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چکیده
قصیدة لُغَز شمعِ منوچهری دامغانی در بین ادبدوستان و محققّان ادب فارسی بسیار معروف است .آشنایی منوچهری با ادبیات
ع رب باعث شده است تا وی مانند دیگر اشعار خود ،در سرودن این قصیده ،از مضاامینی بهاره بگیارد کاه شاعرای عارب در
توصیف شمع به کار بردهاند و بدین صورت واسطة انتقال مضامین شعری لغز شمع از ادبیات عرب به ادبیاات فارسای باشاد.
در این مقاله ،با توجه به شباهتهایی که در لغز شمع منوچهری و شاعران عربزبان پیش از او و معاصرانش یافت شده است،
درصدد پاسخ گویی به این سؤال هستیم که منوچهری در لغز شمع خود به چه میزان از ادبیات عرب ،تأثیر پذیرفته و بر شعرای
پس از خود تا پایان قرن هفتم ،چه تأثیری گذاشته است .شاعرانی چون عثمان مختاری و معزّی از جمله معروفترین شاعرانی
هستند که به پیروی از منوچهری لغز شمع سرودهاند.
کلیدواژهها :انواع ادبی ،لغزِ شمع ،منوچهری دامغانی ،عثمان مختاری ،معزّی
 -1مقدمه
در شعرِ فارسی قصیدة لُغَز شمع منوچهری (م 134ق) با مطلعِ «ای نهاده بر میان فرق جان خویشتن  /جسم ما زنده به جان و جان
تو زنده به تن» (منوچهری )37 :4331 ،که در مدح عنصری بلخی (م 134ق) ،ملکالشّعرای دربار محماود ززناوی ،ساروده شاده
است ،در بین ادبدوستان و محققّان شهرت بسیار دارد .این قصایده باا توصایف شامع ،آزااز و باا گلاه و شاحایت از حاسادان
منوچهری به بیت تخلّص میرسد و در ادامه وی به بیان تبحّر خود ،در ادب عرب میپردازد.
در ابتدا به نظر میرسد که سرودن لُغَز شمع و مضامینی که در آن به کار رفته است ،از ابتحارات منوچهری است ،در حاالی کاه
این شعر منوچهری سبب شده است ،برخی از مضمونهای لغز شمع از ادب عرب به ادب فارسی انتقال بیاید .منوچهری اطّالعاات
وسیعی از شعر و ادبیات عرب داشته است« .منوچهری از شاعرانی است که شعر خود را عالوه بار اینحاه وسایلة بیاان عواطاف و
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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افحار خود قرار داده ،آن را میدانی برای خودنمایی و اظهار فضل و هنر خویش نیز ساخته است ،شاید این بدان جهت بوده که وی
شاعری جوان بوده که در بین عدّهای از شعرای با سن و سال میزیسته و برای ابراز شخصیت خود به اظهار معلومات خویش نیاز
داشته است .چون دانستن زبان عربی و اصطالحات علوم عصر که زالب آنها نیز به زبان عربی بوده ،بزرگترین هنار و فضایلت باه
شمار میرفت؛ از این رو ،در اشعار خود از این گونه معلومات خود زیاد مایه میگیرد .منوچهری در اشعار خود از شاعرای عارب
بسیار تقلید نموده و در این امر راه مبالغه را پیموده است» (الحک.)4781:41 ،
 -1-1پیشینۀ پژوهش
این پژوهش دارای پیشینهای مستقل با این عنوان نیست .در کتب بالزی ،زیرِ عنوان «چیستان و لغز» ،لغاز شامع مناوچهری باه
عنوان یک نمونه مثال زده میشود.
 -2-1بحث و بررسی
در ادب فارسی از آزاز قرن چهارم تا پایان قرن هفتم  7لغز شمع وجود دارد .شعرایی چون عثماان مختااری ( 118 – 149ق)،
معزّی (م 191ق) ،عبدالرّحیم سرخسی ،معروف به عیاضی (م قرن1ق) ،رافعی نیشابوری (م قرن 1ق) ،ذوالفقار شروانی (م117ق)،
نظامالدّین قمر اصفهانی (م قرن3ق) ،اثیرالدّین آخسیحتی (م 117ق) ،سیف اسفرنگی (قرن  1و 3ق) و فرید احول اصافهانی (قارن
 3ق) به استقبال لُغَز شمع منوچهری رفتهاند.
 -3-1موضوع
«الغاز» ادب فارسی از گونة «وصف»ها هستند« .وصف» یحی از ازراض شعری به شامار مایآیاد کاه اهمیات و کااربرد آن در
ادبیات منظوم ،بسیار بیشتر از دیگر ازراض شعری است .ابن رشیق در اهمیت وصف میگویاد« :شاعر باه جاز انادکی از آن ،باه
وصف بر میگردد .وصف را نمیتوان محدود کرد و یا برشمرد .وصف مناسب تشبیه و مشتمل بار آن اسات؛ امّاا تشابیه نیسات»
(ابنرشیق قیروانی4331 ،ق .)971 :پس وی در تعریف بهترین نوع وصف میگوید« :بهترین نوع وصف آن است که شیء طاوری
توصیف شود که گویی در مقابل شنونده مجسّم شده است» (همان).
سرایش الغاز به دو صورت اصلی انجام میشود :صورت اول :شاعر به طور آشحار به اینحه «لغز» سروده است ،اشاره مایکناد؛
مانند این شعر از انوری که در موضوع طلب خربزه سروده است و در بیت دوم این قطعه میگوید:
لغاااااازی گفتااااااهام کااااااه تشاااااابیهش

هساااات ز احااااوال بدسااااگال تااااو چساااات
(انوری)113 :4311 ،

این الغاز گاهی با حروف ندا و گاهی بدون آن ،شروع میشوند .در این نوع اخیر ،شاعر به طور آشحار باه سارایش لغاز اشااره
نمیکند .مانند همین لغز شمع منوچهری .شعرای پس از منوچهری ،چون عثمان مختااری ،معازّی و عبادالرّحیم سرخسای ،دقیقاا
همانند منوچهری ،از شیوة کاربرد حرف ندا در آزاز استفاده کردهاند .شاعران پیرو منوچهری همانند خود او هیچحدام در شعرشان
بصراحت به سرودن لغز اشاره نحرده اند.
 -2وزن و قافیه
وزن لغز شمع منوچهری فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت (رمل مثمن محذوف) است .وجاود وزن و قافیاه یحساان از مهمتارین
نشانه های توجه شاعران به شعر یحدیگر بوده است .از بین  7شاعر مقلّد مناوچهری  1شااعر چاون عثماان مختااری ،عبادالرّحیم
سرخسی (عیاضی) ،ذوالفقار شروانی ،رافعی نیشابوری و اثیرالدین آخسیحتی در وزن از منوچهری تقلید کارده اناد و نحتاة جالاب
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توجه آنحه هیچ یک از لغزهای پس از منوچهری ،به تبعیت از وی ،ردیف ندارند .از حیث قافیه منوچهری حارف قافیاه « ااَ ن» را
انتخاب کرده است .از این جهت نیز سیف اسفرنگی ،رافعی نیشابوری ،فرید احول اصفهانی و عبدالرّحیم سرخسی (عیاضی) دقیقا
از منوچهری پیروی کردهاند (ر.ک :جدول).
 -3قالب
منوچهری در قالب قصیده ،این لغز را سروده است .قالب قصیده اگرچه در ابتدای ادب فارسی برای سرایش چیستان و لغز چندان
مورد توجه نبوده است .از این عصر ادبیات و بخصوص شعر به خدمت دربار درمی آید و به نوعی ابزار تبلیغای شااهان محساوب
می شود .شعرا نیز به سبب راهیابی به دربار و پشت سرگذاشتن آزمون های سخت و دشوار برای پیوستن به شعرای درباری ،تحلّف
و هنرنمایی را وارد شعر کردند .همین نشان دادن توانایی خود و به کار گرفتن مضامین در یک موضاوع خااص و توصایف اشایا،
مسیر را برای سرایش چیستان و لغز در قالب قصیده هموار کرد .از انتهای قرن پنجم تا نیمة اوّل قرن هفتم این وضعیت در ادبیات
فارسی دیده میشود .بهجز قمر اصفهانی ،تمام شعرای نامبرده ،از این نظر تابع منوچهری بودهاناد .قمار اصافهانی در قالاب قطعاه
شمع را وصف کرده است .از دیگر تتبّعات شعرا از منوچهری رعایت تعداد ابیات لغاز یاا چیساتان اسات .مناوچهری  43بیات از
قصیدة خود را به لغز اختصاص داد .معزّی ( 41بیت) ،سایف اسافرنگی ( 41بیات) ،فریاد احاول اصافهانی ( 41بیات) و عثماان
مختاری (43بیت) بیشترین تناسب تعداد ابیات سروده شده برای لغز را با منوچهری دارناد .جادول زیار ماوارد ذکرشاده را نشاان
میدهد:
جدول  -1تعداد تتبعات شعرا از منوچهری
ردیف

نام شاعر

مطلع (مصراع اوّل)

(تاریخ فوت)
4

کل

منوچهری

ای نهاده بر میان فرق

(134ق)

جان خویشتن

عثمان مختاری

ای نگار کهرباپیحر ،بت

( 118 – 149ق)

یاقوتسار

3

معزّی ( 191ق)

ایا تن تو همه ساله

1

عبدالرحیم سرخسی

ای به تن برگشته

(؟)

ناایمن ز جان خویشتن

رافعاای نیشااابوری

چیست آن شخص چو

9

تعداد ابیات

تعداد ابیات لغز

بحر

31
31

43
43

رمل
رمل

(قرن  1ق)

دیوان81-37 :
دیوان- 411 :
441

11

41

مجتث

پیش روح فدی

1

منبع

دیوان- 391 :
398

43

44

رمل

عرفات العاشقین:
9391 - 9391

47

44

رمل

زرینسرو چون

مجمع الفصحا:
4911 - 4913

سیمینبدن
1
3
8

ذوالفقار شروانی

چیست شب کوکبه آن

( 117ق)

کوکب سیاره نثار

قمر اصفهانی (قرن

زنگیی چیست زرد

 3ق)

رخساره

اثیر آخسیحتی ( 117چیست آن معشوقه کاو

17
3
3

91
3
3

رمل
خفیف
رمل

دیوان87 - 83 :
دیوان484 - 481:
دیوان- 131 :
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ق)

131

نه ز خاص است و نه
عام

7
41

سیف اسفرنگی

آن چیست که میکند

(قرن  1و  3ق)

هم از تن

فرید احول (قرن 3

در مجلس دوشینه شب

ق)

تا روز شد بد یار من

41

41

41

37

هزج
رجز

دیوان311 :
دیوان- 411 :
413

 -4مضامین
منوچهری برخی از مضامین قصیدة لغز شمع را از ادب عرب اقتباس کرده است و به تبع وی شاعران دیگر ،این مضامون هاا را در
شعر خود به کار گرفته اند .وی در واقع در سرآزاز جریان سرایش لغز شمع قرار دارد که نخستین نشانه های آن در شعر عارب باه
چشم میخورد .در ادامه به بررسی این مضامین در این اشعار میپردازیم.
 -1-4کوتاه کردن فتیله شمع
در بیت زیر ،عبارت «گردن زدن» همان کوتاه کردن فتیلة شمع است.
چون بمیری آتاش انادرتو رساد زناده شاوی

چااون شااوی بیمااار ،بهتاار گااردی از گااردن زدن
(منوچهری)37 :4331 ،

این مضمون از مضامین شعرای عرب است.
السًریّ الرفّاء( 4م 739م) مضمون کوتاه کردن فتیلة شمع را این گونه بیان کرده است:
«نجااااااازّ إلِصاااااااالحها راساااااااها

فإِفساااااااادها عناااااااد اصاااااااالحها»
(الرفاء)4784:974 ،

[برای اصالح آن سرش را بریدند .پس نابودی آن در اصالح (سرش) است]
همین مضمون در شعر مهیار الدیلمی( 9م 4131م) نیز به چشم میخورد.
«تاااااازداد نااااااورا اذا أَبصااااااارها انتقصاااااات

قضَااااا ،وتَنباااات إِمَااااا جُاااازَتِ اللِمَاااامُ»
(مهیاردیلمی4341 ،ق)911:

[هنگامی که چشمش ناقص شود ،نورش زیاد میشود]
عثمان مختاری در بیت زیر ،قیچی را «مشّاطهای بلعجب»« ،جادو خادمی» و «طرفه مرغ» توصایف کارده اسات( .منقاارِ قیچای
همان لبههای بُرندة آن است).
بلعجاااب مشّااااطهای داری و جادوخاااادمی

طرفااهمرزاای کااو گااذارد بااا تااو از منقااار ،کااار
(عثمان مختاری)411 :4314 ،

ذوالفقار شروانی نیز مانند عثمان مختاری قیچی را با صفت «مرغ» یاد میکند که لبههای برندة آن منقار اوست.
مرزحاای باای پاار پاارواز کنااد باار ساار او

واوش هاار لحظااه زبااانی نهااد اناادر منقااار
(ذوالفقار شروانی ،بی تا)88 :
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قمر اصفهانی از تعبیر منوچهری استفاده کرده است .عبارت «گردن از سر برگرفتن» همان کوتاه کردن فتیله است.
تااااا ساااارش برنگیااااری از گااااردن

باااه ناااوازش هما ای شاااود خااااموش

(قمر اصفهانی)484 :4313 ،
سیف اسفرنگی از زاویهای دیگر به این مضمون نگاه میکند .سیف شعلة آتشین شمع را دندان آن میداناد .ایان دنادان مسالما
کُند میشود و نیاز به تیزکردن پیدا میکند .تیزکردن سر شمع ذهن را به کوتاه کردن فتیله میکشاند.
محتاااااااج شااااااود بااااااه تیااااااز کااااااردن

دنااادانش ز آتاااش اسااات و گاااه گااااه

(سیف اسفرنگی ،بی تا)311 :
رافعی نیشابوری از تشبیه برای توصیف شعله سود برده است .در مصراع دوم بیان میکند که هرچه زبان شمع (فتیلاه) را بهتار
ببرند ،بهتر سخن میگوید.
هرچاه بااه برناد پنااداری کاه بِااه گویاد سااخن

آخته چون خنجر زرّیان زباانی وآن زباان

(ر.ک :هدایت)4913 :4331 ،
-2-4زردرویی شمع
منوچهری از گیاه شنبلید به جهت داشتن رنگ زرد ،برای بیان زردی و طراوت شمع استفاده می کناد ،امّاا رناگِ خاود را مانناد
شنبلید ،زرد و به تبع آن نشانة پژمردگی ،الزری و بیماری می داند.
وآن ماان چااون شاانبلید پژمریااده در چماان

روی تااااو چااااون شاااانبلید نوشااااحفته بامااااداد

(منوچهری)81 :4331 ،
این مضمون نیز از ادب عرب به لغزهای شمع فارسی راه یافته است .مهیار دیلمی این مضمون را چنین بیان میکند:
مااان صاااحّه و هماااا فااای زیرهاااا سَاااقَمُ»

«هیفااااااء ! دِقَتهاااااا فیهاااااا و صااااافرتها

(مهیاردیلمی4341 ،ق)919 :
[هیفاء! در آن (شمع) و زردی رنگش ،هنگام سالمتیش و در زیر آن (شمع) و بیماریش دقّت کن].
همین مضمون در شعرابوالفتوح کشاجم( 3م 311ها .ق) آمده است.
بواطِنُهاااااااا و أَظهُرُهاااااااا عَاااااااواری

و صُاااافر ماااان بناااااتِ النَحاااال تُحسَاااای

(کشاجم4343 ،ق)318 :
[زردرنگی از دختران زنبور که از درون لباس دارد؛ ولی از بیرون برهنه است]
عثمان مختاری هم شمع زرد را به گل زرد تازه تشبیه کرده است.
ای گاال زردی کااه چااون نیلااوفر اناادر آبگیاار

رویاای و بااا چشاامة خورشااید باشاای سااازگار
(عثمان مختاری)411 :4314 ،

عیاضی نیز زردی شمع را به زعفران تشبیه کرده است.
هم به باال چون قضیبی ،هم به صورت چاون قلام

هم به رخ چون زعفاران ،هام باه عاارض چاون سامن
(ر.ک :بلیانی)9391 :4387 ،

معزّی از تشبیه ماهی استفاده میکند .بدنه زرد شمع را با لفظ «زر» ذکر میکند .شمع مانند ماهیی با بدنه ای طالیی است.
چاااو مااااهی عجبااای در میاااان سااایمین حاااوض

بااه زرّ ناااب هماای پیحاار تااو کاارده طلاای
(معزّی)393 :4348 ،

سیف اسفرنگی نیز از لفظ ا«پیراهن زرنگار» استفاده میکند .زر دقیقا زردی شمع را برای مخاطب تداعی مایکناد .معازّی نیاز
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برای توصیف زردی بدنة شمع از «زر» سود جسته است.
پیااااااراهن زرنگااااااار باااااار تاااااان

از آتاااااش وجاااااد مااااایدراناااااد

(سیف اسفرنگی ،بی تا)311 :
رافعی نیشابوری نیز از ترکیب «سرو زرین» برای بیان زردی بدنه یاد میکند.
خویشااتن سااوزان و گریااان و گاادازان همچااو ماان

چیست آن شخصی چو زرین سرو چون سایمین چمان

(ر.ک :هدایت)4913 :4331 ،
 -3-4خنده و گریه شمع
شعرا از آب شدن موم شمع در اثر حرارت با تعبیر شاعرانة «گریه» و از روشانایی فتیلاه و شاعله شامع باا تعبیار «خناده» یااد
میکنند .این دو تعبیرِ متناقضنما را در بیت ایجاد میکند .منوچهری میگوید:
هم تو معشوقی و هم عاشق هام بتای و هام شامن

تا همی خندی همی گریی وایان باس نادرسات

(منوچهری)37 :4331 ،
منوچهری عالوه بر ایجاد این تصویر پارادوکسی از عناصر زنایی مانند معشوق و عاشق همچنین بات و شامن نیاز بهاره بارده
است .این مضمون نیز در شعر مهیار دیلمی بدین صورت بیان شده است:
تضاااااحک اللیاااال و األَجفااااان تنسااااجم»

«ماااان کاااال خافقااااه األَحشاااااء ساااااکنه

(مهیار دیلمی4341 ،ق)919 :
[کسی که میلرزد و درونش ساکن است ،شبها میخندد درحالی که پلکهایش سازگارهستند]
فرید احول نیز همان مضمون را با همان تعابیر به کار برده است:
با خنده ،گریان آمده ،شاب تاا ساحر برخویشاتن

با جامه ،عریان آماده ،بار آب ،بریاان آماده

(فرید احول اصفهانی)41 :4384 ،
عیاضی عالوه بر تصویر متناقضنما در بیت اوّل از تشبیه نیز استفاده کرده است.
باای طاارب خناادان شدسااتی ،باااز گریااان باایحاازن

چون سحابی گشته گریاان ،چاون درخشای خناده نااک

(ر.ک :اوحدی بلیانی)9391 :4387 ،
ذوالفقار شروانی نیز مانند منوچهری ،عالوه بر تصویر متناقض نما از عناصر زنایی نیز استفاده کرده است .ذوالفقار شروانی مانند
دیگر شعرا از تشبیه در بیت سود جسته است .درواقع ،این شاعر ترکیبی از مضمون شعرای پیش از خود را به کار گرفته است:
هساات بااا شاایوه معشااوق و چااو عاشااق ناازار

هست با خنده دلدار و چاو نای دلگریاان

(ذوالفقار شروانی ،بی تا)83 :
در این بیت اثیرالدین آخسیحتی همان مضمون را با تصویر متناقضنما به کاربرده است.
گاااه در تیمااار یاااران گاااه در تیمااار خااود

خااوش هماای خناادد مقاایم و زار ماایگریااد ماادام
(اثیرالدین آخسیحتی)131 :4387 ،

منوچهری در لغز شمع مضامینی به کار برده که در ادب عرب نمونهای برای آن یافت نمیشاود؛ اماا شاعرای پاس از وی ایان
مضمونهارا تقلید کردهاند؛ از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
الف) روح و بدن شمع

4

در این مضمون ،روشنایی و حرارت شمع به منزلة روح آن و بدنة مومی ،به عنوان بدن در نظر گرفته شده است .در اداماه ،ایان
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مضمون بیان میشود که روح از جسم یا بدن میکاهد.
منوچهری روح شمع را که همان گرمای آن است ،در جسم مومی آن ،در حال پنهان شدن میداند .در واقع ،این دلیل علمای را،
که حرارت باعث ذوب موم میشود ،منوچهری با دیدی شاعرانه بیان کرده است:
هاار زمااان روح تااو لختاای از باادن کمتاار کنااد

گویی اندر روح تاو مضامر همای گاردد بادن
(منوچهری)37 :4331 ،

عیاضی عالوه بر مضمون منوچهری با دیدی عارفانه به بیان علّت آب شدن بدنة مومین شمع میپردازد:
از بدن جانت گریزان،چاون باه دوزخ جاان بادی

کز طریاق راساتی زنادان جاان باشاد بادن
(ر.ک :اوحدی بلیانی)9391 :4387 ،

معزّی آویختن روح (حرارت) را با جسم (بدنه مومین) باعث روشنایی تاریحی بیان میکند.
چااو روح پاااک بااه جساام تااو اناادر آویاازد

ضاالل شاب بگریازد بادل شاود باه هاادی
(معزّی)391 :4348 ،

رافعی نیشابوری علّت نابودی جسم شمع را رفتن روان و جان (نور و گرما) از شمع میداند.
چون روان رفت از بدن بای شاک بادن گاردد فناا

طرفااهتاارآن کااز روان او تبااه گااردد باادن
(ر.ک :هدایت)4911 :4331 ،

 -4-4عاشقی و معشوقی
عالوه بر مضامینی که بیان شد ،در این الغاز درونمایة تغزّلی نیز به چشم میخورد که به آنها اشاره میکنیم.
منوچهری ،در بیت زیر ،شمع را عاشقی میداند که معشوقش لگن (جاشمعی) است.
کاااوکبی آری ولااایحن آسااامان توسااات ماااوم

عاشااقی آری ولاایحن هساات معشااوقت لگاان
(منوچهری)4331:37 ،

شمع در بیت زیر به سمندر (از جهت عالقه به نور) تشبیه شده است .شاعر به داستان عاشقانة شمع و پروانه و سارانجام آن (=
مرگ پروانه) ،نیز نظر داشته است:
همچو سمندر نور خَاور ،پرواناه را ساوزنده پار

زنبور زادش زآن مگار ،شاد ناوش بخاش و نایش زن
(فرید احول اصفهانی)411 :4384 ،

رافعی نیشابوری نیز در اشاره ای کامال آشحار و ضمنی (در مصراع دوم) خود را زالم پروانه و سوختن پروانه در آتش شمع را
عاشقانه و حاصل عشق میداند.
ماان زااالم عاشااقی کااز بهاار معشااوقی چنااین

خویشااتن در آتااش اناادازد بااه دساات خویشااتن
(ر.ک :هدایت)4911 :4331 ،

عالوه بر این ،شعرا به تناسبات شمع با عاشق و معشوق توجه فراوان کردهاند .این تناسابات بارای عاشاق مانناد :اشاک ریازان
بودن ،زردی چهره ،نزاری ،گرمی دل ،سوختن و ساختن ،سحوت و  ...است .تناسبات با معشوق نیز عبارت اناد از :جانس ماومین
شمع که دارای عسل بوده و قاعدتا شیرین است و شعرا گاهی از داستان خسرو و شیرین یاا شایرین و فرهااد هام بارای افازایش
تناسب و ایجاد ایهام استفاده می کنند .توجه همه در مجلس به شمع ،داشتن شباهت های خاص با معشاوق ،مانناد خناده ،روشانی
شعله که با چهره معشوق برابر است.
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گریانی ،زردی رخسار و در سوز و گداز بودن برای عاشق بیان شده است:
هر دو گریانیم و هاردو زرد و هار دو در گاداز

هردو سوزانیم و هر دو فارد و هار دو مماتحن
(منوچهری)37 :4331 ،

در شعر زیر ،ایهام در کلمه شیرین مدّ نظر است .همچنین ،شاعر با این ایهام از تلمیح داستان فرهاد و شیرین نیاز ساود جساته
است:
از نور ناار اندوختاه ،وز ناار ناور افروختاه

فرهادوش دلسوخته ،دور از لاب شایرین چاو مان
(فرید احول اصفهانی)41 :4384 ،

در بیت زیر ،گریانی عاشق مورد توجه است.
با بحا و بی وسن،زانی که چاون ماا عاشاقی

عاشااق آن باشااد کااه باشااد بااا بحااا و باای وساان
(ر.ک :اوحدی بلیانی)9391 :4387 ،

ذوالفقار شروانی خنده معشوق و نزاری عاشق را در نظر داشته است:
هست باا خناده دلادار و چاونی دل گریاان

هساات بااا شاایوه معشااوق چااو عاشااق ناازار
(ذوالفقار شروانی ،بی تا)83 :

در بیت زیر ،داستان لیلی و مجنون مورد نظر است:
تنااات چاااو ساااوختن آماااوزد از دل مجناااون

ساااارت فااااروختن آمااااوزد از رخ لیلاااای
(معزی)393 :4348 ،

خندة معشوق از عناصر زنایی بیان شده در بیت زیر است:
چیستان معشوقه کاو ناه ز خاصسات و ناه عاام

بااا حریفااان سااربهساار یحسااان بااود در ابتسااام
(اثیرالدین آخسیحتی)131 :4387 ،

سپردن دل و جان به معشوق در بیت زیر بیان شده است:
هساات معشااوقی نحااوپیحر کااه در بیغولااههااا

عاشااقان دارد بااه عشااق او دل و جااان ماارتهن
(ر.ک :هدایت)4911 :4331 ،

نتیجه
منوچهری به لحاظ تاریخی در بیان مضامین لغز شمع خود حدّ فاصل شعرای عرب پایش از خاود و معاصارانش قارار دارد .ایان
مضامین در شعر شعرای عرب و در پیش از روزگار منوچهری وجود داشته است و با توجه به اینحه وی بر شعر عرب آگااه باوده،
این مضامین را در قصیدة لغز شمع خود به کار گرفته است .هیچ شاعر فارسی زبان دیگری را نمایشناسایم کاه پایش از وی ،ایان
مضامین را از شعر عرب در شعر خود وارد کرده باشد .اهمیّت و رواجی که لغز شمع منوچهری در دوره های بعد پیدا کرده اسات،
باعث شده که برخی از شاعران به استقبال این قصیده بروند و در همین وزن و قافیاه یاا در هماین موضاوع ،اشاعاری بسارایند و
بالطبع تحت تأثیر مضامین وی قرار بگیرند و در این میان مضمون هایی که منوچهری مستقیما از شعر عرب گرفته اسات ،در شاعر
شعرای فارسیزبان نمود پیدا کرده است.
پینوشتها
« -4ابوالحسن السری بن احمدالسری الحندی الرفاء در موصل متولّد شد و در همانجا پرورش یافت .به سیف الدّوله پیوسات و او
را مدح گفت و مدّتی در خدمت او بود .پس از وفات امیر حمدانی به بغداد رفت و باه مهلّبای وزیار پیوسات .میاان او و اباوبحر
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محمدبن هاشم خالدی و ابوعثمان سعید بن هاشم خالدی که هر دو در کتابخانة سیف الدّوله خادمت مای کردناد ،دشامنی افتااد و
کارشان به هجا کشید .سری الرفاء را دیوانی است که بیشتر در مدح سیف الدّوله و مهلّبی وزیر و افراد خانادان حمادانی اسات و
نیز هجای برادران خالدی» (الفاخوری.)193 :4331 ،
« -9ابوالحسن (یا ابوالحسین) مهیاربن مرزویه دیلمی (مرگ  198هجری) شاعر و دانشمند ایرانی عربیگوی بود .از آنجا که زمانی
پیشه دبیری داشته به کاتب یا الحاتب لقب یافته بود .مهیار در آزاز زرتشتی باود؛ ولای باه دسات اساتادش سیّدرضای ،در ساال 371
هجری ،اسالم آورد و شیعه شد .وی در دیلم گیالن زاده شد و در بغداد میزیست .همچنین مهیار در شعرهایش به تبار ایرانای خاود
می بالید .مهیار از نوابغ عرصة شعر عرب است و تازیان او را از بزرگترین شعرای ادب عربی میدانند .مضاامین اشاعار وی عاالوه بار
مدیحهها و تغزّالت ،متضمّن بیان مسائل کالمی شیعه است .مهیار در سال  198ق در بغداد وفات یافت» (مدرّس.)111 :4317 ،
« -3ابوالفتح محمودبن الحسین بن شاهک معروف به کشاجم ،هندی االصل بود .او طباخ سیف الدولاه باود .او را دیاوانی اسات .از
دیگر تألیفات او ادبالندیم است» (الفاخوری.)199 :4331 ،
-1در کتاب حافظ نامه (ص )111آقای خرمشاهی تفسیری از خنده شمع دارد .براساس آنچه در این مقاله بیان شد ،شاید حاافظ در
بیت زیر به ابیات منوچهری نظر داشته است:
میان گریه میخندم که چون شمع اندرین مجلس

زبااان آتشااینم هساات لاایحن درنماایگیاارد
(حافظ)431 :4333 ،

منابع
 .4ابن رشیق قیروانی .)4331( .العمده فی محاسنالشعر و محاسن نقده ،به کوشش محمّاد محایالادّین عبدالحمیاد ،مصار:
السعاده.
 .9اثیرالدّین ،آخسیحتی .)4387( .دیوان ،به کوشش رکنالدّین همایونفرخ ،تهران :اساطیر.
 .3احول اصفهانی ،فرید .)4384( .دیوان ،به کوشش محسن کیانی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 .1الحک ،ویحتور4781( .م) .تأثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری دامغانی ،لبنان :دارالمشرق.
 .1امیرمعزّی ،محمدبن عبدالملک .)4348( .دیوان ،به کوشش عباس اقبال آشتیانی ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
 .1انوری ،علیبن محمد .)4311( .دیوان ،به کوشش :محمّدتقی مدرّس رضوی ،ج ،9تهران :علمی و فرهنگی.
 .3اوحدی بلیانی ،تقای الادّین محماد بان محماد .)4387( .عرفااتالعاشاقین و عرصااتالعاارفین ،ج ،1تصاحیح :ذبایح اهلل
صاحبحاری-آمنه فخر احمد ،تهران :میراث محتوب.
 .8دهخدا  ،علیاکبر .)4331( .لغتنامه دهخدا ،زیر نظر محمّد معین و جعفر شهیدی ،ج ،33تهران :دانشگاه تهران.
 .7ذوالفقارشروانی ،حسینبن علی .)4343( .دیوان ،به کوشش ادوارد ادواردز ،بی نا.
 .41السری الرفاء4784( .م) .دیوان ،به کوشش حبیب حسین الحسینی ،بغداد :دارالرشید.
 .44سیفالدین اسفرنگی( .بی تا) .دیوان ،به کوشش زبیده صدیقی ،پاکستان ،بی نا.
 .49شمس قیس ،محمد( .بی تا) .المعجم فی معاییر االشعارالعجم ،تصحیح محمّد بن عبدالوهاب قزوینی ،تهران :کتابفروشای
تهران.
 .43الفاخوری ،حنّا .)4331( .تاریخ ادبیات زبان عربی ،ترجمه عبدالمحمّد آیتی ،چ ،3تهران :توس.
 .41قمر اصفهانی ،نظامالدین محمود .)4313( .دیوان ،به کوشش تقی بینش ،مشهد :دانشگاه مشهد.
 .41کشاجم ،محمودبن حسین4343( .ق) .دیوان ،بیروت :االنسیه.
 .41مختاری ززنوی ،عثمانبن عمر .)4314( .دیوان ،به کوشش جاللالدّین همایی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 / 81فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،3پیاپی)41پاییز4371

 .43مدرّس تبریزی ،محمّدعلی .)4317( .ریحانه االدب فی تراجم المعروفین بالحنیه او اللقب ،تهران :خیام.
 .48منوچهری ،احمدبن قوص .)4371( .دیوان ،به کوشش دبیرسیاقی ،چ ،3تهران :زوار.
 .47مهیار دیلمی ،مهیاربن مرزویه4341( .ق) .دیوان ،بیروت :االنسیه.
 .91هدایت ،رضاقلیخان .)4331( .مجمعالفصحا ،تصحیح :مظاهرمصفا ،بخش ،9مجلد ،9تهران :امیرکبیر.

