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Abstract
Living in desert and not being permanently settled in one place have been the poetic
features of the pagan Arab poets, especially Imro al-Qais; The factor that has caused
this movement and dynamism to be considered as a dominant element in their
poetry, so that there has always been a kind of metamorphosis in their poetry along
with the passage of time. In Imro al-Qais’s Muallaqa, which is considered to be the
foremost of ignorant poetry, parallel movement occurs in his poetry and becomes an
effective element in the pictorial structures of the poem and also an important factor
in its advancement, so that it can be claimed this dynamic element is the most
important mortar of the coherence and continuity in his components of Muallaqa.
An element that is born of the poet's realistic approach and his sensory view of
nature and the result of his life balanced with the world around him. An inwardoutward movement that originates from his inner feelings, gradually expands it into
his out world, and finally connects the pulse of his romances to the paradigm shift of
nature in the final images of the poem. In this way, the images of movement become
an important and prominent element in the literary image of Imro al-Qais's poet. The
present study, which has been done in a descriptive-analytical manner and with the
aim of creating a new look at illustration in the Imro al-Qais’s Muallaqa, seeks to
answer the question of what structures provided dynamic images in his poetry and
how these structures achieve a general picture of movement and life were they
effective in this poem? This study shows that the image of motion in the Imro alQais’s Muallaqa is the result of the active presence of static and dynamic structures
such as linguistic, rhetorical narrative components and also effective elements of
time and place that referred to as structures images or pictorial structures. Structures
that sometimes independently and sometimes in interaction with each other have
made the general image of movement in his poetry stand out.

Keywords: Illustration, Visual Interaction, Dynamic Illustrators, Static Illustrators,
Imro al-Qais’s Muallaqa.
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چکیده
زندگی در بادیه و عدم استقرار دائم در یک مکان از ویژگیهای شعری شاعران عرب جاهلی ،بهویژه امرؤالقیس بوده
است؛ عاملی که سبب شده تا این حرکت و پویایی بهعنوان عنصری غالب در شعر آنان به شمار آید ،بهطوریکه
همواره نوعی دگردیسی در شعر آنان همپای گذر زمان و گردش روزگار وجود داشته است .در معلقۀ امرؤالقیس نیز که
سرآمد شعر جاهلی به شمار میرود ،حرکت به موازات ایام در شعرش رخ مینماید و عنصری مؤثر در سازههای
تصویری شعر و نیز عاملی مهم در پیشبرد آن میگردد تا جایی که میتوان ادعا کرد مهمترین مالط انسجام و
پیوستگی اجزاء معلقۀ او همین عنصر پویایی است .عنصری که زاییده رویکرد واقعگرایانۀ شاعر و نگاه حسی او به
طبیعت و حاصل سیر متوازن زندگی او با جهان پیرامون اوست .حرکتی از درون به بیرون که خط سیر پویایی را از
عواطف و احساسات درونی او پی گرفته ،آن را در جهان بیرونی او بهتدریج وسعت میبخشد و در نهایت نبض
احساس او را در عاشقانههایش به پویش سهمگین طبیعت در تصاویر پایانی قصیده پیوند میزند .بدین ترتیب
تصاویر حرکت ،عنصری مهم و برجسته در سیمای ادبی شعر امرؤالقیس میگردد .پژوهش حاضر که به شیوۀ
ِ

توصیفی ـ تحلیلی و با هدف ایجاد نگاهی تازه به تصویرگری در معلقۀ امرؤ القیس انجام گردیده در پی پاسخ به این
پرسش است که تصاویر پویایی در معلقۀ او از چه سازههایی فراهم آمده و این سازهها چگونه در دستیابی به تصویر
تصویر حرکت در معلقۀ امرؤالقیس
کلی حرکت و حیات در این قصیده مؤثر بودهاند؟ این بررسی نشان میدهد که
ِ

حاصل حضور فعال سازههای ایستا و پویایی چون انواع سازههای زبانی ،بالغی ،مؤلفههای روایی و نیز عناصر موثر
زمان و مکان است که در این گفتار با عنوان تصویرسازه یا سازههای تصویری معرفی میشوند .سازههایی که گاه
مستقل و گاه در تعامل با یکدیگر موجب برجستگی سیمای کلی حرکت در شعر او شده است.
واژههای کلیدی :تصویرگری ،تعامل تصویری ،تصویرسازههای پویا ،تصویرسازههای ایستا ،معلقه امرؤالقیس.
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 .1مقدمه
تصویر ،یکی از معیارهای ارزیابی زیبایی در ادبیات است که در میان ناقدان معاصر برجسته شده
است .پژوهش حاضر ضمن ارائۀ نگاهی نو به تصویرگری در «معلقه»ی امرؤالقیس درصدد تبیین
این مسئله است که یکی از مهمترین وجوه تصویرگری در این قصیده ،حرکت و پویایی مبتنی بر
عوامل پویا و ایستاست که گاه این پویایی از تقابل و تعامل این عوامل در دل تصویرهای ایستای او
زاده میشود .عناصر ساختاری این تصاویر مجموعهای از سازههای زبانی و بالغی است که در دو
محور افقی و عمودی شعر او با یکدیگر مرتبط شدهاند و چون زنجیرهای به هم پیوسته از معنی و
صورت ،شعر را در جهت مقصود شاعر پیش میبرند .قابل ذکر است که توزیع عناصر پویا و ایستا
در بخشهای مختلف معلقه یکسان نیست؛ از اینرو توجه به سازههای غالب در هر بخش ،پایۀ
تقسیمبندی مطالب بوده است .این سازهها انواع مختلفی چون سازههای واژگانی ،توصیفی،
نحوی ،بالغی و تکنیکهای روایی دارند که بررسی نقش و جایگاه آنها در تصویرگری معلقه،
میتواند داللتهای معنایی تازهای را در کشف الیههای پنهان شعر جاهلی ایجاد و اهمیت بررسی
تصویر را در مطالعات ادبی کهن تبیین کند.
پژوهش حاضر که به شیوۀ توصیفی– تحلیلی انجام شده ،درصدد پاسخ به این پرسش است که
تصاویر پویایی و حرکت در معلقه امرؤالقیس از چه سازههایی فراهم آمده و این سازهها چگونه در
دستیابی به تصویر کلی حرکت و حیات در این قصیده مؤثر افتادهاند؟
در باب معلقۀ امرؤالقیس بهجهت جایگاه ویژهای که در ادبیات عربی دارد ،پژوهشهای
بسیاری بهصورت مستقل یا با رویکرد تطبیقی در هر دو زبان فارسی و عربی انجام شده است؛ از
جمله پیشگر در مقالۀ «بررسی فن تشبیه در معلقه امرؤالقیس» ( )1390که به تشبیهات او پرداخته
است .نیز پشتدار و شکردست در مقالۀ «صور خیال در معلقه امرؤالقیس» ( )1396که به بررسی
نسبت تصاویر مجازی و زبانی در معلقه پرداخته است ،و مقالۀ محسنینیا و حجت با عنوان
«طبیعت و عناصر آن در شعر امرؤالقیس» ( )1387که عناصر طبیعت را در تشبیهات او بررسی
کرده است.
در هیچکدام از این مطالعات ،از منظر مورد توجه در پژوهش حاضر به معلقه نگریسته نشده
است .از مقاالت مرتبط با موضوع به زبان عربی نیز میتوان به مقالۀ «الحیز المتحرک فی شعر
امرئ القیس و عمر بن أبی ربیعة دراسة داللیة في تشکیل الصور الفنیة» از کنیهل و حداد ()2011

اشاره کرد .این مقاله گرچه مباحث مفیدی در بحث تصاویر حرکتی دارد ،اما به تصاویر ایستا
نمیپردازد و نیز به تعامل تصویر پویا و ایستا در شکل گیری تصویر مؤثر توجه ندارد .از سویی
هدف آن ،مقایسۀ تصاویر حرکتی میان شعر دو شاعر است که با مقالۀ حاضر متفاوت است.
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 .2مفهوم تصویر
«تصویر» ( )Imageیا «الصورة» واژه ای است که امروزه در نقد ادبی بیش از گذشته به آن توجه
میشود .تصویر ،صورتی پرداخته از ادراکات ذهنی ادیب از اشیاء و محیط پیرامونش است که در
اثر او مجال ظهور یافته و قابل انتقال به مخاطب است .به عبارتی تصویر ،حاصل تخیل شاعر است
ِ
که در شعر او انعکاس مییابد .در واقع مخاطب از طریق تصویرسازیهای شاعر ،پسزمینۀ ذهنی
او ا ز اشیا و عکس ذهنی او را در مواجهه با موضوعات گوناگون دریافت میکند .ایجاد تصاویر
شعری به شیوههای گوناگون و با اسباب مختلفی انجام میشود .ناقدان ادبی قدیم شاخصهایی
چون وزن و قافیه را زمینهساز ظهور شعر میدانستند و به تصویر در ساختار شعر اهمیت نمیدادند.
آنها همچنین اغلب تصویر را حاصل کاربرد سازههای صور خیال چون تشبیه ،استعاره و مجاز
میدانستند .با دگرگونی رویکردهای صاحبنظر ِان عرصۀ نقد ادبی معاصر و ظهور مکاتب ادبی،

شاخصهای کهن به تدریج جای خود را به عوامل دیگری در باب ادبیت شعر بخشید و در این
میان ،تصو یر جایگاهی ویژه پیدا کرد .چنانکه امروزه تصویر ،گذشته از عناصر بالغی ،میتواند از
عناصر دیگری چون سازههای توصیفی زبان ،ویژگیهای آوایی و موسیقایی ،تکنیکهای روایی و
برخی ویژگیهای صرفی و نحوی برخوردار باشد؛ بهطوری که «برخی آن را معادل شکلهای
مجازی زبان و صور خیال می دانند و برخی نیز که بیشتر در میان نواندیشان معاصر قرار دارند،
تصویر را شامل هرگونه تصرف خیالی در زبان میدانند» (فتوحی .)45-41 :1386 ،قدیمیترین تعریف
دربارۀ تصویر یا الصورة از جاحظ است؛ او شعر را نوعی از تصویر میداند ( .)67/3 :1424قدامة
بن جعفر تصویر را معادل شکل و ظاهر گرفته است ( .)4 :1302از نظر جرجانی تصویر حاصل
تعامل میان لفظ و معناست و « هرگونه تغییری در الفاظ موجب تغییر تصویر و به عبارتی تغییر در
معنا میشود» ( .)373 :1404شفیعی کدکنی تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و
کوششهای او را برای برقراری نسبت میان این دو ،خیال یا تصویر مینامد و آن را عنصر معنوی
شعر در همۀ زبانها و همۀ ادوار میخواند ( )2 :1398که اغلب با زمینهای عاطفی همراه است
(همان .)17 :مادۀ اصلی اثر ادبی تخیل است (فضیلت .)1 :1390،از نظر کالریچ که تخیل را به اولیه و
ثانویه تقسیم می کند ،تخیل ثانویه همان تصویر است که شاعر برای هماهنگی در معنی و اجتماع
در اضداد آن را به صورتی خودآگاه به کار میگیرد (دیچز)179 :1388،؛ و نیز «کوششی از جانب ذهن
خالق شاعر است تا میان اجزاء طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریند» (داد )122 :1380،و «برای
برانگیختن کنش خالقانۀ تولید ادبی به کار میرود » (استاک ول.)302 :1393 ،
تصویرگرایی را میتوان شروع شعر مدرن نامید (مقدادی .)168 :1393 ،به عبارتی «شعر جدید،
شعر تصویر است» (براهنی .)76 :1340،یکی دیگر از مباحث مورد توجه در نقد جدید در باب
تصویر ،اصطالح «تصویر زبانی» است در برابر شعر مبتنی بر صور خیال «که از رهگذر کاربرد
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قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل میشود» (فتوحی .)47 :1386 ،زرقانی نیز در بحث از
نظام تصویرگری ،اصطالح «شعر بیتصویر» را بهکار میبرد (← زرقانی« )37 :1394 ،در نقد جدید،
تصویر بر کل زبان مجازی اطالق میشود؛ یعنی آن بخش از کارکردهای خالقه و هنری زبان که از
رهگذر مقدمات خیال در زبان عادی به وجود میآید» (فتوحی .)41 :1386 ،سعید الورقي تجربۀ
شعری را در اساس ،تجربهای زبانی میداند و تصویر شعری را با همۀ سازهها و ابعادش بخشی از
زبان شعر به شمار میآورد ( .)5 :1984در نقد نو و بهویژه در آراء کسانی چون یاکوبسن ،بر واژگان
بهعنوان سازندگان شعر تأکید شده است (احمدی )332 :1396،که در کنار تصویر ،موسیقی و شکل
از تکنیکهای شعر به شمار میرود (شفیعی کدکنی .)19 :1380،از این دیدگاه هر شعر «دربردارندۀ
مجموعهای از تمهیدات واجی ،واژگانی ،تصویری و سازههای صناعتی است که آن را از متن غیر
هنری متمایز میکند» (زرقانی.)34 :1394 ،

 .3پویایی در شعر امرؤالقیس
امرؤالقیس از شاعران طبقۀ اول جاهلی و معلقۀ او از مشهورترین و بدیعترین اشعار پیشین عرب
است .برخی آن را زائیدۀ عشق او به دختر عمویش عنیزه و حرص او به شکار و شب و انگیزهاش را

در سرودن آن ،روز «دارة جلجل» 1میدانند (الفاخوري 82 :1383 ،و المصطاوي.)14-11 :1425 ،

معلقۀ امرؤالقیس سرشار از فراز و فرودهای عاطفی و تصاویر آن ،بازتاب حرکتی احساسی
است که گاه شعر او را در مسیر هیجان و حرکتی شدید قرار میدهد و گاه آن را آرام و بیحرکت
میسازد .آنچه مسلم است ،این است که شاعر درصدد بیان دقیق ادراکات حسی خود از جهان
پیرامونش است؛ لذا هرگاه توصیفات محسوس را راهگشای بیان احساس خود نمیبیند ،به جانب
صور خیال ،بهو یژه تشبیه میرود .در تشبیه نیز «نگاهی گذرا و کوتاه به اشیاء دارد و گاه بعدی را
پنهان و مبهم رها میکند» (المصطاوي .)12 :1425 ،او بهندرت از استعاره نیز استفاده میکند؛ چون
در بیان احساس درونیاش به عنیزه ،از استعاره بهره میگیرد تا الیههای درونی احساسش را با
صنعتی عمیقتر از تشبیه بیان کند.
این قصیده مجموعهای از قطعههای مجزاست که در پیوند با یکدیگر ،تصویری از زندگی او
شده است« .تصاویر به محیطی قابل زیست احتیاج دارند تا قوام یافته و به زندگی ادامه دهند»
(براهنی)85 :1340 ،؛ در این محیط «هریک از تصاویر تأثیر جداگانۀ خود را خواهد گذاشت [و]
همگی به شکل یک واحد کامل ،ذهن خواننده را تسخیر خواهند کرد» (همان .)86 :بر این اساس،
میتوان گفت پویایی و ایستایی موجود در تصاویر امروالقیس ،بازتاب محیط زیستی اوست.
شعر جاهلی شعری واقعگراست و شاید همین موضوع ،آن را مستعد میسازد تا تصاویر واقعی را
از دل واژگان سازندۀ آن بیرون بکشیم .واقعگرایی شاعر و نگاه حسی او به جهان پیرامون و نیز توازن

 /134تعامل تصویرسازههای پویا و ایستا در پویایی تصاویر معلقه امروالقیس

و توازی مداوم او با طبیعت ،موجب احساس نبض پویایی و حیات طبیعی در رگهای شعر او شده
است.
در پس همۀ تصاویر پراکنده در شعر امرؤالقیس ،سیمای تصویری کلی را میتوان یافت؛ این
تصویر کلی همان گذرابودن زمان است که شاعر را همراه با رویدادها به حرکت درمیآورد و بازتاب
آن بهصورت حرکتی همواره ،در سراسر قصیدۀ او جریان مییابد و میتواند همان درونمایۀ مسلطی
باشد که در هر اثر هنری غالب است و «نگرش» خوانده شده است (فتوحی .)76 :1386 ،امرؤالقیس
شاعر جاهلی است و شعرش با طبیعت بادیه در پیوندی ناگسستنی است .شاعر جاهلی هیچگاه
بدون مرکب (شتر یا اسب) نیست و مرکب ،یعنی حرکت؛ بنابراین ،حرکت و پویایی ،عنصر جداناشدنی
تصویرگریهای شاعر است .این حرکت و پویایی در سراسر قصیدۀ او به چشم میخورد ،حتی در
لفظ آغازین آن (قفا) که بهظاهر بر ایستایی داللت دارد ،ولی مطابق متضاد خود ،یعنی حرکت را
تداعی میکند .عزالدین اسماعیل این تعامل تصویری-حرکتی را «ترکیبی عقلی-عاطفی میداند که
در فکر و احساس و در وحدت عاطفی با هم جمع میشوند» (.)134 :1966

 .4سازههای تصویری معلقه
تعامل سازههای پویا و ایستا در معلقه در نهایت به حرکتی مستمر در قصیده میانجامد؛ بنابراین،
میتوان این سازهها را در سه محور ایستا ،پویا و تعاملی بررسی کرد.
 .1-4تصویرسازههای ایستا

سازههای تصویری ایستا در کاربرد تقابلی و طباقگونۀ خود با سازههای حرکتی ،عناصری مهم در
برجستهسازی حیات و حرکت در معلقهاند؛ مهمترین این سازهها عبارتاند از :تصویرسازههای
زبانی در انواعی از عناصر صرفی و نحوی ،واژگان تصویری ،عناصر بالغی و نیز سازههای مکانی
که گاه بهصورت تعاملی و گاه مستقل به ترسیم تصویر حرکت و پویایی در معلقه میپردازند.
 .1-1-4سازههای زبانی-بالغی

یکی از تصاویر ایستا در بخش آغازین قصیده ،تصویر توقف بر اطالل است که در الیۀ پنهان آن
تصویر ایستایی از عواطف اندوهبار شاعر وجود دارد؛ اندوهی که از رخداد کوچ معشوق ،در جان
شاعر حاصل شده است:
در اینجا فعل «قفا» ایستادنی در زمان و مکان و توقفی از سر ارادۀ شاعر است که شعر او را در
نقطۀ عطف توقف بر اطالل قرار میدهد که محور اصلی شعر جاهلی و در عین حال نقطۀ وحدت
شعر است .شاعر با این واژه ،برای لحظاتی زمان را در مکانی که برای او ارزشمند است ،به توقف
وامیدارد تا آثار قبیلۀ معشوق را درجای پای بادهای جنوب و شمال بجوید .کاربرد نحوی حال
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«وقوفا» در اشاره به یاران شاعر سازهای ایستاست و در همنشینی با «علي مطیهم» تداعیگر
سکونی مسبوق به حرکت است ،از سویی شاعر همچنان ایستایی و حیرت روز کوچ را با این قید
استمرار میبخشد:
یکی از برجستهترین مواضع ایستایی و سکون در قصیدۀ امرؤالقیس ،قطعۀ توصیف شب است.
از مهمترین تصویرسازههای این قطعه ،عناصر بالغی است که در تعامل با سازههای دیگر بر
داللت معنای ایستایی شب میافزاید .توصیف خیالی– عاطفی شاعر از شب ،آن را به تصویری
برجسته در سیمای کلی قصیده بدل ساخته است .شب با وجودی که پارهای از عنصر پویای زمان
محسوب میشود ،لیکن شاعر با توصیف طوالنی خود ،تصویری ایستا را از آن به نمایش میگذارد:
در اینجا شب چون امواج دریاست و این امواج بهقدری بلند است که دنبالهها یا پارههای آن،
شاعر را با انواعی از اندوه فرامیگیرد .شب و موج ،هردو ،سازههایی پویا هستند؛ اما تصویر حاصل
از همانندی آنها در تشبیه شاعر ،تصویری ایستاست .بحر که کانون امواج است ،در تعاملی پیوسته
از پویایی و ایستایی ،جلوهای از تصویر گستردۀ وقفه و سکون میشود .حتی «أرخی» نیز که
بهسبب ماهیت ،فعلی حرکتیاست ،در خدمت تصویر شب و ایستایی آن به کار رفته است .توصیف
در این بیت با سازۀ نحوی جملۀ اسمیه آغاز میشود که بر پایداری شب داللت میکند .همچنین
«و» که به معنای «رب» آمده است ،بر تکرار چنین شبهایی در زندگی شاعر تأکید دارد .حرف
جر «علی» گویای استعال و غلبه است و بر فراگیری تاریکی یا اندوه در وجود شاعر تأکید دارد.
جمعآوردن «سدول»« ،انواع» و «هموم» نیز دامنۀ این ایستایی را میگستراند .در بیت بعد شاعر
برای بیان استیال و توقف خفقانآور شب ،تصویر دیگری را به مدد عناصر تشخیص و استعاره
ترسیم میکند و با تکرار ضمیر در «له» و «صلبه» به تصویر قبلی پیوند میزند تا وسعت این
ایستایی را به تصویر بکشد:
در این تصویر ،شب در توقف و ایستایی به شتری در حال نشستن تشبیه میشود .نشستن شتر
نشان وقفهای طوالنی برای اوست .هم آیی واژگان در محور همنشینی با رعایت تقدم و تأخر در
اجزای تصویر مستعار ،سیر تدریجی آن را بهجانب سکون نشان میدهد .افعال در جمالت «تمطی
بصلبه»« ،أردف أعجازه» و «ناء بکلکل» ،افعالی تصویری -حرکتی هستند که در کنار یکدیگر
تصویر نشستن شتر را بر زمین کامل میکنند .سازههای تصویر از حرکت به سکون میروند و در
تصویر امتداد تحملناپذیر شب آفریده شود.
نهایت به ایستایی کامل میرسند تا به این ترتیب
ِ
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استفاده از عنصر خیالی تشخیص برای شب به آن اقتدار میبخشد .شاعر با التماس ،شب را
مخاطب ساخته ،از او میخواهد پردههای تاریکش را برچیند تا صبح بر وجود او ظهور کند:
صفت «طویل» برای شب ،باز تأکیدی بر وقوف شب و در واقع توقف اندوه بر قلب شاعر
است .درخواست طلوع صبح و کنار رفتن پردههای شب ،در واقع تالش شاعر است برای برونرفتن
از اندوهی که بر او سیطره انداخته و او را از حرکت بازداشته است؛ هرچند شاعر اعتراف میکند که
آمدن صبح نیز تأثیر چندانی در رهایی او از این ایستایی اندوهبار نخواهد داشت .استفاده از جناس
اشتقاق «صبح» و «إصباح» تأکیدی بر معنای مورد نظر شاعر است .شاعر میکوشد تا صبح را که
بازۀ زمانی حرکت و پویایی است ،در برابر شب علم کند؛ لیکن با جملۀ «وما اإلصباح منك بأمثل»
گویا از اینکار منصرف یا ناامید میشود و این میتواند نشانهای از ناتوانی شاعر برای زدودن اندوه
دیرپایی باشد که وجودش را از حرکت بازداشته است .در بیت دیگر شاعر برای تأکید بیشتر بر
ایستایی شب ،تصویر دیگری را به کمک تشبیه خلق میکند؛ تصویر ستارگانی که با طنابهای
کتانی بر صخرههای کوه جندل بسته شدهاند:
از سازههای دیگر این تصویر ،جمعآوردن أمراس (طنابها) و توصیف مطنب این تصویر
خیالی در واژگان «صم جندل» است تا مفاهیم سرسختی و تحملناپذیری را در تصویرسازی از
ایستایی شب القا کند؛ تصویری که در تقابل بیقراری درونی شاعر با دیرپایی اندوه او برجستگی
مییابد.
 .2-1-4سازههای مکانی

عنصر مکان از دیگر داللتهای تصویری ایستا در این بخش است که بهواسطۀ خاصیت سکون و
ایستایی ذاتیای که دارد ،موجب برجستگی ایستایی تصاویر این بخش میشود.
واژۀ «منزل» نیز در آغاز معلقه تصویری ایستا را حمل میکند .این واژه از چند جهت بر
ایستایی بیت داللت میکند :اسم مکان بودن ،داللت معنایی توقف و اسکان ،و بهطور خاص،
محل سکونت محبوب شاعر .این سازۀ ایستا در ادامه با ذکر خاص مکانهای چهارگانهای که شاعر
آنها را با استفاده از عنصر بالغی اطناب در شعرش ذکر میکند ،به نفوذ ایستایی در ذهن مخاطب
کمک میکند.
در ابیات بعدی ،اشارههای مکانی «بعراالرآم»« ،عرصات»« ،قیعان»« ،سمرات الحی»
(بوتههای خار) و «حنظل» (میوهای بسیار تلخ در بیابان و بادیه) ،تصویر ایستای گستردهای را به وجود
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میآورند که در تقابل با تصویر پویای روز کوچ معشوق و قبیلۀ او ،نمایشگر هیجان و حرکت
احساسی شاعر در این رویداد میشود:

واژگان تصویری «سمرات» و «حنظل» در عین حال عناصری مکانی هستند که بر داللت
حالت پایدار و مستمر اندوه شاعر در کوچ معشوق میافزایند؛ چنانکه بوتههای خار بر خلش خار
اندوه در عمق جان شاعر و حنظل نیز ،به تلخی فراق داللت دارد.
خار یا «سم َرة» که شاعر در اینجا با جمعآوردن آن در تبیین گسترۀ رنج هجران کوشیده است،
عنصری وابسته به مکان است .شاعر با استفاده از سازههای صرفی «لدی» ،تصویر ماندگاری و
توقف خود را نزد این بوتهها ،که در واقع جلوهای از تالش شاعر بر تحمل رنج هجران است ،به مدد
تصویر بالغی تشبیه روشنی میبخشد .در این تصویر که همراهی واژۀ صرفی «کأن» با آن در آغاز
جملۀ اسمیه ،تأکید ی بر ثبوت حیرت و شیون شاعر در ناباوری فراق یار است ،شاعر خود را در
شدت اشکباری در این رویداد ،به «ناقف حنظلی» مانند میکند که «اشک فراوانی بهسبب تندی
بوی حنظل از چشمانش جاری شده است» (ابن قتیبه 139/1 :1423 ،و جاحظ .)325/2 :1424 ،از
ََ
سویی ،فعل امر«تجمل» بهسبب تشدید و تأکیدی که در لفظ و در معنای آن وجود دارد ،ضمن
داللت بر خویشتنداری و تحمل بسیار ،با تبادر معنایی لفظ «جمل» هماهنگی بیشتری با بیابان
پیدا میکند که سکونت و ایستایی ماللآوری دارد و در عین حال ،زیستگاه مألوف و مشهور شتر
است .ضمن آنکه همگی این تصاویر در الیۀ بیرونی ،سازههای تصویر بزرگتری از دشواری
هجران و ناشکیبایی شاعر در این موقعیت هستند.
 .2-4تصویرسازههای پویا
 .1-2-4سازههای زبانی

در بخش توقف بر اطالل ،چنانکه اشاره شد ،فعل «قفا» مسبوق بر حرکتی بازداشته شده است.
عالوه بر آن ،فعل مضارع «لم َیعف» بیانگر استمرار بیوقفه و حرکت پایدار جدال هرروزۀ بادهای
جنوب و شمال در محو این آثار است؛ از سویی ،تقابل حرکت بادها با ایستایی و ایستادگی دیار،
ناکامی روزگار را نیز در محو این آثار نشان میدهد.
ضمن آنکه طباق لفظی بادهای جنوب و شمال نیز مبین حرکت است و احساس شاعر را به
ذهن مخاطب منتقل میکند ،در تصویری تقابلی ،عطف این مکانها که خود عنصری حرکتساز
است ،موجب حرکت ذهنی مخاطب در آنها میشود .این گسترۀ مکانی و کاربست ظرف مکانی
« َب َین» و ضمیر «ها» در رسمها ،نسجتها ،عرصاتها و قیعانها که به این مواضع برمیگردد،
تعدد و تحرک تصاویر عاطفی ذهن شاعر را موجب میشود.
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در قطعۀ اطاللی بخش زیادی از بار پویایی بر عهدۀ واژگان تصویری است؛ چون :نبك
(حرکتی -عاطفی) ،نسجت (وزیدن) تحملوا (تصویر کوچ) ،التهلك (طلب ترک گریستن) ،واژگان
َ
مجازی «جنوب» و «شمال» ،و نیز در ترکیب «عبرة م َهراقة» که در هردوی این واژگان پویایی و
حرکت نهفته شده است:
در این بخش تصاویر پویا با حرکت ذهنی شاعر به گذشته و خاطرات أم حویرث و أم رباب و
َ
همآیی واژگان «قامت»« ،تضوع»ِ « ،مسك»« ،نسیم صبا»« ،جاءت» و در آخر «ریاالقرنفل» (بوی
میخک) که حرکتی چون نسیم و از جنس آن دارد و همگی واژگانی تصویری -حرکتی هستند،
استمرار مییابد.
در آخرین بیت این بخش «فاضت» در معنای ماضی معنی جوشیدن اشک ،حرکتی است و
اسناد «دموع» (بهصورت جمع) به فعل ،بر گریستنی مستمر داللت دارد .ادوات «علی» و «حتی»

تأکید ی بر جریان و حرکت اشک بر گردن شاعر و رسیدن آن به حمایل شمشیر اوستَ « .ص َ
بابة»
بیانگر حرکت عاطفی در وجود شاعر است .تکرار مفهوم گریستن و تأکید آن با «فاضت»،

َ

َ
حملي» بر
«دموع» و «دمعي» و استفاده مکرر از ضمیر متکلم «یاء» در « ِمني»« ،دمعي» و «م ِ

غنای این تصویر افزوده ،پیوستگی عمیق شاعر را با اندوه برجسته میسازد .پویاترین تصویر این

بخش ،تصویر وزش بادهای جنوب و شمال است؛ درحالی که یکی ،پوششی از خاکستر و شن
میگستراند و دیگری آن را میزداید و بدین ترتیب ،تصویر ثابت و ماندگاری از آثار محبوب برجا
میماند .از منظر عاطفی ،این کشاکش ناکام بادها میتواند نشانهای از ماندگاری یاد و خاطرۀ
معشوق باشد که دست زمان آن را نزدوده و همچنان در قلب شاعر زنده است.
ََ
در بخش خاطرات دارة جلجل نیز تصاویر ،اغلب از نوع قاموسی است؛ فعل «عقرت» (ذبح
شتر) به جهات گوناگون ،تصویری حرکتی را خلق میکند؛ چون فعل ذاتا حاوی عمل وکنش است؛
دیگر اینکه فعلی تصویری-حرکتی است و عمل ذبح شتر را تجسم میبخشد .عالوه برآن« ،مطیة»
ََ
(شتر) خود نماد حرکت است .شاعر با توجه به نوعی پارادوکس درونی که در واژه «عقرت» وجود

ََ

دارد ،تقابل پویایی و ایستایی را نشان میدهد؛ با این توضیح که عقرت عالوه بر اینکه حاوی
حرکت است ،سبب ایستایی است و پویایی را از شتر میگیرد .ذبح شتر تصویری پویاست؛ اما
تداعیگر تصویر پایان حرکت و پویایی شتر نیز است:
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َ
عالوه بر آن ،الفاظ «کور» و «م ِتحمل» که واژگانی تصویری -حرکتی هستند و نیز ضمیر «ها»

در «کورها» که به عذاری برمیگردد ،تصویر پویایی و حرکت را در این بیت گسترش میدهند.
« ِظل» استمرار حرکت این دختران در بیت قبل است ،ضمن آنکه میتواند داللتی زمانی نیز داشته

َ

باشد .در این بیت ،پرتاب پارههای گوشت شتر توسط دختران که با فعل « َیرت َ
مین» بیان میشود،
تصویری حرکتی است؛ این تصویر با سازۀ بالغی تشبیه در همانندی این پارهها به ابریشم تابیده،

َ

َ

َ

وضوح مییابد .در ادامه ،جملۀ حالیۀ « َوقد مال الغبیط ِبنا َمعا» در بازسازی بخشی از تصویر

حرکتی این بیت مؤثر است؛ اما آنچه که پویایی این تصویر را کامل میکند ،جملۀ دیگری از عنیزه

است با سازههای متعدد حرکتی که بیت را پایان میبخشد:

ََ َ

همنشینی بهجای واژگان حرکتی «عقرت»َ « ،بعیر» و «أنزل» موجب ایجاد تصویری پویا و

ِ

شوقانگیز دراین بیت شده است ،ضمن آنکه تصویر کجاوهای را در حال واژگونی نیز به ذهن
میرساند؛ عالوه بر اینها ،فعل امر«سیري» نیز خود مبین حرکت است.
 .2-2-4پارههای زمانی

زمان بهعنوان عنصری ذاتا پویا ،از عوامل مؤثر حرکت در این قصیده است که در پارههای زمانی
چون «غداة» در «غداة البین» و «یوم» که نشانۀ حرکت زمان و رسیدن روز است ،جلوهگر میشود؛
زیرا روز ،زمان تالش وتداعیگر نشاط و حرکت است.
در بخش خاطرات روز «دارة جلجل» ،زمان بار دیگر سازهای مؤثر در تقابل تصاویر پویا و
ایستا میشود .در این قصیده پارههای زمانی یوم و اجزاء آن در راستای تقابل تصویری کاملی با
شب و اجزاء آن قرار دارد؛ چنانکه نشاط ،حرکت ،پویایی و سرزندگیهای شاعر با روز و اجزای آن
و در مقابل ،سکون ،ایستایی و توقف او با سنگینی ،سکوت و طول شب همراه است .شاعر با حرف
عطف واو تصویر این روز را گسترش میدهد و با واژۀ «یوم» ضمن تأکید بر پیوستگی این واقعه با
وقایع پیشگفته ،به نوعی ابتهاج درونی خود را از یادآوری این روز بیان میکند:
عالوه بر پارههای زمانی که در خلق سازههای تصویری به کار میرود ،شاعر برای نشاندادن
نسبت زمانی خود با وقایع ،از داللت زمانی افعال نیز استفاده میکند؛ برای مثال ،آنگاه که در
تداعی خاطراتش با عنیزه روبهرو میشود ،با آوردن فعل «تقول» تصویر خاطرهاش را به زمان حال
میکشاند و آن را در زمان جابهجا میکند؛ گویی عنیزه هماکنون در برابر اوست و با او سخن
میگوید« :تقول و قد مال الغبیط بنا معا» .در بیت بعد شاعر با فعل گذشتۀ «فقلت» بهتدریج از
زمان این رویداد فاصله میگیرد و به یاد خود و مخاطبانش میآورد که این ،رویدادی در گذشته
بوده است« :فقلت لها سیري و أرخي زمامه».
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در بخش وصف طبیعت نیز زمان ،سازهای پویاست که در «بات»« ،اضحی»« ،غدیة»،
«صبحن» و «عشیة» جریان دارد و درتصاویر حرکت ابرها ،باران ،سیل و آبگرفتگی دشتها خود
را نشان میدهد.
 .3-2-4تکنیکهای روایتگری

تکنیکهای روایتگری را میتوان سازهای مؤثر در تصویرسازی بخشهای مختلف معلقه به حساب
آورد .یکی از مهمترین این بخشها دربارۀ خاطرات پراکندۀ شاعر از معشوقههای صحرانشین
اوست که گسترۀ زیادی از قصیده را دربرمیگیرد .در این قسمت که با خاطرۀ روز دارة جلجل آغاز
میشود ،تصاویر ،حاصل حرکت ذهنی شاعر در زمان هستند:

شاعر با استفاده از تکنیک بازگشت به گذشته که نشانۀ جریان سیال ذهن است ،به حرکتی ذهنی
دست میزند و به احیای خاطرات خود در زمان میپردازد .او با تصاویر زبانی و بالغی ،تابلویی از
وقایع آن روز را فراروی مخاطب مینهد .شاعر در همان آغاز ،برای تصویرپردازی موفق از آن
رخداد ،بیت را با واژه «رب» آغاز میکند« .أال» ابزار دیگری برای جلب مخاطب به این یادمان
است .شاعر با این بیت ،دری به گذشته میگشاید و مخاطبانش را با خود به روز دارة جلجل
میبرد .سپس بهتدریج با ایجاد گفتگویی درونی در تداعی خاطراتش ،از این رویداد فاصله
میگیرد؛ خاطراتی که شرح عاشقانههای او با زنانیاست که هرکدام با اوصافی در معلقه به تصویر
درآمدهاند.
 .4-2-4تعامل تصویرسازههای زبانی -بالغی

بخش توصیف اسب ،از برجسته ترین مقاطع تصویری -حرکتی در معلقه است .اسب در غالب
بخشهای قصیده درحضوری همواره با شاعر است؛ با وجود این ،در این بخش ،حدود پانزده بیت
بهطور مستقل به توصیف آن اختصاص یافته است .شاعر در اینجا برای نشاندادن تصاویر حرکتی،
از مطابقهای حرکتی گوناگونی ،اغلب از نوع تشبیه و گاه واژگان توصیفی-تصویری استفاده کرده
است .این بخش پویاترین تصاویر معلقه را عرضه میکند؛ بهطوری که در ادامۀ قصیده ناگهان با
حرکتی پرشتاب و پویا که گویا عصیانی علیه همۀ بازدارندههای شاعر است ،روبهرو میشویم.
شاعر که قصد خاتمهدادن به شب و سلطۀ مقتدرانۀ آن را دارد ،پیش از سپیدهدم ،با بیتابی و
شتاب در بیابان میتازد؛ چنانکه گویی به شب و همۀ جلوههای آن چون خواب ،تاریکی و ایستایی
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یورش میبرد .در این بیت ،تقابل حرکت و سکون و در نهایت ،غلبۀ پویایی بر سکون به نمایش
گذاشته میشود .شاعر در آغاز ،توصیف اسبش را با واژگانی تصویری آغاز میکند:
نحوۀ بهکارگیری واژگان ،خود عنصری مؤثر در ساختار تصویر حرکت در بیت است .آهنگ تند
موسیقی شعر ،پشت هم آوردن واژگان متضاد بدون فاصلهگذاری با هرگونه قید و ربطی ،سرعت
جابهجایی را از لفظ به ضدش باعث شده و در نتیجه ،سرعت انتقال ذهن در تصور حالت اسب و
چاالکی آن را موجب شده است .تنگاتنگی تصاویر منتج از این واژگان ،نشانهای از سازۀ معنوی
کمال اتصال در بیت است .شاعر با این شیوه ،با هنرمندی تمام زمان را در واژگانش به بند کشیده تا
اوج سرعت اسب را در تغییر رفتارش نشان دهد و در انتها با «معا» در نقش سازۀ نحوی «حال»
تنگاتنگی این تصاویر متضاد را در بی درنگی اسب و سوار به اوج برساند و بر نفوذ این تعبیر
بیفزاید .فاخوری کاربرد مقطع و سریع کلمات را در اینجا ،نشانۀ اوج شور سوارکاری امروالقیس
میداند (الفاخوري .)93 :1383 ،این بیت یکی از زیباترین و در عین حال ،ماندگارترین ابیات شعر
جاهلی است .این بیت نشانۀ تجدید مطلع در معلقه است و اصطالحا دارای تقطیعهای صوتی
است (ضیف ،به نقل از شفیعی کدکنی.)53 :1368 ،

میتوان گفت تقابل و تضاد ،زیرساخت اصلی این تصویر است که در واژگان «مکر» و «مفر»
و «مقبل» و «مدبر» جمع آمده است .کلمات چهارگانه همگی اسم فاعل است و از جهت
بالغت ،داللت بر ایجاز دارد تا به سرعت انتقال در اوصاف مذکور نیز اشاره کند .حذف مبتدا
میتواند به جهت اهمیت رفتار اسب باشد ،ضمن آنکه ضمیری که در هرکدام از اوصاف مستتر
است نیز ،به اسب برمیگردد .در پی هم آوردن این کلمات متضاد ،ضمن برجستهسازی تصویر،
نوعی وحدت و انسجام معنایی نیز در آن به وجود آورده است .از حیث صرفی وجود «معا» در
کنار این صفات متضاد ،نوعی پارادوکس ذهنی نیز ایجاد میکند که هرچه عمیقتر باشد ،سرعت
عمل و پویایی حاصل از حرکت اسب نیز برجستهتر میشود .در مصراع دوم ،با آوردن مطابقی
تصویری ،حرکت اسب را به سنگ عظیمی که از بلندای کوهی چپ و راست میشود و به زیر
میغلتد ،همانند میسازد تا بر سهمگینی حرکت اسب در تصویر بیفزاید .تجنیس واژگان «یزل» و
«زلت» و همحروفی این دو با «متنزل» در بیت دیگری از این بخش که سبب اجتماع واج «ز»
شده ،القاگر حرکت لغزش و سرخوردن است:
مطابق تصویری دیگر ،برای سرعت و چاالکی اسب همانندسازی حالت شیههکشیدن اسب به
جوشان بر آتش است .لفظ «ذبل» به معنای الغر ،از ویژگیهای اسبهای دونده ،سازۀ دیگر
دیگ
ِ

تصویری دیگ جوشان نیز تأکیدی بر جوش و خروش و
این تصویر است ،ضمن اینکه مطابق
ِ
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پویایی اسب میتواند باشد .اسم مبالغۀ «جیاش» ،در همآیی با «اهتزام»« ،جاش»« ،حمی» و
«غلی» که همگی واژگانی تصویری-حرکتی هستند ،پویایی را در این تصویر به اوج میرسانند.
در بیت بعد ،شاعر به مدد عنصر تقارن و تقابل در مقایسۀ کودک و سوارکار ماهر ،بار دیگر در
جهت تأکید بر پویایی و شتاب بینظیر اسبش دست به تصویرگری میزند؛ تصویر اسبی چنان
سریع که نهتنها کودک ناوارد و سبکوزن ،بلکه سوارکار ماهر نیز بر روی آن توان حفظ تعادل و
سوار معتبر است که در
خویشتنداری ندارد .در اینجا سازۀ تصویری ،تقارن و تضاد میان کودک و ِ

خلق تصویر اصلی (شتاب اسب) مؤثر است .در مطابقتی دیگر ،شاعر سرعت اسب را که گویی در
حرکت خود ،دورانی گریز از مرکز دارد ،به حرکت «خذروف» یا بادریسه در دستان کودک تشبیه

میکند؛ آنگاه که طنابهای دو سرآن را پیدرپی میکشد و در نتیجه ،حرکتی سریع و دورانی را در
صفحۀ میانی آن ایجاد میکند.

در بیت دیگر ،شاعر مجموعهای از تصاویر دیداری-حرکتی را در واژگان «ظبی»« ،نعامة»،
«سرحان» (گرگ) و «تتفل» (بچه روباه) که همگی نماد حرکت و پویایی هستند ،جمع میآورد.
تصویر دو تشبیه اول ،توصیفی و بصری است؛ اما دو تشبیه بعدی ،گریز و جهیدن اسب را در
مطابق تصویری گرگ و بچهروباه بهنمایش میگذارد ،درحالی که با الفاظ «ارخاء» و «تقریب» که
خود واژگان تصویری-حرکتی هستند ،تأکید شده است .مجموع «ظبی ،نعامة ،سرحان و تتفل»
همگی ،نظایری در حرکت و پویایی و دوندگی برای اسب بهشمار میروند:
در این تصاویر ،سازههای تصویری-حرکتی ،همزمان مجموعهای از سازههای زبانی و بالغی
هستند؛ بدینگونه که هرکدام عالوه بر اینکه واژگانی تصویری هستند ،کاربردی تشبیهی نیز
یافتهاند .بیت از چهار جملۀ اسمیه تشکیل شده است که فقط در جملۀ اول ،خبر بهصورت مقدم و
بهجهت تأکید بر اسب ذکر شده و باقی با رعایت ایجاز حذف و با هدف پیوستگی و انطباق هرچه
بیشتر تصاویر ،معطوف شده است تا در نتیجه ،تصویر واحد و متحدی را از حرکت و دوندگی برای
ِ

بیت
آخر این بخش ،شاعر با ِ
اسب ثبت کند .در ِ
َّ
ات ِبنحــره
کــــأن ِدمــاء الهادیــ ِ
ِ

ُ
ُ
عصــارة ِحنــ ٍاء ِبشیـ ٍب ُمـــر َّجــل
ِ

که گویی نوعی تخلص در این قطعه به شمار میرود ،ما را به صحنۀ شکار میبرد که آن نیز ،از
پویاترین صحنههای قصیده است:
بخش زیادی از تصاویر حرکتی در معلقۀ امروالقیس به شکار گاو وحشی تعلق دارد .با توجه به
حضور گاو وحشی در اغلب اشعار جاهلی ،میتوان گفت این حیوان جایگاه ویژهای نزد عرب
جاهلی داشته است .برخی از محققان ،موضوع گاو وحشی را با دین و شعائر و رسوم و سنن ادب
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عربی مرتبط دانستهاند؛ از جملۀ این پژوهشگران عبدالجبار مطلبی است که معتقد است گاو در
ادبیات سومری از قداست و تکریم برخوردار بوده است (افخمی عقدا .)4-2 :1388 ،او به سرودهای
معروف در میان سومریها اشاره میکند که در آن «عشتار» (خدای سرسبزی و حاصلخیزی) دوشیزگان
معبد را فراهم می آورد تا گرد استخوان ران گاو آسمان که به دست گیلگمش کشته شده بود ،ناله و
زاری سر دهند (همان)4-5 :؛ تصویری که شاید بی ارتباط با تصویر طوافکنندگان «دوار» در این
قطعه از معلقه نباشد.
در این بخش ،مجموعهای از سازه های زبانی و بالغی در ساختار تصاویر قابل بررسی هستند؛
مانند «عن» که خود فعل حرکتی است؛ «سرب» (گله) و «نعاج» که بهصورت جمع به کار رفته نیز،
نشانهای از گسترۀ حرکت و حیات است .شاعر دویدن نعاج را با آن موهای بلندشان که چون
پارچههای بلند پیچیده بر تن دخترکان طوافکننده است ،بهصورت حرکتی دایرهوار به تصویر
درآورده است .این حرکت و پویایی تسلسلی با جملۀ اسمیۀ تأکیدی «کأن نعاجه عذاري» به شکل
مستمری به اثبات میرسد .همحروفی کلمات «عذاری»« ،دوار»« ،مالء» در واکۀ «آ» به القاء این
حرکت و استمرار آن در ذهن مخاطب کمک میکند .فعل جمع «أدبرن» فعلی تصویری-حرکتی
است که وسعت تصویر پراکندگی نعاج را نشان میدهد.
در بیت دیگر ،شاعر در فعل متکلم «ألحقنا» با اسبش در این حرکت شریک میشود؛ حرکتی
سریع که او و اسبش را به راهنمایان گله میرساند .ضمن آنکه بار دیگر ،تصویری دورانی را در
مواجهه با گاو وحشی ترسیم می کند .شاعر و اسبش در تاختنی سریع و یکباره برای رسیدن به
گاوهای وحشی به حرکت درمیآیند؛ حرکتی چنان سریع که انتهای گله را به ابتدای آن ملحق
میسازد و قدرت حرکت را از آنها میگی رد .شاید این تصویر که در آن گویا شاعر و اسبش به دور
گله میچرخند و حلقۀ محاصره را تنگ میکنند ،مطابق دیگری برای تصویر طوافکنندگان دوار
باشد:
در ایجاد این تصویر تمام کلمات و اجزای بیت در انسجام و پیوستگی با یکدیگر قرار گرفتهاند؛
چون کاربرد فعل متکلم «الحقنا» که به ساختار شعر وحدت بخشیده و فعل مجزوم «لم تزیل» که
به تشکیل این دایرۀ متحد و منسجم کمک کرده است و نیز همآیی متضاد «هادیات» و «جواحر»
که از اسماء جمع متضمن معنای حرکت و پویایی هستند و بر سرعت عمل شاعر و اسبش در
ِ
گردآوردن گلۀ شکار تأکید میکنند .جملۀ حالیۀ «و لم ینضح» (عرق بر نیاوردن) تأکیدی بر پویۀ
سریع اسب در تصویر شکار گاوهای وحشی و فعل «عادی» و مصدر آن نیز واژگانی حرکتی
هستند .کلمات « َبین» و« ِدراکا» نیز به اطناب آمدهاند تا به وضوح تصویر کمک کند .در ابیات
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بعد ،شاعر با توصیف ظاهر اسب از این شور و پویایی میکاهد و مخاطب را برای تصویری دیگر
از حیات و پویایی طبیعت آماده میکند.
از اینجا به بعد ،مظاهر پویایی و حرکت در تصاویر شاعر دگرگون میشود و نشانههای حیات
در رویش گلها و نوای پرندگان جلوهگر میشود؛ بهویژه درتصویر زنده و پویای نغمهخوانی شاد
پرندگان صبحگاهی که شاعر آنها را به صبوحیزدگان مانند میکند:

در تصویر اخیر ،حرکت موجود در شعر ،حرکت بانشاطی است که در واژگان «مکاکي
الجواء» که ترکیبی تصویری-حرکتی است و نیز در جملۀ اسمیۀ تأکیدی که نشانۀ ثبوت و استمرار
حرکت و نشاط در این پرندگان است ،و همچنین در پارههای زمانی «غدیة» و«صبحن» که
داللتگر شروع حرکت و پویایی هستند ،جلوهگر میشود .واژگان «سالف» و«رحیق مفلفل» نیز
که در تناسبی معنایی با خود و با پارههای زمانی مذکور قرار دارند ،بر شدت این پویایی میافزایند؛
ضمن آنکه در تشبیه حال پرندگان صبحگاهی به صبوحیزدگان ،تصویر این پرندگان ،رنگی از
سرزندگی به آخر قصیده میبخشد که بازتاب روحیۀ شاد و اهتزاز درونی شاعر است و جمعآوردن
واژگان «مکاکي» و «صبحن» نیز آن را تأکید میکند .تصویر کلی این بیت ،ترکیبی از تصاویر
دیداری ،شنیداری و حرکتی است که به کمک تشبیه و استعاره گسترش مییابد تا موجب تداعی
صدای این پرندگان در خیال مخاطب و حرکت حس حیات در وجود او شود .ضمن آنکه میتواند
بازتاب حس سرزندگی و تحرک درونی احساس و عاطفۀ شاعر در آینۀ طبیعت نیز باشد .سازۀ دیگر
این تصویر ،عنصر «صدا» است که هرچند ممکن است تجسم بیرونی آن در سایۀ تصاویر دیداری
کمرنگ به نظر برسد ،لیکن در بیشتر تصاویر شاعر وجود دارد .مخاطب میتواند از ورای این
تصاویر ،صدای خندۀ دختران دارة جلجل و یا صدای شاعر و شیهۀ اسب او را آن هنگام که در
بیابان یا در صحنۀ شکار میتازد ،بشنود؛ صداهایی که شاعر از طریق توصیف شاعرانۀ پدیدهها در
محیط شعرش توجه خوانندگان را به آن جلب میکند (زرقانی.)57 :1383 ،
 .3-4تعامل تصویرسازههای ایستا و پویا

سازههای تصویری ایستا وپویا در سراسر قصیده در هم تنیده شدهاند .تعامل این سازهها در برخی
مواقع موجب غلبه یکی از این دو بر دیگری شده است .با وجود این ،تعامل فعال سازههای ایستا و
پویا در نهایت به خلق تصویر کلی پویایی در قصیده انجامیده است.
در بخش اطاللی ،ایستایی تصویر در واژۀ قفا در تقابل با فعل حرکتی «نبک» (گریستن) قرار
میگیرد که امتداد حرکت درونی احساس و عاطفۀ شاعر است و به موازات حرکت ذهنی او در
خاطراتش شدت مییابد .این حرکت ذهنی باز در تقابل با واژۀ ایستای «منزل» و مکانهای قبیلۀ
معشوق قرار میگیرد .در بیت دیگر ،پارههای زمانی «غداة البین» و «یوم» و نیز فعل تصویری-
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حرکتی «تحملوا» در برابر واژگان ایستای «سمرات الحي» قرار میگیرد .در اینجا غلبۀ تصویری با
سازه های پویاست ،ضمن آنکه بر داللت معنایی حرکت و کوچ معشوق تأکید دارد .در اینجا،
شاعر از توصیف مکان به توصیف خود و حاالت اندوهگینش در هجران معشوق و از آن ،به
خاطراتی از او میرسد که شرح وقایع گذشتۀ شاعر است و در حرکت زمان از او جا ماندهاند.
قید «عند رسم دارس» تصویری ثابت را عرضه میکند ،ضمن آنکه در تقابل با سازۀ حرکتی
ریزش اشکها در «عبرة مهراقة» قرارمیگیرد .در عین حال ،استفهام انکاری موجود در این
مصراع ،با تردیدی که در شاعر ایجاد میکند ،احساس و فکر او را از توقف بر اطالل به جانب
رهاسازی این موقعیت به حرکت درمیآورد .در این بخش ،سکون و وقوف حالت قبل بهتدریج
جای خود را به حالتی پویا میدهد.
در اینجا نوعی تقارن تصویری نیز هست؛ بهعبارتی تصویر وزش بیوقفۀ بادهای مخالف
بیانگر ثبوت احساس حب در عاطفۀ شاعر در کنار ثبوت آثار منزلگاه معشوق است .تقابل
تصویری مکان (رمز ایستایی) و بادها (رمز پویایی) موجب ایجاد ترکیبی از تصویرسازههای ایستا و
پویا در دو سطح زبانی و بالغی میشود.
در بخش توصیف شب ،یکی از واژههای قابل تامل« ،بحر» است که از سویی بهسبب ظرفیت
مکانی خود ،واژهای ایستا به حساب میآید و از دیگر سو ،بهسبب مظروفی که دربردارد ،سرشار از
حرکت و پویاییاست و پارادوکسی از درآمیختگی این دو حالت ارائه میکند ،ضمن اینکه
نشاندهندۀ قرار بیرونی و بیقراری درونی شاعر است؛ بهعبارتی ،همنشینی شب و بحر انعکاسی از
وجود شاعر است که در ظاهر آرام مینماید ،در حالی که در درونش طوفانی از احساسات و
عواطف گوناگون در حرکت و طغیان است.
در آغاز قطعه ،وصف اسب ،جملۀ حالیۀ «والطیر في وکناتها» که داللت بر تداوم خواب
پرندگان دارد ،ضمن آنکه تصویری ایستا را نمایش میدهد ،جلوهای از توقف ،سکون و ادامۀ
پایداری شب است و در مجموع ،در برابر تصاویر پویایی قرار میگیرد که شاعر در ادامه ،در

توصیف اسب میآورد .تقابل پارۀ زمانی «اغتدی» نیز در برابر این تصویر ایستای «والطیر في
وکناتها» پویایی تصویر را افزوده است .در این قطعه ،تقابل تصویری واژگان «جلمود صخر» که
تصویری ایستا دارند ،با «حط» و «سیل» که واژگانی تصویری-حرکتی هستند ،نشاندهندۀ غلبۀ
عناصر پویایی در بیت است.
در ابیات بعد ،شاعر همچنان برای عینیتبخشی به تصویر ذهنی خود از اسب ،به مدد سازۀ
بالغی تشبیه ،مطابقهای متعددی برای آن خلق میکند؛ چون تشبیه سرخوردن نمد زین از پشت
اسب در حال دویدن ،به قطرات بارانی که بهسرعت از روی تختهسنگی صاف و هموار
ِ
صاف ِ
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فرومیغلتند .در بررسی این تصاویر برخی از سازه های ذاتی پویا و ایستا را در کاربستی متناقض با
جوهر درونی آنها مییابیم؛ مانند واژۀ «صفواء» (تخته سنگ) که نماد ایستاییست ،لیکن بهعنوان
تصویر پویای اسب به کار رفته و با واژگان حرکتی باران ،اسب و
سازهای تأکیدی در ساختار
ِ
لغزیدن همنشین شده است؛ چنانکه واژگان «مسح» و «سابحات» در تقابل با واژۀ ایستای «ونی»
(سستی) تصویری تقابلی از دوندگی اسب شاعر در برابر اسبهای دیگر ایجاد میکند.
در بخش شکار نیز عناصر و سازههای حرکتی و ایستا در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا تصویری

پویا و مؤثر از اسب و راکب آن ارائه دهند« .الحقنا» در آغاز بیت ،فعلی حرکتی است که با «لم
تزیل» درآخر بیت که داللت بر ایستایی دارد ،در تقابل قرار گرفته است.
در قطعۀ پایانی توصیف طبیعت ،سازههای ایستا و پویا در تقابل با یکدیگر حضور یافته و باعث

برجستگی تصویر حیات در شعر شدهاند؛ همچون تصویر پویای صاعقه در تشبیه به «لمع
الیدین» (حرکت دستها) که در تقابل با فعل «قعدت» قرار میگیرد که بر ایستایی شاعر داللت
دارد .در اینجا هیچ نشانی از مرکب شاعر نیست؛ گویی همۀ آن هیجان و حرکت به یکباره در وجود
او فرونشسته و شاعر به آرامش رسیده است .در اینجا نیز همچون در آغاز قصیده ،شاعر با یارانش
در این نشستن همراه است« :قعدت له و صحبتي بین ضارج» .شاعر در اینجا تصویری تقابلی
میان این توقف و حرکت ابرها در آسمان ایجاد میکند .در حالی که او و یارانش در نقطهای نشسته
و به آسمان مینگرند ،ابرهای بارانزا در آسمان حرکت کرده ،باران سیلآسای خود را بر مناطق
گستردهای فرومیریزند .در ادامه ،این بارشها به سیلی ویرانگر تبدیل میشود که از فراز کوهها به
جانب دشتها سرازیر میشود و در مسیر خود درختان را ریشهکن و بناهای سست را ویران
میکند .در این ابیات واژگان پویا و ایستا در مقابل هم قرار دارند.
چنانکه واژۀ تصویری-حرکتی «صوب» (باران) با کوههای «قطن»« ،ستار» و «یذبل» و افعال
حرکتی «یسح» با «کتیفه» (نام کوهی) و «یکب» (ریشهکنی) با «دوحة کنحبل» (ریشۀ درختان تنومند)

در تقابل قرار می گیرند؛ کوه و ریشه در توازن معنایی استقامت و افعال مذکور در تناسب معنایی
حرکت و تغییر قرار دارند .این تقابل به برجسته کردن پویایی سیل و در واقع تغییر در طبیعت
میانجامد .سازههای حرکتی «مر» و «انزل» از افعال حرکتی و واژگان «نفیان» (ریزش قطرات باران)
و «عصم» (بزهای کوهی) که نماد چاالکی و حرکت است ،باز در تقابل با ایستایی «قنان» ( نام

کوهی) و «منزل» که نشانۀ توقف و ایستایی است ،قرار میگیرند« .منزل» و «انزل» با وجود
تجنیس در تقابل تصویری نیز هستند.
تقابل حرکت و سکون میتواند نشانهای از نزاع نیروهای طبیعت باشد؛ نزاعی که نتیجۀ آن
زندگی و حیات است و همان گونه که پس از پایان سیل و حمل بار آن بر کوهها و دشتها ،طبیعت
در رویش بهاری به اعتدال میرسد ،شاعر نیز پس از فراز و فرودهای بسیار به آرامش میرسد .در
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این بخش ،تصاویر ایستا در ت وصیف شاعر از فضای بعد از سیل و در تقابل با آن ادامه مییابد؛
چون تصویر کوه «ثبیر» و نیز «رأس المجیمر» که شاعر آنها را با سازههای بالغی بهتصویر
میکشد.
آخرین تصاویر متقابل پویا و ایستا در بیت آخر معلقه و در تصویر درندگان غرقشده در
ِگلوالی و رسوبات سیل ظاهر میشود .در این بیت تقابل ایستایی و پویایی حیات در واژه
«غرقی» جمع شده که جلوهای از واقعگرای ی شعر جاهلی در پذیرش حقایق هستی و در عین حال
نویدبخش حیاتی دوباره برای زمین و به تعبیری ،جان و روح شاعر است؛ آنجا که تصویر ایستای
وحوش غرق در گلوالی در کنار تصویر پویای سیل ،نشانهای از حرکت به سوی رویش و زندگی
دوباره برای طبیعت و جان شاعر میشود.
 .5نتیجه
 تصویر ،عنصر ثابت همۀ انواع شعر ،جوهر اصلی آن و تنپوش مفاهیم و عواطف خیالانگیزشاعر و بازتاب ادراکات او از جهان پیرامونش است .آنچه مسلم است ،امروزه تصویر برخالف
گذشته ،از جایگاه ویژهای در بررسی ادبیت اثر ادبی برخوردار است؛ از اینرو ،در رویکرد نقد نو
به موضوع تصویر تنها به عناصر مبتنی بر صور خیال بسنده نمیشود ،بلکه به سازههای زبانی
تصاویر نیز توجه میشود.
 معلقۀ امروالقیس بهعنوان نمونۀ مثالی شعر جاهلی ،همچون سایر اشعار این طبقه ،ازویژگیهای تصویری ویژه ای برخوردار است که آبشخور اصلی تصاویر او را موضوعاتی چون اقلیم
طبیعی و جغرافیای خاص روزگار شاعر ،سنن و اجتماعیات عصر او و نیز ویژگیهای زبانی مسلط
بر شعر عصر جاهلی تشکیل میدهد.
 میتوان گفت که در تصویرگریهای امروالقیس از موضوعات یادشده ،این تصویرها تنها برصور خیال مبتنی نیست ،و شاعر تنها زمانی به سراغ صور خیال ،بهویژه تشبیه میرود که بخواهد
منظور خود را در این توصیفات وضوح بیشتری ببخشد؛ به همین دلیل ،او گاه در تبیین افکارش از
سازههای غیر بالغی سود میبرد .در استفاده از صور خیال نیز برحسب نیاز ،گاه به یک تشبیه بسنده
میکند و گاه به تعدد ،تشبیهات مختلفی را پشت سر هم میآورد تا مقصود را بیان کند.
 در کنار سازههای بالغی ،سازههای زبانی گوناگونی نیز چون عناصر صرفی و نحوی ،واژگانتصویری ،جمالت توصیفی ،تکنیکهای روایتی و عناصر زمان و مکان ،ساختار تصاویر معلقه را
تشکیل میدهند.
-

یکی از مهمترین وجوه تصویری در معلقۀ امروالقیس ،حرکت و پویایی است که به اشکال

گوناگونی در شعر او جلوهگر میشود؛ چون حرکت شاعر در زمان (در تداعی خاطراتش) یا حرکت
زمان بر او ،مثل گذر روز و شب و اجزاء زمان ،حرکت در مکان ،حرکت عناصر و موجودات
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طبیعت ،حیوانات ،ابر ،باران و سیل ،حرکت احساسات درونی او از غم به شادی ،حرکت از
موجودات ایستا و ثابت چون شب و ستارگانش و از هر آنچه شاعر را به توقف و سکون وامیدارد.
میتوان گفت حرکت در شعر امروالقیس متأثر از طبیعت بیرونی و درونی اوست؛ به تعبیری دیگر،
این حرکت ذاتی و جوهری عالم ،در روح و جان شاعر سرایت میکند و او را از اندوه پایدار آغازین
شعرش رهایی میبخشد و با تبدیل آن به حسی تازه ،مخاطب را به بخشهای دیگر قصیده
میرساند .در قطعۀ وصف شب ،شاعر گرفتار ایستایی و وقوف شب است؛ اما سرانجام به مدد
عنصر زمان خود را رها میسازد و در ادامه ،با تداوم زندگی و در حقیقت به نوعی گذر از افکار و
اندیشههای خود ،مخاطب را با خود به قطعات پویای اسب و شکار و در نهایت به صحنههای پویا
و فعالی از طبیعت در تصاویری از ابرها ،صاعقه ،باران و سیل میرساند که جلوۀ حرکت مستمر و
فزایندۀ حیاتاند.
 در مجموع ،تقابل و همجواری این دو دسته از سازههای تصویری ،موجب برجستگی تصاویرحرکتی در قصیدۀ امروالقیس شده است و به تعبیری دیگر ،با بررسی رابطۀ تعاملی تصویرسازههای
پویا و ایستا در این قصیده ،میتوانیم به تصویر کلی حرکت و پویایی بهعنوان عنصری مؤثر در
سرآمدی و ماندگاری این معلقه دست یابیم.
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 .1دارة جلجل به ضم دو جیم :نامی است برای برکه و غدیری در دیار کنده (البغدادي )451 /3 :1997 ،و ماجرای
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