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  چكيده

 بـه  ديدنـد مـي   كـه  آنچنـان  و بودنـد  طبيعت شاهد خود چون و گرفتند مي طبيعت از را شعري تصاوير ،اولٔدوره شاعران
 بصـورت  تصويرسـازي  يعني ؛ بود طبيعي نيز تصاويرشان خلق ٔنحوه پرداختند؛مي تصاوير خلق به خود خيال توانايي تناسبِ
 در پويـايي  و تحرك آن و شودمي مشاهده نيز ديگري ٔجنبه زيبايي، بر عالوه تصاوير اين در بود، تفصيلي تشبيه هم آن تشبيه،
 خصوصـيات  دادن يـا  ومتحـرك  پويـا ي هافعل از استفاده: قبيل از نيز ديگري عوامل مستقيم، يتجربه بر عالوه .است تصاوير
 از فراتـر  بسـيار  را پـا  موالنـا . آورد مـي  وجود به متحرك و پويا تصاوير  ،انسان به آن اجزاي تشبيه و طبيعت اجزاي به انساني

 جهان در او نظر از گويي و برده هاپديده عمق به را خود نگاه تصوير، درآفرينش و نهاده گرا طبيعت شاعران ديگر و منوچهري
 سراسـر  در تحرّك و پويايي كه- مثنوي در دليل همين به.است زنده چيز همه و ندارد وجود جان بي چيز هيچ معنوي و مادي
 توجه جالب ينكته .دارد مي وا تحير به را انسان كه است شده استفاده گسترده آنچنان انساني خصوصيات از -زندمي موج آن،
 نيستند هاانسان مخصوص كه هم افعالي ،آفريند مي زنده تصاوير و انسانهاست ٔويژه كه افعالي بر عالوه مثنوي در كه است اين
 رفتـه  كـار  بـه » كـالم « انتزاعي امر براي كه» روييدن«  مانند ،اند رفته كار به تصويرسازي در هستند زندگي و پويايي ٔنشانه ولي
  .است

 زيـرا  اسـت؛  »تصاوير ماهيت در تضاد وجود« دارد ريثّؤم نقش تصاوير بودن متحرّك و زنده و پويايي در كه ديگري عامل
 اين كه است متضاد اجزاي آمدن رهگذر از وخاصي است  أمبد با شيء يك نسبت دگرگونيِ فيزيكي و فلسفي نظر از حركت«

  » .شود مي احساس دگرگوني
 از بيشـتر  كـه  اسـت  تشـبيه  -دارد تصـاوير  بـر  دائمي حاكميت كه -خيال صور نظر از تصاوير، پويايي در ديگر ثرمؤ عامل
در شـعر  . باشـد  شـده  استفاده مناسب قيود و افعال از كه آن شرط به ثراستٔمو تصاوير پويايي و تحرّك بر اسميي هااستعاره

 در، تـرين چيزهـا گرفتـه شـده اسـت      ارزش موالنا تصاويري كه موادش از طبيعت و زندگي عادي مردم حتّي كوچكترين و بي
  .شود سطح وسيعي ديده مي

  حركت ،تشبيه تضاد، تشخيص، تفصيلي، تشبيه طبيعت، تصاوير، وپويايي تحرك :كليدي واژگان

  مثنوي تصاوير در پويايي و حركت
 خـود  اشـعار  در شـاعران  كـه  تصاويري ،دريِ فارسي شعر  آغازيني هادوره در موجود اشعار و قرائن به توجه با
 فرخـي  و منـوچهري  ديوان در چنانكه ،بود زندگيشان محيط و طبيعت از آنها مستقيم يتجربه حاصل كردندمي خلق

 .ديد توانمي وكسايي رودكي از مانده بازي هاشعر در آنها از قبل و سيستاني
  كـه  چنـان  وآن بودنـد  طبيعـت  شـاهد  خـود  چـون  و گرفتندمي طبيعت از را ويرشعري تصا دوره اين در شاعران

 ؛يعنـي  بـود  طبيعـي  نيـز  تصاويرشان خلق ٔنحوه پرداختند؛مي تصاوير خلق به خود خيال توانايي تناسبِ به ديدند مي
 .بود تفصيلي تشبيه هم آن تشبيه، بصورت تصويرسازي

 زيبـاتر  نيـز  طبيعـت  خـود  تصويراز كه كندمي تصويرسازي شاعر،آنچنان تفصيلي،تخيل تشبيهً مخصوصا تشبيه در
 اسـت  تصـاوير  در پويـايي  و تحـرك  وآن شودمي مشاهده نيز ديگري ٔجنبه زيبايي بر عالوه تصاوير اين در .شود مي

 نظـر  از چيـزي  بـه  را چيـزي  كـه  نيسـت  اين تصاوير در حركت از منظور و است طبيعت الينفك جزء حركت ؛زيرا
 حركت و بودن زنده ،تصوير يك در كه جهت اين از بيشتر بلكه كنيم، تشبيه )باشد حركت شبه وجه( داشتن حركت
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 قـرن  شـاعر  »مـروزي  كسايي« شعر اين مانند باشد، ديگري چيز شاعر نظر مورد شبه وجه گرچه كند؛ جلوه پويايي و
  :باران ٔقطره يدرباره چهارم

  

 كنـدعاشـقيهمـيچگونـه نگـر  نرگس
 

ـــاندر ـــژاد خلخــيصــنم آن چشمكــ  نــ
 زعفــرانآبازبشــدكســي مگــر گــويي

 

ــرد زرد انگشــت ــه و ك ــافورب ــر ك ــاد ب  1نه
 

  

 كسـي  رفتن« از ناشي حركت ولي است؛ مشترك ونرگس زعفران در كه است زردي شاعر نظر مورد شبه وجه كه
  .افزايدمي شعر پويايي به كه است»  نهادن كافور بر و كردن زرد انگشت و

 مسـتقيم،  يتجربـه  بـر  عـالوه  زيـرا  كنـد؛ مي فرق مختلف شاعران شعر در وپويايي تحرك مراتب كه است واضح
 تشـبيه  و طبيعـت  اجـزاي  بـه  انساني خصوصيات دادن با ومتحرك پوياي هافعل از استفاده: نيزازقبيل ديگري عوامل
  .آورد مي وجود به متحرك و پويا تصاوير  ،تصاوير ماهيت در تضاد وجود و انسان به آن اجزاي

  : تصاوير پويايي و تحرّك در افعال تاثير
 بـه  انسـان  هـاي كنشاو خصوصيات فعل يوسيله به ؛زيرا است زياد بسيار تصاوير پويايي و تحرّك در تاثيرافعال

 كـار  آن انجـام  بـه  انسـان  وحركـت  پويـايي  بـا  كه نماياند مي انساني همچون را آنان و شودمي منتقل طبيعت اجزاي
 همـان  بـه  اند گرفته عربي از نيزكه فارسي زبان در و ميگويند »تشخيص« عربي زبان در را خصوصيت اين .مشغولند

 گويندكـه  مـي  »پرسونيفيكيشـن « آن بـه  انگليسـي  در. انـد  كـرده  استعمال »بخشي جان« نام با گاهي و برده كار به نام
  2»است جانداران و حيوانات به انساني شخصيت و احساسات دادن يا اشيا به دادن شخصيت«

 پويـايي  گيـرد  صـورت  استعاري ياضافه صورت به يعني فعل؛ بردن كار به بدون تشخيص هاآن در كه تصاويري
  . روزگار دست ،عقل زبانِ ،دها خنجرِ: مانند برخوردارند كمتري پويايي از ويا ندارند
 افعـال  بـردن  كـار  بـه  از كه است مكنيه ٔاستعاره از اي گونه »تشخيص« تصاوير،منظورازِ پويايي بحث در براين بنا
 انتزاعـي  امـور  يـا  و حيوانـات  يـا  هاپديده و اشيا به است انساني خصوصيات بيانگر كه فعلي دادن نسبت يعني پويا؛

  .گيردمي صورت تخيل طريق از كار اين البته شود؛ مي حاصل
 و حركـت  داراي را چيـز  همـه  ،بخشـد  مـي  جنبش و حركت طبيعتِ  جان بي اشياي به تخيل طريق از كه شاعري

 طبيعت به خود توانايي و استعداد ٔاندازه به يك هر و نيست يكسان زمينه اين در شاعران توانايي البته بيند؛مي حيات
  .بخشند مي زندگي و حيات آن، اجزاي و

  ... و منوچهري و كسايي و رودكي «مانند شعرفارسي آغازين درشعرشاعران تشبيه مانند نيز تشخيص
 ماننـد  شـاعراني  پـنجم  قـرن  اواخر از ولي ،بود همراه بيشتري حركت و پويايي با اين بر بنا بود تفصيلي بصورت

  :مانند اند آورده روي آن اجماليي هاصورت به سلمان سعد مسعود
  

ــوم « ــرخ رس ــو ف ــيروي«ت ــتخرّم  افروخ
 

ــتح ــاملزف ــو ش ــافريجــان« ت  3»فرســود ك
 

  

 بـه  را هـا تصـوير  ترينزنده انگاشتن زنده موجودي چون را آنان و اشيا به بخشيدن جان: موالنا شعر در صيتشخ
 يعنـي  انـد؛ شـده  ناپـذير وجدايي رسيده كامل يگانگي به به، مشبه و مشبه تصاوير گونه اين در كندمي القا انسان ذهن
 موجـود  نظـر  مورد خصوصيات يهمه كه ايمكرده تبديل جانداري موجود به را جانبي موجودي نامحسوس، طور به

 يك كه را فشردن« فعل ،است انتزاعي امر يك كه مرگ به»  فشرد را فالني گلوي مرگ« عبارت در ؛مثال دارد را زنده
  .فشارد مي را كسي گلوي كه ايم كرده فرض انساني را آن يا) مجازي اسناد( ايم داده نسبت است انساني فعل و صفت
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 1799/      تحرك و پويايي در تصاوير مثنوي

 بيـان  در چـه  هـر  و است شده داده اسناد حقيقي غير فاعل به فعل يعني است؛ مجازي اسناد از ايشاخه تشخيص
  .شد تصويرخواهد تريزنده تصاوير شود استفاده محرّك و پويا افعال از مطلب

 شـگفتي  به را انسان كه است دقيق آنچنان بخشي، جان و تشخيص در خصوصاً مثنوي، تصاوير آفرينش در موالنا
  .داردمي وا

 است زنده جانوري يا انسان خيال، سوي يك موارد اغلب - است شاعران گراترينطبيعت كه -منوچهري شعر در
  :مرده طبيعت تصوير سوي آن در و

  

 ســحاببــودهاووعاشــق بــد معشــوقه بــاغ«
 

 1»مصــاب و مهجــور شــده عاشــق و معشــوقهخفتــه
 

 كـرده  ايجـاد  جنـبش  و حركـت   ،انسان مخصوصاً زنده، موجود با آن يمقايسه با  ،مرده طبيعت در گونه بدين او
  .است
 بـه  را خـود  نگـاه  تصـوير،  آفرينش در و نهاده گرا طبيعت شاعران ديگر و منوچهري از فراتر بسيار را پا موالنا اما
 زنـده  چيـز  همـه  و نـدارد  وجـود  جـان  بـي  چيز هيچ معنوي و مادي جهان در او نظر از گويي و برده هاپديده عمق
 گسـترده  آنچنان انساني خصوصيات از -ميزند موج آن، سراسر در وتحرّك پويايي كه- مثنوي در دليل همين به.است

  .دارد مي وا تحير به را انسان كه است شده استفاده
 انساني و عرفاني مواجيد القاي منظور به كه خود نظر مورد تصاوير ترسيم براي انساني خصوصيات تمام از موالنا

 ابر ،مثنوي در .شودنمي متبادر كس هيچ ذهن به خصوصيات اين از بعضي كه چنان آن ،است كرده استفاده بوده خود
 انسـاني   ،،زحـل )1/2113( مينالد زار انساني همچون رسول هجر از حنّانه ستون ،)4/1730( گريد مي بخشش درحال
 هشـربا يقلعـه  ،)3/4226( گشـايد مـي  لـب  فتنـه   ،)6/110( بـرد مـي  سر به الدين حسام دستبوسي هواي در كه است

 و) 1/26(.اوسـت  جـان  عشـق  كـه  اسـت  مسـتي  انسـان  طـور  كـوه   ،)6/3763( انـدازد  مي بال چاه به را ها شاهزاده
 ،)1/10( شـود مـي  عاشـق  مـي  ،)4/560( اسـت  شرمگين جهان  ،)4/560( ميكند افشاني گوهر فلك ،)1/25(ميرقصد
  ،)6/111(شكندمي را هايش قلم عطارد ،)6/111( خراشدمي را خود پاي و دست مرّيخ  ،)6/773( ميزند طبلك مرگ
  ،)6/3443( كنـد مـي  طـي  شب يك در را Ĥسمانيعرصه ماه  ،)3/4129( شودمي خندان و شنودمي را حق سخنان گُل
 مرگ  ،)4/1104( بخورند را او كه كندمي التماس حيوان آب ،)4/1104( بخورند را هاآن مردم تا كنندمي البه هاميوه

 ،)1/399( شوندمي آبستن را روح ها،تن)6/4573( جويندمي چاه از را آب دلوها  ،)4/1097( كشدمي را انسان گوش
 آسـمان   ،)1/2556( كندنمي نوحه آن براي كس هيچ و ميردمي غم ،)4/8( كندمي سپاسگزاري الدين ازحسام مثنوي
 نهـد  دل نـورش  بر كه كس آن بر برق ،)6/4161( زندمي آتش صبر جايگاه بر عشق ،)6/4008( شودمي رازها همدم

  ،)6/1579( گريـد مـي  ابـر  و خنـدد مي باغ  ،)6/4070( كندمي غمازي يوسف پيراهن ،)2/1543( خنددمي تمسخر با
  ،)1/2158( گويـد مي شهادت سنگ پاره ،)1/2109( فهمندمي سنگ و چوب ،)3/1831( بنددمي را هوي دست تقوي

 گـواهي  پـا  و دسـت   ،)5/2744( گوينـد مـي  را عاشقان حال وصف جبال  ،)1/1344( گويندمي خدا شكر برگ و بر
  ...و)  3/564( دردمي را خود يجامه صبر  ،)1/2153( دهند مي
  :مثنوي هاي» تشخيص«در انساني ياتخصوص بردكار
 غيـر  بـه  را آنهـا  و بـرده  كـار  بـه  مثنـوي  در خـود  ذهني مفاهيم بيان براي موالنا كه انساني، خصوصيات جمله از

  :هستند اينها است، داده نسبت جانداران
 جنـگ  نشسـتن،  انـداختن،  چـاه  به را كسي ،كردن البه رقصيدن، بودن، شفق بودن، ترشروي ،داشتن فرزند و نسل
 منادا بودن، مست انبان، گشودنِ شدن، چاالك كردن، را خويش كار لرزيدن، بودن، گل در پا گشادن، بر دست كردن،
 و افالطـون  داشـتن،  رخ بسـتن،  را كسـي  گـردنِ  خواسـتن،  جنبانـدن،  پرده بستن، را كسي دست دويدن، شدن، واقع
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 را كسـي  دسـت  دويدن، شدن، واقع منادا كردن، خدا شكر بخشيدن، دل، شدن خون ،شدن افالك بر بودن، جالينوس
 گريـان  خواسـتن،  بـودن،  جالينوسو افالطون داشتن، رخ بستن، را كسي گردنِ شدن، افالك بر جنباندن، پرده بستن،
 رگ انـداختن،  پـا  و دسـت  بوسـي،  دسـت  بـودن،  گريان دست، شدنِ گشوده كردن، ناله داشتن،) دست( كف بودن،
 نوشيدن، جرعه بودن، حيابي گويي،افسانه زدن، كف ،داشتن سر شدن حامله خستن، پا و دست بودن، خوش داشتن،
 حلق نشاندن، آتش بودن، عاشق رفتن، خلق، به كردن اشارت شدن، خر بر سوار بودن، راد خواستن، پوشيدن، زربفت
لب  داشـتن،  جيـب  ديـدن،  غم و شادي بودن، / شدن خندان ،)نوشتن بسيار( شكستن قلم صد كردن، الغ ،داشتن صـ 
  ياران، از آمدن نشاط در ماندن، خاموش گفتن، سخن و كردن عبارت گرفتن، را كسي گلوي ،داشتن

   مردن داشتن، شُكر چشم، داشتنخنك شدن،  شدن، مراقب شقي بودن، داشتن، بودن،گوش حريف
  داشتن كينه داشتن، دل داشتن، گلو دادن، شرح بريدن، را كسي گلوي ،)كردن تنبيه( كشيدن را كسي گوش
 گنـاه  داشـتن،  سلطه( داشتن دست بودن، راهنما خنديدن، بودن، سركش فطام، ،دريدن جامه گريستن، داشتن، وام
 بودن، همدم خنديدن، ،زدن باتگ بودن، تركتاز جستن، بردن، سود بودن، الابالي كردن،

  دهان داشتن، الحمد خواندن،، گواهي دادنخوابيدن، ،بودن آسوده ،داشتن ميل ،داشتن گلگونه
  خوردن، حيات آب آوردن، روي داشتن، بدن و تن بيدارگري، بودن، كور و كر سرگرداني ،گردن داشتن

  گرفتنِ درد و داشتن استخوان دادن، فرمان داشتن،) بغل( كنار شدن، ناالن كردن، قصه بودن، بسته دست
 بـو  نديدن، / ديدن زدن، معلّق داشتن، جبين ،)كردن نظرصرف( چيزي از شستن دست آن، شدن خرد و استخوان 

  كردن قياس ،بودن هشيار فريفتن، بودن، بنده پوشيدن، تعزيت جامه بودن، ناشي بردن،
 گوشمال ،گفتن شهادت شدن، شرمگين چيزي، كندن دريدن، چيزي، گره كردن باز دميدن، ،داشتن خشم ،بوسيدن

 شـدن  دفن خوردن، ،فهميدن كردن، غمازي داشتن، سبلت داشتن، هوش بودن، تردد در دانستن، را چيزي قدر شدن،
 نمـودن،  رخ بـودن،  ،)گُنـگ ( خُرس ،داشتن زبان ،داشتن طبل ،)گفتن سخن( گشادن لب حشر، روز در شدن زنده و

 كـردن  زه كشـتن،  ،زدن طبلـك  شدن، واقع پرسش مورد گلو، گرفتنِ داشتن، لباس و دامن نيك، قولِ گُزيدنِ شنيدن،
 رفتن، كشان دامن كردن، فرياد شناختن، را خود ٔخانه و داشتن خانه داشتن، بار و كار پوشيدن، حلّه دادن، شير كمان،

 ديـدن،  خـواب  آن، شـدنِ  بريـده  و حلق داشتنِ چيزي، گره كردن باز دميدن، داشتن، خشم ،بوسيدن بودن، شباب در
 اسرار زاييدن، خستن، پا و دست خواب، شدنِ بسته كردن، سالم داشتن، زلف بودن، هشيار بودن، عقيم  ،كردن قياس

  را، كسي دست كردن باز ماندن، منتظر پرسيدن، پرخوري، داشتن،
 آفرينـد، مـي   زنـده  تصـاوير  و انسانهاسـت  ٔويـژه  كه افعالي بر عالوه مثنوي در كه است اين توجه جالب ينكته 

 ماننـد  انـد،  رفتـه  كار به تصويرسازي در هستند زندگي و پويايي ٔنشانه ولي نيستند هاانسان مخصوص كه هم افعالي
  )1/3092( .است رفته كار به »كالم« انتزاعي امر براي كه »روييدن«

  : مانند.است شده تشبيه ترند پويا كه طبيعي اي ه پديده به  انسان تصوير، شدن پويا براي گاهي حتّي
  

 )1/2431(طـــالبي را زنو مغــــلوب ٔبــــاطنــــــا غالبـــي ار آبچـــــوزن بــــر ظــاهـــــراً
  :يا .دهد نشان آشكارتر و بيشتر را حركت و پويايي تا شده تشبيه »آب« بر»  مرد« كه

  

ــر بــودآبوابــرخــاكجهــانِ  در] خليفــه[ ــايش مظهــ ــاب بخشــ ــود وهــ  )1/2447( بــ
  :يا .است كرده تشبيه - است وحركت حيات يمايه كه -»ابر و آب« به را خليفه كه

  

ـــر ـــدان گ ـــنپلي ــدياي ــاپلي ــده  كنن
 

 )6/32(تننــدمــي كــردن پــاك بــراهــآب
 

 شـده  داده نسـبت  هـا آن بـه   تنيـدن  فعـل  و كننـدگي  پـاك  صـفت  و اسـت  كاملي هاانسان از استعاره هاآب كه
  :زير بيت در همچنين.است

  

 زدشـــمعبـــرخـــودنيـــز بخـــاري آن
 

 )3/4377(كبــد آن آســان عشقـــش از بــودگشــته



 1801/      تحرك و پويايي در تصاوير مثنوي

   نسبت او به - است زدن شمع بر را خود كه - را پروانه وكار كرده تشبيه »پروانه «به را بخارايي شخص
  .كند ايجاد تحرك پر تصويري  تا است داده

 بخشـد؛  مـي  جنـبش  و تكـاپو  اول فعل به كه آورد مي معني تكميل براي را فعلي  ،ساكن افعال كنار در نيز گاهي
  :بيت در مثالً

  

 )1/1455( اســت مانــده خــامش و گشــت مراقــبكـــاو اسـتخوانـدهچــهحـق  ،خـاك  گوش بهتا
 ايـن  اينكـه  دادن نشـان  و »مانـدن  خـامش «فعـل  اثـر  كردن خنثي براي است آمادگي و تحركينشانه كه را مراقبت
 آورده ،اسـت  الزم مراقبت براي سكون اين بلكه ؛ باشد حركت بي و ساكن كه نيست يي هاخاموشي آن از خاموشي

  .است
 جايگزين فعل اگر  ،كرد جايگزين را ديگري فعل بايد و ندارد تحرك و است ساكن نظر مورد فعل كه مواردي در
 پويـايي  تصـوير،  بـه  وسيله وبدين آورد مي را فعل آن منفي صورت  ،موضوع تناسب به  ،كند القا را سكون نيز شده
 شكل تصوير، كردن پويا براي ولي گرفته نظر در »شدن تباه« جاي به را »خون خسبيدن «زير بيت در مثال ؛ بخشد مي

  :است آورده  ،دهد مي نشان نيز را حركت و دارد مناسبت موضوع با كه را»  نخسبيدن«  يعني ؛ آن منفي
  

ــه آن ــتم ك ــيكشتس ــادونپ ــنم  م
 

 )1/212(مــنخــون نخســبد كــهندانــدمــي
ت  در د تضا وجود«دارد ثري ٔمو نقش تصاوير بودن متحرّك و وزنده پويايي در  كه ديگري عامل تصـاوير  ماهيـ« 

 اجزاي آمدن وازرهگذر خاصي است  أمبد با شيء يك نسبت گونيِ دگر فيزيكي و فلسفي نظر از حركت «است؛زيرا
   1 »ميشود احساس گوني دگر اين كه است متضاد

 آن بـه  ارزشـمند  كتـاب  اين جاي جاي در كه است شده استفاده بسيار تصاوير، خلق در متضاد عوامل از درمثنوي
  :متضادها همكاري و تركيب صورت به چه ميكنيم، برخورد

  

ــا ـــاهي ت ــابي پن ــهآني ــاهچــونگ  پن
 

 )1/1840( ســـپاه گـــردد را تـــو مـــرآتـــشوآب
  .دهند مي تشكيل را واحدي سپاه و كرده همكاري باهم هستند ومتضاد مخالف ٔماده دو كه آتش و آب

  

 هـــــاكبريـــــتوپنبـــــه پنـــــاه در
 

ــعله ــورششـ ــد ونـ ـــرس برآيـ ــابـ  )4/1877( هـ
  .گردد مي حاصل شعله هاآن همكاري از و كرده همكاري باهم هستند، متضاد كه كبريت و پنبه
  :  ازحضورمتضادها حاصل تصاويري بصورت وچه
  )5/360( او بسر دردي و خرما چون صاف او يسر صافش و افتاد عسـر درد

  

 اســتقشــرتـــوبـــه نســبت هــانطــق
 

 )5/20(  نيـك  اسـت  مغـز  هـا فهـم  ديگـر پيشليك
ــر ــك م ــودي را مالي ــرّنم ــويشس  خ

 

 )2/1823(  نـيش  بـه ارزد همـي  نوشـي چنـينكاين
  :شعر در متضادها تقابل صورت به وچه

  

 حــــورزادآنبــــرافتــــاد فقيــــه آن
 

ــدراوآتـــــش ــه آن انـــ ــادپنبـــ  )6/3958( فتـــ
  :نما متناقض صورت به چه و) 2/3476( جهان از جهانند شب و روز چـو كه بدان نيكو دل اهل ؟ دلدار كيست

  

ــر ــه ه ــدار ك ــت بي ـــوابتردراواس  خ
 

ــداريش هســــت ــوابش از بيــ ــر خــ  )1/409(بتــ
ــن ــ زي ــر هگن ــدبهت ــ نباش  ـيطـــاعت

 

ــالها ـــتس ــدين نسب ــاعتيدم ب  )6/4600( س
 زمـانايـناسـتكـاه كوه كه مكن هين

 

  )3/1314( امـان  ندهـد  را خويش حبيـبجز
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 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1802

  :تصاوير پويايي در تشبيه تأثير
ت  كه - تصاوير پويايي در ثرؤم عوامل ديگر از فارغ خيال، صور نظر از تشـبيه  -دارد تصـاوير  بـر  دائمـي  حاكميـ 
 مناسـب  قيـود  و افعـال  از كه آن شرط به است رثّؤم تصاوير پويايي و تحرّك بر اسميي هااستعاره از بيشتر كه است

 از چـه  هـر  ايـن  بـر  بنـا  ؛ دارد هـا تصـوير  پويـايي  و حركت در اي عمده سهم فعل، همين زيرا ؛ باشد شده استفاده
 پويـايي  و تحـرّك  ،تصـاوير  ميرسـيم  -است فشرده تشبيه كه - استعارهي هادوره به و شويم مي دور تشبيهي ها دوره
 امـا  هستند تشبيهات ي فشرده شكل كه برميخوريم زياديي هااستعاره به مثنوي، در اينكه با  .ميدهند دست از را خود
 زيـرا  ؛ اسـت  نشده كاسته هاآن پويايي از بودن استعاره عين ودر دارند ديگري بوي و رنگ هم مثنوي تشبيهات حتّي
 صـورت  بـه  اغلـب  و تكرارِتشـبيه  بـار  چنـد  از بعـد  و آفريـده  خـود  كه است تشبيهاتي براساس هااستعاره اين اكثر

 يافتـه  انجـام  مختلفي هاصورت به كار اين كه است آورده استعاره صورت به و كرده فشرده را آن ،تشبيهي ي اضافه
گاهي تصويري راكه قبالً به صورت تشبيه آورد ه، در ابيات بعد به صورت اسـتعاره بـه تصـوير     كار، اين براي است؛

  :زير بيت درً مثال .كشيده است
  

 شـكرچـونگويـدلطـف گاهش شحنه
 

 )2/2957(بتـــر چـــههـــر كنـــد آويـــزدبـــرگـــه
. آورده است»تقدير يشحنه«تشبيهيِ يبه صورت اضافه» 2/2955«ربيت د را آنً قبال كه است تقدير از استعاره شحنه

  :نيز در بيت
  

 ليك قسـم متقــي زيـن تـون صفاسـت
 

ــت    ــت ودر نقاس ـــرمابه اس ـــه در گ  )4/239(زان ك
 

آورده ) 4/238(قبـل . را در بيـت ها و شكل ِ تشبيهي آناستعاره از شهوات دنيا و گرمابه استعاره از تقواست » تون«
  .است

  يا دربيت
 هــا تــا بــه روزآشــنايي گيــر شــب

 

ــتاره  ــين سـ ــا چنـ ــوز بـ ــو سـ ــاي ديـ  )5/4230(هـ
تصـوير را بـه صـورت    )  5/4227(است ؛كه سه بيـت قبـل از آن   » دفاتر مثنوي« استعاره از » هاي ديو سوزستاره«

 قبل بيت در كه است حرص از استعاره »دانه«و دوزخ از استعاره »دام« ،»6/4658« بيت در همچنين.تشبيه آورده است
  .است آمده تشبيه صورت به) 6/4657( آن از

 در مـثالً  اسـت؛  كـرده  تصـوير  ،تشبيه صورت به را آن دوم مصراع ودر آورده را استعاره اول مصراع در نيز گاهي
  :بيت

  

 نفريبـــدشوآيــــدكــــــاذب صـــبح
 

 )5/1975(بـــدش ونيـــك و عـــالم كـــاذبصـــبح
. است آمده تشبيه صورت به دوم مصراع در كه  ،است آن بد و ونيك عالم از استعاره اول مصراع در »كاذب صبح«
  :بيت در يا

  

ــر ســنگ ــردي پ ــوك ــنت ــانازدام  جه
 

ــم ــنگه ــيم زس ــون زر و س ــان چ  )3/2277(كودك
 

  .است آمده تشبيهيياضافه صورت به دوم مصراع در و است زر و سيم از استعاره اول مصراع در سنگ
  :است آورده تشبيه صورت به را آن  ،بعدي ابيات در سپس و آورده را استعاره ابتدا بيتي در هم گاهي

  

 اوتيبـــايومـــادرزيـــن بجـــه هـــين
 

ــيلي ــاباســـ ــه بـــ ــواي از بـــ  )6/1436(او حلـــ
  :است تصويرشده تشبيه صورت به بعد دربيت ازعقل،كه استعاره»بابا«و ازنفس استعاره »مادر« كه

  

 رادعقـــــلبابــــاونفــــس مــــادر هســــت«
 

ـــواولــــش 6/1437(»گشــــاد صــــد آخــــر تنگيـ( 
 

 شـدپختـهمـاهيبطـندر يونسـت «  بيت درنيز
 

ـــيست را مخلصــــش ـــحاز نـ ــد تسبيــ 2/3135(»ب( 
ـ « :اسـت  آمـده  تشـبيه  صـورت  به بيت چند از بعد كه است تن از استعاره »ماهي« و روح از استعاره »يونس«  ناي
  )2/3140( »صبوح نور از محجوب يونس روح و ماهي تن و استدري انجه



 1803/      تحرك و پويايي در تصاوير مثنوي

  :است آمده بيت همان دوم مصراع در استعاره صورت به و  اول مصراع در تشبيه صورت به تصوير نيز مواردي در
  

ــا ــرگ از دردهـ ــيمـ ــدمـ ــولآيـ  رسـ
 

ــولشاز ــردان رو رســ ــولاي مگــ  )1/2301(فضــ
  .است تصويرشده تشبيه صورت به اول درمصراع كه است»درد«از استعاره دوم درمصراع »رسول«
 – روايـي  و تفصيلي تشبيهات از شاعران چه هر كه رسيم مي نتيجه اين به تصاوير تحولِ  تاريخي سير به توجه با
 تشبيه عناصر بودن مادي از و اند آورده روي اسمييفشردهي هااستعاره به – بود گويندگان مستقيميتجربه حاصل كه

 در»  عنصـري « دخالـت  با پنجم قرن اوايل از اتفاق اين البته كه است شده كمتر تصاوير پويايي و حركت  ،اند كاسته
 وقـوع  به -طبيعت از تصاوير مستقيم تحصيل جاي به – سازي تصوير براي آنها شعر از استفاده و ديگر شاعران شعر

 در ايسـتايي  و جمـود  كـه  اوسـت  شـعر  واز آيـد  مـي  حساب به هاتصوير ابتذال آغازگر خود عصر در او و .پيوست
 مـي  خـود  اوج بـه  پـنجم  قـرن  آخر شاعران و معزّي  ،المعي قبيل از ديگران شعر در و شود مي آغاز شعري تصاوير
 و طبيعـت  از كـه  شـاعراني  اي دوره هر در بلكه ؛ است نبوده حاكم فارسي زبان دوران تمام بر قاعده اين البته .رسد

 شده متحرّك غير و ايستا شعرشان  ،اند گرفته ديگران اشعار از را خود شعري تصاوير و بوده دور مردم عادي زندگي
 ،انـد  بـرده  بهـره  آنهـا  واز آورده روي مـردم  عـادي  زنـدگي  و طبيعت به سازي تصوير براي كه آنان مقابل، در است؛

 اينكـه  رغم علي - پنجم قرن اواخر در كه است قبادياني خسرو ناصر آن ينمونه .است شده زنده و پويا تصاويرشان
 از را خـود  تصـاوير  بيشـتر  -ميگرفتنـد  قبلـي  شعراي تصاوير از را تصاويرشان مواد و بوده دور طبيعت از شعرا اكثر

 طبيعت از را شعريش تصاوير مواد تمام كه – عنصري از بعد قرن دو - است مولوي آن بارزترينمونه و گرفته طبيعت
  ،ميدارد وا شگفتي به را انسان پويايي و تحرّك نظر از كه است آفريده وتصاويري گرفته  عادي مردم زندگي محيط و
 را تصويري وهيچ داده قرار خود مقاصد القاي ي وسيله را تصاوير بلكه  ،نداشته تصويرسازي در تعمدي هيچ آنكه با

 او شعرسـرايي ي  انگيـزه   ،كنـد  القا ديگران به را اي آموزه يا را مطلبي بخواهد آن وراي در كه اين مگر است نيافريده
ايـن   ي همـه  ٔمنشـا  و سرودني نه اند بوده آمدني همه او شعرهاي و است ديگران به خود ذهني مكنونات تعليم همان
زيرا كه عاشق  جز اين نميتوان از اشعار او انتظار داشت؛بنا بر اين ؛همان اتصال روحي او به منبع فيض است ها آمده

چنـين  .گرفتار فراق هميشه در تكاپوست و اين تكاپو يا از اضطراب هجران است يا از احـوال وصـال وعـوارض آن   
حتّي جماد وگياه وطبيعت مرده را در تكاپو و خروش و حركـت بـه سـوي كمـال      بيند شخصي همه چيز را زنده مي

  بيند  مي
قواعد ساختن تصوير پويا آگاه بوده كه مثنـوي و ديـوان كبيـر او مشـحون از      يعين حال گويي موالنا بر همهدر 

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم در تمام ابيات مثنوي تحرك و پويايي حاكم است و در بيشتر تصاوير .تصاوير پوياست
كننـد ايسـتايي آنهـا نيـز خـود از حركـت        ستا وساحتّي در تصاويري كه به ظاهر اي؛آن زندگي و حيات جريان دارد 

هـاي  حكايت دارد زيرا مثنوي براي  ايجاد تحرك و زندگي بنا شده اسـت و پويـايي در تصـاوير مولـوي از ويژگـي     
اي از خـود طبيعـت    در حقيقـت نسـخه   اشعارش دنيايي است پر از حركـت و تكـاپو و زنـدگي و    .باشد شعرش مي

  .است،طبيعت زنده وپويا
كند، بررسي عناصر  مي پويايي و تحرك خاصي برخوردار از آنها را، شعري تصاوير طبيعت در يجا كه جلوه ازآن

اشـعار  هـاي  آنچنان كه از بـر رسـي نمونـه    .شعر شاعران اهميت ويژه اي داردهاي تشبيه و استعاره يو مواد سازنده
در شعر دسته اي از شاعران بـه شـكل خاصـي     طبيعت و محيط زندگي: مختلف استنباط ميشودهاي فارسي در دوره

همان طور كه گفته شد شـاعران پيشـين زبـان    . جلوه كرده و در شعر گروهي ضعيف و درشعر گروهي ديده نميشود
فرخي سيستاني و تا حدي ناصر خسرو از طبيعت بهـره گرفتـه انـد و بـه     ، منوچهري، كسايي، قبيل رودكي فارسي از

و پوياست؛ اما عنصري و المعي و معزّي به جاي طبيعت از تصاوير ديگران بهره بـرده   همين خاطر تصاويرشان زنده
بهرگـي از طبيعـت در    وبا دادن تغييراتي تصاوير نان را به نام خود ضبط كرده اند كه هيچ پويايي و تحرّك نداردو بي

  .سراسر شعر آنان محسوس است
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ي درك اسـتعدادهاي  طبيعت در حدي اسـت كـه از حـوزه   هاي هاي مولوي از مسائل عادي و پديدهولي برداشت
تصويرسازي از طبيعت و محيط زندگي، با عنصري بـه سـر آمـد، در     يعلي رغم اينكه دوره. رفته است بشري فراتر

تـرين چيزهـا گرفتـه    ترين و بي ارزششعر موالنا تصاويري كه موادش از طبيعت و زندگي عادي مردم حتّي كوچك
شعر مولوي بود آن را به ابتذال مي كشيد، ولي در شعر موالنا، خود آن مـواد ارج و   در شود، كه اگرجزشده، ديده مي

شعراي سبك هندي با تصاوير شعري موالنا ايـن مـدعا را    اشعار ساده ميان تصاويرييك مقايسه ، تعالي پيدا كرده اند
لـي در آن جـا، خـود    فراوان به كار رفته است ودر سبك هندي هم مواد و وسايل زندگي مردم عادي،  .ثابت مي كند

 و سازي به خـاطر تصـوير  مضمون يعني تصوير و هستند؛ منظور وهدف شاعرها هاي حاصل از آنتصاوير و مضمون
 ٔشعر را نيز به ابتذال كشيده اند ولي وحدت انديشه موارد، بسياري از براي نمايش قدرت شاعرآفريده شده اند و در

جايگـاه   در هنر بيگانه اسـت در شـعراو وارد شـود و    ٔوالنا سبب مي شود كه حتّي آنچه كه از حوزهم حاكم براشعار
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