدن محمّد بن خزر از قبیله زناته که علیه خلیفه قیام
کردهبود ،میگوید:
لَقـَد قَصـــَمـتَ مِن ابنِ الخَزرِ طــاغی ـَةً

صـــَ عبَ المَ قادَةِ أ بّاء علی ال جَدَلِ.....

مِن جا حِدی الدینِ و الحَقِّ المُنیرِ و مِن

عادی األئِ مّةِ ،و الکُ فّارِ بالرُســ ـُلِ ..

أتــاکَ یَ ع لوهُ مِن عِصــــیــان ـِهِ خَ فَر

حَ تّی ک ـَأنَّ ب ـِهِ ضـــَرب ـاً مِنَ ال خَج ـَلِ
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إ لی ا ل کَتــائ ـِبِ ،مُ ف تَرّاً بِال ج ـَذَلِ...
(علی)597 :1429 ،

«ابنخزر که فردی جبار و متکبر بود و زیر بار اطاعت نمیرفت و بهشدّت دشمنی میورزید،
به هالکت رسید .وی منکر دین و حق ودشمن امامان و پیغمبران بود؛ امّا هنگامی که نزد تو
آمد ،با حیا و شرمندگی بسیار آمد؛ چرا که عصیان کردهبود .حالت شرمندگی او ،مانند حیا
و شرمندگی زنان یا کنیزان زیباروی بود( .حالت سر ابنخزر و یارانش را بر باالی نیزه
توصیف میکند) سر او بر باالی نیزه میچرخید و او بر باالی آن ،گویا خوشحال بود و
میخندید؛ امّا خندة او حقیقی نبود؛آنگونه که در زمان حیاتش ،هنگامی که به لشکریانش
می نگریست ،خوشحال میشد و میخندید».
و در بخشی از قصیدهای که در مدح خلیفه و توصیف نبرد او با رومیان سروده ،به توصیف
کشتیهایی میپردازد که در نبرد دریایی از آنها استفاده کردهاست و میگوید:
أما الجَواری المُنش ـ تِ التی س ـَرَت

ل ـَقــد ظــاه ـَرتــهــا ع ـُدَّة و ع ـَدیــد

قِباب کما تُزجی القِبابُ عَلی المَها

و لکنَّ مَن ضـــُ مَّت عَل یهِ أســـودُ....

و ما راعَ مَ لکَ الرّوم اال اطِّالعُ ها

تــُنَشـــ ـَّرُ أعــالم لــهــا و بــُنــُودُ..
(همان232 :و )233

«امّا کشتیهایی که در دریا حرکت میکنند ،نشاندهندة تعداد بسیار زیاد لشکر خلیفهاند.
گنبدها یا برآمدگیهایی که در آنهاست ،همانند کجاوههای زنانی است که چشمهایشان در
زیبایی ،همانند چشمهای گاوهای وحشی است؛ با این تفاوت که در این گنبدها ،قهرمانانی
سیاهچهره هستند .پادشاه روم ،به محض اینکه از وجود این کشتیها اطالع یافت ،ترسید و
فرار کرد .بر باالی این کشتیها ،پرچمهای بلندی با طناب نصب شدهبود و»..
امیر معزّی نیز در قصیدهای که در باب فتح شام سروده ،ضمن تبریک و تهنیت ،به ثبت و
ضبط نبردهای ملکشاه با مخالفان و گردنکشان داخلی و خارجی میپردازد:
تــا شـــــهــریــار دادگــر آهــنــگ شـــــام کــرد

صـــبح مخــالفــان همــه در شــــام شــــام کرد

پــیــرار بــر عــدو ظــفــر از ســــوی بــلــخ یــافــت

و امســــال بر ظفر ســـفر از ســـوی شــــام کرد
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یک ســال شــد به شــرق و دگر ســال شــد به غرب

تــا در دو ســــال کــار دو جــانــب تمــام کرد..

گرد نگشــــان روم و عرب را بــه یــک ســ ـ فر

در پـیـش تـخــت خـویـش رهـیّ و غـالم کـرد

مــاه صــــیــام بــود کــه آن فــتــح کــرد شــــاه

بــی آنــکــه رنــج بــرد و فــراوان مــقــام کــرد...

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

بگرفــت شــــاه و مملکــت خویش نــام کرد...
(امیر معزّی)124 :1318 ،

همانطور که در ابیات فوق مشخصاست ،هر دو شاعر ،لشکر ممدوح را لشکر اسالم و
حق و سپاه دشمن را سپاه کفر و باطل میدانند.
ثبت حوادث و وقایع به ترتیب زمان و در همان زمان وقوع حوادث ،گونهای از تاریخ
است که به آن وقایعنگاری میگویند و معموالً بهطور مختصر و خالی از هرگونه شرح و
تحلیل است؛ برخالف تاریخنگاری که مبتنی بر توصیف و تحلیل است و غالباً بر اساس
اطالعات و دادههای وقایعنگاران نگاشته میشود( .مایرهوارد و هارپهام529 :1386 ،؛ رامین
و حامی و همکاران ،1389 ،ج )678 :17با کمی تأمل در قصاید و مدایح تاریخی ابن هانی
و امیر معزّی ،می توان دریافت که هرچند هر دو شاعر وقایعنگار محسوب میشوند ،به این
معنا که هر دو در زمان وقوع حوادث به ثبت آنها پرداختهاند ،با توجه به اینکه ابن هانی هنگام
ثبت وقایع به شرح و توصیف ماوقع میپردازد و جزییاتی را بیان میکند که گاه حتی در
کتب تاریخی نیز وجود ندارد ،شیوة او نسبت به امیر معزّی که تقریباً در همة مدایح تاریخی
خود به ذکر نام فتوحات و افتخارات ممدوح و اسامی اماکن و اشخاص و گاه تاریخ واقعه
بسنده میکند ،به تاریخنگاری نیز نزدیک است؛ حال آنکه امیر معزّی صرفاً وقایعنگاری
میکند.
 -2-2فتوحات
هر دو شاعر ،ذکر و توصیف فتوحات را دستمایة مدح خلیفه یا فرماندهان او قرارداده و از
این طریق ،به ثبت فتوحات آنها پرداختهاند .از مهمترین قصایدی که ابن هانی در باب
فتوحات خلیفه معزالدین سرودهاست ،قصیدهای در باب فتح مصر است .وی در مطلع این
اشعار که در باب فتح مصر و مدح جوهر ،فرماندة سپاه خلیفه معزالدین ،سروده ،میگوید:

خوانش تطبیقی تاریخنگاری منظوم در مدایح ابن هانی و امیر معزّی

رایتُ بعینی فوقَ ما کنتُ أســـمعُ

و قد راعَنی یوم من الحشـــر أروع

غــداةَ کــأنّ األفقَ ســــُدَّ بِ مِثل ـهِ

فَعاد غُروبُ الشمس مِن حیث تطلعُ

7

(علی)397 :1429 ،
«با چشمانم چیزی را دیدم که تا به حال ،همانند آن را نشنیدهبودم .روزی را دیدم که از
روز محشر ،ترسناکتر بود؛گویا افق شرقی آسمان ،با افقی همانند خود پوشیدهشدهبود.
(منظور از افق دوم ،لشکر ممدوح است) و خورشید در همان جای طلوع خود غروب
کردهبود؛ چراکه لشکر عظیم و انبوه ممدوح ،نور خورشید را پوشاندهبود».
امیر معزّی نیز در ابتدای قصیدهای که در باب فتح غزنین و مدح سلطان سنجر سروده،
میگوید:
رای ســلطان معظم خســرو خســرونشــان

معجزات فتح را بنمود در مشـــرق عیـان...

هر که خواهد تا بدا ند معجزات فتح او

گو ب یا بشـــنو حد یث زا بل و ه ندوســـ تان

داســتان فتح غزنین را به جان باید شــنید

زان که در گیتی نباشد زین عجبتر داستان

خصم ملک از گربزی صد لشکر آورده

از حد کالَنجَر و قِنّوج و ســـِند و مولتان...
(امیر معزّی)520 :1318 ،

هر دو شاعر ،بدون مقدمه ،وارد مضمون اصلی قصیده که بیان داستان فتح بودهاست ،شدهاند
و در همان ابیات ابتدایی ،با ابراز تعجب و شگفتی از دیدن و شنیدن صحنههای چنین جنگی،
خواننده را مشتاق شنیدن این داستان میکنند و در ادامه ،به توصیف لشکر ممدوح خود
میپردازند .معزّی در این ابیات ،به ثبت و ضبط اسامی برخی از مکانها پرداخته؛ همانطور
که ابن هانی نیز در ابیات پایانی قصیده ،ضمن بیان مسیر حرکت لشکر ،به ذکر و ثبت اسامی
برخی از شهرها پرداختهاست.
ابن هانی در ادامة این قصیده ،حرکت لشکر ممدوح را مرحله به مرحله توصیف میکند؛
چون همانطور که در مطلع قصیده نشان میدهد ،شاعر خود در این جنگ همراه سپاه
بودهاست؛ امّا معزّی تنها به بیان داستانی میپردازد که شنیدهاست؛ لذا ابیات محدودی را در
توصیف لشکر میسراید و سپس ،به مدح ممدوح و پیروزی او در این جنگ میپردازد .در
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ابیات پایانی قصیده نیز هر دو شاعر ،با استفاده از عناصر طبیعت ،به مدح ممدوح خود
میپردازند .ابن هانی میگوید:
و أصـــبحتِ الطُرق التی انت ســـالک

مُق َـدّســــ َة ا ل حظ هرا َن تُســـ قی و تُر َب ُع

و قـد بســـطـت فیـه الریـاضُ درانکـاً

مـِنَ الـوَشــــیِ إال أنـّهــا لــیـسَ تـُرقـَعُ

و غرَّدَ فیها الطَّیرُ بالنَّصـــرِ واکتَســـَت

زرابــی َّمــِن أنــوارِهــا ال تــُوَشـــ ـَّعُ
(علی)409 :1429 ،

مسیرهایی را که پیمودی و قدم در آنها گذاشتی ،سیراب و پر از گل و گیاه شدهبود .باغها و
بستانها درآن مسیرها ،جامهای پر از نقش و نگار پهن کردهبودند؛ جامهای که وصله و پینه
نداشت .پرندگان در آن آواز پیروزی سر میدادند و زمین ،لباسی از گل و شکوفه در بر
کردهبود؛ لباسی که همانند جامه و بوریا بافته نشدهبود».
امیر معزّی نیز میگوید:
ملک و گنج شـــایگان آوردهای زیر نگین

شاد و برخوردار باش از ملک و گنج رایگان

گر حقیقت بنگرند از شرق تا اقصای غرب

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

بوســتان ســبز و برومندســت و باغ آراســته

زانکه فَرّت بوســتان بانســت و عدلت باغبان
( امیر معزّی)521 :1318 ،

 -3-2ضعف خالفت عبّاسی
در دورة زندگی این دو شاعر ،حکومت عبّاسی قدرت و عظمت قبل را از دست داده و رو
به افول نهادهبود و بخش زیادی از قلمرو آنها ،تحت تسلط خاندانهایی قرار گرفتهبود که
ظاهراً زیر نظر خلیفة عبّاسی بودند؛ امّا در واقع ،بهطور مستقل حکومت میکردند و خلیفه
تبدیل به مقامی تشریفاتی شدهبود .از جملة این دولتها ،فاطمیان در مصر و مغرب و
سلجوقیان در ایران بودند و ابن هانی و امیر معزّی ،جزءِ شعرای دربار آنها محسوب میشوند؛
لذا هر دو شاعر با صراحت ،به ضعف خالفت عبّاسی اشاره دارند.
ابن هانی با بیانی تمسخرآمیز میگوید:

خوانش تطبیقی تاریخنگاری منظوم در مدایح ابن هانی و امیر معزّی

تقول بنو العباس هل فُتِحت مصـــرُ
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فقُل لبنی العباس قذ قُضـــی االمرُ ..
( علی)335 :1429 ،

«بنی عباس میگویند :آیا مصر فتح شده؟ به آنها بگو که کار از این حرفها گذشته »...
امیر معزّی نیز میگوید:
تهنیت گوید همی از عدل او بغداد را

جان عباس و بنی عباس در خلد برین

آرزو ناید همی بغداد را با چون تو شاه

روزگار معتصـــم یا روزگار مســـتعین
( علی)464 :1429 ،

همانطور که مشهوداست ،اینگونه انتقاد تحقیرآمیز و طعنهآمیز از خالفت عبّاسی را
میتوان در اشعار ابن هانی و امیر معزّی یافت؛ امّا در باب خلفای فاطمی و سلجوقی ،هر دو
شاعر محتاطانه عملکرده و راه سالمت و میانهروی را برگزیدهاند .آنها هیچگاه زبان به انتقاد
و امر و نهی نگشودهاند ،بلکه آنجا که مصلحت ایجاب میکرده ،به پند و اندرز خلیفه یا
سلطان پرداختهاند .مثالً ابن هانی در یکی از قصاید خود میگوید:
و مَن ی ت ی قّن إنّ لِ ل ع فو موضــــع ـاً

مِن الســـیفِ یَصـــفَح عن کثیرٍ و یَحلُمِ

و مــا ا لرأی إال بعــد طولِ تَ ثب ـت

و ال الــحــزمُ اال بــعــد طــول تــلــوم
(همان)672 :

«کسی که یقین حاصلکند که در جایی ،گذشت و عفو بهتر از شمشیر و جنگ عمل
میکند ( ،جایگاه عفو بخشش را بشناسد) بسیار گذشت میکند .تفکر و تدبیر ،درست بعد
از مدتی درنگ و انتظار حاصل میشود».
امیر معزّی نیز بهعنوان ملکالشعرای دربار ،خطمشی سیاسی آرام و معتدلی را در پیش
گرفته و به پند و اندرز سالطین بسنده میکند؛ مثالً در جایی میگوید:
وگر شــــاهی بود با م لک و لشـــکر

که باشــد دشــمن از تیغش هراســان

چنــان بــایــد کــه از عــدلش رعیــت

بود آســـوده و شــــاد و تن آســــان
( امیر معزّی)321 :1318 ،
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 -4-2شنهاس ملّی و مذهبی
یکی دیگر از مواردی که ابن هانی و امیر معزّی در مدایح تاریخی خود به آن توجه کردهاند،
جشنها و اعیادی بوده که با دقت در اشعاری که در باب آنها سرودهشدهاست ،جنبههایی از
تاریخ اجتماع و فرهنگ آن روزگار نمایان میشود.
ابن هانی ،اینگونه قصاید خود را با تغزل آغاز میکند و پس از آن ،به مدح ممدوح و
توصیف مراسم عید و جشنهایی میپردازد که در هیچکدام از کتب تاریخی که توسط
مورخان فاطمی و غیرِفاطمی نوشتهشده ،به آنها اشارهای نشدهاست (الیعالوی)143 :1985 ،؛
مثالً با اشاره به جشنهای مخصوص عید فطر و مراسم آن می گوید:
و جـَال الــفــطـرُ مــنــه عــن نــبــوی

ق ...
ض اال خال ِ
ض ا لوج ـ ِه أ ب ی ِ
أبی ِ

ر فعــت فوقــه ا ل مغــاو ی ُر شــ ُـ هب ـ ًا

ق
مِن قَن ـ ًا فی ســــمــاو ٍة مِن طِرا ِ

ل أ لوی َـ ِة ا ل نص
و غَمــا ٍم مِن ظ ِـ ِّ

رِ فــمــِن راجــف و مــن خــفــّاقِ
(همان)485 :

«او بهعنوان شخصی از خاندان نبوی که دارای چهره و اخالق درخشان و زیباست ،عید فطر
را نمایان ساخت .بر باالی سر او ،لشکریانی بودند که سرنیزههای آنها ،همانند ستارگانی
درخشان و متراکم قرارداشتند و سایة پرچمهایی که بر روی آنها «نصر من اهلل و فتح قریب»
نوشته شدهبود ،همانند ابرهایی بود که می لرزیدند یا میجنبیدند».
شاعر در دو بیت آخر ،توصیف چتر یا سایبانی را توصیف میکند که خلفای فاطمی ،در
اعیاد و جشنها ،هنگامی که سوار بر مرکب هایشان بودند ،استفاده میکردند و نشان جالل
و ابهت آنها بود .بخشی از این سایبان ،پرچمی بوده که بر روی آن «نصر من اهلل و فتح قریب»
نوشته شدهبود و  21نفر آنها را حمل میکنند و امرا و بزرگان لشکر نیز سایبان را حمل
میکردند .همچنین ،شاعر در دیوان خود ،عید قربان را نیز فرصتی جهت مدح خلیفه قرارداده
و در آن ،به توصیف جشن و مراسم رسمیای میپردازد که معز ،با مالزمان و همراهان خود
درآن شرکت کردهاست .این توصیفات را مقریزی نیز در کتاب خود آوردهاست( .مقریزی،
)137 :1996

خوانش تطبیقی تاریخنگاری منظوم در مدایح ابن هانی و امیر معزّی
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امیر معزّی نیز در بسیاری از قصاید خود ،اعیاد مختلف را بهانهای برای مدح پادشاه
قرارداده و ضمن تبریک عید ،به مدح ممدوح خویش پرداختهاست؛ با این تفاوت که به
توصیف مراسم و سنتها نمیپردازد بلکه در البهالی آنها ،اطالعات تاریخی و مذهبی
پراکندهای را ذکر میکند؛ مثل تقارن این عید با ماه فروردین و وجود این عید بهعنوان سنّتی
در میان اعراب .وی همواره در همان مطلع قصیده ،بدون هیچ مقدمهای ،از عید یاد میکند و
سپس ،به مدح ممدوح میپردازد و عید را تبریک میگوید و برای او دعا میکند؛ مثالً در
تبریک عید قربان و عید نوروز میگوید:
عــیــد قــربــان و مــاه فــروردیــن

هر دو بــا یکـدگر شــــدنــد قرین...

جشــن آن هســت در عرب سـنّت هر

جشـــن این هســـت در عجم آیین...

دو تــا جــاودان هــمــی خــواهــنــد

عــز و پــیــروزی مــعــزّ الــدیــن....

همــه روزت چو عیــد اَضـــحی بــاد

همــه ســــالــت چو مــاه فرورد ین
(امیر معزّی)460 :1318 ،

 -5-2مدح خالفت يا سلطنت ممدوح
هر دو شاعر ،آنگاه که از بهخالفترسیدن ممدوح خود سخن میگویند ،عقاید و حوادث
تاریخی زمان خود را بیان میکنند؛ مثالً ابن هانی ،خالفت معز و برتری او را اینگونه بیان
میکند:
أال تلکم األرضُ العریضـــةُ أصـــبَحت

و مــا لبنی العبــاسِ فی عَرضـــِهــا فِترُ

فــقــد دال ـتِ الــدنــیــا ل ـِ ل مــحــم ـّد

و قــد جرّرت أذیــالَهــا الـدّولـَةُ البِکرُ

ن مَن زَک ـَت
ق ا لطــا ل ب ی َ
و ر َّد ح قو َ

صـــ نائ عه فی آ له و ز کا ا لذحخرُ.....
( علی)335 :1429 ،

«آگاه باشید ای مردم که آن قلمرو گسترده ،از دست بنی عبّاس خارج شد و حتّی به اندازة
فاصلة میان انگشت سبابه و انگشت ابهام نیز برای آن قلمرویی باقی نماندهاست .حکومت
جهان به آل محمّد بازگرداندهشد و دولتی بینظیر شکلگرفت که همانند کنیزی پاکدامن،
دامن خود را با با تفاخر بر زمین می کشد( .مراد از دامن پیروان و لشکریان است) و حق و
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حقوق فرزندان علی بن ابی طالب به آنها بازگردانده شد و  ...آن هنگام که در گهواره بود،
پدرش ،المنصور باهلل ،فضایل و عالئم امامت را در او دید و شناخت».
و امیر معزّی نیز از پادشاهی سنجر و برتری او اینگونه سخن میگوید:
گوهر ســـلجوق کز نور بخــارا دررســـیــد

هم به مشرق هم به مغرب از آن گوهر رسید

اب تدا از طغرل و جغری درآ مد کار م لک

نام ای شان در جهانداری به هر ک شور ر سید

بعد از او سلطان ملکشه در جهان شد پادشاه

وز فلک منشــور عدل و اســتقامت دررســید

هم در آن مدت ز بهر راحت و امن جهان

نوبت شــاهی به ســلطان جهان ســنجر رســید
(امیر معزّی)137 :1318 ،

ابن هانی ،از خالفت معز همانند مورخی فاطمی سخن میگوید و بنا بر اعتقاد خود که
شیعة اسماعیلی بودهاست ،او را امام و حکومت او را حکومت آل محمّد(ص) میداند؛ لذا
آنگونه که برخی مورخین ،تاریخ را بنا بر رأی و اعتقاد خود مینویسند ،او نیز خالفت را
که پس از سالیان متمادی که از سوی امویان و عبّاسیان غصب شده بود ،به دست اهل بیت
رسیدهاست ،حق معز میداند که بنا بر اعتقاد او ،از خاندان بنی هاشم است؛ امّا امیر معزّی،
آنگاه که از پادشاهی سنجر سخن میگوید ،بهعنوان شاعری مادح و متکسب ،به ثبت و ضبط
اسامی پادشاهان و سالطین این دولت در شعرش میپردازد.
 -3بررسی و مقايسة ساختار مدايح تاريخی ابن هانی و امیر معزّس
 -1-3تغزل
هر دو شاعر ،گاه مدایح خود را به شیوة قدما ،با تغزل آغاز میکنند؛ غزل امیر معزّی ،غزلی
است عاشقانه با همان معانی لطیف و معمولی که از غزل انتظار میرود؛ امّا غزل ابن هانی،
اغلب نوعی از غزل است که به آن « غزل حربی» گفتهمی شود؛ چراکه شاعر ،همواره محبوبة
خود را در حصاری از نگهبانان و جنگاوران فرض میکند که برای بهدستآوردن یا دیدار
او ،شمشیر به کمر بسته و آمادة کارزار میشود .با وجود این ،گاه ابن هانی نیز در تغزلهای
ابتدای مدایح تاریخی خود ،از غزلهای عاشقانه استفاده می کند؛ مثالً در یکی از مدایح خود
که آن را با تغزل آغازکردهاست ،با وقوف بر اطالل و گریه بر دیار یار ،میگوید:
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فــرایــنــا فــیــهــا مَشـــــابــَه مــنــک

«از کنار آن منزلگاههایی که زمانی شما در آن ساکن بودید ،گذشتیم و در آنجا ،موجوداتی
را دیدیم که (در زیبایی) شبیه تو بودند».
عــارَضـــتنــا المَهی الخَواذلُ أســـر

ب ـاً ب ـِأجرا عِهــا فلم نســــلُ عنــک

«در آنجا ،گلهای از گاوهای وحشی را با چشمان زیبا و پاهایی که راه راه بود ،دیدیم .این
حیوانات ،در داشتن چهرة زیبا ،چشمان درشت و در شیوة راهرفتنشان شبیه تو بودند؛ امّا ما
تو را فراموش نکردیم و به یاد تو بودیم».
مســـ عدی عُج ف قد را یتُ مَ عاجی

یوم ابکی علی الــدیــار و تبکی

ای یاریگر من ،بایست! آن روز که بر دیار گریستم ،خمیدگی خود را دیدم و تونیز گریستی.
بــحــنــیــنٍ مــُرَجــَّعٍ کــحــنــیــنــی

و تشـــــکِ مـــردّدِ کــتَشـــــکـــی

با آه و نالههایی بلند ،همانند من و نالههایم ،حیران و سرگردان ناله و شکایت کن.
فاتَّ ئِد تســـ کب ا لدموعَ کســـکبی

ثم ال تســـ فکَ ا لدِ ماءَ کَســـَفکی
( علی)526 :1429 ،

پس در گریهکردن ،همانند من ،به آرامی گریه کن؛ امّا در خونریختن (خون گریهکردن)
همانند من نباش.
امیر معزّی نیز در ابتدای یکی از مدایح خود ،تغزلی با همین مضامین آوردهاست.
ای ســــاربــان م نزل ن کن جز در دیــار من

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

ربع از دلم پر خون کنم خاک دمن گلگون کنم

اطالل را جیحون کنم از آب چشـــم خویشـــتن

از روی یــار خر گ هی ا یوان ه می ب ی نم ت هی

وز قد آن ســـرو ســـهی خالی همی بینم چمن

بر جای رطل و جام می گوران نهادســـتند پی

بر جای چنگ ونای ونی آواز زاغ اســت و زغن
( امیر معزّی)524 :1318 ،
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تأثیرپذیری مستقیم یا غیرِمستقیم امیر معزّی از ابن هانی ،در ابیات فوق نیز نمود یافته و
در واقع ،بخشی دیگر از تشابه ساختار و مضمون مدایح تاریخی این دو شاعر ،با مقایسة این
ابیات بهخوبی درک میشود.
 -2-3استفاده از فنون بديعی
ابن هانی در مدایح تاریخی خود ،از فنون مختلف بدیع و مجاز ،از تشبیه ساده و معمولی تا
استعاره های بعید و دور از ذهن ،راه افراط را درپیشگرفتهاست ( .الیعالوی)317 : 1985،
امیر معزّی نیز در مدایح خود ،از فنون بدیعی بهطور گسترده استفادهکردهاست؛ بهطوریکه
عوفی ،امیر معزّی را سلطان جهان بیان و لشکرکش امرای کالم و شهسوار میدان فصاحت
میداند و شعر او را سلیس مصنوع میداند( .صفا)513/2 ،1387 ،
فراوانی شیوهها و انواع گوناگون تشبیه در مدایح تاریخی ابن هانی و امیر معزّی ،آنچنان
است که میتوان پژوهشی مجزا در این باب انجام داد .گاه ،تشبیهها یا تصاویری که این دو
شاعر خلق کردهاند ،به یکدیگر شباهت دارند؛ مثالً هر دو ،شمشیر ممدوح خویش را به
«ذوالفقار» تشبیه میکنند .ابن هانی میگوید:
لــک حســــن ـهُ مــتــقــل ـَّداً و بــهــاؤُهُ

م ـُت ـَن ـَک ـَّب ـاً ،و مَضــــَاؤُهَ مَســــلــوالً...

ســـَم ـّاهُ جــدکَ ذا ا ل فقــارِ ،و ا نّمــا

ســـــمــّاهُ مــَن عــادَیــتَ :عــَزرَائــیــال
(علی)781 :1429،

و امیر معزّی نیز میگوید :
تیغ گوهردار او از آســـمان آمد مگر

زآنکه زخمش بر مخالف ه ست زخم ذوالفقار
(امیر معزّی)320 :1318 ،

همچنین ،هر دو با الهام از عناصر دینی و اعتقادی خویش ،ممدوح خویش را ملقّب به
«معزّالدین» کردهاند؛ مثالً ابن هانی می گوید:
إذا ا ل م ع ُز ُم ع حز الــد ینِ ســــ لّط ـَه

لم یَرتَق ـِب بــالمِنــایــا م ـُدَّةَ األج ـلِ
(علی)342 :1429 ،
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«و هنگامی که معز ،برای یاری دین خدا ،آن را ( شمشیر) به دست میگیرد ،دشمن دیگر
برای اجلش انتظار نمیکشد».
و امیر معزّی نیز میگوید:

تو معز الدین و دنیایی و بفزاید همی

از تو فرّ دین و دنیا کردگار دادگر
( امیر معزّی)262 :1318 ،

 -3-3براعت استهالل
هر دو شاعر ،هنگامی که در باب جنگها و فتوحات ممدوح شعر میسرایند ،اغلب بدون
هیچ مقدمهای ،وارد موضوع اصلی میشوند و از نسیب یا تغزل استفاده نمیکنند و گاه،
مقدمة اینگونه مدایح ،آنچنان زیبا و مرتبط با موضوع اصلی است که حسی حماسی را در
خواننده ایجاد می کند؛ مثالً ابن هانی در ابتدای قصیدهای که در مدح معز و توصیف هدیهای
که فرمانده سپاه او ،جوهر ،بعد از تصرف مغرب در سال  348ه.ق ،برای او سروده ،میگوید:
أال هکـذا فَلیُهـدِ مَن قـادَ عســـکرا

وَ أوردَ عَن رأی اإل مامَ و أصـــدَرا

ح َّق ها
هد ِی ُة مَن أعطی النصـــی ح َة َ

و کانَ بما لَم یُبصـــِر الناسُ أبصـــرا

س ب ُـدَّن ـ ًا
أال هکــذا فَلتُجل ـَب ِ العی ُ

أال هکذا فَلتُج نَبِ الخیلُ ضـــُمَّرا....
(علی)352 :1429 ،

«هان! آگاه باشید که اینچنین باید هدیه دادهشود یه کسی که لشکری را فرماندهی کرده و
رأی و خواست امام را به بهترین نحو انجام داده و به اتمام رساندهاست .این هدیه ،از آن
کسی است که حق مشورت و نصیحت را ادا کرده و به امور و مصالح سیاسی مردم ،بیشتر از
خود آنها آگاه است .هان! بدانید و آگاه باشید که اینچنین باید شتر سفید و فربه و قویهیکلی
را فراهم آورید و از انتخاب اسبان الغر اجتناب کنید»...
بنازد جان اســـکندر به ســـلطان جهان ســـنجر

که سلطان جهان سنجر شرف دارد بر اسکندر

به عمر خویش در عالم نکرد اســـکندر رومی

چنین فتحی که کرد امسال سلطان جهان سنجر

معزالــدین و الــدنیــا خــداونــد خــداونــدان

شـــهنشــــاه م بارکرای م لکآرای دینپرور
(امیر معزّی)182 :1318 ،
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امیر معزّی نیز در باب فتح غزنین توسط سلطان سنجر ،قصیدهای دارد که اینگونه آغاز
می شود:
 -4-3تلمیح يا اقتباي از آيات قرآن و احاديث
استفاده از آیات ،احادیث و داستانهای قرآنی در اشعار این دو شاعر ،انعکاسدهندة عقاید
و باورهای دینی آنهاست که حتّی در مدح خلفا و ثبت وقایع نیز ظهور پیدا کردهاست؛
بهخصوص ابن هانی که از معدود مدّاحانی است که مدایح او ،عالوه بر جنبة سیاسی ،جنبة
اعتقادی نیز دارد.
و أشـــه ـدُ أنّ الــدینَ ان ـتَ مَنــارُهُ

و عَروَت ـُه الوثقی التی لم ُتفَصـــَّم
(علی)669 ،1429 ،

«گواهی میدهم که تو پرچم و نشان دین و رشتة محکمی هستی که بریدهنمیشود .اقتباس
از آیة «فَمن یَکفرُ بالطاغوت و یؤمنُ باهلل فقد استمسکَ بالعُروةِ الوُثقی»
و امیر معزّی نیز اینچنین میگوید:
اگر ک مال تو د یدی ز گوهر آدم

بگاه فرمان ،ابلیس خاکســـار لعین

ز روی کبر نگفتی خلقتنی من نار

ز راه کفر نگفتی خلقت ـَه من طین
(امیر معزّی)566 ،1318،

 -3نتیجب گیرس
یکی از مضامینی که شعرای عرب و ایران در قرون چهارم و پنجم ،بسیار به آن پرداختهاند،
مدح خلفا ،امیران و وزیران آنها بودهاست .این مدایح ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،تبدیل به
گنجینهای از وقایع و حوادث تاریخی مربوط به زمان آنها شده ،بهطوریکه مورخین بزرگی
همچون محمّد بن جریر طبری و ابن اثیر ،در کتب تاریخی خود ،به اینگونه اشعار استناد
کردهاند و گاه ،حتّی حوادثی در این اشعار به ثبت میرسد و بیان میشود که در هیچیک از
کتب تاریخی وجود ندارد.
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از جملة این شعرا در ادبیّات عرب ،ابن هانی ملقّب به متنبی غرب ،یکی از بزرگترین
شعرا و مدیحهسرایان در شعر و ادبیّات عرب اندلس و مغرب است .مدایح تاریخی وی در
باب خلیفة فاطمی ،معزالدین باهلل ،امرا و والیان او ،در مضمون و ساختار کامالً بر الگوی سنّتی
قصاید عرب ،استوار و از جایگاه ویژهای برخورداراست.
امیر معزّی نیز بهعنوان شاعری مادح در دربار سلجوقیان ایران ،بخش عظیمی از اشعار
خود را به مدح ملکشاه سلجوقی و سلطان سنجر و وزرای آنها اختصاص دادهاست .وی در
این مدایح ،از یک سو ،به دلیل ثبت و ضبط حوادث تاریخی و از سوی دیگر ،به دلیل کثرت
استفاده از مضامین ،ساختار و صور خیال شعر عربی ،با ابن هانی قابلمقایسه است .بنا بر آنچه
بررسی ،مقایسه و بیان گردید ،تأثیرپذیری غیرِمستقیم امیر معزّی از ابن هانی کامالً مشخص
است؛ چرا که امیر معزّی نیز با مضامین و ساختار اشعار متنبی آشنایی کامل داشته و این
آشنایی ،سبب شده تا مضامین و تصاویر اشعار او ،تا حد زیادی ،با اشعار متنبی غرب نیز تشابه
و نزدیکی داشتهباشد.
مدایح هر دو شاعر ،تا حد زیادی ،تاریخ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زمان خود را بیان
میکند و میتوان از آنها بهعنوان تاریخی منظوم یاد کرد .هر دو شاعر ،آنگاه که از فتوحات
و حوادث بزرگ سخن میگویند ،بدون هیچ مقدمه و تغزلی ،مستقیماً وارد موضوع اصلی
میشوند و آنگاه که به مدح و ستایشهایی میپردازند که جنبة تاریخی نیز دارد ،به سبک
قصاید کالسیک و سنتی عرب ،با تغزل آغاز میکنند .همچنین ،در استفادة بسیار زیاد از
صنایع بدیعی و بیان عقاید دینی و مذهبی خود ،تصاویر و عقاید مشابه و مشترکی دارند؛
بهطوریکه می توان بسیاری از اصول اعتقادی تشیع اسماعیلی و اهل سنّت را در مدایح آنها
مشاهدهکرد.
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