
 
 
 
 
 
 

  نقد بينامتني توصيف زيبايي در اشعار غنايي
  از آغاز تا قرن دهم

  زهرا آقابابايي 
  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

  چكيده :
شاعرانه اين زيبايي سويه ديگر به طور كلي زيبايي معشوق يك سوي راه بي پايان عشق ورزي است و بيان 

آن. خوبروي شعر فارسي اوصاف فراواني دارد؛ اوصافي كه مي تواند همه جوانب دنياي قديم را در 
برگيرد.گويي كه زيبايي معشوق در همه جا جاري و ساري است. شاعر در رزم، بزم، طبيعت، آسمان، حتي 

يابد. اين اوصاف گاه در قالب  اش را باز مي دلدادهنويسد هم زيبايي  غذاهايي كه مي خورد و خطوطي كه مي
شوند و  هايي مبدل به رمز مي ها در برهه تشبيهات و استعارات متعدد و گاه متفاوت بيان مي شود. استعاره

يابند و داللتهاي  شوند. اوصاف زيبارويان هم گاه استحاله مي آيند ومبدل به تشبيه مي رمزها دوباره فرود مي
پرسيم كه اين زيبايي به طور كلي، در آثار ادب فارسي و  از خود مي. كنند دد و گاه متضاد پيدا ميمعنايي متع

بويژه در شعر چگونه بيان شده است؟ آيا با تحول نشانه هاي زيبايي، نحوه بيان آن نيز دگرگون شده است؟ تا 
ه اند؟ در اين مقاله تالش شده است تا راه را بر تحول و ابداع بست literary traditions(چه اندازه سنن ادبي(

اشعار عاشقانه در حوزه هاي شعر فارسي به  intertextuality )relationshipsبا نقد تحليلي وروابط بينامتني(
  ساختار توصيفات مربوط به زيبايي از آغاز شعر فارسي تا قرن دهم دست يابيم. 

  كليد واژه: زيبايي، جمال شناسي، حوزه هاي شعر فارسي، 
 

  مقدمه:
  شود؛ به قول خواجو: معشوق شعر فارسي، نگاري است كه در هرآن و هرجا به رنگي و هياتي ظاهر مي

  زانكه هرلحظه به رنگي دگرت يافته ام   به چه مانند كنم روي دل آويز ترا
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اي پرفراز و نشيب دارد. گويي مشاطه روزگار بر ذهن و قلم شاعران هردوره زنگار  توصيف اين معشوق قصه
تر  توان گفت توصيف معشوق از خود معشوق شعر فارسي رنگارنگ و شنگرفي تازه ريخته است؛ آنچنانكه مي

شعر فارسي بر توصيف زيبايي هاي تاتيرگذار  است. در اين مقال به تفكيك به بررسي هريك از ادوار و حوزه
  پردازيم.  مي
  توصيف جمال از منظر نخستين شاعران پارسي گوي: .1

دار  گري است. شعر فارسي هم حركت دامنه نخستين قرون پس از اسالم مطابق با آغاز حركتهاي شعوبي
ش از هرچيز ي حماسي و مبارزه با بيگانه بي كند. در اين دوران حس سلحشوري و روحيه ونويني را آغاز مي
كند. از اين روي، شعر اين دوره كه البته چيز زيادي هم از آن باقي نمانده است، آينه همين  خود را نمايان مي

احساس است. شايد اين دو قرن، قرن فرياد باشد نه سكوت. آن روح حماسي شاهنامه ميراثدار همان دوران 
رغم  ايي در وحدت با لحن حماسي آن است. علياست. از اين روست كه در شاهنامه همه چيز از جمله زيب

پيوند تاريخي شاهنامه با شاعران روزگار محمود غزنوي بهتر است اوصاف خوبرويان شاهنامه را نيز در همين 
توان رودكي و دقيقي را پيشگام شاعران سپسين در تغزل و توصيف  دوره و نه در دوران غزنويان بكاويم. مي

تاثير اين روزگار به طور كلي و بويژه اين دو شاعر تا بدانجاست كه بسياري از  جمال دانست. به گمان ما
هاي متاخر را در اندك آثار بجاي مانده از اين عصر بايد جستجو كرد. اگرچه مقدمات  صور خيال دوره

حضور معشوق سپاهي از همان روزگار حضور تركان به عنوان غالم وسپاهي دردستگاه سامانيان وسپس 
با اينكه تركان پيش از عهد « گويد: يان آغاز شده است. استاد شفيعي كدكني در كتاب صور خيال ميغزنو

غزنويان در خراسان استقرار يافته بودند و اشارات مربوط به ايشان و حتي تصاويري كه به شخصيت ايشان  
  :وابستگي دارد، در شعر عصر ساماني، نمونه هايي چند دارد از قبيل شعر فراالوي

  برق تير است مراو را مگر و رخش كمان ميغ چون تركي آشفته كه تير اندازد
در آن  -يابد كه در شعر عصر فرخي و معاصرانش گسترش مي -تصاويري از نوع تير مژگان و كمان ابرو

شود و علت اين امر به روشني آشكار نيست، شايد مسالة تمايل به هم جنس، هنوز  روزگار مطلقا ديده نمي
» آن روزگار، شيوع و رواج عصر غزنوي را نداشته است و نفوذ زندگي سپاهي تا اين حد نبوده است. در

  )315،ص 1366(شفيعي،
هاي متعددي از دوران متقدم بر غزنويان وجود دارد كه حاكي از آن است كه اين دست از  حال آنكه نمونه
  سامانيان گويد:تر از روزگار غزنويان است. لوكري، شاعر  تصاوير با سابقه
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 ز سنبل گره دارد او بر قمر زعنبر زره دارد او بر سمن

اش را  يا منجيك ترمذي در قرن چهارم گيسوي معشوق مذكرش را به كمند، خط عارضش را به زره و غمزه
  توان ديد: كند و تمامي صورخيال معشوق سپاهي را در شعر او مي به تير ماننده مي

  كز زلف مشك باري وز نوك غمزه تير زادســـرو قدبت  اي آفتاب چـــهره
  تمثال روي يوســــف يعقوب بر حرير بنگاشته چـــنين نبود در بهار چـــين
  يك مشت حلقه زره از مشك و از عبير از برگ الله دو لب داري فـــراز وي

  كز بوستان گرفــــته گل ســرخ را اسير گويي كمند رستم گشت آن كمند زلف
  )54،ص1339(صفا، 

  و دقيقي در تغزل:
  سپيد روز به پاكي رخان تو ماند شب سياه بدان زلفكان تو ماند

  ابروان كشيده محبوبش را به كمان بابليان مانند مي كند:
  كه بر كشــــــيده بود بابروان تو ماند كمان بابلـــيان ديدم و تـــرازي تير

  )36(همان، ص
تصاوير، از نظر زمينه بسيار محدود است، اما اين تصاوير چندان با شعر غنايي فارسي ا گرچه اين نوع از 

گونه از ادب ما قابل تفكيك نيست. گويندگان ادوار بعد با اينكه از منشاء طبيعي  پيوند يافته كه به هيچ
اند كه  ير ايجاد كردهاند، در منطقه محدود همين چند تصوير، آنقدر تصرف و تغي دور بوده گونه تصاوير، به اين

ي  گونه ترين ابواب صور خيال در شعر غنايي فارسي است و اينگونه تصاوير خود بخود به يكي از وسيع
  ميراث شعري قدما از شعر نسلي به نسل ديگر منتقل شده است.

هاي سايه فرهنگ پيش از اسالم هنوز بر خاص و عام گسترده است.با اين همه، شاعر كه به دليل وجودباور
اي از  در كند، گاه با گلگشت در طبيعت تصوير تازه تواند همه راز نهان دل خويش را پرده بازدارنده نمي
يابد. چرا كه شاعر اين دوران، شاعر طبيعت است و  سازد و او را در باغ وبوستان در تجلي مي معشوق مي

يابد ودر معشوق طبيعت را.  ميآميزد. شاعر در طبيعت معشوق را  تغزل. پس گاه اين دو را در هم مي
توان از طريق تشبيهات معكوس گاه حتي چهره پنهان معشوق و مناسبات شاعر راهم بااو  جاست كه مي اين

  بازيافت. 
  وز  آسمان  شمامه كافور بردميد صبح آمد و عالمت   مصقول   بركشيد
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  تا جايگاه ناف به عمدا فرو دريد گويي كه دوست قرطه شعركبودخويش
  ورچندجرم ماه سر اندرسپركشيد در شد  به  چتر ماه سنانهاي   آفتاب
  كز بامداد كله  مصقول  بر كشيد خورشيد با  سهيل عروسي كند  همي

  )77،ص1373رياحي (كسايي: امين  
گونه توصيفات گويي شاعر هرآنچه را كه از بيان مستقيمش بازداشته شده به تصوير كشيده است.   در اين   

اين ويژگي سنت شعري سرايندگان عصر ساماني است كه در ادوار پسين با رنگ و بوي بيشتري ادامه مي 
  يابد . 

 درست به زير  عقيق  ساده نيكو گل دو رنگ نگه كن ميان آب
 رخساره به رخساره برنهاده ق  روز    خلوتيا عاشق  و معشو

  ،)  51،ص 1،ج1339صفا  (منجيك ترمذي:
ها از جمله زيبايي طبيعت محسوب مي شود.  در اين گونه تشبيهات زيبايي انساني ميزاني براي ديگر زيبايي

يبايي و جمال را دارد كه بگوييم اصل ز گردد. اين نكته ما را بر آن مي اي معكوس مي چيزي كه بعدها به گونه
  1 در عشق بايد جست.

شعر اين روزگار شعري است عين گرا و ابژكتيو . زيبايي معشوق طبيعي است و چيزي فراتراز اين نيست.     
  توصيف اين زيبايي هم به صورتي ساده و غالبا از طريق آرايه تشبيه صورت مي گيرد. 

  شاعران دربار غزنوي: .2

                                                 
1 الگوي ايزد بانوان والهگاني،كه نماد جاودانگي و  _معشوقي، كهندر عين حال، اين نحوه بيان مي تواند داراي بار اساطيري نيز باشد و يك چنين  

 يا باروري و زايش اند؛ از اين روي گاه به عناصري تشبيه مي شود كه خود مي توانند نماد باروري و زايش  باشند:

بهار تازه دميد اي به روي رشك بهار         بِِيا و روز مرا خوش كن و نبيد بيار         

به روي تو  ماند  بهار  ديبا روي         همي سالمت روي تو و بقاي  بهار همي        

)60فرخي،ص )ويا ر.ك.  (60(فرخي،ص    

خوبان عموما به درختاني تشبيه مي شود كه از تيره درختان هميشه سبزند. سرو، عرعر، شمشاد، صنوبر، نارون و جز آن  طور نمونه، در شعر فارسي قامت به   

 همه از خانواده سروند و سرو خود در كنار هوم يكي از درختاني است كه در فرهنگ ايران باستان بر آن تاكيد فراوان رفته است.
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زندگي در دربار هم ويژگيهاي خاص خودش را داشته شاعر روزگار غزنويان شاعري است درباري.      

دست، زمينه حضور تركان نوجوان لشكري  چهره و مطربان چرب است، از اين روست كه در كنار كنيزكان گل
ي سرخسي، شاعرقرن شود؛ بهرام اند، بيش از پيش فراهم مي كش مبدل شده جوي وكمان كه به معشوقي عربده

  پنجم گويد:
 به رخ، بهار و بهاري به مهر، باد خزان بتي شَمن،كَش و جادوفريب و سحرنماي

 به رزم اندر چون شير و اژدهاي دمان به جلوه اندر چون آهوي رميده ز يوز

 برو، كــمان و به بازو درون فكنده كمان به غمزه،تير و  مژه،تـــير و قد و قامت،تير

 وزين كمانش عدو گشته از شمار، كم آن كمانش، كمان گشــت پشت عاشق او از آن
)409:  1370(مدبري، 

اي پر شتاب از تحول در بافت  محصول دوره  -البته پررنگ تر از معاصرانش–نمود سپاهيانه در غزل فرخي 
. زيرا از محبوب به رساند را به ذهن مي»صالبت و لطافت«لشكري است كه تصوري مبهم از آشتي ناپايدار 

)از ديگرسوي 82: 1373رود تا جامه جنگ را به كنار بگذارد و چنگ در بغل گيرد. (امامي،  آساني توقع مي
پرداز قرون چهارم و پنجم موثر بوده است و ازآن روي كه اساسا در  خاستگاه قدرت بر ذوق شاعران مديحه

هم قرابت دارند معشوق نيز به هيات ممدوحي هاي ستايش معشوق و ستايش ممدوح با  شعر فارسي شيوه
شود. در نتيجه شاعران هم روزگار آنان كه از مراكز قدرت و دربارها به دورند  عموما تنگ چشم ظاهر مي

كنند خوبرويان شاهنامه و ويس و رامين فاقد اين وجه  اي متفاوت از معشوق خويش تصوير مي چهره
تر به  كند كه در تشبيب راحت مذكر اين روزگار به شاعر كمك ميشناختي عصر خود هستند. محبوب  زيبايي

سويي كه زمينه اصلي قصيده است چرخش داشته باشد؛يعني به طور كلي نوعي هماهنگي مذكر بر شكل 
، 1ج1380دروني، در حيطه مضموني و محتوايي و گاهي بر حيطه تصويري حاكم است. (براهني، 

شود و درواقع در تشبيب ممدوح  ب و پيكره اصلي قصيده يكي مي)گاه حتي مخاطب شاعر در تشبي537ص
اي كه  كند. مانند قصيده شود؛ و دوباره در پيكره اصلي قصيده كسوت ممدوحي به تن مي مبدل به معشوق مي

در شعر اين روزگار ما با معشوقي روياروييم بي هيچ نازكي طبع  1 فرخي در مدح حسنك وزير سروده است.
                                                 

1 ن         بازاين چه سنبل است كه سربرزد ازسمناي عهد من شكسته بدان زلف پر شك   

 در سيم  چاه كندي و دامي همي نهي             بر طرف  چاه  از  سر  زلفين     پر   شكن
 مارا سخن فروش نهادي لقب چه بود           از چه به زر  ز ما  نخريدي    همي     سخن 
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 2پياله بزم. هم مير سپاه و هم عروس وثاق. با تناقضي عجيب، هم مرد ميدان است و هم هم ،1و جلوه ناز
  ها با قدرت آميخته شده است. ها و اسپارتي گويي در اينجا نيز مفهوم زيبايي همچون زيبايي مطلوب نزد آتني

سرايي  اهان مديحهها داير است و چون خصلت شاهان سخت خو در اين روزگار مراكز شعر در پايتخت      
هاي سالطين غزنوي، قصايد بلند عنصري را  تر از غزل است.بامهاي بلند كاخ است، بازار قصيده گرم

گيرد. عناصر خيال در  مي شعر فارسي خصوصا در اين دوره صبغه اشرافي به خود  روي، خواهد. از اين مي
شاهانه. گويي كه شاعر حله حريري را تصويرهاي شاعران اين عصر مرتبط است با زندگي اشرافي و محيط 

در پيكر لطيف محبوب خود نشان داده است. لعل و »حسن طلب«خواهد به  كه از ممدوح خود صله مي
 مرجان رابه گونه لب و دهان وي، و سيم و مرواريد رابه شكل دندانهاي او باز مي يابد.

 اريد و مه در غاليه پنهانگل آكنده به مرو لب است آن يا گل حمرا رخ ست آن يا مه تابان
 عقيقش حقة لؤلؤ حريرش پردة سندان عــــقيق است آن لب رنگين حرير است آن بر سيمين

)323:ص1361(تبريزي،  
تصاويري نظير حرير رخسار، لولو دندان، حزع چشم و لعل لب، مشك و غاليه زلف و گيسو  كه برگرفته از  

اي نيز به  ي اساطيري و افسانه محيط دربارها و حشر و نشر با شاهان و شاهزادگان است، خود جنبه
ني بودن وجود معشوق نايافت خواهد دست دهد. گويي شاعر عاشق از اين راه مي تصويرهاي شعري ايشان مي

را بنماياند. راه ديگر براي پيوند زدن معشوق با اسطوره و جاودانگي، توسل به آسمان است. رازآميزي و 

                                                                                                                                               
خورشيد مهتران و سر  خواجگان     حسن خواجه بزرگ ،تاج بزرگان  ابو علي               

)332،ص(فرخي                                                                                                   
معاشرت و اين معشوق مذكر سپاهي، از ميان  افاغنه و اتراك ساكن غزنين و بلخ است و حس جنجگويي جزء طبيعت او بوده و در طرز  ١

به همين دليل در او، از آن لطافت و نازكي كه در وجود معشوق نجد ايران است، خبري  زندگاني او تكلف و نفاستي وجود نداشته است.
 نيست.

٢  
 گويي ز كه زادند و بخوبي به كه مانند اين شوخ سواران كه دل خلق ستانند

يي خورشيد زماننداز خوبي و زيــبا تُركند به اصل،اندرو شك نيست وليكن  

 گردان جهاننــد و هـــژبران دمانند... ميران ســـپاهند و عـــروسان وثاقند

)176ص1339معزي، (    
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هايي بيابد. اگر  نايافتني بودن آسمان سبب گشته است كه شاعر بين آن و محبوب خويش شباهت دست

نايافتني، با همان  خورشيد يگانه و دست نايافتني است، بر روي زمين نيز موجودي هست مثل خورشيد دست
گون يار چيزي از آن كم ندارد. پس او  ي مهتاب درخشش در زيبايي و بلكه بيشتر. اگر ماه رازآميز است، چهره

آفريند و همه عناصر اين آسمان را از پيكر محبوبش وام  در روي زمين آسماني از خوبي و روشنايي مي
اش زهره و مشتري و دندانهايش به  شود، زلفش آسمان شب و پيشاني فتاب ميي او ماه و آ گيرد. رخساره مي

 مثابه پروين.

  چو كيوان بد آيين زلف هندوش چو بهرام ستمگر چشم جادوش
  ) 99(گرگاني، ص 

  پس راه براي ورود اصطالحات مربوط به نجوم به شعر عاشقانه هموار مي شود:
 چهر تير تير  زهره طبع مه نشانمهر شاه كيوان كين هرمزد اختر بهرام رزم

)626(اديب نطنزي:مدبري ،ص 
 شعر روزگار سلجوقيان .3

  شاعران خراسان.1.3
اوايل دوران سلجوقيان همچون روزگار غزنويان با رونق اقتصادي و رفاه همراه بود. اما اين اقتدار با مرگ      

وچك، تمركز حكومت را از هم پاشيدند و الملك و سلطان ملكشاه به پايان رسيد. دولتهاي ك خواجه نظام
كرد و زيباشناسي سخن  سرآمد. زبان و ادب عرب روز به روز بيشتر نفوذ مي دوران شادخواري و شادكامي به

هاي سامي هم، از اواسط قرن پنجم بدين  تلميحات و اسطوره گذاشت. عرب در زبان پارسي بيشتر تاثير مي
هاي آن چناني  خبري از دربارهاي پر زرق و برق و صلهديگر سوي روايي بيشتري يافت.اما 

افتاده  زد امراي ايران و ترك به جان هم  )در هر واليتي كسي كوس شهرياري مي226،ص1375دانشور،نبود.(
رودان تا هندوستان را تحت فرمان خود  بودند؛ آن دربارهاي پرزرق و برق خراسان قرن چهارم كه از ميان

مراكز فرماندهي محلي شده بود. پس به همين نسبت قصايد بلند و غرّا مبدل به غزل  داشت اكنون مبدل به
شد. ديگر شاهان آن اقتدار پيشين را نداشتند كه براي مداحان خود از نقره، ديگدان و از زر، آالت خوان 

عر كه آنكه امروز سازند. آنها نه ديگر تمتّعي داشتند كه بهايي براي شعر بپردازند و نه فرصتي براي شنيدن ش
اي نداشتند  پشت خواهد شد. شاعران در اين كسادي بازار چاره به پشت بر زين است اگر تعلّل كند، فردا زين
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گويي  تر افتد. مخلص كالم اينكه مغلق ها مقبول جز آنكه عروس طبع خود را بيشتر بزك كنند تا در دل دالله
ه استعاره داد. تركيبهاي مزجي و گاه تشبيهات پيچيده و گويي را گرفت و تشبيه جاي خودش را ب جاي ساده

  دشوار بسامد بااليي يافت و مبالغه شدت گرفت و اغراق جايگزين مبالغه شد.
شد ، در تصوف يافت.  تر مي از ديگرسوي شاعر اين بار راه گريز خود را از روزگاري كه روز به روز تنگ     

ها در  ها و منوچهري مان شد كه در زمين خيري نمي يافت. اگر فرخياو زمين را رها كرد و دست به دامان آس
قرون پنجم و ششم براي به تصوير كشيدن معشوق ايده آل خويش به دربارها و خان و آالت شاهان متوسل 

بخشيدند، شاعر اين روزگار كه گاه جز نان جوين و خرقه پشمين  ي اشرافي مي شدند و به شعر صبغه مي
نداشت و گاه به جاي چشم دوختن به دست شاهان چشم به آسمان داشت، يگانگي و چيزي در بساط 

سنجيد. به همين مناسبت، تشبيهاتي كه صبغه آسماني  جاودانگي معشوقش را با آسمان و آنچه در آن بود مي
و  دارند به نسبت، از تصاويري كه رنگ و بوي اشرافي دارند، بيشتر شد. اما قرن ششم، قرن تناقضات است

هاي  نماي اين تناقضات. به طورنمونه، انوري در غزل ميان بوالهوسي ها و خواهش شعر اين دوره آيينة تمام
 1طلب و خوشباش از سويي و عرفان رندانه و قلندرانه سرگردان است. سرا، تنعم نفساني شاعري مديحه

ذهن و درون شاعر اين دوران  گسترش توصيفاتي نظير كفر زلف در كنار ايمان روي حاصل ستيز ناسازها در
اين نوع از تصاوير شطحي و پارادوكسي جزو حتمي شعر عرفاني هستند كه  البته نبايد از ياد برد كه  است.

آغازگر آنها سنايي است. به گمان ما وراي تاثير بي چون و چراي سنايي بر متاخرين خود، تضادهاي فكري و 
  تاثير نبوده است. خاقاني و نظامي در روايي اين نوع از تصاوير بي فرهنگي در شاعران قرن ششم، نظير انوري،

 شدو  به ديگر نقاط از جمله اران و اصفهان هم كشيده  شد: اما مراكز شعر تنها به خراسان محدود نمي      

  .شاعران اران و آذربايجان3.2
فارسي در نواحي غير از خراسان،  در قرن هفتم، به موازات نفوذ شعر دري و بالطبع گسترش قلمرو زبان     

رفته از خراسان به  شد . مراكز شعر رفته اي بر شعر فارسي گشوده  هاي تازه از جمله اران و آذربايجان، افق
هاي اقليمي، تاريخي و اجتماعي اين حوزه نسبت به خراسان، سبب برآمدن  آذربايجان انتقال يافت و تفاوت

به دليل رنگارنگي گسترد.  شد كه بر شعر متاخر خود سايه  شعر فارسي  اي موسوم به اراني در سبك تازه
هاي دروني و بروني هر فرهنگ جلوه خاص  هاي هرگروه و زيبايي ها و آيين فرهنگي سرزمين اران، انديشه

ها  ها و سبك تر از ديگر حوزه خود را داشته است. معشوق حوزه اران به تناسب اختالط فرهنگها، رنگارنگ

                                                 
  ٣٦، ص سعدی در غزلر.ک.   ١
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كه گستره اقليم زيبايي در شعر اين حوزه از مرز خلخ و يغما و نخشب در گذشته آنچنان ير شده است.تصو

)، يا آن 993، ص ديوان خاقانيترك بلغــاري با قاقــمِ عارض و قندزِ مــژگان(( است. و تصوير آن
) واداشته است، 1336همان ماخذ ، ص »(مويي مويي گفتن«رويِ گرجي زبان كه شاعر را به  مويِ رومي صليب

در قياس  شد. هاي اجتماعي، متفاوت  رنگ و بوي توصيفات نيز به اقتضاي تفاوت به شعر اين دوره وارد شد.
تري از حيوانات و پرندگان هم در تصويرسازي  تر و متنوع با شعراي خراسان، شاعر سبك اران از طيف وسيع

يهاتي هم كه رنگ و بوي نستوري دارد، نظير و هم در توصيف معشوق خويش سود جسته است.گسترش تشب
آورد تعامل  هاي متأخر دست دو گيسو، چشم كافركيش و جز آن در دوره زنار خط، زلف چليپاوش، صليبين

  شاعران اين روزگار است با اقليتهاي نامسلمان. 
هاي بارز و گاه  اين صبغه اجتماعي و تعامل با اقوام و نژادهاي گوناگون سبب  شد كه برخي از نشانه   

كليشه وار زيبايي كه در شعر  پيش از اين روزگار خط كشي و مرزبندي كامال مشخصي دارند، دستخوش 
جلوه زلف ميگون  با گيسو  چشمان گاه با چشم فيروزه و نيلوفري، خوبرويان سيه . سيه1دگرگوني شوند

  شود. كنند هالل سياه ابروان نيز، قوس و قزحي دورنگ و زنگاري مي مي
اما مهترين ويژگي شعر فارسي گويندگان اران تركيب آفريني است. اين ويژگي نيز شايد به دليل تماس و 

ها  انديشه هاحاصل شده باشد و از اين راه ها و فرهنگ ها و تعبيرهاي ديگر زبان آشنايي با انديشه
هاي جديدي احساس  جوشيد كه براي بيان آنها نياز به تعبيرها و تركيب هاي تازه اي در ذهن آنها مي ومضمون

كرد كه به جاي يك كلمه يا يك عبارت  بنابراين بافت سخت فشرده زباني اين شاعران اقتضا مي 2مي كردند.
 اي، يك تركيب مزجي قرار گيرد.  چند كلمه

  در ختني روي تو حجله زنگي عروس                در يمني جزع تو حجره هندي صنم                
     )409ص1375( خاقاني،

گيري و سازگاري و اخالق مدارا  در مناسبات مردم نوعي رويه آسان به دليل وجود فرهنگها و اقوام متعدد 
كه در توصيفات مربوط به  آنچنان1برخوردار بودند. روي، زنان از آزادي نسبي بيشتري رواج داشت، ازاين3

                                                 
  1387ر. ك. مقاله نگارنده با عنوان بررسي نشانه هاي متعين زيبايي در ادب فارسي، گوهر گويا، اصفهان، بهار  1
  ٢٠نزهه المجالس، صر.ک. مقدمه  ٢

3 tolerance 
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خوبرويان آن خطه صبغة زنانه بيشتري نمايان است.به طورنمونه، نظامي شيرين را با آزادي بيشتري توصيف 
هايش برخي اندام زنانه آنها را هم به  كرده است و در توصيفات خود از او و نيز از ديگر خوبرويان منظومه

همين مناسبت، توصيف  شود. به وجه ديده نمي كيفيتي كه در شعر خراسان به هيچ تصوير كشيده است.
گيسوي بغايت بلند كه عموما مختص به معشوق زن بوده است، در اين سبك بيشتر ديده مي شود. ( ر.ك. 

بارگي در شعراين ناحيه به گستردگي خراسان  )نيز  توصيف شاهدبازي و غالم873، ص  ديوان خاقاني
  2نيست.

شود و تشبيهاتي نظير  تر مي معشوق بلند قامتصورخيال در شعر آذربايجان اساساً با اغراق همراه است،        
شوند كه موجوديتشان هم زير سوال  كشند و رفته رفته آنقدر كوچك مي دهان و كمر به جاي باريك مي

دوستي شاعران  ند برخاسته از روح مبالغهتوا اين امر مي 3شوند. رود و با جوهر فرد يا نقش زايد سنجيده مي مي
اند كه به شعر شاعران پيشين  اند از شاعران گذشته، فراتر بروند و به دنبال آن آذربايجان باشد كه سعي كرده

  چيزي بيفزايند.
ها همراه با به كارگيري مفرط  ها و رنگ اي است از عناصر خيال و تلفيق حس شعر اين دوره شبكه درهم تنيده

) ما  اين زبان استعاري را كه از مرز تشبيه مركب 60نايع لفظي و بديعي.(حميديان، سعدي در غزل، صاز ص
درگذشته، شعر را مبدل به روايتي پرحادثه كرده،داراي نوعي تزاحم استعاره است، زباني با صورخيال مركب 

ه تصاوير او خيالي مركب است جويد بلك خوانيم. درواقع شاعر تنها از استعاره يا تشبيه سطحي سود نمي مي
شاعر راوي  درپي در هم آميخته و به صورت روايت پر حادثه در آمده است. كه در آن چندين حادثه پي

 انگيزترين نوع استعاره است.  دانيم خيال اي است استعاري آن هم از نوع مصرحه مرشحه كه مي حادثه

                                                                                                                                               
اي، و يا دختر ساالر، دختر ستي  اي، رضيه گنجه مصداق سخن ما تعداد قابل توجه شاعران زن اين سامان است: شاعراني چون مهستي گنجه ١

هاي مدحي خاقاني  ندو يا قصيدها هايي كه نظامي و خاقاني براي زنان خود سروده از آنها ياد شده است. نيز مرثيه المجالس نزههو ديگران كه در 
 تواند شاهدي ديگر بر مدعاي ما باشد. براي زنان نامدار روزگار خود مي

رسد كه در شعر شاعري نظير قطران تبريزي كه معاصر با شاعران شاهدباز عصر غزنوي و در آذربايجان محدوده پايين رود  حتي به نظر مي ٢
ر.ك. ( آيد يد كه با دست  و دستان او بر نميگو زني سخن مي كمتر است. او از مهر دستان نسبت ارس مي زيسته است، ميل به همجنس به

 ).377-376)و (ص17و نيز نگاه كنيد (ص )382قطران، صديوان 
3  يا آن دسته از توصيفات خاقاني، نظامي و گويندگان نزهه المجالس كه در آنها پيكر معشوق خويش را به كوه تشبيه كرده اند. ر.ك. 

)1072(ديوان خاقاني، ص و نيز)68، صخسرووشيرين(  
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 درد داغ آورديتا بر دل مــن، ز  ناگاه، خـــطي چو پرّ زاغ آوردي

 شب را، تو چگونه در چراغ آوردي آرند چراغ در شب، اي جان و جهان

)311، ص1366(شرواني   

  شاعران در آشوب حمله مغول  و پس از آن:. 4
شاعر روزگار پيشين كه با نوعي فلسفه اپيكوري رهايي از اندوه را در اغتنام فرصت و رها شدن در كشتي 

ديد، در كشاكش روزگاري سياه كه جز كشتن و بردن و سوختن چيزي از بندگان خدا  ميباده و دامان يار 
و  ازلي و ابدي با  1ديد، اين بار هم به زلف يار چنگ زد و درو آويخت. اما ياري متعالي و ناشناخته نمي

فكند، در خور زيبايي و جمالي كه تنها در خور او بود، عشقي كه در برابر چنين معشوقي به جان شاعر آتش ا
بايست در  آن چنان محبوبي بود؛ عشقي سرشار از شيفتگي و گاه آشفتگي. پس زيبايي اين محبوب هم مي

خور يك چنين عشقي باشد. در اين معشوق كمال، پيچيدگي، وااليي و زيبايي همه مالزم يكديگر شدند. 
آمدند.  انگيز دركنار يكديگر گرد مي وهمكرد و جمال و جالل در بستري پيچيده و  زيبايي، وااليي را تداعي مي

هاي عاطفي و انديشه متناسب است، بنابراين  درجه ابهام در صور خيال با درجه ابهام و پيچيدگي تجربه
هاي زباني كه حاصل رابطه دال و مدلولي قراردادي و  بار از صورت نشانه يافتند و اين واژگان استحاله 

شدند كه كشف معاني آنها بر  وسيع داللتها قرار  گرفتند و تبديل به رمزهايي اند، بيرون آمده، در حوزه  معين
عهده فعاليت ذهني خواننده است. معاني مجازي، تشبيه مضمر و تفضيل و نيز تلميحات بربخش بزرگي از 

  شعر اين دوره حاكم بود. 
س از شورش جاهالن و تكفير و ها و مضامين عرفاني كه انگيزه به وجود آمدن رمز شد، وراي تر يكي از مايه

مزاحمتهاي مومنان قشري، مساله عشق نسبت به معشوق حقيقي يا مظاهر آن مرد كامل يا پير بوده است. 
گنجيد ناچار شدند از همان  شاعران صوفي براي بيان اين عشق عرفاني كه در دايره كلمات معمولي نمي

رفت استفاده كنند. بدين ترتيب معشوق  كار مي آن بهكلماتي كه براي بيان عشق جسماني و اوصاف و احوال 
هاي عاشقانه نيز  آسماني در شعر عاشقانه فارسي جانشين معشوق زميني شد و با صعود به آسمان فرهنگ واژه

هاي صوفيانه درباره عشق و معشوق آسماني در  آسماني شد. اين استحاله سبب شد كه از يك سو غزل
                                                 

 شود و حاصل تفكرات پيش از هجوم مغوالن است؛ گرچه شعر عرفاني پيش ازين روزگاران و مقارن با سنايي آغاز مي ١
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مجازي و مادي ظاهر گردند. حاصل اين وحدت صورت و اختالف معني  كسوت شعرهاي عاشقانه و عشق
له  هاي عاشقانه معني مبتني بر معني حقيقي و موضوع ميان دو نوع غزل عاشقانه و صوفيانه آن بود كه در غزل

هاي صوفيانه معني مبتني بر معاني مجازي كلمات باشد. به هرحال، اين وحدت و تشابه  كلمات و در غزل
كند سبب شد كه به تدريج چه در ضمن آثار متصوفه  ميان دو نوع غزل كه ايجاد شك و شبهه نيز ميظاهري 

هايي چون زلف و رخ و چشم و خال و خط توضيح  هايي مستقل معني مجازي واژه و چه به صورت رساله
(پورنامداريان  .داده شود تا راهنماي خواننده دردرك مفاهيم معنوي و عرفاني واژه هاي مربوط به عشق باشد

پردازد،  ترين آثاري كه به شرح مفاهيم عارفانه مي ) از اولين و در عين حال موجزترين و دقيق107، ص1375
 هاي منظوم امير حسين هروي به نظم پرداخته است: گلشن راز است كه در پاسخ سوال

  كه دارد سوي چشم و لب اشارت  چه خواهد مـــرد معني زان عبارت
  كسي كاندر مقامات است و احوال  ز رخ و زلف و خط وخالچه جويد ا

  جواب شيخ اين است :   
  چو عكسي زآفـــــتاب آن جهان است  هران چيزي كه در عالم عـــــيان است

  كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست  جهان چون زلف و خط وخال و ابروست
  رخ و زلف آن مـعاني را مثال ست  تجلي گه جـــمال و گه جالل ست
  رخ و زلف بتان را زان دو بهر ست صفات حق تعالي لطف و قهر ست

  )747،ص 1377(الهيجي،
تنهايي در هر عضو حضور ندارد، بلكه زيبايي در رفتار و حالت  در شعر عارفانه عاشقانه، ديگرزيبايي به

آن نيست كه به چشم آيد، بلكه در درجه نخست  حاصل از اين اندام است. در واقع، تنها مشخصه زيبايي،
يابد. اين مالحت، نمك و  بايد در دل جاي كند. پس پيش از پيكر زيبا، جاذبه يا مالحت است كه اهميت مي

  تك اعضاي تن.  حاصل تاثير كلي چهره و اندام و حتي رفتار است، نه زيبايي تك» آن«يا 
 ك عين اهللاعلي»آن«تويي آن »آن«آنچه گويند صوفيانش 

 )1006،ص1363( سنايي  
كيفيتي خاص در حسن و زيبايى است  كه عبارت از آن نتوان كرد و تنها بذوق توان اين لطيفة نهاني، 

ي نهاني معشوق خويش است كه به دقت به  يا لطيفه» آن«در اين روزگار شاعر آنچنان متوثر از دريافت. 
زاده  پردازد؛ از اين روست كه معشوق حتي اگر هم زميني باشد يا پري توصيف زيبايي ظاهري چهره او نمي
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واري كه خصوصا  شهشايد شاعر اين روزگار براي رهايي از زيبايي تصنعي و كلياي.  است يا حوري در جامه

خورد، بيش از پيش به اين نوع از زيبايي چشم مي دوزد. در  در برخي از دواوين دوران متقدم به چشم مي
را به كار مي برد .تا  اين ابهام بياني را در محتواي كالمي  1»نمي دانم چطور؟«اروپا نيز روسو ، اصطالح 

  2كالسيك قرار دهد. تري در برابر تصنع نخوت آميز و كاذب زيبايي وسيع
بيني غالب  التفات به هر يك از مظاهر زيبايي پيكرينه در شعر عرفاني فارسي، بازتابي است از تفكرو جهان    

اندوز بيشتر توجه  گون يا آهووش و به تبع آن نگاه ناوك بر اين شعر. به طور نمونه، اگر به زيبايي چشم بادام
بيني عرفاني اهميت خاصي دارد تا آنجا كه عين اليقين يكي  ن در جهانشود، به دليل آن است كه نگاه كرد مي

شود و در واقع به دليل جايگاه شكل دايره در تفكر  شود. صورت گردتر مي از مراحل شناخت محسوب مي
  3شود. عرفاني به هالل رخسار توجه بيشتري مي

د، شاعر عارف در اين روزگار توجهش اگر شاعر عاشق دوران اوليه شعر فارسي به موي معشوق دل باخته بو
شود. قد و  كند پس به اشارت ابرو مفتون مي وش ابرو قانعش نمي شود. تركيب كمان به پيچش مو جلب مي

اش را  بازد و از لب لعل، شكرخنده باالي يار برايش بسنده نيست، به جلوه ناز و خراميدن و چميدن او دل مي
خراسان كه از مردم افاغنه و اتراك بود، در اين روزگار شيراز و  شود. برخالف معشوق شعر خواستار مي

اندام و  اصفهان و به طور كلي، نجد ايران، معدن حسن است و نيكويي؛ و اهالي و باشندگان آنجا باريك
مزاج اند. به همين دليل معشوق نجد ايران موجودي است لطيف كه نازكي طبع لطيفش تا بدانجاست  لطيف

هايي كه  تر است. پس بسامد واژه ا نتوان كرد. جلوه ناز و طره طرار و غمزه غمازش هم ديدنيكه آهسته دع
رود. شبلي نعماني معتقد است كه در شاعري اين  ها باالتر مي مدلول لطافت و نازكي است، در شعر اين حوزه

ساده و پخته مي  كالم شعراي غزنين و سمرقند«دودسته هم اختالف اثري كه گفتيم محسوس وآشكار است.
اي است از لطافت و نفاست و به عبارت ديگر  باشد، برخالف كالم شعراي شيراز و اصفهان كه مجموعه

عروسي است رعنا و شاهدي است دلربا و اين اختالف را به طرف اختالف قومي يعني اختالف قوم ايراني و 
  )162ص 1335توان منسوب داشت.( نعماني، ترك نيز مي

  وزگار صفوي:. شاعران ر5
                                                 
١je ne sais quo  
2 History of beauty , p.80   

  ه ر. ک. فرهنگ اصطالحات عرفانی، ذيل داير ٣
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پادشاهان صفوي ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را به شدت متحول كردند. سبك سخن      
گويندگان و شاعران آن روزگار نيز متحول شد.بااين وجود، دربار پادشاهان صفوي با همه كوكبه خود به شعر 

هاي شعر  روي پايتخت رونق يافت؛ ازين مدحي عنايتي نداشتند؛ در دربارها بازار خط ونگارگري بيش از شعر
فارسي به خارج از ايران، آنجا كه خريداران بهتري داشت، از دكن تا روم و از ديگرسوي از ميان درس 

ها به سوقه و اوساط مردمان كشيده شد. همين گستردگي سبب شد كه چهارچوب جزمي  هاي نظاميه خوانده
اي عرضه ظاهر شوند؛  هاي زيبايي با تنوع و كثرت بي سابقهحسن جدولي آن روزگار شكسته شود؛ و معيار

  دليل پيوند با اروپا از حسن فرنگ و نرگس نيلوفري و مژگان زرين ياد شد: آنچنانكه از سويي به
 چنگ آن غارتگر دين را ببينچشم زرين نرگس نيلوفري، مژگان زرين را ببين

  )2993ص1365(صايب،
از ديگرسوي نيز بدليل مراودات فراوان شاعران با هندوستان بسياري از مظاهر زيبايي هندوان نظير حسن   

  در شعر بيش از پيش توصيف و تصوير شد.  1مال و لب عقيق از خوردن پان برشته، چشم درشت، دندان مسي
 اشست ياد كوثر از دل آن لب ميگون مر در بهشت افگند آن رخسار گندمگون مرا

  )89صهمان، (
درپيچ كه  شود؛ تصاوير بديع و مخيل و پيچ نوجويي و نوآوري شاعران اين دوره، البته به همين جا ختم نمي

، تشبيهات محسوس به معقول از پيكر 2آميزي نظير ابروي تلخ گاه با تركيبات اضافي هنري، همراه است، حس
اي پيدا  تازه» تشخص«يك از قوايم و اعضاي معشوق انگيز به شعر بخشيد. هر اي تازه و خيال جلوه 3معشوق

                                                 
1   

پيما شدجانان عقيقز برگ پان لب  حناى عيد مي از بهر بوسه پيدا شد 

)3641،ص 1365 صائب (   

٢  
چكد زهر خونخواريست كز تيغ تغافل مي وسمه بر ابروى تلخ آن نگار تندخوى  

) 1207،صهمان(   

٢ 
  

 رتبت طبع بلند از انتخابم روشن است بر بياض چـــشم دارم مصرع قد ترا
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رسد به دليل بالندگي هنرهايي نظير نقاشي در اين روزگاران در شعر نيز خوبرويان با  كرد، وبه نظر مي

از لوني ديگرند   رنگ، يا ليمويي و برشته حسن مهتابي، حسن نيم رنگ و صندليتصوير شدند؛   هاي تازه رنگ
شوق به خود نديده بوده است. در ميان ادوار شعر فارسي شايد شيوه شاعري سبك كه پيش ازين چهره مع

روي، بسياري از آنچه درباب توصيفات شاعران اران  موسوم به هندي را بتوان با شاعران اران قياس كرد ازين
اني نيز از خوبرويان درهمين مقال گفته آمد قابل تطبيق با صورخيال شاعران موسوم به سبك هندي يا اصفه

بخش وسيعي از تركيبات نادر   فرهنگ مترادفات و اصطالحات آنندراجكتاب  سبب نيست كه در هست. بي
مربوط به هر يك از مدخلهاي مربوط به اطراف و اعضاي خوبرويان زاييده طبع شاعران موسوم به هندي و 

  شاعران اران است. 
  گيري: نتيجه

ريان و سيالن دارد؛ شاعر زيبايي مهرويش را همواره از در و ديوار جزء دنياي قديم ج زيبايي و خوبي در جزء
در تجلي مي يابد. آنچنانكه همه چيز، حتي آنچه را كه بي جان است، مي خواهد با پيكر انساني قياس كند؛ 

 به طور نمونه مجيربيلقاني اعضاي انساني را با هر يك از بخشهاي عمارت سنجيده است:

  به طاقِ صــفه ابرو به شــــــه ره آوا درِ دو لختي چشمبه بامِ قصرِ دماغ و 
  كه اين نشيمن حسن است و آن محل سخا به جويبار كف و مرغزار عارض و فرق

  )18( مجير بيلقاني، ص 
توان تشبيهات مربوط به پيكر معشوق را عموما به پنج بهره تقسيم كرد؛ يكم صور خيالي كه  با اين همه مي
دارند، ديگر تصاوير برگرفته از طبيعت، سه ديگر تشبيهاتي كه رنگ و بوي اشرافي دارند، صبغه سپاهي 

چهارم تشبيهات آسماني و پنجم تشبيهاتي كه با حس چشايي و اغذيه پيوند خورده اند. ديديم كه هر يك از 
ها در  نشيباي شيوع و گسترش بيشتري داشته است. اما با همه فراز و  اين صور خيال در حوزه و دوره

شود كه  تصاوير و توصيفات مربوط به پيكر معشوق در دوران مختلف و شرايط متفاوت نوعي تشابه ديده مي
  كنيم: اي از آن اشاره مي به پاره

                                                                                                                                               
)آنندراج(زماناى مشهور، به نقل از   
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نخست اينكه گويندگان در استفاده از اين تصاوير همواره تناسب موجود در آنها را مراعات كرده اند. به طور 
بر و مطلوب ماه پيكر را چنين  طعمه در مقدمه رساله كنزاالشتها محبوب سيميننمونه، شيخ ابواسحاق ا

بادام چشم، شكر لب، ترنج غبغب، نار پستان، پسته دهان، چرب زبان، شيرين بيان، ماهي «كند: توصيف مي
در حقيقت شاعر تناسب موجود در اجزاي معشوق خود را با » اندام، حلوا كالم، فندق چال، مشكين خال.

شود، دهان شبيه  النظير در شعر به تصوير كشيده است. اگر چشم به جزع ماننده مي يجاد هماهنگي و مراعاتا
به لعل خواهد بود. اگر سخن از پسته دهان است در كنارش بايد از بادام چشم ياد شود. شاعر در بيان 

خواهد،  ت. شايد بدين اعتبار ميهاي معشوق همواره به نوعي، در پي ايجاد قرينه و تناسب در شعر اس زيبايي
شود، نشان  اعتدال و تناسب در اندامهاي خوبروي خود را كه نخستين شرط در زيباشناسي سنتي محسوب مي

حسن عبارت است از كمال و اعتدال...، اما اعتدال عبارت است از وزن شيءنه كميت، و هستي، هستي «دهد:
هاي اقسام آن است. و موزون بودن آفرينش انسان  هماننديزمين است نه مستوي بودن آن. و وزن نفوس در 

عبارت است از اعتدال نيكوييهايش، و اينكه هيچ عضو او بدون حسن و تناسبي نباشد، مثل چشم فراخ كه 
براي صاحب بيني كوچك و پهن، وبيني بزرگ براي صاحب چشم تنگ و صورت شكوهمند براي صاحب 

اي صاحب ران كوتاه و پشت كوتاه براي صاحب ران بلند و گشادگي بدن ناقص و الغر و پشت طوالني بر
  )138-137ص)،1368اسفند -(آذر جاحظبيش از حد پيشاني نسبت به بقيه صورت خوب نيست.(

،لبها نيز مي تواند ناظر بر همين اصل »طاق و جفت«تاكيد بر عدد دو در توصيف زلفين، چشمان، ابروان  
 باشد:

 دو زنگي بر سر نخلش رطب چين يمينكشيده قامتي چون نخل س

 دو گيسو چون كمند تاب داده دو شكر چون عقيق آب داده

 بران پستان گل بستان درم ريز دو پستان چون دوسيمين نار نو خيز

  )52-50(نظامي، خسرو و شيرين،ص
شوند.  مياين قرينه سازي به حدي است كه خيالهاي شاعرانه و صور خيال داراي نوعي ارتباطات جدولي 

بدين گونه كه اگر شاعر در مصراع اول به طور نمونه از سپيدي رخسار سخن مي گويد، در مصراع دوم  به 
گونه  آورد.همين قرينه مصراع اول سياهي زلف يار را به تصوير كشد. يا جزع چشم، لعل لب را به ياد مي

ي است براي سنجش شاعرانه هر يك از هاي شعر ميدان است ماجراي دهان و ميان. در واقع، هر يك از پاره
شوند، كه در آنها شاعر  اندامهاي معشوق. گاه در اين سنجش اندامها واژگاني به قرينه با يكديگر مقايسه مي
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النظير درآنهاست؛ همچون شب زلف و ماه روي يا چوگان زلف و گوي  در پي ايجاد نوعي طباق يا مراعات
دهان «و » جزع و لعل«ي سجع و هم آوايي در واژگان است؛ همچون زنخدان. يا اينكه در پي آفرينش نوع

اين قرينه سازي خود گاه موجب موازنه در محور عمودي ». غمزه و خنده«، »طره طرار و غمزه غماز«، »وميان
 يا افقي در شعر مي گردد:

 چون بود آن كس كه ندارد دهن چون بود آن كس كه ندارد ميان

  )317( فرخي،ص 
 فرياد از آن لعل جهانساز نخواهند از آن جزع روانسوز نبينندبيــداد 

)883، ص 1375( خاقاني  
 

 دارد سخن و دهـــان ندارد در بزم ببين كه چون عطارد

 بندد كـــــمر وميان ندارد در رزم نگر كه همچو جوزا

  ) 118،ص 1363( سنايي
فرهنگي اين سرزمين، فراز و نشبيهاي تاريخي، نيز نكته ديگر اينكه با وجود تنوع و گستردگي جغرافيايي و 

بده بستانهاي فرهنگي و اجتماعي فراوان، كه از آن يادكرده آمد، نوعي تثبيت و استمرار درمعيارهاي زيبايي بر 
شعر فارسي حاكم است كه نشان از حاكميت نوعي سنت شعري بر شعر شاعران قديم دارد. در واقع، به دليل 

فارسي كه جز در نوع ادبي تغزل، درديگر ژانرها نيز به چشم مي خورد، همواره بجاي  عدم تعين در شعر
تاكيد برشخصيت بر تيپ تاكيد شده است. در حوزه تشبيهات و توصيفات نيز ذهن شاعر گرفتار همان 

بنديها است؛ سيم روي، مشك موي، سرو قد، نرگس چشم، نقطه دهان، موي ميان كليشه هايي هستند  جدول
هاي شاعرانه  كنند. اساسا خيال يابند و وجه خالقانه پيدا مي هاي متنوع و متعدد تازگي مي تنها به زيور آرايه كه

بندي شده است. استاد شفيعي كدكني در كتاب صور خيال  و صور مجاز در شعر و نثر به نوعي جدول
اند  ر گرفته است و تصور مي كردهاصوال اذهان شاعران در طول تاريخ در محدوديتي ناخودآگاه قرا«گويد: مي

كه آن سوي ديوارهاي قراردادي اين جدولها و آن سوي ارتباطات تصوير شده از طرف ادبا راهي ديگر براي 
ايجاد ارتباط ميان طبيعت و اشياء نيست. شعر فارسي به دليل اين ارتباطهاي جدولي، در توصيف معشوق نيز 

)با مطالعه كتبي نظير انيس العشاق كه به 47-46.ك. صور خيال، ص(ر» با نوعي محدوديت مواجه بوده است.
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كه به 1دسته بندي و گردآوري صورخيال مربوط به اندام هاي معشوق پرداخته است و نيز نزهه المجالس 
بندي صورخيال شاعران در باب زيبايي پيكرين معشوق پرداخته است، مي توان  صورت موضوعي به دسته

ان، نسبت به صور خيال چه عقيده منجمد و قالبي شگفتي داشته اند و حوزه تصويرها نتيجه گرفت كه شاعر
اند. به طور نمونه، در نمط  كرده را در موضوعات مختلف تا چه اندازه محدود و غير قابل گسترش تصور مي

است و  هايي كه مولف گردآورده است، قامت به سرو ماننده شده نهم كتاب نزهه المجالس در تمامي ترانه
تنها در چهارچوب تشبيه سرو به قامت كوشيده اند گاه با مبالغه درقامت معشوق و پست جلوه شاعران كتاب 

  2 دادن سرو سخني نو آرند.
چون و چراي شعر و ادب عرب بر صنايع و بدايع شعر فارسي در برخي   و سخن آخر اينكه، برخالف تاثير بي

هاي معشوق، تاثير ادب  در زيباشناسي معشوق و نيز توصيف زيباييرسد كه  تلميحات و اشارات، به نظر مي
گردد.اين تفاوت به دليل  شود و گاه در اين زمينه عرب وامدار شعر دري مي تر مي عرب به نسبت، كم رنگ

تفاوت شرايط اقليمي و گاه فرهنگي اين دو سرزمين است.شبلي نعماني در بيان تاثير عرب بر تشبيهات در 
باشدو بديهي است كه يك  اما در تشبيهات ببايد دانست كه تاثير عرب خيلي كم مي« گويد: مي ادب فارسي

نفر شاعر ظريف و شوخ كه در ناز و نعمت پرورش يافته ممكن نبود زلف معشوق را به ريسمان و كمر را به 
ون بود و بس. كه كمر زنبور يا انگشتش را به مسواك تشبيه كند و اين گونه تشبيهات براي همان عرب موز

بردند و صحرا نورد بودند. بنفشه، سنبل، ياسمن، نرگس اين چيزها را كه عرب  در ريگستان خشك به سر مي
شد. راست است كه وقتي  آمد و چگونه از طبعش تراوشي مي در خواب هم نمي ديد تشبيه از كجا مي

خرم و پر از طراوتي به نظر آنها آمد خالفت عرب به بغداد انتقال يافت و يك دنياي تازه و عالم سبز و 
شاعري عرب هم تغيير كرده، بناي استعمال اين الفاظ را گذاشتند، ليكن ما شاعري اين دوره را شاعري عرب 
نمي گوييم بلكه همان شاعري فارسي ايران بوده و فرقي كه با هم دارند فقط در زبان است و بس. (نعماني 

  )144،ص4ج 1335هندي،
 
  

  كتابنامه:
                                                 

تاليف سري رفاء از شاعران عرب  قرن چهارم » المحب و المحبوب و المشموم و المشروب«اين كتاب در قرن هفتم و به شيوه كتبي نظير  ١
 هجري، به دسته بندي موضوعي رباعي ها پرداخته است.
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