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چکیده
هیچ متنی خودبسنده نیست .هر متن در آن واحد هم بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای
متون پسین خواهد بود .بینامتنیّت ازجمله رويکردهای نوينی است که در کشف ارتباط میان متون نقش
مهمی ايفا میکند .تغزل ،بهعنوان مقدمة ورود به قصیده ،جوالنگاه هنرنمايی و بیان غنايی است .تغزل
فارسی متنی خودبسنده نیست ،بلکه به همان میزان که برای غزل بینامتن محسوب میشود ،خود
بینامتنی از متون پیشین است .مقدمات قصايد عربی يکی از بینامتنهای برجستة تغزل فارسی است.
تغزل فارسی نه تنها در فرم ،که در محتوا نیز از بینامتنهای شعر عرب تأثیر پذيرفته است .در اين
پژوهش با رويکردی ترامتنی به تغزلهای فارسی ،به بازکاوی متن پنهان آن پرداختهايم .تغزلهای
فارسی در دو شکل صريح و ضمنی با پیشمتن خود رابطه دارد .بیشمتن تغزل با پیشمتن خود
همچنین رابطة همانگونگی و تراگونگی نیز برقرارمیکند.
واژههای کلیدی :تغزل ،ترامتنیّت ،بینامتنیّت ،شعر عرب ،شعر فارسی.
 .1اين مقاله از رسالة دکتری خانم زهرا سعاتینیا برگرفته شده است.
 . 0رايانامة نويسندة مسئول:

saadatynia@yahoo.com
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 .1مقدمه
ادب و فرهنگ اسالمی شاخههای متعددی دارد ،امّا ادب عربی و ادب فارسی فربهتر و
گستردهتر از ديگر شاخههای آن است .بیترديد ادب عربی نیز پیشینة بیشتری از شاخة
فارسی دارد .شعر فارسی عروضی از آغاز تحتتأثیر شعر عرب بوده است .اين تأثیرپذيری
حوزههای متنوعی چون واژگان و الفاظ ،موسیقی و وزن شعر 1،قالب ،صورخیال و محتوا
و مضامین را دربرمیگیرد .قالب قصیده ،نخستین قالب برجستة شعر فارسی است که
تحتتأثیر قصیدة عربی شکل گرفت .موضوع قصیدههای فارسی نیز متأثر از موضوع
قصايد عربی ،عمدتاً مدح بود .در شعر اوّلیة عربی رگههای مدح ديده میشود .شاعران
کهنِ عرب صفاتی چون شجاعت ،آزادگی و سخاوت را میستودند .اين مدح در خدمت
قبیله و افرادی بود که به شاعر کمکی کرده بودند ،امّا بهتدريج به مدح پادشاهان کشیده
شد .شعرای بالط 0نمونه شاعران مداح عرب هستند .قصیدة عربی در هنگام پیدايش
قصیدة فارسی ،در امور مدحی غرق شده بود و شاعران فارسی نیز که در جستوجوی
حامیان درباری بودند ،از اين مدايح عربی تقلید کردند.
ساختار قصیده در فارسی تحتتأثیر قصايد عربی از چهار بخش تشکیل میشد:
«مقدمه» که تغزل ،تشبیب و نسیب نامیده میشد؛ «تخلص» که شاعر با آن خود را از
مقدمه رها میساخت و به موضوع اصلی قصیده میپرداخت؛ «تنة اصلی» که دربردارندة
مدح و مقصود اصلی شاعر بود و درنهايت« ،شريطه» که ابیات پايانی قصیده را
دربرمیگرفت و دعای تأبید ممدوح بود .موضوعات تغزل (تشبیب /نسیب) در قصیدة
فارسی برگرفته از موضوع مقدمات قصايد عربی است .نهتنها موضوع ،که عناوين مقدمات
نیز برگرفته از عناوين مقدمات قصايد عرب است .تأثیرپذيری مقدمة قصیدة فارسی از
مقدمات قصايد عربی بهگونهای است که میتوان مقدمات قصايد عربی را از دورة جاهلی
تا دورة عباسی ،پیشمتن يا متن پنهان مقدمات قصايد فارسی دانست.
در اين پژوهش نوع ارتباط تغزل قصايد فارسی را با مقدمات قصايد عربی ،از منظر
ترامتنیّت بررسی میکنیم .پژوهش حاضر باتوجهبه ارتباط ترامتنی میان تغزل فارسی و
مقدمات قصايد عربی ،در پی پاسخگويی به اين پرسشهاست-1:کیفیت رابطة بینامتنی
تغزل فارسی و عربی به چه صورت است؟  -0بیشمتن تغزل فارسی با پیشمتن
مقدمات قصايد عربی از چه زاويهای با يکديگر ارتباط برقرارمیکنند؟
روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی است .در اين راه ابتدا تغزلهای فارسی و
عربی را بررسی و سپس نوع رابطة آنها را معین کردهايم .قلمرو پژوهش در تغزلهای
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فارسی به تغزل شاعرانی چون رودکی ،منوچهری ،فرخی ،عنصری و امیرمعزی محدود
میشود و در قصايد عربی محدودة زمانی جاهلیّت تا عصر عباسی را دربرمیگیرد .از
میان اشعار اين شاعران ،تنها متن تغزلها موردنظر بوده و به موارد بینامتنی ديگر در
ساير اشعار آنان اشاره نمیشود.
دربارة ارتباط بین شعر فارسی و عربی پژوهشهای متعددی در قالب کتاب و مقاله
صورت گرفته است که ازآنمیان ،تنها به تحقیق ارزشمند دودپوتا ) )Daudpotaبا عنوان
تأثیر شعر عربی بر شعر فارسی ( )1330اشاره میکنیم .دربارة مقدمات قصايد عربی،
تحقیقات مختلفی انجام شده است؛ ازجمله کتاب مقدمة القصیدة العربیه از حسین عطوان
( )1021که در زمینة دورههای مختلف شعر عرب ،از عصر جاهلی تا عصر اندلس تحقیق
کرده است و کتاب الطلل فی النص العربی از سعدحسن کمونی ( )1111و مقالة «المقدمة
الطللیة فی القصیدة العربیة الجاهلیه» از حامد صدقی و علی عزيزنیا ( .)0225دربارة مقدمات
قصايد فارسی (تغزلها) تاکنون تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است .در بررسی
متون از منظر بینامتنیت تحقیقاتی به فارسی انجام شده؛ مانند مقالة «ترامتنیّت در
مقامات حمیدی» از يوسفآبادی و ديگران ()1311؛ در اين مقاله نويسندگان در پی
کشف و شناخت انواع روابط متون در مقامات حمیدی هستند .در «نقد و تحلیل قصّهای
از مرزباننامه براساس رويکرد بینامتنیت» نیز محمود رضايی دشتارژنه ( )1333قصّه
«ايراجسته با خسرو» را در مرزباننامه از زاوية روابط بینامتنی بررسی میکند .بااينهمه،
پژوهشی که تغزلهای فارسی را از منظر روابط بینامتنی بررسی کرده باشد ،يافت نشد.
رويکرد اين پژوهش ،رويکردی است تازه که ارتباط بین تغزلهای فارسی با مقدمات
قصايد عربی را از ديدگاه ترامتنیت ژنت بررسی میکند.
 .2بینامتنیّت و بیشمتنیّت
تمامی متون ادبی بافته هايی از متون ديگرند .چیزی به نام اصالت ادبی يا اثر آغازين
وجود ندارد .کلیة آثار ادبی میانمتنیاند (ايگلتون .)112 :1332 ،هر متن در آن واحد ،هم
بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای متون پسین خواهد بود .اصطالح
«بینامتنیّت» ) (Intertextualityرا نخستینبار ژولیا کريستوا ( )Julia kristevaدر اواخر
دهة شصت مطرح کرد .اگرچه کريستوا را بنیانگذار بینامتنیّت میدانند ،درحقیقت
بینامتنیّت دستاورد يک فرد نیست؛ بلکه حاصل جريانها و انديشههايی است که
مستقیم يا غیرمستقیم در شکلگیری آن سهیم بودهاند .از میان اين جريانهای
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پیشابینامتنی میتوان به نقد سنتی ،زبانشناسی و نشانهشناسی ،فرمالیسم روسی و
ادبیّات تطبیقی اشاره کرد .عناصر نخستین بینامتنیّت را بايد در اين دانشها جست.
در میان اشخاص مهم تأثیرگذار بر اين نظريه بايد از باختین ( )Bakhtineنام برد که
نظرية «منطق مکالمه» ( )Dialogicsيا «گفتوگومندی» را مطرح کرده بود .رابطة
بینامتنیت با منطق مکالمة باختین چنان تنگاتنگ است که برخی آن را ترجمة منطق
مکالمة باختین میدانند؛ «منطق مکالمه ساحت بینامتنی است .هر سخن با سخنهای
پیشین که موضوع مشترکی با هم دارند و با سخنهای آينده که به يک معنا پیشگويی و
واکنش به پیدايش آنهاست ،گفتوگو میکند .آوای هر متن در اين «همسرايی» معنا
میيابد» (احمدی .)13 :1312 ،اين نکته نهتنها در مورد ادبیّات ،بلکه دربارة هر نوع سخن
ديگر نیز درست است .فرهنگ به اين اعتبار گفتوگويی است بین انواع سخن .باختین
معتقد است که «زندگی بنا به ماهیّت خود يک مکالمه است .زندهبودن به معنای شرکت
در مکالمه است» (همان .)120 :مکالمهای که هر متن با متون پیشین خود برقرارمیکند،
نهتنها موجب بینامتنیّت که موجب چندآوايی و تکثر صداها در متون نیز میشود.
کريستوا با درهمآمیختن مکالمهگرايیِ باختین با نشانهشناسی نوين خود ،کالم ادبی
پويا را براساس يک ساحت افقی و يک ساحت عمودی تعريف کرد؛ در ساحت افقی،
کالم در متن هم متعلق به فاعل نويساست و هم متعلق به مخاطب و در ساحت عمودی،
کالم در متن بهسوی يک شاکلة ادبی پیشین يا همزمان جهتگیری میکند (آلن:1332 ،
 .)20به باور کريستوا هر متن تحت سیطرة پیشگفتهها و متون پیشین است .هیچ مؤلفی
با ذهنیّت اصیل خود به آفرينش هنری دست نمیزند ،بلکه هر اثر تبلوری است از مراکز
ناشناخته و شناختة فرهنگ (احمدی .)301 :1312 ،کريستوا در نقد و خوانش متون قائل
به بینامتنیّ ت تولیدی و تکوينی است و اساس نقد خود را بر محور عمودی ،يعنی پیوند
اثر با زمینه يا متنهای پیشین و همزمان قرارمیدهد (نامورمطلق.)033 :1312 ،
پس از کريستوا کسانی چون بارت ( ،)Barthesريفاتر( ،)Riffaterreژنت ( )Genetteو
لورانژنی ( )Laurent Jennyروابط بین متون را با يکديگر بررسی کردند .بارت با
درهمشکستن معنای سنتی متن ،معنای جديدی از آن را در سه اثر خود با نامهای از
اثر به متن ،نظرية متن و لذت متن مطرح کرد .او با قائلشدن به تمايز بین متن و اثر،
متون را به دو دستة «خوانا» و «نويسا» طبقهبندی کرد؛ متن خوانا معنايی واحد را ارائه
میدهد و تک آواست ،امّا متن نويسا ،متنی متکثر و چند آواست که معنای آن در
جريان تعامل بین متن و مخاطب و زبان ساخته میشود .متنِ نويسا بهنوعی بیانگر
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منطق مکالمة باختین است .از همین جا ارتباط بین متن نويسا و بینامتنیّت
برقرارمیشود .او همچنین در نوشتار از اثر به متن ،معتقد است هر متنی ،میانمتنِ
متنی ديگر است و ديگر متنها را در آن میتوان بازيابی کرد (بارت.)20 :1313 ،
ژرار ژنت ( )Gerard Genetteنظريهپرداز ديگری بود که بهصورتی نظاممندتر و
گسترده تر از ديگران آراء خود را در اين زمینه مطرح کرد .او با تکیه بر ديدگاههای
باختین و کريستوا ،اصطالح «ترامتنیّت» ( )Transtextualityرا برای تمام متونی
پیشنهاد کرد که آشکار يا پنهان در ارتباط با متون ديگر قرارداشتند .ترامتنیّت رابطة
يک متن با متنهای ديگر و بهطورکلی با غیرخودش را بررسی میکند .آنچه ژنت در اين
نظريه ارائه میدهد ،الگويی نظاممند برای طبقهبندی و تجزيهوتحلیل ارتباط يک متن با
متنهای ديگر است .او در تعريف اين اصطالح میگويد« :هر چیزی که پنهانی يا آشکار
متن را در ارتباط با ديگر متنها قرارمیدهد» (نامورمطلق.)32 :1332 ،
ترامتنیّت ژنت اصطالحی عامتر از بینامتنیّت کريستواست و شامل پنج زيرمجموعه
میشود :بینامتنیّت ،پیرامتنیّت ( ،)Paratextualityفرامتنیّت ( ،)Metatextualityسَرمتنیّت ()Arcitextuality
و بیشمتنیّت ( .)Hypertextualityژنت در مقدمة کتاب الواح بازنوشتنی دربارة بینامتنیّت
مینويسد :شیوهای است مبتنی بر رابطة همحضوری میان دو يا چندين متن (ژنت،
 .)3 :1111پیرامتن ،عناصر درونی و بیرونی متن را شامل میشود که در آستانة متن
قرارمیگیرد و در جهتدهی خوانش و فهم خوانندگان تأثیرگذار است (آلن.)152: 1332،
فرامتنیّت ،براساس روابط تفسیری و تأويلی بنا شده است؛ بهعبارتی هرگاه متن  1متن
 0را نقد و تفسیر کند ،با فرامتنیّت مواجه میشويم .سرمتنیّت ،رابطهای است که يک
متن با گونهای که به آن تعلق دارد  ،برقرارمیکند .بیشمتنیّت نیز همانند بینامتنیّت
رابطة میان دو متن ادبی را بررسی میکند؛ با اين تفاوت که در بینامتنیّت مبنا بر هم-
حضوری و در بیشمتنیّت بر برگرفتگی است .آنچه ژنت با عنوان پیشمتن يا زيرمتن
مطرح میکند ،در واقع همان بینامتنیّ تی است که ديگر منتقدان از آن ياد میکنند؛
بینامتنیّتی که میتواند ازجمله سرچشمههای اصلی داللت برای يک متن باشد
(همان.)10:
در بررسی رابطة تغزلهای فارسی با مقدمات قصايد عربی به ارتباط آنها از منظر
بینامتنیّت و بیشمتنیّت میپردازيم .پیش از آن سخن کوتاهی دربارة مقدمة قصايد الزم
بهنظرمیرسد.
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 .9تغزل
ابنرشیق قیروانی از قول الرمانی علی بن عیسی اغراض شعر را پنج دسته میداند:
نسیب ،مدح ،هجا ،فخر و وصف .او در جای ديگر تشبیب را نوعی از مدح برمیشمرد
( .)122 :1130ابوهالل عسکری در الصناعتین اغراض شعر را بسیار میداند و به اغراض
پرکاربردی چون مدح ،هجو ،وصف ،نسیب ،مرثیه و فخر اشاره میکند ( .)131 :1111از
میان اين اغراض آنچه در مقدمة قصايد فارسی موردتوجه شاعران است ،بیش از همه
وصف و نسیب است .نهتنها موضوع مقدمات که عناوين آن نیز برخاسته از عناوين
مقدمه در شعر عرب بود .اصطالحات تشبیب ،نسیب و تغزل در شعر عرب عناوينی بود
که به تناسب محتوا بر مقدمات مینهادند .در مورد تشبیب اغلب فرهنگها 3متفقالقول،
تشبیب را وصف جمال زن و حال خود با وی گفتن و اظهار عشق به او معنی کردهاند.
آنچه در اين فرهنگها مشترک است ،اشاره به زن بهعنوان موضوع تشبیب و نسیب
است؛ بهعبارتديگر ،در اکثر فرهنگها تشبیب و نسیب با زنان معنی میيابد.
بهرغم تعاريفی که دربارة تشبیب و نسیب و تغزل آمده است ،درمجموع اين عنوانها
دربرگیرندة يک موضوع بودهاند و غالب قدما تفاوتی بین آنها قائل نشدهاند .ابنرشیق از
قول ابیالسائب مخزومی میآورد که نسیب و تغزل و تشبیب معنای واحدی دارند
( .)111 :1130رشید وطواط نیز در حدائق السحر دربارة اتحاد معنايی تشبیب ،نسیب و
تغزل چنین میگويد« :تشبیب صفت حال معشوق و حال خويش در عشق او گفتن
باشد و اين را نسیب و غزل نیز خوانند.)125 :1320( »...
ابنرشیق موضوعات نسیب و مقدمة قصايد عرب را نزد اهل باديه و شهرنشینان دو
گونه میداند؛ شیوة اهل باديه چنین است که به ذکر کوچ و رحیل ،واقعة جدايی و
هراس از آن ،توصیف اطالل و مرکبها و هیجان ناشی از آواز شتر ،درخشش برق
آسمان ،گذر نسیم ،برکههای آب که در راه خود بدان میرسند و باغهايی که در آن
فرود میآيند ،توصیف گلها و بهار و آنچه در صحراها و کوهها میرويد و آتشی که آنان
را با دوستانشان گرد میآورد ،میپردازند و شیوة شهرنشینان چنین است که در نسیب
از عشق و هجران و حاسدان و رقیبان و منع حارسان و ذکر شراب و نديمان و گلهايی
چون گل سرخ و نسرين و نیلوفر و هرآنچه بدان شبیه است و گیاهان باغها و بستانها،
ياد میکنند ( .)111-113 :1130همانگونه که ديده میشود ،موضوعات مطرحشدة
ابنرشیق را میتوان در چهار موضوع کلی دستهبندی کرد -1 :مقدمة غزلیّه :آنچه
مربوط به عشق و هجران و حاسدان و رقیبان و جدايی و معشوق است؛  -0مقدمة
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طللیّه :آنچه مربوط به طبیعت است که حضور آن را در توصیف اطالل و مرکب و
پديدههای طبیعی و باغها و گلها و بهار و آنچه شبیه بدان است ،میبینیم؛  -3مقدمة
خمريّه :آنچه مربوط به شراب است؛  -0مقدمة شیب و شباب :آنچه مربوط به ذکر
جوانی است 0.مقدمة قصايد فارسی تحتتأثیر اين مقدمات ،به عشق و احواالت آن و
توصیف معشوق ،طبیعت و پديدههای آن ،توصیف پیری و ياد ايام جوانی و يا به توصیف
شراب و مالزمات آن اختصاص میيابد.
 .4بینامتنیّت در تغزلها
شعر فارسی پس از اسالم ،بیتأثیر از شعر عرب نبوده است .قالب قصیده که در شعر
عرب برای مديحهپردازی استفاده میشد ،در شعر فارسی با توجه به فضای حاکم بر
جامعة ايرانی عنوان ابزاری در خدمت ممدوح ،موردعنايت شاعران ايرانی قرارگرفت.
حامیان اصلی شعر فارسی در بدو پیدايش ،حاکمان و پادشاهان بودند؛ لذا شاعر ايرانی
قصیده را بهعنوان قالبی که قابلیّت بیان ستايش و مدح پادشاهان و بزرگان را داشت،
برگزيد و بازار قصايد مدحیه رونق گرفت (اَلکِک .)02 :1132 ،ساختار قصیدة عربی که
شامل بخشهای تشبیب (نسیب ،تغزل) ،تخلص ،تنة اصلی و شريطه بود ،در قصايد فارسی
به همان منوال پیگیری شد .بهاينترتیب ،مقدمات قصايد فارسی با همان عناوين معمول
در عربی؛ يعنی تشبیب ،نسیب و تغزل ،عهدهدار زمینهچینی مدح ممدوح شد .آنچه در
تغزلهای فارسی در موضوعات مختلف مطرح میشود ،نشانگر اثرگذاری مقدمات قصايد
عربی بر اين تغزلهاست تا آنجا که تغزلهای عربی را میتوان متن پنهان يا پیشمتن
تغزلهای فارسی دانست .شاعران ايرانی در مقدمات قصايد خود گاه نشانههای اين متن
پنهان را نمايان ساختند و بر اثرپذيری تغزل از شعر عرب مُهر تأيید نهادند.
در اين بخش باتوجهبه نظرية ترامتنیّتِ ژنت ،حدود اين اثرپذيری را در بخش
بینامتنیّت تغزل بررسی میکنیم .ژنت در بررسی بینامتنیّت ،آن را به سه دستة
بینامتنیّت صريح ،غیرصريح و ضمنی تقسیمبندی میکند؛ بینامتنیّت صريح ،بیانگر
حضور آشکار متنی در متن ديگر است .در اين نوع بینامتنیّت مؤلف قصد پنهانکردن
مرجع متن خود را ندارد؛ به همین دلیل میتوان حضور متن ديگر را آشکارا مشاهده
کرد .در بینامتنیّت غیرصريح و پنهان ،با حضور پنهانی متنی در متن ديگر مواجه
میشويم .در اين نوع بینامتنیّت ،نويسنده سعی میکند مرجع متن خود را پنهان کند.
در بینامتنیّت ضمنی ،حضور متنی در متن ديگر صريح نیست ،امّا نويسنده نیز سعی
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نمیکند مرجع متن خود را پنهان کند؛ بلکه نشانههايی در اختیار مخاطب میگذارد تا
بینامتن را تشخیص دهد .در اين نوع بینامتنیّت ،تنها مخاطبانی که به متن نخست
آگاهی دارند ،میتوانند متوجة بینامتن شوند؛ کنايات ،اشارات و تلمیحات ،مواردی از
بینامتنیّت ضمنی است (نامورمطلق.)33 :1332 ،
 .1-4بینامتنیّت صریح در تغزلها

حضور مقدمات قصايد عربی در تغزلهای فارسی گاه بهصورت صريح است؛ در اين نوع از
مقدمات ،ساختار تغزل قصیدة فارسی بهصراحت مبین ساختار قصیدة عربی است.
ساختار قصیدة عرب در دوران جاهلی مبتنی بر واقعیت اجتماعی زندگی اعراب و حاصل
گرهخوردن تجربههای زندگی باديهنشینی با مفاهیم جاهلی است .نظام قصیدة جاهلی
به اين شکل است که سراينده در آغاز ستايش ممدوح ،بر خرابههای ديار و اطالل گذر
میکند يا قصد ديدار آنجا را دارد و از سر حسرت بدانها نظر میافکند و خاطرات
عزيزی را که در آن مکان بهجاگذارده است ،با گريستن مرور میکند .دراينمیان ،از
مرکب خود و دشواریهای راه سخن میگويد؛ آنگاه به «بیتالقصید» میرسد و سخن
خود را به ستايش ممدوح گره میزند (غنیمیهالل)112 :1313 ،؛ به سخن ديگر ،در قصیدة
جاهلی میتوان پنج بخش بنیادی را برشمرد که عبارتاند از :وقوف بر اطالل و دمن و
گريستن بر آنها ،توصیف محبوب و ياد ايام خوش گذشته ،توصیف مرکب (اسب يا شتر)،
شرح سفر در بیابان و توصیف مظاهر طبیعی و مفاخره يا مدح ممدوح (يلمهها:1311 ،
« .)313معلقات» از نمونههای برجستة اين نوع از اشعار در شعر عرب است .دراينمیان،
معلقة امرؤالقیس جايگاه ويژهای دارد .اين نوع مقدمه را در شعر عرب با عنوان مقدمة
طللیه نیز نامگذاری کردهاند.
منوچهری نخستین شاعر ايرانی بود که در بازسازی مقدمة طللیه در شعر فارسی
کوشید .اين ساختار با کمترين تغییر در برخی تغزلهای منوچهری بهصراحت بیانگر
حضور ساختار قصايد جاهلی است؛ در تغزل قصیده:
فغــان از ايــــن غـــراب بین و وای او

کــــه در نــــــوا فکندمان نـــــوای او
(منوچهری)13 :1312 ،

اين ساختار بهصورت حضور عناصری چون ذکر اطالل و دمن و شِکوه از جدايی،
وصف شتر ،سفر در بیابان و توصیف مظاهر طبیعی و مدح ممدوح خودنمايی میکند .در
همین قصیده شاعر در بیتی بهصراحت به پیشمتن خود اشاره میکند:

تغزل عربی متن پنهان تغزل فارسی 3/

أما صحا بــه تــازی است و مـــن همـی

کنــــم بـــه پارســـی أما صحـــــای او
(همان)13 :

در تغزل قصايد ديگر:
شبــی گیســو فروهشتــه بـه دامـــن
اال يا خیمــگـی خیمـــه فـــروهـــل
غـرابا مزن بیشتــر ز ايـــن نعیقـــا

پالسیــن معجــــــر و قیـــرينـــه گـــرزن
(همان)32 :
که پیشـــاهنـــگ بیــرون شـــد ز منــزل
(همان)25 :
کـــه مهجـــور کــــردی مــــرا از عشیقــا
(همان)2 :

ساختار قصیدة جاهلی بهعنوان بینامتن تغزل ،ديگرباره خودنمايی میکند .در اين
تغزلها شاعر با توصیف شب بهعنوان يکی از مظاهر طبیعی ،اطالل و دمن ،هنگامة
جدايی و توصیف معشوق ،وصف اسب و شتر ،سفر در بیابان و مدح ،با کمترين دخل و
تصرف در ساختار قصیدة جاهلی ،آشنايی و تسلط خود را بر شعر عرب به رخ
میکشد .توصیف اسب و شتر و سفر در بیابان و توصیف مظاهر طبیعت را در تغزلهای
ديگری نیز میتوان مشاهده کرد 5.شاعران ديگری نیز در ادب فارسی کوشیدهاند اين
ساختار را در قصايد خود مطرح کنند که البته دراينمیان ،کوششهای منوچهری در
شمار بهترين تقلیدها قرارمیگیرد .امیرمعزی ،شاعر قرن پنجم هجری ،ازجملة اين
شاعران است که در برخی اشعار خود بهصراحت يادآور ساختار قصايد جاهلی است .او در
محور عمودی برخی قصايد خود ،مقدمة طللیه را بهنمايشمیگذارد؛ برای نمونه در
قصیدة ذيل:
ای ساربان منزل مکن جــز در ديار يار مـن

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

امیرمعزی با عنايت به مقدمة طللیه ،با توقف بر اطالل و آثار ويران خانة معشوق،
قصیدة خود را آغاز میکند و پس از ذکر بیقراری خود در فراق يار ،مرکب خود و شرح
گذار از بیابان مخوف را توصیف میکند و در پايان ،سخنش را به مدح ممدوح گره
میزند .امیرمعزی در برخی ديگر از قصايد خود نیز با اندکی تفاوت ،بخشهايی از همین
ساختار را ترسیم میکند 2.در اين نوع از قصايد ،شاعر بهصراحت قصد دارد از پیشمتن
خود تقلید کند و مطالب مطرحشده در تغزل نیز مؤيد اين ادعاست .ضمن اينکه
اطالعات ديگری که شاعر در بخشهای ديگر اشعار خود دربارة آشنايی با شعر و شاعران
عرب و مطالعة آثار آنان ارائه میدهد ،صحت اين ادعا را تأيید میکند.
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حضور مقدمة طللیه در تغزل فارسی ،بهعبارتی همان حضور متن «الف» در متن
«ب» است که در بینامتنیّت ژنت مطرح میشود؛ بهعبارتديگر ،مقدمة طللیه را میتوان
بینامتن آن دسته از تغزل های فارسی دانست که با آگاهی از اين نوع مقدمه ،قصد دارند
آن را بازآفرينی کنند .حضور صريح مضامین مقدمة قصايد جاهلی در اين تغزلها با
نشانههايی که شاعر در متن تغزل ارائه میدهد ،همخوانی دارد؛ برای نمونه ،در اين
تغزلها يا شاعر بهصراحت بیتی را به زبان عربی میآورد يا از واژگان عربی ،بهويژه در
جايگاه قافیه استفاده میکند.
 .2-4بینامتنیّت ضمنی در تغزلها

عالوه بر حضور صريح موضوعات مطرحشده در قصايد عربی ،گاه شاعر بهطور ضمنی با
طرح اشاراتی ،به بینامتن خود ارجاع میدهد .نمونة اين مورد در شعر فارسی بسیار
است .در تغزلها نیز به نمونههايی از اين موارد در موضوعات مختلفی چون توصیف
طبیعت ،عشق و شراب برمیخوريم .در ذيل به ذکر برخی از اين نمونهها میپردازيم.
در موضوع شراب در شعر رودکی با ابیاتی مواجه میشويم که نشانگر تأثیرپذيری او
از پیشمتن اشعار عرب در زمینة شراب است .دراينمیان ،تأثیرپذيری از شعر ابونؤاس
بیشتر است؛ 1برای مثال ،رودکی در توصیف درخشندگی شراب آن را به چشمة
خورشید تشبیه میکند .ابونؤاس نیز در بیتی از توصیفات خود دربارة شراب ،از
درخشندگی باده و تشبیه آن به خورشید ياد میکند .بهنظرمیرسد رودکی با نگاهی به
پیشمتن خود اين بیت را سروده است:
خورشید را ببینی تابان
(رودکی)31 :1313 ،

آن گه اگر نیم شب درش بگشايی

چشمه

فجاءت بهـــا کالشمس يحکی شُعائها

شعـاعالثــريـا فـی الـزجـاج لهــا حسنـا
(ابونؤاس ،1131 ،ج )022 :0

3

حضور بینامتن اشعار ابونؤاس دربارة شراب ،در ديگر ابیات رودکی نیز هويداست؛
ازجمله در ابیاتی که در قصیدة «مادر می» مجلس باده را توصیف میکند .بهنظرمیرسد
رودکی در اين توصیفات از اشعار ابونؤاس که در ترسیم مجلس بادهخواران گفته ،تأثیر
پذيرفته است .رودکی در اشاره به کهنگی شراب ،به مدّتزمانی که می در خم پنهان
است ،اشاره میکند .از نظر او شرابی کهنه است که پنجاه جامه را کهنه کرده باشد.
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آخـــر کارام گیـــرد و نچخــد تیــز

درش کنـــد استــوار مـــرد نگهبان

هم بــــه خــم انـــدر گدازد چونیـــن

تا بـــه گـــه نوبهار و نیمه نیسان

با مـی چونین کــــه سالخورده بود چند

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

مـــــازال يجـــلــــوها تقـــادمــــهـا

1

حتــــی غدت روحــــا بالجسم
(ابونؤاس :1131 ،ج )301 ،0

ابونؤاس نیز ديرينگی شراب را ماية صفا و رقّت آن میداند و گاه در بیان قدمت آن،
آن را متعلق به زمان آدم و نوح میداند و اينچنین میسرايد:
اسقنیهـــــا سالفــــــــــه

12

سبقــتخلــــــقآدمــــــــا
(همان)315 :

منوچهری دربارة شراب گاه به مفاهیمی اشاره میکند که پیش از او ،ابونؤاس به آنها
پرداخته است؛ برای مثال ،وی باور خود را در باب شراب اينگونه بیان میکند:
غـــالم و جــــام مـــی را دوست دارم

نــــه جــــای طعنــه و جای مالم است

همـــی دانم که اين هــــر دو حرامند

ولیکــن اين خوشــیها در حـــرام است
(منوچهری)10 :1312 ،

پیش از او ابونؤاس همین مضمون را اينچنین بیان کرده است.
فخـــذهــا إن أردت لـــذيــذ عیــش

و ال تعـــدل خلیلــــی بالمـــــدام

و إن قالـــوا حــــرامٌ فقــل حـــــرام

11

ولکــــن اللــــذاذة فـــــی الحــــرام
( ،1131ج )301 :0

دربارة بوی خوش شراب و تشبیه آن به مواد معطر و همچنین رنگ شراب و تشبیه
آن به سنگهای قیمتی مانند عقیق نیز حضور پیشمتن قصايد عرب را در تغزلهای
شاعران فارسی میبینیم .رودکی اشاراتی در اشعار خود به اين موضوع دارد .منوچهری
نیز در پارهای تغزلها اشاراتی دارد که نشان میدهد او نیز با شعر شاعرانی چون ابونؤاس
در زمینة خمريه آشنايی داشته و از آن متأثر بوده است؛ برای نمونه منوچهری در بیت
زير به بوی خوش خُم شراب و تحتتأثیر قرارگرفتن از بوی آن اشاره میکند.
همـــی بـــوی مشک آمــدش از دهـان

چـــو بــــوی بخـــور آيـــــد از مجمــری
()102: 1312

ابونؤاس نیز در ابیاتی به بوی خوش شراب اشاره دارد؛ ازجمله در بیت زير اشاره
میکند که بوی خوش شراب پیش از چشیدن ،دماغ را متأثر میکند:
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کأس مـــن الــراح العتیــــق بريـحـها

10

قبـــلالمـذاقـــةفـــــی الـــرؤوس تســور
( :1131ج )311 ،1

اشارات منوچهری دربارة شراب مؤيد اين است که او مستقیم و غیرمستقیم از
خمريههای ابونؤاس (شاعر عرب) تأثیر پذيرفته است .در مورد تمايل منوچهری به ادب
عربی اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که دوران جوانی وی در دامغان تحت حکومت
آلبويه و وزيرانی چون صاحب بن عباد سپری شده است که التفات ويژهای به ادب عربی
داشتند (زرين کوب .)55 :1320 ،در زمینة مضامین مرتبط با شراب ،منوچهری نهتنها از
ابونؤاس ،بلکه از شاعرانی چون میمون بن أعشی ،ابومحجن ثقفی و ابنمعتز نیز تأثیر
پذيرفته است .اثرگذاری اين متن پنهان در تغزلهای منوچهری تا بدانجاست که گاه
سرودة او ترجمهگونهای از شعر عرب بهنظرمیرسد؛ برای مثال ،منوچهری در تغزل
قصیدهای با مطلعِ
ای باده فدای تو همــه جان و تـــن مـــن

کــز بیخ بکنـدی ز دل مـــن حـــزن مـــــن
()13 :1312

از رفیقان خود میخواهد که پس مرگ ،او را با باده غسل دهند و از برگ رز سبز برای
وی کفن سازند ،حال آنکه ابومحجن ثقفی پیش از او همین مضمون را در شعر خود
آورده است 13.در ابیات منوچهری حضور عناصری در متن اشعار ،بهصورت ضمنی به
بینامتن خود ارجاع میدهد.
در موضوع طبیعت نیز گاه اشاراتی ضمنی در تغزلهای شاعران ديده میشود که
نشانگر تأثیرپذيری از پیشمتن اشعار عرب است .اين اشارات گاه بهصورت کاربرد يک
واژه يا مضمون خودنمايی میکند؛ برای مثال ،منوچهری در توصیفهای خود از طبیعت
به توصیفات ابنمعتز و ابنرومی نظر داشته است .او بهعنوان نمونه در توصیف گل
نرگس تصاويری ارائه میدهد که بهنظرمیرسد از توصیفات دو شاعر مذکور در باب
نرگس بهره برده است .منوچهری در بیت زير ،گل نرگس را به چشم تشبیه کرده است،
درحالیکه پیش از او ابنمعتز همین مضمون را به تصوير کشیده است:
نرگس چون دلبری است سرش همـه چشم
النــــرجـــــــس الغـــــضّ عیــونــــه

سرو چـو معشوقهای است تنش همه قد
(همان )00:
10
حـــدقٌ بـــالهـــدبٍوال أشفـــــــار
(ابنمعتز)351: 1115 ،
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در بیتی ديگر منوچهری در توصیف گل نرگس تصاويری ارائه میدهد که متناسب
با تصوير ابنرومی از نرگس است و بهنظرمیرسد بینامتن منوچهری در اين توصیف بوده
است:
نرگس تازه چو چاه ذقنــــــی شد به مثل
چون که زرين قدحی در کف سیمین صنمی

گر بود چاه ز دينار و ز نقره ذقنا
يا درخشنده چراغی به میان پرنا
(منوچهری)1 :1312 ،

و إذا تحلّــــــت الـأرض بـــالنّــــــــــر

15

جــــسبــاهــتبـــه نجــــوم السمـــاء
(ابنرومی ،1113 ،ج )111 :1

حیوانات از جمله مظاهر طبیعت هستند که در توصیفات شاعران نقش ويژهای دارند.
شاعر با توجه به محیط پیرامون خود به حیوانات خاصی در شعرش اشاره میکند .شاعر
بیابان نشین عرب به توصیف حیوانات بیابان و اسب و شتر میپردازد و شاعر شهرنشین
به پرندگان و  ...اشاره میکند .در شعر فارسی گاه به تأسی از شعر جاهلی ،حیوانی چون
شتر توصیف میشود که نمونة آن را در قصايدی میبینیم که پیشازاين از منوچهری و
امیرمعزی ذکر کرديم.گاهی نیز اسب که متناسب با محیط زندگی شاعر است توصیف
میشود .در ابیات زير منوچهری در توصیف اسب بهگونهای عمل میکند که پیش از او
امرؤالقیس ،شاعر جاهلی ،در مُعلَّقة معروف خود بدان اشاره داشته است:
همچنان سنگی که سیل آن را بگرداند زکوه

گاه زانسو گاه زينسو گه فراز و گاه باز
(منوچهری)53 :1312 ،

مکـــرٍ مفـــــرٍ مقبــــــلٍ مدبــــرٍ معـــاً

12

کجلمـــود صخــــرٍحطّـهالسیل من عل
(امرؤالقیس)111 : 1005 ،

در نمونههای مذکور همانگونه که مالحظه شد ،حضور يک عنصر مشترک در دو
متن ،رابطة بینامتنی میان آن دو را تأيید میکند .باتوجهبه رابطة زمانی ،زبانی و
فرهنگی بین دو ملت ايران و عرب ،تأثیرپذيری شاعران ايرانی از پیشمتن قصايد عربی
غیرممکن نیست .درعینحال ،حضور پیشمتن قصايد عربی در تغزلهای فارسی عمدتاً
به شیوة ضمنی است.
 .1بیشمتنیّت و تغزل
آنچه در بیشمتنیّت در نسبت با بینامتنیّت مطرح میشود ،تأثیر گستردهتر و عمیقتری
است که نشانگر تأثیر کلی و الهامبخشیِ کلی است .ژنت در کتاب الواح بازنوشتنی در
تعريف بیشمتنیّت مینويسد :هر رابطهای است که متن «ب» ( )Hhypertextرا با متن
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پیشین «الف» ( )Ohypotextپیوند زند؛ چنانکه اين پیوند از نوع تفسیری نباشد (:1111

 .)5بیشمتن ،متنی است که در جريان فرآيندی دگرگونکننده ،از يک متن پیشین
شکل گرفته باشد؛ بهعبارتديگر ،حضور يک متن در متن ديگر بهگونهای است که بدون
اين حضور ،خلق متن دوم غیرممکن است .اساس بیشمتنیّت بر «برگرفتگی» است؛
برگرفتگی در اينجا رابطهای است هدفمند که نقش مهمی در شکلگیری بیشمتن ايفا
میکند .رابطة برگرفتگی خود به دو دستة همانگونگی ( )Imitationوتراگونگی
( )Transformationتقسیممیشود (نامورمطلق.)15 :1332 ،
 .1-1همانگونگی در تغزلها

همانگونگی يا تقلید ،يکی از رابطههايی است که میتواند بین بیشمتن و پیشمتن
برقرارشود .در تقلید ،نیّت مؤلفِ بیشمتن ،حفظ پیشمتن در وضعیت جديد است؛ البته
در اينجا منظور از تقلید ،تقلید محض نیست؛ چراکه هر تقلیدی با دگرگونی و هر
دگرگونگی با تقلید همراه است (همان.)12 :
حضور پیشمتن شعر عربی در بیشمتن تغزلهای فارسی بهگونهای است که بدون
اين حضور ،فرجام قصیدة فارسی مبهم بهنظرمیرسد .شاعر فارسیزبان در بحث محتوا و
درونماية تغزلها بدونشک متأثر از پیشمتن شعر عربی بوده است .او در آغاز سرايش
شعر عروضی به زبان فارسی دری ،تنها الگوی خويش را شعر عرب ديده است و لذا کامالً
طبیعی است که در تغزل به سخنانی پرداخته که پیش از او در پیشمتن شعر عرب
سابقهای طوالنی داشته است.
باتوجهبه اينکه نخستین شعرهای فارسی با رويکرد مداحی و تمجید پای به عرصة
وجود نهاده ،طبیعی است که از قالبی پیروی کند که پیشتر در اين زمینه تجربهای
ديرين داشته است  .قصیده تنها قالب شعری بود که از عصر پیش از اسالم معهود عربها
بود؛ قالبی که به رغم تغییرات مختلف ،ساختار اصلی خود را حفظ کرده بود (دودپوتا،
 .)53 :1330قصیده قالبی بود که از آن در جهت مدح و ستايش استفاده میکردند ،حتی
در نخستین شعرهای عربی نیز رگههای مدح يافت میشود .بعدها شاعرانی چون نابغه
ذبیانی ،أعشی ،امیة بن ابیالصلت و  ...شعر را بهسوی تکسب و مديحه سوق دادند (همان:
 .)32شعر فارسی از همان آغاز ،به دربار پادشاهان وابسته بود؛ ازاينرو ،شاعران فارسی
زبان قالب قصیده را برگزيدند که قابلیّت الزم را برای مداحی داشت (الکک.)02 :1132،
محتوای تغزلها با رويکرد به پیشمتن شعر عربی ،تنها محدود به موضوعاتی شد که
پیشتر شاعران عرب در آن زمینه قلمفرسايی کرده بودند .اين موضوعات عمدتاً برگرفته
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از محیط زندگی اعراب بود .در آغازِ شعر و شاعری عرب ،مقدمات قصايد جاهلی کامالً
برخاسته از زندگی شاعر بدوی است .اين مقدمات در مرحلة نخست کامالً طبیعی بود،
امّا در مرحلة دوم تقلید و صنعتگری روی آورد؛ بنابراين ،پايههای شعر عرب ،از جهت
شکل و مضمون ،در مرحلة نخست نهاده شد و در مرحلة دوم بهسوی فنیشدن پیش
رفت (حمودی قیسی.)051 :1020 ،
در دوره جاهلیّت ،صحرا و عوامل پیرامون آن نقش مهمی در زندگی صحرانشینی
اعراب ايفا میکرد .در اين دوران همه چیز برای شاعر عرب در تابلوی صحرا ارزش و
معنی میيافت ( ادونیس .)31 :1311 ،وصف ،مهمترين ابزاری بود که در اين راه به شاعر
عرب ياری میرساند .او با ابزار توصیف ،دنیای صحرايی خود را ترسیم میکرد و شعر وی
بیانگر وصف دنیای واقعی پیرامون و عشق بود .شعر اين دوران شعری رئالیستی بود که
نگاهی ساده و طبیعی و به دور از هرگونه داللت متافیزيکی را بهنمايشمیگذاشت.
دردورههای بعد به تناسب تغییر در شیوة زندگی اعراب و شهرنشینی ،عناصر جديدی
جايگزين عناصر پیشین شد؛ ازجمله اينکه امکان لهو و خوشگذرانی بیشازگذشته
میسر بود .خشونت و سرسختی زندگی صحرانشینی رخت بربسته بود و آسايش زندگی
شهری ،انسان عربی را بیشازپیش به امور غنايی سوق میداد .از عناصر جديد اين
زندگی میتوان به خمر اشاره کرد .ضمن اينکه درآمیختگی با فرهنگهای ديگر،
افقهای تازهای را پیش روی ذهن انسان عربی گشود .طبیعت رامناشدنیِ صحرا جای
خود را به طبیعت دستساز بشری سپرد که در آن زيبايی ،عنصر اساسی بود؛ بنابراين،
توصیف گل ها و گیاهان زيبا در شعر عرب جای گیاهان بیابانی را گرفت .تجارب عاطفی
انسان عربی در اين دوران ،ناشی از عشق کنیزکان و آوازخوانان و نغمههای شیرين و
پیمانههای شراب بود و به گلها و گیاهانی که احساسات بین عاشق و معشوق را تحريک
میکرد ،توجه نشان میداد (عطوان .)121 :1021 ،بهاينترتیب ،موضوعات جديدی چون
شراب به موضوعات اساسی شعر عرب در دوران جاهلی افزوده شد.
شاعر ايرانی آنچه بهعنوان پیشمتن پیشروی خود داشت ،موضوعاتی ازايندست
بود؛ به همین جهت ،آنچه در تغزلهای فارسی بهطور عمده مطرح میشود؛ عشق،
توصیف طبیعت و اشیاء ،شراب و اندکی نیز بیان احوال است .در اين زمینه شاعر فارسی
در تغزلها از مقدمات قصايد عربی تقلید کرد و گاه شاعرانی چون منوچهری ،در برخی
قصايد ،بهطور مستقیم فضای قصیدة جاهلی را بازسازی کردند .آنچه مشخص و آشکار
است ،اين است که تغزل فارسی بهعنوان بیشمتن ،در زمینة محتوا از تغزل عربی
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بهعنوان پیشمتن تقلید کرد .مقدمات قصايد فارسی اين تقلید را بهوضوح نشان
میدهد؛ چراکه عمدة درونماية تغزلها چیزی خارج از اين محتوای تقلیدی نیست.
سیدجعفر محجوب معتقد است که همین آغازکردن قصايد با تغزل ،خود تقلید است؛
زيرا شاعر مستقیماً به مدح ممدوح نمیپردازد و سخن خود را با مقدمه آغاز میکند
( .)101 :1313اکثريّت مقدمات قصايد شاعران مطرح سبک خراسانی در دوران اوج
قصیده ،با مضمون طبیعت ،عشق و شراب بوده است.
 .2-1تراگونگی در تغزلها

متون همواره از گذر تقلید با يکديگر مرتبط نمیشوند ،بلکه گاه يک متن میتواند با
تراگونگی متن ديگر ،به خويشتن هويّت بخشد .در تراگونگی بیشمتن با تغییر و
دگرگونگی در پیشمتن ايجاد میشود .اين تغییر میتواند به شکلهای مختلف ايجاد
شود؛ ازجمله از طريق فرآيندهای حذف ،تقلیل ،تشديد ،جانشینی و  . ...آنگونه که ژنت
اشاره میکند ،بخش مهم تراگونگی در حوزة محتوا صورت میپذيرد؛ چراکه تغییرات
ايجادشده در بیشمتن تحتتأثیر عوامل مختلفی چون زاوية ديد در روايت ،تغییر ملیّت،
جنسیّت ،سن ،زبان و  ...قرارمیگیرد (نامورمطلق.)11 :1332 ،
هرچند برخی شاعران فارسی دست به تقلید صرف از مقدمات قصايد عربی زدند و
نیز محتوای تغزلها را يکسره براساس محتوای تغزل عربی بنیاد نهادند ،دراينمیان،
تغییراتی نیز در تغزلهای فارسی باتوجهبه محیط ،فرهنگ ،زبان و ...صورت دادند که
میتوان از آن به تراگونگی تعبیر کرد؛ برای مثال ،اگر در مقدمات قصايد جاهلی ،شاعر
يکسره طبیعت بیابانی ،ايستادن بر اطالل و گريستن بر آن را توصیف میکرد ،زندگی
شهرنشینی و محیط سرسبز و خرمِ غالب شاعران سبک خراسانی در دورة سامانی و
غزنوی موجب شد که در توصیف شاعران از طبیعت ،سبزی و خرمی و طراوت و نشاط
وجه غالب باشد؛ به همین جهت ،شمار تغزلها در توصیف بهار و عناصر مرتبط با آن
همچون نوروز ،باران ،ابر و ...قابلتوجه است .آنجا که خزان به تغزلها راه پیدا میکند
نیز شادی و رنگارنگی ترسیم میشود .فرخی ،منوچهری و عنصری از شاعرانی هستند
که توصیف طبیعت در شعر آنان نشان از طبیعت ايران دارد .در اين میان منوچهری
سهم عمدهای در انعکاس طبیعت در شعر فارسی دارد تاآنجاکه شفیعیکدکنی او را
شاعر طبیعت در زبان فارسی میداند ( )521 :1313و زرينکوب دربارة او میگويد:
« منوچهری را شاعر طبیعت بايد خواند ديوان او گواه اين دعوی است .کودکی او در
دامغان با آن بیابانهای فراخ و بیکران که پیرامون آن را فراگرفته است ،گذشت.
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بخشی از جوانی او نیز گويا در کنارههای دريای خزر و دامنههای البرز به سرآمد .تأثیر
اين محیط ،عشق به طبیعت را به او القا کرد» (.)03 :1320

منوچهری در پرداختن به طبیعت به جزئیات آن بیشازپیش توجه نشان میداد.
بهنظرمیرسد که او در اين مورد از شاعرانی چون ابنرومی و ابنمعتز تأثیر پذيرفته
باشد .بايد اشاره کرد که منوچهری در همان قصايدی که ساختار قصیدة جاهلی را نیز
بازسازی مینمايد ،دقیقاً از اين ساختار تقلید نمیکند ،بلکه با حذف يا جانشینی ،تنها
بخشهايی از اين ساختار را تقلید میکند.
در شعر فرخی و عنصری نیز طبیعت ،القاگر شادی و نشاط است ،امّا توجه اين دو
شاعر به موضوع عشق ،بیش از توصیف طبیعت است .پرداختن به موضوع عشق در شعر
شاعر فارسیزبان از جهات مختلف قابلتوجه است .توجه به تغزلهای عاشقانه در شعر
اين دوره ،بیانگر سیمای عشق ،عاشق و معشوق در سبک خراسانی است .شاعر در
مسئلة عشق مباحث متنوعی را مطرح میکند؛ ازجمله توصیف معشوق ،هجران ،شکوه از
معشوق ،اعتراض و تهديد معشوق ،تقاضا و طلب از معشوق ،حکايت حال عاشقی و
وصال.
نکتة مهم در اين زمینه آن است که هرچند شاعر فارسی در موضوع عشق از
پیشمتن شعر عرب متأثر میشود ،اين عشق باتوجهبه محیط جامعة عصر شاعر ،رنگی
ديگر میگیرد؛ به اين معنا که هرچند در شعر عرب عمدتاً در بحث عشق ،حضور زن
بهعنوان عنصر اساسی موردتوجه شاعران است ،در تغزل فارسی از همان آغاز ،عشق
جلوهای مذکر دارد .در تمامی توصیفات شاعران فارسی از معشوق ،بهوضوح میتوان
عشق مذکر را مشاهده کرد؛ بهعبارتديگر ،زن عنصر اساسی تغزلهای عاشقانة عرب از
زمان جاهلیّت بوده است ،امّا هیچگاه جلوهای در تغزلهای فارسی از او ديده نمیشود؛
بنابراين ،تغزل فارسی با جايگزينی عشق مذکر به جای عشق مؤنث دست به تراگونگی
در پیشمتن خود میزند.
 .6نتیجه
کشف پیشمتن و ارتباط آن با بیشمتن ،به درک عمیقتر بیشمتن منجر میشود.
شناخت روابط بین تغزلهای فارسی با قصايد عربی ،به شناخت بیشتر و بهتر ريشههای
شعر فارسی و درک ارزشمندی قالب قصیده در سبک خراسانی کمک شايانی میکند.
تغزل قصايد فارسی در دوران آغازين تحتتأثیر متن پنهان خود ،يعنی مقدمات قصايد
عربی است؛ بنابراين ،از دو ديدگاه بینامتنیّت و بیشمتنیّت با شعر عرب پیوند میيابد.
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شاعران ايرانی عمدتاً از دو منظر صريح و ضمنی با بینامتن خود ارتباط برقرارمیکنند.
در زمینة حضور بینامتنی صريح ،اطالعات مربوط به شاعر و نشانههايی که خود در
خالل اشعار بیان مینمايد ،فرض ارتباط صريح با بینامتن خود را تقويت میکند .در
زمینة حضور بینامتنی ضمنی ،موارد متعددی از حضور عناصر ارجاعدهنده به بینامتن را
میتوان در اشعار شاعران و ازجمله در تغزلها مشاهده کرد .در بیشمتنیّت رابطة دو
متن ،مبتنی بر اشتقاق و برگرفتگی است؛ بهگونهای که متن نخست زمینة پديدآمدن
متن دوم را فراهم کند؛ بنابراين ،میتوان گفت تغزلهای فارسی با مقدمات قصايد عربی
رابطة بیشمتنی برقرارمیکنند .از منظر بیشمتنیّت ،تغزل فارسی به دو گونة
همانگونگی و تراگونگی با پیشمتن خود ارتباط میيابد .در همانگونگی ،شاعر ايرانی
غالباً از محتوا و درونماية مقدمات قصايد عربی تقلید میکند و در تراگونگی با تغییراتی
در اين محتوا سعی دارد که آن را با محیط و فرهنگ جامعة خود انطباق دهد .درکل،
هرچند تغزل عربی از جهاتی پیشمتن تغزل فارسی است ،تغزلهای فارسی يکسره از
نوآوری خالی نیست .قصیده بهعنوان قالبی که در نهايت به مدح ممدوح ختم میشودو
چهبسا تأثیر عمیق در فرآيند فکری و تمدنی قوم ايرانی نداشته باشد ،تاکنون کمتر
موردتوجه بايسته قرارگرفته است ،درحالیکه دقت و واکاوی قصايد ،نوآوری ذهن خالق
ايرانی را هرچه بیشتر بهنمايشمیگذارد .شاعر ايرانی ،حتی در زمانی که به اجبار زمانه،
به مدح قدرتمندان و زورمداران روی میآورد ،از هنرنمايی دست برنمیدارد.
پینوشت
 .1هر چند وحیديان کامیار در کتاب منشأ وزن شعر فارسی ،ضمن بیان نظرات مختلف در اين خصوص ،منشأ وزن
شعر فارسی را شعر ايران پیش از اسالم می داند اما او نیز يکسره منکر تأثیرپذيری هر چند محدود از وزن شعر
عرب نمی شود .ر.ک :به منشأ وزن شعر فارسی ،تقی وحیديان کامیار.
 .0به شعرای دربار ،شعرای بالط میگفتند .نابغه ،امیه بن أبیالصلت و أعشی نمونههايی از اين شاعران هستند.
 .3ر.ک :تاج المصادر بیهقی ،منتهی االرب ،شرح قاموس ،ناظماالطبا.
 .0ر.ک :مقدمه القصیده العربیه فیالعصر الجاهلی،حسینعطوان ،بیروت :دارالجیل.1121،
 .5ازجمله در قصیدههايی با مطلع :ای نهاده برمیان فرق جان خويشتن /به نام خداوند يزدان اعلی
(منوچهری.)11،130 :1312،
 .2بهعنوان نمونه در قصايدی با مطلع :طال اللیالی بعدکم وابیض عینی من بکا  /به فال فرخ و عزم درست و رای
صواب/چو آتش فلکی شد نهفته زير حجاب /آمد گه وداع چو تاريک شد هوا /نیز شاعر به توصیف مظاهر طبیعت
همچون شب ،بیابان و توصیف مرکب خود میپردازد (معزی.)50،51،55،35: 1320،
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 .1سخن از شراب از دورة جاهلیّت در شعر عرب ظهور کرد .عرب جاهلی بادهگساری را ماية افتخار خود
میدانست .در دوران جاهلیّت أعشی امام اين فن بود و پس از او عدی بن زيد العبادی و عمرو بن کلثوم و طرفه بن
العبد .بعد از جاهلیّت ،بهرغم تحريم شراب ،ابومحجن ثقفی ،يزيد بن معاويه ،ولید بن يزيد ،أخطل تغلبی و
صريعالغوانی به وصف آن پرداختند (الحاوی.)11 :1122 ،
 .3شرابی آورد که همچون خورشیدی در جام زيبايی میدرخشید و پرتو آن يادآور پرتو ثريّا بود.
 .1پیوسته ديرينگی شراب آن را جال میدهد تاآنجاکه گويی روحی بدون جسم است.
 .12مرا از آن شرابی بنوشان که پیش از خلقت آدم بوده است.
 .11اگر خوشی و سرمستی شیرين را میطلبی ،شراب را درياب و در آن میانهروی مکن .اگر گفتند حرام است،
بگو آری حرام است ،لیکن لذّت در امور حرام است.
 .10جامی از شراب سرخرنگ که بوی خوش آن پیش از چشیدن در دِماغ روان میشود.
تروی عظامی بعد موتی عروقها
 .13اذا متّ فادفنی الی خلل کرمه
اخاف اذ امـــــت ان ال اذوقـها (دودپوتا)133 :1330 ،
و ال تدفننّی فی الفاله فانّنــی
 .10نرگس تازه ،گويی چشمی است که هیچ مژه و پلکی ندارد.
 .15چون نرگس بر زمین میرويد ،ستارگان آسمان از او نور میگیرند.
 .12حمله میکند و میگريزد ،روی میآورد و پشت می کند و چون سنگ صخره است که سیل آن را از بلندی
پرتاب کرده باشد .پهلوهای او چون آهو و ساقهای او چون شترمرغ است و چون گرگ میدود و چون بچّة روباه
میجهد.
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