 دریافت

69/3/36

 تأیيد

63/3/33

توصيف طبيعت در ديوان منوچهری و صنوبری
*

علي دودمان كوشكي

**

حسن سلطاني كوه بناني
***

سميّه جم زاده

چكيده
فنّ وصف ،یكي از مهمترین اغراض شعري است كه به عنصر خيال وابسته است .موضوع وصف آنگاه كاه
وصااف طبيعاات باشااد ،ترساايم تااابلویي از زیبایيهاساات .منااوچهري دامغاااني (متااوفّي  338هااا .ق) و
صنوبري(متوفّي 333ها .ق) بي شك ازبزرگترین شاعران طبيعتگرا در ادب پارسي و تازي هستند .اهميّت
وصف طبيعت در دیوان صنوبري اندازهایست كه برخي از منتقدان او رانخساتين شااعر طبيعات در ادبيّاات
عرب دانستهاند .منوچهري نيز همين جایگاه را در ادبيات فارسي دارد .این مقاله (بررسي تطبيقاي توصايف
طبيعت در دیوان منوچهري دامغاني و صنوبري) به بررسي و تحليل و تطبيق توصيفهاایي كاه ایان دو
شاعر از جلوههاي مختلف طبيعت در اشعارشان به نمایش گذاشتهاند ،ميپردازد .محقّق با تحليل و مقارنة
توصيفهاي مشابه و ارائة شواهدي ،امكان مقارنه و تطبيق دو شاعر را در توصايف طبيعات فاراهم آورده
است .دو شاعر در تصویرها و تشبيههایي كه از وصف طبيعت بيان كردهاند ،شباهتهاي فراواني دارناد كاه
این شباهتهادر بعضي از موضوعات چون :وصف گلها ،پرندگان ،و برف بيشترسات و در برخاي از عناصار
شباهتها اندک است .منوچهري دامغاني در توصيف طبيعت ،از صنوبري كه از سارآمدان مكتاب تشابيه در
عصر عبّاسي است ،تأثّر بسياري پذیرفته ،با این وجود در دیوانش نامي از این شاعر نبرده است.

كليد واژهها:

منوچهري ،صنوبري ،وصف طبيعت ،ادبيّات تطبيقي.
Alibolk5@yahoo.com
H soltani@yahoo.com

* استاد یار گروه زبان و ادبيّات عرب ،دانشگاه رازي كرمانشاه
** استادیار گروه زبان و ادبيّات فارسي ،دانشگاه ایالم
*** دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي ،دانشگاه ایالم
somayeh.jamzade87@gimail.com

16

توصيف طبيعت در دیوان منوچهري و صنوبري

مقدّمه
شعر فارسي را از قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجري ،شعر طبيعت ناميدهاند .در این دوره ،شاعر
از لحاظ توجّه به طبيعت ،سرشارترین دورة ادب فارسي به شمار ميآیاد .دیاد شااعر ،بيشاتر در
سطح اشياء جریان دارد ،در درون پردة طبيعت و عناصر مادّي هستي و كمتر باه دنباال مساائل
نفساني و عاطفي است .او مانند نقّاشي ماهر است كاه بيشاترین تالشاش را در اختياار ترسايم
دقيق موضوع نقّاشي خود قرار ميدهد .شعر فارسي با در نظر گارفتن ادوار مختلاف آن در ایان
دوره ،بيش از دیگر دورهها ،به طبيعت ساده و ملموس وابسته است و جنبه انساني و تأویلي در
این دوره ،بسيار كم است(.شفيعي كدكني)332-339 :3329 ،
در ادب پارسي ،ابوالنّجم احمد بن قوص منوچهري دامغاني ،شاعر طراز اوّل نيماهاوّل قارن
پنجم هجریست .او بهترین نمایندة این دوره ،از نظر تصاویر شعري به شمار ميرود .در دیوانش
مجلّة تاریخ ادبيّات (شمارة )96/3

مجموعة وسيعي از تصاویر گوناگون طبيعت ،با رنزها و خصایص ویاژه و دیاد شخصاي شااعر
دیده ميشود .وي توانسته است در تصویرهاي حسّي و مادّي طبيعت ،بزرگترین شااعر در طاول
تاریخ ادب فارسي به شمار آید .تصاویر شعري او ،بيشتر حاصل تجرباههااي حسّاي اسات و باه
همين علّت ،توصيفهایي كه او از طبيعت نقش زده است ،توصيفهاي زناده و زیباایي هساتند.
بيان مادّي و حسّي او از طبيعت ،با نگاه دقيق به جزئيّات طبيعت توأم است .هار تصاویر كاه از
طبيعت بيان كرده است ،به گونهایي است كه گویي آیينهاي در مقابل اشياء قرار داده و تصویري
زیبا از آن آفریده است .منوچهري تصویر را به خاطر تصویر خلق ميكند .شاعران فارساي زباان
تا اواخر قرن پنجم هجري از تصویرها و اندیشههایشان هدفي جز ساختن تصویر براي تصویر
ندارند( .شفعيعي كدكني )3329،696 ،اساس شعر او ،تشابيه ومقایساه وتمثيال اسات و در ایان
شيوه ،از "عبداهلل بن المعتز عبّاسي" پيروي كرده است است .تشبيهات او گاهي در نهایت دقّات
و زیبایي است وتمام جوانب و شرایط كماال و بالغات تشابيه در آنهاا نشاان داده شاده اسات.
(فروزانفر ) 369 :3396 ،در شعر او توصيف طبيعت ،آفاقي است و فاقاد آن حالات انفساي كاه
شاعر مفاهيم فراسوي آنها را بجوید .به تعبير دیگر ،منوچهري با طبيعت مح

و بيروني ارتباط

دارد ،نه آن كه مانند ناصرخسرو و خيّام و مولوي و سعدي ،وصاف طبيعات را وسايله اي باراي
بيان معاني قرار دهد .چنانكه سعدي «برگ درختان سبز» را «دفتر معرفت گردگار» ماي داناد.
توصيفهاي منوچهري ،دریافت حواس است از زیبایيهاي جهان ،نه فراتر از آن .شاادي و شااد
خواري كه در اشعار بسيار ملموس است ،انعكاسي از روحيّاة خاود او ،شاور و نشااطِ جاواني و
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عشق به زندگي و لذّت هاي آن است .به همين سبب خزان را نيز همانناد بهاار ،شااد و طارب
انگيز وصف كرده است .اوزان رقصان و ضربي در اشعار او فراوان است .یكي از ویژگيهاي شعر
منوچهري ،هماهنگي بين آهنز سخن و درون مایة آن است كه بيگمان حاصل ذوق و آگاهي
او از موسيقي مي باشد .آهنز و موسيقي داخلاي شاعر مناوچهري ،ناه تنهاا در توصايف بهاار
رنگارنز و طرب انگيزاست ،بلكه در نمایش بيابانهاي ترسناک نيز ،بر اثر تركيب مصوّتهاي بم
و صامتهاي غناّهاي همآهنز با تصویرهاي بيسابقه و بدیع ،همان حالت تنهایي و ترساناكي
بيابان را ارائه ميكند ،هرچند كه انعكاس شعر عرباي در آن محساوس اسات( .یوسافي:3399،
 )92-99
زطااااول او باااه نياااام راه بگسااااالد

فاااااااراز او مساااااافت سماااااااي او

زمااااين او چااااو دوزخ و ز تاااافّ آن

چاااو ماااوي زنگياااان شاااده گيااااي او

بساااان ملاااك جااام خاااراب باادیا ااه

ساااپاه غاااول و دیااااو پادشاااااي او
()63، 3866- 3869

در عصر عبّاسي ،شعر از آرامش و سكونت در بيابانها ،به غوغاي شهرها قادم گذاشات و از
صحراي خشك و بيآب و علف به قصرهایي محصور در باغها و بستانها منتقل شد .از وقار بادیه
نشين ،به لهو و لعب و خوشگذارني شهرنشيني انتقال یافت و از مجالس ادب و سياست ،كاارش
به محافل غنا كشيده شد .این تحوّل ،در اغراض و موضوعات و فنون و معاني و افكار و اسااليب
آن اثر گذاشت .شاعران عالوه بر موضوعات قدیم ،باه توصايف بناهاا و مصانوعاتي دیگار چاون:
استخر ،فوّراه ،شمع و انواع طعامها و نيز ذكر باغها و بستانهایي كه برگارد كاخهاا حلقاه زده بودناد،
ميپرداختند تا به این وسيله در انسانها شادماني و نشاط برانگيزند( .الفاخوري )896-892 :3392 ،
صنوبري ،از شاعران بزرگ طبيعت گارا در ادبيّاات عارب اسات .او در وصاف طبيعات ،تاا
اندازهاي شهرت یافت كه برخي از منتقدان او را اوّلين شاعر طبيعت دانساتهاناد .هرچناد ممكان
است كه صنوبري نخستين شااعر طبيعات نباشاد ،امّاا در ایان موضاوع اشاعار زیباایي ازجملاه
«روضيّات» ،از وي بر جاي مانده است كه مانند خمریّات ابونواس مشهورست .وي ،طبيعت را باا
همة فعاليّت و حركت آن به تصویر كشيده و به آن زندگي بخشيده اسات .چنانكاه طبيعات در
شعر او ،همانند جوامع انساني ،مركّب از مجتمعاتي است كه افراد آن به یكدیگر حسد ميورزند و
یا به رقابت برميخيزند و یا ميانشان عقاید و نظرات متناقضي هست .شاعر نيز به همراه طبيعت،
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ببااااّرم ایاااان درشااااتناک باادیااااه
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به هر سو كه آن حركت كند ،به سویش ميرود و عشق بزرگ خود را به هر شيوهاي كه طبيعت
نمایان شود نثارآن ميكند(.الفاخوري )688،3392 ،او ،اوّلين كسي بود كه ثلجيّات (زمستانهها) را
ابداع كرد و موضوع جدیدي را به ادبيّات عربي تحميل كرد كه دیگران در آن ،از او پيروي كردند
و نيز اوّلين كسي است كه به سردون فصليّات نياز(شاعرهایي درباارة فصالهاي ساال) مباادرت
ورزید(.عطبه ) 9 :3623،
در این مقاله ما به بررسي تطبيقي موضوعات وصف طبيعت در دیوان دو شاعر پرداخته ایام.
موضوعات مختلف وصف طبيعت را به طور جداگانه در دیوان دو شاعر مطالعاه و مقایساه كارده
ایم و شباهتها و تفاوتهاي موجود ميان آنها را نشان داده ایم.
مابين شعر و ویژگيهاي شخصيّتي منوچهري و صنوبري ،موارد مشترک فراواناي وجاود دارد
كه برخي از آنها عبارتند از:
مجلّة تاریخ ادبيّات (شمارة )96/3

 منوچهري و صنوبري ،از نگارگران بزرگ طبيعتگرا در ادب پارسي و تازي محسوب ميشوند. هر دو از شاعران درباري محسوب ميشوند و از زندگي مرفّه و درباري برخوردار بودهاناد كاهدر اشعارشان جلوة ویژهاي یافته است.
 منوچهري و صنوبري ،از شاعران مدّاح محسوب ميشوند كه در آغاز قصاید باا توصايفهاايزیبایي از عناصر طبيعت ،ممدوح را به لذّت بردن از طبيعت فرا ميخواندند و در ابياات پایااني
قصيده به مدح و ستایش ممدوح ميپرداختند.
 هر دو ،شاعرطبيعتي شاد دارندكه در سایة درختان وگلها باده ماينوشاند و باا ناواي پرنادگانخوش آواز به رقص و طرب و مستي ميپردازند.
 هر دو شاعر در تصویر و تشبيههاي خود كه از وصاف طبيعات بياان كاردهاناد ،شاباهتهايبسياري به یكدیگر دارند كه ایان شاباهتها ،در بعضاي از موضاوعات چاون :توصايف گلهاا،
پرندگان و برف بيشتراست و حتّي نام گلها و پرندگان ذكر شده در وصافهااي آنهاا ،مشاابه
یكدیگراست و در برخي از عناصر ،شباهتها اندک است.
اكنون به برخي از عناصري كه شباهتها و تأثيرها و تأثّرها در آنها نسابت باه ساایر عناصار
محسوس تر است اشاره ميشود.
توصيف باغها و بوستانها
منوچهري و صنوبري در بسياري از ابيات به بوساتانها همچاون ساایر عناصار طبيعات ،عشاق
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ميورزند و ميان این عنصر و عناصر دیگر ،ارتباط ایجاد ميكنند .منوچهري آنرا به معشوق و ابار
را به عاشق تشبيه كرده است.:
باآ معشوقه بد و عاشق او باوده ساحاب

خفته معشوق و عاشاق شاده مهجاور و مصااب ()22، 8669

در دیوان صنوبري ،همانند این تصویر وجود دارد:
روضُ عهااااادناه تصاااااوآُ بطونُاااااهُ

لظهاااااوره زهااااااراً یلاااااوحُ أنيقُاااااهُ

سااااحبتا سااااحائبهُ عليااااه ذیولَهااااا

حتااااي تَشَااااقُقَ فااااي رُباااااهُ شااااقيقُه

وكأنماااا هاااو عناااد ذلاااك عاشاااقُ

صااااابَ أحااااابَ وصاااااالَهُ معشاااااوقه

()38-39 ،392 ،386

(باغي كه در آن عهد بستهایم .درخششي در درونش ظاهر ميشود كه زیبایي آنارا آشاكار
صورت دو یار در ميآیند .گویي او در نزد آن عاشقي است ،عاشقي كه دوست دارد باه وصاال
معشوقش نائل شود).
در شعر منوچهري درختان باآ ،لباس حریر ميپوشند و در شعر صنوبري درختان باآ ،لباسي
از گلها ميپوشند.
هماي()99 ،3239

باااآ طااري سااتبرق رومااي كنااد همااي

بربر همي قالده ز فرقد كند

لاااااادي روض كساااااااه الزُهااااااا

اااارُ َمااان مَوْشّيّيّي القُمااااص()33 ،888 ،889

(گلها لباسي از زینت بر باآ پوشاندند).
آرایة تشبيه حسّي به حسّي در اشعارشان مشترک است ،البتّه منوچهري ،از آرایههاي استعارة
مجرّده و جناس تامّ نيز ،بهره برده است.
توصيف گلها
بسياري از تصاویري كه منوچهري و صنوبري از گلها بيان كرده اند ،تصاویر اشرافي هستند .گل
ساارخ در دیااوان منااوچهري ،چااون معاادني از یاااقوت و طنابهااایي از یاااقوت وگلهاااي ارغااوان
همانندگردنبندي از یاقوت هستند.گلهاي نيلوفر در دیوان صنوبري ،چون سرهایي از طال ،گلهاي
آذریون ،چون پردههایي از طال و گلهاي نرگس ،همانند حلقة طالهستند.
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بشاكني()98 ،3632

باار ارغاااوان قاااالدة یاااقوت بگساالي

بر مشك بياد ناایژة عاود

یاااقوت نباشااد عجااب از معاادن یاااقوت

گلبرگ نباشاد عجاب انادر

چااو چنبرهاااي یاااقوتين بااه روز باااد گلاابنهااا

جهنده بلبل و صلصل چو بازیگرها باه چنبرهاا()8 ،89

كاااااااااأنُ آذریاااااااااونهاااااااااا

ماااااان فااااااوقِ تلااااااك القُضُاااااابِ

خيااااااااامُ مسااااااااك فوقهااااااااا

سُااااااااارادقُ مااااااااان ذَهداااااااااب

ماه آذار()86 ،939

( 3 ،89 ،399و )8

مثاااااااال أحااااااااداق عسااااااااجد

فااااي أكااااف الوصااااائف ()6 ،389 ،398

و لااااام یعاااااده نيلاااااوفرُ متشااااارف

بأرؤس تبار و الزبرجادُ أعنااق()3، 383،399

(گویا آذریونها از باالي آن شاخهها .،خيمههاي مشك است كه باالیش پردههایي از طالست .مانند
حلقههاي طال در دست وصف كنندههاي آنها .همچناان نيلاوفر زینات داده شاد باا سارهایي از طاال و
مجلّة تاریخ ادبيّات (شمارة )96/3

گردنهایي از زبرجد) .

هر دو ،گلها را به حيوانات و اجزاي آنها تشبيه كردهاند .منوچهري ،گال سوسان را باه لاب
طوطي و شاخة گل را ،به دم طاووس ملوّن تشبيه كرده است .صنوبري نيز ،رنز گل را ،به دم
ملوّن و زیبایي طاووس و گردن شتر تندرو و گل باقال را ،به كبوترهااي ساياه و سافيد مانناده
ساخته است .گل خرّم بهار نيز ،مانند گردن طاووسها است .منوچهري در سااختن ایان تصااویر
متأثّر از صنوبري است .
عساجد ()89 ،869

سوساان چااون طااوطي ز بسّااد منقااار

باز باه منقاارش از زباانش

ساامن ساارخ بسااان دو لااب طااوطي ناار

كااااه زبااااانش از زر زده در دهنااااا()3 ،38

مانااد بااه سااينه ودم طاااووس شاااخ گاال

چاون مشااك و در دانااه درپراكنااي()93 ،3633

لاااااااادي أنااااااااوار زهاااااااار لُ

وِ نَاااااااااتا ألطااااااااافد تَلاااااااااوین

كأذناااااااااااااب الطااااااااااااواویس

كااااأطواق الجمااااازین ( 6 ،336 ،326و )9

و كااااااأن وردد الباااااااقالءِ علااااااي

خُض ارِ الغصااونِ حمااائمُ بُلااق ()6 ،396 ،339

و كااااأن خُرُمهااااا الربيااااع إذا باااادا

عرف الطواوس قد ماددن رقابهاا ()3 ،33 ،363

(نزد شكوفهها،گلي كه به لطيفترین رنگها رنز داده شده است( .رنز آن گل) مانند دم طاووسها و
مانند گردنهاي شتران تندرو.گویي كه گل باقال بر شاخههاي سبز ،همانند كبوترهاي سياه و سافيد اسات
وگویي گل خرّم بهار در آن هنگامي آشكار شد طاووسهایي را شناخت كه گردنهاایش آنارا كشايدند و
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دراز كردند ).

گلها در اشعار منوچهري ،همانند شراب هستند و صنوبري گلها را به مي و مغازة مي فروشي
و بركة شراب تشبيه كرده است .وي هنريتر و زیباتر از منوچهري ،به ارائة این تصاویر پرداخته
است :
گل زرد و گل دو رو ،گل سرخ و گل نسارین

ز درد و داآ داد سااتند مااا را خاطّ اسااتغني

یكي چون روي بيماران دوم چون روي ميخواران

سيم چون دست با حنّي چهارم دست بيحنايّ
(3993و )93 ،3993

مي ده پسر بر گل،گل چاون مال و مال چاون گال

خوشبوي ملي چون گل ،خودروي گلي چاون مال

مل رفت به سوي گل،گل رفت به سوي مل

گل بوي ربود از مل مل رنز ربود از گال
( 693و)33، 698

و أقحاااااااوان بفياااااااك مُناااااااتَظم

علي شابيه الغادیر مِان خَماار()9 ،63 ،93

(باغي گویي در آن مغازة ميفروشي است.گلهاي بابونة منظّم كه شبيه بركهاي از شرابند).

گلها در اشعارشان ،همانند ستارگان ميدرخشند .منوچهري گلهاي نارگس وگال دورو را باه
ماه و گل الله را ،به مرّیخ و ستارة فرقدان مانناد سااخته اسات .گلهااي صانوبري نياز ،چاون
خورشيد و ماه طلوع ميكنند و چون ستارگان دیگر ،درخشاان هساتند .هرچناد مناوچهري ،در
سرودن ابياتي با این مضمون متأثّر از صنوبري است ،ولاي تصااویرش از صانوبري هناريتار و
ادبيتراست.
فرقاد()89 ،869

ناااارگس چااااو ماااااه در ميااااان ثریّااااا

الله چو اندر كسوف گوشة

الله چو مرّیخ اندرشاده لختاي باه كساوف

گل دوروي چو بر ماه ساهيل

فاااي ریااااض اذا بااادا القطااارُ أبااادتا

عن شموس طوالاع و بادور()33 ،29 ،96

مااا تااري الااروضد كيااف یُباادي شُموساااً

طالعاااات ماااا بينهاااا أقماااارُ()3، 99 ،99

و قاااد نُظِااامد الزهااارُ نَظااامد النجاااومِ

فمفتاارقُ الاانظم او مشااتبك()6 ،6 ،333

یمناا()3 ،36

(در باآ ،هنگاميكه قطرة باران آشكار شد ،خورشيدها و ماههاي طلوعكننده نمایان شد .نميبيني باآ
راكه چگونه خورشيدهاي طلوعكننده را آشكار ميكندكه بين آنها ماهها وجود دارد.گلها به نظام كشايده
شدهاند ،همچون به نظم كشيدن ستارگان).

منوچهري و صنوبري ،بسياري از گلها را به زیبارویان و اعضاي بدن تشبيه كردهاند.گل الله،
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بسااااااااااتان كانّااااااااااا منااااااااااا

اه فاي حاانوتِ نِخااس ()36 ،396 ،392
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همانند روي زیبارویان و درخت گل ،همانند پادشاهان آراسته و گل نسترن ،همانند نااف بلاورین
دلبر است.گل سرخ و سفيد در اشعار صنوبري ،همانند عروس و داماد هستند.گل نيلاوفر ،همانناد
چشمان خمار زیبارویان و گل شقایق ،همانند گونههاي سرخ و زیبایي معشوق است كه نميتوان
از آنها بوسه گرفت.
الله خودروي شد چون روي بترویان بدیع

سنبل اندر پيش الله چون سر زلاف دراز()66 ،923

گلبنان در بوستان چون خساروان آراساته

مرغكانچونشاعراندر پيشاین یازان فراز()66 ،923

وان نسااترن چااو ناااف بلااورین دلبااري

ندّ كناد هماي()99 ،3286

كو ناف را پرميانه از

اذا ماااا طفاااا النيلاااوفَرُ الغااا ّ فوقاااه

مفّتَحّيّيّي

كااام خااادود مدصُاااونة مااان شاااقيق

لااام تُبدا اذُل للُاااثم او للِعضااااض()8 ،839 ،899
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مااااان أباااااي

اجفانُاااهُ او مُغَمضُااامه()6 ،839 ،899

فااااااقَ نوعااا ااً

و أحماااااااااااار راقَ جِنسااااااااااااا

ماااااا كاااااان لُماااااا تبّااااادي

إِلُااااااااا عروسااااااااا و عُرسااااااااا
()8-3 ، 899،899

(هنگاميكه نيلاوفر چشامانش را فارو خواباناد در وراي آن چشامانش(پلاكهاایش)باازبود(یاا آنارا
فروخوابانده) .چه بسيار گونههایي كه از شقایق مصون ماندند از بوسه گرفتن یا گازگرفتن .ناوعي از گال
سفيد و نوعي ازگل قرمز ،برتري یافت .براي او آشكار نميشود ،مگر به صورت یك عروس و داماد).

آرایههاي تشبيه حسّي به حسّي و استعارةمجرّده را ،هر دو شاعر در توصيف این پدیاده ،باه
كار بردهاند.
توصيف پرندگان
پرندگان منوچهري ،شاعر هستند و اشعاري همچو شاعران مشهور عرب مايسارایند .بلبلهاا در
سرودن اشعار،آنقدر تبحّر دارندكه اشعار بدون وزن عروضي را نيز زیبا ميسرایند .بلبال ،همطباع
فرزدق است .قُمري همچو "جریر" ،شاعر مشهور عرب ،است .پرندگان صنوبري نيز باا آهناز،
اشعار زیبایي را ميسرایند.
قمااري همااي سااراید اشااعار چااون جریاار

صلصل همي نوازد یكجاي بم و زیر()29 ،8323

بلبااال همطباااع فااارزدق شااادهسااات

سوسن چو دیبة ازرق شدهسات ()23 ،8369
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( 3696و)98،3629

اذا نحاااان الحمااااائم فااااي عااااروض

طربتُ فصحتُ في تلك العاروض()39،836،893

(هنگامي كه ما پرندهها با آهنز و آواز ميسرایيم ،هوشيار شدم و در آن موسيقي شعر مست شدم).

منوچهري و صنوبري ،نواي پرندگان را ،به ناواي آالت موسايقي مانناد سااختهاناد كاه در
ساختن این تصویر ،صنوبري بار مناوچهري مقادّم اسات و مناوچهري از او متاأثّر اسات .ولاي
منوچهري ،با بسامد باالیي ،تصاویري با این مضمون را هنري تر از صنوبري بيان كرده است .در
شعر مناوچهري ،آواي كباك ،همچوآهناز نااقوس و آواي شاارک ،همچوآهناز سنتورسات.
قمريها نينواختن را ميآموزند ،آواز سجسجه در شعر صنوبري ،همانند آواز ناي و ناواي بلبال،
كبااك ناااقوس زن وشااارک سنتورزنساات

فاخته نایزن وباط شاده طنباور

زناا()3 ،6

ساوختند()23،8829

قمریكاااااااان نااااااااي بياموختناااااااد

صلصكان مشك تبّات

مُفتَااااااارقُ النغماااااااين تَحاسدااااااابُهُ

تُضااارَبُ فاااي الحلاااقِ مناااه أوتاااار

أغااااانُ لااااادنُ الغنااااااءِ سدجاسداااااجُهُ

منقاااااارُهُ فاااااي الغنااااااء مزماااااار
( 3 ،89 ،39و )6

اذا الهاااااازارانِ فيه،صدااااااوّتا فهمااااااا

بحسن صداواتيهما،عود و طنباور()33 ،33 ،38

(نغمهها و آوازهایش پراكنده ميشود ،تا جایي كه گمان ميكني تارهااي موسايقي در یاك مزرعاه
نواخته ميشود .آواز ميخوانم به آرامي ،آواز سجسجه كه منقارش در آواز ،چون ترانه و موسايقي اسات.
هنگامي كه بلبالن آواز ميخوانند و صدایشان در زیبایي همانند عود و طنبور است).

پرندگان در دیوانهایشان ،به زبانهاي مختلاف چاون :تركاي ،هنادي ،نبطاي و عرباي باا
یكدیگر سخن ميگویند.
آن كركااي بااا كركااي گویااد سااخن تركااي

طوطي سخن هندي گوید؟ به كه مازل()39 ،626

قمري درشد به حال طوطي درشد به نطق

بلبل درشد به لحن ،فاخته درشاد باه دم()629،38

تااااا زباااار ساااارو كنااااد گفتگااااوي

بلبااال

خوشاااگوي باااه آواز راز()29 ،8886

كااااااااااأنُ فيهااااااااااا بديِعداااااااااااً

تااارا َطنَاااتد فيهاااا النُااابطَ()82 ،866 ،366

باااااااااين أفناااااااااان ینااااااااااجي

طائریدهاااااااا طائراهاااااااا()99 ،336 ،692
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و الطيااارُ قاااد طرُبدااات فأفصاااحتِ الاااا

أحاااانَ طُا ارّاً و كلهاااا عجااام()8، 333،329

(گویي در آن معاملههاست كه با زبان نبطي در آن سخن ميگوید .در بين شاخههااي دراز درخات
پرندهاي با پرندة دیگر درد دل ميكند .و پرنده به وجد آورد پس صداها از روي وجد ،همه به عربي بود و
همة آنها بيگانه بودند).

كاربرد آرایة استعارة مكنيّه از نوع تشخيص ،در اشعارشان مشترک است .البتّه مناوچهري از
آرایة تشبيه حسّي به حسّي نيز در توصيف این عنصر بهره برده است.
توصيف نهرها
هردو شاعر در ابيات فراواني ،نهرها را همانند شراب گوارا و مسحوركننده توصيف كردهاند:
مجلّة تاریخ ادبيّات (شمارة )96/3

گویي كه همه جاوي گالبسات و رحيقسات

جویست به دیادار و خليجسات باه كاردار

زیاان پاايش گااالب و عاارق و بااادة احماار

در شيشااة عطّااار بااد و در خاام خمّااار
( 936و)86،939

و لقااااد أقااااول لصاااااحبَي أال صِااااال

لاااي بالصَا ابوحِ علاااي الفاااراتِ غبوقاااا

انّ الفااااراتد هااااو الرحيااااقُ و إِنمااااا

تتعاطيااااان علااااي الرحيااااقِ رحيقااااا
( 83،362،393و)88

(به دوستانم ميگویم پيوند من با فرات در بامدادان ،شراب شامگاهيست ،كاه فارات هماان شاراب
است كه بر شراب بوي خوش را ميدهد).

منوچهري كفهاي روي آبگيرها را به طبل تشبيه كرده است و صنوبري نيز ،صداي جویبارها
را همانند نواي تار دانسته است كه طبل و تار هر دو از آالت موسيقي هستند:
زخااس گشااته هاار چاهساااري چااو خااوري

زكف گشته هر آبگيري چاون طبلاي()99 ،3993

و سااااااااااااااواق خریرهااااااااااااااا

كاصااااااطخاب المعااااااازف()39،389،398

(جویبارها كه صداي شرشر آن به مانند نواي تاراست).

در توصيف این پدیده ،منوچهري و صنوبري تشبيه حسّي به حسّي را به كار بردهاند.
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توصيف برف
در برخي از ابيات ،پوشش برف و یخ و دانههاي برف به نقره تشبيه شده است كه صانوبري در
ساختن این تصویر ،متأثّر از فضاي اشرافي ایرانست:
مراجال ()38 ،633

زیاااخ گشاااته شااامرها چاااو سااايمين

طبقهاا بار سار زرّیان

كاااااأنّ الزجااااااج عليهاااااا أَُذیااااابد

و ماااءد اللجااين بهااا قااد ساابك()9،66،323

فكاااأنُ یوماااك مااان غالئااال فضّيّيّي

و النااورُ ماان ذهااب فَياااروزج()3،39،399

(گویي شيشه بر آن ذوب شده و آب نقره بر آن ریخته شده است .گویي روزي تو از حلقههاي نقاره
است نوري از طال بر فيروزه است).

منوچهري برف را به چادر سفيد و صنوبري برف را به جامهها و لباسهاي سفيد تشبيه كرده
بساااااااي خواهرانناااااااد بااااااار راه زر

ساايه موزگااان و ساامن چااادران()32 ،3932

ألاااام تَاااار كيااااف لبسااااتا رُباهااااا

ماااان الااااثلجِ المضاااااعدفِ أيّ لاااابس

ثياباااااا لااااام تااااازالُ تاااااذوبُ ليناااااً

إذا اال یاااادي عدرضااانَ لهااااا بلمااااس
( 3،396،392و)3

(آیا ندیدي چگونه بلندي آن از برف ،لباسهاي زیادي (اضافي) را پوشيد .لباسهایي كه همچنان نرمي
را ذوب ميكند هنگامي كه دست براي آنها با لمس كردن عرضه شدند).

پوشش برف را به كاغذ و جامههاي كاغذي نقره فام مانند ساختهاناد .البتّاه مناوچهري باا
بسامد باالیي جهان را به كاغذ وكارگاه كاغذسازي مانند كرده است .صنوبري درخشندگي برف را
هنگام تابش آفتاب ،به نقره تشبيه كرده است.
چناااااان كارگااااااه سااااامرقند گشااااات

زماااااين از در بلاااااخ تاااااا خااااااوران

مااار ایااان زنگيا اان را چاااه كاااار اوفتااااد

كاااه كاغاااذ گرانناااد و كاغاااذ خاااوران
(3998و)26، 3993

أورقَ الجاااااوَ فهاااااو فاااااي حلااااال

مااان ورق غيا ارَ انّهاااا ودرق ()6 ،399 ،336

(هوا خاكستري رنز شده و در جامههایي از كاغذ قرار گرفته است ،جز این كه كاغذ نقرة خالصاند.
(دانههاي برف برخالف كاغذ كه مات است مانند نقره ميدرخشند).
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هر دو شاعر ،هنگام بارش برف ،هوا را خاكستري رنز و زمين آسمان را یكسان دانستهاند:
سااواد شااب بااه وقاات صاابح باار ماان

همي گشت از بياض

برف مشكل()38 ،639

اسااااااتوت االرض و السااااااماءُ بااااااه

و اشتبه الفجر فياه و

الغَسانقَ()3 ،399 ،336

و الجااااااوَ یجلااااااي فااااااي البيااااااا

ض و في حلايّ

الادر یعارض()8 ،869 ،389

(زمين و آسمان با آن یكسان ميشوند در حاليكه در آن سپيدهدم و تاریكي شبيه ميشوند .فضاا در
سفيدي آشكار ميشود و مروارید در زینت و زیور عرضه ميشود).

هر دو شاعر ،در توصيف این عنصر ،از تشبيه حسّي به حسّي و استعارة مجرّده بهره بردهاند.
نتيجهگيری
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از بررسي تطبيقي توصيف جلوههاي طبيعت در دیوان منوچهري و صنوبري و شيوة پرداختن به
آنها ،این نتيجه حاصل ميشود كه در دیوان آن دو ،شباهتهاي فراواني وجود دارد و تفاوتها بسيار
اندک است و منوچهري در توصيف طبيعت از صنوبري تأثير فرواناي گرفتاه و نياز صانوبري از
فرهنز ایراني تأثير پذیرفته است كه این شباهتها و تفاوتها و تأثير و تأثّرها عبارتند از:
 هر دو شاعر در توصيفهاي خود ،به جزیيّات توجّه خاصّاي دارناد و در توصايف عناصار حتّايجزیيّاتي مثل رنز و بو و شكل را به عناصر دیگر مانند ميساختند.
 صبغة اشرافي در توصيفهایشان نمایان است كه این ویژگاي،دالیال خاصّاي دارد از جملاه:نخست اینكه ،هر دو شاعر از زندگي مرفّه درباري برخوردار بودهاند كه در شعرشان نمود یافته
است .شعر فارسي و عربي در این دوره شعر اشرافي است .دليل دیگر آنكه ،فضااي اشارافي
دورة عبّاسي متأثر از محيط زندگي و فرهنز اشرافي ایرانيان بوده است.
 در توصيف عناصر طبيعت با بهرهگياري از صانعت تشاخيص ،توصايفهاي زناده و پویاایي ازعناصر طبيعت بيان كردهاند.
 در اشعارشان این عناصر را بيشتر به شيوة گروهي آورده اند .یعني باراي مثاال ،اناواع گلهاا راباهم در یك بيت توصيف كردهاند.
 نواي برخي از عناصر طبيعت چون :نواي زیباي پرنادگان و جویبارهاا و  ...را باه ناواي آالتموسيقي تشبيه كردهاند،كه صانوبري در سااختن ایان تصاویر بار مناوچهري مقادّم اسات و
منوچهري در ساختن این تصاویر از صنوبري تأثير گرفته است.
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 عناصر طبيعت را بيشتر به عناصر حسّي زندگي روزمرّه تشبيه كردهاند. در اشعارشان جلوههاي طبيعت را به عروسان و زیبارویاني مانندكردهاند كاه باه خاود زینات وآراستگي ميبخشند.
 منوچهري بسياري از عناصر طبيعت را به ابزار و سالحهاي جنگي تشبيه كرده است كاه ويدر ساختن این تشبيه متأثّر از صنوبري و دیگر شاعران پر آوازة ادبيّات عرب است.
 بسياري از توصيفهایي كه منوچهري از عناصر طبيعت ارائه كارده اسات ،توصايفهاي سااده وروشني هستندكه صنوبري بيش ازمنوچهري این توصيفها را بيان كرده است و در ارائة آنها بر
منوچهري مقدّم است و وي ازصنوبري متأثّر است.
 برخي از عناصر طبيعت چون:گلها (زهریّاات) ،آبهاا (مائيّاات) ،باغهاا (روضايّات) ،زمساتانههاا(ثلجيّات) ،در ادبيّات عارب بابهااي مساتقلّ شاعري هساتند و صانوبري در ابياات فرواناي
است و در اشعار صنوبري توصيفها آنها بر منوچهري برتري دارد.
 از ميان عناصر بررسي شده ،ميزان شباهتها در گلها و پرندگان و برف ،بايش از ساایر عناصاراست ،حتّي نام گلها و پرندگان در اشعارشان مشابه یكدیگر مي باشد .البتّه بسياري از نامهااي
مشترک در گلها و پرندگان از زبان فارسي به عربي انتقال یافته است.
 از ميان آرایههاي ادبي در اشعارشان ،بيشتر از تشبيه حسّي به حسّي و اساتعارة مكنيّاه از ناوعتشخيص و مراعات النّظير استفاده كردهاند .منوچهري بيش از صنوبري ،آرایههاي ادبي را باه
كار بارده و توصايفهایش بيشاتر هناري و اشارافي هساتند .توصايفهاي صانوبري ،باه جاز
توصيفهایي كه از بابهاي مستقل ارائه كرده اسات و بسايار هناري و زیباا هساتند ،در ساایر
عناصر ،عمدة توصيفهایش ساده و سليس است.
پينوشتها
.3صنوبري ،اوّلين شاعر طبيعت در ادبيّات عرب است .نام او ابوبكر بن محمّد بن الحسن مرار الضبي اسات .اسام او
به اتّفاق نظر بيشتر كساني كه شرح حال او را نوشتهاند «احمد» است.
افتخارش در تعلّق به قبيلة «ضبه» ،در خالل اشعارش بسيار ذكر شده اسات .نسابت او «ضابي» اسات .وي باه
مناسبت لقب جدّش به صنوبري ملقّب شدكه در برابر مأمون سخن گفت و مأمون از چهرة او خوشش آمد و به او
گفت« :توصنوبري شكل هستي» و این لقب بر او باقي ماند .شاعر ،خود ،در تفسير لقب خاود مايگویاد :قصاد
مأمون از این لقب ،بيان هوش ،ذكاوت وحدّت تيزي مزاجش بوده است (عطبه  .)69: 3623،و نيز ميگوید:
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توصيفهاي هنري زیبایي ازآنها ارائه كرده است .وي بيش ازمنوچهري به توصيف آنها پرداخته
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اذاعزَُیدنااااا الااااي الصاااانوبر لاااام

نُعز الي خامل من الخشاب ()39، 369

(هنگامي كه به لقب صنوبري مفتخر شدیم بر گمنامي كه از چوب است مفتخر نشدیم).

او اهل انطاكيه ولي بزرگ شدة حلب است .از زماني كه سيف الدّوله بر حلب تسلّط یافت ،صنوبري مدایح خود را باه
او تقدیم كرد و خشنودي سيف الدّوله را به دست آورد؛ ولي از صلههایي كه به او عطا كرد ،راضي نشد ،تا اینكاه
او را ،امين مكتبخانه قرارداد .صنوبري و خانواده اش شيعه بودند .او حاكم الحمدانين را مدح نكرد ،مگر در اشاعار
پایاني دیوانش كه در مدایحش دشمني اش را نسبت به آنها نشان داده است .اكنون ،از قصاید او ،تنها از قافياة را
تا قاف باقي مانده و جزء اوّل و آخر و ملحقات آن ،مفقود شده است .باقيماندة دیوان صنوبري به وسيلة "احسان
عبّاس" به صورت علمي تصحيح و تحت عنوان دیوان الصنوبري ،همراه باا فهرسات در بايش از  699صافحه
انتشار یافتاه اسات( .ضايف  )339 :3389،صانوبري در ساال  333هاا  .حادود شصات ساالگي وفاات یافات.
(عطبه)99 :3623،
 .8در ابيات صنوبري ،شمارة اوّل ،شمارة صفحه ،شمارة دوم شمارة قصيده ،و شمارة آخر ،شمارة بيت است .در ابياات
منوچهري ،شمارة اوّل ،شمارة بيت ،و شمارة دوم شمارة قصيده است.
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