
  

  

  

  

  

  عنصر تخيل و تصوير در شعر فارسي

  

  دكتر جليل تجليل

  استاد دانشگاه تهران

  

  

ها و بر ساختن تشابهات  شعر فارسي در ادراك تناسبات و هماننديها بين اشياء، حيوانات و انسان

عناصر اين برقراري پيوند از طريق انتزاع شبه از . هاي هنري جهان است ترين پديده از لطيف

  .هاي پهناور است اصوات و رنگها و محسوسات به قصد بيان مفاهيم وسيع و انديشهآهنگها و 

ها از حيث ترنم و صوت به مدد آفرينش تخيلي و صورتگري شاعرانة   تشابه واژه-١  

كه با اداي كلمة  خورد چنان هاي زبان مرغان و لحن و آهنگ آنان با ادب و عرفان پيوند مي صحنه

شود به نيايش و مناجات عرفاني و تسبيح موجودات  ايي متصل ميلك ابوالمجد آدم سن لك

خيزد  شارك به مؤذني برمي. دهد جهاني، گنجشك بهاري صفت باري گويد و تيهو هوهو سر مي

  : و باز از خداي طلب ياري پيغمبر ايمان دارد

  1الشكر لك گويد كه لك الحمد لك آن لك  اي آن مـاردمــان را تو طعمــة من كـرده

ـار ازق رزاق  بخش تويي انسي و جان را  جان وزي دهر   مـوسيچــه همي گــويد ـب

ـوان را   گنجشــك بهــاري صفت بــاري گويد  كــز بــوم برانگيــزد اشـجــاء ـن

ـروزشـان را   پيوستــه همــا گويــد يكيست يگــانـه  تا در طــرب آرد به هــوا ـب
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  هو گويد هو صد به دمي ســرخ كبــوتر  ندر گفتــن هــو دارد پيــوســته لســا

  آن باز همــي گويد يــارب تو نگهــدار  بر امــت پيغـمبــر ايــمــان و امــان را

  بنگر كه عقــاب از پي تسبيــح چه گويد  آراستــه داريد مر اين سيـرت و سـان ار

  قــاريبلبـل چه مذكــر شده و قمــري   برداشته هر دو شغب و بانگ و فغــان را

  آيد به تو هــر پاس خـروشي ز خروسي  كاي غافــل بگــذار جهــان گــذران را

  آوازه بــرآورد كه اي قــوم تن خويــش  دوزخ مبــريــد از پي بهمــان و فالن را 

 با اسنادهاي مجازي و تشخيص و پرسونيفيكاسيون موجودات و ذرات عالم، همچو -٢  

  .گذرانند رانند و در دل الاحب االفلين مي صنام بر زبان ميآدميان متفكر، آيت ان نعبد اال

  بر زبان ان نعبد االصنام راندم تاكنون    دل به اني ال احب االفلين شد رهبرم

گونه گويايي و نجواي مرغان خاقاني را بر آن واداشته، همچون صاحب مقامات حميدي  اين  

: گويد سوسن آزاد با بلبل استاد مي. ن گفته بودكه از زبان مرغان و سوسن آزاد با بلبالن استاد سخ

يك ماه بگويي و خاموش ! اي مدعي كذاب و اي صيرفي قالب سي روز ببويي و فراموش كني

چون من باش كه جز بر يك قدم نپويم و با ده زبان يك سخن نگويم كه سر عشق نهفتي ! شوي

  .است نه گفتي و بساط قهر پيمودني است نه نمودني

  :شعر خاقانيو اينك 

  مرغــان چون طفلكــان ابجــدي آموخته  بلبل الحمــد خوان كشتــه خليفــة كتاب

  شاخ جواهــرنشان ساختــه خيــر النثــار  سوسن سوزن نماي دوختــه خيرالثيــاب

  بلبل گفتا كه گل به ز شكوفه است از آنك  شاخ جنبيت كش است گل شه و االجناب

  

  حب مقامات حميديصا

چون جوهر در فشان از كان بدخشان سر برآورده و ياقوت رماني و جوهر عماني را  گل سرخ

  : بوي ما ابتر روي ما اغبر است و چمن بي بستان بي: زبون ساخته و زبان به جواب گشاده

  كو عرق مصطفا است و اين دگران خاك و آب  و خاقاني گرچه همه دلكشند از همه گل لغزتر

  باج ستان طوك تاج ده انبيا  ان در عقــابگر در او بافت عقل خط ام
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در جامة خاقاني زبان پرندگان همة ترفندهاي بالغي را از سخنوران گرفته و با تصاوير و   

نرگس نخستين شمع : اند سازيهاي شاعرانه با مردم عالم بسي لطافتها و بالغتها مطرح ساخته برهان

تمام به مجلس درس و عرفان مرغان شتافته گل را در صحنة باغ افروخته و با طشت زر به شتاب 

  :اند هاي بهاران را توصيف كرده آنگاه بلبل و طوطي و فاخته و عنقا هر يك به زباني زيبايي. است

  اول مجلـس كه باخ شمــع گل اندر افروخــت  

  نرگــس با طــشت زر كرد به مجلــس شتــاب          

  پيــش چنيــن مجلــسي مرغــان جمــع آمدند  

  شب شده چون شكل موي مه چو كمـانچه رباب          

  فاخته گفت از نخست مدح شكوفه است از آنك  

  شاخ جنبيــت كش است گــل شــه و االجنـاب          

  طوطــي گفتــا سمــن به بــود از سبــزه كــو  

ـگ زر كافــور نــاب           ـوي زعنــبر گرفــت رـن   ـب

  ا شــدنــدجملــه بديــن داوري بــر در عنقــ  

  كــاوســت خليفــة طيــور داور مالــك رقــاب          

  هاتـف مال اين خبــر چون سوي عنقــا رساند  

  آمــد و در خــوندشان را نه به پرسـش خــطاب          

  بلبــل كردش سجــود گفت اال انعــم صبــاح  

ـه جــواب             خـودبخــودي باز داد صــبحــك اـل

ـر كرد      ســر گفــت كــزيــن طايفــهعنقــا ـب

  دستــت پرحنــا است جعــد يكي پـرخصــاب          

  . گره خوردگي آهنگ و تصوير در اين ابيات از غزل حافظ نيز شنيدن و ديدن دارد

  پيش از اينــت بيش از اين انديشه عشــاق بود  

ـود             مــهــرورزي تــو بــا شـهــرة آفــاق ـب
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  بركشند3و طاق مينا2قف سبزپيش از اين كاين س  

   بر روي جــانان طاق بود4منظــر چشــم مرا          

  ســاية معشــوق اگر افتــاد بر عاشــق چه شد  

   او به مـا عشـاق بود5ما به او محتــاج بوديــم          

ـدار     رشتة تسبيــح اگر بگسســت معــذورم ـب

  6دستــم انــدر ســاقة ساقــي سيمين ساق بود          

ـاغ خــلد     شعــر حافــظ در زمــان آدم اندر ـب

ـود             دفتــر نســرين و گــل را زينــت اوراق ـب

تشابيه خاقاني در ترسيم طراوت بهاران چنان است كه بر لطافت و رنگيني و خوشبويي،   

وار است در  كند، شاخ درخت خم آورده بلبل شمن زمين و هوا را به پرنيان و مشك مانند مي

شگاه صنم به پرستش برخاسته، خراميدن تذرو و به گرد گل يادآور خروشيدن بلبل از فراز سرو پي

  :زاي سامان سافته است گرديده و اين همه با كارواني از تشبيهات متعدد و تركيبات طرب

  گالب است گويي مگر آب جوي    زمين پرنيان و هــوا مشكبــوي

  ل و گشته بلــبل شمنصنم شد گ    خم آورده از باز شــاخ سمــن

  خروشيــدن بلبــل از شاخ ســرو    7خرامــان بگرد گـل اندر تذرو

  همــه دشــت بيــن بياراستــه        

در شعر خاقاني اتخاذ شبه از آهنگها چنان است كه صداي قلم شاعر يا صرير قلم ني را كه   

  :شود به صرصر مانند گرديده است بر روي كاغذ كشيده مي

   در صرير8 و كلك من چو صرصرلشكر ادند  

   اندر صدا9نسل يا جوجند و نطق من چو صور          

و آنگاه ناطقة خود را به صور اندر صدا تشبيه كرده و اين بيت در عين نمايش تشابهات   

گيري از تصوير معاني دشوار و فلسفي در زبان هنري شعر به آساني  صوتي و تركيبي با بهره

و اين بستري است از خيزش مبالغه . شود و وجود به عدم ئي تشبيه ميگرايد و شيئي به الشي مي
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اي از اين تصاوير در  نمونه. گيرد در توصيف و از اين رهگذر اعجاب خواننده و شنونده شكل مي

  : شود آنجا كه گويد شعر منوچهري ديده مي

  معــروف گشــته از كــف او خانــدان او  

   خــاندان طــيچون از سخــاي حاتــم طــي          

  هنــگام همــت وي و هنــگام جــود وي  

  10شيئي است همچو الشيئي و الشيئي همچو شيي          

  :كند و خاقاني هيچي و پوچي خود را در قاموس تواضع به ساية هيچ مانند مي  

  11كه مرا نام نه در دفتر اشيا نبيند    هيچ اگر سايه پذيرد منم آن ساية هيچ

كند كه  اي مانند مي)كوزه(ها و آالم به قرابه  وني وجود خود را از حملة ناكامياو سرگرداني و داغ

  :تيز موشي قطع كند از سقفي با ريسمان آويخته باشند و ريسمانش را دندان

  كه در گلو ببرد موش ريسمانش را    مانم بدان قرابه آويخته همي

  

  ها نوشت پي
  .الطير علّمنا منطق:  و هم اشاره به-ن التفقهون تسبيحهماشاره به آية ان من شيء االسبح بحمده ولك. ۱
 .اشاره به آية اولم يروا الي الطير صافات و يقبضن. ۲
 .برگرفته از آيات الست بربكم قالوا بلي. ۳
 .يحبهم و يحبونه. ۴
 .كال اذا بلغت التراقي و قيل من راق و ظن انه الفراق و التفّت اساق بالساق. ۵
 .هاستعارة مرشح. ۶
 .مرغي است صحرايي شبيه به خروس. ۷
 .و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عانيه. ۸
 .از آية اذا نفخ في الصور فاذا هم في العذاب ينسلون. ۹

 .۱۱۳، ص ۱۳۴۷ديوان منوچهري به كوشش دبيرسياقي، . ۱۰
 و انت انزر من الشيئ في -ندافي تنظم قول الزور و الف: شود و اين تصوير در بالغت در شعر ابوتمام بررسي مي. ۱۱

  .»۱۳۲۳الدين خياط، بيروت  ديوان ابوتمام طائي، تحقيق محيي«العدد 


