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 2مجاهد غالمی

 ت فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایرانزبان و ادبیا گروه استادیار
 چکيده

های نوآوری شعر معاصر در دو زبان  ای که اگرچه گونه ها و دستاوردهای ادبی در گذشتۀ ادبی ایران و عرب، خالقیّت

ها و دستاوردها در تکوین این  خالقیّت دانست، امّا به هرحال آن ها آنکامالً زاده و برآمدۀ  توان میفارسی و عربی را ن

، شود میاست. چنانکه دیداری کردن شعر یا آنچه امروزه به شعر کانکریت شناخته  تأثیر نیز نبوده ها بی قبیل نوآوری

های اخیر اروپا است، امّا در گذشتۀ ادبی ایران  سده عرب با ادبیّاتایرانی و بیشتر حاصل برخورد شاعران  باوجود اینکه

است. این جستار که با روش تحلیل محتوا، با تکیه  عد عملی مورد توجّه ادیبان بوده عد نظری و چه در بُو عرب، چه در بُ

است، به تبیین گرایی در سنّت ادبی ایران و عرب فراهم آمده های دیداری ها و با هدف بررسی تجربه بر منابع کتابخانه

ویژه در حوزۀ معنایی قابل رصد  های دیداری شعر، به پردازد که در ادبیات عرب، از ابتدا گرایش به جنبه این مسئله می

گذارند و با  در شعر اواخر دورۀ عبّاسی و شعر اندلس است که شاعران پا را از این فراتر می بویژهاست. به تدریج و 

ها کامالً مشهود است. شاعران فارسی  گرایی در آن های دیداری آفرینند که رگه را می یادبیاتشعر،  و آمیختن تصویر

امّا کمتر گرد شعر دیداری  ،ها، بسیار تمایل داشتند ها و واژه های زبانی و معنایی با شکل واج زبان، اگرچه به بازی

چون  ؛هایی های بالغی و ذیل صنعتکتاب های شعر دیداری در ادبیات فارسی را باید در رین تجربهت اند. قدیم گشته

 دید.  آنموشّح، مشجّر، مدوّر و امثال 

 شعر کانکریت، موشّح.شعر دیداری، ، شعر عربی و فارسی: ادبیات تطبیقی، هایکليدیواژه
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پيشگفتار .9

 .تعریفموضوع9-9

الشعر  ،شعر دیداری، تجسّمی، بصری ،های نامکه در زبان فارسی و عربی از آن با  1شعر کانکریت
اند نام بردهالقصیدة التشکیلیة القصیدة المجّسمة و الشعر التشکیلی/ البصری/ القصیدة البصریة، الشعر المجسم/

اند، در واقع آمیزۀ گرافیک و شعر را نیز برای آن پیشنهاد داده« شعرنگاره»برخی معادل در فارسی و 

)صفّاری،  شود میاست. در این نوع شعر، کلمات در قالب یک شکل قابل تشخیص یا انتزاعی عرضه 

 شکل دیداری و تصویر، نقش اساسی را در انتقال مفهوم شعر بر عهده (، به نحوی که 433: 1931

 (.132: 1334)أونج،  گیردمی

، 3و یوجین گومرینگر 2ماکس بیل مانند ؛تأثیر کسانیمیالدی تحت پنجاه شعر کانکریت در دهۀ   

 در نمایشگاه هنر کانکریت در سائوپائولو فرصت ارائه پیدا کرد 1311ر سال و دیافت رواج 

(cuddon, 1999: 171 .)را در « المللی شعر کانکریتنهضت بین»شصت، گومرینگر  در اوایل دهۀ

افتد و ها شهرت جهانی شعر کانکریت، زود اتّفاق میفعّالیت سوییس بنیان گذاشت. با این قبیل

نماید. طبیعتاً شاعران معاصر ایرانی و عرب نیز از شاعران مختلفی را از سرتاسر جهان به خود جذب می

کانکریت یا دیداری پرداختند.  شعرهای آفرینشحوزۀ جاذبه و تأثیر این نوع شعر بر کنار نماندند و به 

 هوشنگ ایرانی، حمید مصدّق، نصرت رحمانی و حتّی اخوان ؛ مانندر فارسی، کسانیدر شعر معاص

ان به مبانی یشهااند. برخی در میان نوشتههای نمودهآزماییثالث و شفیعی کدکنی در این نوع شعر طبع

رؤیایی در دفاع از  اند. چنانکه یدا...داشتهنیز های پراکنده و نامنسجمی نظری شعر کانکریت اشاره

کرد: ریتم، صدا، ها پیش تکلیف شعر را تصمیم گوش تعیین میتا سال»: گوید میشعر دیداری 

است. قرن فیلم است و فصل انتقام چشم در آهنگ، زنگ، حروف، قافیه و...؛ حاال نوبت چشم رسیده

 بیات معاصر ایران، در اد (.41: 1911)رؤیایی،  «عدیهای سه بُشدّت عبور ذهن از میان فاصله

 دوربین قدیمیصفّارزاده و  از طاهره در طنین در دلتاباید سازی شعر را  های دیداری ترین رگهپررنگ

ی روز ادبی غرب، در ظهور ها ناعبّاس صفّاری دید. اقامت در اروپا و امریکا و تأثیرپذیری از جری

 است.  زیادی داشته فّارزاده و صفّاری دخالتهای کانکریت در شعرهای صنمونه

                                                           
1 . Concrete poetry 
2 . Max Bill 

3 . Eugen Gomringer 
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ها با نقّاشی کردن شکل معنایی برخی از واژه»همچنین میان شعر کانکریت با شعر توگراف، که در آن 

( مواجه هستیم باید قائل به تفاوت باشیم. این نکته 241: 1939لی، )حسن «ها آننگاری جای حروفبه

محصول هنجارگریزی زبانی در ساحت نوشتار های ادبی، را نیز باید مدّ نظر داشت که این قبیل تجربه

های تر بودن سطح خالقیّت در هنجارگریزی نوشتاری نسبت به انواع دیگر هنجارگریزیاست و پایین

است. به جز این، (، طبعاً در میزان مقبولیّت شعر کانکریت تأثیرگذار بوده41: 1932زبانی)فتوحی، 

پذیرش این نوع شعر در جامعۀ ادبی ایران و عرب است که عوامل متعدد دیگری نیز باعث شده

تمرکز این جستار  ،های فراوان گردد که از حوصلۀ این جستار خارج است. در واقعدستخوش بحث

بر پیشینه و زمینۀ احتمالی گرایش به دیداری کردن شعر در گذشتۀ ادبی ایران و عرب است. اهمّیت 

منکر نشأت گرفتن شعر دیداری  ،منتقدان و پژوهشگرانچنان است که اساساً گروهی از  ،این موضوع

ها پیشتر از شعر اروپایی، در این زمینه تمدّ ،از اروپا هستند و برآنند که شعر چینی و شعر عربی

 (.133: 2311)بولفوس،  استدستاوردهای متعدد و متنوّعی داشته

هایپژوهش.پرسش9-1
 کجاست؟. خاستگاه ادبی و تاریخی شعر دیداری 1

 . تجربۀ شاعران ایرانی و عربی در این زمینه چگونه است؟2

.ضرورت،اهمّيتوهدف9-0
های دیداری کردن شعر در گذشتۀ ادبی ایران و عرب را بازنماید.  جستار پیش رو برآنست که تجربه

مردود  ست که فرضیۀ ابداع این شکل شعری در ادبیّات اروپایی راا ضرورت و اهمّیت این کار در آن

نیز دارد و اگرچه تأثیر ادبیّات اروپایی در بازتولید شعر دیداری در ادبیّات معاصر ایران و عرب را  می

 دهد. کند، امّا شاعران و پژوهندگان ادبی را به پیشینۀ بومی آن نیز توجّه می انکار نمی

.پيشينةپژوهش9-3
معاصر مورد  دورۀدر  این گونۀ شعرمظاهر  در ادبیات عرب دربارۀ شعر دیداری، هاپژوهش بیشتردر 

های شعر دیداری در شعر کهن عربی جلوه هاست کهقرار گرفته است و تنها در برخی پژوهشتحقیق 

کتاب أبوالبقاء رندی در  از جمله ؛ها به دست داده شده است نیز بررسی شده و شواهدی برای آن

هایی از شعر کانکریت را عرضه داشته است. ابن سنان خفاجی، کتاب نمونه الوافی فی نظم القوافی

د محمّ نموده وساختار آن تألیف  را در چگونگی و انواع موشّحه و دارالطراز فی عمل الموشّحات
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( مظاهر شعر کانکریت در مغرب را 1313) «ظاهرة الشعر املعاصر فی املغرب»با عنوان ای مقالهبنیس در 

ت و شکل و ( ماهی1331ّ) «الشعر و الکتابة: القصیدة البصریة» ۀطراد کبیسی در مقال .است کردهتحلیل 

املوشحات دیداری را مورد پژوهش قرار داده است و محمّدزکریا عنانی در کتاب خود، انواع شعر 
با . جمیل حمداوی در دو اثر مورد مداقّه قرار داده استحه را (، ساختار و اشکال موش1333ّ)األندلسیة

 «)القصیدة املغربیة أمنوذجاً( الشعر العربی املعاصرالقصیدة الکونکریتیة فی»و( 2311) «القصیدة الکونکریتیة» هاینام

در ادبیّات . است کرده(، این پدیده را در شعر عربی با تکیه بر شعر مغرب تحلیل و تشریح 2311)

از جمله  ؛های مختلفمّا در البالی کتابفارسی نیز اگرچه تحقیق مستقلی در این باب وجود ندارد، ا

هایی در ادبیات معاصر ایران: گزارهو ( نوشتۀ کاووس حسنلی 1939)نوآوری در شعر معاصر هایگونه
است که هایی شده( نوشتۀ علی تسلیمی، به طور پراکنده دربارۀ شعر کانکریت صحبت1939)شعر

از پرندۀ »متمرکز است. عبّاس صفّاری نیز در مقالۀ کوتاه عمدتاً بر مظاهر این نوع شعر در دورۀ معاصر 

گرایی در گذشتۀ ادبی ( تا حدّی متعرّض برخی نمودهای دیداری1931«)توشیح تا پرواز کانکریت

است. امّا ظاهراً جستاری که پیشینۀ این نوع شعر را به صورت تطبیقی هم در بعد نظری و هم ایران شده

دبی ایران و عرب بررسی نموده باشد، نوشته نشده است.در بعد عملی، در گذشتۀ ا

.روشپژوهشوچارچوبنظری9-5

ای گردآمده است، با تحلیل تطبیقی اطاّلعات فراهم آمده و عمدتاً  این جستار که بر پایۀ منابع کتابخانه

یکایی چارچوب نظری آن نیز بر اساس مکتب امر تحلیلی به سرانجام رسیده است. -به شیوۀ توصیفی

 ادبیات تطبیقی استوار است.

.پردازشتحليلیموضوع1

 هایدیداریکردنشعردرادبيّاتعرب.زمينه1-9
های نگاهی به گذشتۀ ادبیّات عرب در جستجوی نمودهای شعر دیداری یا به اصطالح کانکریت، زمینه

ع بیش از هرچیز به سمت تغییر و تنوّ ،و شاعران گرایش ادیبان که آورد میپذیرش این امر را فراهم 

 اند و بهع مفاهیم و دگرگونی معانی داشتهی به تنوّتمایل خاصّ ها آنبدین شرح که است؛ معنایی بوده

گرایی عبیشترین نوآوری و تنوّ ،در قدیم ،اند. در نتیجهندرت به تغییر فرم یا شکل و قالب اعتنا کرده

طلبی و تجدید عاین تنوّ ،به ویژه در اندلس ،اسینها در اواخر دورۀ عبّاست. تعد معانی بودهدر بُ ها آن
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ذیل دو دورۀ تاریخی مورد  ،بهتر است که موضوع مذکور ،رودر شکل شعر پدیدار گشت. از این

 بررسی قرار بگیرد:

1-9-9.عربسنّتیادبيّات

 ،(. این سخن14: 2339، الجاحظ) «الشعر ضرٌب من النسج و جنٌس من التصویر»که  استجاحظ گفته 

شاعران و نیز  نشان از درک رابطۀ شعر با دیگر هنرها از جمله نقاشی و نگارگری دارد. برخی از

یت مکان و فضای بیرونی در پیکرۀ ه ارج و اهمّشعرشناسان قدیم عرب به ویژه از میان نوگراها متوجّ

بینیم شویم وقتی میما غافلگیر می: »گوید می(. طراد کبیسی 31: 1313)بنیس،  بودند متن شعری شده

که شاعرانی از عراق در قرن دوازده و سیزده ]میالدی[ اقدام به وارد کردن شکل و تصویر دیداری در 

سرایان اندلسی از دیگر سو در سرودن اشعاری حاز یک سو و موشّ ها آناند. بنابراین شعر خود کرده

است، از ، به خدمت گرفتهشود میکه امروزه شعر دیداری نامیده که هم زبان و هم تصویر دیدنی را 

 (.92: 1331الکبیسی، «)اندشاعران غربی پیشی گرفته

در زمان شکوفایی شاعران  ،یهای بعدتنها در دوره ،گران معتقدند که شعر و نقد عربیشبرخی از پژوه

پایی از (. البته رد11ّ: 2311، )حمداوی اندلسی و مغربی بود که توانست با شعر دیداری آشنا شود

و فقهی قابل تشخیص است. همانند آنچه در  انههای دینی و صوفیسازی اثر در نوشتهگرایش به دیداری

)حمداوی، شود میابن عربی مشاهده  الفتوحات المکیّههای ابن مقله و اخوان الصفا و کتاب برخی نامه

2311 :11.) 

است. در این قافیه بودههای آن هماست که تمام مصرعوجود داشتهای شعر گونه ،در ادبیات کهن عرب

 احساس کرد. مانند شعر دوید بن نهد قضاعی: توان میمیل به آراستن شکل شعر را  ،نوع شعر

ــ ــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــن یلیـ ــــــــــــــــــ  ـوم یُبـ ــــــــــــــــــد   یُت  ِلدوی
ــــــــــــــیُت لـــــــــــــد  لِ  و کــــــــــــــ    ل ـــــــــــــ  هر  لـــــــــــــی  أ لـ

 دا  کفیتُــــــــــــــــ ِقرنــــــــــــــــی واِ ــــــــــــــــ أو کـــــــــــــــ    
ـــــــــــــــ      ــــــــــــــــُت ّب نهـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ لِ ی  ح  وی

 و  ّب عبــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــشن لویتُــــــــــــــــــــــ 
 

 (33: 2102)عباسة،  
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 ،رجز بیش از پیش(. شعر 94هموار کرد)همان: را برای پدید آمدن رجز همین نوع شعر بود که راه 

 های متعدد شد. مانند این شعر خنساء:ر به خود دید و دارای قافیهدگرگونی و تطوّ

   مــــــــــــــــــــــــــی ال قــــــــــــــــــــــــــیقة
 مهــــــــــــــــــــــــــدّی ال ریــــــــــــــــــــــــــقة

 قـ  ــــــــــــــــــــــــــــیة جــــــــــــــــــــــــــّواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــویة ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ألـ  عقــ

 

ــــــــــــــــــــمو  ال لیقـــــــــــــــــــة   م ـ
ـــــــــــــــــــــــــ   و ضـــــــــــــــــــــــــّرا   نفـ
 جــــــــــــــــــــــــــــ ا  ن  ــــــــــــــــــــــــــــیة

 جـــــــــــــــــــــــــــّرا  لل ــــــــــــــــــــــــــــی 
 

 (91)همان: 

 .نامند می «تسهیم» این نوع شعر را ،عرب اصحاب بالغت در ادبیات

های  ره کرده و تعدادی از فنون و قالبای در میراث کهن عرب اشامحمد ماگری به وجود چنین پدیده

 ( را نام برده1/113: 1331)ر.ک: ابن رشیق،  «حالموشّ»، «طالمسمّ»، «القوادیسی»نظیر گرایی عبر تنوّدالّ 

قلب و تفصیل و تختیم را از این حیث حایز اهمیت از قبیل  ،منداشکال مکانی داللت نیز است. برخی

عر اندلسی را به (. برخی پژوهشگران ریشۀ تغییرات حاصل شده در ش43: 2312)بوسیس،  ندادانسته

حات در اندلس دهند و اختراع موشّابونواس و اقدامات او در ساختارشکنی شعر کهن عربی نسبت می

(. از جمله اشعار 111: 2314)عزیز النصر،  دانندمیهای این شاعر را متأثر از اعتراضات و واکنش

 مطلع:، شعری است با این شود میابونواس که در این خصوص به آن استشهاد 

 مـــــــــــــــــــ   وُ   ی ـــــــــــــــــــ نُکم ال اهـــــــــــــــــــر
 

 و مـــــــــــ  اـــــــــــ  ی نشـــــــــــرکم العـــــــــــ  ر 
 

 (11: 1333)عنانی،  

بسیار  ،یابیم که به ظاهر شعردرمی شویم،نزدیک می اواخر دورۀ عباسی هرچه به ؛بنابراین بایدگفت
این مدارانه روی آوردند. های شکلو منزلت یافت و شاعران به بدیع و آراستن شعر و بازیچه توجّه شد

های راستین مرحلۀ دیگری برای شعر عربی به شمار آورد که در آن دوره را باید سرآغاز ظهور نشانه
جای هنر طرب و گوش دادن و شنیداری بودن را  ،کردن شعرهنرِ به نمایش درآوردن و دیداری

بر شکل دیداری جای شکل صوتی و شنیداری را پر کرد و در دورۀ بعدی  ،گرفت. به عبارت دیگر
که خالی  شود میاز جمله گاهی شعری مشاهده  ؛های شعری چیره گشتبسیاری از فنون بدیعی و گونه

است، یا شعری که تمام ابیات از نقطه است، یا شعری که در آن از یک حرف خاص زیاد استفاده شده
شعر به  از شفاهی بودن حرکتآفریند. و بدین سان یک شکل بدیع می شود میآن با یک حرف آغاز 
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با نوشتن همراه بود، خود آغاز ظهور اندیشۀ گرا شدن شعر که ابتدا در شکلسوی دیداری بودن آن، 
( نوشتاری شدن بیش از هر 2339-1312) دیداری شدن در آثار هنری است و از دیدگاه والتر. ج. أونج

 (.123: 1334 )أونج،اختراع دیگری منجر به ایجاد تغییر در هوش و حواس انسان شد
طلبی و نوآوری در ع)بغداد و پیرامون آن( به منظور تنوّ معتقد است که شاعران مشرق ،اساحسان عبّ

هایی از آن آوردن رجز مجزوء بود که نمونه ،این اقداماتجمله از  ؛آهنگ شعر اقداماتی انجام دادند
(. از این قبیل شعرها 133-113: 1331اس، )عبّشود  میدر شعر ابونواس و ابوالعتاهیه و ابان مشاهده 

 هـ( در مدح موسی هادی اشاره کرد:133)ت  «سلم خاسر»به ارجوزۀ  توان می
 موســـــــــــــــی الم ـــــــــــــــر
 کــــــــــــــــــــم اعتـــــــــــــــــــسر
ـــــــــــــــــی ر ــ  عــــــــــــــــدُ  الس 
ــــــــــــــــــشر ـــــــــــــــــر البـــ   ی

 

 غیـــــــــــــ   کـــــــــــــر 
ـــــــــــــــسر ــــــــــــــم ایت  ث
ـــــــــــــر   ـــــــــــــ قی ا ث
ـــــــــــــر  م ـــــــــــــر  ف

 

 
 
 
 

 

 ثــــــــــــم انهـــــــــــــمر
 و کــــــــــم قــــــــــد 
ـــــــــر و اـــــــــر   ی
ـــــــــــــد   ـــــــــــــدٌ   ـ   

 

ــــــــــــــــوی المــــــــــــــــ     أل
ــــــــــــــــــــــفر ــــــــــــــــــــــم غــ  ثـ
ـــــــــــــــــ  و ُضـــــــــــــــــر  نفـ
 و المــفتـــــــــــــــــــــــــــــــ ر

 

 ِلمـــــــــــــــــــــن غب ـــــــــــــــــــــر 
 

 
 (33-33: 2102)عباسة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرایی در آن گرایی و دیداری شویم که میل به شکل بحتری نیز گاهی با اشعاری مواجه می شعردر 

 بینیم:است، می نشینش هموصف خود و در که  ،واضح است. چنان که در یکی از اشعارش
ـــــــــــــــم   ، ک ل  ـــــــــــــــ   و نــــــــــــــدیم   لــــــــــــــو الشـ
ـــــــــــوة أســـــــــــقی   ـــــــــــفوة الـــــــــــرا ،  تّـــــــــــی   

 

ـــــــ    ـــــــج  ، عــــــ ب المصـــــــّفیووس، م ـ  النـ
ــــــــــــــــّف  ــــــــــــــــ  ، یتـکــــ ــــــــــــــــ س م  ـــ  وضـــــــــــــــ  الکـــ

 

 (.9/113: 1319. البحتری، ک؛ ر.134: 1314)العریّض، 

 «عبدالع ی ! تفدیک نفسی...» قلوُ 
 

 

   
 «لّبیک...»ق     

 
 

  
    

 

 لّبیک ألف ...»قلو 
 
 

 «ه که !...
 

 

    
 ...«ه ته  »ق   

 
 

 

    
 قلوُ 

 

 

 «  ه !...» 
 

  
    

 

 «الأست یعه ...»ق  
 

    
 

 ...ثم أغفی
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نیز راه یافته است.  ابن عیاض هم حریری تغییر و تجدید در وزن و قالب حتی به اندرون برخی مقامات  

 شعری به شکل زیر آورده است: ،در یکی از مقاماتش

 آســــــــ   الشــــــــر ی یصــــــــید
 

  مقلــــــــــــــــة تســــــــــــــــِبی الــــــــــــــــو ی 
 

 و مــــــــ ت وجــــــــ  ال تــــــــری 
 

 للشـــــــــــــــعر فیــــــــــــــــ    لــــــــــــــــ ُ   
 

  
 (133: 1331اس، )عبّ

 مشهود است: نیز ابن ابی طاهرگرایی در این شعر  های دیداری نیز نشانه

 لــــم ی مــــد ا جـــــو ا  ...  
 

 

 البـــــــــــــــ ر و الم ــــــــــــــرُ  
 

 و إ  أضـــــــــ تأ لنــــــ  أنــــــوا  غّرتــــــ 
 

 

ــــــــــــــ ت    ــــــــــــــّیرا  ...ت ـ  النــ
 

 

 الشـــــــــــمس و القمـــــــــــر 
 

 و إ  م ـــــی  أیـــــ  أو  ـــــّد ع متـــــ 
 

 
 

ــــــــــــــی   ... ـــــــــــــ  ر الم ضــ  ت
 

 

 السـیــــــــــــ  و القـــــــــــد  
 

 (131: 1314)العریّض، 

در زمینۀ دیداری است،  دشوارسرایدعصر انحطاطو البته  گراعیکی از شاعران تنوّ ی کهالدین حلّصفی

 :هنرنمایی نموده استکردن شعر، چنین 

 لــــــم تتبـــــــــِ  ا مــــــر  
 

 
 

 إال کــــــــــــ   أو کــــــــــ  ا
 

 

ـــــر  ال  ـــــ   ـــــم ت  و ل
 

 
 

ــــــــ  ا ـــــــــ   أو    إال  ـــ
 

ــــ س  و مــــ   أی الب
 

 
 

 أفــــواع الُعفــــ ة و قــــد
 

 

  ل ــــــــــــو  ر عــــــــــــــک 
 

 
 

 إال  ــــــ    أو  ــــــ  ا
 

 و  یـــــــُ   کـــــــر 
 

 
 

ــــم یقصــــد  شـــــهوت   ل
 

 

  نـــــــــــــــــ ت مجــــــــــــــــد  
 

 
 

 إال اـــــــ    أو اــــــ  ا
 

  ّلـــی  ـــک الـــدهرُ 
 

 
 

 العــــــ ت فلـــــمأجیـــــ    
 

 

 تُعـــــــــــــ   المـــــــــــــــرات  
 

 
 

ــــــــــــــــــ   ا   أو  ا ا  إلــ
 

 (132: تابی)الحلی، 

 :گفت توان میاست که  گرایشی به تصویری کردن شعر وجود داشته ،عربیقدیم بنابراین در شعر 

 است.زمینۀ مقبولیّت شعر کانکریت را فراهم آوردهها و نتایج آن همان گرایش

1-9-1.اندلسیشعر 
یت فراوانی ای در شعر پیدا کرد. شاعران اهمّفضا و مکان و آراستن آن، جایگاه ویژه ،دورۀ اندلسیدر 

برای بنیاد مکانی متن قایل بودند و دریافتند که این امر از ارج و قیمت زیباشناختی بسیاری برخوردار 

(. طراد کبیسی 93 :2312)بوسیس،  د با ارزش زیباشناختی موسیقی شعر برابری کندتوان میاست که 

اندکی فضای خالی برای  ها آنشعر عربی جز نظام برابری صدر و عجز بیت که میان »معتقد است که 

است. بسا که طالیع خروج از جغرافیای متن به این شکل  سکوت و تنفس وجود دارد، شکلی نشناخته
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برخی »یان نهادند. ح را بنها نمایان گشت، آنگاه که موشّشناسیم نخستین بار توسط اندلسیکه ما می

حه دنیایی شد انباشته از طبیعت و شان به شکل درخت یا گل باشد. به هر تقدیر موشّخواستند موشّحه

خواست خویشتن را به آغوش طبیعت بیافکند و در قالب کیان انسانی، گویی شاعر نوگرای اندلسی می

اند  از پژوهشگران معاصر کوشیده(. بسیاری 49)همان:  «بشودیک درخت یا گل وارد متن شعر 

گرایی و مظاهر شعر دیداری و محل نشو و نمای آن را جستجو کنند. طراد کبیسی های شکلسرچشمه

آمد و این  1ها پول شاوول آنرأیند. پس از و محمد بنیسی در اینکه منشأ آن اندلس بوده است، هم

-111) سلیمان وزیر دبن عبدا...الدین محمّدیده به دست لساندیدگاه را تعمق بخشید و گفت این پ

 داند. پیشتر می« المخلع»نخستین فن پدیدآمده در این راستا را  ،هـ( آغاز گشت. پول شاوول119

مختلف آن را پرداخته و به اشکال  یهاها از سدۀ هفتم هجری و حتی شاید پیش از آن، به گونهعرب

ه ارج و متوجّ ،ویژه از میان نوگراهابه ،از منتقدان قدیم عربمان(. برخی بودند)هگوناگون درآورده 

ت این امر را دریافتند و ت مکان در پیکرۀ متن شعری شده بودند. منتقدان مغرب و اندلس هم اهمیّاهمیّ

 ،(. بنابراین31: 1313)بنیس،  های بدیع گنجاندنداز قرن شش و هفت هجری آن را در ضمن باب

جایی  ؛گرددت آن به دورۀ اندلسی بر میکه توجه به فضای متن شعری و پرداختن به کیفیّ روشن است

 های زیباشناختی آن را کهمایهها و بنبردند و ارزشکه شاعران به اهمیت ساختمان مکان متن پی

 (. برخی از فنون بدیعی شاعران اندلس که93: 2312)بوسیس،  سنگ موسیقی شعر بود، دریافتندهم 

نام  توان میرا « الطرد و العکس»و « التفصیل»، «ذات القوافی» ؛هایی از شعر دیداری در آن هستمایه

 برد.

 شعریوپدیدآمدنبنيادهایشعرکانکریتیها.نوّعقالب1-9-0

های رکود شعر، از وقتی که توجه شاعران متصنع به صنایع بدیعی به ویژه در دوره ،در شعر قدیم عرب

که فرض تصویر و دخالت دادن عنصر دیداری در شعر را مورد تأیید  شود میشواهدی دیده  جلب شد،

بایسته است که برخی از این فنون و صنایع بدیعی را از نظر بگذرانیم. در مراجعۀ  ،. بنابرایندهد میقرار 

دو مرحله را در پیدایش و تطور شعر  توان میبه فنون و صنایع بدیعی شعر قدیم عربی به وضوح 

 کانکریتی از هم بازشناخت. 

                                                           
1 . Paul Cheval 
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1-9-0-9.شعرفنونوهاقالبتنوّعاوّلمرحلة

. صنایع و فنون قابل بررسی در است ریخته شده دیداری گرایی در شعربذرهای اولیۀ  این مرحله،در 

این دوره عبارتند از:

:آن است که دو سمت سخن از حیث وزن یکسان : »گوید میابن اثیر در تعریف این فن  الترصيع

تر است تا در شعر، و به همین خاطر در شعر کهن ابن اثیر معتقد است که این فن در نثر پسندیده«. باشند

. مانند این شود می. حال آنکه در شعر نوگرایان عرب ـ هرچند به ندرت ـ دیده شود میعرب یافت ن

 بیت:

 بّرعـــــــــــــــــ   فمکـــــــــــــــــ  ٌم أولیت هـــــــــــــــــ  مت
 

 و جــــــــــــــرا ٌم أل یت هــــــــــــــ  متوّ عــــــــــــــ  
 

 (111-114الحموی، د.ت: ؛1/213األثیر، د.ت: )ابن  

های آن قرینۀ همدیگر هستند و است که واژهای سروده شده این بیت به گونه ؛شود میچنان که مشاهده 

برابر در « مکارم»در هر مصرع هر یک از حیث وزن و آهنگ نظیری در مصرع دیگر دارد. بنابراین 

با زیر هم  توان میگیرد. قرار می« متورّعا»در برابر « متبرّعا»، و «ألغیتَها»در برابر « أولیتَها»، «جرائم»

 تر مشاهده کرد: شکل دیداری آن را واضح ،گذاشتن اجزای این بیت

 فمکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مٌ 
 

 أولیت هــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّرع    مت
 

 و جــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا مٌ 
 

 أل یت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 متوّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

فهو »سپس شاهدی برای این فن از سخن حریری آورده است. آنجا که حریری نوشته است:  ،ابن اثیر 

(. ابن معصوم مدنی 1/213د.ت: )ابن األثیر،  «یطبعُ األسجاع بجواهر لفظه، و یقرعُ األسماعَ بزواجر وعظه

أو صدر البیت، بلفظة مثلها هو أن یقابَل الناثر و الناظم کل لفظة من الفقرة األولی، » در بارۀ این فن گفته است:
را  وی بهترین مثال آن(. 1/112: 1313)ابن معصوم المدنی، « وزنًا و تقفیة فی الفقرة األخری و عجز البیت

 داند:بیتی از ابن نبیه می

 ف ریــــــــــــــم جمــــــــــــــرة ســــــــــــــیف  للمعتــــــــــــــِدی
 

ـــــــــــِدی  ـــــــــــم  مـــــــــــرة اـــــــــــهد  لم ت  و   ی
 

 (1/119: 1313)ابن معصوم المدنی، 

آن است که شاعر تمام اجزای بیت عروضی را : »است کردهابن معصوم آن را چنین تعریف  الموازنه:

مانند بیت امرئ «. بر یک قافیه یا روی واحد متفاوت با روی بیت و بدون وجود واژۀ ناهمگون بیاورد

 القیس:



 

 149/شعر کانکریت در گذشتۀ ادبی ایران و عرب 
 

 أفــــــــــــ    فســــــــــــ    و قــــــــــــ    فــــــــــــ ا   
 

 و اـــــــــــ    فجـــــــــــ    و عـــــــــــ    ف ف ـــــــــــ  
 

 (. 1/221: 1313)ابن معصوم المدنی، 

گرایی و میل شاعران به آنچه امروزه به شعر کانکریتی و از شکل« املعاظلة»ابن اثیر در بحث  المعاظله:

آن را به معنوی و لفظی تقسیم کرده است. آنچه به است و تصویری مشهور است، سخن به میان آورده

« تعاظلَت الجرادتانِ»در لغت از عبارت  گوید میلفظی است که  ،معاظلة شود، میاین مبحث مربوط 

سخنی که  ،سوار بر همدیگر شدند. بنابراین(، یعنی دو ملخ1/931)ابن األثیر، د.ت:  «گرفته شده است

این نامگذاری را به جا و شایستۀ این  ،الفاظ آن سوار بر هم شده باشند دارای معاظله است. ابن اثیر

هایی از شعر گونه که ابن اثیر شرح داده است، رگهنعاظله بدااند. در یکی از انواع مدگونه سخن می

 :ی. مانند این بیت متنبّشود میدیداری یافت 

ــــــ  أِعــــــد  أِقــــــ  أنِــــــ  أقِ ــــــ  ا ِمــــــ  عــــــ   س 
 

ــــــــ  أ ِ  ُســــــــر  ِ ــــــــ ِ   ــــــــت    ــــــــت  تف     ِ  ه 
 

 (1/912: ، د.ت)ابن األثیر 

ردیف  هایی که در همسایگیِ هموزن با کسرهشکل و همکلمات همبا آوردن ، در این بیتشاعر 

، سخنش را عالوه بر آهنگ و نوای آن، از حیث تصویر و شکل دیداری نیز آراسته است. است کرده

 (.143)الحموی، د.ت: ت اسآورده« التفویف»ابن حجه بیت باال را در زیر آرایۀ 

آنست که واژگان بیت : »گوید میبدیعی  این فنّ ابن معصوم مدنی در شرح و تعریف المماثله:

(. وی ابیات 113: 1313ابن معصوم المدنی، «)همه یا تعدادی از آن از حیث وزن یکسان باشند

 داند:زیر را از جمله شواهد آن می
ـــــــــــ  أم مـــــــــــن یم جـــــــــــُد   مـــــــــــن  ا ی  وُل
 أم مــــــــــن یق   ــــــــــ  فــــــــــی کــــــــــ  مکرمــــــــــة
ـــــــــــــ  ــــــــــــــ     أم مـــــــــــــن یوافق  أم مـــــــــــــن یبـ

 

ـــــــــــــــن یســـــــــــــــ جل    ـــــــــــــــن یکـــــــــــــــ ثُر أم م  أم م
 أم مـــــــــــــــن ین ضــــــــــــــــل  أم مـــــــــــــــن یســــــــــــــــ و ُ 
 فـــــــــــــی کـــــــــــــ  معرکـــــــــــــة أم مـــــــــــــن یصـــــــــــــ  ُر 

 

 (1/113: همان)

ها ساخت های مشخصی از مصرعسان در فاصلهبا آوردن کلماتی همانند و هم ،در این ابیاتشاعر 

های زوج مصرع به ویژه در« أم»وجود حرف  ،ظاهری شعر را برجسته کرده است. در این شعر

نواز است. ای نیز چشمها به صورت قرینهکند. هرچند این حرف در اول همۀ مصرع می خودنمایی
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های موجود در ابیات، در افزایش حجم بُعد دیداری شعر و همۀ فعل« من»مانند  ؛کلمات دیگر نیز

 اند.تأثیرگذار واقع شده

. ابن حجه در تعریف آن شود میشاهد هایی از گرایش به شعر دیداری ممایه« تطریز»در آرایۀ  التطریز:

منفصلة ثم ی بر عنه   صفة وا دة من  هو أ  یبتدئ المتکلم أو الش عر   کر جم   من ال واأ غیر»گفته است: 
: آن است که گوینده یا شاعر سخن را با آوردن الصف أ المکّر ة   س  العد  ال ی قّر   فی تلک الجملة

آغاز کند، آنگاه برای همه یک خبر به صورت مکرر به تعداد آن چند اسم ذات با هم بدون فاصله 

 (. مانند بیت ابن رومی:413: د.ت، الحموی) «هایی که در ابتدا ذکر کرده، بیاورداسم

ـــــــــــــــــی وجـــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــی   وس ف  قـــــــــــــــــرو  ف
 کــــــــــــ   الکـــــــــــــ س فـــــــــــــی یـــــــــــــده  و فیهـــــــــــــ 

 

  ـــــــــ ب فـــــــــی  ـــــــــ ب فـــــــــی  ـــــــــ ب  
ـــــــــــــقیم ـــــــــــــیم فــــــــــــی عــ ـــــــــــــم فــــــــــــی عقـ  عقیــ

 

 معتز:یا مانند سخن ابن 

 فثـــــــــــــــو ی و المـــــــــــــــدام و لـــــــــــــــو   ــــــــــــــــّدی
 

 اــــــــــــــقیم فــــــــــــــی اــــــــــــــقیم فــــــــــــــی اــــــــــــــقیم 
 

 (413-413: )همان

:نیز از شواهد میل به شعر دیداری است که از قدیم در میان شاعران عرب نمود داشته« تشطیر» تشطير 

آن است که شاعر بیت شعرش را به صورت دو قسمت بیاورد که در آن هر قسمت دارای دو »است. 

 (. مانند بیت ابوتمام:21الحموی ، د. ت: «)مجزا باشدقافیۀ 

 تــــــــــــــــــد یر معتصــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــ   منــــــــــــــــــتقم 
 

   مرتعـــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــی ا  مرتقـــــــــــــــــــ ِ  
 

 اش: صفی الدین حلی در بدیعیه نیز مانند بیت

  کــــــــــــــــ  منتصــــــــــــــــر للفــــــــــــــــتح منت ــــــــــــــــر 
 

ــــــــــــــــ م  ــــــــــــــــ ل ّم ملت ــــــــــــــــ م    و کــــــــــــــــ  معت
 

 (1/913: 1313، ابن المعصوم ؛)همان

« ملتزم»و « ، معتزم«منتظر»، «منتصر»، «مرتقب»، «مرتعب»، «منتقم»، «معتصم»واژگان  ،در این دو بیت

 است. گمان عالوه بر بعد شنیداری و آهنگ، جنبۀ دیداری شعر را نیز تقویت کرده بی 
هو أ  یبتدئ الش عر  بیو مصر ، ثّم ی تی     عة أقسمة علی غیر »در شرح آن گفته است:  ،ابن رشیق المسمّط:

]شعر مسمط[ آن است که شاعر  :ق فیت ، ثّم یعید قسیم   وا دا  من جنس م  ا تدأ    و هک ا إلی أ ر القصیدة
ای متفاوت بیاورد. قافیه( آغاز کند، سپس چهار قسمت با قافیه)هم شعرش را با بیتی دارای تصریع

روند تا آخر شعر ادامه پیدا  قافیه با آنچه شعر را با آن آغاز کرده، بیاورد. اینآنگاه یک مصرع هم
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داند که میل های شعری میط را از آن گونه(. حمداوی مسم113ّ-1/113: 1331ابن رشیق، «)کند می
 القیس: ؤ(. مانند این شعر امر19: 2311گرایی در آن مشهود است)حمداوی، به دیداری

 توهمـــــــو مـــــــن هنـــــــد معـــــــ لم أ ـــــــ  


عف هن  و  الدهر في ال من ال  لي 


ــــــو ومصــــــ ی  ــــــد  ل ــــــن هن ــــــ  م  مرا 


  یصیـــــــح  م ــــــــــن ه   ـــــد  وعـــــوا 


 وغیرهـــــــــ  هـــــــــوع الریـــــــــ   العوا ـــــــــ 


  وكــــــــــــ  مســــــــــــ  ثــــــــم آ ــــــــــر  ا 


  ســ م مــن نــوت الســم كین ه ــ   



 (113/ 1: 1331)ابن رشیق،  

 است.ای درآورده  در این شعر وجود کلمات آخر مصرع اول و دوم و هفتم شعر را به شکل حلقه
1-9-0-1.شعرفنونوهاقالبتنوّعدوممرحلة

 فنون قابل بحث در این دوره  گیری نسبی و تکامل تدریجی این فن هستیم.شاهد شکل ،در این مرحله
 عبارتند از:

خوانده شود، شکل  آفریند که به چندفنی است که در آن شاعر شعرش را طوری می :والعکسالطرد
ی ابداع کرد. مانند این ابیات که هم الدین حلّکند مگر به ندرت. این فن را صفی بی آنکه معانی تغییر

 و هم به صورت عمودی: شود میبه صورت افقی خوانده 
ــــــــــــو اــــــــــــعر ،  لی

 

ـــــــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــــم   لـ
 

ــــــــــــن ســــــــــــق مي،   م
 

 یــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــف  ي 
 

ــــــــــــــــــم،  لـــــــــــــــــ  علـ
 

 مـــــــــــــــــــن  فیـــــــــــــــــــر  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي   ونـ ـ
 

 وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ي 
 

 مــــــــــــــن ســــــــــــــق مي،
 

 ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي إ     اونـ
 

  ا ـــــــــــــــــــيأنـــــــــــــــــــو  
 

ـــــــــــــــــ  ي،  ــــــــــــــــ  افـ  ی
 

 وضنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي، 
 

ـــــــــــــــي  ــــــــــــــــو  ا   أنـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   و وا ـ
 

است که در اندلس پدید آمد و مهمترین شکل نوین شعری است که از  ایشعری فنّ ،حهموشّ:موشّحه
های حات بنیادی بود که پایهقریحۀ عربی در مسیر ابتکار و نوزایی تراوش کرد. برخی برآنند که موشّ

دبن محمود قبری و مقدم بن محمّ ،بر آن نهاده شد. از نخستین سرایندگان این فن «1تروبادور»شعر 
شاعران و نقادان اندلسی نوگرایی و نوآوری در ساختار شعر را با استفاده از . نام برد توان میمعافی را 

صر، الن )عزیز حات آغاز کردند و توانستند از قید بسیاری از سنن ادبی و شعری کهن رها شوندموشّ
شعری راه را برای نوسازی شعر عربی گشود. شاعران اندلس به واسطۀ آن به  (. این فن111ّ: 2314

حه ظرفیت نوپردازی شعر عربی را موشّ ،نوگرایی و تجدید در ساختار شعر دست یازیدند. در حقیقت

                                                           
 ذکر نام اصلی آن وافی تر به مقصود دانسته شده است. ،نام گونه ای ادبی است که در فارسی معادل منقّحی ندارد. بنابراین.  1
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حات را موشّآغازگر  یرةال کتاب صاحب  ،(. ابن بسام14: 1334)القوال،  تا حد زیادی باال برد
 است که اهل اندلس به وفور این فن را به کار  دبن محمود قبری نابینا معرفی کرده و گفتهمحمّ
)ابن است  کردهگرفتند. چنانکه به دیدگاه دیگری مبنی بر مقدم بودن ابن عبد ربه در این فن اشاره می

ی، دیداری و متمایل به شکل حه را بیش از دیگر فنون شعرحمداوی ساختار موشّ (.1/413: 1331بسام، 
حه مبتنی بر مطلع، قفل، دور، ابیات، غصن، سموط، و داند. ساختار موشّو تصویر و نیازمند به دیدن می

حات اندلسی به دشواری دزکریا عنانی در کاوش از منشأ موشّ(. محم19ّ: 2311)حمداوی،  خرجه است
(. همین نکته از خاطر 11: 1333)عنانی،ت اس کردهشعری اشاره  ای برای آغاز یک فنّتعیین نقطه

اس، )عبّ حه را بازگشتی به غنا و آوازخوانی گذشته دانسته استاس نیز گذشته است. وی موشّاحسان عبّ
ها می توان به این نمونهتر است، هایی که شکل دیداری در آن نمایانحهاز میان موشّ (.119: 1331

 ارجاع داد:
ـــــــــــــــــــــــــمّ  ــــــــــــــــــــــــد  ت   
 مـــــــــــــــــــــــــ  أتـــــــــــــــــــــــــــمّ 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمال 
 

 اـــــــــمس ضـــــــــ ی 
 مـــــــــــــ  أوضــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــن لـمـ  مـ

 

 غصــــــــــــــــــــن نقــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــ  أو قــــــــــــــــــــــ   م
 قــــــــــــــــــــد عشــــــــــــــــــــق 

 

 مســــــــک اـــــــــم 
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــ  أنــ  مـــ
ــــــــــــــرم ــــــــــــــد ُ ـ  قـ

 

 (142: 2331)ابن خلدون، 
. شکل دیگر آن که به شعر دیداری نزدیک شود میهای متعددی آفریده حه به اشکال و هیئتموشّ

 است در موشحۀ زیر قابل مشاهد است:
ـــــــــیکیـــــــــ    ــــــــــی  إل السبـــ



 ــــــــبری و فــــــــی المعــــــــ لم 


   أ اـــــــــــــــج



و الرکــــــ  وســــــ  الفـــــــ 



 ل ـــــــــــــــــــــــــر  النــــــــــــــــــــواعم   


 قــــــد  ـــــــ نوا



ـــــــــــم ی أقــــــــــبلن  یــــــــــوم ال ــ



  فـــــــی سندســـــــی أ ال ل ـــــــ


ــــــــــدم  ـــــــــــ  ال  عـــــــــــ  م ــ


  ســــــــو  الفــــــــرو  و الُمقــــــــ


ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنی  مـ ـــــــــــــــ  مع   فیــــ
 

  ـــــــــ   ا مـــــــــ  لــــــــو ن ل ـــــــــ  نــ
 

  واأ ال لـــــــــــــــــــــــــــی  و 
 

 ـــــــــــــــــیِ    لصــــــــــــــــــوا م  للسـ
 

  رمـــــــــــــــــ  ُ   


  
ـــــــــــــــــ ة و ال ــــــــــــــــِو النــجـــ  ا 

 

 ـــــــــــــــــــر     ل ــــــــــــــــــراغم  ی ـ
 

 غـــــــــــــــــــ ال ُ   


  
 (87-87: 2102)عباسة، 
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ای که به گونه ؛ورزیدعنایت می ،به مثابۀ یک نقش و نگاره ،سرا به چینش اجزای شعرشحهگاهی موشّ

ای را در قزاز موشحه ةآمد. چنان که عباددر می ،داشتشکل شعرش همسان مفهومی که مد نظر 

 وصف کشتی و دریا به این شکل ساخته است:

 

 
 (233-133: 1331اس، )عبّ

 حه:شکل دیگری از موشّ
ــــــــــــ  علــــــــــــی الُعــــــــــــوّ   ْ اعی

 

  هـــــــــــــــــــــــــیُن  لبـــــــــــــــــــــــــ  ِ  
 

 ُمـــــــــــــــــــــ    
 

 
 ال ـــــــــــــــــــــــــــ ّ   ُ أ لّـــــــــــــــــــــــــــ

 

 ْالینکـــــــــــــــــــــر الّ لـــــــــــــــــــــة 
 

 

ــم  ْم ــن ی عش 
 

 

ـــــــــــو ـــــــــــي  ـــــــــــ  یرن ـــــــــــن ل  م 
 

ــــــــــــــــــی    ْســــــــــــــــــ  ر مقلت
 

 ْإلـی العبـ   
 

 
ــــــــــــ ی  ــــــــــــ  ال ســــــــــــنُ   ین

 

ـــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــ فر   ْف ینثن
 

  ــــــــــــــــــع    
ــــــــــــــــــ    ْالقی

 

 

 وتـــــــــــــــــــــــــــــ  ة  یـــــــــــــــــــــــــــــدنوِ 
 

 ْکمـــــ  ا تســـــی ال ـــــ  ر 
 

 (71: 2102، عباسة) 
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کند  ها فضای زیادی را اشغال می اشکال دیگری نیز از موشّحه در اختیار هست که نظر به آنکه نقل آن

 شود. ها صرف نظر می از آن

 گوید: میابن خلدون اندلس رشد کرد. ی است که به تبع موشحات پدید آمد و در نیز فنّزجل :زجل

 وال آن شعرهایی عامیانه سرودند، بدونت یافت، مردم در مناطق گوناگون بر منحات عمومیّچون موشّ»

: 2331)ابن خلدون، « زجل شکل گرفت سان بود که فنّ آنکه در آن مقید به اعراب باشند و بدین

بن خطیب را  ین پژوهش است، زجلی از ابوعبدا...های زجل که در ارتباط با بحث ا (. از نمونه141

 نام برد: توان می

 (113: همان) .من لم ی و  / و  ِقی / من لم یکن / و م ی / ا تل و ال  و  /  ین  لو  و ن و 

رندی در تعریف آن گفته ها دانسته است. ابن  التختیم را نیز از این دست صنعت ،حمداوی التختيم:
های بریده بریده باشد، و در محل  ای با قسمت آن است که چند بیت بسازی که به شکل حلقه»است: 

 «ها یک لفظ و یا یک حرف یا بیشتر مشترک باشد، با تصحیف و یا با ظاهری متفاوت برخورد بریده
ه فنون دیگری چون تربیع و شاعران اندلسی همچنین ب(. 231الرندی، د.ت:  ؛11: 2311)حمداوی، 

تفریع و تشجیر شهره گشتند و به ویژه به سرودن اشعاری در هیئت درخت خرما عالقۀ خاصی 
 ای از این شعر از شاعر اندلسی قرن ششم ابن قالقس به شکل خاتم (. نمونه11: 2311داشتند)حمداوی، 

 کاری)التختیم(:

 
در یک مورد ترتیب واژگان مقلوب : »است کردهبندی  را در سه گونه دسته« قلب» ءابوالبقا القلب:

ای که ، به گونهشود میماند. در مورد دوم حروف مقلوب  ، و وزن و معنی درست باقی میشود می
ع است که هم از طول آن را باژگونه نیز خواند و دارای معنا و مفهوم باشد. سوم به شکل مربّ توان می

شد.   هنیز مشاهد« الطرد و العکس»در بحث  گراییدیداریانند هم«. قابل خواندن است و هم از عرض
 مانند مورد زیر:
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 (11: 2311حمداوی، )

هایدیداریکردنشعردرادبيّاتفارسی.زمينه1-1
 نمودهناپذیر قوالب سنّتی شعر فارسی برای شاعران ایجاد میهایی که ساختار تقریباً انعطاف معذوریّت

های است تجربه بسترهای مناسب گرافیکی در هنگام نوشتن و نشر شعر، باعث شدهعالوۀ عدم به ،است
شدن شعر در گذشتۀ ادب فارسی نیز تقریباً شبیه به گذشتۀ ادبیات عرب، در حوزۀ معنا متوقّف  دیداری

باشند که در حدود قوالبی مانند مسمّط و مستزاد رنگی از بماند و شاعران تنها امکان این را داشته
های دیداری کردن شعر را چندان بیراه نیست اگر زمینه ،شدن به شعر خود بدهند. بنابرایندیداری

های بالغی فارسی چرا که کتاب؛ های بالغی فارسی مورد بررسی قرار دهیمعمدتاً با تمرکز بر کتاب
یابیم که ای را مییهای شعرذیل برخی صنایع، نمونه ها آناز این دیدگاه بسیار قابل توجّه هستند و در 

باشند که  شمارآورد. ممکن است برخی این ادّعا را داشتهرا شعر کانکریت به ها آن شود میراستی  به
های شعر خود را به صورت درخت یا دایره یا مربّع و اشکال دیگر ها، شاعر صرفاً واژهدر این نمونه

ونه ارتباطی با معنای شعر ها هیچگشکلدرآورده و بر خالف شعر کانکریت در معنای مدرن آن، این 
کنندۀ محتوای آن باشد. امّا در اشعار دیداری در صورتی که شکل نوشتاری شعر باید تداعی ندارند

با معنا، ارتباطی ندارد  ها آنمعاصران ایرانی و حتّی اروپایی نیز کم نیستند شعرهایی که شکل نوشتاری 
 اند.اشکال بدیعی عرضه شدهو به شیوۀ سنّتی واژه های شعر در دل 

های بالغی فارسی، همچنین حاکی از های اشعار دیداری مذکور در کتاببررسی موشکافانۀ نمونه
است که  ترین نکات مورد توجّه شاعران در آفرینش چنین شعرهایی آن بودهآنست که یکی از برجسته

شعر از جوانب مختلف که خوانده ای باشد که ها در قالب برخی اشکال هندسی به گونهچینش واژه
هایی از این قبیل ترین منبعی که نمونهبا توجّه به اسناد موجود، قدیم شود، دارای معنای محصّلی باشد.

محمّدبن عمر رادویانی است. رادویانی در  البالغهترجمانشعرهای دیداری را عرضه داشته است، 
و  119: 1912)رادویانی، است.  ها دانستهز جملۀ بالغترا ا« مربّع»و « مدوّر»کتاب،  19و  12های فصل
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رشیدالدّین وطواط با پیش چشم داشتن  ،ای آورده است. پس از وی( و برای هر یک نیز نمونه114
آن را که شعری بازآورده و  حدایق السّحررا در « تدویر»ترجمان البالغه، نمونۀ منقول ذیل صنعت 

 ( دانسته است:31: 1912)وطواط،  «کودکانبازی »دیداری است، از قبیل 

 

 

 

 

 

است.  متعرّض اشعار دیداری شده المعجم فی معاییر اشعار العجمپس از وطواط، شمس قیس رازی در 

و از اصناف موشّح آنچه بر : »گوید میپردازد و به بیان اقسام آن می« توشیح»وی پس از تعریف صنعت 

صورت درختی نهند آن را مشجّر خوانند... و آنچه بر شکل مرغی نهند آن را مطیّر خوانند و آنچه بر 

هندسی نهند آن را معقّد آنچه بر شکل گروهی از اشکال شکل دایره نهند آن را مدوّر خوانند و 

ای های مشجّر در المعجم، شعرنگارهنمونهاز جمله (. 239و  232: 1913)شمس قیس رازی،  «خوانند

 کند: های امروزی شعر کانکریت برابری میاست که با نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقریباً جای گمان  شمس قیس در ادامه بر همین نهج، موشّح مدوّر و مضلّع را نیز تعریف نموده است.

های کتاب المعجم صنعت توجّه بهنیست که واعظ کاشفی، ادیب پرآوازۀ سدۀ نهم هجری، نیز با 
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( و به هر 111-111: 1913)کاشفی،  گنجانده بدایع االفکار فی صنایع االشعاررا در « تضلیع»و « مدوّر»

است. عالوه بر ها در شعر دیداری را برای ما به یادگار گذاشتهترین تجربههایی از قدیمحال، نمونه

بسط مسئله نیز شده است و انواعی مانند مدوّر کاشفی چنانکه شیوۀ وی است قائل به تفسیر و آنکه 

های تربیع، بندی به گونهمفرد و مدوّر جامع را از یکدیگر بازشناسانده و نیز تضلیع را قابل تقسیم

 است.تخمیس، تسدیس، تثمین و تعشیر دانسته

0.نتيجه 
های گذشته در از دوره طلبی در فنون و اشکال شعرروشن گشت که نوگرایی و تنوّع ،بر اساس این پژوهش

وضوح آن در فرم و شکل شعر در اواخر دورۀ عباسی و در شعر  ،است. با این حالشعر عربی وجود داشته

ای ساختار شکنی در قافیه و شکل ظاهری شعر و سپس در شود. شاعران در آغاز با ایجاد گونه اندلسی دیده می

 ،اند. در شعر برخی شاعران سنّتی عربدیداری را نشان دادهای شوق و میل خویش به شعر آفرینش اشعارِ نگاره

گرایی محسوس است. اما در شعر اندلسی و به ویژه با پدید گرایی و دیداریهایی از شکلنشانه ،مانند ابن معتز

گیرد. بنابراین بنیان شعر ای به خود مییافتهگرایی شکل نهایی و تکاملآمدن موشّحات و زجل، دیداری

 است و نسبت به شعر غربی تقدّم زمانی دارد.های ششم و هفتم گذاشته شدهری در شعر عربی قرندیدا

توان به شکل زیر به نمایش  سیر پیدایش و تطوّر شعر کانکریت در ادبیات عربی تا پایان دورۀ عثمانی را می

 درآورد:

 

   







 

 

طور جسته هایی به دیداری کردن شعر بههمسو با ادبیّات عرب، گرایش ،در ادبیّات فارسی نیز در حوزۀ معنا

کردن شعر در  شود. امّا دیداری ها دیده میها و واژههای زبانی با شکل واجعمدتاً در حوزۀ بازیگریخته و 

البالغه های بالغی فارسی ظهور یافته است. چنانکه از ترجمانبیشتر در کتاب ،حوزۀ فرم و شکل شعری

ای آوردن قافیــــه

پیــــاپی ر شــــعر 

مســـــمط )دورۀ  

جــــــاهلی تــــــا 

 عباسی(

در اشکال تنوع 

بــدیعی )اواخــر 

ــی و  دورۀ عباس

 دورۀ مملوکی(

پیدایش موشـحه  

ــل )دورۀ  و زجــ

 اندلس(

شــــــــــکل      

ــایی  نهـــــــــــــ

یافتــــۀ وتکامــــل

ــداری    ــعر دیـ شـ

معاصر( )دورۀ  
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های توان دید که نمونه میهایی را االفکار واعظ کاشفی، صنعترادویانی تا المعجم شمس قیس رازی و بدایع

 .آیندمیها در شعر کانکریت به شمار ترین تجربهها، قدیم آنه استشهاد شده ب
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 م ّكمة( -  وث في ا  ب المق    )فصلّیة علمّیة 

 کرم نش    ،اآل اب والعلوم اإلنس نّیة، ج معة  ا  کّلّیة 
 953-900م،  ص  1398هـ.  /  9301هـ. ش/  9017  ی ، 03 ، العد ث منةالالّسنة 

 9الشعر البصری فی ا  وا  القدیمة من ا   یِن الف  سی و العر ی

 1مج هد غ می
 إیران، باهنر کرمانة شهید امعجبآداهبا،  ی ة وفارسالل غة الستاذ مساعد يف قسم أ

 الملّ ص
التی کانت مؤثِّرة فی تکوین اإلبداعات الراهنة من اإلبداعات األدبیة أدوار األدب الفارسی و العربی القدمیة  شهدتهما أکثر ما 

جتسیم  ولیدة تلک املعطیات القدمیة. کما أن   یکونفی جمال الشعر فی کال األدبنی، و إن مل نکن جنزم بأن  اإلبداعات الراهنة 
اآلداب األوربی ة بالشعراء اإلیرانینی  و العرب  احتکاکالشعر و الذی یُدعی الیوم الشعر البصری، رغم أن ه کان فی أغلبی ته حصیلة 

ا  األدباء و البالغی ون فی ما مضی من األدبنی الفارسی و العربی سواء النظریة أو  یسرتعي انتباهفی القرون األخریة، فإن ه کان ِمم
علی املصادر اعتمادًا طریقًا إلجراء البحث و الفحص،  من الوجهة العملیة. إن  هذا املقال الذی اختَذ أسلوب حتلیل املضموين

تیاٍر  و رصدم یُعنی بتبینی هذه القضیة  و اإلیرانینی و العرب و یهدُف إلی دراسة جتارب التجسیم فی املریاث األدبی   لَدی األصیلة
فی األدب العربی القدمی مییُل إلی جوانب من جتسیم الشعر و تنویعه السی ما فی جمال املعنی. و من ََث  قاَم الشعراء و خاص ة فی 

أشعاراً متی َزت فیها إرهاصات  مبدعنیس ی أخریات العصر العباسی و العصر األندلسی بقفزة ناجحة و مزجوا الشعر بالتصویر احل
. و من جانب آخر، کان الشعراء الفرس و إن کانوا راغبنی فی التالعب اللسانی واضح ال غبار علیهالتبصری و التجسیم بشکل 

دب الفارسی و املعنوی مع األصوات و األلفاظ، أما قل ما مالوا إلی الشعر البصری. و کان من أقدم جتارب الشعر البصری فی األ
، و املشج ر، و املدو ر و ما إلی ذلک. علی أن  تلک النماذج کاملوشحصنائع بدیعیة   علی ضوءما ملَح إلیه البالغیون فی کتبهم 

  بدورها عن املیل إلی جتسیم الشعر فی ما مضی من أدوار األدب الفارسی، و ُیشک ل جذوراً إقلیمی اً للشعر البصری املعاصر. تنم  

 .الشعر البصری، الشعر الکونکریتی، املوش حالشعر العريب و الفارسي، األدب املقارن، الّدلیلّیة:  الکلم أ
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