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چکیده
این مقاله با روش توصيیي  -تحلیلي و بيه ويیوه کتابخانيهای بيه بررسي ت تحلیي و تق یي
و در نهایت به این مهم دست م یابد که هر دو واعر از ط ع لقیفت گيتاری ویرین و ذوقي
سروار و قدرت وگيت در وصف ط یعت برخوردارند .برخ از توصیيات ط یعيت در دیيوان
دو واعر رنگ از اورافیت دارد و بهنظر م رسد که مقران در توصیف برخ از عناصر ط یعت
از ادبیات فارس و قاآن از ادبیات عرب تأثیر گرفته است؛ این امر بویژه در تلمیحات و صنایع
ليظ و بدیع بخوب خود را نشان داده است.
کلیدواژهها :ادبیات تق یق ت وعرت وصفت خلی مقرانت قاآن ویرازی.
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مقالعه تق یق میان ادی ان نیز انجام م گیرد ...معنای این سيخن آن نیسيت کيه بایيد
رابقه وخص میان ادی ان وجود داوته باودت بلکه همین که ثابت ويود اندیشيهای از
محیق به محیط دیگر راه یافته است و ادی ان آنجا از آن تقلید کيرده یيا از آن متيأثر
ودهاندتکيایت م کند(ندات .)14 -13 :1380
 1-1بیان مسئله

وصف از دیرباز یک از مهمترین مضمونهای وعری بوده که در قيرون سيوم تيا پينجم
هجری در میان واعران زبان فارس و عرب اق ال قاب تيوجه یافتيه و بعيد از آن نیيز
همیشه بهعنوان یک از مضمونهای مهم وعریت جایگياه خيود را در ادبیيات فارسي و
عرب حيظ نموده است؛ از جمله این واعران م توان به خلی مقران و قياآن ويیرازی
اواره کرد که دو تن از بزرگترین واعران این عرصه در ادبیات عرب و فارس هسيتند.
خلی مقران از واعران معاصر عيرب و از نخسيتین سياربانان قافليه نيوآوری در ويعر
معاصر عرب بهومار م رود که او را در وصيف و سيرودن اويعار توصيیي ت همسينگ
ابن روم از واعران برجسيته عصير ع اسي دانسيتهانيد .قياآن ويیرازی از بزرگتيرین
قصیدهسرایان دوره قاجاریه در ادبیات فارس نیز چنین جایگاه را در وصيف ط یعيت
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 .1مقدمه
امروزه در قلمرو ادبیاتت ادبیات تق یق بخش مهم از پژوهشهای ادب جهان را به
خود اختصاص داده است .در میان این پژوهشها بویژه در زبان و ادبیات فارس و عرب
آثار قاب تأمل وجود دارد که بهدلی پیوند عمی و طوالن مدت میان دو فرهنگ
فارس و عرب ت تحلیلها و نتایج ارزومندی را بهجای گذارده است .اینگونه پژوهشها با
اهداف و انگیزههای متياوت صورت گرفته است که از مهمترین آنها م توان به تأثیر و
تأثر آثار گوناگون ادب در این دو زبان اواره کرد؛ چرا که با نگرش تاریخ به این دو
زبان و فرهنگت م توان پیوندها و روابط عمی و محکم را جستجو کرد« .ادبیات
تق یق بهطور خالصهت بررس ادبیات مل و روابط تاریخ آن با ادبیات ملتهای دیگر؛
چگونگ این ارت اط و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر است» (ندات .)10 :1380ادبیات تق یق
در حال حاضر یک از مهمترین رووهای تحقی در ادبیات جهان بهومار م رود و
تحقیقات مربوط به آن را در زبان فارس «ادبیات تق یق » نامیدهاند (قزل اشت .)38 :2006
اینگونه مقالعات منحصر به ادبیات نیست
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دارد بهگونهای که نام وی همواره با توصیيات و تصياویر خيالو و ويگيتانگیيزش از
ط یعت همراه است .با توجه به جایگاه دو واعر در ادب فارس و عرب از یک سيوت و
وهرت و چیرگ آنها در فن وصف از سوی دیگرت پژوهش در صدد است تا به بررس
تق یق تصویرآفرین در وصيیات این دو واعر بپردازد .ویوه کار نیز بر اسياس مکتي
تق یق امریکای است و در عین حال تالش وده تا و اهتها یا تياوتهيای تأثیرگيذار دو
واعر نیز بیان وود.
 1-2پیشینه پژوهش
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در مورد خلی مقران و قاآن کارهای پژوهش چندی صورت گرفته که از ایين جمليه
است :عقيوی فيوزی (د.ت) در کتياب خيود «خلیي مقيران وياعراااققار العربیي »:
نویسنده در این کتاب در کنار معرف خلی مقران و مضمونهای وعری ویت نیم نگاه
نیز به وصيیات او دارد.
یوسف خالد ابراهیم ()2006در کتاب خود «مغالقات ف حیاة خلی مقران و وعره»:
نویسنده در این کتاب به زندگ و وعر خلی مقران پرداخته و بيهصيورت مسيتق بيه
وصيیات او اواره ای نکرده است .جحيا میشيال( )1995در کتياب خيود «خلیي مقيران
باکورة التجدید ف الشعر العرب الحدیث» :این کتاب نیز بيه بحيث نيوآوری مقيران در
وعر عرب اختصاص دارد.
رستگار فسای منصور()1380در کتاب خود «آوت با قاآن ویرازی» ت و وي مجیيد
( )1387در کتاب خود «دیوان حکیم قاآن ویرازی»ت هيمچنيین ایلیيا حياوی ( )1981در
کتاب خود «فن الوصف و تقوره ف الشعر العرب » و ويیع کيدکن محمدرضيا ()1375
در کتاب خود «صور خیال در وعر فارس » به وصف و دگرگون آن در ويعر عربي و
فارس پرداخته اند ول هیچ کدام از این آثار بهصورت تق یق به بررسي وصييیات دو
واعر نپرداختهاند .در زمینه مقاالت علم پژوهش نیيز در ميورد قياآن فقيط دو مقاليه
پژوهش با نامهای «قاآن ویرازی در مکت بازگشت در دوره قاجيار» بيه قليم مختيار
ابراهیم ت مجله عرفانیات در ادب فارس ت ش  14بهار  1392و «س ک ويعری قياآن و
تأثیرپذیری آن از ادبیات مصنوع مملوک و عثميان » بيه قليم محمدحسيین فیادیيان و
محمدرضا عزیزیت مجله س ک وناس ت ش 6ت زمستان 1388ت که همانگونيه کيه از نيام
دو مقاله پیداست در آنها به وصيیات دو واعر یا بررس تق یق آنها اواره نشده است.

در مورد خلی مقران بر خالف قاآن مقاالت پژوهش بیشتری نگاوته ويده اسيت کيه
هیچ کدام از آنها به بررس وصف در وعر وی مربيوط نیسيت .تنهيا مقاليه تق یقي در
مورد خلی مقرانت مقاله «بررس تق یق نماد ویر در وعر نیما یوویج و خلی مقيران»
به قلم عل سلیم و فاطمه سلیم ت کاوش نامه ادبیيات تق یقي ت ش 2ت تابسيتان 1390
است که ال ته به بررس وصف در وعر این واعر بزرگ نم پردازد .جایگاه ادب خلیي
مقييران و قيياآن در ادبیييات عرب ي و فارس ي موج ي وييده اسييت تييا نویسييندگان و
پژوهشگرانت عرصه را در این مجالت گسترده ب ینند و از جن ههيای مختليف بيه بررسي
زندگ و وعر این دو واعر برجسته بپردازند .با وجود ایين پژوهشيها در اويعار خلیي
مقران و قاآن ویرازی هنوز پژوهش انجام نشده است که به صورت مستق به بررس
تق یق وصف در اوعار این دو واعر پرداخته باود.
12
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اگرچه هر کدام از این پژوهشها به نوبه خود بسیار ارزومند و راهگشاستت ازآنجا کيه
با توجه به مقالعات نگارندگانت تاکنون پژوهش مستقل انجام نشده است که به بررسي
تق یق وصف در اوعار خلی مقران و قاآن ویرازی بپيردازدت ضيرورت پژوهشي در
این زمینه بخوب حس م وود؛ از این رو مقاله بر آن است تا پس از تعریيف و بررسي
وصف و اواره مختصری به زندگ این دو وياعر بيزرگ بيه بررسي تق یقي وصيف
ط یعت در اوعار آنان بپردازد و در پ پاسخگوی به سیاالت زیر برآید:
 .1وصف ط یعت در اوعار این دو واعر چه موضوعات را در برم گیرد؟
 .2چه و اهتها و تياوتهای میان وصف ط یعت در دیوان دو واعر دیده م وود؟
 .3آیا م توان رنگ از تأثیرپذیری از قاآن را در اوعار مقران مشاهده کرد؟
با توجه به این پرسشها فرضیههای زیر را م توان مقرح کرد:
 . 1در اوعار دو واعر مناظر زی ای از وصف ط عیت در انواع مختلف آن مانند باغ و
حیوانات و ...مشاهده م وود.
 .2بهنظر م آید وصف در دیوان قاآن بیشتر بهعنوان موضوع مستق ميورد توجيه
است؛ ول اوعار وصي خلی مقران بیشتر در دل مضمونهای دیگر آمده است.
 .3به نظر م آید و اهتهای برخ توصیيات دو واعر بیشتر از بياب تيوارد اسيت و
نم توان چندان قائ به تأثیرپذیری مقران در این زمینه از قاآن بود.
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 1-3ضرورت و اهمیت پژوهش
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 1-4زندگی خلیل مطران

 1-5زندگی قاآنی شیرازی
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میرزا ح ی اهلل ویرازیت متخلص به «قاآن » روز 29ويع ان  1223ه .و در ويیراز متوليد
ود .پدرشت میرزا محمدعل گلشن از طایيه زنگنه بود کيه در ويیراز بيه دنیيا آميده و
همانجا پرورش یافته بود .قاآن در هيت سالگ به مکت رفت و یازده سياله بيود کيه
پدرش را از دست داد و با خانواده خود به فقر و تنگدست افتاد .واعر در ترجمه حال
که از خود نووته گوید:
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خلی بن ع ده بن یوسف بن ابراهیم مقرانت ملق به «واعر الققرین» (ل نان و مصير) و
«واعر االققار العربیه» در بعل ک ل نان در ژوئیه  -1872بنا بر قول برتير -در خيانوادهای
مسیح  -عرب ت معروف به آلمقران دیده بيه جهيان گشيود (موسي ت  .)25 :1999وی در
خانوادهای اصی ودرمحیق آرامت پای ندی به آداب و سينتهای خيانوادگ وارزويهای
اخالق را فراگرفت .پدرش ع ده مقرانت فردی متملک وتاجری سروناس بود .مادرش
ملکهالص اع فلسقین االص بودکيه درويعر و ادب هيم دسيت داويت .دوران کيودک
مقران دروهر بعل ک سپری ود .درکودک عالقهای ودید بيه سيوارکاری داويت و بيه
همین علت روزی به هنگام سوارکاری ازاس افتاد و استخوان بیني اش وکسيت و بيه
همین علت نوع گرفتگ در بین و صيدای او ایجياد ويد (أدهيمت  .)64 :1940تيرس از
تکرارودن چنین حادثهای باعث ود او را برای ادامه تحصی به زحله بيرسيتند .چیيزی
نگذوت که دردانشکده بهعنوان یک ازمحصالن بسیار موف وناخته ود .او در نثر نیيز
از قلم ویوا و روان برخوردار بود بهطوری که در آثار منثور او این رواني و سالسيت
بهوضوح مشهود است (ناصر محسن نیيات  .)6 :1380خلی مقيرانت تنهيا بيه سيرودن ويعر
وجدان و عاطي اکتيا نم کردت بلکه او به ح واعر حماسهت تاریخ و اجتماع بود و به
جرأت م توان گيت در میان معاصرین نخستین کس بود که ادبیات داستان و حماس
را به وک با وکوه وارد وعر و ادب عرب کرده و در این راه بسیار موف بوده است.
واید دلی این موفقیت خلی در زمینه وعر حماس ت تاریخ و داسيتان ت تاریخيدان او
باود .مقران سرانجام درغروب یک ازروزهای سال  1949رخت از این عيالم بربسيت.
درقاهره او را به خاک سپردند و در سال  1966جسد مقران به زادگاهش بعل يک انتقيال
یافت.

از نعیم دنیا جز فرش حصیر و قرص خمیری هیچ نداوتم .احتیاجم بر آن داوت کيه
خود پدر خویش وده راه پیش گیرم .طری اسيالف وایسيته دیيدم .بي تشيوی و
تحریک احدی به مدرسه بابلهت که یک از مدارس ویراز استت رفته حجيره گرفتيه و
به درس و مش مشغول ودم .ازآنجا که ط عي ميوزون داويتم بيه یيک دو قصيیده
فرمانروای فارس را بستودمت مرسوم قلیل ت که قوت الیميوت ويد مقيرر داويت .بيه
همان قناعت کردم و در تحصی علوم چنان در آن سن همت را گرم جوالن کرده که
به سال دو بر اقران پیش گرفتم به نوع که هر کس م دید وگيت ها م کيرد و بيا
آنکه منظرم زوت بود در نظر همه زی ا ودم (زرین کوبت .)332 :1370
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.2بحث
در میان غرضهای وعری « فن وصف » در عرصه ادبیات عربي جایگياه ویيژهای را بيه
خود اختصاص داده است .در اهمیت این غرض وعریت همین بس که برخ را اعتقياد
بر این است که« وصفت ستون و پایه وعر است» (القیروان ت  )294 :1955و تصویرگر آنچه
در تیررس دیدگان نافذ واعر قرار م گیرد؛ بدین معنا که ذوو واعر از دیدههيای خيود
تأثیر م پذیرد و با تخی ت تداع معان و اندیشههای مختليف بيه عيالم دیگير سيوو
م یابد .م توان مضمونهای وصف ط یعت در اوعار خلی مقران و قاآن ویرازی را در
دو بخش ط یعت بیجان و ط یعت جاندار بررس کرد .ط یعيت بیجيان ويام فصيلهای
چهارگانه (بهارت تابستانت پاییز و زمستان)ت بوستاها و گلهات بيرف (ثلجیيات)ت درختهيا و
میوههات باران و آبها و دیگر پدیيدههيای ط یعيت و ط یعيت جانيدار ويام پرنيدگان و
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قاآن در سال  1256ه.و .در س و چهارسالگ در تهران همسير اختیيار کيرد ولي
«یارش مار ود» و واعر او را از نظر انداخت و «همنيس نيو» برگزیيد .وياعر در سيال
 1270به بیماری مالیخولیا و پریشانگوی م تال ود و روز چهارون ه پنجم وع ان هميان
سال درگذوت .دیوان قاآن بارها در تهران و ت ریز وهندوستان چاپ وده است .قياآن
یک از واعران مهم دوره قاجار و یک از واعران صاح س ک است که بهدلی داوتن
زبان خاص وعریت باید از حیث زبان مورد توجه قرارگیرد .ال تيه برخي معتقدنيد کيه
قاآن هرگز صاح س ک خاص و مکت مستقل در وعر ن ودهت بلکه تنها در رواني و
ویرین بیانت از معاصران خود ممتاز است.

بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در وصفیات خلیل مطران و قاآنی شیرازی

حیوانات است که برای هر کدامت نمونه های وعری زی ای را در اويعار ایين دو وياعر
توانمند م توان یافت.
 2-1وصف طبیعت بیجان

ط یعت بیجانت سهم وسیع از وصف را در دیيوان دو وياعر بيه خيود اختصياص داده
است و مظاهر گوناگون آن را در برم گیرد .واید بتوان فص بهار را زی ياترین مظهير و
نمود ط یعت بیجان دانست که دو واعر به آن پرداختهاند.
 2-1-1فصل بهار

وکانَتترَبِیعاًتتایَفَتتقَََتتَََاَِِ ِ َ یعًَتتَق َ َ َ ت ََ فهرِ ت عَوَِ فِرتتروعَ ف ت ر َا عَ فمُ جَّ ت ع َ
َ «بهاری که چمنزارهایش از وکوفه و بویَ خوش گلها مرا قدرت م بخشید».
نیز گيته است( :همانت ج)469 :1

ِِتتت َ َ ف ریعاتتت َُوَقَتتترَوَئتتتایَیَِِتتتا َ َهُ َ َ یعمِتتتاَقَئتتت َیعتتت ََ َیصِتتتابَُ عََِِ َتتترَ َ
َ «مژده بهار با آنچه چشمها آن را هنگام َ
آمدنش دید و با آن واد گشتت فرا رسید».

در وصف زی اییهای بهار نیز ابیات بسیاری دردیوان خلی مقران آمده است کيه اوياره
به برخ از آنها در اینجا ب مناس ت نیست( :مقرانت 1975ت ج)58 :1
وََِتترَِ ف ریعاتت َُ عفَاتت ََََِتت ََوَوِ نَتت َ َ َ ُِهت ترََََِ َتتتقَجِِراقَت ت ََ ف َا ِتتتا َ

گاه عالوه بر وکوفای گلهات علت این وکوفای را که ابرهای باران زاست به
تصویر م کشد؛ چنانکه آورده است( :همانت ج)224 :3
ََتت َ َِ ف ریعاتت َُفَتت َِ فَر عِتت ََوََزِ َِتت ی َ َ وَِ ِضَتتتقََُِِِتتت َیعافَِمِتتتا عَ َمِتتتا َُ َ
َ «بهار در راه تو فرو از وکوفهها پهن َ
کرده است و ابرهای باران به وکوفهها مژده
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بهار جشن ط یعت است .با فرا رسیدن فص بهارت روح دوباره در کال د ط یعت بیجان و
افسرده دمیده م وود و ط یعت ل اس حیات بر تن م کند .وکوفهها به آرام خود را از
میان ساقههای ترد و ظریف درختان بیرون م کشند و جوانهها از میان خاکها جامه سي ز
به تن م کندت کوهستانها به گلستان پر از گلهای وحشي رنگارنيگ ت يدی مي ويود؛
چنانکه خلی مقران تأثیر فص بهار را در برانگیختن احساسات خویش و دیگرانت ایين
چنین توصیف م کند( :مقرانت 1975ت ج)285 :1

م دهند».

قاآن نیز ابیات زی ای درباره بهار دارد که برخ بیانگر تيأثیر بهيار بير عقي و دل
عاوقان ط یعت است؛ مانند (قاآن ت )83 :1380
در این بهار دلنشین که گشيته خياک عن يرین

زمن ربوده عق و دیينت نگياری ازنگارهيا

گاه این تأثیر را در پرندگان نیز بهتصویر م کشد( :قاآن ت )129 :1380

عید آمد و آفياو پير از بيرگ و نيوا کيرد

مرغان چمن را زطربت نغمه سيرا کيرد

و یا( :همان)171 :

بهار آمد که از گل نت هم بانگ هزار آید

و زمان

16



16

نیز به وصف زی اییهای بهار م پردازد؛ چنانکه آورده است( :قاآن ت )51 :1380

گسيييترد بهيييار در زميييین دی يييا

چييون چهيير نگييارت وييد چميينت زی ييا

آثيييار پدیيييد آبت ويييد پنهيييان

اسيييرار نهيييان خييياکت ويييد پیيييدا

ابر آمد و سیم ریخيتت بير هيامون

باد آميد و مشيک بیخيتت بير صيحرا

بهار یک از باوکوهترین جلوه های خدا در جهان هست و یک از عناصر زی ا برای
وصف است که قریحه ابداعگری واعران را به تحرک وامي دارد .در مقایسيه ابیيات دو
واعر به این نتیجه رسیدیم که مقران به توصیيهای زی ای در ميورد بهيار مي پيردازد و
م گوید چمن زارهایش از وکوفه و بوی خوش گلها پر وده است و معشوقهاش را بيه
فرو بشارت م دهد که بهار در راه او پهن کرده است و قاآن هم بيه زی يای مقيران
بهار را توصیف م کند و م گوید بهار زمین را دی اپوش کرده است .هير دو از اسيتعاره
و تش یههای زی ای استياده کردهاند و ول قياآن بیشيتر از مقيران اجيزای بهيارت حتي
مرغزارها و کشتزاران را نیز توصیف کرده است.
 2-1-2وصف باغ وگلشن

گلها و گلستانها به عنوان یک از مظاهرط یعت بیجان در دیوان دو واعر بيه زی يای رخ
نموده است؛ چنانکه خلی مقران در وصف باغت گلستان و گلشن چنین سروده( :ويرارهت
)79 :1964

ط ترَُو فصتتَاَِطافَ تایََتتقَ ف ِِتتا َ َ ست ت امیَ َت ت َنَا جت ت َ

تت ا َ

ََِ قََُستِهاَ ستقَنِت َیَتما َِ َ َ َ
وَجِتتتاَنتتتاس َِوَست ت رَجِِتتتانق َ
َ

َ
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به هر ساعت خروش مرغ زار از مرغزار آید
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«همراه با بامداد در باغ م گشتم تا با این گشتوگذار ترنج و اندوه را فراموش کينم؛
پس زی ای آنت اندوه را از وجودم دورت و دل و دیدگانم را واد کرد».

همانند این تصویر و تش یه در دیوان قاآن ویرازی در ابتدای قصیدهای که در مدح
واهزادهت علیقل میرزا اعتضاد السلقنه استت آمده است( :قاآن ت )67 :1380
آراسييت عييروس گيي ت گلسييتان را

آمييياده ويييو ای بهيييارت بسيييتان را

وقت است که در سرود و وجيد آرد

وييور رخ گيي ت هييزار دسييتان را

قاآن در این تغزل زبان به وصف بهار ط یعت م گشياید و از معشيوو چيون بهيار
خویش م خواهد اینک که عروس گ باغ را آرایش داده استت او نیيز چيون بهيار بيه
بوستان قدم گذارد و با وور و جلوه خویشت بل الن عاو خيود را بيه ويادی و طيرب
درآورد؛ چنانکه مقران در ابیات مح وب خود را در زی ای به گ زن تش یه مي کنيد:
(ورارهت )79 :1964

زنَتتتت َناجتتتتَ َ فَاتتتتا َنَئتتتتقٌّ َ َ قَ قَتتتاَِ َتتت َیِاایتتت َ فًاِتتتا َ َ
ََتتت َ َ فَتتتاِ َ فِرئتتتقَ تتت َ فهنَتتت َ َ َ َتتتتت مََستتتتتتِهاَ ف تتتتتتا َ

از بيييرگ ويييقای ت ابييير فيييروردین

آویختيييه ققيييرههيييای بيييياران را

گيييوی کيييوهت از ويييقای رنگيييین

آراسيييييته گيييييوهر بدخشيييييان را

وَ فًَاتتت َ فتتت َِِ تتترُ َنمتتتاَ َ َ َتتقَ فضرتتما عَ

تتقَیتتََکقَیِاتتا َ َ

وَفًِاعَُ فت َِ یت َِِت َِ فَِتقَزِِت َ َ َ وَُِ ِهتتتتتتاَوز ِتتتتتت یََتتتتتتقَ َ َ
َ و بوی خوو که از درون وجود او بلند َم وود با ويیواترین سيخنت بیيانگر ضيمیر
پنهان اوست و پرتوی که در اوست و آن را چون گ م نماید؛ گوی که هزاران گ
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قاآن ویرازی نیز دیوان خود را به وصف گلها آراسته است؛ چنانکه در نمای زی يات
وقای های رنگین را بهتصویر م کشد که کوه را با لع بدخشان آراستهاند و ققرههيای
باران از برگهای وقای آویزانند .مقران در توصيیف معشيوو خيویشت بيوی خيوش و
رنگ گ را به هم آمیخته و چنین سروده است( :ورارهت )80 :1964
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« زن قَ (مح وب ) سپیدت درخشان و پاکت که َ
چشمانم از سپیدیش سیراب م وود؛ از
این رو سپیدی و درخشندگ گ زن آینهای است که زی ای فری نده مح وب را نشيان
م دهد».
قاآن چنین م گوید( :قاآن ت )67 :1380

17

در لحظهای وکيته م وود.

قاآن

م گوید( :قاآن ت )67 :1380

بوی گ و رنگ گ بيه هيمت گيوی
آن ابيير بهييار بييینت کييه از گييوهر

بييا مشييک سروييتهانييد مرجييان را
ل ریييز نمييودهت جیيي

و دامييان را

قاآن درتوصیي مشابه بدون حضور معشوو بوی خوش و عقرآگین گ سرخت کيه
باغ را پر کرده است به مشک سیاه و مرجان سرخ که با هم درآمیختهاندت تش یه م کند
و برای ابر بهاری دامان پر از گوهر تصور نموده است .خلی مقيران در ابیيات دیگيرت
نرگست گلهای سرخ و ارغوان را چنین توصیف م کند( :ورارهت )79 :1964
وج تتتا َِ َتتت َنَتتت جتَ
َ
وَوبو ٌَکَنرهتتتتتتتتاَ



قاآن

م گوید( :قاآن ت )68 :1380

آن نرگسييکان کييه همچييو طنييازان

بگشييوده بييه نييازت چشييم فتييان را

و آن سييرخ ويياخ ارغييوانت مانييد

را1

سرخ آبله های دسيت صي یان

با نگاه به این ابیات بخوب م توان دید در تصویرآفرین توصیي دو وياعرت رنگهيا
سهم عمدهای را به خود اختصاص داده است.
در مقایسه ابیات دو واعر باید گيت که و اهت دو واعر در این اسيت کيه هير دوت
آمادگ خویش را برای ورود به فص بهار و ص ح بهياری و رفيتن بيه بياغت گلسيتان و
گلشن توصیف م کنند؛ با این تياوت که قاآن یارش را نیز به این بستان فرامي خوانيد
ول در وعر مقران سخن از معشوو به میان نیامده است .اگرچه مقران در ادامه اويعار
به توصیف گ زی ای زن و تش یه آن به یار خود م پردازد و قاآن اوعار خود را تنهيا
به وصف وقای ت و نم و ققرات باران منحصر نموده و از معشوو سخن نگيتيه اسيتت
هر دو واعر در توصیيات خود به درخشش و زی ای این گلها نظر داويتهانيد؛ هرچنيد
نظر به زی ای این گلها موج نشده است که بوی دلانگیز آنها را به فراموو بسپارند.
قاآن نیز در توصیي مشابه با تش یه نيرگس بيه زی ارویيان طنيازی کيه بيه نياز چشيم
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تتتتتتتتاَِ َ َ ی َِتتت زََِِتتتقَ ا تتت َ بجتتتا َ َ

َ چشم های نرجس گونه که زردی آن َ
چونان زردی چشم کس اسيت کيه از بیمياری
رنج م برد و این گلها همچو ملکه های هسيتند کيه در پووشي از گلهيای ارغيوان
پدیدار گشتهاند.

18

18

َ َ هتتتاَ َ َ جتت مَ فتتتر َََتتتقَ ِ تتتاج َنتتتانق َ
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گشودهاندت تصویر زی ای آفریده و با ترکی آن با تصيویر سيرخ گلهيای ارغيوان بير
واخه هات زی ای تصویر آفرینیش را دو چندان ساخته است .هر چند تش یه سيرخ ایين
گلها به سرخ تاول دست دخترکان بیانگر نوع لقافت است بهنظر م رسد تأثیر مث ت
را که تش یه مقران در خواننده بهجا م گذاردت ندارد.
 2-1-3ابر و باران

ابر و باران نیز از زی اییهای ط یعت بیجان است که بخش قاب توجه از اوعار واعران
را از آن خویش نموده است .هر چند خلی مقران در اوعار خویش وصف ابر و باران
را با توصیف دیگر مظاهر بیجانت همچونت بروت رعدت ماهت ستارگانت وغیره به هم آمیخته
است؛ چنانکه در توصیي گيته است که ابرها هنگام پراکندگ در میان رعدوبرو نابود
م ووند( :مقرانت 1975تج)444 :1
ع رَ فستتتت ِاََِفَتتتترَِِقََِتتتتر َهَ َ َ فَاَِعاتتترَُیِتتتا ََ فَِتتت َّعَوَِ ف رنتتترََ َ
«َو ابر به هنگام پراکنده گشتنش در میان َ
رعدوبرو نابود و پراکنده م گردد».

عََ َ فس

َُطَمَّرَوَ فَهِمَّترَََئَتَرَُِتَ َِ َ َ ِ َتتتا َِقَئَاتتت َََ جِتتتَِِوَِقَِاتتت َ َ

َ «زمان که ابرها فراوان و تیره و تارگردند درَ آن هنگام دیده خواهد ويد مکيان کيه
وکاف آن را حياظت م کند و آنجا را نوران م کند».

در آنجا نیز مقران تآسمان پر از ابرهای سیاه و تاریک را بيهتصيویر کشيیده کيه از
کشاکش آنها وعاعهای نور خوروید به زمین نيوذت و آن را نوران کرده اسيت .در بیيت
زیر به توصیف ابرهای م پردازد که باران آنها بسان مروارید و لیلی است( :همان)224 :
«َآب باران از آن ابر بهصورت فراوان و با َسرعت فرو م بيارد؛ چونيان تکيههيای از
مرواریدهای پراکنده».

قاآن

نیز در تصاویری مشابه آورده است( :قاآن ت )31 :1380

وده خوروید نورافشيان بيه تياری جيرم او
پنهان

چو واه مصر در زنيدان چيو مياه چيرخ در
ظلميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
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در واقع مقران با این تصویرآفرین ت پراکندگ و پارهودن ابرها در میان رعدوبرو را
عام ت دی ودن آنها به باران م داند و این تصویر را چونان تابلو نقاو زنده به
خواننده ارائه م کند .گاه نیز این ابرهات ابرهای تیرهای هستند که در میان آنها وکافهای
از نور نمایان م گردد( :مقرانت 1975تج)22 :2

19

ونیز در وصف باران آن چنین گيته است( :همان )

جواهر خیز وگوهر ریز وگوهر بیيز وگيوهر
به گردونت تیره ابری بامدادانت بر ود از دریا
زا
وصف کرده است( :قاآن ت )32 :1380
گاه نیز غرش آن را با تش یهات زی ای
ز بیمش مرغ جان پردت زسهمش زهرهها درد
چو او چون اژدها غرد و یا چون دد کشد آوا

ال ته ن اید این امر را نیز از نظر دور داوت که هر دو واعر در وصف ابر و باران نیز
آمیزش ط یعت بیجان با ط یعت جاندار را که در معشوو تجل یافته است به زی ای هر
چه تمامتر بهتصویرکشیدهاند؛ چنانکه خلی مقران با بهرهگیری از م الغهت اوک معشوو
را به باران ابرهای بارانزا تش یه کرده است( :همان)175 :
بِوعِِتترَیعََ ًَُهِتتاَوَِفَتت َِِتت َُق یَُهِتتاَ َ َ َتت ََََتت َُِستتئَقَیعافسَّتت ِاَعَ فمِتتاطََ َ
َ با اوک چشمانش آن را سیراب کرد حال َاینکه خياک او پيیش از ایين بيا هيیچ ابير
بارانزای سیراب نشده بود».

20
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فکنده بر سيمنت سيایهت دمين را داده سيرمایه

و زمان

چمن زا غرو پیرایهت چو رنگین واهدی رعنيا

نیز آن را با توصیف اوکها قرین ساخته است( :همان)31 :

عذار گ خراویدهت خيط ریحيانت تراويیده

ز بس الماس پاویده بيه بياغت از ژاليه بیضيا

در مقایسه ابیات دو واعر باید گيت که قاآن از تش یههای زی ای بهره برده است
ول مقران این گونه نیست .هر دو واعر به بارش باران بر گلها و س زهها وواداب و
سرس زی حاص از این بارش اواره م کنند .مقران فریاد ابرها را به مانند اژدهای که
م غرد تش یه م کند و ققرههای آب باران را وقت پخش م ووند به مانند
مرواریدهای پراکنده م داند .قاآن هم به مانند مقران به تصاویر و اوصاف متعدد ابری
اواره م کند و م گوید آن ابرها تیرهوتار هستند؛ چون دل عاوقان گرفته و چون چشم
آنان اوکریزان است و از ودت باران برگلها و س زهها سخن م گوید و تیرگ ابرها
را که ستارگان در آن نهان م ووند به مانند یوسف در زندان و ماه از ظلمت اواره
م کند .در نهایت باید گيت که قاآن از تش یههای زی ای بهره برده است.
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قاآن نیز در دیوان خویش با توصیف ابرهای بارانزا و تأثیر آنت تصاویری مشابه
خل کرده است( :قاآن ت)31 :1380
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 2-2وصف طبیعت جاندار

وصف ط یعت جاندار در ادبیاتت جدید نیسيت و از گذويته در ويعر وياعران چيون
امرؤالقیس و ابن الروم و در ادبیات عرب و رودک و منوچهری در ادبیات فارس بيه
ظهور نشسته است .در ادامه این روند خلیي مقيران و قياآن ويیرازی نیيز بيا دقيت و
تیزبین تمامت ط یعت جاندار را در چشماندازی زی ا بهتصویر کشيیده و از آن تابلوهيای
زی ای همگون با وخصیت خود ترسیم کردهانيد .ط یعيت جانيدار بيه دو گيروه عميده
تقسیم وده است:گروه اول انواع حیوانات و گروه دوم انيواع پرنيدگان هسيتند .وصيف
معشوو بهعنيوان تجلي کياملترین نيوع انسيان در نظير معشيووت بخيش عميدهای از
توصیيات ط یعت جاندار آنها را در برم گیرد.
 2-2-1وصف چهره معشوق

1975ت ج)167 :2

وَِ فاِجتت ت َُکَاف ِِرتت تِعََُستتتتِایَََتت ت ع َ َ سََِِت ترَِنِتتترنایَََتتترَقَت ت ِِ َََهِت ت

َ

َ چهرهاش در زی ای به مانند بهشت است؛ َپس اگير بخيواه آن را بهشيت جاویيدان
گمان کن ت درست فرض کردهای.

در جای دیگر زی ای چهره معشوو را چنان خیرهکننده م داند که حت حجاب نیز
نم تواند پرتو آن را بپوواند( :همان)290 :
َ َیِتتترََِِِستتتَِا َََُتتتقَیُ َتتت َ َ َ فَتت َِِ

ُتت عَ فَُ َتت َُ َِهِتتاَ فِتتًِاع َ

)278

یِت ت َوِجهُهِتتتاَ فصتتتَاََُِِتتترُوَ َ َ قَ تتتترَِ فِرتتتتا عَ فتتتترَّ جعقَ َ

قاآن نیز َدر دیوان خویش چنین توصيیيات َاز معشيوو داردت آنجيا کيه در وصيف
سپیدی چهره معشوو م گوید( :قاآن ت )57 :1380
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چهره در حجاب معشوو را به ص ح نوران در دل و تاریک تش یه م کند( :همان:
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اگرچه این بخش از توصیيات دو واعر را نم توان ب ارت اط با غزل دانستت از آنجا که
غزل را وصف معشوو نیز دانسته اندت پيرداختن بيه آن در ایين بخيش الزم و ضيروری
م نماید بویژه اینکه هر دو واعر بسیاری از توصیيات خود را به آن اختصاص دادهانيد.
خلی مقران در وصف چهره معشوو آن را به بهشت عدن ماننيد کيرده اسيت( :مقيرانت

بيي وييمع و بيي چييراغ ز روی منييورش

وييد همچييو روز روويينت بييزممت منييورا

با این تياوت که معشوو وی برخالف معشوو مقرانت نقاب بر چهره ندارد( :قياآن ت
)52 :1380

بنمييا رخ تييا ز وييووت بيي معجيير

از خليييد بيييرینت بيييرون دودت حيييورا

ال ته قاآن گاه زی ای چهره معشوو را با ل خند دو چندان ساخته است؛ ل خندی که
دندانهای درخشانش را نمایان م کند تا گنج وایگان در برابر آن ب ارزش گردد( :همان:
)342

گشييودی غنچييهت گيينج وييایگان رات رایگييان
نمودی چهرهت ماه آسمان را ز آستان رانيدی
يردی
کييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اما
برد؛
گاه نیز مهر او را به خورویدی تش یه م کند که دل مانند و نم عاو را م

به این هم بسنده نم کند و با بهرهگیری از اعتقادات قدیم ت روی معشوو را به مهتاب
مانند م کند که جسم عاو واعر در برابر آنت بسان کتان فرسوده و متالو م گردد:
22
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گرم مهر تو خوروید و دل ميا وي نم

پرتو چهر تيو مهتياب و تين ميا کتيان

یک از مظاهر زی ای و لقافت و حسن معشووت چهره اوست و یک از مالکهای
این زی ای در درخشش و نورانیت آن نهيته است .در اوعار مقران این درخشش به
بهشت جاویدان و ص ح روون تش یه وده ول در اوعار قاآن آن درخشش به
خوروید خاور در و ت و نور آن به مهتاب و ماه تش یه وده است .در وعر مقران
بهگونهای به این زی ای اواره ملیح م وود که خواننده به وجد م آید و م گوید اگر
معشوقه به چهره خود برقع بزندت باز این برقع توان پوواندن وعاع و پرتو زی ای آن را
ندارد .هر دو واعر از تش یههای زی ا و جذاب استيادهت و بهگونهای زی ا و بدیع میان
وصف چهره معشوو و ط یعت ارت اط برقرارکردهاند.
 2-2-2وصف حیوانات و پرندگان

توصیف حیوانات نیز یک از زمینههای است کيه دو وياعر در آن هنير وصيفآفریني
خود را به رخ کشیدهاند .خلی مقران در توصیف حیوانيات و پرنيدگان اويعار زی يای
دارد که از این جمله است( :مقرانت 1975ت ج)117 :2
کَت ت َ ت ت َ ََََتتترَقَِت ترََِّوِ ًََت تای َ َ کَِتتتتهِاََوَِقَتتتت َ ََِّ ُصتتتتمِئَ رَ َ
َ

َ
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(همان)296 :

بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در وصفیات خلیل مطران و قاآنی شیرازی

چه بسیار کالغ که در حال افتادن باود هيمچيون ويهاب کيه برافروختيه در حيال
سقوط باود.
ثًَ َت ت َِِضتتتِاَوََِهت ترٌَیَتتتا َ ٌ َ َ وَِ تت َ ٌََنَا َتت ٌَنِِتت یًَََِِتت ََ َ
َروباه فریاد م زند و پلنگ غرش م َ
کند و کالغهيای کيه در دسيتههيای دهتيای
قارقار م کنند (همان).

و قاآن

چنین م گوید( :قاآن ت )75 :1380

خیييز ای غييالمت زیيين کيين یکييران را

آن گيييرم سيييیر صييياعقه جيييوالن را

آن توسييين کيييه بسيييپرد از گرمييي

یکسييان چييو بييروت کييوه و بیابييان را

چييون زیيين نه ي بييه کوهييه اوت بین ي

بيير پشييت بييادت تخييت سييلیمان را

آن صلصييلکان نگيير کييه ب ي مضييراب

در مثليييث و بيييم فکنيييده الحيييان را
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صلص  :فاخته و قمریت مثلث :مخيف مثلثه (به فتح اول) نام تاری اسيت .در زميین
سن های گیسوان بافتهت صلصلکان را به آواز درآوردهاند .آن صلصلکان (قمری) را ب ین
که بدون نواختن چیزی (لحنت صدات آواز) بلندی دارند.
درمقایسه ابیات دو واعر ي که ال ته تعداد اندک از آنها در ایين قسيمت ارائيه وديي
باید به این نکته اواره کردکه مقران پرندگان خوونوا و زی يای را توصيیف مي کنيد و
مي گویييد ایيين پرنييدگان روی ويياخههييای بيياغ و بسييتان روی انييواع گلهييای خووي و
نغمهسرای م کنند و انواع پرندگان از جمله ک يوترت قميریت بل ي و عقياب را وصيف
م کند .قاآن به آوازخواندن بل الن اواره م کند .بل از دیرباز سم خوشصدای و
عاوق و تمثی آوای خوش یا عاوقان وارسته بوده است .از دیگر نامهيای آن عنيدلی ت
الهزار و الشحرور است .پرندهای است که روی درختيان بيه پيرواز درمي آیيد؛ هنگيام
وزیدن نسیم سحری وروع به آوازخواندن م کند و با غيروب خورويید از خوانيدن و
نغمهسرای دست م کشد .هر دو واعر از تش یههای دلپيذیری بهيره بيردهانيد و قياآن
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قاآن حیوانات و پرندگان را با هنرمندی خاصي وصيف مي کنيد و از غيالم خيود
م خواهد تا اس تیزرو خود را که در تاختوتاز چون صاعقه گرمسیر اسيت و کيوه و
بیابان و صحرا را در م نوردد و زین آن اس را بيه تخيت سيلیمان تشي یه مي کنيد و
معشوقهاش را با آهو تش یه کرده است .قاآن فاخته و قمری را نیيز ایينگونيه توصيیف
م کند( :قاآن ت )68 :1380

پرندههای زیادتری نس ت به مقران را وصف م کند .هر دو واعر بيه بل ي آوازهخيوان
اواره م کنند و توصیيهای هر دو واعر نوآوری و زی ای خاصي دارد کيه خواننيده را
مجذوب خویش م کند.

24
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پینوشت
 َ.1ی َ:قَخال َقاولَوَس قَ.جَاا َ:جم َجَقَی َ ًِقَکا ک َ
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 .3نتیجه
مقاله به بررسي تق یقي تصيویرآفرین در وصييیات قياآن ويیرازی و خلیي مقيران
اختصاص داوتت در این راستا تالش ود تا ضمن بررس وصيیات دو واعر به بررس
همانندیها و ناهمانندیهای دو واعر در موضوعات وصي پرداخته وود .در نهایت نتيایج
چندی از این تحقی بهدست آمد که به این ورح ارائه م وود:
با اینکه هر دو واعر به وصف در ادب فارس و عربي مشيهورندت آنچيه در اويعار
ایشان در وهله اول مشخص م وود این است که قاآن به وصف بيهعنيوان موضيوع
مستق برای سرودن اوعار خود توجه ویژهای دارد؛ حال اینکه خلیي مقيران بیشيتر در
دل دیگرموضوعات وعری خود به وصف ط یعت نیز م پردازد.
هر دو واعرت تصاویر و تش یهات بسیار زی ای در موضوعات مختلف ارائه کيردهانيد
و توانسييتهانييد از عنصيير خیييال در وصييف خييود بخييوب اسييتياده کننييد و تشي یههييا و
استعارههای را بهکار گیرند که با موضوع و مضمون اصل وعروان تناس داوته باود.
با گذری در تصویرگریها و بویژه وصف ط یعتت نوع گلهات ابر و باران و وصيف چهيره
معشوو و آمیختن ط یعت بیجان با ط یعت جاندار م توان وي اهتهای زیيادی را یافيت؛
هرچند این و اهتها نیز در جزئیات رنگ ویژهای به خود م گیرد که خياص هير وياعر
است؛ جزئیات که م توان دقت و مهارت تصویرگری دو واعر را در آنها جستجو کرد.
با توجه به مقالعات اوعار دو واعرت باید گيت که قاآن بیشتر از مقران بيه وصيف
ط یعت توجه کرده است و در ذکر جزئیيات چيون رنيگ و بيو و صيدا و دیگرعناصير
ط یع ت بیشتر از خلی مقران حساسیت به خرج مي دهيد .در مقابي خلیي مقيران در
برقراری ارت اط میان وصف ط یعت و وصف چهره معشوو از قاآن موفقتر عمي کيرده
و بسامد اینگونه اوعار نیز در دیوان وی بیشتر از قاآن است.
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