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 های شعر عربی شخصّیتسرایانۀ کارکرد مفاخره
 های منوچهری در مدیحه

 *فاطمه سادات طاهری  
 دانشگاه کاشان استادیار گروه زبان و ادبّیات فارسی 

 سعیده بیرجندی
 دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه کاشان ۀآموخت دانش 

 (184تا  169)از ص 
 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 28/3/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 ترویجی-علمی
 

 چکیده
کند. بررسی میسرایی را ق( در مدیحه و مفاخره432 -398) مقالۀ حاضر، سبک شخصی منوچهری دامغانی

 و بر همین اساس،های متفاوتی سروده و مفاخرهها عربی، مدیحه ادبّیاتبر زبان و  تسّلطمنوچهری با هنر شاعری و 
تحلیلی  -ده است. نگارندگان با روش کیفی و شیوۀ توصیفیشعصران او متمایز ی در بین همخاّص  طور قصاید وی به

سرایی در شعر منوچهری چه ارتباطی فخرّیهسرایی و ها که بین مدیحهین پرسشمبتنی بر اشعار منوچهری با پاسخ به ا
از این نظر با معاصران  و بسته کار های خود چه شگردهای نوینی را بههها و مفاخرمنوچهری در مدیحه ؟وجود دارد

شعری وی شده است؟  هایکارگیری این طرز نو در این گونهموجب به مّلیو چه عوا ؟هایی داردخود چه تفاوت
استدالل کنند  ،سراییسرایی و مفاخرههای سبک شخصی منوچهری در مدیحهفهکوشند پس از تبیین مؤلّ  می

نمونۀ  ،عربی و از سوی دیگر ادبّیاتتحت تأثیر دانش او در  ،در مدح و فخر از یک سو ویشگردهای نوین 
کنند که منوچهری استنتاج می . همچنین نویسندگانهای شهرۀ آن استشخصّیتزبان و شعر عربی و  برترانگاری

کارگیری ستیزی قرار داده، با بهدانی خود را ابزاری برای اظهار فضل و راهکاری برای رقیببر اینکه عربی افزون
کارگیری مضامین و تصاویر شعری ایشان، ضمن ستایش عربی، تضمین اشعار و به ادبّیاتهای معروف  شخصّیت

گا  است های خود را با مفاخره درآمیخته و خودستایی نیز کرده، مدیحهخاّص حال با ظرافت  عین هانه و درممدوح، آ
 توان این طرز نو را سبک شخصی وی شمرد.آورده که می سرایی پدیدطرزی نو در مدیحه و مفاخره ،ترتیبو بدین
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 مهمقّد  .1
رهای بسیاری بین این دو صورت گرفته فارسی و عربی پیوندی دیرینه دارند و تأثیر و تأثّ  ادبّیات

عربی که مقارن با عصر چهارم عباسی است، زبان عربی،  ادبّیاتاست. در دوران طالیی زبان و 
 تلّقیرفته و دانستن این زبان، نوعی فضیلت  های دیوانی و رسمی ایران به شمار می زبان نگارش

نوشتند  عرب نیز آثار خود را به عربی می نویسندگان و شعرای مسلمان غیر ،روشده است؛ از اینمی
هنرنمایی کنند. به همین دلیل است  گونه بدینن زبان را بیاموزند و کوشیدند تا علوم مختلف ای و می

 ،های تاریخی، دینی، ادبی و جز آنهای عرب در عرصه شخصّیت که در آثار بسیاری از آنان،
از جمله شاعرانی است که بسیار  ،دارند. منوچهری، شاعر قرن پنجم هجری نیز  گسترده یحضور

 که خود او نیز آشکارا به این اثرپذیری اشارهتاجایی؛ مند به آن بودهعالقهت عربی و بّیاتحت تأثیر اد
 کرده است:

 (62: 1390من بدانم علم طب و علم دین و علم نحو )منوچهری،
 ،عربی ادبّیاتترین تأثیرپذیری منوچهری از  مهم که شودمی مشّخص وی نیز با بررسی اشعار

 گر شده است.   وی جلوه  ات و مدایحدر فخریّ 
و فرهنگ عربی در شعر منوچهری اشاره  ادبّیاتحضور پنهان و آشکار به قان بارها محّق 

از   ،ی قافیهعی از قبیل فکر، معنی، وزن، الفاظ و حتّ است که در ابعاد متنّو  شاعری اواند.  کرده
سرایی صله  مدیحه ازای ست که دراو شاعری ا ،از سوی دیگر است. عربی اثر پذیرفته ادبّیات

داند. یکی از دالیل  گذراند و همیشه خود را برتر از دیگر رقیبان میگیرد و با آن زندگی خود را می می
 خودبرتربینی او نسبت به سایر رقیبان، احاطۀ وی به فرهنگ، شعر و زبان عربی است. 

دادن به این ضمن پاسخ ،منوچهریتحلیلی مبتنی بر قصاید  -مقالۀ حاضر با شیوۀ توصیفی
و طرز نو  خاّص سبک  ؟ها که منوچهری بین مضامین مدح و فخر چه ارتباطی برقرار کردهپرسش

دانی چقدر بر سبک شخصی شاعر در این دو عربی ؟گویی چیستسرایی و مفاخرهوی در مدیحه
کوشد شگردهای جدید چیست؟ می خاّص کارگیری این شیوۀ و هدف وی از به ؟ر بودهمضمون مؤثّ 

های شعر عربی بررسی و  شخصّیتکارگیری از طریق به سراییفخرّیهسرایی و در مدیحهرا شاعر 
سرا که برای رسیدن به مرتبۀ واالتر در دربار با یکدیگر رسد شاعران مدیحه تحلیل کند. به نظر می

منوچهری نیز  ،کنند؛ به همین دلیلبرای پیروزی بر رقبا ناگزیر بودند سبکی نو ارائه  ،رقابت داشتند
گاهی خود از با توّس  دانش برای راهیابی به دربار و پیروزی بر رقبا این از  ،عربی ادبّیاتل به آ

 وعربی در شعر خود  ادبّیاتهای نامی  شخصّیتکه با استفاده از از  ترتیبکرده است؛ بدین استفاده 
جغرافیایی  خاّص های ی عرایس شعر عربی و مکانالفاظ، عبارات، مضامین و تصاویر شعری و حتّ 



 171/ 27 ، شمارۀ پیاپی1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال

یش، دانی خوعربی کردنآشکار ضمنگیرد تا  می کار به شها را در مدایح موجود در اشعار آن
مدح و فخر  ،به شیوۀ شاعران جاهلی چنینبر دیگران اثبات کند و همرا قدرت شعری و برتری خود 

این . ستایی وی باشدخودستایی و ممدوح شاهد ،را به همدیگر پیوند بزند تا خواننده در یک شعر
 منوچهری است.  خاّص  ،شیوه

 ادبّیاتتوان شعر او را از منظر اثرپذیری از ایرانی است که می کهنیکی از شاعران منوچهری، 
عربی بر منوچهری  ادبّیاتتأثیر   تاکنون چندین کتاب و مقاله در زمینۀ ،رواین عربی  بررسی کرد؛ از

 اثر ویکتور الکک (م1971) تأثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری دامغانیدامغانی نوشته شده که 
(Kik-Victor El) بررسی میزان تأثیرپذیری منوچهری دامغانی از »های مقالههاست.  یکی از آن

ات دوران یّ او از ادب یریرپذیو تأث یمنوچهر»داحمد پارسا و سیّ  اثر (1388)« معّلقه امرؤالقیس
گرایش منوچهری به  عّلتجملۀ آثاری هستند که  از، زادهجلیال حاّل از  (1387) «عرب یجاهل

تحت تأثیر  ،دانی و اظهار فضل شاعر برای پیروزی بر رقیبانعربی را بیشتر نتیجۀ عربی ادبّیات
ویژه در به ،اوی هاتخالقیّ  اند و در کنار آن بهدوستی حاکم بر دربار غزنویان دانسته فضای عربی

« منوچهری و شعر عرب»اند. حسین خسروی در مقالۀ محور افقی قصایدش نیز اذعان کرده
خودنمایی  ،از گرایش به شعر عربیرا  اوبا بررسی چند قصیدۀ منوچهری، تنها هدف  (1386)

ی نتوانسته داند و معتقد است منوچهری حتّ آشکار شاعر و عالقۀ درباریان به شعر عربی می
پردازی که فقط مدیحه ایگونهبه عمودی شعر شاعران عرب برآید؛ خوبی از پس تقلید محور به

در محور عمودی شعر  ،قصاید عربی است ۀگان کرده و جای مفاخره که یکی از اصول پنج
-یننخستاین مقاله برای نگارندگان  ،رواین از(؛ 112-81: 1386خسروی،  ←) منوچهری خالی است

کوشند منوچهری می دیوان اشعارتحلیلی مبتنی بر اسناد حاصل از متن -بار به روش توصیفی
بر زبان و ادب عربی و اثرپذیری  تسّلطدر مدح و مفاخره که نتیجۀ هنر شاعری،  او را خاّص شگرد 

 وی از شعر عربی است، بیش از پیش آشکار کنند.
 

 دح و مفاخرهم .2
 

 مدح .2-1
ویژه در دوران غزنویان و سلجوقیان  هب ،ترین نوع ادبیمضمون اصلی قصاید فارسی و رایجمدح، 

سرایی باید به توصیف فضائل و کماالت ممدوح بپردازد و او را بیش از بوده است. شاعر در مدیحه
گرفتند، های خویش صله میآنچه هست، نشان دهد. در شعر شاعران درباری که در برابر ستایش

مدح  .(21: 1372رستگار فسایی،  و 246-244: 1387)شمیسا،  نمایی ممدوح رواج بیشتری داشتبزرگ
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ط در اشعار فارسی است. وضع محیط سیاسی و عالقۀ امیران و از عناصر و واحدهای فکری مسلّ 
)رزمجو، از عوامل رشد و بالندگی مدح در شعر فارسی است  ،تقدرتمندان به شهرت و محبوبیّ 

؛ زیرا است رفته های شعری برای مضمون مدح به کارقالب قصیده بیش از دیگر قالب .(89: 1390
بیش از دیگر  ،سبب شکوه ظاهری، فخامت الفاظ، استواری وزن و انسجام چارچوب این قالب به

ل، نسیب یا تشبیب قصیدۀ مدحی را با تغّز  ها با مضمون مدح سازگاری دارد. شاعر معموالا قالب
آن را به پایان  ،ید برای ممدوحبپردازد و سرانجام با دعای تأپس به مدح ممدوح میس کند،آغاز می

%( 72)قطعه  79قطعه شعر است که  110منوچهری در مجموع شامل  دیوان .(90)همان: رساند می
ها به مضمون مدح اختصاص دارد و بیشتر مدایح او نیز در ستایش مسعود غزنوی است  از آن

 .(224 :1392گراوند، )
 

 مفاخره .2-2
پردازد و از مفاخره، شعری است که شاعر از آغاز تا پایان آن به توصیف کماالت و فضایل خود می

سرا ویژه رجزخوانی پهلوانان حماسی شباهت دارد. شاعران مفاخرهاین جنبه به شعر حماسی و به
زنند. شاعران عرب ینیز تعریضی م یشبه بزرگان معاصر و سلف خو نمایی خود معموالا برای بزرگ

 .اندسرایی کرده فخرّیهبیش از شاعران ایرانی 
عرب، حماسه از نوع رجز و سپس قصاید مفاخره  ادبّیاتترین شعر در حقیقت اصلی در

ا شاعران عرب برعکس شاعران ایران که در قصاید خود شاهان را مدح بوده است؛ امّ 
 پرداختندکردارهای پهلوانی خود میاند، بیشتر به مدح خود و ذکر صفات و کرده می

  .(228: 1387)شمیسا، 
توان گفت  که می ؛ چنان(228)همان:  اندبه جای ستودن ممدوح به خودستایی پرداخته ها آن

مفاخره در اصل از اشعار مهم اعراب جاهلی است که ابتدا در شعر حماسی و پهلوانی فارسی رواج 
 راهنیز  شعر فارسیهای دیگر گونهعربی در  ادبّیاتبه دلیل نفوذ  و پس از آن،یافت و از قرن پنجم 

ی که شاعر از ابتدا تا انتها کماالت و های مستقلّ افزون بر مفاخره .: ذیل مفاخره(1387)داد، یافت 
ها و اشعار مدحی در بین منظومه ،(227: 1387)شمیسا، کند فضایل خود را در آن توصیف می

سرایان ضمن ستایش ممدوح، ترتیب که مدیحهشود؛ بدیندیده می بسیارسرایی فخرّیهفارسی نیز 
 ،رواین از (؛164: 1390)رزمجو،  بالندها می کنند و به آنهای علمی و ادبی خود را مطرح میبرتری

در بین  ،رقبا گرفتن ازپیشیو همچنین برای د ت شعری رایج در روزگار خوطبق سنّ  منوچهری نیز بر
 اش استفاده کرده است دانی عربیدر این راه از و سرایی نیز کرده های استوار خویش، مفاخرهمدیحه

 (.229: 1392)گراوند، 
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پذیری از شعر عربی .3  شگردهای نوین منوچهری در مدح و فخر در سایۀ اثر
 ،جایگاه خوددر روزگار منوچهری که شاعران برای رسیدن به دربار و دستیابی به مقام و مال و حفظ 

های بدیع داشته باشند تا بر رقیبان برتری یابند، منوچهری نیز طرزی نو را  ناچار بودند هنرنمایی
 دّقتا با آید؛ امّ عربی به شمار می ادبّیاتبرگزید؛ طرزی که شاید در وهلۀ نخست، تقلید محض از 

اثری متمایز است. از  آفرینش ای نوآورانه در بلکه شیوه ،خواهد شد که این، نه تقلید مشّخصبیشتر 
 موارد اشاره کرد:این توان به می ،سراییهای سبک شخصی منوچهری در مفاخره و مدیحهفهمؤلّ 

 

 های شعر عربی شخصّیتکارگیری  . به3-1
 .های عربی استفاده کرده است شخصیتهای خود از در بسیاری موارد در مدح و مفاخرهمنوچهری 

ات و تجربیّ  تا یدهکوش، در بسیاری از مواقعهای عربی در شعر خویش  شخصّیتکارگیری با به او
در شعر منوچهری به دو  شخصّیتکارگیری ها را نیز به خود نسبت دهد. بهشخصّیتآن  های ویژگی

های معروف ادب شخصّیتیکی از ، منوچهری تنها نخستدر شیوۀ  :شودی تقسیم میشیوۀ کلّ 
 در؛ کندهای وی را از آِن خود میبرد و ویژگی یا شاید هم ویژگی می نامعربی را در شعر خویش 

. برد کار می بهدر یک بیت  جمعی( )دسته صورت بهرا عربی  شخصّیت اسم چندینگونۀ دوم، شاعر 
 خورد: چشم می این دو حالت در اشعار وی بسیار به

 

  تشبیه. 3-1-1
در شعر منوچهری، استفاده از فّن تشبیه است. در این موارد  شخصّیتهای فراخوانی یکی از شیوه

دیگر با چند  خاصشاعر در ضمن اظهار فضل با برقراری شباهت بین خود، ممدوح یا اش
را ه( )مشبّ های خود یا ممدوح ها، ویژگیشخصّیتهای آن شعر عربی از راه تداعِی ویژگی شخصّیت

ه که غایت تشبیه نمایی وجه شبه در مشبّ این شیوه به بزرگ نماید کهدر کمال ایجاز و زیبایی بازمی
کند. برقراری رابطۀ شباهت با شعرای عربی در شعر منوچهری نیز خود به است، نیز کمک می

 شود:های مختلف انجام میگونه
 

 حسن طلبالف( 
بهاست. در این روش  ای گرانکارگیری شگرد تشبیه در پی دریافت صله و جایزهگاه منوچهری با به

ها،  خود به شعرای عربی، شعر خود به اشعار ایشان و ممدوح خود به ممدوح آن سازیبا همانند او
بهای شاعران عربی  های گراناز ممدوح، صله و پاداشی همتراز با صله« وارحسِن طلب»واقع  در

چنین  بن عمران علّی ح که در مد کند؛ چنانرفتند، درخواست می که به دربار امیران و حکما می
 :گوید می
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 و شعرگویانـه نزدیک تــرسیدم ب
 

 الغوانی و نزدیک هارون صریعــچ 
 

 وــد آن تا کنم خدمت تــه امیـب
 

 یــردم از محنت این جهانــا گـره 
 (87: 1390)منوچهری،                

اسی که با مدح شاعر نامی عصر عبّ  ،الغوانی( )صریع مسلم بن ولیددر این ابیات، خود را به  او
 گرفته، تشبیه کرده تا ممدوح خود را نیز از این راه به دادن صله شید از وی پاداش میالّر هارون

دادن برد و با بیان داستان او با ممدوحش و صله نام می أعشیجای دیگر از  د.کنتشویق و تحریک 
 کند:  میدرخواست صله  علی بن عمرانممدوح به وی از 

   

 شنیدم که أعشی به شهر یمن شد
 

 یــیمان ّی ــن علــوذة بــوی هـس 
 

 بر او خواند شعری به الفاظ تازی
 

 یــزبان ی و شیرینــمعان به شیرین 
 

 یکی کاروان ُاشتر گشن دادش
 

 ــیکالن از ـیهکُ  سان به اشتر رــه 
 (93: همان)                                   

  

نیز  علی بن ابراهیم موصلیو  اسؤ ابونشاعر تا پایان این قصیده بر همین منوال شعر سروده و از 
جویی این شاعران بزرگ به شیوۀ سخن به میان آورده است و در پایان با تشبیه عمل خود به صله

 طلبد: بن عمران، پاداش می علّی ، غیرمستقیم از ممدوحش
 

 ک شده سوی خصیب ملِ ـشنیدم ک
 

 یــن هانـاس بـؤونـبه مدحتگری ب 
 

 دحت دهانش بیاکنده یک بیت مِ ـب
 

 یــرمانــاده و بهـه یاقوت و بیجــب 
 

 وصلــر مــــن براهیم از شهبِ  علی  
 

 یــرخوانــه بغداد در شعـد بــبیام 
 

  هـــد خلیفـــــدش همانگه رشیادب
 

 یــکان ه بدره از زّر ـواصل دو ســب 
 

 سان نـم بدیــعمرانیان هسوی تاج 
 

 یـــری دامغانـــوچهــد منـــبیام 
                                (همان)                                          

 به شاعران عرب تشبیه خودب( 
 است، عنوان نمونۀ برتر پذیرفته را به عرب ادبّیاتمنوچهری شاید به این دلیل که شاعران و ادبای 

 کند: شعر عربی همانند می شخصّیتخود را در علم و شاعری به چند 
 

 گاه که شعری تازی آغازی آن
 

 همتای لبید و اوس بن حجری 
 (75: همان)                                   

از خدا بخواهد ذوق و قریحۀ شاعری شعرای در بیت دیگری  است تا سبب شده برترانگاریاین 
 به او عطا فرماید:عربی را 

 

 رتـــم شعـدهاد ایزد مرا در نظ
 

 لــن مقبــع ابــار و طبــدل بّش  
 (83: همان)                                   
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 بیه ممدوح به ممدوحان شاعران عربتشج( 
گاهی در بعضی از موارد است که سبب شده  منوچهری دربارۀ شعرای عرببرترانگاری 

در این  ؛ مثالا (87: 1971 )الکک، تشبیه کند سیاست و زیرکی به چند شاعر عربر ممدوحانش را د
کند و در مدح  بیت، منوچهری ممدوح خویش، ابوسهل زوزنی را به لبید و اوس بن حجر تشبیه می

 :است کرده مانندد حسینی، وی را به چندین ادیب و شاعر عرب فضل بن محّم 
 

 چو ابن رومی شاعر چو ابن مقله دبیر
 

 چو ابن معتز نحوی چو اصمعی لغوی 
 (90: همان)                                          

 

 ست و هست نحوی استادا کاتب نیک
 

 اد هست و هست مبّردصاحب عبّ  
 (25: همان)                                       

 

 . تحقیر شاعران عربی با تمسخر مضامین شعری ایشان2 -3-1
های خالی از که بر اطالل و ویرانه ی با ذکر نام برخی از شاعران عرببعضی مواقع منوچهر در

بر  آنانبا اشاره به جایگاه علمی و ادبی و فضایل خویش و تقبیح گریستن  ،اند معشوق گریسته
خود را پردازد و  ها می به تحقیر و سرزنش آن ،شمردن این کارشدۀ یار و بیهودهاطالل و دیار ویران

 داند: برتر از یکایک آنان می
 

 ما همه بر نظم و شعر و قافیه گریه کنیم
 

 نه بر اطالل و دیار و نه وحوش و نه ظبی 
 

 إمرؤالقیس و لبید و اخطل و أعشّی قیس
 

 ها نوحه کردندی و بر رسم بلی بر طلل 
 (140-139: همان)                               

، مضامین شعر عربی را به ذکر نام چندتن از شعرای بزرگ عرب، شاعر با یادشدهدر ابیات 
بر اطالل و دمن  آنانگوید اگر  سراید و میمی مّلیای قومی و سخره گرفته است و در مقابل، مفاخره

 کنیم.گریه می کنند، ما برای علم و دانش و هنر  گریه می
وصف  را بیشتر از شاعران عرب اعری خودو در جای دیگر، آشکارا مهارت و قدرت شا

دانسته است و شعرش را  ابوتّمامآید، او خود را باالتر از  که از مفهوم این بیت برمی کند؛ چنان می
 :داند تر از شعر او می محکم

 ت و اندر ظفرمن گفته شعری مشتهر در تهنیّ 
 

یعّم  تر در فتح آن راست سیف أصدقاز    1هور
 (68: همان)                                                 

 

 شعر عربی را شخصّیتچند  ،کاربستن این مضموناینکه منوچهری برای به توّجهنکتۀ قابل 
 کند.  بیانبرتری خود را بر ایشان  یت بیشترتا با قّو  برد کار می بهدر شعر خویش جا  یک
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 مایۀ شعر .پیروی از درون3-1-3
وقتی در بیابانی  مثالا (؛ 81: 1971 )الکک، دهد قرار می را مّد نظر سبک شاعران عربگاهی نیز 

. کند پیروی می ،، شاعر مشهور جاهلیاعشیاز ساختار شعری  ،پیمایی است هولناک در حال راه
گونه اش این با ناقه المدانیزید بن عبدو  کرب قیس بن معدیهنگام سفر به نجران برای مدح اعشی در 
 گوید: سخن می

 

 م علیــران حتـــنج کعبة  و  
 

 هاِـأبوابی بِ ـــی تناخـــِک ف 
 

 المسیِح عبد  داا و  ـــیزی نزوُر 
 

، ه   2أربابها ُر ـــم خیـوقیساا

                                                      (332: 2012االعشی، )        
           

 گوید:خطاب به شتر خود میمنوچهری نیز 
 

 رمـرود آور به درگاه وزیـــف
 

 

 به باهل أعشیرود آوردن ــف 
 (83: 1390منوچهری، )         

          

 تصویرسازی .4 -3-1
گاه است،  خوبی از آنکه به های شاخص شاعران عرببر ویژگی گاهی نیز منوچهری بنا ها آ

پیشۀ  ، شاعِر عاشقرعم  جمیل بن م  ، بلبل را در عاشقی به بیتاین در  آفریند؛ مثالا تشبیهاتی بدیع می
 تشبیه کرده است: ،عصر اموی

 بر شاخ درخت ارغوان بلبل    
 

 

 ذریر ُع عم  ماند به جمیل م   
 (74: همان)                             

                       

 عرب اشاره به نام شاعران بزرگ. 3-1-5
شاعران  رخیعنوان نمونه از ب منوچهری گاهی نیز به بدون قصِد تشبیه یا مقصود دیگری، فقط به

که در  هدفی جز اشاره به نام یکی از شعرای بزرگ عربی ندارد؛ چنان ،برد و از این کارعربی نام می
 گوید: مدح ممدوح خویش می

 من بنده که نزدیک تو شعر آرم باشم
 

 دل و خیره و والههسر و سادآسیمه 
 

 مقامی ادبی باشد و از پست از بی
 

 

 هق  ف  ت  ی گفتن پیش مُ سجع متنبّ  
 (66: همان)                               

 . ذکر معاشیق شعر عربی2 -3
نام عرایس و معاشیق  آوردندر شعر منوچهری،  های شعر عربشخصّیتاز کاربردهای دیگر 

ها  عناصر طبیعت در زیبایی به آنتشبیه و  خویشتنها بر معشوق  نام آن و گذاشتن شاعران عرب
 :کندتشبیه می
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 هنی  ث  یکی همچون جمیل آمد دوم مانند بُ 
 

 
 

 أوفی ِم سه دیگر چون زهیر آمد چهارم چون أُ 
 (122)همان:                                               

 

 

 میمشک و ه نوروز برنگاشت به صحرا ب
 

 
 

 یــــم  رهای ــویـو تص هّز ـــعهای  الــتمث
 (83: همان)                                                 

ی» ها و تصویرکشیدن زیبایی گلاز معاشیق کهن عربی هستند که منوچهری برای به «عّزه»و  «م 
 ها را به این عاشق و معشوق تشبیه کرده است:  گیاهان بهاری، آن

    

یا رس  یــم اطالل معشوق وافـــا 
 

 ه سحیقاــشدی زیر سنگ زمان 
 

 زلـو و کرد منــرفت از تـب هز  ــنیع  
 

 وی و عقیقاالل  قُط ه مقراط و ِس ــب 
 (96: همان)                               

تشبیه  عمو و معشوق إمرؤالقیسری، معشوق خود را به عنیزه، دخترابیات نیز منوچهاین در  
 نالد.کند و از دوری وی و سکونت وی در سرزمینی دیگر میمی

فراخوانی معشوقۀ  عّلتکند که به ذهن خطور می ها پرسشاین  یادشده،با مطالعۀ مطالب 
ای به  است که منوچهری، معشوقه مشّخص ؟زبان چیستشاعران جاهلی در شعر منوچهری فارسی

نند گذاری معشوق خویش ما ی نامتمام عناصر شعری و حتّ  خواسته در می. او ها نداشتهاین نام
 است خواسته اینکه می بر افزون هم با این کار،ویژه إمرؤالقیس به نظر برسد. شاید به شاعران عرب

با قراردادن خود در آن حاالت و فضای  مهارت و دانش خود را به رخ رقیبان بکشد، قصد داشته
که اکثراا از بزرگان شعر عربی هم  کارگرفته های به شخصّیتهای  دادن ویژگیو نیز با نسبت خاّص 
کند، خود را شاعری بنماید که  ها حمل می ی که نام هر یک از آنخاّص و بار معنایی به خود  ،هستند

نشانه، شاعری و سوارکاری که در  های طوالنی و بی در عشق، پیمودن بیابان همچون شاعران عربی
 ،ترتیبهای مشابهی دارد تا بدین تجربه ،شده است می تلّقیهای شگرف مرد  مهارت ءزآن زمان ج

کند و او را بیشتر خویش القا  سرا را به خوانندۀ اشعار پنداری بین خود و شاعران عربیهمذات حّس 
عصران خود مدایح خود را با مفاخره پیوند بزند و از دیگر هم ،صورت تحت تأثیر قرار دهد و بدین

اسامی معاشیق خود را ذکر  ،برای حفظ ناموس و غیرت از سوی دیگر، شاعران غالباا  باشد.متمایز 
  نماد درآمده بود. صورت زمان به ّی کردند، از طرفی هم اسامی معاشیق عربی ط نمی

 

 استفاده از اعالم جغرافیایی شعر عربی. 3-3
که او  عربی در شعر منوچهری، بسامد نسبتاا زیادی دارد؛ چنان ادبّیاتشده در اعالم جغرافیایی ذکر

  تنها نام معشوقۀ گرید و نه های دیار یار می در یکی از اشعارش، همچون شاعران عرب بر ویرانه
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امرؤالقیس را برای معشوقۀ خود برگزیده، بلکه نام اماکن را هم از این شاعر جاهلی و از شاعر 
 وام گرفته است:« ةّم درید بن ص»دیگری به نام 

یا رس  یــم اطالل معشوق وافـــا 
 

 ه سحیقاــشدی زیر سنگ زمان 
 

 زلـو و کرد منــرفت از تـب زهــنیع  
 

 وی و عقیقاالل  قُط قراط و ِس ه مِ ــب 
 (96: همان)                               

قۀ دارد که در معلّ اشاره هایی به مکان« سقط اللوی»و « مقراط»در این بیت، واژگانی مانند 
 از این شاعر جاهلی است:منوچهری نشانۀ اثرپذیری ها اشاره شده است؛ و این  به آنامرؤالقیس 
  

بِک  ِقفا ب یِذکر ِمن ن  نزِل  و ب  یح   م 
 

حومِل  خوِل الد   ن  یب یالّلو ِبسقط   ف 
 

م یعُف رسُمهافتوضح  فالِم   قراِة ل 
 

نوب  و س  ِلما ن    تها ِمن ج   3شمأِل ج 
 (96: 2004،)امرؤالقیس         

 دارد: ةاشاره به مکانی در شعر درید بن صّم « عقیق»  همچنین آوردن کلمۀ
          

 مِس أمســن طلٌل ذات الحـــِلم  
 

 4ضرِس ِق فبطِن ــن  العقیـــعفا بی 
 (118، 2009صمه،  بن درید)          

 

 شعر شاعران عرب تضمین. اقتباس و 3-4
شاعران اختصاص داده است؛  این منوچهری بخش بزرگی از اشعارش را به تضمین شعر

ی بیشتر از یک بیت گاه یک مصراع یا بیت کامل و حتّ  ،ترتیب که گاه یک واژه، گاه یک عبارت بدین
 آورد:را در شعر خویش می انآن

 

 وار وار عالم فردوس قوس قزح قوس
 

 یاد کب  فا ن  ق  وار کرد  کبک دری کوس 
 (21: 1390منوچهری، )                   

منوچهری برای امرؤالقیس است که   مصراع اول بیت ازبخشی  5،«بِک ن  فا قِ »مشهور عبارت
 آن را اقتباس کرده است:بر خوانندگان اشعارش  اثرگذاری بیشتر

 
 

 می بر سرو دست ور نوای قمری و طوطی که با
 

 «کرین ِذ ک و مِ بِ فا ن  قِ »ل لُص نشید بلبل و ُص  
 (78: همان)                                                       

 کند:  داشتن تعداد زیادی از اشعار شاعران عرب مباهات می  او به حفظ ،بیتاین همچنین در 
 

 رـر تازیان دارم ز بـــوان شعـــی دیـــبس  من
 

حینأالُه »خواند ی ــتو ندان  اصب  حِنک  ف   «ّبی ِبص 
   (                                 244)همان:                                                   

دو بیت از شعر اعشی را آورده و به نام شاعر آن نیز اشاره کرده و در  این سرودهمنوچهری در 
 است:داری خود را نشان داده  واقع امانت
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ب  قیس ر و بم شعر أعشِیّ ـر زیـــا 
 

 
 

 ها رابــده به مضـــی زد زننـــهم
 

 ّذة  ــی لــلع   ربُت ــَـأس  شـــوک
 

 هاها بِ ـنمِ  داویُت ــــَـری تـــخأُ و   
 

 إّنی إمٌر  اُس ـالنّ  م  ـــعل  ی ی  ـــک  لِ 
 

 هان بابِ ـــِـم ة  ـــالمعیش ذُت ـــأخ 
 (96: همان)                                   

او در بیتی نیز عباراتی از چند شاعر عربی را در کنار همدیگر تضمین و به اشعار ایشان اشاره 
 کند: می
 «الذاهبین»گفت  که آن «آذنتنا» ست هکه گفت آن
 

 «ویأبلی اله  » :گفتکه  آن« یف أصدقالّس » :که گفت آن 
 (81: همان)                                                            

 شود: مطلع آغاز میدارد که با این « ّلزهحارث بن ِح »اشاره به معلقۀ « تنان  آذ  »عبارت 
 
 

تن ینهـــآذن   اءُ ـــا أسمــا ِبب 
 

م   6واءُ لثّ ه اــــُل ِمنـــربَّ ثاو  ی 
 

فی »د: کناشاره می، اسقف نجران قیس بن ساعدۀ ایادیبه خطبۀ « اهبینالّذ » ۀهمچنین کلم
فتح » ۀاشاره به قصید« یف أصدقالّس »و عبارت « لین من القرون لنا بصائراهبین األّو الّذ 
 دارد:  ابوتّمام « هوریعّم 

نباءا من  الُکتِب  یُف أصدُق ا   السَّ
 

ه الحد    ا ِدّ بین  الِج  ِفی حد   7للعِب و 
 (1/40 :تا ، بیابوتّمام)                 

 ی دارد:نیز اشاره به  مطلع یکی از قصاید متنبّ « أبلی الهوی»عبارت 
 
 

 وی بدنییوم  النّ  وی أسفاا ی اله  أبل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الوسنفّرق الهجُر بین  الجفِن و     8و 
 (2/43: 1992)متنبی،               

 . استفاده از مضامین و تصاویر شعر عربی3-5
شاعر در  توان دید؛ مثالا  طور گسترده می اشعار منوچهری، مضامین و تصاویر شعر عربی را به در

شدن دیار یار، بر سرای معشوق که گذر زمان آن را به یکی از قصاید خویش، ضمن گله از خالی
، از نیزهع  آن هم به این دلیل که محبوبۀ او،  ؛خورد ایستد و افسوس می ه تبدیل کرده است، میویران

 ه است:گزیدکرده و در جای دیگری منزل  آن دیار کوچ
 

 ز خواب هوی گشت بیدار هر کس
 

 فیقانخواهم شدن من ز خوابش مُ  
 (96: 1390)منوچهری،                

 

 که این بیت دقیقاا ترجمۀ منظوم این بیت امرؤالقیس است:
 جال عن الهویتسّلت عمایات الّر 

 

 9منسلو لیس فؤادی عن هواک ب 
 (47: 2004)امرؤالقیس،              
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قات بوده و از بین معلّ ویژه  ، بهفراوانی تحت تأثیر فضای شعر عربی دورۀ جاهلیشاعر به
 ؛ از(110: 2007)بوجلة،  است گذاشته قات، بیش از همه إمرؤالقیس بر وی بسیار اثرصاحبان معلّ 

کارگیری کلمات و عبارات این شاعر جاهلی، تصاویر و مضامین شعری او نیز در در کنار به ،رواین
 ی یافته است:خاّص شعر منوچهری جلوۀ 

های اسب إمرؤالقیس را برای اسب خود  نوچهری در ابیات دیگری از اشعارش، باز هم ویژگیم
 گیرد: به کار می

 نـــوربیدزسیر و ـــز و تیــرخواب و زودخیـدی
 

 خویخرام و پاکزاد و نیکو کشعنان خوش 
 

 ُسمددست و ِگر ران و راست پای و ضخم سخت
 

 چرم و ُخردمویپشت و نرموش و پهنـــتیزگ 
 

هره یــــورساق و شیــــگ  تکوزتاز و غرمــــرز 
 

 پویرگـتاز و گسینه رنگرگـــام و گــگپیل 
 (91: 1390منوچهری،)                                

به « پوی گرگ»، «پای سخت»، «ُخردموی»شده در ابیات منوچهری، یعنی یادمجموعه صفات 
إرخاء »، «بمنجرد قید األوابد»؛ یعنی است برده کار  با صفاتی که إمرؤالقیس برای اسبش به ،ترتیب

 که در ابیات زیر آمده، برابر است:« کذئب الغضا یمشی» و« سرحان
 

 های وکناتِ فِ  ُر ـــیالّط إغتدی و   قدِ و  
 

 ِل ـــهیک دِ ــــــاألواب دِ ـــقی رد  ــمنجبِ  
 

 همتنِ  ن حاِل ــَـع اللبُد  یزُل  کمیت  
 

 المتنزِل بِ  واءُ ــــفت الص  ا زلَّ ـــمک   
 

 هُ اهتزام   اش کأن  جیّ  بِل علی الذَّ 
 

 ه غلُی ِمرجِل ــه حمیُ ـــفیِ  اش  ــــإذا ج 
 

 ة  ــساقا نعامو   ِی ــِـأیطال ظب هُ ــل  
 

 10ِل ــتنف ریُب ــتقو   رحان  ـــس إرخاءُ و   
 (58-55 :2004)امرؤالقیس،           

 گوید: منوچهری همچنین در جای دیگر در توصیف اسب خویش چنین می
 

ردرگـــزور و گلــشیرگام و پی  پوی و گورگ 
 

بردو، آه  ه و روباهـــب   تازگــــعطف و رنوج 
 (43:  1390)منوچهری،                           

 

توان  می که تقریباا  ایگونه؛ بهاست برده کار  نیز شاعر مفهوم ابیات امرؤالقیس را به این بیتدر 
مطرح شود که  پرسشکه ممکن است این  را به نظم فارسی درآورده است؛ چنان اوگفت وی ابیات 

 ه حتماا اشته است که البتّ مگر منوچهری نیز همچون شاعر جاهلی اسبی با چنین خصوصیاتی د
 .(34-19: 1388)پارسا،  هایی همواره منفی استپرسشپاسخ چنین 

گو میان شاعر و و همچنین منوچهری در یکی از قصاید خویش که با ذکر کوچ دوستان و گفت
وگذار در بیابان به تصویر شود، خود را سوار بر اسبی نجیب در حال گشت معشوق آغاز می

 کشد:  می
 ردــــان سخت و چنان ســبیابانی چن

 

 چ داخلـــد هیــــزو خارج نباشــــک 
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 ذارــــوه بگــــورد و کــــان درنـبیاب
 

 
 

 سلـــوب و راه بگــــها بک ازلـــمن
 (82: همان)                                        

 اندازد: می فهر  ط  قۀ که این بیت منوچهری، خواننده را به یاد بیت شعری از معلّ 
 

، عند  و  هاحتضارِ  إّنی ألمضی الهم 
 

غتروُح و  ــرقال  ت  ــبعوجاء  م   11دیـت 
 (27: 2003)طرفه،            

 

گوید که او نیز همچون دیگر شاعران  خویش می  نوشیای در وصف باده منوچهری در قصیده
چون شراب با خون و جانش در آمیخته ؛ خبری به هوش آید پرست دوست ندارد از مستی و بی باده

 است:
 ژدم بودــۀ کـــزده کشتژدمــــراحت ک

 

 رهم بودــی دارو و مـــزده را هم به م یـــم 
 (177:  1390)منوچهری،                         

 

، حالتی در او ایجاد کرده است که خود را پادشاه یا امیری رگساری شاع در جای دیگر، باده
 پندارد: می

   

 ردم فرازــر لب خویش بــــه ساغــب
 

 ریون شکّ ـــر لبی گشت چـــرا هـــم 
 

 ن سبیلآدم آن زمان زـــری شـــامی
 

 ریـن لشکــرب گرد مـــــو طـــز له 
 (145: )همان                                       

 دارد:همین مضمون را إمرؤالقیس نیز در اشعارش نزدیک به   
 

 ناحول   الخیل   حسُب ی ن  ـــحتّ  رُب ـــنشو  
 

 12راـــأشق ون  ــــالج ی نحسُب ــحتّ و   نقاداا  
 (98: 2004)إمرؤالقیس،                       

 

 بینیم: همین مضمون را در اشعار أعشی می
 

 ّذة  ـــی لـــل  ع   ربُت ــــوکأس  ش
 

 هاا بِ ــنهمِ  داویُت ـــری ت  ــــوأخ 
 

 ی إمرٌؤ ـــإنّ  الناُس  ُم ـــی یعلـــَـلک
 

 13هابابِ ن ــمِ  ة  ــالمعیش ذُت ــأخ 
 (334: 2012 ،اعشی)               

را های دیار یار(  )ایستادن و گریستن بر ویرانه« وقوف بر اطالل»ذکر شد، شاعر مضمون  که قبالا  چنان
ها واله و حیران  عرب بر این ویرانهو خود را همچون شاعران است آورده بسیار نیز در اشعار خویش 

 بیند: می
یا رسم    یـــوق وافــمعش اطالِل  ا 

 

 ه سحیقاـر سنگ زمانـــدی زیـــش 
 (96:  1390)منوچهری،                

 

های شعر عربی و نقل شخصّیت استفاده ازخواسته با  توان گفت منوچهری میدر پایان می
یکسان بشمارد؛  ،ویژه إمرؤالقیسبه نان،ایشان، خود را با آجانبه از اشعار و تقلیدهای همه
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 ،آن شاعران جاهلی خوبِی بهکند، بلکه ها برابری می تنها وی از نظر هنر شاعری با آنکه نه معنا بدین
مقصود شاعر از سودجستن از عناصر شعر  ،عبارت دیگربا فرهنگ و زبان عربی هم آشنایی دارد؛ به

های دردناک قبایل عرب و زندگی شگفت  های هولناک و عشق که بیابان استعرب، این بوده 
پارسی  بزرگ اینکه در زمرۀ شاعران افزون برنشین را نیز در تجربۀ خود داشته باشد تا اعراب بادیه

های  ه، ریشهکه در صورت پذیرش این نظریّ  (33: 1971)الکک، نیز قلمداد شود  تازی یشاعر است،
خواهد شد؛  مشّخصدر شعر فارسی قرن چهارم و پنجم هجری  شخصّیتکارگیری  فراخوانی و به

بیند و  ، بلکه خود او میأعشیتنها همانند ای خود را در قدرت شاعری نهکه در مدیحه چنان
 گوید: می

 
 

 منم أعشیچون من تو را مدحت کنم، گویی که خود 
 

 رخ بارد قافیهـــدامنم از چدر ــــه انــــاز بس ک 
 ( 68: 1390)منوچهری،                                          

 

کارگیری اعالم هبها،  های شعرعربی، معاشیق آن شخصّیت استفاده ازتوان گفت پس می
جغرافیایی موجود در شعر عربی، تضمین و اقتباس از شاعران عربی و استقبال از اشعار ایشان در 

دانی شاعر، شیوۀ نو و اختصاصی منوچهری است که شاعر شعر منوچهری، افزون بر انعکاس عربی
 فخرّیهگوی خود و ستایش ممدوح برگزیده و مضمون سرا و عربیبرای فخرفروشی بر رقیبان فارسی

یافته  خاّص وی برجستگی  مضامین مدح و مفاخر ،ترتیبرا نیز در مدایح خویش گنجانده و بدین
دیگر منوچهری نبوده و در اشعار  ها مانند ایستادن بر اطالل و دمن، خاّص  ته برخی سنّ لبتّ ا ؛است

 کاربرد داشته است. هم شاعران فارسی
 

 نتیجه .4
 نتایج به دست آمد:این شده در قصاید منوچهری های انجامبا بررسی

های خود  مفاخرههای شعر عربی، طرز نوینی است که شاعر در مدایح و شخصّیت استفاده از
 سبکی او شمرده شود. منوچهری با دیدگاهی خاّص تواند ویژگی و می است گرفته کار فراوانی به به
را بر معاصران  یشخو، با آنان با همترازدانستنیا ها  به آنخود از طریق تشبیه  ،این شعرابه  اگررمانآ

 دهد.سو و شاعران عربی از سوی دیگر برتری میو رقیبان از یک
مثل توصیف اسب، شراب، شتر، صحرا عربی مضامین شعری شاعران در بسیاری از مواقع، او 

و با این عناصر کار گرفته  را بهسبب کوچ معشوق  ها به و بیابان، وقوف بر اطالل و گریستن بر آن
اوزان و  ،مشاهیر شعر عربیمنوچهری در موارد زیادی، ضمن نام بردن از تصویرسازی کرده است. 

 آنها را نیز استفاده کرده است. قوافی 



 183/ 27 ، شمارۀ پیاپی1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال

دادن ضعف گیری بر ایشان و نشانی خردهو حتّ  قد و ارزیابی شعر شاعران عربناو گاهی به 
 پرداخته است. ها  اسلوب آن

از لحاظ شجاعت و سخاوت و  ه ممدوح خود به ممدوح شاعران عربگاه منوچهری با تشبی
شاعران به این بهایی که ممدوح  های گرانبه شاعران عربی و یادآوری صله یشتشبیه خو

را مانند ممدوحان ایشان به  خویش ممدوح  «گونهُحسِن طلب»اند، سرایان خود داده مدیحه
 .کندبها ترغیب می های گران بخشیدن صله

 

 نوشتپی
ترین فتوحات مسلمانان  که از بزرگ فتح کرد وریه در خاک روم راه.ق. شهر عّم 223اسی، در سال عبّ  معتصم .1

یف الّس »مطلع  مشهور خود را با ۀبت این فتح، قصیدام نیز حضور داشت و به مناسدر این فتح ابوتّم  شود.شمرده می
منوچهری نیز این قصیدۀ خود را در مدح ابوحرب  سرود.« بین الجّد و اللعب ه الحّد صدق انباءا من الکتب / فی حّد أ

سرود تا ضمن  ،ق( در منطقۀ قومس435 -316یان برگماشتۀ زیاریان )از فرمانروا ،جعفر بن ابراهیم بختیاربن ابی
  ام نشان دهد.رتبۀ ابوتّم اسی، خود را نیز همدانستن ممدوح خود با معتصم عبّ همسان

ها بهترین  کنیم که آن را مالقات می بنی نجران بر زمین زانو بزنی/ یزید، عبدالمسیح و قیس ۀتو باید در درگاه کعب .2
  .اربابان آن هستند

ای درنگ کنید تا به یاد یار سفرکرده و سرمنزل او در ریگستان میان دخول و حومل و توضح و  همسفران، لحظه .3
هایشان را نزدوده  ها و خاکستر اجاق مقراة بگرییم. روزگاران گذشت و هنوز وزش بادهای جنوب و شمال، آثار خیمه

  (.13: 1382ست )آیتی، ا
های ویران ذات حمس از آِن چه کسی است که دیروز در منطقه میان عقیق و بطن ضرس، آثار آن ناپدید  خانه .4

 شد.
نزِل  .5 بیب  و م  بِک ِمن ِذکری ح  حومِل ) ِقفا ن   (21: 2004، امرؤالقیسِبسقط الّلوی بین  الدخوِل ف 

یاد یار سفر کرده و سر منزل او در ریگستان میان دخول و حومل بگرییم  ای درنگ کنید تا به ترجمه: همسفران، لحظه
 (.13: 1382)آیتی، 

سما گفت که از ما جدا خواهد شد. چه. 6 انگیز باشد؛ اّما مگر کسی از اسماء ملول  بسا کسانی که اقامتشان ماللت ا 
 (119شود؟ )همان:   می

 بین شوخی و جّدی است.  شمشیر جداکننده  منّجمان است. لبۀهای  . شمشیر در خبردادن راستگوتر از نوشته7
. عشق در روز جدایی از شدت ناراحتی، بدنم را فرسوده کرد و کوچ و هجران میان چشم و خواب، جدایی 8

 انداخت.
. آنان که بصیرتشان را حجاب هوس پوشانده بود، به خود آمدند؛ اّما دل من همچنان در گرو هوای توست )آیتی، 9

1382 :16.) 
رفتم/ و  نشستم و به شکار می شکنم می پیکر و وحشی . هنوز پرندگان در آشیان غنوده بودند که من بر اسب کوه10

سنگی که از فرط صافی و همواری قطرۀ باران را از خود فروغلتاند، نمئ زین از پشت کمیت رهوار من  چون تخته
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ود، شکستن صدایش در گلو گویی صدای جوشش آب دیگ لغزید/ اسب الغر میان من چون از نشاط گرم ش می
 (.19-18: 1382ماند )آیتی، هایش به شترمرغ و گریزش به مرغ و جهیدنش به آهو بچه می است/ کفلش به آهو، ساق

آورد  شوم که شب را به روز و روز را به شب می بر ناقۀ راهواری سوار می، دیآ یم سراغم به اندوه و غم که یهنگام. 11
 ( .30)همان: 

 پنداریم. تا آنجا که اسبان را در اطرافمان گوسفندانی، کوچک و رنگ سفید را سیاه می نوشیم  راب می. ش12
زدگی نوشیدم های شراب دیگری که برای درمان مینوشیدم و نیز جام  های شراب که از روی لّذت. چه بسیار جام13

تم که هر کاری را در زندگی از راه درست آن کار به دنبال آن باز هم شراب نوشیدم/ تا مردم بدانند که من مردی هس
 انجام می دهم.
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