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 چکیده
بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای  هیچ متنی خودبسنده نیست. هر متن در آن واحد هم

جمله رويکردهای نوينی است که در کشف ارتباط میان متون نقش ت ازمتون پسین خواهد بود. بینامتنیّ
ورود به قصیده، جوالنگاه هنرنمايی و بیان غنايی است. تغزل  ةعنوان مقدمکند. تغزل، بهمهمی ايفا می

شود، خود بلکه به همان میزان که برای غزل بینامتن محسوب می ،فارسی متنی خودبسنده نیست
تغزل فارسی است.  ةهای برجستبینامتنی از متون پیشین است. مقدمات قصايد عربی يکی از بینامتن

های شعر عرب تأثیر پذيرفته است. در اين تغزل فارسی نه تنها در فرم، که در محتوا نیز از بینامتن
های ايم. تغزلهای فارسی، به بازکاوی متن پنهان آن پرداختهرامتنی به تغزلپژوهش با رويکردی ت

متن خود متن تغزل با پیشمتن خود رابطه دارد. بیشفارسی در دو شکل صريح و ضمنی با پیش
 کند.میگونگی و تراگونگی نیز برقرارهمان ةهمچنین رابط
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 مقدمه .1
تر و ادب عربی و ادب فارسی فربها امّ ،های متعددی داردادب و فرهنگ اسالمی شاخه

 ةشاخ از بیشتری پیشینة ادب عربی نیزترديد های آن است. بیتر از ديگر شاخهگسترده
 ریتأثیرپذيتأثیر شعر عرب بوده است. اين . شعر فارسی عروضی از آغاز تحتداردفارسی 

قالب، صورخیال و محتوا  1،ی متنوعی چون واژگان و الفاظ، موسیقی و وزن شعرها هحوز
شعر فارسی است که  ةنخستین قالب برجست ،قالب قصیده .گیرددربرمیرا و مضامین 

متأثر از موضوع  های فارسی نیزعربی شکل گرفت. موضوع قصیده ةقصید تأثیر تحت
. شاعران شودهای مدح ديده میعربی رگه ةلیدر شعر اوّ بود.، عمدتاً مدح یقصايد عرب

در خدمت  مدحستودند. اين عرب صفاتی چون شجاعت، آزادگی و سخاوت را می کهنِ
تدريج به مدح پادشاهان کشیده ا بهامّ ،قبیله و افرادی بود که به شاعر کمکی کرده بودند

هنگام پیدايش  درعربی  ةنمونه شاعران مداح عرب هستند. قصید 0شد. شعرای بالط
جوی وفارسی، در امور مدحی غرق شده بود و شاعران فارسی نیز که در جست ةقصید

 ند.کردتقلید حامیان درباری بودند، از اين مدايح عربی 
 :شدقصايد عربی از چهار بخش تشکیل می تأثیر تحتساختار قصیده در فارسی 

آن خود را از  باکه شاعر  «تخلص»؛ شدکه تغزل، تشبیب و نسیب نامیده می «مقدمه»
 ةکه دربردارند «اصلی ةتن» ؛پرداختو به موضوع اصلی قصیده می ساختمیمقدمه رها 

  که ابیات پايانی قصیده را « شريطه» و درنهايت، مدح و مقصود اصلی شاعر بود
 ةدر قصید )تشبیب/ نسیب(ید ممدوح بود. موضوعات تغزل بگرفت و دعای تأبرمیدر

تنها موضوع، که عناوين مقدمات موضوع مقدمات قصايد عربی است. نهفارسی برگرفته از 
فارسی از ة قصید ةنیز برگرفته از عناوين مقدمات قصايد عرب است. تأثیرپذيری مقدم

جاهلی  ةاز دوررا مقدمات قصايد عربی  توانست که میا ایگونههمقدمات قصايد عربی ب
 متن يا متن پنهان مقدمات قصايد فارسی دانست. پیش باسی،ع ةتا دور

از منظر  ،با مقدمات قصايد عربی را در اين پژوهش نوع ارتباط تغزل قصايد فارسی
به ارتباط ترامتنی میان تغزل فارسی و کنیم. پژوهش حاضر باتوجهمی بررسی تترامتنیّ

بینامتنی  ةکیفیت رابط-1هاست:مقدمات قصايد عربی، در پی پاسخگويی به اين پرسش
متن متن تغزل فارسی با پیشبیش -0 تغزل فارسی و عربی به چه صورت است؟

 کنند؟میای با يکديگر ارتباط برقرارمقدمات قصايد عربی از چه زاويه
های فارسی و ابتدا تغزلتحلیلی است. در اين راه  -روش پژوهش حاضر توصیفی

های ايم. قلمرو پژوهش در تغزلآنها را معین کرده و سپس نوع رابطةبررسی  راعربی 
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، عنصری و امیرمعزی محدود اعرانی چون رودکی، منوچهری، فرخیفارسی به تغزل ش
گیرد. از برمیتا عصر عباسی را در جاهلیّتزمانی  ةشود و در قصايد عربی محدودمی

نظر بوده و به موارد بینامتنی ديگر در ها موردتنها متن تغزل ،ر اين شاعرانمیان اشعا
 شود.ساير اشعار آنان اشاره نمی

ب کتاب و مقاله متعددی در قال هایپژوهششعر فارسی و عربی  بینارتباط  بارةدر
با عنوان  ( (Daudpotaتنها به تحقیق ارزشمند دودپوتا ،میانصورت گرفته است که ازآن

 ،مقدمات قصايد عربی ةکنیم. درباراشاره می (1330) تأثیر شعر عربی بر شعر فارسی
 از حسین عطوان العربیه ةالقصید ةمقدمجمله کتاب انجام شده است؛ ازتحقیقات مختلفی 

جاهلی تا عصر اندلس تحقیق  از عصر ،های مختلف شعر عربدوره زمینةکه در  (1021)
 ةالمقدم»ة و مقال (1111) حسن کمونیاز سعد النص العربیالطلل فی کتاب ه است و کرد

مقدمات  ةدربار .(0225) از حامد صدقی و علی عزيزنیا« الجاهلیه ةالعربی ةفی القصید ةالطللی
بررسی در  تاکنون تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است. ها()تغزلقصايد فارسی 

ت در ترامتنیّ» ةمقال انجام شده؛ مانندتحقیقاتی به فارسی  متون از منظر بینامتنیت
در اين مقاله نويسندگان در پی ؛ (1311) و ديگران آبادیاز يوسف« مقامات حمیدی

ای نقد و تحلیل قصّه»تون در مقامات حمیدی هستند. در کشف و شناخت انواع روابط م
ه قصّ (1333) ارژنهنیز محمود رضايی دشت« بینامتنیت اساس رويکردنامه براز مرزبان

 ،همه. بااينکندمیبررسی روابط بینامتنی  ةزاوينامه از در مرزبان را «ايراجسته با خسرو»
 کرده باشد، يافت نشد. بررسی از منظر روابط بینامتنی  را های فارسیپژوهشی که تغزل

های فارسی با مقدمات تغزل بین، رويکردی است تازه که ارتباط رويکرد اين پژوهش
 .کندمیقصايد عربی را از ديدگاه ترامتنیت ژنت بررسی 

 
 

 تمتنیّت و بیشبینامتنیّ .2
هايی از متون ديگرند. چیزی به نام اصالت ادبی يا اثر آغازين تمامی متون ادبی بافته

واحد، هم  هر متن در آن .(112: 1332)ايگلتون، اند متنیة آثار ادبی میانوجود ندارد. کلی
اصطالح  بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای متون پسین خواهد بود.

در اواخر  (Julia kristeva) ژولیا کريستوابار را نخستین (Intertextuality)« تبینامتنیّ»
درحقیقت  ،دانندت میگذار بینامتنیّچه کريستوا را بنیانکرد. اگرشصت مطرح  ةده

هايی است که ها و انديشهدستاورد يک فرد نیست؛ بلکه حاصل جريانت بینامتنیّ
های اند. از میان اين جريانسهیم بوده آنگیری مستقیم در شکلمستقیم يا غیر
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شناسی، فرمالیسم روسی و شناسی و نشانهنقد سنتی، زبان توان بهپیشابینامتنی می
 ها جست.ت را بايد در اين دانشات تطبیقی اشاره کرد. عناصر نخستین بینامتنیّادبیّ

 نام برد که (Bakhtine) بايد از باختین نظريهدر میان اشخاص مهم تأثیرگذار بر اين 
 ةبود. رابطرا مطرح کرده  «گومندیوگفت»يا  (Dialogics) «منطق مکالمه» نظرية

منطق  ةباختین چنان تنگاتنگ است که برخی آن را ترجم ةبینامتنیت با منطق مکالم
های منطق مکالمه ساحت بینامتنی است. هر سخن با سخن» ؛دانندباختین می ةمکالم

که به يک معنا پیشگويی و  های آيندهپیشین که موضوع مشترکی با هم دارند و با سخن
معنا  «سرايیهم»کند. آوای هر متن در اين گو میوواکنش به پیدايش آنهاست، گفت

 سخن نوعهر بارة در ، بلکهاتادبیّمورد  تنها در. اين نکته نه(13: 1312 ،)احمدی« يابدمی
انواع سخن. باختین  بین وگويی استگفت. فرهنگ به اين اعتبار درست است ديگر نیز

بودن به معنای شرکت ت خود يک مکالمه است. زندهزندگی بنا به ماهیّ»که  معتقد است
کند، میمتن با متون پیشین خود برقرار هرای که . مکالمه(120)همان: « در مکالمه است

 شود.ايی و تکثر صداها در متون نیز میآوت که موجب چندتنها موجب بینامتنیّنه
نوين خود، کالم ادبی  شناسیباختین با نشانه گرايیِآمیختن مکالمهکريستوا با درهم

ی، در ساحت افق ؛اساس يک ساحت افقی و يک ساحت عمودی تعريف کردپويا را بر
و در ساحت عمودی، ست و هم متعلق به مخاطب در متن هم متعلق به فاعل نويسا کالم

: 1332 )آلن،کند گیری میزمان جهتادبی پیشین يا هم ةسوی يک شاکلکالم در متن به

ها و متون پیشین است. هیچ مؤلفی گفتهپیش ةبه باور کريستوا هر متن تحت سیطر .(20
بلکه هر اثر تبلوری است از مراکز  ،زندآفرينش هنری دست نمیت اصیل خود به با ذهنیّ

کريستوا در نقد و خوانش متون قائل  .(301: 1312 )احمدی،فرهنگ  ةناشناخته و شناخت
يعنی پیوند  ،ت تولیدی و تکوينی است و اساس نقد خود را بر محور عمودیبه بینامتنیّ

 .(033: 1312)نامورمطلق، دهد میزمان قرارهای پیشین و هماثر با زمینه يا متن
و  (Genette) ژنت ،(Riffaterre)، ريفاتر(Barthes) چون بارتپس از کريستوا کسانی 

  بررسی کردند. بارت با  با يکديگر رامتون  بینروابط  (Laurent Jenny) ژنیلوران
از  هایبا نام را در سه اثر خود آن، معنای جديدی از شکستن معنای سنتی متندرهم

متن و اثر،  بینمايز شدن به تقائلمطرح کرد. او با  لذت متن ومتن  ةاثر به متن، نظري
متن خوانا معنايی واحد را ارائه  ؛بندی کردطبقه «نويسا»و  «خوانا» ةمتون را به دو دست

، متنی متکثر و چند آواست که معنای آن در ا متن نويساامّ ،دهد و تک آواستمی
نوعی بیانگر نويسا به شود. متنِمتن و مخاطب و زبان ساخته می بینجريان تعامل 
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   ت متن نويسا و بینامتنیّ بینجا ارتباط  باختین است. از همین ةمنطق مکالم
متنِ هر متنی، میانمعتقد است  ،نوشتار از اثر به متنشود. او همچنین در میبرقرار

  .(20: 1313بارت، )بازيابی کرد توان ها را در آن میمتنی ديگر است و ديگر متن

مندتر و صورتی نظامپرداز ديگری بود که بهنظريه (Gerard Genette) ژرار ژنت
 هایديدگاهتر از ديگران آراء خود را در اين زمینه مطرح کرد. او با تکیه بر گسترده

را برای تمام متونی  (Transtextuality)« تترامتنیّ»اصطالح  ،باختین و کريستوا
 ةت رابطترامتنیّ .ندداشتهان در ارتباط با متون ديگر قرارپیشنهاد کرد که آشکار يا پن

. آنچه ژنت در اين کندمی بررسیکلی با غیرخودش را طورهای ديگر و بهيک متن با متن
ک متن با تحلیل ارتباط يوبندی و تجزيهطبقه برایمند الگويی نظام ،دهدنظريه ارائه می

هر چیزی که پنهانی يا آشکار »گويد: های ديگر است. او در تعريف اين اصطالح میمتن
  .(32: 1332 )نامورمطلق،« دهدمیها قرارمتن را در ارتباط با ديگر متن

ست و شامل پنج زيرمجموعه کريستوا تتر از بینامتنیّت ژنت اصطالحی عامترامتنیّ
( Arcitextuality) ترمتنیّ، سَ(Metatextuality) تفرامتنیّ، (Paratextuality) تپیرامتنیّت، : بینامتنیّشودمی

ت بینامتنیّ بارةدر الواح بازنوشتنیکتاب  ة. ژنت در مقدم(Hypertextuality) تمتنیّو بیش
 )ژنت،حضوری میان دو يا چندين متن ة همای است مبتنی بر رابطشیوهنويسد: می

ة متن شود که در آستانپیرامتن، عناصر درونی و بیرونی متن را شامل می .(3: 1111
 .(152: 1332)آلن،دهی خوانش و فهم خوانندگان تأثیرگذار است گیرد و در جهتمیقرار

متن  1عبارتی هرگاه متن ؛ بهاساس روابط تفسیری و تأويلی بنا شده استت، برفرامتنیّ
ای است که يک ت، رابطهشويم. سرمتنیّت مواجه میکند، با فرامتنیّنقد و تفسیر را  0

ت ت نیز همانند بینامتنیّمتنیّکند. بیشمیای که به آن تعلق دارد ، برقرارمتن با گونه
-ت مبنا بر همکند؛ با اين تفاوت که در بینامتنیّمیان دو متن ادبی را بررسی می ةرابط

متن يا زيرمتن ت با عنوان پیشآنچه ژن ت بر برگرفتگی است.متنیّحضوری و در بیش
 ؛کنندتی است که ديگر منتقدان از آن ياد میکند، در واقع همان بینامتنیّمطرح می

ی اصلی داللت برای يک متن باشد ها هجمله سرچشمتواند ازتی که میبینامتنیّ
  .(10)همان:

منظر  های فارسی با مقدمات قصايد عربی به ارتباط آنها ازتغزل ةدر بررسی رابط
ة قصايد الزم مقدمبارة پردازيم. پیش از آن سخن کوتاهی درت میمتنیّت و بیشبینامتنیّ

 رسد.مینظربه
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 تغزل. 9
داند: دسته می پنجاز قول الرمانی علی بن عیسی اغراض شعر را قیروانی رشیق ابن

 شمردنسیب، مدح، هجا، فخر و وصف. او در جای ديگر تشبیب را نوعی از مدح برمی

و به اغراض  دانداغراض شعر را بسیار می الصناعتینابوهالل عسکری در  .(122: 1130)
از  .(131: 1111) کندمدح، هجو، وصف، نسیب، مرثیه و فخر اشاره میپرکاربردی چون 

توجه شاعران است، بیش از همه ة قصايد فارسی موردمیان اين اغراض آنچه در مقدم
موضوع مقدمات که عناوين آن نیز برخاسته از عناوين تنها نه وصف و نسیب است.

اصطالحات تشبیب، نسیب و تغزل در شعر عرب عناوينی بود  مقدمه در شعر عرب بود.
القول، متفق 3هادر مورد تشبیب اغلب فرهنگ نهادند.که به تناسب محتوا بر مقدمات می

اند. دهکرمعنی  ه اوتشبیب را وصف جمال زن و حال خود با وی گفتن و اظهار عشق ب
موضوع تشبیب و نسیب  عنوانمشترک است، اشاره به زن بهها آنچه در اين فرهنگ

 يابد.ها تشبیب و نسیب با زنان معنی میدر اکثر فرهنگ ،ديگرعبارتاست؛ به
ها مجموع اين عنواناست، در تشبیب و نسیب و تغزل آمدهبارة رغم تعاريفی که دربه

رشیق از اند. ابننشدهآنها قائل  بیناند و غالب قدما تفاوتی يک موضوع بوده ةدربرگیرند
آورد که نسیب و تغزل و تشبیب معنای واحدی دارند السائب مخزومی میقول ابی

اتحاد معنايی تشبیب، نسیب و  بارةدر حدائق السحررشید وطواط نیز در  .(111: 1130)
معشوق و حال خويش در عشق او گفتن تشبیب صفت حال » گويد:تغزل چنین می

 .(125: 1320) «...و اين را نسیب و غزل نیز خوانند باشد
قصايد عرب را نزد اهل باديه و شهرنشینان دو  ةرشیق موضوعات نسیب و مقدمابن

جدايی و  ةاهل باديه چنین است که به ذکر کوچ و رحیل، واقع ةشیو ؛داندگونه می
ها و هیجان ناشی از آواز شتر، درخشش برق هراس از آن، توصیف اطالل و مرکب

هايی که در آن رسند و باغهای آب که در راه خود بدان میآسمان، گذر نسیم، برکه
رويد و آتشی که آنان ها میها و بهار و آنچه در صحراها و کوهآيند، توصیف گلفرود می

شهرنشینان چنین است که در نسیب  ةپردازند و شیوآورد، میمی را با دوستانشان گرد
هايی از عشق و هجران و حاسدان و رقیبان و منع حارسان و ذکر شراب و نديمان و گل

ها، ها و بستانچون گل سرخ و نسرين و نیلوفر و هرآنچه بدان شبیه است و گیاهان باغ
    شدة شود، موضوعات مطرحکه ديده می گونههمان .(111-113: 1130)کنند ياد می

آنچه  :هغزلیّ ةمقدم -1بندی کرد: توان در چهار موضوع کلی دستهرشیق را میابن
 ةمقدم -0؛ مربوط به عشق و هجران و حاسدان و رقیبان و جدايی و معشوق است
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 آنچه مربوط به طبیعت است که حضور آن را در توصیف اطالل و مرکب و  :هطللیّ
 ةمقدم -3؛ بینیممی ،ها و بهار و آنچه شبیه بدان استها و گلهای طبیعی و باغدهپدي

آنچه مربوط به ذکر  :شیب و شباب ةمقدم -0 آنچه مربوط به شراب است؛ :هخمريّ
اين مقدمات، به عشق و احواالت آن و  تأثیر تحتقصايد فارسی  ةمقدم 0.جوانی است

آن، توصیف پیری و ياد ايام جوانی و يا به توصیف های طبیعت و پديده، توصیف معشوق
 يابد. شراب و مالزمات آن اختصاص می

 
 

 هات در تغزلبینامتنیّ. 4
ده که در شعر قالب قصی است. نبودهشعر عرب تأثیر از بی ،پس از اسالمشعر فارسی 

در شعر فارسی با توجه به فضای حاکم بر  شد،استفاده میپردازی عرب برای مديحه
گرفت. نوان ابزاری در خدمت ممدوح، موردعنايت شاعران ايرانی قرارعايرانی  ةجامع

ذا شاعر ايرانی حاکمان و پادشاهان بودند؛ ل ،حامیان اصلی شعر فارسی در بدو پیدايش
، زرگان را داشتو مدح پادشاهان و بستايش  بیانت عنوان قالبی که قابلیّقصیده را به

عربی که  ةساختار قصید .(02: 1132 ک،کِل)اَگرفت  برگزيد و بازار قصايد مدحیه رونق
اصلی و شريطه بود، در قصايد فارسی  ة، تخلص، تن)نسیب، تغزل(های تشبیب شامل بخش

مقدمات قصايد فارسی با همان عناوين معمول  ،ترتیباينگیری شد. بهبه همان منوال پی
د. آنچه در شچینی مدح ممدوح دار زمینهيعنی تشبیب، نسیب و تغزل، عهده ؛در عربی

شود، نشانگر اثرگذاری مقدمات قصايد های فارسی در موضوعات مختلف مطرح میتغزل
متن توان متن پنهان يا پیشهای عربی را میهاست تا آنجا که تغزلعربی بر اين تغزل

های اين متن در مقدمات قصايد خود گاه نشانه . شاعران ايرانیهای فارسی دانستتغزل
  هر تأيید نهادند.و بر اثرپذيری تغزل از شعر عرب مُ نمايان ساختندپنهان را 

حدود اين اثرپذيری را در بخش  ،ژنت تِترامتنیّ ةبه نظريدر اين بخش باتوجه
 ةستسه دت، آن را به ژنت در بررسی بینامتنیّ کنیم.ت تغزل بررسی میبینامتنیّ
ت صريح، بیانگر بینامتنیّ ؛کندبندی میصريح و ضمنی تقسیمت صريح، غیربینامتنیّ

کردن ت مؤلف قصد پنهاندر متن ديگر است. در اين نوع بینامتنیّ یحضور آشکار متن
توان حضور متن ديگر را آشکارا مشاهده ن خود را ندارد؛ به همین دلیل میمرجع مت

   در متن ديگر مواجه  یو پنهان، با حضور پنهانی متنصريح ت غیرکرد. در بینامتنیّ
. کند را پنهان مرجع متن خودکند ت، نويسنده سعی میشويم. در اين نوع بینامتنیّمی

نیز سعی ا نويسنده امّ ،در متن ديگر صريح نیست یت ضمنی، حضور متندر بینامتنیّ
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گذارد تا اختیار مخاطب می هايی دربلکه نشانه کند؛پنهان را مرجع متن خود  کندنمی
 نخستت، تنها مخاطبانی که به متن بینامتن را تشخیص دهد. در اين نوع بینامتنیّ

مواردی از  ،کنايات، اشارات و تلمیحات ؛بینامتن شوند ةتوانند متوجآگاهی دارند، می
 .(33: 1332 )نامورمطلق، ت ضمنی استبینامتنیّ

 

 هات صریح در تغزلبینامتنیّ. 4-1

در اين نوع از  ؛صورت صريح استهای فارسی گاه بهحضور مقدمات قصايد عربی در تغزل
عربی است.  ةصراحت مبین ساختار قصیدة فارسی بهمقدمات، ساختار تغزل قصید

اجتماعی زندگی اعراب و حاصل  عرب در دوران جاهلی مبتنی بر واقعیت ةساختار قصید
جاهلی  ةنی با مفاهیم جاهلی است. نظام قصیدنشیهای زندگی باديهخوردن تجربهگره

های ديار و اطالل گذر به اين شکل است که سراينده در آغاز ستايش ممدوح، بر خرابه
اطرات افکند و خها نظر میکند يا قصد ديدار آنجا را دارد و از سر حسرت بدانمی

از  ،میاندراين کند.، با گريستن مرور میاست گذاردهجاعزيزی را که در آن مکان به
و سخن  رسدمی «القصیدبیت»گويد؛ آنگاه به میهای راه سخن مرکب خود و دشواری

 ةدر قصید ،به سخن ديگر ؛(112: 1313هالل، )غنیمیزند خود را به ستايش ممدوح گره می
ند از: وقوف بر اطالل و دمن و اتوان پنج بخش بنیادی را برشمرد که عبارتجاهلی می
، اسب يا شتر() ، توصیف محبوب و ياد ايام خوش گذشته، توصیف مرکبهابر آنگريستن 

: 1311، ها ه)يلمشرح سفر در بیابان و توصیف مظاهر طبیعی و مفاخره يا مدح ممدوح 

 ،میاننوع از اشعار در شعر عرب است. درايناين  ةهای برجستاز نمونه «معلقات» .(313
 ةدارد. اين نوع مقدمه را در شعر عرب با عنوان مقدمای امرؤالقیس جايگاه ويژه ةمعلق

 اند.گذاری کردهطللیه نیز نام
طللیه در شعر فارسی  ةمنوچهری نخستین شاعر ايرانی بود که در بازسازی مقدم

صراحت بیانگر های منوچهری بهکوشید. اين ساختار با کمترين تغییر در برخی تغزل
 :تغزل قصیدهدر  ؛قصايد جاهلی است حضور ساختار

 

 راب بین و وای اوـــن غــــان از ايــفغ
 

 وای اوـــــفکندمان ن واــــــه در نــــک 
 

 (13: 1312 منوچهری،)                      
 

کوه از جدايی، ذکر اطالل و دمن و شِ صورت حضور عناصری چوناين ساختار به
. در کندمدح ممدوح خودنمايی میوصف شتر، سفر در بیابان و توصیف مظاهر طبیعی و 

 کند:متن خود اشاره میصراحت به پیشهمین قصیده شاعر در بیتی به
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 یـن همـــازی است و مــه تــأما صحا ب
 

 

 ای اوـــــی أما صحـــه پارســـم بــــکن
 (13 )همان:                                     

 :ديگر در تغزل قصايد
 ـنـه دامــفروهشتــه بشبــی گیســو 

    
 رزنــگـ هـــرينـقیــ و رـــــمعجـ پالسیــن 

 (32 )همان:                                         
 ی خیمـــه فـــروهـــلـاال يا خیمــگ

   
 زلــد ز منـــبیــرون ش پیشـــاهنـــگ که  

 (25)همان:                                         
 ـاتــر ز ايـــن نعیقــ ا مزن بیشغـراب
       

 اــعشیق از ــراــم ـردیــکـ مهجـــور کـــه 
 (2 )همان:                                           

. در اين کندديگرباره خودنمايی می ،عنوان بینامتن تغزلة جاهلی بهساختار قصید
 ةاطالل و دمن، هنگام ،از مظاهر طبیعیعنوان يکی با توصیف شب به ها شاعرتغزل

با کمترين دخل و  ، سفر در بیابان و مدح،و شتر وصف اسب جدايی و توصیف معشوق،
         رخ بهبر شعر عرب را آشنايی و تسلط خود ة جاهلی، تصرف در ساختار قصید

های توصیف اسب و شتر و سفر در بیابان و توصیف مظاهر طبیعت را در تغزل کشد.می
اند اين شاعران ديگری نیز در ادب فارسی کوشیده 5.توان مشاهده کردديگری نیز می
هری در های منوچکوشش ،میانقصايد خود مطرح کنند که البته دراينساختار را در 

اين  ةجمل، ازشاعر قرن پنجم هجری ،معزیگیرد. امیرمیشمار بهترين تقلیدها قرار
او در صراحت يادآور ساختار قصايد جاهلی است. خود بهران است که در برخی اشعار شاع

نمونه در  ؛ برایگذاردمینمايشة طللیه را به، مقدممحور عمودی برخی قصايد خود
 :ة ذيلقصید

 نـز در ديار يار مــای ساربان منزل مکن ج
 

 نـدم و و اطالل کنم بر ربع تا يک زمان زاری 
                                       (1320 :505      ) 

 ،معشوق ةطللیه، با توقف بر اطالل و آثار ويران خان ةمعزی با عنايت به مقدمامیر
قراری خود در فراق يار، مرکب خود و شرح کند و پس از ذکر بیمیرا آغاز  دخو ةقصید

  را به مدح ممدوح گره  سخنشپايان، د و در کنمیتوصیف  راگذار از بیابان مخوف 
هايی از همین بخش ،معزی در برخی ديگر از قصايد خود نیز با اندکی تفاوتامیرزند. می

متن از پیش دارد صراحت قصدشاعر به در اين نوع از قصايد، 2.کندساختار را ترسیم می
 ست. ضمن اينکهادعاشده در تغزل نیز مؤيد اين کند و مطالب مطرحتقلید خود 

آشنايی با شعر و شاعران  بارةهای ديگر اشعار خود دراطالعات ديگری که شاعر در بخش
 کند. ، صحت اين ادعا را تأيید میدهدآثار آنان ارائه می ةعرب و مطالع
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در متن  «الف»عبارتی همان حضور متن ة طللیه در تغزل فارسی، بهحضور مقدم
توان طللیه را می ةمقدم ،ديگرعبارت؛ بهشودت ژنت مطرح میاست که در بینامتنیّ «ب»

دارند های فارسی دانست که با آگاهی از اين نوع مقدمه، قصد بینامتن آن دسته از تغزل
ها با ة قصايد جاهلی در اين تغزل. حضور صريح مضامین مقدمکنند بازآفرينیآن را 
در اين  ،نمونه برای؛ دهد، همخوانی داردهايی که شاعر در متن تغزل ارائه مینشانه
ويژه در هب ،يا از واژگان عربی آوردراحت بیتی را به زبان عربی میصها يا شاعر بهتغزل

 کند.جايگاه قافیه استفاده می
 

 

 هات ضمنی در تغزلبینامتنیّ. 4-2

طور ضمنی با بهشده در قصايد عربی، گاه شاعر بر حضور صريح موضوعات مطرح عالوه
اين مورد در شعر فارسی بسیار  ةدهد. نمونبه بینامتن خود ارجاع می، طرح اشاراتی

چون توصیف  هايی از اين موارد در موضوعات مختلفیها نیز به نمونهاست. در تغزل
 .پردازيمها میخوريم. در ذيل به ذکر برخی از اين نمونهمیطبیعت، عشق و شراب بر

شويم که نشانگر تأثیرپذيری او ه میدر موضوع شراب در شعر رودکی با ابیاتی مواج
اس ؤتأثیرپذيری از شعر ابون ،میانة شراب است. دراينمتن اشعار عرب در زمیناز پیش

 ةرودکی در توصیف درخشندگی شراب آن را به چشم برای مثال، 1؛بیشتر است
شراب، از  بارةاس نیز در بیتی از توصیفات خود درؤکند. ابونخورشید تشبیه می

رودکی با نگاهی به رسد نظرمیکند. بهگی باده و تشبیه آن به خورشید ياد میدرخشند
 :است هسرود رامتن خود اين بیت پیش

 

 آن گه اگر نیم شب درش بگشايی
 

 چشمه خورشید را ببینی تابان 
 (31: 1313)رودکی،                          

 

 عائهاا کالشمس يحکی شُـــفجاءت به
 

 3اـحسن اــله اجـزجـال یـف اـريــالثاعـشع 
 (022: 0، ج 1131)ابونؤاس،                 

 

ديگر ابیات رودکی نیز هويداست؛ در  ،شراب بارةاس درؤحضور بینامتن اشعار ابون
رسد مینظربه د.کنمیتوصیف  رامجلس باده « مادر می» ةجمله در ابیاتی که در قصیداز

تأثیر  گفته، خوارانکه در ترسیم مجلس بادهاس ؤدر اين توصیفات از اشعار ابون رودکی
زمانی که می در خم پنهان تبه مدّ ،رودکی در اشاره به کهنگی شرابپذيرفته است. 

  کرده باشد. هاز نظر او شرابی کهنه است که پنجاه جامه را کهن کند.اشاره می ،است
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 زــد تیــرد و نچخـــر کارام گیـــآخ
 

 نـــدر گدازد چونیـــم انــه خــــهم ب
 

 ه سالخورده بود چندــــی چونین کـبا م
 

 رد نگهبانـــوار مــد استـــدرش کن 
 

 بـــه گـــه نوبهار و نیمه نیسان تا
 

 جامـــه بکــرده فراز پنجة خلقان
 (31: 1313 )رودکی،                          

 اـهــــادمـــوها تقــــلـــازال يجـــــم
 

 1بالجسم اــــروح غدت یــــحت 
 (301، 0 ج :1131ابونؤاس، )             

، و گاه در بیان قدمت آنداند ة صفا و رقّت آن میاس نیز ديرينگی شراب را مايؤابون
 :سرايدچنین میو اين داندآن را متعلق به زمان آدم و نوح می

 

 هــــــــــا سالفـــــاسقنیه
 

  12اــــــــآدمقــــــخلتــسبق 
 (315)همان:                         

 هاناس به آؤابون ،کند که پیش از اوبارة شراب گاه به مفاهیمی اشاره میدر منوچهری
 کند:گونه بیان میباور خود را در باب شراب اين ، ویمثال ؛ برایپرداخته است

 

 ی را دوست دارمـــام مــــالم و جـــغ
 

 ر دو حرامندــــی دانم که اين هـــهم
 

 ه و جای مالم استــای طعنــــه جــــن 
 

 رام استــحـ درها خوشــی اينولیکــن 
 (10: 1312)منوچهری،                          

 چنین بیان کرده است.اس همین مضمون را اينؤپیش از او ابون
 

 شــذ عیــذيـــأردت لا إن ــذهـــفخ
 

 دامـــــی بالمــــدل خلیلـــو ال تع 
 

 رامـــــل حــفق مٌراــــوا حـــو إن قال
 

  11رامــــالح یـــــف ةذاذــــالل نــــولک 
 (301: 0 ج ،1131)                           

تشبیه  رنگ شراب وهمچنین بوی خوش شراب و تشبیه آن به مواد معطر و  ةدربار
های متن قصايد عرب را در تغزلعقیق نیز حضور پیش مانندهای قیمتی آن به سنگ

دارد. منوچهری  موضوعبینیم. رودکی اشاراتی در اشعار خود به اين می فارسی شاعران
اس ؤدهد او نیز با شعر شاعرانی چون ابونها اشاراتی دارد که نشان میای تغزلنیز در پاره

نمونه منوچهری در بیت اشته و از آن متأثر بوده است؛ برای خمريه آشنايی د ةدر زمین
 کند.گرفتن از بوی آن اشاره میقرار تأثیر تحتم شراب و زير به بوی خوش خُ

 

 انـدش از دهــوی مشک آمـــی بـــهم
 

 ریــد از مجمـــــور آيـــوی بخــــو بـــچ 
                                       (1312 :102)     

 جمله در بیت زير اشاره ؛ ازاس نیز در ابیاتی به بوی خوش شراب اشاره داردؤابون
 کند:، دماغ را متأثر میند که بوی خوش شراب پیش از چشیدنکمی
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 بريـحـها العتیــــق راحــال نـــم کأس
 

 10تســور رؤوســـال یـــــفةـــقالمـذالـــقب 
 (311، 1 ج :1131)                                 

مستقیم و غیرمستقیم از است که او اين مؤيد  شراب بارةمنوچهری در اشارات 
ه ادب تأثیر پذيرفته است. در مورد تمايل منوچهری ب (شاعر عرب) اسؤهای ابونخمريه

دامغان تحت حکومت وی در دور داشت که دوران جوانی عربی اين نکته را نبايد از نظر 
ای به ادب عربی که التفات ويژه است بويه و وزيرانی چون صاحب بن عباد سپری شدهآل

تنها از ضامین مرتبط با شراب، منوچهری نهم ةدر زمین .(55: 1320 زرين کوب،)داشتند 
معتز نیز تأثیر ابومحجن ثقفی و ابن ،، بلکه از شاعرانی چون میمون بن أعشیاسؤابون

جاست که گاه های منوچهری تا بدانپذيرفته است. اثرگذاری اين متن پنهان در تغزل
 منوچهری در تغزل ،مثال ؛ برایرسدمینظرای از شعر عرب بهگونهاو ترجمه ةسرود

 ای با مطلعِقصیده
 نـــن مـــه جان و تــای باده فدای تو هم

 
 نـــــزن مـــن حـــدی ز دل مـز بیخ بکنــک 

                                           (1312 :13                           ) 

برای  او را با باده غسل دهند و از برگ رز سبز ،خواهد که پس مرگاز رفیقان خود می 
حال آنکه ابومحجن ثقفی پیش از او همین مضمون را در شعر خود  ،کفن سازند وی

صورت ضمنی به ری حضور عناصری در متن اشعار، بهمنوچهدر ابیات  13آورده است.
 دهد.بینامتن خود ارجاع می

شود که های شاعران ديده میدر موضوع طبیعت نیز گاه اشاراتی ضمنی در تغزل
صورت کاربرد يک شعار عرب است. اين اشارات گاه بهمتن انشانگر تأثیرپذيری از پیش

های خود از طبیعت منوچهری در توصیف ،مثال برای؛ کندواژه يا مضمون خودنمايی می
گل  در توصیف عنوان نمونهاو بهرومی نظر داشته است. معتز و ابنبه توصیفات ابن

از توصیفات دو شاعر مذکور در باب  رسدمینظردهد که بهنرگس تصاويری ارائه می
، تشبیه کرده استل نرگس را به چشم گ ،منوچهری در بیت زير نرگس بهره برده است.

 :به تصوير کشیده است معتز همین مضمون راپیش از او ابنکه حالیدر
 

 ه چشمـنرگس چون دلبری است سرش هم
  

 قد همه تنش است ایمعشوقه وـچ سرو 
 (00)همان :                                   

 هــــونــضّ عیـــــس الغـــــــرجــــالن
 

  10ارـــــــال أشفودبٍـــهالـــدقٌ بـــح 
 (351: 1115معتز، )ابن                     
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دهد که متناسب تصاويری ارائه میدر بیتی ديگر منوچهری در توصیف گل نرگس 
رسد بینامتن منوچهری در اين توصیف بوده مینظراز نرگس است و بهرومی با تصوير ابن

  :است
 ذقنــــــی شد به مثلنرگس تازه چو چاه 

 چون که زرين قدحی در کف سیمین صنمی

 

 گر بود چاه ز دينار و ز نقره ذقنا 
 يا درخشنده چراغی به میان پرنا

 (1: 1312 )منوچهری،                           

 رــــــــــالنّـــأرض بـت الــــــو إذا تحلّ
 

 15اءـــوم السمــــه نجـــبتــاهــبســــج 
 (111 :1 ج ،1113رومی، )ابن                   

. دارندای قش ويژهجمله مظاهر طبیعت هستند که در توصیفات شاعران نحیوانات از
کند. شاعر شاعر با توجه به محیط پیرامون خود به حیوانات خاصی در شعرش اشاره می

نشین پردازد و شاعر شهرنشین عرب به توصیف حیوانات بیابان و اسب و شتر میبیابان
حیوانی چون  ،در شعر فارسی گاه به تأسی از شعر جاهلی کند.به پرندگان و ... اشاره می

اين از منوچهری و ازکه پیش بینیممیة آن را در قصايدی که نمون شودمیشتر توصیف 
اسب که متناسب با محیط زندگی شاعر است توصیف  ی نیزگاه.معزی ذکر کرديمامیر
کند که پیش از او ای عمل میگونهیات زير منوچهری در توصیف اسب بهد. در ابشومی

 :معروف خود بدان اشاره داشته است ةقعلَّدر مُ ،شاعر جاهلی ،امرؤالقیس
 

 کوهن سنگی که سیل آن را بگرداند زچناهم
 

 باز گاه و گه فراز سوگاه زين سوزان گاه 
 (53: 1312 )منوچهری،                       

 

                       

 اًـــرٍ معــــلٍ مدبــــــرٍ مقبـــــرٍ مفـــمک
 

 12السیل من علهـحطّرٍــــود صخـــکجلم 
              (111:  1005امرؤالقیس، )                   

مالحظه شد، حضور يک عنصر مشترک در دو  گونه کههای مذکور هماندر نمونه
زمانی، زبانی و  ةبه رابطکند. باتوجهبینامتنی میان آن دو را تأيید می ةرابط ،متن

متن قصايد عربی تأثیرپذيری شاعران ايرانی از پیش ،دو ملت ايران و عرب بینفرهنگی 
ارسی عمدتاً های فمتن قصايد عربی در تغزلحضور پیش ،حالست. درعینغیرممکن نی

 ضمنی است.ة به شیو
 

 

 ت و تغزلمتنیّبیش .1
تری تر و عمیق، تأثیر گستردهشودت مطرح میت در نسبت با بینامتنیّمتنیّآنچه در بیش

در  الواح بازنوشتنیکلی است. ژنت در کتاب  بخشیِاست که نشانگر تأثیر کلی و الهام
با متن  را (Hhypertext) «ب» متن است که ایهر رابطه نويسد:ت میمتنیّتعريف بیش
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: 1111که اين پیوند از نوع تفسیری نباشد )( پیوند زند؛ چنانOhypotext) «الف» پیشین

کننده، از يک متن پیشین ی دگرگونيندآمتن، متنی است که در جريان فربیش. (5
است که بدون  ایگونه، حضور يک متن در متن ديگر بهديگرعبارت؛ بهشکل گرفته باشد

 ؛است «برگرفتگی»ت بر متنیّاين حضور، خلق متن دوم غیرممکن است. اساس بیش
متن ايفا گیری بیشای است هدفمند که نقش مهمی در شکلبرگرفتگی در اينجا رابطه

 تراگونگیو (Imitation) گونگیهمان ةخود به دو دست رگرفتگیب ةکند. رابطمی
(Transformation) (15: 1332نامورمطلق، ) شودمیتقسیم. 
 

 

 هاگونگی در تغزلهمان. 1-1

متن متن و پیشبیش بینتواند هايی است که میيکی از رابطه ،گونگی يا تقلیدهمان
البته  ؛متن در وضعیت جديد استمتن، حفظ پیشبیش لفِؤت مشود. در تقلید، نیّبرقرار

چراکه هر تقلیدی با دگرگونی و هر  ؛در اينجا منظور از تقلید، تقلید محض نیست
 .(12 )همان:دگرگونگی با تقلید همراه است 

ای است که بدون گونههای فارسی بهمتن تغزلدر بیش یمتن شعر عربحضور پیش
در بحث محتوا و  زبانفارسیشاعر  رسد.نظرمیمبهم بهفارسی  ةاين حضور، فرجام قصید

در آغاز سرايش  اوبوده است.  یمتن شعر عربپیش شک متأثر ازها بدونتغزل ةمايدرون
 به زبان فارسی دری، تنها الگوی خويش را شعر عرب ديده است و لذا کامالً عروضی شعر

متن شعر عرب طبیعی است که در تغزل به سخنانی پرداخته که پیش از او در پیش
 ای طوالنی داشته است. سابقه

 ةبا رويکرد مداحی و تمجید پای به عرص یفارسبه اينکه نخستین شعرهای باتوجه
ای تر در اين زمینه تجربهوجود نهاده، طبیعی است که از قالبی پیروی کند که پیش

ها . قصیده تنها قالب شعری بود که از عصر پیش از اسالم معهود عربشته استديرين دا
دودپوتا، )رغم تغییرات مختلف، ساختار اصلی خود را حفظ کرده بود بهقالبی که  ؛بود

حتی ، کردندقصیده قالبی بود که از آن در جهت مدح و ستايش استفاده می .(53: 1330
. بعدها شاعرانی چون نابغه شوديافت میهای مدح در نخستین شعرهای عربی نیز رگه

: )همان سوی تکسب و مديحه سوق دادندرا بهالصلت و ... شعر ابی بن امیةذبیانی، أعشی، 

فارسی شاعران  ،رو؛ ازاينبودوابسته به دربار پادشاهان  ،شعر فارسی از همان آغاز .(32
 .(02: 1132)الکک،داشت  را برای مداحیالزم  قابلیّتکه برگزيدند قالب قصیده را  زبان

محدود به موضوعاتی شد که ، تنها یمتن شعر عربها با رويکرد به پیشمحتوای تغزل
. اين موضوعات عمدتاً برگرفته ندفرسايی کرده بودزمینه قلم عرب در آن انتر شاعرپیش
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شعر و شاعری عرب، مقدمات قصايد جاهلی کامالً  از محیط زندگی اعراب بود. در آغازِ
 ،کامالً طبیعی بود نخست ةاين مقدمات در مرحل .برخاسته از زندگی شاعر بدوی است

های شعر عرب، از جهت پايه ،بنابراين ؛دوم تقلید و صنعتگری روی آورد ةا در مرحلامّ
شدن پیش سوی فنیة دوم بهنهاده شد و در مرحل نخست ةشکل و مضمون، در مرحل

  .(051: 1020)حمودی قیسی، رفت 
صحرا و عوامل پیرامون آن نقش مهمی در زندگی صحرانشینی  ،جاهلیّتدر دوره 

در اين دوران همه چیز برای شاعر عرب در تابلوی صحرا ارزش و کرد. يفا میاعراب ا
شاعر به ترين ابزاری بود که در اين راه مهم ،وصف .(31: 1311 ) ادونیس،يافت معنی می

 ویکرد و شعر او با ابزار توصیف، دنیای صحرايی خود را ترسیم می د.رسانعرب ياری می
دوران شعری رئالیستی بود که اين شعر واقعی پیرامون و عشق بود.  بیانگر وصف دنیای

 گذاشت.مینمايشاز هرگونه داللت متافیزيکی را بهدور ه نگاهی ساده و طبیعی و ب
ديدی زندگی اعراب و شهرنشینی، عناصر ج ةهای بعد به تناسب تغییر در شیودردوره

گذشته ازگذرانی بیشو خوش جمله اينکه امکان لهوجايگزين عناصر پیشین شد؛ از
میسر بود. خشونت و سرسختی زندگی صحرانشینی رخت بربسته بود و آسايش زندگی 

داد. از عناصر جديد اين سوق میبه امور غنايی پیش ازبیشانسان عربی را  ،شهری
    های ديگر، توان به خمر اشاره کرد. ضمن اينکه درآمیختگی با فرهنگزندگی می

صحرا جای  ناشدنیِای را پیش روی ذهن انسان عربی گشود. طبیعت رامتازههای افق
 ،بنابراين ؛ساز بشری سپرد که در آن زيبايی، عنصر اساسی بودخود را به طبیعت دست

ها و گیاهان زيبا در شعر عرب جای گیاهان بیابانی را گرفت. تجارب عاطفی توصیف گل
های شیرين و ق کنیزکان و آوازخوانان و نغمهناشی از عش ،انسان عربی در اين دوران

عاشق و معشوق را تحريک  بینها و گیاهانی که احساسات های شراب بود و به گلپیمانه
موضوعات جديدی چون  ،ترتیباينبه .(121: 1021 عطوان،)داد کرد، توجه نشان میمی

 افزوده شد. اساسی شعر عرب در دوران جاهلیشراب به موضوعات  
دست اينروی خود داشت، موضوعاتی ازمتن پیشعنوان پیششاعر ايرانی آنچه به

عشق،  ؛شودطور عمده مطرح میهای فارسی بهآنچه در تغزل ،به همین جهت ؛بود
 توصیف طبیعت و اشیاء، شراب و اندکی نیز بیان احوال است. در اين زمینه شاعر فارسی

چون منوچهری، در برخی  و گاه شاعرانی کردتقلید از مقدمات قصايد عربی  هادر تغزل
جاهلی را بازسازی کردند. آنچه مشخص و آشکار  ةطور مستقیم فضای قصیدقصايد، به

     از تغزل عربی  محتوا ةمتن، در زمینعنوان بیش، اين است که تغزل فارسی بهاست
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     وضوح نشان هب متن تقلید کرد. مقدمات قصايد فارسی اين تقلید راعنوان پیشبه
از اين محتوای تقلیدی نیست.  ها چیزی خارجتغزل ةمايدرون ةکه عمد؛ چرادهدمی

 ؛کردن قصايد با تغزل، خود تقلید استفر محجوب معتقد است که همین آغازجعسید
 کندپردازد و سخن خود را با مقدمه آغاز میبه مدح ممدوح نمی شاعر مستقیماً زيرا

سبک خراسانی در دوران اوج  شاعران مطرح قصايدت مقدمات اکثريّ .(101: 1313)
 .بوده است طبیعت، عشق و شراب با مضمون، قصیده

 
 

 هاتراگونگی در تغزل. 1-2

تواند با بلکه گاه يک متن می ،شوندمتون همواره از گذر تقلید با يکديگر مرتبط نمی
متن با تغییر و تراگونگی بیشت بخشد. در تراگونگی متن ديگر، به خويشتن هويّ

ايجاد های مختلف به شکلتواند میشود. اين تغییر متن ايجاد میدگرگونگی در پیش
گونه که ژنت . آن يندهای حذف، تقلیل، تشديد، جانشینی و ...آاز طريق فر شود؛ ازجمله

تغییرات ؛ چراکه دپذيرمحتوا صورت می ةکند، بخش مهم تراگونگی در حوزاشاره می
ت، ديد در روايت، تغییر ملیّ زاويةعوامل مختلفی چون  تأثیر تحتمتن شده در بیشايجاد
 .(11: 1332 )نامورمطلق،گیرد میت، سن، زبان و ... قرارجنسیّ

دست به تقلید صرف از مقدمات قصايد عربی زدند و  فارسی هرچند برخی شاعران
 ،میاندراينی تغزل عربی بنیاد نهادند، اساس محتواسره برها را يکنیز محتوای تغزل

که  دادندرهنگ، زبان و... صورت یط، فبه محهای فارسی باتوجهتغییراتی نیز در تغزل
شاعر  ،اگر در مقدمات قصايد جاهلی ،مثال برای ؛توان از آن به تراگونگی تعبیر کردمی
، زندگی کردمیتوصیف  را ايستادن بر اطالل و گريستن بر آن ،سره طبیعت بیابانیيک

سامانی و  ةغالب شاعران سبک خراسانی در دور شهرنشینی و محیط سرسبز و خرمِ
غزنوی موجب شد که در توصیف شاعران از طبیعت، سبزی و خرمی و طراوت و نشاط 

مرتبط با آن  ها در توصیف بهار و عناصرشمار تغزل ،به همین جهت ؛وجه غالب باشد
کند ها راه پیدا میتوجه است. آنجا که خزان به تغزلبر و... قابلهمچون نوروز، باران، ا

، منوچهری و عنصری از شاعرانی هستند شود. فرخینیز شادی و رنگارنگی ترسیم می
که توصیف طبیعت در شعر آنان نشان از طبیعت ايران دارد. در اين میان منوچهری 

کدکنی او را اآنجاکه شفیعیت ای در انعکاس طبیعت در شعر فارسی داردسهم عمده
 گويد:او می ةکوب دربارو زرين (521: 1313) داندشاعر طبیعت در زبان فارسی می

منوچهری را شاعر طبیعت بايد خواند ديوان او گواه اين دعوی است. کودکی او در »
کران که پیرامون آن را فراگرفته است، گذشت. های فراخ و بیدامغان با آن بیابان
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های البرز به سرآمد. تأثیر های دريای خزر و دامنهاز جوانی او نیز گويا در کنارهبخشی 
 .(03: 1320« )اين محیط، عشق به طبیعت را به او القا کرد

 داد. پیش توجه نشان میازداختن به طبیعت به جزئیات آن بیشمنوچهری در پر 
معتز تأثیر پذيرفته رومی و ابنون ابناز شاعرانی چ موردرسد که او در اين مینظربه

نیز جاهلی را  ةدر همان قصايدی که ساختار قصیدمنوچهری که بايد اشاره کرد باشد. 
، تنها بلکه با حذف يا جانشینی ،کنداين ساختار تقلید نمیاز  دقیقاً ،نمايدبازسازی می

 .کندمیهايی از اين ساختار را تقلید بخش
اين دو ا توجه امّ ،القاگر شادی و نشاط است ،طبیعتدر شعر فرخی و عنصری نیز 

 بیش از توصیف طبیعت است. پرداختن به موضوع عشق در شعر ،به موضوع عشق شاعر
های عاشقانه در شعر توجه است. توجه به تغزلاز جهات مختلف قابل زبانیفارسشاعر 

شاعر در بیانگر سیمای عشق، عاشق و معشوق در سبک خراسانی است.  ،اين دوره
جمله توصیف معشوق، هجران، شکوه از ؛ ازدکنمطرح می رامباحث متنوعی عشق  ةمسئل

معشوق، اعتراض و تهديد معشوق، تقاضا و طلب از معشوق، حکايت حال عاشقی و 
  وصال.
   ی در موضوع عشق از سفارمهم در اين زمینه آن است که هرچند شاعر  ةنکت

رنگی  ،عصر شاعر ةبه محیط جامعاين عشق باتوجهشود، متن شعر عرب متأثر میپیش
 ب عمدتاً در بحث عشق، حضور زن به اين معنا که هرچند در شعر عر ؛گیردديگر می

ی از همان آغاز، عشق فارسدر تغزل  است،توجه شاعران عنوان عنصر اساسی موردبه
توان وضوح میبه ،از معشوق فارسی دارد. در تمامی توصیفات شاعرانای مذکر جلوه

عرب از  ةهای عاشقانزن عنصر اساسی تغزل ،ديگرعبارت؛ بهعشق مذکر را مشاهده کرد
 ؛شودهای فارسی از او ديده نمیای در تغزلگاه جلوها هیچامّ است، بوده جاهلیّتزمان 

تغزل فارسی با جايگزينی عشق مذکر به جای عشق مؤنث دست به تراگونگی  ،بنابراين
 زند.می خود متندر پیش

 

 نتیجه . 6

شود. متن منجر میتر بیش، به درک عمیقمتنمتن و ارتباط آن با بیشکشف پیش

های های فارسی با قصايد عربی، به شناخت بیشتر و بهتر ريشهتغزل بینشناخت روابط 

 کند.سبک خراسانی کمک شايانی می فارسی و درک ارزشمندی قالب قصیده درشعر 

يعنی مقدمات قصايد  ،متن پنهان خود تأثیر تحتتغزل قصايد فارسی در دوران آغازين 

 يابد.ت با شعر عرب پیوند میمتنیّت و بیشاز دو ديدگاه بینامتنیّ ،بنابراين ؛عربی است
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کنند. میتن خود ارتباط برقرارصريح و ضمنی با بینام شاعران ايرانی عمدتاً از دو منظر

هايی که خود در ، اطالعات مربوط به شاعر و نشانهة حضور بینامتنی صريحدر زمین

کند. در ، فرض ارتباط صريح با بینامتن خود را تقويت مینمايدبیان میخالل اشعار 

دهنده به بینامتن را جاعحضور بینامتنی ضمنی، موارد متعددی از حضور عناصر ار ةزمین

دو  ةت رابطمتنیّدر بیش ها مشاهده کرد.جمله در تغزلتوان در اشعار شاعران و ازمی

پديدآمدن  زمینة نخستای که متن گونه؛ بهمبتنی بر اشتقاق و برگرفتگی است ،متن

عربی های فارسی با مقدمات قصايد توان گفت تغزلمی ،متن دوم را فراهم کند؛ بنابراين

      ةت، تغزل فارسی به دو گونمتنیّاز منظر بیش کنند.میمتنی برقراربیش ةرابط

 گونگی، شاعر ايرانی. در همانيابدمیمتن خود ارتباط گونگی و تراگونگی با پیشهمان

و در تراگونگی با تغییراتی  کندمیمقدمات قصايد عربی تقلید  ةمايمحتوا و دروناز  غالباً

درکل،  .دهدانطباق خود  ةبا محیط و فرهنگ جامع را آن سعی دارد کهدر اين محتوا 

سره از های فارسی يک، تغزلمتن تغزل فارسی استهرچند تغزل عربی از جهاتی پیش

و شودعنوان قالبی که در نهايت به مدح ممدوح ختم میقصیده به نوآوری خالی نیست.

ی نداشته باشد، تاکنون کمتر يند فکری و تمدنی قوم ايرانآبسا تأثیر عمیق در فرچه

که دقت و واکاوی قصايد، نوآوری ذهن خالق موردتوجه بايسته قرارگرفته است، درحالی

 ،حتی در زمانی که به اجبار زمانه ،گذارد. شاعر ايرانیمینمايشايرانی را هرچه بیشتر به

 دارد. نمیبر آورد، از هنرنمايی دستورمداران روی میبه مدح قدرتمندان و ز
 

 

 نوشتپی
هر چند وحیديان کامیار در کتاب منشأ وزن شعر فارسی، ضمن بیان نظرات مختلف در اين خصوص، منشأ وزن   .1

محدود از وزن شعر  شعر فارسی را شعر ايران پیش از اسالم می داند اما او نیز يکسره منکر تأثیرپذيری هر چند

 .وحیديان کامیارتقی به منشأ وزن شعر فارسی،  :عرب نمی شود. ر.ک

 ی از اين شاعران هستند.يهاأعشی نمونه الصلت وأبی نابغه، امیه بن گفتند.به شعرای دربار، شعرای بالط می  .0

 االطبا.ی، منتهی االرب، شرح قاموس، ناظمتاج المصادر بیهق :کر.  .3

 .1121ارالجیل،دبیروت:  عطوان،العصر الجاهلی،حسینالعربیه فی مقدمه القصیده :ر.ک  .0

 به نام خداوند يزدان اعلی /میان فرق جان خويشتنای نهاده بر هايی با مطلع:جمله در قصیدهاز  .5

 .(11،130: 1312منوچهری،)

/ به فال فرخ و عزم درست و رای  طال اللیالی بعدکم وابیض عینی من بکا ی با مطلع:عنوان نمونه در قصايدبه  .2

نیز شاعر به توصیف مظاهر طبیعت آمد گه وداع چو تاريک شد هوا/  صواب/چو آتش فلکی شد نهفته زير حجاب/

 . (50،51،55،35: 1320)معزی، پردازدهمچون شب، بیابان و توصیف مرکب خود می
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       افتخار خود  ةگساری را مايباده در شعر عرب ظهور کرد. عرب جاهلی  جاهلیّت ةسخن از شراب از دور  .1

أعشی امام اين فن بود و پس از او عدی بن زيد العبادی و عمرو بن کلثوم و طرفه بن  جاهلیّتدانست. در دوران می

يد، أخطل تغلبی و   ولید بن يز، ب، ابومحجن ثقفی، يزيد بن معاويهرغم تحريم شرابه ،جاهلیّت. بعد از العبد

 .(11: 1122)الحاوی، الغوانی به وصف آن پرداختند صريع

 درخشید و پرتو آن يادآور پرتو ثريّا بود.یشرابی آورد که همچون خورشیدی در جام زيبايی م  .3

 است. که گويی روحی بدون جسمدهد تاآنجاديرينگی شراب آن را جال میپیوسته   .1

 پیش از خلقت آدم بوده است.مرا از آن شرابی بنوشان که  .12

وی مکن. اگر گفتند حرام است، رشراب را درياب و در آن میانه ،لبیطخوشی و سرمستی شیرين را میاگر  .11

 ت در امور حرام است.لیکن لذّ ،آری حرام استبگو 

 شود.ماغ روان میرنگ که بوی خوش آن پیش از چشیدن در دِجامی از شراب سرخ .10

 تروی عظامی بعد موتی عروقها                      خلل کرمهاذا متّ فادفنی الی  .13

 (133: 1330 اخاف اذ امـــــت ان ال اذوقـها )دودپوتا،                 و ال تدفننّی فی الفاله فانّنــی       

 گويی چشمی است که هیچ مژه و پلکی ندارد. ،نرگس تازه .10

 گیرند.آسمان از او نور میرويد، ستارگان چون نرگس بر زمین می .15

کند و چون سنگ صخره است که سیل آن را از بلندی آورد و پشت میگريزد، روی میکند و میحمله می .12

روباه  ةدود و چون بچّاو چون شترمرغ است و چون گرگ می هایپرتاب کرده باشد. پهلوهای او چون آهو و ساق

 .جهدمی
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