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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 inward-

outward 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 al-

Qais’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. 
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 چکیده
  القیس بودهامرؤویژه  به ،شاعران عرب جاهلیشعری های  از ویژگیو عدم استقرار دائم در یک مکان  زندگی در بادیه

که طوریبه ،شمار آید  عنوان عنصری غالب در شعر آنان به ده تا این حرکت و پویایی بهشکه سبب  عاملی ؛است
نیز که  القیسامرؤ ۀاست. در معلق  همواره نوعی دگردیسی در شعر آنان همپای گذر زمان و گردش روزگار وجود داشته

های  سازه ثر درؤنماید و عنصری م به موازات ایام در شعرش رخ می حرکت  ،رود شمار می  سرآمد شعر جاهلی به
ین مالط انسجام و تر مهم توان ادعا کرد میتا جایی که  گرددمیدر پیشبرد آن  ی مهمتصویری شعر و نیز عامل

گرایانۀ شاعر و نگاه حسی او به که زاییده رویکرد واقع عنصری همین عنصر پویایی است.او  ۀپیوستگی اجزاء معلق
حرکتی از درون به بیرون که خط سیر پویایی را از  .ن زندگی او با جهان پیرامون اوستطبیعت و حاصل سیر متواز

بخشد و در نهایت نبض تدریج وسعت میعواطف و احساسات درونی او پی گرفته، آن را در جهان بیرونی او به
زند. بدین ترتیب  هایش به پویش سهمگین طبیعت در تصاویر پایانی قصیده پیوند میاو را در عاشقانهاحساس 

 ۀپژوهش حاضر که به شیوگردد. تصاویِر حرکت، عنصری مهم و برجسته در سیمای ادبی شعر امرؤالقیس می
پاسخ به این پی   درانجام گردیده   امرؤ القیس ۀو با هدف ایجاد نگاهی تازه به تصویرگری در معلق تحلیلیـ  توصیفی

ها چگونه در دستیابی به تصویر  هایی فراهم آمده و این سازه از چه سازه او ۀدر معلق پویایی پرسش است که تصاویر
دهد که تصویِر حرکت در معلقۀ امرؤالقیس این بررسی نشان می اند؟ دهبوکلی حرکت و حیات در این قصیده مؤثر 

یایی چون انواع سازهسازهحاصل حضور فعال  های روایی و نیز عناصر موثر های زبانی، بالغی، مؤلفههای ایستا و پو
هایی که گاه شوند. سازههای تصویری معرفی میزمان و مکان است که در این گفتار با عنوان تصویرسازه یا سازه

  ر او شده است.مستقل و گاه در تعامل با یکدیگر موجب برجستگی سیمای کلی حرکت در شع
  

 .های ایستا، معلقه امرؤالقیس های پویا، تصویرسازه : تصویرگری، تعامل تصویری، تصویرسازهیکلیدی ها واژه
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 دمهمق .1
یکی از معیارهای ارزیابی زیبایی در ادبیات است که در میان ناقدان معاصر برجسته شده  ،تصویر

القیس درصدد تبیین ؤامر ی«معلقه»نگاهی نو به تصویرگری در  ۀپژوهش حاضر ضمن ارائ .است
بر مبتنی حرکت و پویایی  ،ین وجوه تصویرگری در این قصیدهتر مهمله است که یکی از ئاین مس

که گاه این پویایی از تقابل و تعامل این عوامل در دل تصویرهای ایستای او  ستعوامل پویا و ایستا
که در دو  استهای زبانی و بالغی  ای از سازه شود. عناصر ساختاری این تصاویر مجموعهزاده می

پیوسته از معنی و  هم های ب اند و چون زنجیره محور افقی و عمودی شعر او با یکدیگر مرتبط شده
ذکر است که توزیع عناصر پویا و ایستا  قابلبرند. صورت، شعر را در جهت مقصود شاعر پیش می

 ۀپای ،های غالب در هر بخش رو توجه به سازه از این ؛های مختلف معلقه یکسان نیست خشدر ب
های واژگانی، توصیفی،  ها انواع مختلفی چون سازه بندی مطالب بوده است. این سازه تقسیم

 ،که بررسی نقش و جایگاه آنها در تصویرگری معلقه دارندهای روایی  تکنیک نحوی، بالغی و
های پنهان شعر جاهلی ایجاد و اهمیت بررسی  کشف الیه ای را در های معنایی تازه تواند داللت می

 تصویر را در مطالعات ادبی کهن تبیین کند. 
به این پرسش است که  صدد پاسخدر انجام شده،تحلیلی  –توصیفی ۀپژوهش حاضر که به شیو

ها چگونه در  هایی فراهم آمده و این سازه ازهاز چه س امرؤالقیستصاویر پویایی و حرکت در معلقه 
 ؟اند افتاده مؤثردستیابی به تصویر کلی حرکت و حیات در این قصیده 

های  پژوهش ،ای که در ادبیات عربی دارد جهت جایگاه ویژه القیس بهامرؤ ۀباب معلق در
؛ از با رویکرد تطبیقی در هر دو زبان فارسی و عربی انجام شده است یاصورت مستقل  بسیاری به

 به تشبیهات او پرداختهکه  (1390) «القیسؤبررسی فن تشبیه در معلقه امر»در مقالۀ پیشگر  جمله
به بررسی  که (1396) «القیسصور خیال در معلقه امرؤ»در مقالۀ دار و شکردست  پشت نیز است. 
عنوان  با حجت و نیا محسنی ۀمقال و است، پرداخته معلقه در زبانی و مجازی تصاویر نسبت

بررسی در تشبیهات او  را عناصر طبیعت که (1387) «القیسطبیعت و عناصر آن در شعر امرؤ»
 ه است.کرد

مطالعات، از منظر مورد توجه در پژوهش حاضر به معلقه نگریسته نشده این کدام از  در هیچ
الحیز المتحرک فی شعر »قالۀ توان به م با موضوع به زبان عربی نیز میاست. از مقاالت مرتبط 

 (2011)حداد  کنیهل واز  «تشکیل الصور الفنیة يالقیس و عمر بن أبی ربیعة دراسة داللیة ف امرئ
، اما به تصاویر ایستا مفیدی در بحث تصاویر حرکتی دارد اشاره کرد. این مقاله گرچه مباحث

گیری تصویر مؤثر توجه ندارد. از سویی  ه تعامل تصویر پویا و ایستا در شکلپردازد و نیز ب نمی
 تفاوت است.حاضر م مقالۀشعر دو شاعر است که با مقایسۀ تصاویر حرکتی میان  ،آنهدف 
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 مفهوم تصویر .2
ای است که امروزه در نقد ادبی بیش از گذشته به آن توجه  واژه «الصورة»یا  (Image)« تصویر»

تصویر، صورتی پرداخته از ادراکات ذهنی ادیب از اشیاء و محیط پیرامونش است که در شود.  می
عبارتی تصویر، حاصل تخیِل شاعر است   به .اثر او مجال ظهور یافته و قابل انتقال به مخاطب است

ذهنی  ۀزمین پس ،های شاعر یابد. در واقع مخاطب از طریق تصویرسازی که در شعر او انعکاس می
کند. ایجاد تصاویر ز اشیا و عکس ذهنی او را در مواجهه با موضوعات گوناگون دریافت میاو ا

هایی  شود. ناقدان ادبی قدیم شاخص های گوناگون و با اسباب مختلفی انجام می شیوه  شعری به
 دادند. دانستند و به تصویر در ساختار شعر اهمیت نمی ساز ظهور شعر می چون وزن و قافیه را زمینه

مجاز  های صور خیال چون تشبیه، استعاره و اغلب تصویر را حاصل کاربرد سازه آنها همچنین
نقد ادبی معاصر و ظهور مکاتب ادبی،  ۀعرص نظراِن  دانستند. با دگرگونی رویکردهای صاحب می

تدریج جای خود را به عوامل دیگری در باب ادبیت شعر بخشید و در این  ههای کهن ب شاخص
تواند از  می ،گذشته از عناصر بالغی ،که امروزه تصویر یر جایگاهی ویژه پیدا کرد. چنانمیان، تصو

های روایی و  های آوایی و موسیقایی، تکنیک های توصیفی زبان، ویژگی عناصر دیگری چون سازه
های  برخی آن را معادل شکل»که   یطور هب ؛و نحوی برخوردار باشدهای صرفی  برخی ویژگی
دانند و برخی نیز که بیشتر در میان نواندیشان معاصر قرار دارند،  و صور خیال می مجازی زبان

ترین تعریف  . قدیمی(45-41 :1386 )فتوحی، «دانند می زبان در خیالی تصرف نههرگو شامل را تصویر
 ةقدام. (3/67: 1424)داند  او شعر را نوعی از تصویر می؛ تصویر یا الصورة از جاحظ است رۀدربا

از نظر جرجانی تصویر حاصل  .(4 :1302)است   بن جعفر تصویر را معادل شکل و ظاهر گرفته
عبارتی تغییر در   هرگونه تغییری در الفاظ موجب تغییر تصویر و به»تعامل میان لفظ و معناست و 

م طبیعت و انسان و در مفهو شفیعی کدکنی تصرف ذهنی شاعر .(373: 1404) «شود معنا می
را عنصر معنوی   نامد و آن خیال یا تصویر می ،برای برقراری نسبت میان این دو را های او کوشش

است   ای عاطفی همراه که اغلب با زمینه (2: 1398)خواند  ادوار می ۀها و هم زبان ۀشعر در هم
به اولیه و  . از نظر کالریچ که تخیل را(1: 1390)فضیلت،اصلی اثر ادبی تخیل است  ۀ. ماد(17 )همان:

کند، تخیل ثانویه همان تصویر است که شاعر برای هماهنگی در معنی و اجتماع ثانویه تقسیم می
گاه به کوششی از جانب ذهن »؛ و نیز (179: 1388)دیچز،گیرد  می کار  در اضداد آن را به صورتی خودآ

برای »و  (122: 1380)داد، «ست تا میان اجزاء طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریندا خالق شاعر
 . (302: 1393 استاک ول،) «رود  کار می  تولید ادبی به ۀنبرانگیختن کنش خالقا
 ،شعر جدید» عبارتی به .(168: 1393 )مقدادی،توان شروع شعر مدرن نامید  تصویرگرایی را می

یکی دیگر از مباحث مورد توجه در نقد جدید در باب . (76: 1340)براهنی، «شعر تصویر است
که از رهگذر کاربرد »است در برابر شعر مبتنی بر صور خیال  «تصویر زبانی»تصویر، اصطالح 
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زرقانی نیز در بحث از  .(47: 1386)فتوحی،  «شود قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل می
در نقد جدید، » (37: 1394زرقانی،  ←)برد  کار می به را «تصویر شعر بی»اصطالح  ،نظام تصویرگری

آن بخش از کارکردهای خالقه و هنری زبان که از   یعنی ؛شود تصویر بر کل زبان مجازی اطالق می
 ۀتجرب يقورالسعید . (41: 1386 فتوحی،) «آید وجود می  رهگذر مقدمات خیال در زبان عادی به

ها و ابعادش بخشی از  سازه ۀداند و تصویر شعری را با هم ای زبانی می شعری را در اساس، تجربه
واژگان  بر ،ویژه در آراء کسانی چون یاکوبسن در نقد نو و به(. 5: 1984)آورد  شمار می  زبان شعر به

که در کنار تصویر، موسیقی و شکل  (332: 1396)احمدی، است شده تأکید عنوان سازندگان شعر به
 ۀدربردارند»از این دیدگاه هر شعر  .(19: 1380،کدکنی )شفیعیرود  شمار می  های شعر به از تکنیک
های صناعتی است که آن را از متن غیر  ای از تمهیدات واجی، واژگانی، تصویری و سازه مجموعه

 . (34: 1394 )زرقانی، «کند هنری متمایز می
  

 امرؤالقیسشعر  در پویایی .3
ترین اشعار پیشین عرب  او از مشهورترین و بدیع ۀو معلق اول جاهلی  ۀاز شاعران طبق امرؤالقیس

را  اشانگیزه به دختر عمویش عنیزه و حرص او به شکار و شب و اوعشق  ۀاست. برخی آن را زائید
 .(14-11: 1425 ،يمصطاوال و 82 :1383 ،يفاخورال)دانند  می 1«للج  ج   ةدار»روز  ،سرودن آندر 

حرکتی احساسی بازتاب  ،و تصاویر آن  فرودهای عاطفی و سرشار از فراز القیسامرؤ ۀمعلق
حرکت  آرام و بی آن را دهد و گاه که گاه شعر او را در مسیر هیجان و حرکتی شدید قرار می ستا

حسی خود از جهان صدد بیان دقیق ادراکات شاعر در ، این است کهسازد. آنچه مسلم است می
به جانب  ،بیند لذا هرگاه توصیفات محسوس را راهگشای بیان احساس خود نمی ؛پیرامونش است

عدی را ب  ا و کوتاه به اشیاء دارد و گاه نگاهی گذر»رود. در تشبیه نیز  یژه تشبیه میو به ،صور خیال
کند؛ چون  استعاره نیز استفاده میندرت از او به (.12: 1425 ،يمصطاوال) «کند پنهان و مبهم رها می

های درونی احساسش را با  گیرد تا الیه از استعاره بهره می ،اش به عنیزه در بیان احساس درونی
 تر از تشبیه بیان کند.  صنعتی عمیق

تصویری از زندگی او  ،در پیوند با یکدیگرست که های مجزا ای از قطعهقصیده مجموعهاین 
 «دگی ادامه دهندو به زن زیست احتیاج دارند تا قوام یافته حیطی قابلتصاویر به م» شده است.

[ وخود را خواهد گذاشت ] ۀثیر جداگانأهریک از تصاویر ت»؛ در این محیط (85: 1340 )براهنی،
 ،این اساس بر .(86 )همان: «هن خواننده را تسخیر خواهند کردهمگی به شکل یک واحد کامل، ذ

 ست. اوتصاویر امروالقیس، بازتاب محیط زیستی  توان گفت پویایی و ایستایی موجود در می
سازد تا تصاویر واقعی را  آن را مستعد می ،ست و شاید همین موضوعگرا شعر جاهلی شعری واقع 

و نیز توازن  ر و نگاه حسی او به جهان پیرامونگرایی شاع آن بیرون بکشیم. واقع ۀاز دل واژگان سازند
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ده شهای شعر او  موجب احساس نبض پویایی و حیات طبیعی در رگ ،و توازی مداوم او با طبیعت
  .است

ن یافت؛ این توا سیمای تصویری کلی را می ،القیسامرؤدر شعر تصاویر پراکنده  ۀدر پس هم
آورد و بازتاب  یبودن زمان است که شاعر را همراه با رویدادها به حرکت درمتصویر کلی همان گذرا

مسلطی  ۀمای تواند همان درون می و یابد او جریان می ۀصورت حرکتی همواره، در سراسر قصید آن به
القیس امرؤ .(76: 1386)فتوحی،  شده است هخواند «نگرش»ی غالب است و هنراثر هر باشد که در 

گاه  جاهلی هیچ است. شاعر  شاعر جاهلی است و شعرش با طبیعت بادیه در پیوندی ناگسستنی
شدنی اعنصر جدان پویایی، و حرکت ،بنابراین ؛حرکت یعنی ،مرکب و یستن (اسب یا شتر) مرکب بدون

حتی در  ،خورد چشم می  او به ۀاسر قصیدعر است. این حرکت و پویایی در سرهای شا تصویرگری
یعنی حرکت را  ،ولی مطابق متضاد خود ،ظاهر بر ایستایی داللت دارد ( که بهقفالفظ آغازین آن )

ین اسماعیل این تعامل تصویریکند. عز   تداعی می داند که  عاطفی می-ترکیبی عقلی»حرکتی را -الد 
      .(134 :1966) «شوند هم جمع میدر فکر و احساس و در وحدت عاطفی با 

 

   های تصویری معلقه سازه .4
 ،بنابراین انجامد؛می قصیدهحرکتی مستمر در به در نهایت  ههای پویا و ایستا در معلق تعامل سازه

 را در سه محور ایستا، پویا و تعاملی بررسی کرد.   ها این سازهتوان  می
 

 های ایستا تصویرسازه .4-1
عناصری مهم در  ،های حرکتی خود با سازه ۀگون کاربرد تقابلی و طباق های تصویری ایستا در سازه

های  تصویرسازه :ند ازا عبارتها  ین این سازهتر مهم ؛اندمعلقهسازی حیات و حرکت در برجسته
های مکانی  ، عناصر بالغی و نیز سازهناصر صرفی و نحوی، واژگان تصویریزبانی در انواعی از ع

  پردازند.  صورت تعاملی و گاه مستقل به ترسیم تصویر حرکت و پویایی در معلقه می که گاه به
 

 بالغی  -های زبانی سازه. 4-1-1
ن پنهان آ ۀیکی از تصاویر ایستا در بخش آغازین قصیده، تصویر توقف بر اطالل است که در الی

در جان  ،اندوهی که از رخداد کوچ معشوق ؛وجود داردشاعر بار  تصویر ایستایی از عواطف اندوه
 :ده استششاعر حاصل 

 

 
 

 
 

شاعر است که شعر او را در  ۀتوقفی از سر اراد ایستادنی در زمان و مکان و «قفا»فعل در اینجا 
وحدت  ۀکه محور اصلی شعر جاهلی و در عین حال نقطدهد  قرار میعطف توقف بر اطالل  ۀنقط

به توقف  ،شعر است. شاعر با این واژه، برای لحظاتی زمان را در مکانی که برای او ارزشمند است
کاربرد نحوی حال  .معشوق را درجای پای بادهای جنوب و شمال بجوید ۀدارد تا آثار قبیل وامی
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هم»ای ایستاست و در همنشینی با  در اشاره به یاران شاعر سازه «وقوفا  » گر  تداعی «علي  مطی 
سکونی مسبوق به حرکت است، از سویی شاعر همچنان ایستایی و حیرت روز کوچ را با این قید 

    :بخشداستمرار می
 

 
 

 
 

توصیف شب است.  ۀالقیس، قطعامرؤ ۀاضع ایستایی و سکون در قصیدترین مو یکی از برجسته
دیگر بر  های عناصر بالغی است که در تعامل با سازه ،های این قطعه ین تصویرسازهتر مهماز 

آن را به تصویری  ،عاطفی شاعر از شب –د. توصیف خیالیافزای ایستایی شب میداللت معنای 
ای زمان ای از عنصر پوی برجسته در سیمای کلی قصیده بدل ساخته است. شب با وجودی که پاره

 :گذارد نمایش می به آن از را ایستا تصویری خود، طوالنی توصیف با شاعر لیکن ،شود می محسوب
 

 
 

 
 

 ،های آن پارهها یا  قدری بلند است که دنباله در اینجا شب چون امواج دریاست و این امواج به
تصویر حاصل  اما ؛هایی پویا هستند سازه ،دوهر ،شب و موجگیرد.  میشاعر را با انواعی از اندوه فرا

در تعاملی پیوسته  ،ج استاموابحر که کانون ست. تصویری ایستا ،ه شاعراز همانندی آنها در تشبی
نیز که  «أرخی»حتی  د.شو وقفه و سکون می ۀاز تصویر گسترد ای جلوه ،از پویایی و ایستایی

توصیف  رفته است. کار  ست، در خدمت تصویر شب و ایستایی آن بها سبب ماهیت، فعلی حرکتی به
کند. همچنین  می داللت شود که بر پایداری شب اسمیه آغاز می ۀنحوی جمل ۀدر این بیت با ساز

ب  » معنای  که به «و» حرف دارد.   تأکیدهایی در زندگی شاعر  بر تکرار چنین شب است، آمده «ر 
دارد.  تأکیدفراگیری تاریکی یا اندوه در وجود شاعر  گویای استعال و غلبه است و بر «علی» جر

در بیت بعد شاعر  گستراند. این ایستایی را می ۀدامننیز  «هموم»و  «انواع»، «سدول»آوردن  جمع
تصویر دیگری را به مدد عناصر تشخیص و استعاره  ،آور شب خفقانبرای بیان استیال و توقف 

زند تا وسعت این  به تصویر قبلی پیوند می «لبهص  » و «له»کند و با تکرار ضمیر در  ترسیم می
 ایستایی را به تصویر بکشد:

 
 

 
 

 

شود. نشستن شتر  این تصویر، شب در توقف و ایستایی به شتری در حال نشستن تشبیه میدر 
خر در أآیی واژگان در محور همنشینی با رعایت تقدم و ت هم ای طوالنی برای اوست. نشان وقفه

تمطی » در جمالت افعالدهد. جانب سکون نشان می سیر تدریجی آن را به ،اجزای تصویر مستعار
هستند که در کنار یکدیگر  حرکتی -، افعالی تصویری«ناء بکلکل»و  «أردف أعجازه»، «بصلبه

روند و در  های تصویر از حرکت به سکون می کنند. سازه تصویر نشستن شتر را بر زمین کامل می
 شب آفریده شود. ناپذیر تصویِر امتداد تحمل رسند تا به این ترتیب یی کامل مینهایت به ایستا
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شب را  ،شاعر با التماس .بخشد برای شب به آن اقتدار می تشخیصاستفاده از عنصر خیالی 
 :های تاریکش را برچیند تا صبح بر وجود او ظهور کند خواهد پرده از او می ،مخاطب ساخته

  

 
 

  
 

کیدباز  ،برای شب «طویل»صفت  ی بر وقوف شب و در واقع توقف اندوه بر قلب شاعر تأ
رفتن  شاعر است برای برون در واقع تالش ،های شب رفتن پرده است. درخواست طلوع صبح و کنار

کند که  هرچند شاعر اعتراف می ؛اندوهی که بر او سیطره انداخته و او را از حرکت بازداشته است از
بار نخواهد داشت. استفاده از جناس  ثیر چندانی در رهایی او از این ایستایی اندوهأتآمدن صبح نیز 

کوشد تا صبح را که  ی بر معنای مورد نظر شاعر است. شاعر میتأکید «إصباح»و  «صبح»اشتقاق 
 «بأمثل كوما اإلصباح من»ۀ در برابر شب علم کند؛ لیکن با جمل ،زمانی حرکت و پویایی است ۀباز

ای از ناتوانی شاعر برای زدودن اندوه  تواند نشانه د و این میشو کار منصرف یا ناامید می گویا از این
بیشتر بر  تأکیددیرپایی باشد که وجودش را از حرکت بازداشته است. در بیت دیگر شاعر برای 

های  ه با طنابکند؛ تصویر ستارگانی ک تصویر دیگری را به کمک تشبیه خلق می ،ایستایی شب
 :اند های کوه جندل بسته شده کتانی بر صخره

 

 
 

 
   

توصیف مطنب این تصویر  وها(  )طنابآوردن أمراس  جمع های دیگر این تصویر، سازه از
در تصویرسازی از ناپذیری را  است تا مفاهیم سرسختی و تحمل« صم جندل» خیالی در واژگان

برجستگی او  قراری درونی شاعر با دیرپایی اندوه تصویری که در تقابل بی شب القا کند؛ایستایی 
 یابد.  می

 

 های مکانی  سازه .4-1-2
خاصیت سکون و  ۀواسط های تصویری ایستا در این بخش است که به عنصر مکان از دیگر داللت

 شود.  موجب برجستگی ایستایی تصاویر این بخش می ،ای که دارد ایستایی ذاتی
کند. این واژه از چند جهت بر   حمل می ه تصویری ایستا رانیز در آغاز معلق« منزل» ۀواژ

 ،طور خاص و به ،اسم مکان بودن، داللت معنایی توقف و اسکان :کند یایستایی بیت داللت م
ای که شاعر  های چهارگانه ایستا در ادامه با ذکر خاص مکان ۀت محبوب شاعر. این سازمحل سکون

فوذ ایستایی در ذهن مخاطب به ن ،کند در شعرش ذکر می اطناب نها را با استفاده از عنصر بالغیآ
 کند.   کمک می

 

 
 

 «الحی  سمرات»، «قیعان»، «عرصات» ،«بعراالرآم»های مکانی اشاره ،ابیات بعدی در
وجود   ای را به تصویر ایستای گسترده ،ای بسیار تلخ در بیابان و بادیه( )میوه« حنظل»و  های خار( )بوته
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هیجان و حرکت  نمایشگر، او ۀکه در تقابل با تصویر پویای روز کوچ معشوق و قبیل آورند می
 :دشو می احساسی شاعر در این رویداد

 

 

 بر داللت کهدر عین حال عناصری مکانی هستند  «حنظل» و «سمرات»واژگان تصویری 
های خار بر خلش خار  که بوتهچناند؛ نافزای میحالت پایدار و مستمر اندوه شاعر در کوچ معشوق 

 به تلخی فراق داللت دارد. ،اندوه در عمق جان شاعر و حنظل نیز
َرة»یا خار  ج هجران کوشیده است، رن ۀآوردن آن در تبیین گستر که شاعر در اینجا با جمع «سم 

، تصویر ماندگاری و «لدی»های صرفی  با استفاده از سازهشاعر . عنصری وابسته به مکان است
به مدد ، تالش شاعر بر تحمل رنج هجران استای از  که در واقع جلوه ،ها توقف خود را نزد این بوته

با آن در آغاز « ن  کأ»صرفی  ۀبخشد. در این تصویر که همراهی واژ تصویر بالغی تشبیه روشنی می
ی بر ثبوت حیرت و شیون شاعر در ناباوری فراق یار است، شاعر خود را در تأکیداسمیه، ۀ جمل

سبب تندی  اشک فراوانی به»کند که  مانند می «ناقف حنظلی»به  ،باری در این رویداد شدت اشک
. از (2/325: 1424جاحظ،  و 1/139: 1423 قتیبه،  )ابن «ظل از چشمانش جاری شده استبوی حن

ل»فعل امر ،سویی معنای آن وجود دارد، ضمن ی که در لفظ و در تأکیدسبب تشدید و  به «َتَجم 
 هماهنگی بیشتری با بیابان  «جمل» ، با تبادر معنایی لفظداری و تحمل بسیار داللت بر خویشتن

لوف و مشهور شتر أزیستگاه م ،آوری دارد و در عین حال که سکونت و ایستایی ماللکند  پیدا می
دشواری از  تری های تصویر بزرگ سازه بیرونی، ۀهمگی این تصاویر در الی ضمن آنکه .است

  هستند.  ی شاعر در این موقعیتایهجران و ناشکیب
 

 های پویا تصویرسازه .4-2
 

 های زبانی سازه .4-2-1
بازداشته شده است. مسبوق بر حرکتی  «قفا» فعل که اشاره شد، ، چناندر بخش توقف بر اطالل 

وقفه و حرکت پایدار جدال هرروزۀ بادهای  بیانگر استمرار بی «عف  لم یَ »مضارع فعل  ،عالوه بر آن
تقابل حرکت بادها با ایستایی و ایستادگی دیار،  ،از سوییجنوب و شمال در محو این آثار است؛ 

 دهد.در محو این آثار نشان میرا نیز ناکامی روزگار 
ن حرکت است و احساس شاعر را به طباق لفظی بادهای جنوب و شمال نیز مبی  ضمن آنکه  

ساز  ها که خود عنصری حرکت در تصویری تقابلی، عطف این مکان، کندذهن مخاطب منتقل می
 مکانی و کاربست ظرف مکانی ۀشود. این گستر آنها می موجب حرکت ذهنی مخاطب در ،است

گردد،  که به این مواضع برمی ها ها و قیعان ها، عرصات سجتها، ن در رسم «ها» و ضمیر «یَن بَ »
  شود. تعدد و تحرک تصاویر عاطفی ذهن شاعر را موجب می
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 كنبواژگان تصویری است؛ چون:  ۀاز بار پویایی بر عهد زیادیاطاللی بخش  ۀدر قطع
، واژگان )طلب ترک گریستن( كالتهل، )تصویر کوچ(تحملوا )وزیدن(  نسجت، عاطفی( -حرکتی)

َهراقَ  ةعبر»، و نیز در ترکیب «شمال»و  «جنوب»مجازی   دوی این واژگان پویایی وکه در هر« ةم 
 :حرکت نهفته شده است

 

حرکت ذهنی شاعر به گذشته و خاطرات أم حویرث و أم رباب و  در این بخش تصاویر پویا با
عَ »، «قامت»آیی واژگان  هم )بوی  «ریاالقرنفل»و در آخر  «جاءت»، «نسیم صبا»، «ِمسك»، «تضو 

 حرکتی هستند، -که حرکتی چون نسیم و از جنس آن دارد و همگی واژگانی تصویری میخک(
 یابد. استمرار می

 

و  ی استحرکت معنی جوشیدن اشک، در معنای ماضی «فاضت»در آخرین بیت این بخش 
 «حتی»و  «علی»ادوات  .گریستنی مستمر داللت داردبه فعل، بر  صورت جمع( )به «دموع»اسناد 
 «ةبابَ َص »ی بر جریان و حرکت اشک بر گردن شاعر و رسیدن آن به حمایل شمشیر اوست. تأکید

کیدبیانگر حرکت عاطفی در وجود شاعر است. تکرار مفهوم گریستن و  ، «فاضت»آن با  تأ
بر  «يلحِم مَ »و  «يمعدَ »، «ين  مِ »در  «یاء» و استفاده مکرر از ضمیر متکلم «يدمع»و  «دموع»

این ترین تصویر پویا سازد. پیوستگی عمیق شاعر را با اندوه برجسته می ،غنای این تصویر افزوده
پوششی از خاکستر و شن  ،درحالی که یکی ؛تصویر وزش بادهای جنوب و شمال است ،بخش

تصویر ثابت و ماندگاری از آثار محبوب برجا  ،زداید و بدین ترتیب گستراند و دیگری آن را می می
 ۀای از ماندگاری یاد و خاطر تواند نشانه ماند. از منظر عاطفی، این کشاکش ناکام بادها می می

 معشوق باشد که دست زمان آن را نزدوده و همچنان در قلب شاعر زنده است.
)ذبح  «رت  َق َع »فعل  اغلب از نوع قاموسی است؛ ،نیز تصاویر جلجل ةدر بخش خاطرات دار

حاوی عمل وکنش است؛  کند؛ چون فعل ذاتا   به جهات گوناگون، تصویری حرکتی را خلق می شتر(
 «مطیة» ،بخشد. عالوه برآن حرکتی است و عمل ذبح شتر را تجسم می-دیگر اینکه فعلی تصویری

وجود  «رت  َق َع »شاعر با توجه به نوعی پارادوکس درونی که در واژه  .خود نماد حرکت است (شتر)
عالوه بر اینکه حاوی  رت  َق َع دهد؛ با این توضیح که  دارد، تقابل پویایی و ایستایی را نشان می

اما  ؛ذبح شتر تصویری پویاست .گیرد حرکت است، سبب ایستایی است و پویایی را از شتر می
 :حرکت و پویایی شتر نیز استگر تصویر پایان تداعی
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« ها»هستند و نیز ضمیر  حرکتی -که واژگانی تصویری «لم  َح تِ م  »و  «کور» الفاظ ،عالوه بر آن
 دهند. این بیت گسترش میتصویر پویایی و حرکت را در  ،گردد که به عذاری برمی «کورها»در 

تواند داللتی زمانی نیز داشته  ضمن آنکه می ،استمرار حرکت این دختران در بیت قبل است «لِظ »
 ،شود بیان می «میَن رتَ یَ »شتر توسط دختران که با فعل های گوشت  پرتاب پاره ،باشد. در این بیت

ها به ابریشم تابیده،  بالغی تشبیه در همانندی این پاره ۀتصویری حرکتی است؛ این تصویر با ساز
 از تصویر در بازسازی بخشی «َوَقد ماَل الَغبیط  ِبنا َمعا  » ۀحالی ۀجمل ،در ادامه یابد. وضوح می

دیگری از عنیزه  ۀجمل ،کند اما آنچه که پویایی این تصویر را کامل می ؛حرکتی این بیت مؤثر است
 بخشد:  های متعدد حرکتی که بیت را پایان می است با سازه

موجب ایجاد تصویری پویا و  «لنزِ أ»و  «عیربَ »، «رَت َق َع » حرکتی جای واژگان ههمنشینی ب
ز به ذهن واژگونی نیدر حال را ای  ، ضمن آنکه تصویر کجاوهاست دهشانگیز دراین بیت  شوق

 نیز خود مبین حرکت است.   «يسیر»فعل امر ،هارساند؛ عالوه بر این می
 

 های زمانی پاره .4-2-2
های زمانی  حرکت در این قصیده است که در پاره مؤثرعنوان عنصری ذاتا  پویا، از عوامل زمان به 

 ؛شود گر می جلوه ،حرکت زمان و رسیدن روز است ۀکه نشان «یوم»و  «غداة البین»در  «غداة»چون 
 گر نشاط و حرکت است. زیرا روز، زمان تالش وتداعی
پویا و  در تقابل تصاویر مؤثرای  ، زمان بار دیگر سازه«جلجل ةدار»در بخش خاطرات روز 

با راستای تقابل تصویری کاملی و اجزاء آن در  زمانی یوم های پارهدر این قصیده  .دشو می ایستا
های شاعر با روز و اجزای آن  که نشاط، حرکت، پویایی و سرزندگیچنان دارد؛قرار شب و اجزاء آن 

با حرف شاعر  و در مقابل، سکون، ایستایی و توقف او با سنگینی، سکوت و طول شب همراه است.
بر پیوستگی این واقعه با  تأکیدضمن  «یوم» ۀو با واژ دهد میروز را گسترش این عطف واو تصویر 

 :کند از یادآوری این روز بیان میگفته، به نوعی ابتهاج درونی خود را وقایع پیش
 

 

دادن  شاعر برای نشان ،رود میکار   های تصویری به های زمانی که در خلق سازه عالوه بر پاره
گاه که در  آن ،مثال رایکند؛ ب از داللت زمانی افعال نیز استفاده می ،نسبت زمانی خود با وقایع

اش را به زمان حال  تصویر خاطره «تقول»با آوردن فعل  ،شود رو می هتداعی خاطراتش با عنیزه روب
اکنون در برابر اوست و با او سخن  زه همکند؛ گویی عنی جا می هرا در زمان جاب آن کشاند و می
تدریج از  هب «فقلت» ۀدر بیت بعد شاعر با فعل گذشت .«تقول و قد مال الغبیط بنا معا»د: گوی می

آورد که این، رویدادی در گذشته  گیرد و به یاد خود و مخاطبانش می زمان این رویداد فاصله می
 .«هزمام   يرخو أ يفقلت لها سیر »: بوده است
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، «غدیة»، «اضحی»، «بات» ست که درای پویا سازه ،زمان در بخش وصف طبیعت نیز
ها خود  گرفتگی دشت ، سیل و آبریان دارد و درتصاویر حرکت ابرها، بارانج «ةعشی»و  «صبحن»

  دهد. را نشان می
  

 های روایتگری تکنیک .4-2-3
حساب   به معلقه  مختلف های بخش تصویرسازی در مؤثر ای سازه توان می را روایتگری های تکنیک 

های صحرانشین  شاعر از معشوقه ۀخاطرات پراکند ۀها دربارین این بخشتر مهمآورد. یکی از 
روز دارة جلجل آغاز  ۀگیرد. در این قسمت که با خاطر میاز قصیده را دربر زیادی ۀاوست که گستر

 :شود، تصاویر، حاصل حرکت ذهنی شاعر در زمان هستند می
 

 

 

 
 

 

جریان سیال ذهن است، به حرکتی ذهنی  ۀبا استفاده از تکنیک بازگشت به گذشته که نشانشاعر 
و با تصاویر زبانی و بالغی، تابلویی از ا .پردازد زند و به احیای خاطرات خود در زمان می دست می

برای تصویرپردازی موفق از آن  ،نهد. شاعر در همان آغاز وقایع آن روز را فراروی مخاطب می
ب  »داد، بیت را با واژه رخ  ابزار دیگری برای جلب مخاطب به این یادمان «أال» کند. آغاز می «ر 

جلجل  دارةگشاید و مخاطبانش را با خود به روز  دری به گذشته می ،. شاعر با این بیتاست
، از این رویداد فاصله گویی درونی در تداعی خاطراتشتدریج با ایجاد گفت هب سپسبرد.  می
کدام با اوصافی در معلقه به تصویر ست که هر ا های او با زنانی خاطراتی که شرح عاشقانه؛ ردگی می

 اند. درآمده
 

 بالغی -های زبانی تعامل تصویرسازه .4-2-4
معلقه است. اسب در غالب حرکتی در  -برجسته ترین مقاطع تصویریاز  ،بخش توصیف اسب

بیت  پانزدهدر این بخش، حدود  ،اینوجود با  ؛درحضوری همواره با شاعر است قصیدههای  بخش
دادن تصاویر حرکتی،  اختصاص یافته است. شاعر در اینجا برای نشان آنطور مستقل به توصیف  به

استفاده کرده  تصویری-اغلب از نوع تشبیه و گاه واژگان توصیفی های حرکتی گوناگونی، از مطابق
قصیده ناگهان با  ۀطوری که در ادام به ؛کند این بخش پویاترین تصاویر معلقه را عرضه می .است

 شویم. رو می هروب ،های شاعر است بازدارنده ۀحرکتی پرشتاب و پویا که گویا عصیانی علیه هم
  

 
 

 
 

تابی و دم، با بی آن را دارد، پیش از سپیده ۀمقتدران ۀدادن به شب و سلط شاعر که قصد خاتمه
های آن چون خواب، تاریکی و ایستایی  جلوه ۀکه گویی به شب و همچنان ؛تازد شتاب در بیابان می
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پویایی بر سکون به نمایش  ۀغلب ،تقابل حرکت و سکون و در نهایت ،برد. در این بیت یورش می
 :کند ا با واژگانی تصویری آغاز میشاعر در آغاز، توصیف اسبش ر شود. گذاشته می

 

 
 

 

تند  آهنگدر ساختار تصویر حرکت در بیت است.  مؤثرکارگیری واژگان، خود عنصری  بهۀ نحو
گذاری با هرگونه قید و ربطی، سرعت  موسیقی شعر، پشت هم آوردن واژگان متضاد بدون فاصله

سرعت انتقال ذهن در تصور حالت اسب و  ،نتیجه از لفظ به ضدش باعث شده و دررا جایی  هجاب
معنوی  ۀای از ساز از این واژگان، نشانهده است. تنگاتنگی تصاویر منتج شچاالکی آن را موجب 

هنرمندی تمام زمان را در واژگانش به بند کشیده تا  اب ،کمال اتصال در بیت است. شاعر با این شیوه
« حال»نحوی  ۀدر نقش ساز «معا»اوج سرعت اسب را در تغییر رفتارش نشان دهد و در انتها با 

درنگی اسب و سوار به اوج برساند و بر نفوذ این تعبیر  تنگاتنگی این تصاویر متضاد را در بی
ع و سریع کلمات را در اینجا یفاخوربیفزاید.  اوج شور سوارکاری امروالقیس  ۀنشان ،کاربرد مقط 

یات شعر ماندگارترین اب ،این بیت یکی از زیباترین و در عین حال .(93 :1383 ،يفاخورال)داند  می
های صوتی  طیعتق دارای ا  اصطالحو  استتجدید مطلع در معلقه  ۀشاننجاهلی است. این بیت 

 . (53: 1368،  کدکنی شفیعیضیف، به نقل از ) است
 «مفر»و  «مکر»توان گفت تقابل و تضاد، زیرساخت اصلی این تصویر است که در واژگان  می

چهارگانه همگی اسم فاعل است و از جهت جمع آمده است. کلمات  «مدبر»و  «مقبل»و 
بالغت، داللت بر ایجاز دارد تا به سرعت انتقال در اوصاف مذکور نیز اشاره کند. حذف مبتدا 

آنکه ضمیری که در هرکدام از اوصاف مستتر   ضمن ،تواند به جهت اهمیت رفتار اسب باشد می
سازی تصویر، ضمن برجسته ،تضادگردد. در پی هم آوردن این کلمات م به اسب برمی ،است نیز

 در «معا»از حیث صرفی وجود وجود آورده است.   بهنوعی وحدت و انسجام معنایی نیز در آن 
سرعت  ،تر باشد چه عمیقکند که هر وکس ذهنی نیز ایجاد مینوعی پاراد ،کنار این صفات متضاد

 یدوم، با آوردن مطابقع اشود. در مصر تر می عمل و پویایی حاصل از حرکت اسب نیز برجسته
شود و به زیر تصویری، حرکت اسب را به سنگ عظیمی که از بلندای کوهی چپ و راست می

 و «یزل» فزاید. تجنیس واژگانبر سهمگینی حرکت اسب در تصویر بیسازد تا  غلتد، همانند می می
 «ز» در بیت دیگری از این بخش که سبب اجتماع واج «متنزل» حروفی این دو با و هم «زلت»

 :القاگر حرکت لغزش و سرخوردن است شده،
 

کشیدن اسب به  حالت شیهه همانندسازیبرای سرعت و چاالکی اسب  ،مطابق تصویری دیگر
دیگر ۀ های دونده، ساز های اسب از ویژگی به معنای الغر، «ذبل» دیگ جوشاِن بر آتش است. لفظ

ی بر جوش و خروش و تأکیددیگ جوشان نیز  این تصویر است، ضمن اینکه مطابق تصویرِی 
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اش» ۀاسم مبالغ. تواند باشد پویایی اسب می و  «حمی»، «جاش»، «اهتزام» با آیی همدر  ،«جی 
  رسانند. را در این تصویر به اوج میپویایی  حرکتی هستند،-تصویریکه همگی واژگانی  «غلی»

کودک و سوارکار ماهر، بار دیگر در  ۀشاعر به مدد عنصر تقارن و تقابل در مقایس ،در بیت بعد
 چنانتصویر اسبی  ؛زند نظیر اسبش دست به تصویرگری می بر پویایی و شتاب بی تأکیدجهت 

بلکه سوارکار ماهر نیز بر روی آن توان حفظ تعادل و  ،وزن تنها کودک ناوارد و سبک سریع که نه
تضاد میان کودک و سواِر معتبر است که در  تصویری، تقارن و ۀداری ندارد. در اینجا ساز خویشتن

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

حرکتی سریع و دورانی را در  ،کشد و در نتیجه درپی می های دو سرآن را پی گاه که طناب کند؛ آن می
  کند. میانی آن ایجاد می ۀصفح

، «ةنعام»، «ظبی» حرکتی را در واژگان-تصاویر دیداری ای از شاعر مجموعه ،در بیت دیگر
. آورد می  که همگی نماد حرکت و پویایی هستند، جمع )بچه روباه( «تتفل»و  )گرگ( «سرحان»

گریز و جهیدن اسب را در  ،دو تشبیه بعدی اما ؛توصیفی و بصری است ،تصویر دو تشبیه اول
که  «تقریب»و  «ارخاء»درحالی که با الفاظ  ،گذارد مینمایش  روباه به مطابق تصویری گرگ و بچه

 «، سرحان و تتفلةظبی، نعام»شده است. مجموع  تأکید ،حرکتی هستند-خود واژگان تصویری
 :روند شمار می نظایری در حرکت و پویایی و دوندگی برای اسب به ،همگی

 

های زبانی و بالغی  ای از سازه زمان  مجموعه حرکتی، هم-های تصویری این تصاویر، سازه در
، کاربردی تشبیهی نیز ه بر اینکه واژگانی تصویری هستندکدام عالوگونه که هربدین؛ هستند

صورت مقدم و  خبر به ،اول ۀکه فقط در جمل است اسمیه تشکیل شده ۀبیت از چهار جمل اند. یافته
چه ذف و با هدف پیوستگی و انطباق هربر اسب ذکر شده و باقی با رعایت ایجاز ح تأکیدجهت  به

تصویر واحد و متحدی را از حرکت و دوندگی برای  ،تا در نتیجه است هشدبیشتِر تصاویر، معطوف 
 شاعر با بیِت  ،این بخش کند. در آخرِ اسب ثبت 

 

حــاء  الهادیــأنَّ ِدمــــک    هرِ ــاِت ِبن 
 

ُة ِحن  ــُعص  یــار  جَّ ـــٍب مُ ـاٍء ِبش   ِل ــر 
 

از  ،که آن نیزبرد  میشکار  ۀما را به صحن رود، شمار می  خلص در این قطعه بهکه گویی نوعی ت
 :های قصیده است پویاترین صحنه

  

 
 

 
 

امروالقیس به شکار گاو وحشی تعلق دارد. با توجه به  ۀاز تصاویر حرکتی در معلق زیادیبخش 
ای نزد عرب  توان گفت این حیوان جایگاه ویژه می ،حضور گاو وحشی در اغلب اشعار جاهلی

و سنن ادب موضوع گاو وحشی را با دین و شعائر و رسوم  ،جاهلی داشته است. برخی از محققان
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این پژوهشگران عبدالجبار مطلبی است که معتقد است گاو در  ۀاز جمل؛ اند عربی مرتبط دانسته
ای  او به سروده .(4-2: 1388 ،عقدا )افخمی ادبیات سومری از قداست و تکریم برخوردار بوده است

دوشیزگان یزی( )خدای سرسبزی و حاصلخ «عشتار»کند که در آن  ها اشاره می معروف در میان سومری
آورد تا گرد استخوان ران گاو آسمان که به دست گیلگمش کشته شده بود، ناله و  معبد را فراهم می

در این  «دوار»کنندگان  افتصویری که شاید بی ارتباط با تصویر طو ؛(4-5)همان: زاری سر دهند 
 قطعه از معلقه نباشد.  

 هستند؛های زبانی و بالغی در ساختار تصاویر قابل بررسی  ای از سازه مجموعه ،در این بخش
 ،کار رفته نیز  صورت جمع به که به «نعاج»و )گله(  «سرب»است؛   که خود فعل حرکتی« عن  »مانند 
را با آن موهای بلندشان که چون  نعاجحرکت و حیات است. شاعر دویدن  ۀای از گستر نشانه
وار به تصویر  صورت حرکتی دایره کننده است، به د پیچیده بر تن دخترکان طوافهای بلن پارچه

به شکل  «يکأن  نعاجه عذار» یتأکید ۀاسمی ۀبا جمل ه است. این حرکت و پویایی تسلسلیدرآورد
به القاء این  «آ» ۀدر واک «مالء»، «دوار»، «عذاری»حروفی کلمات  رسد. هم مستمری به اثبات می

حرکتی -فعلی تصویری «دبرنأ»کند. فعل جمع  ذهن مخاطب کمک میحرکت و استمرار آن در 
 دهد.  را نشان می نعاجپراکندگی  صویراست که وسعت ت
شود؛ حرکتی  با اسبش در این حرکت شریک می «لحقناأ»شاعر در فعل متکلم  ،در بیت دیگر

تصویری دورانی را در  ،بار دیگرضمن آنکه  .رساند گله می سریع که او و اسبش را به راهنمایان
رسیدن به کند. شاعر و اسبش در تاختنی سریع و یکباره  برای  ه با گاو وحشی ترسیم میهمواج

سریع که انتهای گله را به ابتدای آن ملحق  چنانآیند؛ حرکتی  میگاوهای وحشی به حرکت در
رد. شاید این تصویر که در آن گویا شاعر و اسبش به دور گی و قدرت حرکت را از آنها می سازد می

دوار کنندگان  تصویر طواف مطابق دیگری برای ،کنند محاصره را تنگ میۀ چرخند و حلق گله می
 :باشد

؛ اند انسجام و پیوستگی با یکدیگر قرار گرفتهدر ایجاد این تصویر تمام کلمات و اجزای بیت در 
که  «لم تزیل»به ساختار شعر وحدت بخشیده و فعل مجزوم  که «الحقنا»چون کاربرد فعل متکلم 

 «جواحر»و  «هادیات»آیی متضاد  و نیز هم است متحد و منسجم کمک کرده ۀبه تشکیل این دایر
که از اسماء جمِع متضمن معنای حرکت و پویایی هستند و بر سرعت عمل شاعر و اسبش در 

کید )عرق بر نیاوردن( «و لم ینضح» ۀحالی ۀکنند. جمل می تأکیدشکار ۀ گردآوردن گل  ۀی بر پویتأ
واژگانی حرکتی و مصدر آن نیز « عادی»فعل  و سریع اسب در تصویر شکار گاوهای وحشی

تا به وضوح تصویر کمک کند. در ابیات  اند نیز به اطناب آمده «ِدراکا»و «َبین»کلمات هستند. 
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کاهد و مخاطب را برای تصویری دیگر  شاعر با توصیف ظاهر اسب از این شور و پویایی می ،بعد
 کند.    از حیات و پویایی طبیعت آماده می

های حیات  شود و نشانه مظاهر پویایی و حرکت در تصاویر شاعر دگرگون می ،از اینجا به بعد
خوانی شاد  ویژه درتصویر زنده و پویای نغمه هب ؛شود گر می ها و نوای پرندگان جلوه در رویش گل

 :کند زدگان مانند می را  به صبوحیپرندگان صبحگاهی که شاعر آنها 
 

 

 

 يمکاک» حرکت بانشاطی است که در واژگان ،در تصویر اخیر، حرکت موجود در شعر
 ثبوت و استمرار ۀکه نشان یتأکید ۀاسمی ۀحرکتی است و نیز در جمل-که ترکیبی تصویری «الجواء

که  «صبحن»و «غدیة» های زمانی و همچنین در پاره ،در این پرندگان است حرکت و نشاط
نیز  «رحیق مفلفل»و «سالف» شود. واژگان گر می جلوه ،گر شروع حرکت و پویایی هستند داللت

افزایند؛  می پویایی بر شدت این ،انی مذکور قرار دارندهای زم که در تناسبی معنایی با خود و با پاره
 رنگی از ،، تصویر این پرندگانزدگان حگاهی به صبوحیضمن آنکه در تشبیه حال پرندگان صب

آوردن  شاعر است و جمع اهتزاز درونی وشاد  ۀبخشد که بازتاب روحی ده میسرزندگی به آخر قصی
ترکیبی از تصاویر  ،. تصویر کلی این بیتکند می تأکیدرا  آننیز  «صبحن»و  «مکاکي»واژگان 

تا موجب تداعی  یابد میدیداری، شنیداری و حرکتی است که به کمک تشبیه و استعاره گسترش 
تواند  ضمن آنکه می .صدای این پرندگان در خیال مخاطب و حرکت حس حیات در وجود او شود

دیگر  ۀزاشد. ساطبیعت نیز بۀ شاعر در آین ۀبازتاب حس سرزندگی و تحرک درونی احساس و عاطف
تصاویر دیداری  ۀچند ممکن است تجسم بیرونی آن در سایاست که هر «صدا»این تصویر، عنصر 

تواند از ورای این  نظر برسد، لیکن در بیشتر تصاویر شاعر وجود دارد. مخاطب می  رنگ به کم
سب او را آن هنگام که در ا ۀجلجل و یا صدای شاعر و شیه ةدختران دار ۀصدای خند ،تصاویر

ها در  پدیدهۀ از طریق توصیف شاعران صداهایی که شاعر ؛بشنود ،تازد شکار می ۀیا در صحنبیابان 
 .  (57: 1383 )زرقانی،کند  به آن جلب می را محیط شعرش توجه خوانندگان

 

  های ایستا و پویا تعامل تصویرسازه  .4-3
ها در برخی  تعامل این سازهاند.  اسر قصیده در هم تنیده شدههای تصویری ایستا وپویا در سر زهسا

های ایستا و  عامل فعال سازهت ،اینوجود . با یکی از این دو بر دیگری شده است مواقع موجب غلبه
 ده است. انجامیدر نهایت به خلق تصویر کلی پویایی در قصیده  پویا

قرار )گریستن( « نبک»در تقابل با فعل حرکتی قفا  ۀدر واژبخش اطاللی، ایستایی تصویر  در
او در شاعر است و به موازات حرکت ذهنی  ۀگیرد که امتداد حرکت درونی احساس و عاطف می

 ۀهای قبیل  و مکان «منزل»ایستای  ۀاین حرکت ذهنی باز در تقابل با واژ یابد. خاطراتش شدت می
-و نیز فعل تصویری «یوم»و  «غداة البین»های زمانی پاره، گیرد. در بیت دیگرمعشوق قرار می
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با  تصویری ۀگیرد. در اینجا غلبقرار می «يسمرات الح»ایستای  در برابر واژگان «تحملوا» حرکتی
 ،در اینجا دارد. تأکیدعشوق مر داللت معنایی حرکت و کوچ ضمن آنکه ب ،ستسازه های پویا

به  ،شاعر از توصیف مکان به توصیف خود و حاالت اندوهگینش در هجران معشوق و از آن
 اند. در حرکت زمان از او جا مانده وقایع گذشتۀ شاعر است و که شرح رسد خاطراتی از او می

  

 

 

حرکتی ۀ کند، ضمن آنکه در تقابل با ساز تصویری ثابت را عرضه می «عند رسم دارس»قید 
استفهام انکاری موجود در این  ،گیرد. در عین حالقرارمی «عبرة مهراقة»ها در  ریزش اشک

کند، احساس و فکر او را از توقف بر اطالل به جانب  که در شاعر ایجاد می  با تردیدی ،عامصر
تدریج  هسکون و وقوف حالت قبل ب ،در این بخش. آورد این موقعیت به حرکت درمیرهاسازی 

 دهد. جای خود را به حالتی پویا می
بادهای مخالف  ۀوقف عبارتی تصویر وزش بی در اینجا نوعی تقارن تصویری نیز هست؛ به

ابل کنار ثبوت آثار منزلگاه معشوق است. تق شاعر درۀ بیانگر ثبوت احساس حب در عاطف
های ایستا و  موجب ایجاد ترکیبی از تصویرسازه)رمز پویایی( و بادها )رمز ایستایی( تصویری مکان 

 شود. پویا در دو سطح زبانی و بالغی می
سبب ظرفیت  است که از سویی به «بحر» ،های قابل تامل در بخش توصیف شب، یکی از واژه

سرشار از  ،سبب مظروفی که دربردارد       به ،سو دیگرآید و از  حساب می  ای ایستا به واژه ،مکانی خود
کند، ضمن اینکه  این دو حالت ارائه می ست و پارادوکسی از درآمیختگیا حرکت و پویایی

همنشینی شب و بحر انعکاسی از  ،عبارتی به است؛قراری درونی شاعر  قرار بیرونی و بی ۀدهند نشان
در حالی که در درونش طوفانی از احساسات و  ،دنمای وجود شاعر است که در ظاهر آرام می

 عواطف گوناگون در حرکت و طغیان است.
که داللت بر تداوم خواب  «وکناتها يوالطیر ف» ۀحالی ۀجمل ،وصف اسب ،در آغاز قطعه

 ۀای از توقف، سکون و ادام دهد، جلوه پرندگان دارد، ضمن آنکه تصویری ایستا را نمایش می
در  ،که  شاعر در ادامهگیرد  قرار میدر برابر تصاویر پویایی  ،و در مجموع استپایداری شب 

 يوالطیر ف»نیز در برابر این تصویر ایستای  «اغتدی» زمانی ۀآورد. تقابل پار توصیف اسب می
که  «جلمود صخر»تقابل تصویری واژگان  ،پویایی تصویر را افزوده است. در این قطعه «وکناتها

 ۀغلب ۀدهند نشان ،حرکتی هستند-که واژگانی تصویری «سیل»و  «حط»با  ،تصویری ایستا دارند
 عناصر پویایی در بیت است. 

 ۀاز اسب، به مدد ساز خود  بخشی به تصویر ذهنی شاعر همچنان برای عینیت ،در ابیات بعد
خوردن نمد زین از پشت رچون تشبیه س   ؛کند های متعددی برای آن خلق می بالغی تشبیه، مطابق

سنگی صاف و هموار  سرعت از روی تخته به قطرات بارانی که به ،اسِب در حال دویدن صاِف 
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های ذاتی پویا و ایستا را در کاربستی متناقض با  غلتند. در بررسی این تصاویر برخی از سازه فرومی
عنوان  کن بهیل ،ست د ایستایینماکه )تخته سنگ( « صفواء» ۀواژ مانندیابیم؛  جوهر درونی آنها می

کار رفته و با واژگان حرکتی باران، اسب و   پویای اسب به ی در ساختار تصویرِ تأکیدای  سازه
 «ونی»ایستای  ۀدر تقابل با واژ« سابحات»و  «مسح» که واژگان چنان ؛لغزیدن همنشین شده است

 کند.  های دیگر ایجاد می تصویری تقابلی از دوندگی اسب شاعر در برابر اسب )سستی(
اند تا تصویری  های حرکتی و ایستا در کنار یکدیگر قرار گرفته نیز عناصر و سازه در بخش شکار

لم »در آغاز بیت، فعلی حرکتی است که با  «الحقنا» از اسب و راکب آن ارائه دهند. مؤثرپویا و 
 تقابل قرار گرفته است. در ،درآخر بیت که داللت بر ایستایی دارد «تزیل

های ایستا و پویا در تقابل با یکدیگر حضور یافته و باعث  پایانی توصیف طبیعت، سازه ۀدر قطع
لمع » چون تصویر پویای صاعقه در تشبیه به؛ هماند برجستگی تصویر حیات در شعر شده

که بر ایستایی شاعر داللت گیرد  قرار می «قعدت»بل با فعل که در تقا ها( )حرکت دست «الیدین
در وجود کباره یبه  آن هیجان و حرکت ۀنیست؛ گویی هم دارد. در اینجا هیچ نشانی از مرکب شاعر

شاعر به آرامش رسیده است. در اینجا نیز همچون در آغاز قصیده، شاعر با یارانش  او فرونشسته و
جا تصویری تقابلی شاعر در این«. بین ضارج يقعدت له و صحبت»در این نشستن همراه است: 

ای نشسته کند. در حالی که او و یارانش در نقطه میان این توقف و حرکت ابرها در آسمان ایجاد می
ی خود را بر مناطق آسا باران سیل ،زا در آسمان حرکت کردهنگرند، ابرهای بارانو به آسمان می

ها به  شود که از فراز کوه ها به سیلی ویرانگر تبدیل می در ادامه، این بارشریزند.  میای فرو گسترده
کن و بناهای سست را ویران  و در مسیر خود درختان را ریشه شود میها سرازیر  جانب دشت

 کند. در این ابیات واژگان پویا و ایستا در مقابل هم قرار دارند.  می
و افعال  «یذبل»و  «ستار»، «قطن»های  با کوهباران( ) «صوب»حرکتی  -تصویری ۀکه واژ چنان

 درختان تنومند( ۀ)ریش «کنحبل ةدوح»با کنی(  ریشه) «یکب» و)نام کوهی(  «کتیفه»با  «یسح» حرکتی
گیرند؛ کوه و ریشه در توازن معنایی استقامت و افعال مذکور در تناسب معنایی  در تقابل قرار می

کردن پویایی سیل و در واقع تغییر در طبیعت  حرکت و تغییر قرار دارند. این تقابل به برجسته
)ریزش قطرات باران(  «نفیان» از افعال حرکتی و واژگان «انزل»و  «مر» های حرکتی انجامد. سازه می

) نام  «قنان» ، باز در تقابل با ایستاییکه نماد چاالکی و حرکت است)بزهای کوهی(  «عصم» و

با وجود  «انزل»و  «منزل» گیرند. قرار می ،توقف و ایستایی استۀ که نشان «منزل» وکوهی(  
 تجنیس در تقابل تصویری نیز هستند. 

آن  ۀنزاعی که نتیج ؛ای از نزاع نیروهای طبیعت باشد نشانهتواند  تقابل حرکت و سکون می
ها، طبیعت ها و دشتگونه که پس از پایان سیل و حمل بار آن بر کوه زندگی و حیات است و همان

 در رسد. فرودهای بسیار به آرامش می و رسد، شاعر نیز پس از فراز در رویش بهاری به اعتدال می
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 ؛یابد وصیف شاعر از فضای بعد از سیل و در تقابل با آن ادامه میتصاویر ایستا در ت ،این بخش
تصویر  های بالغی بهکه شاعر آنها را با سازه «س المجیمرأر»و نیز  «ثبیر» چون تصویر کوه

 کشد. می
شده در  آخرین تصاویر متقابل پویا و ایستا در بیت آخر معلقه و در تصویر درندگان غرق

شود. در این بیت تقابل ایستایی و پویایی حیات در واژه  الی و رسوبات سیل ظاهر میو لگِ 
ی شعر جاهلی در پذیرش حقایق هستی و در عین حال  گرای ای از واقع ده که جلوهشجمع  «غرقی»

آنجا که تصویر ایستای  ؛جان و روح شاعر است ،بخش حیاتی دوباره برای زمین و به تعبیرینوید
ای از حرکت به سوی رویش و زندگی نشانه ،والی در کنار تصویر پویای سیل گل روحوش غرق د

 شود. دوباره برای طبیعت و جان شاعر می
 

 نتیجه .5
انگیز  پوش مفاهیم و عواطف خیال ، جوهر اصلی آن و تنانواع شعر ۀتصویر، عنصر ثابت هم -

امروزه تصویر برخالف  ،است. آنچه مسلم استشاعر و بازتاب ادراکات او از جهان پیرامونش 
در رویکرد نقد نو  ،رو ای در بررسی ادبیت اثر ادبی برخوردار است؛ از این از جایگاه ویژه ،گذشته

های زبانی  شود، بلکه به سازه به موضوع تصویر تنها به عناصر مبتنی بر صور خیال بسنده نمی
 شود. تصاویر نیز توجه می

مثالی شعر جاهلی، همچون سایر اشعار این طبقه، از  ۀعنوان نمون امروالقیس به ۀمعلق  -
ای برخوردار است که آبشخور اصلی تصاویر او را موضوعاتی چون اقلیم  های تصویری ویژه ویژگی

های زبانی مسلط  طبیعی و جغرافیای خاص روزگار شاعر، سنن و اجتماعیات عصر او و نیز ویژگی
 دهد.  بر شعر عصر جاهلی تشکیل می

شده، این تصویرها تنها بر ای امروالقیس از موضوعات یاده توان گفت که در تصویرگری می  -
رود که بخواهد  ویژه تشبیه می هب ،خیال و شاعر تنها زمانی به سراغ صور نیست،صور خیال مبتنی 

او گاه در تبیین افکارش از  ،منظور خود را در این توصیفات وضوح بیشتری ببخشد؛ به همین دلیل
گاه به یک تشبیه بسنده  ،استفاده از صور خیال نیز برحسب نیاز برد. در های غیر بالغی سود می سازه
 را بیان کند. آورد تا مقصود ی را پشت سر هم میکند و گاه به تعدد، تشبیهات مختلف می
های زبانی گوناگونی نیز چون عناصر صرفی و نحوی، واژگان  های بالغی، سازه کنار سازه در  -
های روایتی و عناصر زمان و مکان، ساختار تصاویر معلقه را  صویری، جمالت توصیفی، تکنیکت

 دهند.   تشکیل می
امروالقیس، حرکت و پویایی است که به اشکال  ۀین وجوه تصویری در معلقتر مهمیکی از    -

یا حرکت  )در تداعی خاطراتش(چون حرکت شاعر در زمان  ؛شود گر می گوناگونی در شعر او جلوه
مثل گذر روز و شب و اجزاء زمان، حرکت در مکان، حرکت عناصر و موجودات  ،زمان بر او
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طبیعت، حیوانات، ابر، باران و سیل، حرکت احساسات درونی او از غم به شادی، حرکت از 
دارد.  میشاعر را به توقف و سکون وا موجودات ایستا و ثابت چون شب و ستارگانش و از هر آنچه

به تعبیری دیگر،  ؛ثر از طبیعت بیرونی و درونی اوستأوان گفت حرکت در شعر امروالقیس متت می
او را از اندوه پایدار آغازین  کند و این حرکت ذاتی و جوهری عالم، در روح و جان شاعر سرایت می

های دیگر قصیده  مخاطب را به بخش ،و با تبدیل آن به حسی تازه بخشد میشعرش رهایی 
وصف شب، شاعر گرفتار ایستایی و وقوف شب است؛ اما سرانجام به مدد   ۀد. در قطعرسان می

افکار و با تداوم زندگی و در حقیقت به نوعی گذر از  ،و در ادامه سازد میعنصر زمان خود را رها 
های پویا  ایت به صحنهرا با خود به قطعات پویای اسب و شکار و در نه های خود، مخاطب اندیشه
حرکت مستمر و ۀ که جلورساند  می ری از ابرها، صاعقه، باران و سیلطبیعت در تصاوی ی ازو فعال
 ند. ا حیات ۀفزایند

موجب برجستگی تصاویر  ،های تصویری جواری این دو دسته از سازه تقابل و هم ،در مجموع -
های  تصویرسازهی تعامل ۀبا بررسی رابط ،تعبیری دیگر  و بهاست امروالقیس شده  ۀحرکتی در قصید
 در مؤثرعنوان عنصری  توانیم به تصویر کلی حرکت و پویایی به می ،این قصیده پویا و ایستا در

 سرآمدی و ماندگاری این معلقه دست یابیم. 
 

 نوشت پی
( و ماجرای 451/ 3: 1997دارة جلجل به ضم دو جیم: نامی است برای برکه و غدیری در دیار کنده )البغدادي،  .1

جلجل از ایام العرب است؛ و آن روزی است که در آن ماجرای دیدار امرؤ القیس با عنیزه رخ داد و شاعر  یوم دارة
 (.101/ 8: 1983ابن عبد ربه،  ←بخشی از آنچه میانشان گذشته را شرح داده است )
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