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 .1پيشگفتار

ادبیّات تطبیقی به عنوان یکی از شاخههای نقد ادبی در پی سنجش و بررسی تعامل میان آثار،
گونههای ادبی ،سبکها ،دورهها وحتّی شخصیّتهای ادبی ملل و زبانهای مختلف است .این شاخه
ادبی ،دارای دو مکتب اصلی فرانسوی و امریکایی است .مکتب فرانسوی با بررسی جنبههای تأثیر و
تأثر در ادبیّات یک ملّت با ملّتهای دیگر بر مبنای مطالعات تاریخی و اختالف زبان ،پی به پیوند و
تالقی آنها با یکدیگر میبرد؛ این در حالی است که مکتب آمریکایی در سطحی وسیعتر ،تنها با
مالک قرار دادن تشابه و همانندی دو اثر ادبی و بدون در نظر گرفتن تأثیر وتأثر ،ارتباطات تاریخی و
اختالف زبان ،به بررسی و تطبیق میپردازد .در این مکتب ادبیّت یک اثر ادبی مرکز توجّه است ،منظور
از ادبیّت ،یعنی تمام آن ویژگیهایی که یک اثر را به اثر ادبی تبدیل میسازد ،لذا در بررسی و تطبیق
آثار ادبی باید به میزان ادبیّت آن توجّه داشت ،نه روابط تاریخی و رابطة تأثیر و تأثّر(نک :سیدی،
 .) 12 :1931پیوند تاریخی ،فرهنگی و دینی میان دو ملّت ایران و عرب پیوسته زمینه ساز تطبیق و
بررسی شخصیّتها و آثار ادبی ایشان بوده است .از جمله مباحث قابل بررسی در این مجال که کمتر
مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته «تزاحم تصاویر» است .تزاحم تصاویر ،مبحثی است دارای دو
مفهوم تقریباً متفاوت؛ بدین معنی که فزونى و ناهمگونی تصاویر را «تا آنجا که حجم ایماژها از
ظرفیّت شعر فراتر رود و در رسانایی معنای شعر اشکاالتی پدید آورد» (زرقانی )629 :1919 ،تزاحم

تصاویر میخوانند .تزاحم تصاویر از جمله عوامل تأثیر گذار در جمود نسبی شعر و تقلیدگرایی شاعران
اواخر قرن چهارم و پنجم به شمار می رود .منوچهری دامغانی در ادب فارسی و ابن خفاجه اندلسی در
ادب عربی از جمله سرآمدان شعر وصف بوده و شعر ایشان ،حاوی گونههای مختلف تزاحم تصاویر
میباشد؛ زیرا وصف مناسبترین غرض شعری برای تجلّی هنر تصویرگری شاعریست .با توجّه به
تعامل و پیوند فرهنگی ،تاریخی ،ادبی ،دینی و ...میان دو ملّت ایران و عرب پژوهشهای انجام شده در
حوزة ادبیات این دو تمدّن نمیتواند با مکتب فرانسوی غریبه باشد؛ امّا از آنجا که هیچگونه تأثیر و
تأثّر یا ارتباطی میان دو شاعر مذبور یافت نشده است؛ لذا مکتب امریکایی را مبنای تطبیق و بررسی
خود قرار داده و فارغ از هرگونه تأثیر یا ارتباطی ،تنها به بررسی وجوه اشتراک این دو خواهیم
پرداخت.
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 .1-1پيشينة تحقيق
تالشهای که در این حوزه انجام گرفته است؛ اغلب پیرامون بررسی تصاویر موجود در شعر منوچهری
و ابن خفـاجه و نیـز تطبیق شیوة تصویرگری ایشان با هم یا با دیگر شاعران فـارس و عـرب انجام
گرفتهاند .از جملة این موارد« :بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفـاجه اندلسی از علی

باقر طاهرینیا» ( )1912که موضوع اصلی آن بررسی مقایســهای و تحلیل و مقارنه توصیفهایی است که
این دو شاعر از جلوههای مختلف طبیعت در دیوان اشعار خود به نمایش گذاشتهاند« .مقایسه تطبیقی

وصف طبیعت در دیوان صنوبری و منوچهری دامغانی از هدی مهربان» ( )1911که در آن ضمـن بـررسی و
مقایسه جلوههای توصیف طبیعت در شعر هر دو شاعر ،تأثیر ادبیات عربی به طور عام و صنوبری به طور
خاصّ در دیوان منوچهری بررسی شده است.
 .1-1روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی– تحلیلی ،و با استشهاد به دیوان هر دو شاعر و نیز استناد به منابع کتابخانهای
خواهد بود .ابتدا مختصری از زندگی ایشان ،سپس توضیح و معرّفی «تزاحم تصاویر» و در ادامه دالیل و
نمونه های آن ارائه خواهد شد .پرسش این نوشتار چنین خواهد بود که چه عواملی ،موجب ظهور پدیدة
تزاحم در شعر ایندو شاعر وصفگرا بوده است؟ و نیز ارزیابی میزان تقارن و تفاوت گونههای تزاحم
تصاویر در شعر ایشان پر سش دیگر پژوهش خواهد بود .فرضیة پژوهش نیز بر این نکته استوار است که
عوامل مختلفی همچون :تصویرگرایی شاعران ،زندگی در طبیعت زیبا و سرسبز ونیز تأثیر پذیری از
زندگی درباری از جمله مهمترین عوامل تزاحم تصاویر در شعر ایشان است .از سوی دیگر ،تقارب
زمانی دو شاعر و نیز تعامل دیرینة ادبیّات فارسی و عربی ،مشابهت و گاه اشتراک میان جنبههای
مختلف شکل و مضمون شعری ایشان را ناگزیر کرده است.
 .3-1مختصری از زندگی منوچهری

ابونجم احمد ابن قوص بن احمد منوچهری دامغانی از بزرگان خوش قریحه و شیرین زبان فارسی و
از جمله شعرای طراز اوّل ایران در نیمة اوّل قرن پنجم هجری است .والدت او را اواخر قرن چهارم یا
سالهای نخستین قرن پنجم دانستهاند.
سرگذشت منوچهری را از نظر موقعیت و مکان زندگی وی میتوان به سه مرحله تقسیم نمود؛
مرحلة نخست ،مطابق شواهد تاریخی در دامغان سپری شده است و توصیفات مربوط به بیابان و دشت و
خورشید را میتوان مربوط به تجربههای این مرحله از زندگی وی دانست« .نسبت وی به دامغان محل
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تردید نیست ...و تأثیر این محیط ،عشق به طبیعت را به او القاء کرد .عشق به طبیعت انگیزهای برای دقّت
در بیایان است .تصویرهایی که او در این مرحلهی آشنایی با طبیعت آفریده است تنها محصول یک
دقّت حسی متمادی ،مستمر در زوایای طبیعت است .دقّتهای مکرّر و تداعیهای مکرّر ،مایههای
اصلی زنجیرة تصویرهایی را تشکیل می دهد که میراث این دوره از زندگی اوست ...مرحلة دوّم جوانی
او در شمال ایران و در کنار دریای خزر سپری شد .دوران سوم زندگی منوچهری با ورودش به دربار
غزنویان آغاز میگردد .این مرحله نیز تأثیر بسیار مهمّی در حیات هنری و شعری او داشت؛ زیرا
آشنایی با شاعران خراسان و دربار غزنه و آگاهی از دیدگاههای انتقادی آنها برای شاعر جوان مغتنم
بود»(نک :امامی« .)21-29 :1916 ،وفات وی را سال  492هـ ق نوشتهاند»(صفا ،1911 ،ج.)213 :9
 .4-1مختصری از زندگی ابن خفاجه

«ابواسحاق ابراهیم بن ابی الفتح بن عبد اهلل بن خفاجه هواری اندلسی در جزیرهی «شُقر» از توابع
بلنسیه واقع در شرق اندلس در سال  421هـ بدنیا آمده و در سال  299هـ درگذشت» (ابن خلکان ،دت:
14؛ زرکلی،1313 ،ج« .)21 :1ابن خفاجه شاعری مخضرم است؛ زیرا دورة ملوک الطوائف و مرابطین
را درک کرده و در ادب این دوره جایگاهی بس رفیع احراز نموده است»(الخفاجی.)211 :1332 ،
«اسلوب او متأثر از اسلوب شاعران بزرگ مشرق زمین از جمله ابن رومی ،متنبّی ،شریف رضی و مهیار
دیلمی است» (ضیف.)444 :1326 ،
در موضوعات گوناگون مدح ،رثا ،عتاب و ...شعر سرود ،اما از میان ابواب شعر ،وصف از مهمترین
ویژگیهای نبوغ شاعری و خمیر مایة تمام اغراض شعریاش به شمار میرود« .نیروی خیال و د ّقت نظر
او سبب شده به توصیف اغلب پدیدهها و مناظر طبیعی بپردازد ،به طوری که اغلب اشعار وی در وصف
طبیعت است و وی را «پرچم دار شعر وصف» و بزرگ ترین شاعر طبیعت در اندلس و حتی در دیگر
سرزمین های اسالمی دانستهاند» (الرکابی.)19 :1313 ،
انبوه قصایدی که به وصف پدیدهها و مظاهر طبیعت میپرداخت ،سبب ظهور فنون جدیدی در
حوزه وصف طبیعت در شعر اندلسی شد .نوریّات (اشعاری در وصف گل) ،روضیّات (اشعاری در
وصف باغها و مناظر دلانگیز) و ربیعیات (اشعاری در وصف بهار) از جملهی مواردی است که در شعر
اندلس و مشرق زمین به گونة ادبی نوین و ممتازی بدل شده و از سوی شاعران اندلس مورد توجّه قرار
گرفته و رواج پیدا کرد .اگر طبیعت زیبای اندلس و انبوهی چشم اندازهای طبیعی و خرّم آن را عامل
پیدایش این نوع قالبهای شعری بدانیم ،همین عوامل سبب شده تا ابن خفاجه هرکدام از این پدیدهها
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را به طور مستقل توصیف نموده و در اشعار خود تابلوهایی از مناظر طبیعت ترسیم کند و اینگونه یکی
از مهمترین ویژگیهای شعر ابنخفاجه استقالل فنون وصف طبیعت نام بگیرد.
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .1-1تزاحم تصویری

تزاحم در لغت؛ به معنای «انبوهی کردن ،انبوهی نمودن قوم بر چیزی و گرد آوردن» (دهخدا،
 ،1911ج )6111 :2و «گرد آمدن مردم در یک جا ،به یک دیگر زحمت دادن» (معین ،1911،ج:1
 )1116است .اما در اصطالح ادبی؛ به معنای آوردن تصویرهای انتزاعی متعدّدی است که برقراری
ارتباط را برای مخاطب دشوارساخته وکانون تصویرها را برای مخاطب در هاله ای از ابهام فرو میبرد.
با فر اموشی و مبهم بودن کانون تصاویر ،نخستین چیزی که آسیب میبیند ساختار شعر است .مسأله
تزاحم تصویر را کمتر کسی از قدما مورد نظر قرار داده است .زرقانی تزاحم تصویر را این گونه تعریف
میکند« :تزاحم تصویری یعنی این که حجم ایماژهای شعر از ظرفیت شعر فراتر رود تا آنجا که در
رسانایی معنایی شعر اشکاالتی پدید آورد .شعر موفق ،معموالً – نه همیشه و نه مطابق با همة نظریهها –
دو بال دارد؛ رسانایی  +تکنیکهای هنری .هر کدام از این دو بال که کاستی داشته باشد ،مانع پرواز
شعر میشوند» ( .)629 :1919این خصوصیت در شعر عرب در اواخر قرن چهارم و پنجم با ظهور خود
سبب جمود و انحطاط نسبی شعر در اثر تمایل شاعران به تقلید و عدم وجود حس نوگرایی در ایشان
گردیده است .در شعر فارسی نیز «بی توجهی شاعران اواخر قرن پنجم و آغاز قرن ششم کار را به جایی
ال
میکشاند که این تزاحم تصویرها نوعی تضاد در وصفهای شعری این دوره به وجود میآورد .مث َ
در همان لحظه که شاعر از تاریکی دلگیر و سیاه شب سخن میگوید ،بی آنکه خود بداند یا بدون
هیچ گونه التفات و تذکری از شفق سرخ در افق که نشانه غروب یا سپیده دم است و طبعاً با سیاهی
وصف شده در تصویر قبلی متضاد ـ سخن میگوید» (کدکنی .)132 :1966 ،یا گاه در یک بیت ،شاعر
از دو زمان دور از هم سخن میگوید ،بی آنکه خود از عدم تناسب آنها آگاه باشد .در هر حال این
خود نشان دهنده وجود تزاحم در شعر شاعران این دوره است.
در قرون اوّلیة شعر فارسی ،شاعران به دلیل بهرهگیری از طبیعت و بکر بودن معانیشان ،تجربة
شعری خود را در قلمرو طبیعت و زندگی بهکار میگرفتند و چون نظام طبیعت هماهنگ استة؛ این
تصاویر ناخودآگاه هماهنگ بر قلمشان تراوش میشد؛ امّا شاعران دورههای بعد به پیروی از این
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شاعران ،تجربة شعری خود را با افراط بیشتر از حوزة کلمات و زنجیرة شـاعران قبلی میگیـرند و
حاصل این کار به بینظمی و پریشانی تصاویر میانجامد.
ناهماهنگی ،گاه میان چند تصویر متفاوت و گاه میان تصویر با موضوع است« .در شعر شاعران نیمة
اوّل قرن پنجم و بخصوص تا آخر قرن چهارم هماهنگی میان تصاویر وجود دارد؛ امّا در اواخر قرن
پنجم در شعر شاعرانی مانند معزّی ،هر نوع تصویری به گونة لغت آن هم لغتی گنگ که در دست
مردی یاوه گوی قرار داشته باشد ،در میآید؛ یعنی شاعرانی مانند معزّی از نقش تصویر ابداعی و
تصویر رایج  -به اصطالح ناقدان معاصر نیمه مرده -آگاهی ندارد» (همان)113 :
شا عران اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم تمام تشبیهات وتصویرها را برای اوّلین بار استفاده
کردهاند وحاصل ذهن خلّاق خودشان است؛ امّا شاعران پس از ایشان تمام ه ّمتشان بر این است که میان
تصویرها و عناصر شعر قدما ارتباط منطقی یا نوعی نظم عقالنی گاه همراه با استدالل برقرار کنند .در
نتیجه ،آنان تمام کوشش خود را صرف تنظیم و دستهبندی صور خیال پیشینیان خود میکنند که این
تنظیم و دستهبندی ،سبب تزاحم تصاویر میشود .این گونه است که در دیوان آنها به ندرت به یک
تصویر مادر ،یعنی تصویری که برای اوّلین بار شاعر میان عناصر آن ارتباط ذهنی برقرار کرده باشد،
برمیخوریم.
کروچه در اینباره میگوید« :چیزی که در آثار هنری کاذب یا ناقص موجب اکراه ما میشود ،این
است که با تصادم چندین حالت روحی مختلف روبرو میشویم که هماهنگی نیافته است؛ بلکه گویی
طبقه طبقه روی هم قرار گرفتهاند یا به هم در آمیخته یا با روش ناهنجار متظاهر شدهاند .سازندة این
آثار به صرف ارادة شخصی خود یک وحدت ظاهری به آنها میدهند؛ ولی برای این منظور از یک
طرح یا یک معنی مجرد یا از هیجان احساسات غیر هنری استفاده میکنند .اینها یک رشته تصوّراتی
هستند که یک یک آنها در وهلة اوّل ذی قیمت به نظر میرسنـد؛ امّـا بعــد ،میفهمیم که اشتباه
کردهایم و در برابر آنها حالت دفاعی به خود میگیریم؛ زیرا نمیبینیم که آنها زاییدة یک حالت
روحی یا اثر یک «طرح» یا نتیجة یک محرّکی باشند ،بلکه تص ّوراتی هستند که یکی بعد از دیگری و
همه با هم ظاهر میشوند بیآنکه آن آهنگ درست  -یعنی آن ندایی که از دل بر میخیزد -از آنها
شنیده شود» ()11 :1911
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 .1-1انواع تزاحم تصویری

پس از واکاوی درکتابهای بالغت و بررسی شعر شاعران مورد نظر ،برای درک کامل و همه
جانبة موضوع مورد بحث ،مفهوم تزاحم تصاویر را به دو دسته تقسیم نموده و هر قسمت به همراه
عوامل ایجاد کننده و شواهد شعری آن در ادامه خواهد آمد:
 .1-1-1تزاحم تصویر با تصویر
هرگاه شاعر،آنقدر تصویر در قالب تشبیه و استعاره به پیکرة متن تزریق کندکه به ابهام و گنگی
متن بیانجامد در این حالت میان تصاویر موجود در متن تزاحم بوجود میآید .این امر به چند دلیل در
اشعار شاعران مورد نظر پدید آمده است:
 .1-1-1-1ضعف محور عمودی قصيده

ساختار قالب قصیده به گونهای است که سبب محدودیّت محور عمودی خیال شاعران پارسی زبان
گشته است به نحوی که مجال گستردهای برای تخیّل ایشان باز نگذاشته و همین محدودیّت محور
عمودی سبب شده است که شاعران برای جبران آن به گسترش محور افقی شعر متمایل شوند .این امر
در ادبیات عرب نیز بر همین منوال است؛ یعنی اینکه شاعر برای تکمیل قصیده از توصیف اطالل و
دمن تا توصیف مرکب و وصف معشوق و ...میگذرد تا به غرض اصلی قصیده برسد« .البته عامل
اجتماعی آن را نیز نباید فراموش کرد؛ زیرا شعر از آنجا که در خدمت دربارها بوده و دربارها جز مدح
و ستایشگری از شاعران چیزی نمیخواستند ،حوزة اندیشه و تأ ّمالت شاعر محدود و یک نواخت بوده
است و هیچ گونه وحدت روحی در آن آثار مشاهده نمیشود» (کدکنی)111 :1966 ،
محدودیّت ساختار قصیده ،ایجاب میکندکه شاعران زمینة فکری و چارچوب مشخصی برای
سرایش شعر داشته باشند .برای مثال :بیشتر شاعران ،شعر خود را با وصف طبیعت و زیبایی معشوق آغاز
میکنند ،سپس به مدح ،رثا یا هر غرض اصلی دیگری که انگیزه و هدف برای سرایش قصیده است،
میپردازند .شاعران برای اینکه سخنشان از ابتذال دور بماند ،محدودیّت و تنگنای زمینة فکری و طرح
را -که باعث شده محور عمودی شعر تکراری جلوه کند -با تنوع و ابداعی که در زمینة محور افقی
خیال به وجود آوردهاند ،جبران میکنند .در نتیجه ،بیشتر قصاید شاعران مورد نظر دچار این پریشانی در
توصیف شده اند .منوچهری با تمام قدرت و ابداعی که در جهت افقی خیال از خود نشان میدهد؛ از
نظر محور عمودی شعر ،هیچ گونه تازگی و ابداعی در شعرش دیده نمیشود ،حتی اگر از نظر ترکیب
و هماهنگی و اجزای خیال مورد بررسی قرار گیرد ،تصویرهای شعری او را جز زنجیرة قافیهها و ساختار
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عمومی قصیده ،هیچ چیز دیگری به یکدیگر پیوند نمیدهد و او مجبور است که در یک قصیدة چند
بیتی از تمام لحظههای زمان غروب و شب ،نیمه شب و طلوع بگذرد و از همه جوانب طبیعت؛ ازکوه و
دشت و صحرا سخن بگوید و از همة جانوران اهلی و وحشی تصویرهایی بسازد ،تا ساختمان قصیده را
کامل کند .از آنجا که شعر منوچهری ،وصف برای وصف است ،محور عمودی برای او مطرح نبوده
است« .محور افقی در شعر منوچهری ،فشرده و متوالی است .علت این امر شاید تمرکز ابداعگریهای
شاعر بر خلق تصویرهای تازه باشد ،امّا از نظر دور نداریم که تراکم تصویرهای افقی به جهت کثرت
منابع الهام نیز میتواند باشد»(براهنی،1911 ،ج  .)61 :1سراسر دیوان منوچهری ،پر از قصایدی است که
در محور عمودی ضعف دارند .برای مثال قصیدهای با مطلع:
گیتی آراسته چون خلد مخلد

وقت بهار است و وقت ورد و مورد

(منوچهری)16 :1941 ،
اگرچه این قصیده را در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی معرفی کردهاند ،امّا شکی
نیست که غرض اصلی شاعر ،مدح بوده و مقدمّة توصیفی وی تنها پیش زمینهای برای فضاسازی بوده و
آن را به عادت همتایان تازی خود آورده است .این بخش توصیفی یا تغزّلی شامل پانزده بیت است که
تقریباً هر بیت را به وصف یکی از عناصر طبیعت اختصاص داده است ،از نرگس و الله و سوسن و
بنفشه گرفته تا بلبل و مرغ وکبک ،داد سخن میدهد.
یا قصیدة:
بزن ای تـرک آهـو چشم ،آهو از سر تیری

که باغ و راغ و کوه و دشت پر ماهست و پر شعری

(همان)191 :
محور عمودی در این قصیده ،بیش از دو یا سه بیت ادامه نمییابد ،و این نیز صرف ًا به خاطر صنعت
جمع و تقسیم تحقّق پیدا کرده است .در بیت بعد ،باغ را به مانند خیمه خاقان ،راغ را خرگه خاتون،
کوه را حجره قیصر و دشت را قبّة کسری دانسته است .و به همین منوال کلّ قصیده را به توصیف
طبیعت به صورت صنعت جمع و تقسیم سروده است .در بیت اوّل ،چند مشبه را پشت سر هم می آورد
و در بیت بعد مشبهبهها را به ترتیب ذکر میکند:
گل زرد و گل خیری و بید و باد شبگیری

ز فردوس آمدند امروز سبحان الذی اسری

یکی چون دو رخ وامق ،دوم چون دو لب عذرا

سیم چون گیسوی مریم ،چهارم چون دم عیسی
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(همان)191 :
و بدین گونه منوچهری بی آن که اندیشة خاصّی را در آنها دنبال کند تمام تالش خود را صرف
یافتن تشبیهات و رنگین نمودن سفرة توصیفات خود نموده است.
فزونی تصاویر و آرایههای بالغی در شعر دورة اندلس و نیز ظهور قالبهای شعری جدید همچون
نورّیات و روضیّات موضوعی است که مورد بحث و بررسی بسیاری از پژوهشگران و ادباء قرار گرفته
است .از این رو؛ برخی آ ن را نتیجة سطحی نگری و تقلید شاعران اندلسی و برخی آن را نوعی ابراز
خالقیّت و ثمرة رویکرد جدید ایشان به ظرفیّتهای زبانی ،گسترش واژگان شعری و متمرکز کردن
تخیّل برای جستجوی شیوههای جدید برای توصیف پدیدههای طبیعی دانستند .امیلیو گارسیا گومز

1

میگوید« :شعر ]اندلس[ به جز استثنائاتی انگشت شمار ،از نظر اندیشه بسیار فقیر است ...آنان ]شاعران-
[ مانند همتایان شرقیشان – زندانی قالبهای انعطاف ناپذیر بودند و نمیتوانستند هیچ تغییری جز ]در
زمینه[ معنا در شعر پدید آوردند .آنان میکوشیدند با بهره جستن از آرایههای بالغی در معنا نوآوری
کنند .شاعران در این میان چنان راه مبالغه پیمودند که در نهایت اشعار عربی بسیار پر آرایهای را
آفریدند(» ...مونس1326 ،م .)22 :ردّ یا تأیید هر یک از نظریههای فوق ،موضوعی خارج از چارچوب
پژوهش و فراتر از حوصلهی این اوراق است ،پس ما را همین بس که نمونة حاضر شاعران این دوره
ابن خفاجه است که در برخی از قصاید خود ،با ذکر تصاویر و تشبیهات گوناگون به تقویت محور افقی
کالم پرداخته و این در حالیست که از ضعف موجود در محور عمودی شعر خویش فارغ است:
.1
.2
.3
.4

الرعد ََيج الن َدى
َوارََتََز َ
الزه ر مت و َن الرَب
فَ َدن َر َ
ادى ِبل َقنا هزة
ع ز تَ َه َ
دام ف َعس َك َري
َخي إمام َ

الريح

َرّي َوَيدو ِبَطَ َاي
َو َدرَه َم ال َقطر بطو َن البطَاح
تال ِبجلرد املَذاكي م َراح
َواخ َ
الباح
صدر َ
َج ّد َوج ّد ملء َ

(ابنخفاجه)11 :1411 ،
(ترجمه .1 :رعد بانگ برآورد حال آنکـه بـوی عطر را در فضـا می پیچانـد و مـرکب بـادها را به جریان در
میآورد .2 .شکوفهها ،گستره تپهها را دینار گون نمود و قطرههای باران همچون درهمهای درخشان برگسترة
رودخانه گسترد .9 .شرافت و سرفرازی – مراد :پادشاه  -میخرامید حال آنکه نیزه را میلرزاند و سوار بر اسب
پر نشاط و قوی بود .4 .او بهترین پیشوا است که چه در بخت و اقبال و چه در تالش در اوج قلّه است).
. Emilio Garcia Gamez.
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شاعر تمام مظاهر زیبای طبیعت را به کار میگیرد تا شادی خود را از این واقعه نشان دهد آنچنان
که بازگشت أبی امیه به این منصب را به واالیی و آشکاری برآمدن صبح میداند و با توصیفاتی چند از
رعد و برق و به دنبال آن ریزش باران الهی و روئیدن شکوفههای رنگارنگ گویی میخواهد بگوید

که با وجود او زمین و زمان را رحمت الهی در برخواهد گرفت.
نمونة دیگر ضعف محور عمودی در شعر ابن خفاجه قصیده «نارالقری» اوست ،آنجا که میگوید:
اءها
ََ .1ح َراء َ
انز َعت الر َ
يح ر َد َ
 .2قد البَت ،فَ تَ َذ َهبت ،فَ َکأن َها،

اء ِبَنكب
اَحَت
َوهنا َوز َ
الس َم َ
َ
لسکون َش ّر شرارَهاَ ،ل تل َهب

(همان)42 :
(ترجمه .1 :آتشی سرخ گون که با باد شبانگاه درکشاکش بود و اوج شعلههایش آسمان را فرا گرفته و فضا را
بر ستارگان تنگ کرده بود .2.شعلههای برافروختهاش طالگون مینمود و ازشدت لهیب زبانههایش گویی که
درحالت سکون بود).

شاعر به مانند همتای فارسیگوی خویش ،انبوهی از تصاویر و تشبیهات را در قامت این قصیده
گنجانده است .از توصیف زاللی آب چشمه که گویی بر او لبخند میزند ،و درخشش و جوشش آب
سبب می شود که شاعر آن را ترکیبی از طال و نقره بداند ،سپس خیمه بر افراشتن در میان کوههای سر
بر افالک کشیده و در دامن دشتی سرسبز و نهایتاً اینکه با فرا رسیدن شب آتشی بر افروخته و سپس به
توصیف آن میپردازد .بررسی این گونه قصاید به صورت تک بیت میتواند ،ادعایی برای تبحّر و
مهارت باالی شاعر در تصویر پردازی باشد ،امّا وقتی آغاز تا پایان قصیده را چیزی جز همین تصاویر و
اوصاف خیالی پوشش نمیدهد ،بیدرنگ ضعف در محور عمودی قصیده و پوشالی بودن چارچوب
آن به آسانی رخ مینمایاند.
 .1-1-1-1صبغة اشرافيت

« شعر فارسی از آغاز پیداش خود ،از پشتیبانی دربارها برخوردار بود؛ لذا شاعران به چند دلیل همواره
میکوشیدند تصویرهای شعری خود را از عناصر زندگی اشرافی برگزینند :نخست اینکه سخن گفتن
از چیزهایی که در دسترس تودة مردم نبود به شعر آنان جنبة افسانهای و اسطورهای میداد و صور خیال
آن را برای مردم تازه و دست نیافتنی میکرد .نکتة دیگر اینکه ظاهراً در ضمیر شاعران چنین مترسّم
شده بوده است که زندگی مردم عادی ارزشی ندارد و عناصر و اجزای آن ،چنان پایدار نیست که الیق
ثبت شدن در شعر باشد» (کدکنی.)213-231 :1966 ،
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در شعر شاعران قرن پنجم ،به طور عام ،و دو شاعر مورد بحث ،به طور اخص ،تصویر برای القاء
معانی ذهنی نیست؛ بلکه نوعی تزیین به حساب میآید که این جنبة تزیینی شعر سبب شده است که
کوشش شاعران این دوره هر چه بیشتر به جمع آوری و در کنار هم چیدن تصویرها منجر شود و
آزمندی بر تزیین شعر از این رهگذر ،مسأله تزاحم در صور خیال را به وجودآورد.
آشنایی منوچهری با شاعران خراسان و درآمیختنش با زندگی پر تجمّل دستگاه پادشاهی غزنه بر
توصیفات و آفرینش هنری وی تأثیر بسیار گذاشت .بعد از ورود شاعر به دربار غزنوی،کوشش او
همواره بر این قرار گرفت که برای هر عنصری از عناصر طبیعت ،معادلی از زندگی اشرافی بیابد .و
سپس آن را در توصیفات خود ذکرکند .بسیاری از مشبهبههای منوچهری ،سیمین یا زرّین است و گاه
مرواریدگون و شاهوار.
«بدون تردید آنچه ما از نمودهای زندگی پر تجمّل و اشرافی دستگاه غزنه میدانیم ،بخشی از
سازه های توانمند شعر منوچهری را تشکیل داده است  .طبیعی است که شاعر مدیحه سرای درباری،
پس از آنکه خود را در این تجمّالت غرق می بیند؛ همواره آستین را پر بیضه عنصر پندارد و دامن
بادام بن را پر لؤلؤ فاخر تصوّر کند و دهها تصویر دیگر بیاورد مانند تشبیه هالل به دستاور نجن دو سر
باز کردهای از زر مغربی و امثال آن» (امامی.)26 :1961 ،
چونکه زرین قدحی در کف سیمین صنمی

یا درخشنــده چـــــراغی به میـــــان پرنا
(منوچهری)1 :1941 ،

و:
نــرگس بــه ســان کفــه ســیمین ترازویســت

چــون زرّ جعفــری بــه میــانش در افکن ـی
(همان)123 :

شاعر در این ابیات ،گل نرگس را به اشیائی تشبیه میکند که این وسایل را تنها در زنــدگی اشرافی
میتوان جست .یک بار به قدح زرین که در دستی سیمین باشد و بار دیگر به سکة طالیی که در کفه
ترازویی سیمین نهاده باشند .توصیف بعدی توصیفی رؤیاییست که نمونة آن را تنها در دربار پادشاهان
میتوان دید .نرگس به حوریانی مشابه است که طبقهای سیمین برسر نهاده اند و روی هر طبق جامی
طالیی از زر ناب گذاشتهاند.
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بیشک ،ابن خفاجه نیز به سان منوچهری از حضور در دربار یا زندگی در رفاه تأثیر پذیرفته و
انعکاس آن را در شعر وی میتوان مشاهده کرد .از جمله دالیل اثبات این ادعا؛ این گفتة ابن ابار است
که« ابن خفاجه در شمار شاعران ی بوده که به دربار تمیم بن معز بن بادیس ،پنجمین امیر بنی زیری پناه
بردند» (ابن ابار ،1369 ،ج.)22 :2
به هر حال؛ کاوش در اشعار ابن خفاجه ما را به نمونههایی از اشارات وی به زیور آالت و اسباب
عشرت میرساند که عوامل مذکور در بروز این پدیده بی تأثیر نبوده است  .برای مثال شاعر در جایی
می گوید:

الزهر متو َن الرَب
فَ َدن َر َ

ره َم ال َقطر بطو َن البطَاح
َو َد َ

(ابن خفاجه)11 :1411 ،
(ترجمه :شکوفهها  ،گستره تپهها را دینار گون نمود وقطرههای باران همانند درهمهای درخشان بر بستر فارخ
رودخانه گسترد).

و یا در قصیدهای دیگر که در آن به توصیف باغی سر سبز پرداخته میگوید:
الصبا
ب َ
َوتَ ن َدى ِبا ف َم َه ّ

رج َدة أَمث ََرت ِبلذ َهب
َزبَ َ

(همان)22 :
(ترجمه :و درختی که همچون یاقوتی سبز رنگ در گذر باد صبا ایستاده بود و نمناک شده نارنجهای طالگون
بر شاخسار داشت).

پر واضح است که تشبیهات دقیق ابن خفاجه در ابیات مذکور ،نشان از آشنایی وی با هر دو طرف
تشبیه و مخصوصاً مشبهبه دارد .لذا؛ میتوان استفادة شاعر از این گونه موارد و نزدیکی ذهنی آنها را به

او دلیلی بر مقاربت واقعی و در دسترس قرار داشتن آنها دانست.
 .3-1-1-1تصویرگرایی شاعران

تصویر یا ایماژ 1از جمله اصطالحات پرکاربرد در حوزه زیبایی شناسی و نقد ادبی به شمار میرود و به
جهت ابهام و پیچیدگی خاص موجود در آن ،تعاریف متعدّدی برای آن ذکر شده است .ایماژ در
لغتنامه به « شبیه ،کپی ،مجسمه ،هیئت ،بازتاب ،بینش ،تصویر ذهنی و( »...آریانپور )112 :1911،معنا
شده است ،یا چنانکه سی دی لویس1312 -1314( 2م) ،شاعر انگلیسی گفته است« :ایماژ تصویری
1
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است که شاعر آن را به وسیلة کلمات میسازد» (میرصادقی .)12-16 :1961 ،در تعریف دیگر ،چنین
آمده است که «صور خیال یا ایماژها 1آثاری هستند ،ذهنی یا شباهت قابل رؤیتی که به وسیلة کلمه،
عبارت یا جملة نویسنده یا شاعر ساخته میشوند ،تا تجربة حسی او به ذهن خواننده یا شنونده منتقل
شود»( .صرفی )113 :1911 ،نکتة قابل توجّه اینکه این اختالف نظر در تعریف و ترجمة اصطالحی آن
نیز جاری است .برخی از مترجمان و عالمان علم بالغت ،از واژة «ایمـاژ» استفاده کردهاند ،برخی دیگر
همچون شفیعی کدکنی معادل «خیال» (کدکنی )11 :1966 ،و در نهایت جمعی «تصویر» را به عنوان
معادل و معنای دقیق آن برگزیدهاند.
به هر تقدیر؛ شعر دو شاعر مورد نظر مجموعهای از توصیفها و تصاویریی است که باید زیبایی
آنها را مرهون الهام از طبیعت بدانیم که در آن جز ترسیم دقیق چهرة طبیعت ،شاعران قصد هنری
دیگری ندارند« .اینگونه تصاویر طبیعت گاه به طور ترکیبی در ضمن قصاید ترسیم میشود و گاه جنبة
روایی و وصف قصهوار دارد و در این وصفهای قصهوار اگرچه تنوّع کمتر دیده میشود ،اما حرکت
و حیات بیشتر است .برای مثال بعضی قصـاید منـوچهری کـه در آن به طـور روایی بـه وصف طبیعت
میپردازد و نمونة دقیق آن را باید در مسمّطهای او جستجو کرد»(همان.)913 :
این توصیفها سبب به کار گرفتن تشبیهات و استعارههای فراوان و متعدّد میشود که در نهایت
گاهی به تزاحم تصویر منجر میشود .نکتة جالب توجّه اینکه روند این تصویرسازی گاه به گونهای
پیش میرود که توصیفات پیدرپی جزء آرایه محسوب میشود؛ زیرا «بهترین تصویر شبیه ترین آن به
نقّاشی است و لزوماً تصویر باید مرکّب باشد تا از شمولیّت اجزای تابلوی نقّاشی برخوردار شود» (نک:
طاهری نیا ،)141-141 :1912 ،در نتیجه به کار گرفتن تشبیهات و استعارهها و ترکیب تصاویر در اینجا
بیش از آن که تزاحم تصاویر باشد به معنای هنر تلفیق تصاویر است .بنظر شوقی ضیف« :اعراب شعر را
بدینگونه که ما امروز تجربة انسانی میخوانیم ،نمیدانستند تا شعر را به یک موضوع خاص اختصاص
دهند ،بلکه ایشان به همین اندازه که ابیات پیرامون معنی اصلی گردش کند ،بسنده کرده بـودند ،بی
آنکه خود را در آن متمرکز کنند ،و بیآنکه احساس کنند که آنها یک اثر عاطفی میآفرینند که
باید به گونة تجربهای کامل نمودار شود...آنان هرگز به تجربة شعری نمیاندیشیدند و برای شاعر همین
بسنده بود که با ابیات خود پیرامون موضوع گردش کند و بدینگونه بیشتر شعرها خاطرههایی گذرا
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هستند که به حدّ تجربة شعری کامل نمیرسید و منشأ آن این است که شاعران در احساسات و
اندیشههای جزئی غرق میشدند و کمتر متوجّه این نکته بودند که شعر ،گذشته از وحدت موسیقی باید
وحدت دیگری نیز داشته باشد»(ضیف.)123 :1326 ،
منوچهری به شاعران ایماژیست شبیه است که میگویند تصویر باید ارزش مستقل داشته باشد ،بی
آنکه رمز یا نکتهای در ورای آن نهفته باشد« .تصویر در شعر منوچهری ارزش اصالی دارد و جنبة
القایی ندارد ،یعنی شاعر تصویر را فقط به عنوان اینکه تصویری در شعر آورده باشد میآورد نه اینکه
تصویر را وسیلة انتقال اندیشه یا عاطفه کرده باشد و از این باب بیشباهت به شاعران ایماژیست نیست»
(طاهری نیا.)111 :1912 ،
به نظر می رسد که دلیل این امر پیروی منوچهری از شاعران عرب باشد ،چرا که فضای صحرا گونگی
قصیدة جاهلی همه چیز را در خود میگنجاند .برای مثال قصیدهای با این مطلع:
نرگس به سان چرخ به شش پرّ،آسیاست

آن چرخ آسیاکه ستون زمرّدین کنی

(منوچهری)191 :1941 ،
یا:
آن قطــــرة بــاران کــه چکــد از بــر اللــه

گردد طرف الله از آن باران بـه نگـار

پنــداری تبخالــه خــردک بدمیــده ســت

برگـــــــرد عقیــق دو لــب دلبـــــــــر

عیّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ارهمان)91 :
تشبیهاتی که منوچهری در این قصاید به کار برده است؛ در اغلب موارد ،بکر و حاصل تأمّل خود
در پدیدههای طبیعت است .منوچهری ،عالقة خاصّی به پیدا کردن تشبیهات مادر دارد .در یکی از این
قصاید منوچهری بارها قطرة باران را از دیدگاههای گوناگون از نظر گذرانده و هر بیت تشبیهی متفاوت
و نو از قطرة باران است؛ تا آنجا که این تصویرگرایی منجر به ازدحام معانی در این قصاید شده است.
ابن خفاجه نیز از جمله شاعرانی است که در تصویرگری و خیال پردازی که نشأت گرفته از طبیعت
سرزمینش بود دست به تجدید و نـوآوری زد .وی که روح و جـانش ،سـرشار از زیبایی محیط
زندگیاش شده بود ،برآن شد تا این زیبایی معنوی را در جلوههای گوناگون زیبایی لفظی بنمایاند.
بدین ترتیب اسالیب زیبا و رنگها و مظاهر درخشان را برگرفت و آن را با آرایة بدیع و مجاز و
تشبیهات بسیار آراست .در نتیجه؛ ابن خفاجه را با لقب «شاعر طبیعت»که نشان از توصیفات بیشمار
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وی از طبیعت اندلس دارد میتوان در شمار شاعران تصویرگرا ،گنجاند .ابن خفاجه در تصویرگری
خود از همة عناصر بیانی ،بهویژه تشبیه ،بهرة فراوانی برده است به طوریکه میتوان گفت :تقریباً هیچ
بیتی از اشعار او از این گونه تصاویر بیانی زیبا خالی نیست.
علیرغم اینکه هر یک از قصاید ابن خفاجه ،خود نمونهای بارز از فن تصویرگری و وصف
اوست ،امّا شاید بهترین نمونة آن؛ قصیدة معروف وی در توصیف کوه باشدکه از بهترین سرودههای او
به شمار می رود .شاعر در این قصیده سعی کرده احساس درونی خود را از زبان طبیعت(کوه) بازگو
کند به طوریکه تصویرگری او در این زمینه مانند یک تابلوی نقاشی به نظر می رسد:
ِب

َ .1و أر َع َ َم اح الذ َؤابَ
 .2يَس د َم َه ب ال ريح َع ک ّل َوج َه
َ .3وق ور َعل َ َه ر ال َف ة کأن

يطَ اول أَعنَ

َو يَ

ز َحم لَ

ا َن الس

ي ش

ار

ماء ب َ

هب ِبملَنَاک

ب

الع َواق ب
َ َو َ
ال اَللَي ال ي َف ّک ر ف َ

(ابن خفاجه)31 :1411 ،

(ترجمه .1 :و کوهی را دیدم که در بلندی بر آسمان شانه میسایید .2.و مانع وزش باد میشد و حتی با
شانههایش مزاحم ستارگان آسمان میشد .9.آن چنان صبورانه بر پشت بیابان ایستاده که انسان گمان
میکند در تاریکی شب به عواقب کار خود می اندیشد).
چنان که مالحظه میشود ،ابن خفاجه در این ابیات از تصاویر و تشبیهات بسیاری بهره جسته تا بتواند به
کوه به عنوان پدیدهای بی جان ،روح و حیات انسانی ببخشد که قدرت نطق و اندیشه و بیان دارد.
 .1-1-1تزاحم تصویر با موضوع
 .1-1-1-1عدم آگاهی شاعر به موضوع وصف خود

اینگونه تصاویر در دیوان منوچهری به وفور دیده میشود که بی توجهی وی به عناصر وصف،
سبب ایجاد تزاحم در تصویر شده است و در نهایت گاهی به تضاد میان تصاویر منجر شده است .به
عنوان مثال:
بیابان چناان اخت و چناان ا

ک ا و خااارا د اشااد هاای

ز بــادش خــون همــی بفســرد در تــن

کــه بــادش داشــت طبــع زهــر قاتــل

ز یخ گشته شم ها همچا
همی بگداخت با

ایمی

ادادر بیاباان

اخ ا

طبــق هــا ،بــر ســر زریــن مراجــل
ت ا گیتاای باشاادش بیمااارس ا
(منوچهری)61: 1941 ،
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ابیات مذکور ،توصیف بیابانی سرد است که باد سردش خون را در بدن میخشکاند ،بیابانی که انبوه یخ
همچون طبقهای نقرهفام برهم انباشته گشته است در حالی که آنچه دربارة بیابان در باور عام نقش
بسته لهیب گرمای آن است و سوز عطش آن .عالوه بر این؛ در بیت دیگر و بالفاصه پس از توصیف
سوز سرما ،برف نشسته بر دامان بیابان را در حال گداختن توصیف میکند .این خود نمونهای شفاف و
رسا از تزاحم حاصل از تضاد میان تصاویر است.
یا در قصیده زیر شاعر پدیدههای گوناگون طبیعت را چنان با هم در میآمیزد و توصیف میکند که
شعر را دچار تزاحم تصویر و پیچیدگی غرض اصلی میکند:
نشســــتم بــــر آن ناقــــه آل پیکــــر

فکنــدم بــر او نطــع و دلــو و مصــلی

بهــر جانــب از بــرف بــر کــوه صــدی

به هر گوشه از میغ ،بـر کـوه و صـلی

جــدی هــم بکــردارة چشــم رنگــی

ســـها هـــم بکـــردارة چشـــم نملـــی

مــه صــبحگاهی چنــان قــرن ثــوری

مــه منکســف همچنــان ســم بغلــی

شـــده زهـــره ماننـــد یـــاقوت ســـرخ

شــده مشــتری همچــو بیجــاده لعلــی
(منوچهری)141 :1941 ،

.

شاعر ،سوار بر شتر ،تدارک سفر به بیابانی را می بیند که برف کوههای آن را پوشانده و هوایش

نیز ابری است .اما با این وجود ستارگانی چون جدی و سها  -که در کوچکی به مورچه تشبیه شده
است -نیز در این آسمان ابری دیده میشوند .بالفاصله در بیت بعد از مه صبحگاهی سخن می گوید که
روی ماه را پوشانده و در بیت دیگر درخشش بی نظیر زهره و مشتری را توصیف میکند؛ گویی شاعر
فراموش میکند که تا کنون آسمان صبحگاهی مه اندود را وصف کرده است.
روة» (سیر شبانه در پوستین) شبی ظلمانی و ماجرای
 ابن خفاجه در قصیدهای با عنوان«يَسری ف فَ َرویارویی خود با یک گرگ را توصیف میکند .وی در این قصیده تصاویر متضادی را به کار برده که
میتوان از آنها به عنوان تزاحم تصاویر در شعر وی تعبیر کرد:
.1ف َم َف

َازة ،ال َن

م ف َلمائ َه

ا

عری ِبَ اَ ،و کأن َه ا
.2تَ تَله ب ال ّ َ

يَس
ف َک

ا َدوار

ريَ ،وال فَلَ
ك ِبَ
ّ
ف َزن ّي ال د َج  ،دينَ

ار

(ابنخفاجه)111 :1411،
(ترجمه .1 :راه خود را در بیابانی تاریک می پیمود که هیچ سپهری در آسمان آن در گردش نبود.2 .
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ستاره شباهنگ درآسمان آن شب برافروخته بود؛ همچون دیناری در دست یک سیاه زنگی).
شاعر در این جا ابتدا از شبی سخن میگوید که در آسمان آن هیچ ستاره ای نیست ،اما بالفاصله در
بیت بعد ستارة شباهنگ را توصیف میکند که در آسمان تاریک بیابان همچون دیناری در دست یک
زنگی می درخشد .در جایی دیگر از همین قصیده میگوید:
اءَ ،ل تق َدح ِب ا
 .1فَ َع َ وت ف َلم َ
َ .2وَرفل ت ف خلَ ع َعل م َ ال د َج

ّإال لمقلَت

و ََبس

عق َدت َلَ ا ،م

يَ ،انر
أن م ،أزَرار

(همان)111 :
(ترجمه :در آن شب سیاه که جز برق نگاه او (گرگ) و بیم من هیچ کورسویی نبود ،همچون شب
کوران بر زمین گام مینهادم .2 .در میان جامه سیاه شب میخرامیدم و درخشش ستارگان همچون
دکمههایی بر این جامة قیرگون بود).
همانطورکه مالحظه میشود ،شاعر در بیت نخست ادّعا میکند که در آن شب ظلمانی جز برق چشمان
گرگ هیچ نور دیگری نبود ،حال آن که در بیت بعد ستارگان درخشان آن شب را به دکمة لباس تشبیه
میکند.
 .1-1-1-1عدم تناسب تصویر با زمينههای موضوعی و عاطفی

پیش از این گفته شد که ناهماهنگی گاه میان تصاویر و موضوع است« .در بحث از ناهماهنگی تصویر با
موضوع و عاطفه ،گذشته از تناسب عناصر سازندة تصویر ،تناسب نوع تصویر با زمینههای موضوعی و
عاطفی نیز قابل بحث است» (پورنامداریان.)233 :1914 ،
از جمله ویژگیهای وصف در دورة اندلس ،امتزاج طبیعت با دیگر اغراض شعری است .وصف
این دوره با ویژگیهایی چون فراوانی کاربرد صور خیال ،رمزگرایی ،تشخیص ،روی آوردن به امتزاج
وصف با دیگر اغراض شعری از سایر دورهها ممتاز است .در این میان گاه شاعر تصویر را برای
موضوعی مخالف بهکار میبرد که این خود یکی از موارد تزاحم تصاویر؛ یعنی تضاد تصویر با موضوع
است .برای نمونه ابن خفاجة اندلسی در یکی از قصاید خود ،جلوههایی از طبیعت همچون؛ باغ ،جریان
رود ،شاخه لرزان را که اغلب نشان از شادی ،سرزندگی و پویایی است برای رثاء و مصیبت به کار برده
است:

 .1ف ک

ّل َاند من

ك َروض ثن
َ

.2لک ّل َش ص ه ّزة ال ص

اء

الن َدی

ك َج د َول َم اء
َو بک ّل َخ ّد من َ
غ ب الب َک اء و رن املک اء
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(ابن خفاجه)16 :1411 ،
ترجمه .1( :در هر انجمنی یاد و نام تو بر سر زبانها جاری است و بر هر گونهای جویبار آبی (استعاره از
اشک) در مصیبت تو روان است .2.هر شخصی هم چون شاخه ای نرم و تازه در مصیبت تو میلرزد و
میگرید ومینالد).
منوچهری نیز در جایی که به وصف بهار میپردازد ،توصیفات خود را با لحنی افسرده و کلمات نا
متناسب با فضای شاد و دل پذیر بهار بیان می کند:
رفــت ســرما و بهارآمــد چــون طاووســی

به سوی روضه بـرون آمـده هـر محبوسـی

هر زمان نوحه کند فاخته ،چون نوحه گری

هر زمان کبک همی تازد ،چون جاسوسی

(منوچهری)121 :1941 ،
آن گونه که مالحظه میشود؛ استفاده ازکلماتی مانند نوحه ،نوحهگری ،محبوسی و استفاده از
مصوِّتهای بلند  -با اوزان سنگین و مطنطن و مصوّتهای کوتاه با اوزان شاد و طرب انگیز متناسب
است  -مانند حرف «ی» در آخر هر مصراع سبب ناهم خوانی میان لحن و فضای نوید بخش بهار شده
است.
 .3نتيجه

تزاحم تصاویر در سادهترین تعریف :نتیجة توصیفات ناهمگون و متعدّد برگرفته از طبیعت در یک شعر
است  .این پدیده در اشعار ابن خفاجه اندلسی و منوچهری دامغانی بعنوان نمایندگان شعر وصف در
ادبیّات عربی و فارسی به دو گونة زیر نمود یافت:
 -1تزاحم تصویر با تصویر  -2تزاحم تصویر با موضوع
پژوهش در تاریخچة زندگانی این دو شاعر ،همراه با بررسی و تحلیل بالغی آثار و عناصر موجود
در اشعار ایشان حاکی از آن است که بروز هریک از انواع تزاحم در شعر ایشان مدلول عوامل مشترکی
است؛ بدین ترتیب که؛ عوامل ایجاد کنندة نوع اوّل تزاحم– یعنی تزاحم تصاویر با یکدیگر -عبارتند
از :ضعف در محورعمودی قصیده ،صبغة اشرافیت و در نهایت تصویرگرا بودن شاعران ،سپس نوع
دوّم آن– یعنی تزاحم تصویر با موضوع -ناشی از عواملی همچون :عدم آگاهی شاعر به موضوع
وصف خود و عدم تناسب تصویر با زمینههای موضوعی و عاطفی آنان است .بدین ترتیب؛ اینکه شاعر
ت
بخواهد ضعف موجود در محور عمودی قصیده را با توسّل به توصیفات و تصاویرِ مازاد بر ظرفیّ ِ
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ل فضای ذهنی شاعر از زندگی درباری،
قالب شعری جبران کند ،تأثیر پذیری فکری ،ادبی ،و درک ّ
تمایل ذاتی شاعر به تصویرسازی و الگوبردای از مظاهر طبیعت ،عدم توجّه شاعر به موضوع وصف
خود یا ناسازگاری میان جلوههای توصیفی وی ،و نیز عدم توافق و تفاهم میان موضوع قصیده با
تصاویری که شاعر برای غنای شعر خود ارائه میدهد ،همة اینها عوامل در کنار عوامل دیگری،
همچون تقلید صرف شاعران این دوره از وصفیّات و مضامین شعری پیشینیان و نیز ناتوانی شاعر از
داشتن تجربههای شعری مستقل وخلق تصویرهای مادر ،موجب بروز گونهای از اختالل در تصاویر
شعری یا پدیدهای با نام «تزاحم تصویری» ،در شعر شاعران این دوره و بخصوص ابن خفاجه و
منوچهری دامغانی شد .با این همه؛ از نظر دور نداریم که تزاحم تصویر در صورتی که مبتنی بر تقلید و
موجب ابهام و پیچیدگی معنا شود از مؤلفههای انحطاط و جمود شعر تلقّی میشود .لیکن کاربرد
هنرمندانه تصاویر در شعر و خصوصاً در یک بیت ،نه تنها از قبیل تزاحم تصاویر به شمار نمیرود؛ بلکه
پیوند میان تصاویر موجود – هرچند که از حدّ معمول و مألوف افزون باشد – بر عمق و غنای بالغی اثر
افزوده و تأثیری مثبت در ارزیابی ناقدان خواهد داشت.
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تراکم الصور الب غيّ ف شعر املنوت هري الدام اين واب خفاج األندلسي
1
(دراس مقارن )

نو ر

عباسي2

طالب دكتوراه يف فرع اللغة العربية وآداهبا ،جاؤعة مسنان ،انران

اهرينيا3

عليِبقر
أستاذ يف اسم اللغة العربية وآداهبا ،جاؤعة طهران ،انران

صادقيزاده4

فا م
ؤاجستية يف فرع اللغة العربية وآداهبا ،جاؤعة بوعلي سينا ،مهدان ،انران

املل ّ ص
أا .األبيات الشعرنّة .أبرز
تراكم الصور البياغية ري ظاررة أدبيّة تنجم عن سعى الشاعر لتكدن ،ورصف الصور البياغيّة يف ّ
الظهور هلذه الظاررة اد واع يف أواخر القرن الرابع اهلجري وأوائ .القرن اخلاؤ ،اهلجري واد ُعرفت كإحدى األسباب الرئيسة
للمحاكاة وعدم اإلبداع يف شعرالشعراء املنتمني إىل رذا الطور .ؤن مجلة رنناء الشعراء الذنن ميكن الدراسة والتطبيق يف شعررم
مها املنوتشهري الداؤغاين يف األدب الفارسي وابن خفاجة األسدلسي يف األدب العريب .ؤا نروم إليه رذا البحث؛ رو دراسة شعر
ظ .رؤنة حتليلية –
رذنن الشاعرنن واستخراج عواؤ« .تراكم الصور» و أشكاهلا املوجودة يف شعرمها،
ّ
وستتم رذه العمليّة يف ّ
توص .إليه رذا البحث رو أ ّن؛ ظاررة تراكم الصور البياغية بنوعيها:
تطبيقية ابناستناد إىل املدرسة اإلؤرنكية لألدب املقارن .مما ّ
ِ
الصور» و«التنااض بني الصورة واملوضوع» تنشأ ؤن عدة عواؤ.؛ ؤنها :الضعف يف عمود الشعر ،الطابع
«التنااض بني ُ
ِ
التناسق بني الصور
األرستواراطي للشاعر و التصونرنة عند الشاعر ،وکذلک عدم استباه الشاعر إلی ؤوضوع الوصف ،وأخيا ً عدم
واملضمون واألجواء العاطفية للقصيدة.
الکلمات ال ّدليلي  :تزاحم الصور البياغية ،التصونرنة ،عمود الشعر ،املنوچهري ،ابن خفاجة.
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