
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
ندانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــا  

1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال   

  شعر عنصرس و ابن معتز اشرافی ةبررسی تطبیقی صبغ

 1*محمود حیدری

 2اهلل هاشمیحجّت

 چکیده:

ضعیت اجتماعی ادیب بازتاب ،ادبیات ست. بر    دهندة و شرایط اجتماعی زندگی او ساس   او 

شرقی   ارد و ی در ایجاد ادبیات دمؤثرنقش  ،ادبیات تطبیقی، عوامل اجتماعیمکتب اروپای 

نجر به  م ،گاه دو جامعه در درجة یکسانی از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی باشند، این امر     هر

ها می       یات آن به زیاد در ادب ــا ــود.ظهور تشـ ــری،     شـ ــعری عنصـ بارزترین وجوه شـ یکی از 

 نمعتز عباســی، صــبغة اشــرافی و ذکر آثار و مظاهرآپرداز مشــهور قرن چهارم و ابنقصــیده

ناصر  کارگیری عن مالی آنها، در بهتردید، شرایط زندگی دو شاعر در دربار و تمکّاست. بی

  -یفی شیوة توص   اساس بر ،این جستار  است. ثر بودهاهر اشرافی در شعر آن دو بسیار مؤ   و مظ

مهم صبغة اشرافی     های اصلی و با مقایسة شعر این دو شاعر و پرداختن به مصداق      وتحلیلی 

شعر آن  شان می  ،هادر  شرافی  ن صور خیال مبتنی بر محیط درباری دهد که رنگ ا ش  و  عر در 

ست؛       سیار محسوس و ملموس ا شاعر، ب ستایش بر وصف     دو  سایة مدح و با این تفاوت که 

های اشــرافی خود، کمتر از مدح و معتز در وصــفا ابنشــده امّهای اشــرافی عنصــری چیره

   است.گرفتهستایش بهره
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  مقدّمب -1
 در آثار ادبی هر کشور از دیرباز ،هابودن شعر در همة کشورها و فرهنگویژگی اشرافی     

ادشاهان ها و قصرهای پاست. گزینش عناصر اشرافی که متأثر از زندگی در کاخمنعکس شده

، محسوس و نمایان است. درباریان، بویژه قدیمر پارسی شع مختلفهای در دوره ،بوده است

ارگیری کهای گوناگون سیاسی یا شخصی، شاعران و نویسندگان را به بهبا انگیزه ،پادشاهان

 کردند.های خود، تشویق و ترغیب میعناصر اشرافی در نوشته

سی از ا    شراف و دربار بوده شعر فار شاعران، دربار پاد   بتدا در خدمت ا ست.  شاهان را  ا

مأمن خود    ها      دادهقراملجأ و  تا در کنف حمایت آن یاز         ،بودند  ند و عمدتًا ن امرار معاش کن

است. از یک طرف، درباریان مشوّق اصلی و حامی  شاعران و دربار به همدیگر دوجانبه بوده

مهمّ شاعران بودند و ضمن تأمین زندگی مادّی، امنیت جانی و مالی آنها را تأمین و تضمین      

ا و هبرای گسترش صیت و آوازه و شرح فتوحات و لشکرکشی      ،کردند و از طرف دیگریم

شتند و اغلب تالش می        شاعران نیاز جدّی دا شاهان به  ستایش، پاد کردند تا خود را  مدح و 

اند که  کوشــیدههمواره می ،به چند جهت ،شــاعران»دهند.  پرور جلوهشــعردوســت و ادیب

ناصــر زندگی اشــرافی برگزینند: نخســت اینکه از چیزهایی  تصــویرهای شــعری خود را از ع

سترس تود    ست... نکتة دیگر اینکه گوی  ةسخن بگویند که در د ض مردم  نی شاعران   ا در  میر 

اســت که زندگی مردم عادی ارزشــی ندارد و عناصــر و اجزای آن بودهچنین مرتســم شــده

شته از این نکته    ست.... گذ شعر  پایدار نی شاهان و امیران، خود از    ها، مخاطبان اهل  یعنی پاد

شاعر از عناصری سخن بگوید که در زندگی مخاطب او     کهاند عوامل مؤثر در این امر بوده

 (289 -290: 1366 ،)شفیعی کدکنی« وجود دارد.

 مسئلببیان  -1-1

ستاد هب ،عنصری  شعرای  عنوان ا صر ا  ال ی را در  شراف دربار غزنوی، متناسب با ذوق ایرانی، عنا

سوسن   عطار و لةببیند و باد را طدرخت را لعبت میاست تا جایی که خود انعکاس دادهشعر 

سپید می   سیم  وی  کامالً رنگ و ر نیز ،شاعر وصّاف دورة عباسی     ،شعر ابن معتز و انگارد را 

مسئلة   ،بنابراین. است ها و قصرها بوده یعنی کاخ ،داشرافی دارد و متأثر از محیط زندگی خو 

اد  معتز دو اســتاشــرافی در شــعر عنصــری و ابن  ةبازتاب صــبغ ةوهش، مقایســاصــلی این پژ



 

 

 

 

 

 

 89 بررسی تطبیقی صبغة اشرافی شعر عنصری و ابن معتز

ل آنها  است که خیا  و بر این فرضیه استوار  است   ،دست وصف در شعر فارسی و عربی    چیره

  است.در وصف، متأثر از محیط زندگی اطرافشان بوده

 تحقیقپیشینة  -1-2

ــعر در خیال صــور» کتابعالوه بر  ــی ش ــعری یتصــویرهاکه  «فارس  دید از را عنصــری ش

ــرافی، ــن اش ــ» ةمقال داند،یم محســوس و روش ــعار وصــفی ابن معتز و منوچهری    ةمقایس اش

را به اســتفاده از مظاهر  دو شــاعرتمایل  ،(1389از جعفر دلشــاد و الهام قربان نژاد ) «دامغانی

رز ط» ةمقالداند و ندگی مرفه و اشـــرافی آن دو میمحیط ز ةزایید اشـــرافی در توصـــیفات،

صری  ضایی ) د غالماز محمّ «عن صری را قابل      أنیز ت (1385ر شعر عن شرافی در  ثیر زندگی ا

ــّ ابن معتز،» ةمقال ،همچنین داند.توجه می ــف مظاهر طبیعت افی چیرهوص ــت در وص از   «دس

ــا عبدالمحّخدیجه محمّ بودن ابن  ، فقط به امیرزاده(1388مدی )دی درخشـــش و حمیدرضـ

شاره کرده  ست  معتز ا صرها گذرانده   که بیا س »های ا مقالهامّ بودشتر عمر خود را در ق ی برر

شعار مدحی عنصری و متنبی   بررسی تطبیقی مضامین امیر معزی و ابن     »و  (1392) «تطبیقی ا

سی  صری    »و ( 1390ها )هر دو از احمد یلمه ،«معتز عبا صاید عن سی در ق ، از مریم «لحن حما

ــتی و محمّد  ــادقیان ) دشـ ــتة    بار در( که  1388علی صـ ــری یا ابن معتز به رشـ تحریر   ة عنصـ

  بررســی ،این با وجود اند.ای نکردهاشــرافی شــعر این دو شــاعر اشــاره ةبه صــبغ ،نداهدرآمد

  .استرسی نشدهرب طور مستقلهتاکنون ب ،معتزاشرافی در شعر عنصری و ابن  تطبیقی صبغة

 تحقیقضرورت و اهمیت  -1-3

یت چنین پژوهش  یاف  ،هایی اهم ندی   در  مان ماعی    تن ه عه،         –های اجت جام ــی دو  یاسـ ــ سـ

  وری از نتایج آن در گسترشهای ارتباطی دو ادبیات عربی و فارسی و بهرهجوی پلوجست

 .ادبیات تطبیقی است

 بحث -2

ت  مارکســیســتی جدید در قرن بیســتم نشــئ  از اصــول ،مکتب اروپای شــرقی ادبیات تطبیقی

شاید تطبیق این نظریه با ا   گرفته ست و  شد ولی مب    ا سب نبا احث  دبیات کالسیک چندان متنا

ــده در این مکتب تطبیقی   یار دارد، چرا    با پژوهش پیش  ،مطرح شـ ــ ه این  ک رو مطابقت بسـ

ــعیت اجتماعی     ،مکتب ــاد و وضـ ــت و اقتصـ ــاخت جامعه اسـ ــت که ادبیات روسـ قائل اسـ



 

 

 

 

 

 

 90 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

ــاخت؛ژرف ــاختژرف ،لذا س ــوند. )پروینی، مدن ادبیات میوجودآهها باعث بس : 1391ش

ــاس این مکتب 79 ــادی و   درج هرگاه دو جامعه در     ،( بر اسـ ــرفت اقتصـ ــانی از پیشـ ة یکسـ

ــابه زیاد در ادبیات آنها می ــند، این امر منجر به ظهور وجوه تش   ،راینبناب شــود؛اجتماعی باش

به وضــعیت اجتماعی و اقتصــادی ادیب و جامعه نظردارد و آن را عامل   ،این مکتب تطبیقی

ــگران این مکتب بر این باور بودند که       79 :داند. )همان  می مؤثری در خلق ادبیات  ( پژوهشـ

 ( 22: 1389بازتاب مسائل اجتماعی است. )جمال الدین،  ،ادبیات

در عرف بزرگان مکتب اروپای شــرقی ادبیات تطبیقی، ادبیات فعالیتی اســت که جدای 

شود و  آن دیده می از جامعه نیست بلکه یکی از ابزارهای تعبیر اجتماعی است که جامعه در  

به بین واقعیت  ای دوجانیابد. آنها معتقدند که رابطهبا تغییرات اجتماعی تغییر می ،این ادبیات

ــادی،  دیگر ادیب و تولید ادبی او وجود دارد؛ به عبارت اجتماعی ، واقعیت اجتماعی و اقتص

ــتقیم بر اثر ادبی تــأثیر می بــه ــورت مسـ ا  مــاعی ر، واقعیــت اجتگــذارد و آن اثر ادبیصـ

صویر به شد میت شابهات موجود در دو ادبیات مختلف را    ،بنابراین ؛(80: 1391)پروینی،  ک ت

ســاخت دو جامعه که منجر به پیدایش دو ادبیات مشــابه  توان تشــابهات موجود در ژرفمی

شاعر      80اند، دانست. )همان،  شده  شرایط اجتماعی و اقتصادی دو  ( این پژوهش با تأکید بر 

زرگان و خود نیز از ب در دو دربار ثروتمند غزنوی و خالفت مقتدر عباسی زیسته   متمکّن که

شعر آن دو پرداخته    اند،و ثروتمندان بوده سة  سب        به مقای ضعیت منا شان دهد که و ست تا ن ا

 است.، بر تصویرپردازی آنها مؤثر بودهاجتماعی و اقتصادی دو شاعر

 رنگاهی ا مالی بب زندگی و شعر دو شاع -2-1

 عنصرس -2-1-1

استاد ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی، سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و        »

ست      ستاد مطلق در مدح و غزل بعد از رودکی تا زمان خویش  ا سعود غزنوی و ا صفا،   « .م (

ن و ثروتمند بود  ای متمکّدارای خانواده ،شــودمیطورکه از دیوانش فهمیده( آن128: 1368

ــعود غزنوی  تمامکه  ــرافی و عمرش در دربار محمود و مسـ ثناگوی بوده و آثار زندگی اشـ

 گوید:او می ةخاقانی دربار. آشکار است دربارهای مجلل، در اشعارش کامالً در زندگی
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 (926: 1373خاقانی،)                                                                                       

ستگاه   شاه غزنوی از این رو بود که در د شاعران چندان گرم بود که تا قرن  ،پاد ا هبازار 

  (51: 1378کوب، ینزرّ) .بردندران بر ثروت و مکنت عنصری و فرخی رشک میشاع ،بعد

توصــیفاتش از عناصــر  ،لذا آمد؛نمیحســاببهزاده پادشــاه ،معتزبر خالف ابنعنصــری، 

شرافی  شتر  ،ا ستایش درباریان بوده  بی د غزنوی  ومسلطان مح  بنابراین، شمشیر   و است مدح و 

 یر:لماس بر حرهای اقطعه سانهباند و یا های مروارید برآن نشاندهبیند که دانهای میرا آینه

    دردی بر او گسترده مروارید خ آینه دی
 

 تافته بر پرنیان   ریزة المـــــــاس دیدی   
 

 (247: 1363)عنصری،                                                                                  

در  یاگر کسی دیوان او را از نظرگاه تصویرهای شعر    »که شفیعی کدکنی معتقد است   

ــرافیِ  ،مطالعه گیرد   ــوس خواهد یافت؛       دید او را  رنگ اشـ ــن و محسـ یار روشـ ــ ی  حتّ بسـ

سوس  شع مح شاید از باب تق     تر از آنچه در  ست و  صران او ست که وی    رّر معا شتری ا ب بی

الم  صد غ و نیز اینکه چهار« خت آالت خوان عنصری ز زرسا »داشته و مقام امیرالشعرایی که   

ــت و ه   ینزرّ مند از ثروت  ای بهرهزادهباب که خود بازرگان    م از این کمر در خدمت داشـ

 (532: 1366)شفیعی کدکنی، « .استبوده

 ابن معتز -2-1-2

ــوم هجری قمری  ،معتز بن متوکّل ابوالعباس عبداهلل، فرزند     ــط قرن سـ   مادری از  ،در اواسـ

جوانی   در سنین ،ق ـــ.ه 269خود در سال  ةیک روز تپس از خالفو  نژاد به دنیا آمدیمرو

شته  شعر، کتابی در   شد. ک شته  « فن بدیع»او به جز دیوان  شهور    که اولین کتاب مهم ونگا م

ست.  فن این در  شعرا »کتاب . همچنین (153: 1378کوب ،ین)زرّا ساله « طبقات ال ای در  و ر

 است. باقی مانده نیز از او محاسن و مساوی ابوتمام

ــعر عربی طبعابن  ــ آنها ةو در هم ایی کردهآزممعتز، در اکثر فنون شـ ت  و مهار دیتااسـ

  ،موضـوعاتی از قبیل شـراب  وصـف   ،ا آنچه بیشـتر بدان پرداخته نشـان داده اسـت امّ   خود را

یک    به  مدوح ن ــوق نیکو و م       معشـ
 

 خوان عنصریشد و مدح وگغزل 

ــ      داننیــدم کــه از نقره زد دیگــشـ
 

 ت خوان عنصریآالت ساخز زر  
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ست   صی  شوق و طبیعت ا شته از عیش و  د، مع   نوش و ثروت و نعمت خود که در زندگی انبا

ــته  ،های مجلل خالفتدر کاخ ــروکار داش ــتاد  ( 408: 1361فاخوری،الاســت. )با آنها س اس

طور عام و به ، در ادبیات عربیاشرافی  ةآفرینش شعر با صبغ   که شفیعی کدکنی معتقد است  

سی و    متأثر طور خاص،ابن معتز به شعر فار ست  از    ،ن معتزاب»گوید: او می .فرهنگ ایرانی ا

شرافی داشت   صفهانی ه ب و نوعی پرورش ایرانی و ا نفشه و  ین نور و بمیاد در ،قول ابوالفرج ا

 (293: 1366)شفیعی کدکنی، « بود.های فاخر و آالت گزیده، پرورش یافتهنرگس و فرش

 معتز ابن و عنصرس شعر در اشرافیة صبغ -2-2
 :توصیف عناصر طبیعت با مظاهراشرافی-2-2-1
 آب لف:ا

ا  هسرشار از گل  زمین را  که فروردین ماه ةدر روزهای اولیرا باران شبنم و  قطرات  ،عنصری 

 :استکه در سطح زمین پراکنده شده پنداردمیهای مروارید ، دانهکندن میو گیاها

ــبنمســــاط ازرق بب  ینی فراخ از شـ

 
 برآن بســـاط پراکنده لؤلؤ و مرجان 

 

 

 

 (224: 1363عنصری، )                                                                                        

بر     ــا  مزد اوبخــار دری ین    ر  فرورد

 
شته لس همی فروگ   های درّ ثمیند ر

 

 

 

(226)همان:    

آن  ،ازدپردمیبه گردش و گلگشت  شاهانه   خرامد وطبیعت می هنگامی که ابن معتز در

شبیه می      صیف و اجزای طبیعت را به طال و جواهرات ت شرافی تو   و آنگاهاکند. را با دیدی ا

 :یندبن را به شکل زرهی طالیی میآ ،شوده میخورشید در سطح برکه خیر که به تابش نور

ََ ُی ََ   ََُر ٌ ََیرٌ ََ   غ ََجَ   ُج  أم
 

م          لٌََُِّ و م  بجب  َ ََ بََِه   ُُّ َلصَ

 الشممم من فو ِه أش َقممم       إذَ  

 

م        هَّ ه    تََتیج   بََِ     جشَََ ََِ  مََ 

 

 

 

 ( 88عتز، بی تا: )ابن م                                                                                        

ــبابرکه » ــید بر  جنباند،مواجش را میا، و دیگر بادها ای که وزش باد صـ هنگامی که خورشـ

ــت.گویا زرهی  از جنس طال تابد،   فراز آن می الل و های ز توجه به قطره  ابن معتز نیز بی «سـ
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ظاهر  گاه  د کهنکهایی تشبیه می به سکه  ،است و فروافتادن آنها را بر زمین شفاف باران نبوده 

 پنهان:گاه  شوند ومی

 ح ة جَقِع هِ فی َألرض الئِتَََََُ  م 

 

 ثُمَّ تیسَََتیتُُِ َلرَّرَهِم تبرم مِثََََََ ی 

 

 

 

 (104: 2004)طراد،                                                                                              

ــند و مثل درهمدرمین میبر روی ز که بینیقطرات باران را می» ــتند که ظاهر  خشـ هایی هسـ

 «گردند.شوند و آنگاه پنهان میمی

 ها:ها و میوهباغ و گل :ب

ضـــای  ف وتحت تأثیر زندگی درباری  بهار، کامالًدر ایام  ویژهب ،عنصـــری در توصـــیف باغ

  هبیفروشــی تشــ  پارچه ةو مغاز ها را به کلبهاشــرافی اســت. رنگارنگی برگ درختان و گل  

که تنوّ  می پارچه    کند  ــم،  های ع رنگ  با و ابریشـ ــی را     زی خاصـ بایی  مایش    در آن زی به ن

شته  ست. گل  گذا سن   ا شته    ةگویا نقر ،سو سته  و سپید بردا ست و  اعارض زیبارویان را آرا

 است:گوهر آویزان شده ةرشت ،و از درختش چینی بر تن کرده ةزمین این باغ، حلّ

ــود لبة بزّاز پر دیباون کــــــباغ همچ  شـ
 

لة عطار پر  ـــــــباد همچ   ــودون طب  عنبر شـ
 
 

 

سپید از باغ بردارد       سیم  سنش   میه سو
 

 همچون عارض خوبان زمین اخضرشود باز 
ــّةح  بنــد هر زمینی     روی  ــود    ل  چینی شـ

 

ــت   گوهر شـــودة گوشـــوار هر درختی رشـ

 

 

 

 (24: 1363)عنصری،  

  ةوســیله ب هی کباغ کشــد؛میتصــویربهشــبی بارانی فردای ابن معتز، باغ و بوســتان را در 

ند که  هایی هست های شسته، گویا درم  سطح برگ ر، است و در اثر تابش نو باران شسته شده    

 :انددر سطح باغ  پراکنده شده

ََجبر  و     مغسَ لُّمض   مطُِو    لییََ   مَ  م 

 

   ََ ََی م ََم  ف ََد   مرَه َََّه ََُ ک   شََ

 

 

 

 (244بی تا:  )ابن معتز،                                                                                   

  «هایی هستند که پراکنده شدندشد، گویی درمباغ که در شبی بارانی شسته»

 بیند:سان لباس عروس میهرا ب و گاهی باغ
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ع ُم و          ل ح لََّةو َ کی  فی رمضََََة  

 

ََةو   ََِم ََه ََر   ک ََِمم و م خ ََط  َل

 

 

 

 (475همان: )                                                                                                      

ــر   ،که در زیبایی   غالمان خدمتکاری   در باغی همچون لباس عروس و در   » طاووس   مانند سـ

   «.هستند

ــاس خود   ابن معتز در  ــیف طبیعت، تمام احسـ ــعارش   توصـ  و کند نمایان می  را در اشـ

ف  بیند. در توصی با روح خود همسان می  را یعتهای گوناگون طباشکال و رنگ  ،هاویژگی

ایش که  هگوناگونی رنگ آن گل نرگس را با کند؛اشرافی را فراموش نمی  ةها نیز صبغ گل

کند که قطرات شــبنم در   ای مانند میهای نقرهبه چشــم  ،ســفید، زرد و ســبز را با هم دارد  

شک  ،هایشکناره ست ک   مانند ا شقی ا ست او را دردمنده غم فراق و هجران های عا   کرده ا

صولی،  ست مانند جام عقیقی میرا « 1گل آذریون»و ( 602:  978) صافی     ةداند که بر روی د

   :بیندنوشی میمجلس باده دررفتاری است که در دست ساقی نیک

ــاق    أدیــب  بمبزَل  وطــافَ بهــا ســ
 

ــُک            ــُه الفَت ــاعت ــِن َـّار  صـ  َکَخنجِر عَیـ
 
 

 

ــمَّلَ آذریونَةً فوقَ   ـــــ ـــــ  أذنِهِوَحـــ
 

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

صافی  ،رفتارساقی نیک » ست اری که حرفهشخص عیّ  ةخنجرگون با  آن را   ،اش خونریزی ا

ه  ک اســت مانند جام عقیقی ،کنداش حمل میبر روی دســته ی کهوگل آذریون چرخاندمی

 .«  ته آن است مشک در

شاخه    سمین در باالی  س های طالیی خالص به نظر میتکه سان هب ،های درختو گل یا و  در

 :های زبرجدمانند پاره ،درختان سرو

ٌِسَََمی     فی ذُر   َألغصَََِ و م 
 

ََقیِ و   ََََ ََـو َلعََ ََََ  م تظمِ  کیقِطیََ
 
 

 

سَُّم  مث ُ   لزّ ُ ََََیََََر قِطیـ َ مَل
 

مِم  م  تُُب    قی   مر  َل  هیر   ر َسَََ ت
 ( 475-473: تا)ابن معتز، بی                               

همچون   ،. ســـرواســـتهای طالیی چیده شـــدههمچون تکه ،هادر باالی شـــاخه یاســـمین»

 «  کندب میلرجد است که آب را از خاک نمناک طهای زبشاخه
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ی است،  فضای اشراف   ها به جواهرات که متناسب با تشبیه گل  از ،مانند ابن معتز ،عنصری 

شبیه  محدود، بهرة زیادی نبرده و در ابیاتی ستفاده کرده  از این ت ست. هنگام نوروز، ن ا سیم   ا

ــده     ــت و در باغ با عود قماری عطرآگین شـ مانند    ،گلبن عماری و گل زرد    ،بر کجاوه اسـ

 درخشد:ین  میستارگان طالیی و زرّ

ــ ه ــــ ــــ  ا برزند هنگام نوروزمی تــ
 

 2اریــــــــــــم باغ با عود قمـــیــــــنس 
 
 

 

ــود گلبن عمــاری و گــل زرد       شـ
 

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

ــترین بهره ــری از گلبیش ــای اای که عنص ــرافی و ها در فض ــفش ــعری هایوص اش ش

ــان    دهرب ــا و اجزای پیکر انسـ ــبیه اعضـ ــت، تشـ ــت؛ها به انواع گل  اسـ ک ی  ،البته این کار   سـ

ــمون ــهمض ــیو پردازی کلیش ــب با ش ــرافی اوســت. در    ةای ولی متناس زندگی درباری و اش

یکایک اعضــای صــورت   ،هدســرو« 3ابوجعفر محمدبن ابی الفضــل»ای که در مدح قصــیده

زر و  اســت. در اثر وزش باد بر ممدوح، پرنیان وهای معروف تشــبیه کردهلممدوح را به گ

  4به درخت عرعر ،پردازد و قدشبه جادویی می ،عبهران گیرد و چشــمجا را میارغوان همه

  از گل ســرخ و نرگس و شــمشــاد و ارغوان ســرشــار اســت  ،اشماند و بوســتان و چهرهمی

صری ب  (157همان:) شه هعن شه ، بجای دیدن بنف سبز بیند که مانند حریرا می زارنف ست و   ر  ا

 است:های نیل، بر روی آن ریخته شدهریزه

ستی      سبز شه زارش گویی حریر   بنف

 

 که نیل ریزه برو بر پراکندگی هموار 

 

 

 

 (105:  1363، عنصری)

از  یوف یا وســایلرکند و آنها را به ظاشــرافی یاد می ةنیز با صــبغ« هامیوه»از « ابن معتز»

شبیه می  سبزش و برگ« لیمو»کند. جنس طال ت ستند دان طالیی روغن ،های  شک  از م که ه

 :پر است ،خالص  و شراب

 کَّهدمِ َللّیََََََََََََََََََمج ُ  لم ِ   رَ 
 

 للعیَََََََََََََََ  فی أمرَق ِ َل ُ ُو 
 
 

 

ََوقََی مََرَهََ ر مََ  ذیهََ    أ  طََب
 

ُو             م ل ی لِمسََََِا مَ کیِّ َ لی ز   ع
 (251)ابن معتز، بی تا: 
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ــبزشلیمو با برگگویا، » ــود،ظاهر می چون در جلوی دیدگان ،های س دان طالیی  روغن ش

 «  است.ناب آن را دربرگرفته که شراب و مشک است

 است:بیند که از یاقوت سرخ، پر شده وصف انار، آن را مانند ظرفی میو در 

ََح      کَّهّهِ ح ق   م َََ َََ َََ  إ  فُتَ
 

ََجوو ٌِقج ِ      ََََ صََ ص ُّةر م  فُ  فی
 
 

 

(80-82: 0420)طراد،   

ویی  . گاز هر زیبارویی برتر و زیباترند ،شده و سالم قرمز و زرد  و انارها در میان انارهای باز»

 «است.ای است که با یاقوت تزئین شدهیا کیسه اگر باز شود ،استحقة عطار  ،آن

یوندی ی و اشـــرافی پبه طال، گویا میان طبیعت و زندگی دربار« انجیر»شـــاعر با تشـــبیه 

 است:کرده مانند به طالی خام ،پاکینی ایجاد کرده و آن را در ناگسست

مِ  م َکتسَََ ی    طِب  طع  أهِعم  تی   
 

 زَ  م  ُ ِ  م  م ظُو  ح سَََ ِ  م  
 
 

 

بُ ، م فی     فی  ُم ثلج       ، فی هقََِ تِ
 

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

ــت   » ــت و انجیری که طعمش لذ   ،چه دلپذیر اسـ  و لباس زیبایی و کمال به تن کرده     یذ اسـ

ــته  ــ مخرجش را آراسـ ــت. در سـ الی خام و در بوی عبیرآمیز و  دی برف، در پاکی ط راسـ

 «  استطعمی شکر خوش

ند طال  ای را ماناست که هر میوه ای بودهها اندازهابن معتز به انواع و اقسام میوه  دلبستگی 

های گردی و رنگ و ساقه به لولهرا با آن ظاهر « خیار»که ه است، به طوری دیدو جواهر می

 د سبز است:کند که اصل آن از زمرّتشبیه می

ََرة    َُهظُ َََََ ََدَََ  إلی  أهِ یبِ  م   

 

هِ م ر  ُ     مِ ل  مِ  َلزمُُّم خ ََََُم  

 

 

 

 ( 610: 1978)صولی، 

  «دارند.گردی از زمرد سبز است که برگ نهای ویا لولهکه گبه خیار بنگر»

از  گویی ، بهشکل و رنگ  دررا « نارنج»که  است از تشبیه بهره برده  ایا اندازهابن معتز ت

شبیه می  سوارکار  کند طالی خالص ت شده که  ست آن را پرتاب کرده و در هوا معلق  ابن  ) ا
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ــا نارنج ةمیو، فراوانی و گاهی (296معتز، بی تا: ــبیهای عقبه جعبه ،هاخهرا بر روی ش ه  یق تش

 است:ید انباشته شدهکند که از مروارمی

ََمِر هِ  َََ َََ  مأشجِر  هِرهجو کَّ د ثَِ

 

َ ی َلرررِّ          َ َ َ َ  ِحقُِ  عقیق  م لئِ ی ِم

 

 

 

 (252)همان:

 « ست.اعقیقی است که از مروارید پر شده های کوچکدرختان نارنج گویا جعبههای و میوه»

سای   ،ن معتزاب سرو نازکبا همراهی  ،درختان انگور ةدوست دارد باده را در زیر   االبتنان 

شه ودر این گیربنوشد و   شبیه می   دار، خو ستارگانی از جنس مروارید ت ند  کهای انگور را به 

 اش کامل گردد:تا مجلس باده نوشی

 کَّ د ع ََََََََِقیر  َل ُم و م  لدهِ 

 

َمِمِ ز   ُ    َ     کجَک   م رٍّ فی س َ َ  رَِ

 

 

 

 ( 186)ابن معتز، بی تا:

 «ند.ی از زبرجدستارگانی از مروارید در آسمان شان،ههای انگور و سایگویی خوشه»

 . ابناستة اشرافی نپرداختهها با صبغها و میوهبه توصیف گل ،ابن معتز ةعنصری به انداز

شاهزاده ، بهمعتز شرافی با  دربار های از تمام نعمت ،عنوان یک  منتفع بود و غرق در زندگی ا

ــیو ،لذا؛ های آنجلوه ةهم ــتفاده و انتفاع او از منافع و مظاهر  زندگی ابن ةش معتز و میزان اس

ن  متمک گرچه از خاندانی ،ولی عنصـــری اســـت، از عنصـــری بیشـــتر بودهزندگی اشـــرافی

سته  ساخت نقره دیگد»بود و از برخا بر  ،تزمثل ابن مع ،شاهزاده نبود که زندگی درباری ، «ان 

 ره ببیند.طبیعت را طال و نق اجزای ةذهن و فکرش غلبه کند تا هم

 ةیرتفحة مثل ریختن شــنگرف بر روی صــ ،های نارنج را بر روی درختمیوه ،عنصــری

یده می    گارد ند ) زن ــریبی مدوح را چهر و (104: 1363،عنصـ که   ســــان حریر هب  ة م لطیف 

  بافته حلقهورتش، حلقهشــده و گیســوان مشــکین او بر ارغوان صــآن ریختهبر های اللهبرگ

طرآگین  و الله و عبیند و یا بوستانی که از رنگارنگی انواع گل زار میو آن را مانند اللهشده 

 د:آوریاد میلة عطار را به طببودن آنها، 

  بر پرنیـــــان ریختهتوده الله دارد توده
 

شک دارد حلقه حلقه بافته      وانبر ارغ م
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 (237)همان:   

سب    صری به منا شن  مهرگان » تعن سمان و  ،«ج ستان را می  فال آ ک نی»گیرد و آن را بو

ین  رّسرشار از نهال ز  ، دارد و بوستان پیروزمند فال  ،بیند که آسمان می« نیک جشن » و« وقت

 است:
 مهرگــان آمــدگرفتــه فــالش از نیکی مثــال 

 
ال حروز و نیکجشــن و نیکوقت و نیکنیک 

ــ ــالنـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

ــتان   ــمان وبوسـ ــت: آسـ  فال فیروزی و زرّسـ

 

 هالنکان یکی پیروزه جامه است این دگر زرین 

 (170همان : ) 

 باد :ج

 ست:ارخت، لعبتی )عروسکی( زیبا ساخته داند که از دبتگری میباد نوروزی را  ،عنصری

 (24)همان :                                                                                                            

صور است. ترا معطر کرده جاد که سرشار از عنبر است و همهبینآن را طبلة عطار می ،و گاهی

 صور نیست:ت اشرافی و درباری قابل ةجز در صبغهاز باد حاصل شده، ب م این فضا کهو ترسی

 ( 24)همان :                                                                                                      

 ( 76)همان:                                                                                                   

ــتباه میخالص می که زر« صــراف»عنصــری گاهی، باد را با  ــازد، اش اد بگیرد و گویا س

 :کند که صراف با نقره و زرکاری را می همان ،های زرد درختان در مهرگانشمال با برگ

 (170)همان:                                                                                                

   زاراللهتخت بزازست یا رب یا فروزان 
 

  نطبل عطارست یا رب یا شکفته بوستا 
 

   باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود  
 

  تا زصنعش هردرختی لعبتی دیگر شود 
 

ــود   باغ همچون   با شـ بة بزّاز پر دی    کل
 

ــود      لة عطار پرعنبر شـ   باد همچون طب
 

ـ  مش نافة ز توده    ک و شمامة کافورـ
 

  یم صبا همچو طبلة عطارــــــنسشده  
 

  او نشناسی که   بگذرد باد شمال ایدون که 
 

  مالـ باد ش ـت یا زرّس ــد  های ناقتـ دس 
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 ست:ابرافراشته ادر صحر ای از زبرجد و مرجاندهدر فصل بهار، سراپر صبا باد ،گاهی

 به دشت باد صــــبا   فکند شادروانی  

 
 رجانــو پودش از زبرجد و م که تار 

 

 

 

 (261)همان:                                                                                                

ــبا  ــک نابن معتز نیز باد ص ــرها و  یرم و عنبر مرا حامل مش ــای قص ــب فض داند که مناس

 دربارهای مجلل است:

َمَّ ح ر           َ َ َ َ َ َ     هِ َلص بِ کَّهّهِث

 

َِبو َلشُّ      فیهِ م  َلبُ و  َ َ َ  ه  کَّمث

 

 

 

 (44ابن معتز، بی تا:)                                                                                   

 .«             هابرانگیخت گویا در آن برقی بود مانند شهاب را اوسپس باد بهاری »

َبِ تُهر     َ   إلیهِ إذَ   ُی کَّی د َلصَّ

 

ََح  ََ ِ  س  َیقِ  م ع بُعلی تُُو هِ، مس

 

 

 

 (198همان: )                                                                                                

 .«است، مشکی نرم و عنبر برای او آوردههرگاه بر خاکش بوزد ،صبا باد گویی»

 آسمان )ماه، خورشید، رعد و برق، صبح، ستارگان،کهکشان( :د

صری چهر  سرخ و  به توده ،غزنوی زمین را از فراوانی گنج و دینار محمود ةعن ای از یاقوت 

 است:دهرنگارنگ ش ،هاها و شکوفهاز زیادی گل که باغ ارم را به  هوا کند وگلنار تشبیه می

مة رنگین    ز جا باغ   ، هوا چوعکس 

 ارم

 

 یاقوت سرخ چون گلنار ةزمین ز تود 

 

 

 

 (1363عنصری،)                                                                                                    

پشت  اخود رة چهر ،گاهبیند که نازکنان می در نوروز، مانند لعبتی خورشید را ،عنصری

. شددرخوه میای، از قلة کو مانند تاج نقره گشایدمیپرده از رخ ، و گاه کندمی ابر پنهان

 ةبیض»از  بیند کهمی «ایجام پیروزه»را مانند آسمان  ،شاعر ،و در جایی دیگر (24)همان: 

ده، آسمان او در توصیف جشن س (170ان : هم. )پر است و در برابر شاهنشاه قرار دارد« عنبر

ن درختی ساهیا بکند و های خود را نازل میبیجاده« باد» ةوسیله داند که بمی« معدن بیجاده»را 

 ر:گنبدی از عقیق و ز سانهب ،است و گاهی مانند سرو بلند ،که گاهی زیبا و نورانی است

نه کان بیجا    ــت گردونداگر   ه اسـ
 

ــاد هوا بیجــاد    چرا   ــت ب ــار اســ  ه ب
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ـ     گهی س  زوگهی باست ا رو بلندــــ
 

ــتا ین نگــارن گنبــد زرّعقیقی   ســ
 (21)همان:                                                                                                   

را « لشوا  ماه»هالل  وا در دیوان ابن معتز کامالً مشهود است.   ،توصیف ماه  اشرافی  ةصبغ 

 :کندبیند که عنبر بر آن سنگینی میمی« ایقایق نقره» 

ََطُ   ََََ ََََ  هاللی  أهِر  قر أهال   فََ
 

ُو         م رَ  م   ّ  غر  علی َل فِ  فِآل ی 
 
 

 

ََزمر   م  فِ دة   مَهظُُ ََیََ  إلی  کََ
 

 ت  ح َََمجلیةر م  ع  بََََََُوقیَََلیأثقر  
 (247)ابن معتز، بی تا:                                                                                 

مد می     » ید فطر خوش آ ماهش   که  گویمبه ع ــن کرد. ررا هالل  ســــاقی!  اکنون ای وشـ

و  ای  است که بار مشک  انند قایق نقرهماه  بنگر که مصبحگاهان عزم باده کن. به آن هالل  

 «کند.عنبر بر آن سنگینی می

شبیه می  ایهداس نقر، ماه را به او گاهی  ستارگان ت رافش  طمانند گل نرگس، ا ،کند که 

 :اشرافی ابن معتز است طرز فکربودن ماه ناشی از ایکند. نقرهمی واند و آنها را درگردآمده

 هظُُ إلی ح سََََََََََََ و هالب    ر َأ
 

         ِ ِح ََرسََََ  ل هجَروِ  َ م  أ هتََِا   ٌ 
 
 

 

 کیمِ ج    قیر صََََََََََََویَّی م  فِ دة 
 

لرر  ی هیُ سَََِ ٌ حصَََ ر  م  ز ه   ُو َ
 (278 :همان)                                                                                               

از  ه اسی است کدهمچو او که با انوارش آشکار شد و تاریکی را زدود. به جلوة ماه نو بنگر»

 «  کند.درو می راس گرن هایگلستارگان درخشان شب،شده و از  ساخته نقره

گداخته           و ند نقرة  مان ماه بر زمین را  ه ــنی  تابش روشـ که بر زمین ریخته      ای میگاه  ند  بی

 است:شده

 (179همان :)                                                                                                

ــبچه می» ــان نقرهک مهتابی یگویی در بارة ش ــرزمین ه گویی بس ــت که بر س ا ذوب  های اس

 «  است.هشد

ََِم  م قمُِیة       لة   ی َ لیا  فی لی     ه   
 

َالمِ         َ َ َ    کَّیهدهِ فِ د   ذَ    علی َلب
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شته   ابن معتز سمان دا ست و مراحل مختلف آن را از هالل تا بدر  ، توجه زیادی به ماه آ ا

ــرافی خود پرورانده   ،کامل   ــت. او هاللدر خیال اشـ د یک حلقه یا گردنبند      مانن  ماه را   اسـ

  و گاه ماه بدر را (185های تاریک شــب، آشــکاراســت )همان:    بر پردهکه  بیندعروس می

 (17همان: ). استشدهکبود انداخته ةبیند که بر دیباچمی« درهمی»

اســت و آن را به دیناری  یز دســتاویزی برای خیال شــاعر گشــتهخورشــید ن ،عالوه بر ماه

  با تشبیه ملفوف  را خورشید و ماه  ةمقابل ،و در جایی دیگر (67کند )همان: یه میصیقلی تشب  

دو جام از طال و نور ماه  را در آســمان با روشــنایی و خورشــید ؛ با این تعبیر کهاســتآورده

 :کندتوصیف می نقره

 (                                                 214: 2004)طراد،                                                  

ــید با نور بویژه» ــید( وله میبا ماه مقاب افقدر  ،خود زمانی که خورش  کند، گویی آن )خورش

 «  نقره هستند. هایی از جنس طال وهر دو جام ،این )ماه(

و اغلب اســت نیز مورد توجه شــاعر بودههای آســمان عالوه بر اجرام آســمانی، پدیده

 ردهد. خط ســیمیقرارشــده در برابر دیدگان خواننده مانند یک تابلوی نقاشــیها را صــحنه

ــماآذرخش  درخشــش ــطرهای کتابی  را بهن در آس ــبیه میس ــته   کندتش که با آب طال نوش

ست شده  شاهی    رعد ( و غرش 72: 2004)طراد: ا صویر پاد شبیه  را به ت   حال که در کندمیت

 نطق است:

 (54)همان:        

، مانند صدای امیری است که بر باالی بلندی، درحال نطق است رعد از دور، صدای غرش»

 « د.هدو فرمان می

         قر قِ  لی م ال سیِّمِ َلشیمََََََََ     
 

فقو      فی َأل ل ُّجرو     ََ رر  َلََر ّ ی  ََِ        
 

َا              َ َ َ َ َ          م ه َ م عِ  کَّهیّهِ تل
 

ُ  م   لّجرو             َ َ َ َ َ َ َ           ِمِ و مِ  تب
 

مِ     لجََ  ی رعََر               عیََرک کَََّهََّ         
 

یُر    م ی فََِ و خطیََ          أ ل            علی رأ و َ
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شاعرانة او می        ست بلکه زمین نیز جوالنگاه خیال  سمان نی ردد. گشاعر تنها نگاهش به آ

ــبیه می  به لباس منقّ   ،یدن باران  بار را پس از « زمین» ةچهر ،ابن معتز ندکه    کش یا گوهر تشـ

 رنگارنگ است:

 (192)همان:                                                                                                        

صویر ای را برای ما بهمنظره ،ة زمینچهر» شاند که گو ت ا گوهری  ییا لباس رنگین یا منقش ک

 «است.[کرده جا را رنگارنگاست. ]که همه

ــمان  ــتارگان آس ــاعر   ،س ــت که بارها ش ــوع دیگری اس ــرافی خود بدان  موض از دید اش

سته  ست. او  نگری ش ا شب که  ثریا را ةخو شندگی  در  در پایان  ست، نهایت درخ ساری   به اف ا

 است:شدهکند که با نقره پوشیدهتشبیه می

 (229)ابن معتز، بی تا:                                                                                       

او  «کوب است.وفه یا افساری نقرهشدن شک، مانند بازن در پایان شبیروستارگان پ»

اند و باز شده در اطرافش )ستارگان(ها کند که بابونهرا نیز به جوی آبی تشبیه می« شانکهک»

ة مهم مانند نی« ماه»رسند و روشن به نظر می نورانی و ،فید بابونه در اطراف آنهای سگبر

 :کندمیمانند دستی که به آن اشاره  ،پروین ةاست و ستار دستبندی

 ( 471همان:) 

 ةد نیممانن ،ماه نوو اند ف آن باز شدههای بابونه در اطرااست که گلمانند جویی  ،کهکشان»

 «کند.سان دستی است که به آن اشاره میهب ،پروین ودستبندی است 

 
 

ُ            ال  ظی م   ّثُ  ع   ل                لی ََِ م  ََ   َ
 

ََی أم   ََ و أم کِلج ش              کِلج جهُو کِلع ص
 

                کَّ د َلثٌََََََََََََُُِّ فی أمَخُو لیلِهِ 
 

َض          تی  َح  هجر  أم لجِ   م فی د َ َ َ               فیتُّ
 

ََمََ جََ ُد  ََ رم بُ مََِمِ  م                   کَََّ د َل
 

               هََیجَّر  َالُقََحََجَ ُ فََی  ََِهََبََ یََ ِ 
 

هالبی هصََََا  سََََِجَر       ل                    کَََّی د َ
 

                م َلَثٌََََُِّّ کَای تُشََََیَُُ إلَیََ ِ      
 



 

 

 

 

 

 

 103 بررسی تطبیقی صبغة اشرافی شعر عنصری و ابن معتز

 حیوانات و  پرندگان -2-2-2

ست. رنگ ااستفاده نکرده از صبغة اشرافی ازة ابن معتزبه اند ،در توصیف حیوانات ،عنصری

ی و شــود و گســتردگمییان منحصــر و ســتایش درباربیشــتر به مدح  ،اواشــرافیت در دیوان 

شرافیت ابن معتز را ندا  شکارکردن    این، با وجود رد؛ا   محمود غزنوی باور دارد در توصیف 

 د: انطالیی شده ،اندین شاه را دیدهاز بس پیکان زرّ ،که دیدگان نخجیرها در روز شکار

 (67:   1366:  عنصری) 

ش    ،ابن معتز شامل و کامل به طبیعت اطراف خود دا ست و تهنگاهی  صی  ا ف عالوه بر تو

سمان و زمین(    صامت )آ   ست؛ اتوصیف کرده  نیزحیوانات را یعنی  ،طبیعت جاندار ،طبیعت 

و...  س، باز، کرک، ســگی همانند اســبحیواناتبیشــتر شــامل  ،البته توصــیف او از حیوانات

ی  این حیوانات در زندگاند. او حضوری پررنگ داشته زندگی مرفه واشرافی که درشود می

فن   در ،ر ادب عربیشوند که د محسوب می  بزاری برای لهو و لعب و شکارکردن ا اشرافی، 

ــیف آنها پرداخته می« طردیات» لی قوی  ی زیبا و خیا، زبانابن معتز به این فنّ»شــود. به توص

ان و حیوانات و پرندگ درپی آمدن  فصول و پی و تصاویری زیبا و جذّاب از صید   بخشد می

 (194)شریف، بی تا : «. استها ترسیم کردهها، بازها و پلنگها، اسبمانند سگ

شبیه می « باز»چشم  شاعر   شکار می  کند کهرا به میخی طالیی ت ود. ش باعث کامیابی در 

 :زردی و درخشندگی و مدوّربودن است، در این تشبیه وجه شبه

 ( 415: 1978صولی،)     

ز  اای بود که ناامید )ما وســیلهمیخ طالیی اســت که برای  ،)آن باز( در ســرشم گویی چشــ»

 « ( نشدیم.نشکار کرد

ــت  ــکوه اسـ ــکاری، گاهی مانند یک فرمانروا، متکبر و دارای فخر و هیبت و شـ   .این باز شـ

  ( 423و   585همان: صص )

شاه   ز بس که بیند ش پیکان                       کارروز 
 

                   یرست دیدة نخجاشتهبه کوه زرّین گ 
 

هَب          مار  َذ ــ ها فی الرأس مسـ                       کأنَّ
 

نَخــِب           لم  ف ــًة  یل ــا وســـ لن                    کــانــت 
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شاهزادگان و درباریان   س  شکاری که  شکار می الدهق آنها را باگان   از دند،برهای زیبا به 

لهو و  رباری وکه تحت تأثیر محیط اشرافی و د است   های ابن معتزدیگر موضوعات وصف  

 :استلعب آنها سروده شده

 (18و نیز ر.ک: ابن معتز، بی تا:   464: 1976)صولی،    

 .ردندبا قالده ب اندام را مانند تیرهای رهاشــدهباریک گوشبرای کشــتن شــکار، ســگان نرم»

سگ هنگامی  سرهم روانه می   ها از قالدهکه  شت  شدید آنها را   شدند، گویی توفان ها پ های 

 «کت درآورده بود.به حر

 موسیقی و مضامین شاد -2-2-3

ــری  ــیقی در مجالس ،بن معتزمانند ا ،عنص ــل بهار نام  باده و باده از آالت موس ــی و فص نوش

ست هبرد شبیه  ا به چغانهصدای دلنواز بلبل ر  و ا سیق می و مزمار )نی( ت ار در  کند که نوای مو

 ارزش است:بی ،برابر آن

 (104:   1366:  عنصری)                                                                                                     

در اثر شــور و نشــاط    بیند، چرا کهغرق زر می راســلطان  نوشــی  مکان باده ،عنصــری 

 کند:  های خود را غرق زر میپیالهنوشی، همباده

ــف          ــِد غُصـ ــّی ِلَحتِف الصـ وقُیــ دَت 

ــَواســـــــــــــــــــِبُ                                کـــــــــــــــ
 

ــاریاتِ نَحائِفُ    ـــ ـــ ـــ                          کمِثلِ قِداح البـ
 

                               إذا انخَرطَت مِنَ القالئِد خِلتَــــــــــــها
 

ــفُ ترامی بهــا هُوجُ الرّیــاحِ                             العواصـ
 

                                یوگویاندر ـــــــاط کند بلبل    همی نش
 

                           گلو مزمار چغانه دارد در کام و در     
 

                                خلق بی بم و زیرنوای زیر و بم آرد ز 
 

                             همی فســوس کند بر نوای موســیقار 
 

                                  شادی بچکد زر خورد باده زآنجا که  
 

                             شــود دمبو آنجا که زند چرخ گشــاده  
 

ــلشــ پر                                   کر شــادی شــود آفاق دمادمـــ
 

ــد      ل دمادم ط او ر هرگه که دمادم کشـ
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نوشــی شــاهانه، گاهی  نوشــد و ماه در این بزم بادهمی ، بادهبا زورق ممدوح عنصــری نیز

 گل: زورق زر می شود وگاهی

شــــــــاه که گاه   بزورق باد  ه گیرد 
 

ببزم و      ــدر     برویــد گــل   مجلس ان
 
 

 

ماه  ب ــت او  ــورت زآرزوی دسـ  صـ
 

گه زورق      ــود  گه گل شـ  زر همی 
 (71)همان:               

صیف     صری در تو شوق  عن سوب کرده     مع شادی و طرب مح ضامین  ایم، که آن را از م

و قد را به ســرو  پردازدآنها میبه وصــف اعضــای بدن  ،عصــر خودانند ســایر شــاعران همم

  و سیم  زرو از ممل کند که کفشتشبیه می  شکر لب را به  مشک و  عنبر ومو را به  و بربیجاده

 سیم و زر است: است و باالتر از آن، کانِ

ــ پدید آرد آن ســ ـــــ  بربیجاده روـــ

 

ـ               همی گرد عن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بر به بیجاده برـ

 

 

 

ــاال و بش      ز روی و ز ب ل لف و   ز

 

ش   سر خجل   شکر  و و مشک و د گل و 

 

 

 

ــیم      چو مایه برند از کفش زرّ و سـ

 

سیم    یا کان زر ــــــــــتس ا کفش کان 

 

 

 

 (51: 1363، عنصری)                                                                                    

صری، نافه     زلف شوق عن سته     ةدر زیر دارد و هزاران الله در زیر نافمع شک ه  شده ک آن 

 است:گویا همه جا را بهار کرده

 (54)همان :                               

صری  شوقش  ،گاهی عن شبیه می « ماه»را به  مع  و دارد سرخ ای چون گل کند که چهرهت

ــوقه   و قامت   (328)همان :  هد  دچون آفتاب به او می   ایباده  ــاقیمعشـ ــاخة و سـ   را مانند شـ

 «:دینار»اش است و میوه« درم»بیند که برگش درختی می

ندر        ند نرگس ا یت ک کا  چمن ح
 

ـ       چش ز  ـ ـ ـ     م دالرام روز خـ ـ  مارـ
 
 

 

ــ ز  دیــدی لطیف خامینــا یکی شــ
 

ــاخ و   بار   درم برگ آن شــ نار   دی
ــ چو فی  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  روزه بر آینه آبگیرـ

 
ــلوفر  برآورده نی  ــــ ــــــ س ــ  ازگارــ

 
 

 

                                                       مارشنافه دارد زیر زلف اندرگشاده بی
 

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

صری  صیف   ،عن سلطان محمود غزنوی در تو صف  فبزم  شرافی را ارائه بهترین و   های ا

زّازان را  روی ب کند که رنگ وگانی تشبیه می زیبارویان دربار را به خورشیدچهر دهد که می

ان  وای چون جاداســت و غمزه شــان را ترســیم کرده  ، چهرهاشنقّ گویا دارند و بوی عطّار،

که  انندمکشیده شده و مانند درختی می  گیسوانی چون سنبل    ،گوشان الله ةدارند وگرد چهر

شان از    ساقه و  صل ست و ثمرة آنها از ارغوان  ا شیرهای زرّ   نقره ا شم سته  ،ین.  که  د انبر کمر ب

 :لش زرکوب و زرین استااست و دوشدهنشانده یاقوت سرخ برآنها

ـــــ  منق ـــ  ش عالمی فردوس کردارـ
 

 نه فرخار و همه پر نقــــــش فرخار   
 
 

 

ـانی اندرو کز خط خوبان            ـ ـ ـ ـ ـ  بت
 

 خورشـــید رخســـار بگرد عارض و 
ـ        بچ  ـ ـ ـ  غمزه نقاشند و جادو هر وـ

 
ــــگ و بوی بزازند و عطار         ـ ـ  ز رن

 
 

 

ــان هر از ای  همچون درختی ییکشـ
 

 که ســیمش اصــل باشــد ارغوان بار 
ـیم بر کردار پروین           س زرّ و  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 

 ریرها چون چرخ دوّاـــــ     شمش کمر 

 

 

 

ـ          ز مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لیاکمرها هر دو6القیـ

 

 ارربـــهاش چون تیغی گهکوکب ز 

ـ       گروه  ـ ـ ـ  ینی را کمر شمشیر زرّـ

 

ـ    و یاق درّ  ـ       وت رمـــ  انی پدیدارـــــ

 

 

 

ـمه نار است زرکش      دوالش دی ـ ـ  ـ

 

ـ      می  ـ ـ ـ       گوه ان نار وــ ـ ـ  ر دانه نارـــ

 (193: همان)         

گاهی   . شاعرشودآگاهی وی از علم موسیقی آشکار می ،  ابن معتزق کوتاه دیوان با تورّ

ــرگرمی با  گار جوانی     سـ حات روز ــاد می ،ها و تفری به       خود را شــ نده را  ند و خوان ک

ت  مراه آالنوشــی را به هبزم باده ها و محافلکدهخواند و میمیذات دنیا فراشــمردن لغنیمت

سیقی و نواختن انواع  صیف می نغمه و غزل  مو شنایی و عال کند.تو صیف آ ات  قه و فراوانی تو

ام گویی که تم»شــود: ،کمتر دیده میهیک زندگی اشــرافی و مرفّ ةدر ســای جز، لهو و لعب

به ا      به او  پدرش  که زندگی او در         مزاج و طبیعت  یا بهتر اســـت بگویم  یده بود  ــ رث رسـ



 

 

 

 

 

 

 107 بررسی تطبیقی صبغة اشرافی شعر عنصری و ابن معتز

ــرهای مرفّ  ــانی را که در آن زندگی می   قصـ ــوق    ،کردند هی بود که کسـ به عیش ونوش سـ

 این است دربار ابن معتز از زبان خود شاعر: (43: 1990، )مروه«. دادمی

 (90ابن معتز، بی تابی: )       

خوانی  و آوازه است یخوان و معشوقز آوازندیم، گل ریحان و جام و کنی من، نزد ماموالی »

ابن  « شــود.الفاظ از وصــف او درمانده میخواند که هایی میســخن و ادیب که نغمهشــیرین

سیقی نام می  ،معتز در دیوان خود صیف     از آالت گوناگون مو شکل زیبا تو برد و آنها را به 

 :نداهاو بو ةمورد عالقنای، عود، چنگ، قانون، تنبور و مضراب   ؛ وسایلی مانندکندمی

 (251) همان:         

ما را به ســـوی   ،ش به خواب رفته و آالت موســـیقیدثو روزگار در غفلتی اســـت که حوا»

ی:  بیننمی ،اندموسـیقی را که در یک جا فراهم آمده  ةخواند. آیا چهار وسـیل ( می)دنیالذات 

 «؟قانون و نی چنگ و عود و

های خود را که آثار رفاه و پیالهها دارد. هممهارت عجیبی در توصــیف میخانه ،معتزابن 

الخمرها را مشاهده  توصیف و چشمان خمارآلود دائم   ،شان آشکار است   اشرافیت در چهره 

از   ،را در خود دارند هکهن ةدرخشــند و بادهای باده که زیر نور خورشــید میکند و جاممی

 ،نداهایی که بساط نشاط را کامل کرده  های انگور و انواع میوهراه خوشه برد و به همیاد نمی

 دارد:ویا خواننده در مصاحبت آنها قرارکند که گان ترسیم مینچ

ــَدیم  و رَیحــا      ــّدی! ن ــی ــا، سـ ــدَن                                      عِن
 

ــبُ   نٌ و کــأس   ــی ــه  و حــَب ــن ــی                                 و ق
 

ــقولُ ما تَعجِزُ الـ                                         و مغنٍّ یــــــــــــــ
 

ــألفاظُ عنه، حلوُ الحدیثِ أدیبُ                                  ــــ
 

ــُه       ــامــَت حوادث ــة  ن ــدّهرُ فی غفل                                         وال
 

                                  و نَبّهتنا إلی اللذّاتِ أوتـــــــــــــــــــــارُ 
 

ـَد ُجمِعــَت          ّلهِو قـ ِل                                          أمــا َتری أربعــًا 
 

نونٌ       ــا عود  و ق مِزمــارُ  جُنــک  و                                     و 
 

ــَجَرِ                                           سقی المطیرَةَ ذاتَ الظّلِّ و الشــ
 

َطِر            َم ل مَِن ا هطــّاٌل  عبــدوَن  یَر                                      و د
 

                                            کَم فیهمُ من ملیحِ الوجـهِ مُکتَحـل   
 

ــِه علی حََوِر             ــحِر ُیطبُِق َجفنَی ــالسـ                                       ب
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 (246)همان:         

ــرزمین » ــیراب کناد! چه  « دیر عبدون»ختان انبوهش و با در« مطیره»باران فراوان، س را س

سیار زیبارویی که با  سرمه کشیده و پلک    ب رشت   سفیدی چشمان د   ر بهایش را جادوگری، 

سیار عا  بنددمی صبوحی   و چه ب شد  زدن با من همشقی که برای   ی برایمثروت ،و لذتشپیاله 

ــرخ و زالل همواره به او باده نگذاشـــت. باقی ــفید  ز پیری و کهنه که اای سـ ــوانش سـ گیسـ

 «  .نوشانممی ،استهشد

 گوید:نوشی خود میبادهدر وصف ابن معتز

 (496)همان:        

ــای  » ــوقی بلندقد   درخت تاک و   ةباده را در زیر سـ ــیدیم. گویی   و نرم در برابر معشـ تن نوشـ

 «.آسمان زبرجد هستندارید در اش، ستارگانی از مروهای انگور و سایهخوشه

 وید:گای دارد. او در توصیف ساقی میفات ابن معتز جایگاه ویژهتوصیساقی نیز در  

 (73)  همان:        

شاخه  ،و مؤدب شمایل شیرین  ساقی » صبا آن را تکان می   مانند  سیم  ست  ،دهدای که ن  .ادای

                            «  ند.کتزئین می ،که گویا تاج بر ســر دارد و روی ســرش نقره و بدنش از طالســت اجامی ر

 گوید:می ی دیگرو در جا

ــطباحِ الراحِ نادَمَنی                                                  ومَغرَم  باصـ
 

ــُه   ــذَّت ــَذَرِلــم تــُبــقِ ل                                       وَفــراً و لــم ت
 

ـقیه من حمراءَ صافیة                                                 مازلتُ أس
 

بَت من الِکَبرِ     ــکرة  شـــا                                        عجوزِ دَسـ
 

ــیرَ الکَرمِ تحت ظاللهِ     نا عصـ ــَرب                                                شـ
 

ــَمائلِ أغیدِ     ــوقِ الشـ                                         علی وجهِ معشـ
 

                                                 اکــأنَّ عنــاقیــــــــدَ الکرومِ و ظلَّهــ
 

بَرجــَدِ       ــمــاءِ زَ                                          کواکــبُ دُر  فی سـ
 

بًا،           ـَ ته صــ یب  حرَّک ــ ثَل قَضـ قاَم م                                                 َف
 

ــّمــائــلِ مطبوع  علی األدبِ                                             حُلوُ الشـ
 

ــــــــــاً بِمَنــدیــل  مُتَوَّجــةً                                                  یَزفُّ کــأسـ
 

ــمُ من ذَهبِ و  ــّه  والجسـ ــُها فِضـ                                             رأسـ
 

طَ      قر مُ ــ دمــاءِ     و لن لی ا عی إ                                                   ق یَســــ
 

ــَیضـــــاءِ      ــی دُرّة  ب ــِهِ ف ــق ــی ــق ــع                                              ب
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 (494)همان:         

 «هد.دهای خود )شرابی( چون عقیق با )جامی( از مروارید سفید میپیالهساقی قباپوش به هم»

 هاوصف قصرها و کاخ -2-2-4

ــری در دیوان خود ــی نام نمی  ،عنص ــر خاص ــیدهاز کاخ و قص ،  ای طوالنیبرد، ولی در قص

سن میمندی را به   عمارت و باغ صیف می   خواجه ح ة  کند وآن را به بهارخانشکل زیبایی تو

ــبیه می  ــکبوی، تش ــی نقاش و بوی آن ،کند که رنگ و روی آنمش ة عطار  به بارنام ،به نقاش

 ماند که سرشار از سیم و نقره و یاقوت است:می

 (103-5: 1363)عنصری،                                                                                              

در خطاب به محمود غزنوی، قصــر آن پادشــاه را چنین    ،عنصــری در قصــیدة دیگری 

 کند:توصیف می

 بفرّ قصر تو شد خوب همچو عقد به درّ
 

 هوای بُست و لب هیرمند و دشت لکان   
ـــــــــرای فرّخ تو      اگر بدیدی نُعمان سـ

 
 ه سدیر و خــــَــــوَرنَق نکوفتی نُعمان   ر 

 ببویش اندر عطار هنــــدوان عاجــــــــز 

 

 برنگش اندر نقاش چیــــــــــــنیان حیران 

ـــــــــبنم    بســـاط ازرق بینی فراخ از شـ

 
ــان   ــده لؤلؤ و مرجـ ـــ  برآن بساط پراکنـ

 

 

 

(222-224)همان:            

شعر ابن معتز از جنبه یکی صرها و کاخ    ،های  صف ق ست و شعار خود    ابن .ها ا معتز در ا

صر  سطام »های ق شجره »و  «الرباب» ،«ثریا» ،«ب صیف کرده « ال ست. را تو ی  همگ ،هاکاخاین  ا

بویژه در زمان  ،هازندگی اشـــرافی ابن معتز در این کاخ اند.عباســـی مشـــهور بوده ةدر دور

                                           بهار زینت باغی نه باغ بلـــــــکه بهار        
 

                                      هارکــــبوی ببهارخانة مشکبوی و مش 
 

قاش         مة ن نا کار ــورت او  نگ صـ                                              ز ر
 

                                      ز بوی تربت او بارنامة عــــــــــــــطار  
 

                                             خــانــة پرویز روی تربــت اوچو گنج
 

                                       ز سیم نقره و یاقوت و زرّ مشت افشار  
 

یان او عنبر        ندر م کا جام زرین                                                 چو 
 

ـین کاندر میان او دینار     ـ                                          چو جام سیم
 



 

 

 

 

 

 

 110 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

ــد باهلل ــ ،المعتض ــت.تاثیرگذار بوده او کامالً ةبر فکر و اندیش ــف اس ــر   ابن معتز در وص قص

 گوید:  می «بسطام»

 (2،275)شریف:بی تا،ج

که مهتر و بزرگ همة مجالس است، درود  ، بر مجلسی در  قصر بسطاماممادامی که زنده»

ویی های سرسبز و خرم مشرف است، گفرستم؛ قصری در مکانی بلند و مرتفع که بر باغمی

« ند.گسترند تا عروسان از آن بگذری است که بر فرش عروسان میهای سرسبزفرش ،این باغ

 گوید:می« ثریا»و یا در وصف قصر 

ــَّا خــیــرَ دار  وَ مــنــزلِ    حــَلــَلــتُ الــثــری

 
مِن قَصـــِر           بُوِرَک  عمُورًا و  َم  فاَل زاَل 

 

 

 

ــه               ــاُس ُمشـــب لن نی ا َب یمــا  ف ــَه  یَس ل ل  ف

 
لدَّهرِ        ــالفِ ا ناه الجن  فی ســ ما بَ  وَ ال 

فرود آمدم.  -همیشه آباد و پر خیر و برکت باد -ها و منازل است ر ثریا که برترین خانهبر قص» 

همتایی دارد و نه در میان بناهای جنیان در  ،استه در میان بناهایی که بشر ساختهاین قصر ن

 «های گذشته.دوران

 گیرسنتیجب -3

ش، تأثیر افکر واندیشهدر شیوة ت ،ایشیوة زندگی هر شاعر یا نویسندهمحیط زندگی و 

گذارد. تأثیر محیط اشرافی و مجلل غزنویان بر عنصری و عباسیان جا میهغیرقابل انکاری ب

عر هر دو در ش ،ها و قصرهاها، اشکال کاخباعث شد که صبغة اشرافی، زیبایی ،بر ابن معتز

متضمن  ی کههایشاعر و مقایسة تطبیقی بیت پررنگ باشد. با دقت در دیوان هر دو ،شاعر

 است:ه دست آمدهب بوده، نتایج زیر تصاویر اشرافی

ا مشهود است؛ ب گری ملموس وبا نگرش اشرافی ،دو شاعرگرایی در دیوان هر طبیعت

 ردهکو ستایش ممدوح خود، وصف  مدحدر قالب این تفاوت که عنصری، عناصر طبیعت را 

بدون مدح و  ،یل فاخر و نفیس قصرهاوساتشبیه آنها به عناصر طبیعت را با  ،ابن معتزولی 

ــاَلمی ما حَیَیتُ لِمَجلس                                                 وَهَبتُ سـ
 

جالسِ      طام  أمیرِ المَ ــ ــرِ بسـ                                       علَی قَصـ
 

َـّه           یق  کــأنـ ن لَی َروض  أ ع ــٌِلّ                                               مُط
 

ــرٌ،                                           فوقَ فَرشِ عَرائسِ    مَقــادِمُ خُضـ
 



 

 

 

 

 

 

 111 بررسی تطبیقی صبغة اشرافی شعر عنصری و ابن معتز

نکه با توجه به ای ،زندگی اشرافی و شاهانه در دیوان ابن معتز هایجلوه است.آوردهستایش 

در وصف خمرّیات، طردّیات  گیرتر است. عالوه بر این، ابن معتزیرزاده بوده است، چشمام

  است. برتر از عنصری ،های موجود در قصرهاو گنجینه

فاع هر از نظر میزان انت ،کردن عناصر تصویر شعرری و ابن معتز در اشرافیفاوت عنصت

اخ زاده و صاحب کخلیفه و پادشاهابن معتز، کامالً آشکار است.  ،و قصرها هاکدام از دربار

 ،معتز است که ابن، باعث شده. همین عاملندترتصویرهایش، اشرافی ،لذا ه است؛و قصر بود

و عناصر طبیعت را نیز به طال و نقره و مروارید تشبیه نماید. انجیر را به اثاثیه و وسایل منزلش 

 خیار را به زمّرد سبز و چشم ةدرهم، ساق های درختان را بهبرگ عقیق، ةطال، نارنج را به جعب

 نرگس را به نقره مانند کند. 
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