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مقايسﺔ تﻄبيقﻰ وصﻒ ﻃبيعﺖ
در ديواﻥ صنوبرﻯ و منوچهرﻯ دامغانﻰ
*
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چكيده

ادبيات عربﻰ به يﻚ نوﻉ ادبﻰ مستقﻞ تبديﻞ ساخت .در پايان اين قسمت ،باتوجه به تﺄثير
بسيارﻯ كه ادبيات عربﻰ و شعراﻯ عرﺏ بر اشعار منوﭼهرﻯ داشتهاند ،تﺄثير ادبيات عربﻰ
بهطور عام و ﺻنوبرﻯ بهطور خاﺹ در ديوان منوﭼهرﻯ بررسﻰ شده است.
كليدواژهﻫا :طبيعت ،ﺻنوبرﻯ ،وﺻﻒ ،منوﭼهرﻯ ،شعر.
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در مقالﺔ حاﺿر ،وﺻﻒ طبيعت در ديوان دو شاعر ،ﺻنوبرﻯ و منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ ،در ﭼند
قسمت ،مقايسه و بررسﻰ شده است:
در قسمت اوﻝ ،جايگاه و رسالت ادبيات تطبيقﻰ بررسﻰ و در قسمت دوم ،مﺨتﺼرﻯ
از زندﮔينامﺔ ﺻنوبرﻯ و منوﭼهرﻯ بيان شده است .در بﺨﺶ بعدﻯ ،ويژﮔﻰهاﻯ ادبﻰ،
فرهنگﻰ و مﺤيطﻰ عﺼر ﺻنوبرﻯ و منوﭼهرﻯ بهطور جداﮔانه آورده شده است .براﻯ
آشنايﻰ با مﺤيﻂ و شرايﻂ زندﮔﻰ اين دو شاعر ،شﺨﺼيت آنها و انعﻜاﺱ آن در ديوانشان
بررسﻰ و در ادامه ،اﻏراﺽ و ويژﮔﻰهاﻯ ادبﻰ ﺻنوبرﻯ و منوﭼهرﻯ مطالعه مﻰشود.
وﺻﻒ طبيعت ،مهمترين موﺿوﻉ ادبﻰ در ديوان دو شاعر است كه ﺻنوبرﻯ آن را در
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مقدمه

ﺻنوبرﻯ و منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ بﻰشﻚ از مهمترين و بزرگترين شعراﻯ طبيعت در

ادبيات دو ملت عرﺏ و فارﺱ هستند .اهميت و جايگاه وﺻﻒ طبيعت در ديوان ﺻنوبرﻯ

تا آنجا است كه برخﻰ از ادبا و مستشرقان ،وﻯ را اولين شاعر طبيعت در ادبيات عربﻰ
دانستهاند و ﺻنوبرﻯ اﮔر اولين شاعر طبيعت در ادبيات عربﻰ نباشد ،بﻰترديد از مهمترين و

بزرگترين آنها است و وﺻﻒ طبيعت وﻯ ارزﺵ و جايگاه واﻻيﻰ دارد و روﺿيات وﻯ مانند

خمريات ابونواﺱ در ادبيات عربﻰ شهرت يافته است؛ همانطور كه منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ نيز
همين جايگاه را در ادبيات فارسﻰ دارد ،بهﮔونهاﻯ كه نام وﻯ همواره با وﺻﻒها و تﺼاوير
خالﻕ و شگفتانگيزﺵ از طبيعت همراه است ،تﺼاويرﻯ كه برخﻰ از آنها تاكنون نﻈيرﻯ

نيافته است.

باتوجه به شهرت و اهميت وﺻﻒ طبيعت دو شاعر در ادبيات دو ملت ،انتﻈار مﻰرود كه

منابﻊ بسيارﻯ در اين زمينه موجود باشد ولﻰ برخالﻑ انتﻈار ،منابﻊ موجود در اين زمينه درحد
پيﺶبينﻰشده نيست ،بهويژه در رابطه با ﺻنوبرﻯ كه هم ازجانﺐ قدما و هم ازسوﻯ معاﺻران
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در ادبيات عربﻰ مورد كمتوجهﻰ قرار ﮔرفته است و شايد شيفتگﻰ و توجه بسيار شاعر به

طبيعت ،عامﻞ مﺆثرﻯ در اين زمينه بوده باشد .پژوهﺶهاﻯ انجامشده در اوﺻاﻑ شاعر از
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طبيعت اندك است و باتوجه به ارزﺵ و جايگاه اين شاعر ،دور از انتﻈار است.

هدﻑ كلﻰ از پژوهﺶ حاﺿر ،مقايسﺔ تطبيقﻰ موﺿوعات وﺻﻒ طبيعت در ديوان دو

شاعر است و شيوه و روﺵ كار به اين ﺻورت است كه موﺿوعات مﺨتلﻒ وﺻﻒ طبيعت

بهطور جداﮔانه در ديوان دو شاعر مطالعه و مقايسه مﻰشود و شباهتها و تفاوتهاﻯ موجود
ميان آنها بررسﻰ و ابياتﻰ كه تﺄثيرپﺬيرﻯ و تﺄثيرﮔﺬارﻯ در آنها بهﭼشم مﻰخورد ،ﺫكر مﻰشود

و سﭙﺲ نتايﺞ بهدستآمده بيان مﻰشود .در اين مقاله ،تالﺵ شده است زمينﺔ مناسبﻰ

براﻯ آشنايﻰ بيشتر با جايگاه و ارزﺵ حقيقﻰ وﺻﻒ طبيعت در ديوان دو شاعر فراهم آيد و
شباهتها و تفاوتها و تﺄثير و تﺄثرهايشان بيان شود.

مقاﻳسة تط

جايﮕاه و رسالﺖ ادبياﺕ تﻄبيقﻰ

بیقی وص
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ادبيات تطبيقﻰ ،مفهوم جديدﻯ دارد كه هماكنون در شمار علوم ادبﻰ معاﺻر از ارزﺵ و

مقام واﻻيﻰ برخوردار است (ﻏنيمﻰ هالﻝ .)32 :1373 ،ادﺏ تطبيقﻰ با نقد تاريﺨﻰ تفاوت دارد
و از موازنﺔ ادبﻰ هم جدا است .قلمرو نقد تاريﺨﻰ فقﻂ تﺤقيﻖ در مقدمات و سوابﻖ تاريﺨﻰ

آثار ادبﻰ و نويسندﮔان آنها است ،درﺻورتﻰكه ادﺏ تطبيقﻰ بيشتر نﻈر به اين دارد كه در
مناسبات و روابﻂ بين آثار ادبﻰ اقوام بﺤﺚ كند( .زرينكوﺏ)1/126 :1354 ،

هر نويسنده و هنرمند ،در هر پايه از نبوﻍ و استعداد ﺫاتﻰ كه باشد ،مﻰتواند از آثار ديگران

الهام بگيرد و آنها را در قالﺐ بيانﻰ و ﺻبﻐﺔ هنرﻯ خود درآورد و برحسﺐ فﻜر و توان هنرﻯ
خويﺶ ،آنها را بﭙروراند .افﻜار ارزندهاﻯ كه در جهان متمدن عرﺿه مﻰشود ،از تاريﺦ تفﻜر

بشر سرﭼشمه ﮔرفته و در تملﻚ بشريت است و تمامﻰ انسانها وارثان آن هستند ،بهويژه

آنان كه موهبتها و استعداد دارند.

پﻞ والرﻯ (1945ـ1871م ).در كتاﺏ مشهودات مﻰﮔويد :هيﭻﭼيز شايستهتر از آن نيست

كه نويسندهاﻯ ،اﺻالت و شﺨﺼيت هنرﻯ خود را با بهرهﮔيرﻯ از افﻜار ديگران نشان
بدهد؛ مگر نه شير از شﻜار رمه شود فربه؟! بنابراين ،زمينههاﻯ پژوهﺶ در ادبيات تطبيقﻰ،
همانﮔونه كه بيان شد ،تنها بيان موﺿوعات و عرﺿهكردن حقايﻖ نيست ،بلﻜه بايد آن را

ادبﻰ بررسﻰ كند .هرﭼند كه ادبيات تطبيقﻰ از پيوندهاﻯ كلﻰ ميان ادبيات مﺨتلﻒ جهان
بﺤﺚ مﻰكند ،ازسوﻯ ديگر ناﮔزير است در ابعاد متنوﻉ ادبﻰ نفوﺫ كند و عناﺻر اﺻيﻞ و ملﻰ

را بازيابد و آنها را از ﻏيراﺻيﻞ و بيگانه تمييز دهد تا ارزﺵ و اهميت لقاﺡ خارجﻰ در راه
بالندﮔﻰ ادبيات ملﻰ و بارورﻯ را نشان دهد.

بنابراين ،رسالت ادبيات تطبيقﻰ عبارت است از تشريﺢ خﻂسير روابﻂ و پيوندهاﻯ ادبﻰ

و بﺨشيدن روﺡ تازه و شاداﺏ به آنها .ادبيات تطبيقﻰ مﻰتواند با شناساندن ميراﺙهاﻯ تفﻜر
مشترك ،به تفاهم و دوستﻰ ملتها كمﻚ مﺆثر كند .عالوه بر آنﭽه ﺫكر شد ،ادبيات تطبيقﻰ

زمينه را براﻯ خروﺝ ادبيات بومﻰ از انزوا و عزلت فراهم مﻰكند و آن را بهعنوان جزيﻰ از
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از جنبههاﻯ تاريﺨﻰ تجزيه و تﺤليﻞ كند و حقايﻖ را بهيارﻯ دليﻞ و برهان و بهاستناد متون
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كﻞ بناﻯ ميراﺙ ادبﻰ جهانﻰ درمعرﺽ افﻜار و انديشهها قرار مﻰدهد .لﺬا ،ادبيات تطبيقﻰ
نهتنها مﻜمﻞ تاريﺦ ادبيات و اساﺱ نوين و استوار در نقد ادبﻰ است ،بلﻜه عامﻞ بزرﮔﻰ در

تﺤقيقات جامعهشناسﻰ و درك ﺻﺤيﺢ آنها است كه مﻰتواند جوامﻊ بشرﻯ را بهسوﻯ ايجاد

روﺡ تفاهم و تعاون ميان انسانها سوﻕ دهد( .ﻏنيمﻰ هالﻝ44 :1373 ،ـ)43

مﺨتﺼرﻯ از زندﮔينامه صنوبرﻯ

نام او ،ابوبﻜر احمدبنمﺤمدبنالﺤسن مرارالﻀبﻰ است؛ و اسم او به اتفاﻕ نﻈر بيشتر

كسانﻰ كه شرﺡ حاﻝ او را نگاشتهاند ــ ﭼنانكه در بيشتر روايات آمده ــ »احمد« است
(عطبه 1426 ،هـ  )63 :.و افتﺨارﺵ به تعلﻖ به قبيله »ﺿبه« درخالﻝ اشعارﺵ بسيار ﺫكر

»ﺿبﻰ« است .وﻯ به ﺻنوبرﻯ ملقﺐ شد به انتسابﺶ به لقﺐ جدﺵ
شده است .نسبت او،
ّ
كه دربرابر مﺄمون سﺨن ﮔفت و مﺄمون را شﻜﻞ ﭼهرﺓ او خوﺵآمد و به او ﮔفت» :تو

ﺻنوبرﻯشﻜﻞ هستﻰ« و اين لقﺐ بر او باقﻰ ماند .خود شاعر در تفسير لقﺐ خود مﻰﮔويد:
»قﺼد مﺄمون از آن ،بيان هوﺵ و ﺫكاوت و حدت و تيزﻯ مزاجﺶ بوده است( «.همان ،ﺹ
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.)65

ابنالنديم مﻰنويسد :ﺻنوبرﻯ در انطاكيه متولد شد (همان ،ﺹ  )67و انطاكيه در قسمت
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شماﻝ سوريه واقﻊ شده بود (سيدنوفﻞ1945 ،م .)201 :.اين شهر هماكنون در كشور تركيه فعلﻰ
واقﻊ است و طبيعتﻰ بسيار سرسبز و زيبا دارد.

ﺻنوبرﻯ در ساﻝ  334هـ  .ــ در حدود شﺼتسالگﻰ ــ وفات يافت (عطبه1426 ،ه .)66 :.

وﻯ در حلﺐ ساكن بود (همان ،ﺹ )68؛ حلﺐ نيز طبيعتﻰ زيبا داشت و شاعر طبيعت زيباﻯ
اين شهر و ساير مناطﻖ شام را بسيار در ديوان خود وﺻﻒ كرده است .ﺻنوبرﻯ را دوستانﻰ

بود كه همراه با آنها به لﺬتها و لهو مﻰپرداخت .كشاجم شاعر از باوفاترين دوستانﺶ بود

(همان ،ﺹ  .)71وﻯ به سرزمينهاﻯ بسيارﻯ براﻯ سياحت رفت (همان ،ﺹ  .)68ﺻنوبرﻯ در
هنگام سفر به شهرهاﻯ مﺨتلﻒ ،با اديبان و متفﻜران آنها آشنا مﻰشد (همان ،ﺹ .)72

سﺨن دربارﺓ فرهنﮓ ﺻنوبرﻯ اقتﻀا مﻰكند كه بر دو شﺨﺼيت درنﮓ كنيم كه تﺄثير

مقاﻳسة تط
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بزرﮔﻰ در شﻜﻞﮔيرﻯ فرهنﮓ وﻯ داشتهاند :ﺃخفﺶ ﺻﻐير و ابوبﻜرالدقيشﻰ.

ﺻنوبرﻯ ،حاكم سرزمينﻰ را رها نمﻰكند جز آنﻜه مدايﺢ و اشعار بسيارﻯ برايﺶ بسرايد

(همان ،ﺹ  .)74پﺲ از حاكمشدن سيﻒالدوله بر حلﺐ ،ﺻنوبرﻯ مدايﺢ خود را به وﻯ تقديم

كرد و موردتوجه سيﻒالدوله قرار ﮔرفت ،آنﭼنان كه به ﺻالت فراوانﻰ كه به او بﺨشيد اكتفا
نﻜرد و وﻯ را امين كتابﺨانهاﺵ قرار داد .همﺔ ممدوحان شاعر از ﺻاحبان فرهنﮓ بودند

(همان ،ﺹ  .)74معروﻑ است كه شاعر مﺬهﺐ شيعﻰ داشت (موسﻰباشا1986 ،م .)261 :.ديوانﺶ
سرشار از مراثﻰ اهﻞبيت (عليهمالسالم) است (ﺿيﻒ ،تاريﺦاﻻدﺏالعربﻰ ،ﺹ  .)350ﺻولﻰ اشعار

او را در دويست برگ براساﺱ حروﻑ الفبا جمﻊآورﻯ كرده است (عطبه 1426 ،ه  .)76 :.از

ديوان شاعر تا عﺼر حاﺿر ،جز قسمتﻰ كه شامﻞ قﺼايدﺵ از قافيﺔ راء تا قاﻑ مﻰشود،
بهدست ما نرسيده است .دكتر احسان عباﺱ ،جزء باقيماندﺓ ديوان او را بهﺻورت علمﻰ مورد

تﺤقيﻖ و پژوهﺶ قرار داد و بهنام ديوان ﺻنوبرﻯ بههمراه فهرستﺶ بهﭼاپ رساند (ﺿيﻒ،
تاريﺦاﻻدﺏالعربﻰ ،ﺹ .)353

مﺨتﺼرﻯ از زندﮔينامﺔ منوچهرﻯ

منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ ،ازجمله شعراﻯ طراز اوﻝ ايران در نيمﺔ اوﻝ قرن پنجم هجرﻯ است.

بر قوﻝ عوفﻰ» ،اندكعمر ،بسيارفﻀﻞ« بود( .ﺻفا)581/1 :1371 ،

تﺨلﺺ منوﭼهرﻯ بهسبﺐ انتساﺏ شاعر به فلﻚالمعالﻰ منوﭼهربنشمﺲالمعالﻰ

قابوﺱبنوشمگيربنزيار ديلمﻰ است كه در ﮔرﮔان و طبرستان سلطنت مﻰكرده و منوﭼهرﻯ

ﻇاهرا در آﻏاز كار در دربار او بهسر مﻰبرده است (همان .)581/1 ،نسبت وﻯ به دامﻐان ،مﺤﻞ

ترديد نيست (امامﻰ .)21 :1367 ،مرحلﺔ دوم زندﮔﻰ او جوانﻰ و شايد نوجوانﻰاﺵ در شماﻝ

ايران سﭙرﻯ شد .تﺄثير اين مﺤيﻂ ،عشﻖ به طبيعت را به او القا كرد .آثار طبيعت زيباﻯ اين
منطقه در وﺻﻒهاﻯ شاعر از طبيعت كام ً
ال آشﻜار است .دوران سوم زندﮔﻰ منوﭼهرﻯ ،با
ورودﺵ به دربار ﻏزنويان آﻏاز مﻰشود .آشنايﻰ با شاعران خراسان و دربار ﻏزنه و آﮔاهﻰ از
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وﻻدت او ﻇاهرا در اواخر قرن ﭼهارم يا ساﻝهاﻯ نﺨستين قرن پنجم اتفاﻕ افتاده است .بنا
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ديدﮔاههاﻯ انتقادﻯ آنها براﻯ شاعر جوان مﻐتنم بود (همان ،ﺹ 23ـ.)22

ساﻝها بعد ،پﺲ از مرگ منوﭼهربنقابوﺱ بود كه او به رﻯ رفت و نزد طاهر دبير كه

از دست مسعود بر آنجا فرمانروا بود ،رسيد .از رﻯ بود كه او را به ﻏزنين خواستند و شاعر

به دربار ﻏزنه پيوست .شاعران پير كه در درﮔاه سلطان قرﺏ و منزلت داشتند ،بر اين رقيﺐ
نوخاسته به ديدﺓ رشﻚ مﻰنگريستند (زرينكوﺏ40 :1347 ،ـ:)39
حاسدم ﮔويد كه ما پيريم و تو برناترﻯ

نيست با پيران به دانﺶ مردم برنا قرين

از اينرو ،براﻯ آنﻜه نقطﺔ اتﻜايﻰ بيابد ،خود را به ستايﺶ عنﺼرﻯ مجبور ديد (همان،

ﺹ  .)40به هر حاﻝ ،عنﺼرﻯ او را به حﻀور سلطان برد و معرفﻰ كرد (شبلﻰ نعمانﻰ:1363 ،

 .)144بدينﮔونه بود كه منوﭼهرﻯ در دربار مسعود براﻯ خود جايﻰ يافت .زندﮔﻰ دربارﻯ با
تفريﺢها ،شﻜارها و عشرتهايﻰ كه داشت ،براﻯ او جالﺐ بود (زرينكوﺏ .)40 :1347 ،مسعود

ﻏزنوﻯ ﭼنان سرﮔرم جنﮓهاﻯ بﻰسرانجام و پيروزﻯهاﻯ بﻰافتﺨار خويﺶ بود كه فرﺻت
شاعرنوازﻯ نداشت .مهتران و خواجگان دربار نيز از دسيسه و نيرنﮓ و سعايت پرواﻯ شعر و

شاعرﻯ نمﻰداشتند (همان ،ﺹ  .)43بيشتر مدايﺢ منوﭼهرﻯ به نام مسعود سروده شده است.
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(امامﻰ افشار)23 :1383 ،

منوﭼهرﻯ شاعرﻯ است كه به ﻇرافت طبﻊ و قدرت توﺻيﻒ و وسعت حفﻆ و ﺫوﻕ
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سرشار و مهارت در تشبيه پيﺶ همگان شهرت يافته است (منوﭼهرﻯ .)7 :1384 ،وﻯ شاعر
طبيعت است و از انواﻉ ﮔﻞها و پرندهها نام برده و تشبيهات او دقيﻖترين و خياﻝانگيزترين

نقاشﻰها از طبيعت است .اﺻطالحات موسيقﻰ هم در شعر او زياد است (شميسا.)53 :1382 ،

دنيايﻰ كه در شعر منوﭼهرﻯ تﺼوير مﻰشود ،از عناﺻرﻯ مانند رنﮓ ،عطر ،موسيقﻰ و

زيبايﻰهاﻯ خيرهكننده تركيﺐ يافته است .در باﻍ و بوستانﺶ ،ﮔﻞهاﻯ نرﮔﺲ مانند طبﻖ
سيمين پر از ساﻏر زرين يا قدحﻰ زرين در كﻒ ﺻنمﻰ سيمين است و شاخههاﻯ ﮔلبنﺶ

مانند ﭼنبرهاﻯ ياقوتين يا شطرنﺞهاﻯ سيمين و عقيقين مﻰنمايد (امامﻰ افشار.)24 :1383 ،

ترديدﻯ وجود ندارد كه منوﭼهرﻯ از توانايﻰهاﻯ برجستﺔ زبانﻰ به ميزانﻰ باﻻ بهره ﮔرفته

است( .امامﻰ)30 :1367 ،
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منوﭼهرﻯ با آن توانايﻰ شگرفﻰ كه در قﺼيدههاﻯ مدحﻰ خويﺶ دارد ،وقتﻰ مﻰخواهد

فﻜرﻯ پيوسته و پركشﺶ را در شعر خويﺶ بياورد ،مجاﻝ قﺼيده را تنﮓ مﻰيابد و به مسمﻂ

روﻯ مﻰآورد (شفيعﻰ كدكنﻰ .)209 :1381 ،وﻯ از شاعرانﻰ است كه شعر خود را عالوه بر اينﻜه

وسيلﺔ بيان عواطﻒ و افﻜار خود قرار داده ،ميدانﻰ براﻯ خودنمايﻰ و اﻇهار فﻀﻞ و هنر

خويﺶ نيز ساخته است .ﭼون دانستن زبان عربﻰ و اﺻطالحات علوم عﺼر كه ﻏالﺐ آنها
به زبان عربﻰ بوده است ،بزرگترين هنر و فﻀيلت بهشمار مﻰرفت ،در اشعارﺵ از اينﮔونه

معلومات خود زياد مايه مﻰﮔيرد و در بعﻀﻰ اشعار خويﺶ به معلومات عربﻰ خود مﻰنازد.
(الﻜﻚ1986 ،م)15 :.

شعر منوﭼهرﻯ ازنﻈر فﻜرﻯ نيز مانند شعر فرخﻰ ،شعرﻯ سطﺤﻰ است و نوﻉ انديشههاﻯ

فلسفﻰ در آن ديده نمﻰشود و كالمﺶ بنيان استدﻻلﻰ ندارد (ﻏالمرﺿايﻰ .)88 :1382 ،بهﮔفتﺔ
استاد بديﻊالزمان فروزانفر ،منوﭼهرﻯ مردﻯ عشرتطلﺐ و خوشگﺬران بوده است .همﺔ

ه ّمﺶ اين است كه از مالمتگر و رقيﺐ بركنار بماند ،مجلسﻰ بسازد و بادهاﻯ بگسارد.

بدينترتيﺐ ،منوﭼهرﻯ شاعر طبيعت ،شاعر عشﻖ و شراﺏ و زندﮔﻰ نيز هست (زرينكوﺏ،

 .)57 :1347وفات وﻯ را در ساﻝ  432هـ  .نوشتهاند (ﺻفا)589 :1371 ،؛ يعنﻰ حدود ﺻد ساﻝ

پﺲ از مرگ ﺻنوبرﻯ.

پﺲ از امويان ،دولت عباسيان بر سر كار آمد و بﻐداد عراﻕ جاﻯ دمشﻖ شام را ﮔرفت

(سيدنوفﻞ1945 ،م .)153 :.اﮔر عﺼر اموﻯ عﺼر فتوحات و ثروتها و امتزاﺝ ميان قبايﻞ و اديان
و ملتها بوده است ،عﺼر عباسﻰ عﺼر آميﺨتگﻰ و رشد و نوآورﻯ بود .عباسيان نسلﻰ بودند

كه با دادههاﻯ تمدن جديد آميﺨتند .اين بدانمعنﻰ است كه ﻏنﭽههاﻯ ناشﻜفتﺔ نوآورﻯ
كه در عﺼر اموﻯ جوانه زد ،جز در عﺼر عباسﻰ رشد نﻜرد و شﻜوفا نشد (الﺤاوﻯ1987 ،م:.

136ـ .)135از مهمترين عوامﻞ شﻜوفايﻰ فرهنگﻰ ،آسانشدن راههاﻯ مطالعه براﻯ مردم
بود؛ براﻯ مﺜاﻝ ،كتابﺨانهها با افزايﺶ تعدادشان و يارﻯرساندن به معلمان تقسيمشده در

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ويﮋﮔﻰﻫاﻯ ادبﻰ ،فرﻫنﮕﻰ ،و محيﻄﻰ عﺼر صنوبرﻯ
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مناطﻖ مﺨتلﻒ ،باعﺚ شدند كه مردم با حرﺹ و ولﻊ به درﺱ و مطالعه روﻯ آورند (عطبه،

1426هـ .)42 :.

فرهنﮓهايﻰ كه در منطقه وجود داشت ،فرهنﮓهاﻯ خالﺺ عربﻰ نبود؛ زيرا ترجمه از

زبانهاﻯ يونانﻰ و سريانﻰ و هندﻯ و فارسﻰ بسيار فعاﻝ و پررونﻖ شده بود و بسيارﻯ از

ميراﺙهاﻯ امتهاﻯ مﺨتلﻒ را به مسلمانان انتقاﻝ داد (همان ،ﺹ  .)43فرهنﮓ اسالمﻰ با

همﺔ اين فرهنﮓها آميﺨته شد؛ و سﭙﺲ ،شاخههاﻯ فرهنگﻰ مﺨتلﻒ رشد و تﻜامﻞ يافت .در
اين عﺼر ،بزرﮔانﻰ در هر يﻚ از اين هنرها شناخته شدند كه تاريﺦ در كﺜرت آنها و توانايﻰ و

مهارت و تﺨﺼﺼشان ،نﻈيرﻯ نمﻰشناخت؛ كسانﻰ مانند فارابﻰ و رازﻯ و ابنسينا و مسﻜويه

و ...آنها همان كسانﻰ بودند كه پايههاﻯ تمدنﻰ زيبا را بنا نهادند كه راههاﻯ معرفت را براﻯ
بشريت تا مدتهاﻯ طوﻻنﻰ روشن ساخت (همان ،ﺹ 44ـ .)43سرانجام ،بﻐداد بهتدريﺞ
جادوﻯ خود در جﺬﺏ مردان فﻜر و هنر را ازدست داد و بهعﻜﺲ آن ،اطراﻑ ،شعرا را از عراﻕ

و حتﻰ از خود بﻐداد جﺬﺏ كردند (همان ،ﺹ 46ـ .)45بهعنوان نمونه ،حلﺐ از آن جمله بود.

ترديدﻯ نيست كه نهﻀت ادبﻰ حلﺐ در عهد سيﻒالدوله مديون پشتيبانﻰ و فﻀﻞ او است.
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حلﺐ در نشاﻁ و پويايﻰ ادبﻰ كه پﺲ از ﺿعﻒ بﻐداد به اطراﻑ دولت اسالمﻰ انتقاﻝ يافت،

نقﺶ عمدهاﻯ داشت (همان ،ﺹ 49ـ.)48
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ويﮋﮔﻰﻫاﻯ ادبﻰ ،فرﻫنﮕﻰ ،و محيﻄﻰ عﺼر منوچهرﻯ

اين دوره باآنﻜه ابتداﻯ ترقﻰ ادﺏ فارسﻰ است ،يﻜﻰ از مهمترين ادوار ادبﻰ ما مﺤسوﺏ

مﻰشود .كمتر دورهاﻯ از ادوار ادبﻰ فارسﻰ است كه اينهمه شاعر استاد و بزرگ ،آنهم از

يﻚ ناحيﺔ مﺤدود ،در آن زندﮔﻰ كرده باشند و كمتر عهدﻯ است كه فﺼاحت و جزالت كالم
تا اين حد فطرﻯ و ملﻜﺔ ﮔويندﮔان آن باشد( .ﺻفا)356/1 :1371 ،

ﺻالتﮔران و نعمتهاﻯ جزيﻞ و امواﻝ كﺜيرﻯ كه امرا و سالطين در اين دوره در راه

تشويﻖ شاعران ﺻرﻑ مﻰكردهاند ،بهحدﻯ بود كه آنان را به درجات بلندﻯ از ثروت و تنعم
مﻰرساند (همان .)357/1 ،امراﻯ مستقﻞ ايرانﻰ بهتقليد از دربار خليفه در بﻐداد ،هر يﻚ بهنوبه
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خود سعﻰ مﻰكرد شعرا و نويسندﮔان معروﻑ را در دربار خود جمﻊ كند و با حﻀرات امراﻯ

ديگر رقابت كند (الﻜﻚ1986 ،م .)26 :.ادبيات عربﻰ در آن زمان در مﺤيﻂ فرهنگﻰ خراسان و

عراﻕ در اوﺝ عﻈمت مﻰدرخشيد؛ و بيشتر وزيران و رجاﻝ و امراﻯ خراسان با آن آشنا بودند
(زرينكوﺏ .)53 :1347 ،نويسندﮔان و شاعران بزرگ اﮔر ﮔاهﻰ از عرﺏها ــ كه تلﺨﻰ شﻜست

را در كامشان نهاده بودند ــ بيزارﻯ مﻰكردند ،اسالم و عربﻰ را بارﻯ دوست مﻰداشتند .همﺔ

شاعران از رودكﻰ تا منوﭼهرﻯ و بعد از او ،خود را با شاعران بزرگ عرﺏ قياﺱ مﻰكردند و

به عربﻰدانﻰ خود مﻰنازيدند (آﺫرنوﺵ1986 ،م .)270 :.ديگر از ويژﮔﻰهاﻯ شعر فارسﻰ در اين

عهد ،تازهبودن مﻀامين و افﻜار در آن است .همين تازﮔﻰ مواﺿيﻊ و مطالﺐ و مﻀامين است
كه شاعران عهد را قادر به آوردن تشبيهات تازﺓ بديﻊ كرد (ﺻفا .)363/1 :1371 ،از خﺼايﺺ

اين عهد ،يﻜﻰ آن است كه وﺿﻊ زندﮔﻰ شعرا و اوﺿاﻉ اجتماعﻰ و احواﻝ مﺨتلﻒ اجتماعات
و دربارها و جريانات نﻈامﻰ و سياسﻰ در آن منعﻜﺲ است و علت اساسﻰ اين امر همان
واقﻊبينﻰ و آشنايﻰ شاعران با مﺤيﻂ مادﻯ و خارجﻰ و توجه كمتر به عوالم خيالﻰ و اوهام

و خياﻻت است (همان.)1/365 ،

پيدا است كه در بند قيود و تشريفات رسمﻰ ،مﺤتواﻯ ادبيات و هنر مورد ﻏفلت قرار

مﻰﮔيرد؛ زيرا در ﭼنين حاﻝ و هوايﻰ ،مجاﻝ پرداختن به تفﻜر انتزاعﻰ و معانﻰ وجدانﻰ بسيار
است ،تا آنجا كه مهمترين اثر حماسﻰ ايران و يﻜﻰ از بهترين حماسههاﻯ ملﻰ جهان ،يعنﻰ

شاهنامه

حﻜيم ابوالقاسم فردوسﻰ ،در همين دوران بهوجود آمده است (ترابﻰ.)127 :1382 ،

درواقﻊ ،زبان فارسﻰ درﻯ در قرن ﭼهارم و اوايﻞ قرن پنجم براثر آميزﺵ بيشتر با زبان

عربﻰ و قبوﻝ مقدارﻯ از اﺻطالحات علمﻰ و ادبﻰ و دينﻰ و سياسﻰ و بهكاررفتن آن براﻯ
بيان مفاهيم و مﻀامين مﺨتلﻒ شعرﻯ و مقاﺻد علمﻰ و ﻏيره نسبت به قرن سوم تﻜامﻞ

و توسعه بيشترﻯ يافت؛ با اين حاﻝ ،اﮔر آن را با ادوار ادبﻰ بعد بسنجيم ،تعداد لﻐات عربﻰ

را به نسبت مﺤسوسﻰ كمتر و ﻏلبه لﻐات اﺻيﻞ پارسﻰ را بيشتر مﻰبينيم .بهويژه اين نﻜته
قابﻞ توجه است كه شاعران و نويسندﮔان اين عهد ،كمتر تﺤت نفوﺫ قوانين دستورﻯ زبان

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

مﺤدود است (امامﻰ افشار .)25 :1383 ،همﭽنين ،اين دوره ،اوﺝ درخشﺶ شعر حماسﻰ فارسﻰ
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عربﻰ بودند و قواعد پارسﻰ را بيشتر رعايت مﻰكردند .بهعنوان مﺜاﻝ ،بهندرت از اوزان جمﻊ

عربﻰ در كلمات تازﻯ اين عهد اثرﻯ مﻰيابيم و تركيبات عربﻰ را در زبان پارسﻰ نافﺬ و وارد
نمﻰبينيم (ﺻفا.)359/1 :1371 ،

بررسﻰ شﺨﺼيﺖ دو شاعر و انعكاس ﺁﻥ در ديوانﺸاﻥ

ﺻنوبرﻯ ،شاعرﻯ اﺻيﻞ ،و ﺻداقت و راستﻰ از مهمترين ويژﮔﻰهاﻯ انعﻜاﺱيافته در

اشعار او است .وﻯ مﺤيﻂ اجتماعﻰ اطرافﺶ را با اخالﺹ تمام بهتﺼوير مﻰكشيد؛ از آنﻜه

اشعارﺵ به نفاﻕ آلوده شود ،خود را حفﻆ مﻰكرد و از اينﻜه وسيلﺔ كسﺐ رزﻕ و روزﻯ شود،
پاك مﻰساخت .ﺻنوبرﻯ زندﮔﻰ راحت و آسودهاﻯ داشت؛ مردﻯ بﺨشنده بود و وجدان و

سيرتﻰ پاك داشت؛ و براﻯ تﻜسﺐ مدﺡ نمﻰﮔفت .ﺻنوبرﻯ در حلﺐ و رقه زندﮔﻰ خوﺏ و
مرفهﻰ داشت؛ به حقيقت زندﮔﻰ شهرنشينﻰ خويﺶ وفادار بود ،همانﮔونه كه به ريشههاﻯ
قبيلهاﻯ خود نيز وفادار ماند ،و اين امر در اشعارﺵ انعﻜاﺱ يافته است.

ﺻنوبرﻯ در مﺤيطﻰ رشد كرد كه بسيار به طبيعت تﻐنﻰ مﻰكردند و در سرزمينﻰ كه ﮔﻞ
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و آﺏ و طراوت داشت (سيدنوفﻞ1945 ،م .)202 :.ﺻنوبرﻯ بيشتر بﺤور شعرﻯ را سروده و بيشتر

قافيهها ،حتﻰ قافيههاﻯ سﺨت و دشوار را بهكار برده است .ﺻنوبرﻯ ،شﺨﺼيتﻰ ﺿعيﻒ و
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ناتوان نبود كه در اطرافيانﺶ قدرت تﺄثير نداشته باشد ،بلﻜه شﺨﺼيتﻰ مﺤﻜم و قوﻯ داشت

كه ﺻاحبﺶ ارزﺵ آن را مﻰشناخت .به بزرﮔﻰاﺵ آﮔاه بود و آثار آن در اشعارﺵ آشﻜار شد
(عطبه1426 ،هـ .)349 :.

پﺲ از بررسﻰ اجمالﻰ شﺨﺼيت ﺻنوبرﻯ ،اينﻚ شﺨﺼيت منوﭼهرﻯ و انعﻜاﺱ آن در

ديوانﺶ را بررسﻰ مﻰكنيم:

با بررسﻰ ديوان و مطالعﺔ اشعار منوﭼهرﻯ ،اين واقعيت بهخوبﻰ آشﻜار مﻰشود كه ﺫوﻕ

ﺻافﻰ ،فﻜر جوان و طبﻊ شادخوار ،از مميزات اين شاعر سﺨنور است .اين ويژﮔﻰ سبﺐ
مﻰشود از همان نﺨستين ﮔامهايﻰ كه بهسوﻯ زندﮔﻰ اجتماعﻰ برمﻰدارد ،بهمقتﻀاﻯ عﺼر،

راهﻰ پيﺶ پايﺶ قرار ﮔيرد كه به كانون زندﮔﻰ اشرافﻰ آن روزﮔار ،يعنﻰ دربار ،منتهﻰ شود.

مقاﻳسة تط
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در اين مﺤيﻂ ،آنﭽه ديده مﻰشود ،تجمﻞ و شﻜوه دربارﻯ است و آنﭽه مﻰﮔﺬرد ،عشرت و

شادﻯ و عيﺶ و نوﺵ است (امامﻰ افشار24 :1383 ،ـ .)23منوﭼهرﻯ ،در شاعرﻯ ،طبعﻰ لطيﻒ
و لﺤنﻰ شيرين و ﺫوقﻰ سرشار دارد و در توﺻيﻒ مناﻇر طبيعت ،قوﻯدست است (ترابﻰ،

.)156 :1382

بدينترتيﺐ ،جهانﻰ سراسر شﻜوه و زيبايﻰ و سرشار از سرور و كاميابﻰ در شعر منوﭼهرﻯ

بهوجود مﻰآيد؛ اما فقﻂ قشرﻯ ممتاز و ﮔروهﻰ كه به خدمت آنها مشﻐوﻝاند ،در آن جاﻯ
دارند .در مﺤيﻂ آنان ،حتﻰ عشﻖها رنﮓ و بويﻰ از وفا و عفاﻑ ندارند و از قداست ﻏم

عشاﻕ پاكباخته خبرﻯ نيست (امامﻰ افشار .)25 :1383 ،وﻯ در مدﺡ نيز افراﻁ مﻰكرد ،با اين
مزيت كه تشبيﺐهاﻯ قﺼايد مدحﻰ او طوﻻنﻰ و سرﮔرمكننده است و از هر حيﺚ بر قسمت

مدﺡ فزونﻰ و برترﻯ دارد و نيز بايد بهخاطر داشت كه اين شاعر اندكساﻝ با همﺔ جوانﻰ
و خوشگﺬرانﻰ ،از تجاهر به افعاﻝ ناستوده و يا تفوه به سﺨنان ركيﻚ بركنار بود و حتﻰ در

هجو نيز از ايراد اين قبيﻞ كلمات خوددارﻯ مﻰكرد (ﺻفا.)1/588 :1371 ،

سﻜوت منوﭼهرﻯ دربارﺓ مساﺋﻞ زندﮔﻰ ،تعليم او است .كدام ﮔوينده است كه بهتر از

خود زندﮔﻰ رموز و اسرار آن را ياد دهد؟ كيست كه هر روز از اين زبان خاموﺵ راز زندﮔﻰ را

نمﻰشنود؟ بيشترلﺬتبردن و كمترسﺨنﮔفتن ،روﺡ و خالﺻﺔ مﻀمون اين دعوت است .اين
آشنا ،آن را از زبان ابيقور ،ابونواﺱ و خيام ،ﮔاه با استدﻻﻝ فلسفﻰ و ﮔاه با بيان شاعرانه

شنيده است (زرينكوﺏ .)54 :1347 ،منوﭼهرﻯ برخالﻑ شاعران ديگر ،بهويژه فرخﻰ ،شادﻯ
دريافتن دم جهان ﮔﺬران
حاﻝ را با ﻏم احتمالﻰ آينده تباه نمﻰسازد .جان كالم منوﭼهرﻯ،
ِ

است (منوﭼهرﻯ.)26 :1384 ،

اﻏراﺽ و ويﮋﮔﻰﻫاﻯ ادبﻰ صنوبرﻯ و منوچهرﻯ

موﺿوﻉ اﺻلﻰ و اساسﻰ در ديوان

ﺻنوبرﻯ ،همان وﺻﻒ طبيعت است (ﺿيﻒ،

تاريﺦاﻻدﺏالعربﻰ ،ﺹ  .)363شاعر ،موﺿوعات خود را از طبيعت مﺤيﻂ اطرافﺶ مﻰﮔيرد كه

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

سﻜوت ،تعليم او است ،پيام او و روﺡ سﺨن او است .همان تعليم پرآوازهاﻯ است كه خوانندﺓ
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از آن تﺄثير پﺬيرفته است و بر آن اثر مﻰﮔﺬارد و تالﺵ مﻰكند اين تﺄثير و تﺄثر را بيان دارد

(مجيدالقنطار1986 ،م .)41 :.پيﺶ از ﺻنوبرﻯ ،هيﭻكﺲ شعر را در آن ﻏرﺽ ادبﻰ عهدهدار نشده

بود (بروكلمان1993 ،م .)417 :.وﻯ در وﺻﻒ طبيعت ،وطن خود را بر وﺻﻒ اطالﻝ برترﻯ
مﻰدهد (ﺿيﻒ ،تاريﺦاﻻدﺏالعربﻰ ،ﺹ  .)363شعر طبيعت همان عنوان بزرﮔﻰ است كه ﺻنوبرﻯ

را درطوﻝ عﺼرها ازميان شعراﻯ ﮔرانقدر متمايز ساخت .ﺻنوبرﻯ توانست از وﺻﻒ طبيعت

يﻚ نوﻉ ادبﻰ مستقﻞ بهوجود آورد .وﻯ پيشرو برترﻯ و پيشرفت در همﺔ ابواﺏ شعر طبيعت
از روﺿيات (باﻍها) و زهريات (ﮔﻞها) و مانيات (آﺏها) و ثلجيات (وﺻﻒ برﻑ) و فﺼليات

(فﺼوﻝ ﭼهارﮔانه) و طبيعت زنده بود (عطبه1426 ،هـ .)326 :.

ﺻنوبرﻯ كه شيوه و روﺵ خود را قاﺋم بر روشنﻰ معانﻰ اعالم كرده است ،خود را به

ﻏوﺹ و فرورفتن در وراﻯ معانﻰ مﻜلﻒ نمﻰكند و در شﻜار معانﻰ عميﻖ آن خود را به

سﺨتﻰ نمﻰافﻜند (همان ،ﺹ  .)329آنگاه كه دانستيم اولين ﻏرﺽ ادبﻰ و مهمترين آن نزد

ﺻنوبرﻯ شعر طبيعت است و ﻏزﻝ و شراﺏ از اﻏراﺽ ادبﻰ بزرگ وﻯ هستند ،خواهيم

دانست كه وﻯ به كلماتﻰ رقيﻖ و لطيﻒ نيازمند است كه هماهنﮓ با آن موﺿوعات باشد
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(همان ،ﺹ  .)330شاعر به تﺼوير ﻏيرمستقيم روﻯ مﻰآورد كه بر خياﻝ متﻜﻰ است و به همين
روﻯ ،شيوﺓ تشبيه و استعاره را در بيان تﺼورات خود به كار مﻰﮔيرد .ﺻنوبرﻯ داراﻯ خياﻝ
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ﮔسترده و افﻖهاﻯ وسيﻊ انديشه بود و اين از او تﺼويرﮔرﻯ ماهر ساخت (همان ،ﺹ .)333

وﻯ طبيعت را با همﺔ فعاليت و حركت آن تﺼوير كرده و در آن زندﮔﻰ دميده است؛ ﭼنانكه

طبيعت در شعر او همانند جوامﻊ انسانﻰ مركﺐ از مجتمعاتﻰ است كه جماعات آن به يﻜديگر
حسد مﻰورزند يا به رقابت برمﻰخيزند يا ميانشان برخورد عقايد و آرا و تباين نﻈريات و

ﮔرايﺶها رﺥ مﻰدهد (الفاخورﻯ.)522 :1381 ،

ﺻنوبرﻯ در وزنهاﻯ شعرﻯ ،بيشتر به اوزان خفيﻒ روﻯ آورده و از اوزان رمﻞ و خفيﻒ

و كامﻞ و رجز و سريﻊ و وافر و منسرﺡ بسيار استفاده كرده و طويﻞ و بسيﻂ را بهندرت بهكار

برده است (عطبه1426 ،هـ  .)339 :.شعر وﻯ به موسيقﻰ مزين است .او از واژههاﻯ رقيﻖ و
لطيﻒ استفاده مﻰكند و آنها را بهزيبايﻰ بهكار مﻰبرد .در شعر او ،حﺲ موسيقﻰ رشديافتهاﻯ

مقاﻳسة تط
وجود دارد (همان ،ﺹ .)340
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بنابراين ،ﺻنوبرﻯ در وﺻﻒ طبيعت آنﭽنان درخشيد كه برخﻰ او را برترين شاعر طبيعت

در ّ
كﻞ ادبيات عرﺏ دانستند و اﮔر بهواقﻊ برترين نباشد ،در آن اشعارﻯ زيبا برجاﻯ ﮔﺬاشت
و روﺿيات او ﭼون خمريات ابونواﺱ شهرت يافت( .الفاخورﻯ1986 ،م)866 :.

دربارﺓ منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ بايد ﮔفت شيوﺓ منوﭼهرﻯ در توﺻيﻒ طبيعت ،بهرهﮔيرﻯ از

تشبيه و برابرساختن آثار و عناﺻر طبيعﻰ و اشيا و امور برخاسته از مﺤيﻂ زندﮔﻰ است .در

شعر او ﮔرﭼه ﮔاه استعارههايﻰ كه پيوند شباهت قوﻯ دارند ،ديده مﻰشود ،پايﺔ شعر وﻯ بر

تشبيه است .هيﭻ شاعرﻯ در ديوان خود از اينهمه ﮔﻞهاﻯ لطيﻒ و رنگارنﮓ ،پرندﮔان زيبا،
اﺻوات و نﻐمههاﻯ دﻝانگيز ،عطريات و مشمومات نام نبرده و مانند استاد دامﻐانﻰ مجموعﺔ

بديﻊ و جاويدﻯ از شﻜوه و زيبايﻰ طبيعت را يﻚجا نشان نداده است (امامﻰ افشار.)27 :1383 ،

در وﺻﻒ طبيعت نيز منوﭼهرﻯ برخالﻑ شاعران ديگر كه جزﺋيات را شرﺡ نمﻰدهند ،تمامﻰ

نﻜات و جزﺋيات را وﺻﻒ مﻰكند و در بيان مميزات يﻚ ﭼيز و نمودن تمامﻰ اوﺻاﻑ و

ويژﮔﻰهاﻯ آن نﻈير ندارد (منوﭼهرﻯ .)24 :1384 ،هرﭼند در وﺻﻒ ،شاعران قديم به هر حاﻝ
به جزﺋيات مناﻇر توجه داشتهاند ،دقت در وﺻﻒ نزد آنها كمياﺏ است (زرينكوﺏ ،شعر بﻰدروﻍ

شعر بﻰنقاﺏ ،ﺹ  .)157منوﭼهرﻯ در شعر فارسﻰ ،مشتاﻕترين شاعر به وﺻﻒ طبيعت است

هنرﻯ شعر او اعتبار بسيار بﺨشيده است (آﺫرنوﺵ1986 ،م .)237 :.در توﺻيفات منوﭼهرﻯ،
جوﺵ و خروﺵ و حركت ،سهمﻰ بهسزا دارد .در اين سبﻚ توﺻيﻒ ،شاعر سﺨنسراﻯ

ايران ،قريﺐ هزار ساﻝ پيﺶ ،حوادﺙ آفاﻕ را ﭼنان ماهرانه نقاشﻰ كرده كه شعرﺵ به شعر

طبيعتپرداز عﺼر ما قرين شده است (رﺿازاده شفﻖ .)171 :1352 ،در ميگسارﻯ و بادهپرستﻰ،

شاﮔرد ابونواﺱ جلوه مﻰكند (زرينكوﺏ.)47 :1347 ،

منوﭼهرﻯ به وﺻﻒ باده عالقﺔ بسيار داشته و بﺨﺶ قابﻞ توجهﻰ از اشعار خود را به آن

اختﺼاﺹ داده است (دزفوليان .)1358 ،به هر حاﻝ ،توانايﻰ منوﭼهرﻯ در وﺻﻒ بهاندازهاﻯ
است كه مﻰتوان او را از اين حيﺚ درميان شاعران قﺼيدهﮔوﻯ عهد ﻏزنوﻯ ممتاز دانست

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

(ﻏالمرﺿايﻰ .)86 :1382 ،وزنهاﻯ دﻝانگيز ،ساخت استوار و كلمات نژادﺓ خاطرهانگيز ،به جنبﺔ
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(شﻜيبا .)58 :1379 ،وﻯ ازميان ﺻور ﮔوناﮔون خياﻝ بيشتر به تشبيه روﻯ آورده است؛ آن هم

تشبيه مادﻯ و حسﻰ (امامﻰ .)28 :1367 ،اساﺱ شعر او تشبيه و مقايسه و تمﺜيﻞ است و در اين

ّ
طريقه بيشتر پيرو
عبداﷲبنالمعتز عباسﻰ است (فروزانفر .)135 :1350 ،منوﭼهرﻯ استاد تشبيه
است .تشبيهات او هم ﻏالبا مﺤسوﺱ به مﺤسوﺱ است (شميسا.)55 :1382 ،

ترديدﻯ نيست كه شعر ﺻميمﻰ مﻈهر هيجان شاعرانه در ديوان او كم نيست؛ اما

موﺿوﻉ نفوﺫ سبﻚ عربﻰ در سﺨن او حقيقت دارد (اته .)37 :1337 ،در شعر منوﭼهرﻯ،

كوشﺶ شاعر همواره بر اين است كه براﻯ هر عنﺼرﻯ از عناﺻر طبيعت ،برابرﻯ از زندﮔﻰ
اشرافﻰ جستوجو كند و در آنجا همه ﭼيز سيمين است و زرين است و مرواريدﮔون و

شاهوار (امامﻰ .)24 :1367 ،در تمامﻰ ديوانﺶ ،يﻚ لفﻆ اندوهگين و يﻚ عبارت ﻏمناك

نيست (فروزانفر .)134 :1350 ،در شعر اين شاعر استاد ،نوعﻰ موسيقﻰ و آهنگﻰ خاﺹ وجود
دارد؛ ﭼنانكه هنگام خواندن اشعار او ﮔويﻰ خواننده با آهنگﻰ از موسيقﻰ سرﮔرم است .اين

موسيقﻰ خوشايند و روانﻰ و سادﮔﻰ فﻜر و ﺻراحت منوﭼهرﻯ در سﺨن و جوانﻰ و شادابﻰ
روﺡ شاعر ،شعر او را بﻰاندازه طربناك و دﻝانگيز ساخته است (ﺻفا.)587/1 :1371 ،
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تﺄﺛير ادبياﺕ عربﻰ بهﻃور عام و صنوبرﻯ بهﻃور ﺧاﺹ در ديواﻥ منوچهرﻯ
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منوﭼهرﻯ از ادبيات عرﺏ بهمعناﻯ جامﻊ اطالﻉ كامﻞ داشته و اشعار شعراﻯ بزرگ تازﻯ

را ازبر مﻰكرده و بر افﻜار و انديشههاﻯ ايشان مﺤيﻂ بوده است (الﻜﻚ1986 ،م .)68 :.اين

نﻜته را نبايد ازنﻈر دور داشت كه اطالعات علمﻰ و ادبﻰ شاعر ،مﺤيﻂ تربيتﻰ و خانوادﮔﻰ
و اجتماعﻰ او و حوادثﻰ كه در ﺫهن و طبﻊ وﻯ اثر كرده است ،خواهناخواه در شعر او وارد

مﻰشود (مﺤجوﺏ ،سبﻚخراسانﻰ در شعر فارسﻰ.)413 ،

منوﭼهرﻯ در اشعار خويﺶ ،اسامﻰ شعراﻯ عرﺏ را مﻜرر بهميان مﻰآورد و ﮔاهﻰ عدﺓ

بسيارﻯ از آنها را در يﻚ قﺼيده رديﻒ مﻰكند .ﮔﺬشته از ﺫكر نام شعراﻯ تازﻯ ،وﻯ بعﻀﻰ
قﺼايد عربﻰ را نيز بهتلميﺢ يا بهتﺼريﺢ ﺫكر مﻰكند و در بعﻀﻰ موارد تقليد خود را از آنان

آشﻜار مﻰسازد ،مانند:

مقاﻳسة تط

قوﺱ قزﺡ قوﺱوار عالم فردوﺱوار

بیقی وص
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بﻚ« ياد
كيﻚ درﻯ كوﺱوار كرد »قفانَ ِ

(الﻜﻚ1986 ،م72 :.ـ)71

منوﭼهرﻯ ،از بﺲ ديوان اشعار تازيان را ازبر داشته ،مﻀامين آنها بﻰاختيار بر زبانﺶ

جارﻯ مﻰشده است (زرينكوﺏ .)53 :1347 ،مطالعﺔ ديوانهاﻯ عرﺏ و ازبركردن آثار برجستﺔ
شعرﻯ عرﺏ ،از نﺨستين ﮔامهاﻯ تعليم و كسﺐ ادﺏ در آن روزﮔار مﺤسوﺏ مﻰشده است

(امامﻰ .)44 :1367 ،همانطور كه عنوان شد ،منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ بسيار متﺄثر از شعراﻯ بزرگ

عرﺏ بوده است ،از شعراﻯ دورﺓ جاهلﻰ ﮔرفته تا شعراﻯ بزرگ دوره عباسﻰ .ازميان شعراﻯ

عﺼر اموﻯ و عباسﻰ ،سرايندﮔان بسيارﻯ موردتوجه منوﭼهرﻯ بودهاند .درميان اين عده،
بيشترين توجه منوﭼهرﻯ ،شاعران »مﻜتﺐ تشبيه« در عﺼر عباسﻰ است .اين مﻜتﺐ كه

اساﺱ آن نوعﻰ طبيعتﮔرايﻰ بود ،سراسر عﺼر عباسﻰ را فراﮔرفت و شعراﻯ برجسته آن،

كسانﻰ نﻈير ابنالمعتز و كشاجم و ﺻنوبرﻯ هستند (همان ،ﺹ .)48

ﺻنوبرﻯ نيز در وﺻﻒهاﻯ طبيعت خود متﺄثر از ابنمعتز بوده است و هر دو از شاخﺺترين

شعراﻯ مﻜتﺐ تشبيه در عﺼر عباسﻰ هستند .با توجه به اين نﻜته و با وجود آنﻜه منوﭼهرﻯ
در اشعار خود نام بسيارﻯ از شعراﻯ بزرگ عرﺏ را ﺫكر كرده ولﻰ نامﻰ از ﺻنوبرﻯ در

ديوان خود نبرده است ،شباهتهاﻯ بسيارﻯ در تﺼويرها و تشبيهها و وﺻﻒهاﻯ دو شاعر
منوﭼهرﻯ ،ويژﮔﻰهايﻰ بهﭼشم مﻰخورد كه از خﺼايﺺ اشعار ﺻنوبرﻯ است .بنابراين،

باتوجه به شواهد موجود ،بهنﻈر مﻰآيد كه منوﭼهرﻯ عالوه بر شعراﻯ ديگر مﻜتﺐ تشبيه در

عﺼر عباسﻰ ،در وﺻﻒ طبيعت ،از ﺻنوبرﻯ نيز بهعنوان يﻜﻰ از شاخﺺترين و بزرگترين

شعراﻯ طبيعت در ّ
كﻞ ادبيات عربﻰ متﺄثر بوده است.

مقايسﺔ تﻄبيقﻰ موﺿوعاﺕ وصﻒ ﻃبيعﺖ در ديواﻥ دو شاعر

اين بﺨﺶ كه مهمترين قسمت و موﺿوﻉ اﺻلﻰ در پژوهﺶ حاﺿر است ،به مقايسﺔ

تطبيقﻰ موﺿوعات مﺨتلﻒ وﺻﻒ طبيعت در ديوان دو شاعر اختﺼاﺹ يافته است .موﺿوعات

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

از طبيعت مشاهده مﻰشود .در برخﻰ موارد ،در شيوه و نوﻉ پرداخت و تﺼويرسازﻯهاﻯ
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وﺻﻒ طبيعت در دو قسمت طبيعت بﻰجان و طبيعت جاندار بررسﻰ شده است .طبيعت

بﻰجان شامﻞ بوستانها و ﮔﻞها ،فﺼﻞهاﻯ ﭼهارﮔانه (بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان) ،برﻑ
(ثلجيات) ،درختها و ميوهها ،باران و آﺏها ،مﻰو طبيعت و اﻏراﺽ ديگر طبيعت و طبيعت

جاندار شامﻞ پرندﮔان و حيوانات ديگر است كه هريﻚ جداﮔانه در ديوان دو شاعر بررسﻰ
شده است و بهعنوان نمونه ،ابياتﻰ كه نشانههاﻯ تﺄثيرپﺬيرﻯ در آنها بهﭼشم مﻰخورد ،بيان

شده است.

دو شاعر در تﺼويرها و تشبيههاﻯ خود در وﺻﻒ طبيعت ،شباهتهاﻯ بسيارﻯ دارند كه

اين شباهتها در بعﻀﻰ موﺿوعات طبيعت بيشتر است و در برخﻰ ،شباهت ﭼندانﻰ بهﭼشم

نمﻰخورد .در وﺻﻒ دو شاعر از بهار و بوستانها و ﮔﻞها و حتﻰ نام ﮔﻞهاﻯ ﺫكرشده و
وﺻﻒ آنها ،شباهتهاﻯ بسيارﻯ وجود دارد .بهطور كلﻰ ،از مهمترين شباهتهاﻯ موجود
در وﺻﻒ طبيعت دو شاعر ،يﻜﻰ اين است كه هر دو به بيان جزﺋيات در وﺻﻒهاﻯ خود از

طبيعت بسيار توجه دارند و رنﮓ اشرافيت در وﺻﻒهاﻯ طبيعت دو شاعر بهوفور بهﭼشم
مﻰخورد .در اينجا بهعنوان نمونه ،مواردﻯ از شباهتهاﻯ موجود در وﺻﻒ طبيعت دو شاعر
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اراﺋه مﻰشود .ﺻنوبرﻯ بهبوستانهاﻯ زيبا بسيار عشﻖ مﻰورزد .وﻯ در بهتﺼويركشيدن

عواطﻒ متبادﻝ ميان خود و بوستان ،تنها به بيان زيبايﻰهاﻯ آن اكتفا نمﻰكند بلﻜه عناﺻر

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

طبيعت را به ارتباﻁ با يﻜديگر وامﻰدارد .به اين ترتيﺐ ،با يﻜديگر به نرمﻰ و مهربانﻰ سﺨن

مﻰﮔويند و برخﻰ به برخﻰ ديگر عشﻖ مﻰورزند (عطبه1426 ،هـ )88 :.؛ مانند اين ابيات:
روﺽ عهدناه تﺼوﻍ بطونه
سﺤبت سﺤانبه عليه ﺫيولها
كﺄنما هو عند ﺫلﻚ عاشﻖ

لﻈهوره زهرا يلوﺡ ﺃنيقه
حتﻰ تشقﻖ فﻰ رباه شقيقه
َﺻ ﱞﺐ ﺃحﺐ وﺻاله معشوقه

(عباﺱ1970 ،م)429 :.

در اينجا شاعر به بوستان ،روﺡ و زندﮔﻰ بﺨشيده و براﻯ آن شﺨﺼيت انسانﻰ قايﻞ شده

و آن را به معشوﻕ ،و ابر را به عاشﻖ تشبيه كرده است .همانند اين تﺼوير و تشبيه ،در ديوان

منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ نيز بهﭼشم مﻰخورد كه به نمونهاﻯ از آن اشاره مﻰشود:

مقاﻳسة تط

باﻍ معشوقه بُدو عاشﻖ او بوده حساﺏ

بیقی وص
ﻒ ﻃبیﻌت دﺭ...

خفته معشوﻕ و عاشﻖ شده مهجور و مﺼاﺏ
(منوﭼهرﻯ)190 :1384 ،

در اين بيت نيز شاعر ،مانند ابيات ﺻنوبرﻯ ،باﻍ و بوستان را به معشوﻕ و ابر را به عاشﻖ

مانند كرده كه دردمند و مهجور است و از درد فراﻕ مﻰﮔريد و حاﻝ آنﻜه معشوﻕ بﻰخبر از

درد عاشﻖ در آرامﺶ خفته است.

در اينجا به يﻚ نمونﺔ ديگر از شباهتهاﻯ موجود اشاره مﻰشود :ﮔﻞ نرﮔﺲ از مهمترين

ﮔﻞها در ديوان دو شاعر است كه هر دو بسيار به آن توجه داشته و آن را وﺻﻒ كردهاند.

ﺻنوبرﻯ بسيارﻯ از اشعار خود را به وﺻﻒ برخﻰ ﮔﻞها اختﺼاﺹ داده و هيﭻ ﮔلﻰ مانند
ﮔﻞ نرﮔﺲ مورد عالقهاﺵ نبوده است .اين ﮔﻞ از مهمترين ﮔﻞهاﻯ شام است و در شام
بيشترين انتشار را دارد و شاعر بسيار آن را وﺻﻒ كرده است (ﺿيﻒ ،تاريﺦاﻻدﺏالعربﻰ ،ﺹ .)365
در اينجا بهعنوان نمونه به يﻜﻰ از وﺻﻒهاﻯ ﺻنوبرﻯ از ﮔﻞ نرﮔﺲ اشاره مﻰشود:
نــرجــسهًْ مــﻀعفهًٌْ

مــﺬهبـهًْ مفـﻀـﻀهًْ

(عباﺱ1970 ،م)256 :.

در اين وﺻﻒ ،ﺻنوبرﻯ زردﻯ درون ﮔﻞ نرﮔﺲ را به طال و سﭙيدﻯ اطراﻑ آن را به نقره

تشبيه كرده است و همانطور كه مشاهده مﻰشود ،رنﮓ اشرافﻰ كام ً
ال در آن آشﻜار است
بسيار ﮔﻞ نرﮔﺲ را به ﺻورتهاﻯ مﺨتلﻒ وﺻﻒ كرده است .با دقت در وﺻﻒهاﻯ شاعر

از اين ﮔﻞ ،بهوﺿوﺡ مشاهده مﻰشود كه منوﭼهرﻯ بسيار از تﺼويرهاﻯ اشرافﻰ در وﺻﻒ
آن استفاده كرده است و اين تشبيه و تﺼوير بهكار رفته در بيتﻰ كه از ﺻنوبرﻯ ﺫكر شد،

در وﺻﻒ منوﭼهرﻯ از ﮔﻞ نرﮔﺲ نيز بارها به ﺻورتهاﻯ مﺨتلﻒ تﻜرار شده است ،ازجمله

بيت زير:

ﭼو حورانند نرﮔﺲها ،همه سيمينطبﻖ بر سر

نهاده بر طبﻖها بر ز زر ساوساﻏرها
(منوﭼهرﻯ)3 :1386 ،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

و نشان از زندﮔﻰ پرناز و نعمتﻰ دارد كه شاعر در آن مﻰزيسته است .منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ نيز
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در اينجا نيز همان تﺼوير طال در كنار نقره در توﺻيﻒ زردﻯ درون ﮔﻞ و سﭙيدﻯ اطراﻑ

آن بيان شده است .ﻻزم است يادآورﻯ شود كه ﺻنوبرﻯ در ادبيات عربﻰ تﺤوﻝ مهمﻰ ايجاد

كرده و آن اين است كه وﻯ وﺻﻒ طبيعت را به يﻚ نوﻉ ادبﻰ مستقﻞ در ادبيات عربﻰ تبديﻞ
كرده است كه پيﺶ از ﺻنوبرﻯ شعرا تنها درخالﻝ اشعار خود به آن روﻯ مﻰآوردند .ﺻنوبرﻯ
هم هر ﭼهار فﺼﻞ را وﺻﻒ كرده است كه پيﺶ از وﻯ هيﭻكدام از شعرا به وﺻﻒ هر ﭼهار

فﺼﻞ اقدام نﻜردهاند ،بهويژه وﺻﻒ پاييز كه ﺻنوبرﻯ اين كار را براﻯ اولين بار در ادبيات
عربﻰ انجام داد .او از هر ﭼهار فﺼﻞ نام برد و آنها را وﺻﻒ كرد .همﭽنين ،كار جديدﻯ

كه اين شاعر در ادبيات عربﻰ انجام داد ،واردكردن ثلجيات يا همان وﺻﻒ مناﻇر برفﻰ به
ادبيات عربﻰ بود كه پيﺶ از ﺻنوبرﻯ وجود نداشت و با ﻇهور اين شاعر در ادبيات عربﻰ
متولد شد .پﺲ از وﻯ ،بسيارﻯ از شيوﺓ او در وﺻﻒ طبيعت و ثلجيات تقليد كردند .منوﭼهرﻯ

نيز درخالﻝ اشعار خود بارها برﻑ را توﺻيﻒ كرده است .در اينجا نمونهاﻯ از شباهت ميان

ثلجيات (وﺻﻒ برﻑ) دو شاعر بيان مﻰشود .ﺻنوبرﻯ در وﺻﻒ برﻑ سروده است:
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استوتاﻻرﺽ والسماء به
و اورﻕالج ّو فهو فﻰ حلﻞ

واشتبهالفجر فيه والﻐسﻖ
من ورﻕ ﻏير ﺃنّها ورﻕ
(عباﺱ1970 ،م)419 :.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

در اين فﻀا ،آسمان و زمين يﻜﻰ شدهاند و طلوﻉ خورشيد و تاريﻜﻰ آن بهعلت نورانﻰبودن
آسمان مورد اشتباه واقﻊ مﻰشود .هوا خاكسترﻯرنﮓ شده و در جامههايﻰ از كاﻏﺬ قرار
ﮔرفته است جز آنﻜه اين كاﻏﺬها نقرهفاماند (دانههاﻯ برﻑ برخالﻑ كاﻏﺬ كه مات است،
مانند نقره مﻰدرخشند).

بنابراين ،شاعر ،برﻑ را در سﭙيدﻯ به كاﻏﺬ و در درخشندﮔﻰ به نقره تشبيه مﻰكند .ﭼنين

تشبيه و تﺼويرﻯ از برﻑ به كاﻏﺬ در اشعار منوﭼهرﻯ نيز بهﭼشم مﻰخورد و شاعر در وﺻﻒ
خود از سﭙيدﻯ برﻑ ،آن را به كاﻏﺬ مانند ساخته است:
ﭼنان كارﮔاه سمرقند ﮔشت
در و بام و ديوار آن كارﮔاه

زمين از در بلﺦ تا خاوران
ﭼنان زنگيان كاﻏﺬ ﮔران
(منوﭼهرﻯ)75 :1384 ،

مق
اﻳسة تطبیق
ی
و
ص
ﻒ
ﻃ
ب
ی
ﻌ
ت دﺭ...
زمين از بلﺦ تا سرزمين خاوران مانند كارﮔاه كاﻏﺬسازﻯ سمرقند سفيدپوﺵ شده است؛ و

زاﻍهاﻯ سياهﻰ كه برروﻯ برﻑها نشستهاند ،ﭼونان سياهپوستان كاﻏﺬسازﻯ هستند كه
در كارﮔاه كاﻏﺬسازﻯ مشﻐوﻝ به كارند.

زمين پوشيدهشده از برﻑ را به كاﻏﺬهايﻰ تشبيه كرده است
شاعر در اين ابيات ،سﭙيدﻯ ِ

كه در كارﮔاه كاﻏﺬسازﻯ سمرقند هستند .ﺻنوبرﻯ و منوﭼهرﻯ در وﺻﻒ خود از طبيعت ،به

همراهﻰ شراﺏ و باده با طبيعت زيبا به ﺻورتهاﻯ مﺨتلﻒ بسيار تﺄكيد كردهاند كه ﮔاهﻰ

شباهتهاﻯ بسيارﻯ در تﺼاوير آنها در اين زمينه مشاهده مﻰشود .هر دو شاعر ،در قسمت
طبيعت جاندار ،پرندﮔان زيبا را بسيار وﺻﻒ كرده و به آن توجه و اهتمام مبﺬوﻝ داشتهاند و
هر دو شاعر بهجز پرندﮔان ،حيوانات ديگرﻯ را نيز وﺻﻒ كردهاند ،ولﻰ برخﻰ از حيواناتﻰ را

كه ﺻنوبرﻯ وﺻﻒ كرده ،منوﭼهرﻯ توﺻيﻒ نﻜرده و به آنها توجهﻰ نداشته است ،ازجمله
ﮔربه و موﺵ و حتﻰ حشرات مﺨتلﻒ كه ﺻنوبرﻯ با دقت و مهارت آنها را وﺻﻒ كرده

است .در هر حاﻝ ،هر دو شاعر با دقت و مهارت بسيار و با بيان جزﺋيات ،حيوانات مﺨتلﻒ را
توﺻيﻒ كرهاند و در برخﻰ از تﺼويرها و تشبيههاﻯ بهكاررفته در وﺻﻒ حيوانات دو شاعر

شباهتهايﻰ بهﭼشم مﻰخورد.

از مقايسﺔ تطبيقﻰ موﺿوعات مﺨتلﻒ وﺻﻒ طبيعت در ديوان ﺻنوبرﻯ و منوﭼهرﻯ،

اين نتيجه حاﺻﻞ مﻰشود كه با وجود اينﻜه بسيارﻯ از تﺼاوير و اوﺻاﻑ در ديوان دو شاعر

متفاوت است ،شباهت در تﺼويرها و تشبيهها در وﺻﻒ طبيعت دو شاعر اندك نيست؛ اما

اين شباهتها در بعﻀﻰ از موﺿوعات طبيعت بيشتر است و در برخﻰ موﺿوعات شباهتﻰ
مشاهده نمﻰشود .در وﺻﻒ دو شاعر از بهار و بوستانها و ﮔﻞها ،شباهتها بسيار است و

در نﺤوﺓ پرداخت و تﺼويرسازﻯها و حتﻰ نام ﮔﻞهاﻯ ﺫكر شده و مورد توﺻيﻒ ،مشابهت
بسيارﻯ مشاهده مﻰشود .نتايﺞ بهدستآمده از مقايسﺔ اين دو شاعر در وﺻﻒ طبيعت بهشرﺡ

زير است:

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

نتيجه
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 .1هر دو شاعر در وﺻﻒهاﻯ خود از طبيعت ،به جزﺋيات بسيار توجه دارند و با دقت و

مهارت زياد جزﺋيات را توﺻيﻒ مﻰكنند.

 .2رنﮓ اشرافيت در توﺻيفات دو شاعر از طبيعت كه تاحدﻯ از مﺤيﻂ دربارﻯ و زندﮔﻰ

پرناز و نعمتﻰ كه در آن مﻰزيستهاند ،ناشﻰ شده است و در توﺻيﻒهاﻯ دو شاعر بهوفور

بهﭼشم مﻰخورد؛ تشبيه ﮔﻞهاﻯ بوستان به جواهرات و سيم و زر و ...و تشبيه قطرههاﻯ
باران به دانههاﻯ مرواريد و ...ازجملﺔ آنها است.

با توجه به اينﻜه ﺻنوبرﻯ حدود يﻚ قرن پيﺶ از منوﭼهرﻯ مﻰزيسته است و با درنﻈر

ﮔرفتن اين مطلﺐ كه منوﭼهرﻯ از شعراﻯ عرﺏ ،بهويژه از شعراﻯ عﺼر ﺻنوبرﻯ در دورﺓ

عباسﻰ ،بسيار متﺄثر بوده هرﭼند كه منوﭼهرﻯ نامﻰ از ﺻنوبرﻯ در ديوان خود نبرده است،
با تﻜيه بر شباهتهاﻯ بسيارﻯ كه در تﺼاوير و شيوه و نوﻉ پرداخت وتشبيهات دو شاعر

در وﺻﻒ طبيعت وجود دارد ،اين نتيجه حاﺻﻞ مﻰشود كه منوﭼهرﻯ در وﺻﻒ طبيعت
همانطور كه از شعراﻯ ديگر عرﺏ مانند ابنمعتز و كشاجم تﺄثير پﺬيرفته ،از ﺻنوبرﻯ نيز
متﺄثر شده است و اين سه شاعر ،يعنﻰ ابنمعتز ،كشاجم و ﺻنوبرﻯ ،برجستهترين شاعران
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ﺻنوبرﻯ خود در اين زمينه متﺄثر از ابنمعتز است و كشاجم شاﮔرد و ادامهدهندﺓ راه

ﺻنوبرﻯ در اين باﺏ است .با وجود اين ،در برخﻰ شباهتهاﻯ موجود در نوﻉ و روﺵ
تﺼويرسازﻯ و پرداخت به موﺿوﻉ در وﺻﻒهاﻯ دو شاعر ،ويژﮔﻰهايﻰ بهﭼشم مﻰخورد
كه خاﺹ توﺻيفات ﺻنوبرﻯ است و ديگر شعرا كمتر به آن توجه كردهاند .بنابراين ،از اين

مقايسه اين نتيجه حاﺻﻞ مﻰشود كه منوﭼهرﻯ در وﺻﻒهاﻯ خود از طبيعت از ﺻنوبرﻯ نيز
متﺄثر بوده است؛ با توجه به اين نﻜته كه هر دو شاعر از معدود شعرايﻰ هستند كه به طبيعت

عالقه و شيفتگﻰ خاﺻﻰ دارند و از شاخﺺترين و بزرگترين شعراﻯ طبيعت در ادبيات دو

ملت عرﺏ و فارﺱ بهشمار مﻰآيند.

مقاﻳسة تط
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