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10/10/1388: تاریخ پذیرش20/9/1387تاریخ دریافت: 

aeghbaly@kashanu.ac.irپست الکترونیکی

1388پاییز و زمستان - 1پژوهشی)، شمارة - ادبیات و علوم انسانی سابق) (علمیی (مجله مجلۀ زبان و ادبیات عرب

)عربی دانشگاه کاشانزبان و ادبیاتدانشیار گروه(عباس اقبالیدکتر 

تصویر هاي شنیداري در معلّقات سبع

چکیده 
گـذارد.  ست که با هنر شعر تصاویر ذهنی خود را به نمایش مـی شاعر همچون نقاش، پیکرتراش و آهنگسازي ا

کـه از  تصویرهایی ؛مشحون از انواع صورت پردازي استزیباترین شاهکار ادبی،یکی از معلّقات سبع به مثابهقصاید 
ـنیدار «،در این مقاله.دنگیربوییدنی، لمس کردنی، چشیدنی و متحرّك نشأت میدیدنی،شنیدنی، صور  » يتصویر ش

ـتعمال   صاحبان معلّقات که است معلوم گشتهبا ارائه شواهديشده و این قصاید بررسی ـاظ  عالوه بـر اس صـدا  «الف
ـا  »صور دیدنی«نام بردن از رنگها در وطنین و آهنگ آنها معنایی خاص می آفریند که »معنایی و نام گلها و عطره

ـنیدنی  «آفـرینش خود بـه محسوساتبهترراي مجسم ساختنب، »صورتهاي بوییدنی«در  کـه از  » تصـویرهاي ش
و انـد به سراغ صداهاي طبیعی و غیر طبیعـی محسـوس رفتـه   یعنی اند؛ پرداختهرهگذر شنیدن احساس می شوند 

غرّش ابر، زوزه گـرگ،  سخنان اندرزي همراهان، گفتگوي خویش با دیگران، عنصر زمان و مکان را به کار گرفته و  
و شعر خود را کامـل  به تصویر کشیده را ،آهوان و ناله زنان داغدیدهگها، طنین زمزمه جوشش دیشیهه اسب، صداي 

، این تصویرها از ویژگیهایی مانند درك کندبهتر تهاي دنیاي ذهن و محسوسات شاعر را واقعینیزمخاطب تا ند انموده
ارند.بوم نگاري، حضور شاعر در کنار آن ها، پویایی و حرکت صورتها و .... برخورد

.صور خیال، شنیدنی، معلّقات سبع، تصویرعربیشعر: هاواژهکلید 

مقدمه

ـازي اسـت  ،حکم شعر ـارت  حکم نقّاشی و پیکر تراشی و آهنگس ) شـعر ماننـد   15: 1370،ر(ژان پـل س
با این تفاوت که ابزار موسیقی نغمه ها و الحان است ولی شعر ،موسیقی زیبایی هاي طبیعت را آشکار می سازد

) شاعر پیکر تراشی است که 53/ 1: 1983، با الفاظ و معانی، این زیبایی ها را نشان می دهد(جرجی زیدان
با وصف دقیق اندامها تندیسی از صور خیال خود را می آفریند.

شوقی ضیف می گوید: شاعر جاهلی چنان به توصیف دقیق اجزا توجه دارد که انگار دنبال آفریـدن یـک   
ـام اجـزا      قصیده نیست، بل پیکـر توجـه دارد(شـوقی ضـیف، العصـر      يکه یک پیکرتـراش اسـت کـه بـه تم

جاق و جوي اطراف خیمـه را نیـز ذکـر    ا) وقتی از اطالل سخن می گوید پایه هاي سنگی 221الجاهلی،ص
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شمارة سابق)ادبیات و علوم انسانی مجله (یعربزبان و ادبیاتمجلۀ26
اول
کند تا تصویر با همه ظرایفش کامل شود؛ و با به کارگیري الفاظ و عباراتی که منظره را برجسـته و جانـدار   می

.)35: 1381الفن و مذاهبه فی الشعر،،خود را معلوم می سازد(شوقی ضیف» توان تصویرگري«ی سازد م
می هاي آن را به صورت تجسبن عبد در وصف ناقه خویش، همچون پیکر تراشی ماهر، تمام اندامهطرف

ـاخی بلنـد و   با تشبیه رانهاي فربه و گوشت آلودش به مصراع دربهاوي به عنوان مثال ؛توصیف می کند ي ک
تشبیه ستون فقرات به هم فشرده اش به کمان و ذکر سایر ویژگیهاي نمایان آن، تندیسی از نازك اندیشیها در 

گوید:می؛کندباره آن شتر را در ذهن مخاطب مجسم می

ـا     لَها فَخـذانِ  أُکمـلَ   الـنَحض   فیهِم
ـالحنی  خُلوفُــه    ـالٍ  کـ و  طَــی   محـ

کَأَنَّه  ــرَّد ــف    ممــ ـا  منیــ ـا   بابـــ ــ مــ
    نَضَّـــد1و أَجــــرِنَۀٌ لــــُزَّت  بـــدايٍ   م

)51(الزوزنی، ص 

ی همچون کوي گیسوان مش؛دهدهاي او را نشان میمی از اندااش، تندیسامرؤ القیس در توصیف معشوقه
گوید:سازد و میخوشه متراکم و آشکار خرما و فروهشته بر پشت این پیکر را مجسم می

ـاحمِ     ــرعٍ   یــزینُ  المــتنَ  أَســود  فـ ــث و فَ ــلِأثیـ ــۀِ المتعثکَـ ــوِ  النَّخلَـ 2کقنـ

ـاص  فـی مثَتّـی   تَضلّ  العلــــیغَــــدائرُه  مستَشــــزِرات إلــــی  3و مرسـلِ العق

(همــــان، ص 
22(

بسـته در  ها و تصـویرهاي نقـش   ش یا نقّاش، با سرودن شعر، تندیساز این رو شاعر به مثابه یک پیکرترا
ذهنش را به صحنه شعر آورده و بر سکوي سخن می نشاند. 

ـاي ذهـن      ترکیب شاعر با   کلمات ـ که خود، نوعی صورتگري است ـ در پی ارائه تصویري شـفّاف از دنی
مخاطبش کهبیافریند ي خاص تابلوي هااي واژگان و ترکیببه کارگیري پارهاز راه کوشد تا خویش است، او می

آن شتر داراي رانهایی فربه و گوشت آلود است گویا مصراع درهاي کاخی بلند هستند. با ستون فقراتی که مهره هایش در هم رفته با -1
انحناي شبیه کمان و به مهره هاي انتهاي گردن چسبیده است..

.گیسوان مشکی او همچون خوشه متراکم و آشکار خرما، بر پشت این پیکر فروهشته است-2
گیسوانش به سوي باالي سرش باالرفته اند و چنان پرپشت هستند که آنها را به دو دسته کرده است، برخی به هم بافتـه بـر بـاالي    -3

سر نهاده شده و برخی آزاد و قسمتی پیچ خورده و مجعد گشته است.
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27تصویر هاي شنیداري در معلّقات سبعیکمسال 

را درك کرده و در بسیاري از موارد با وي هم نوا گردد؛ شاعر احساسات و عواطف شود و آشنا او ن با دنیاي ذه
ـار ، تصـویر     هاآنمقدمه بارز این هنرورزیهاست، در معلّقات سبع از مصادیق قصاید  ـابلوي از منزلگـه ی ترسیم ت

- ها به چشـم مـی  2»سخن گریزياستطراد یا «ا که در ه، پاره اي از توصیف1دقیق چهره معشوقه نمایان است
ـا   د، زساگذشته از آنکه قدرت شاعر در نازك خیالیها و ترسیم صور خیال را نمایان میخورد، ان نشـ همـه اینه
،لمس کردنـی ،بوییدنی،صور دیدنی، شنیدنیازیی کههاصورت پردازیتوان شاعر در صورتگري است.دهنده

.)1378:114( رز غریب، گیردنشأت میچشیدنی و متحرّك 

تصویرگري شاعر

ـایی «از راه کاربرد واژگان وبهره ببرد 3کوشد از رابطه طبیعی میان لفظ و معنیمیشاعر یعنـی  »صدا معن
،معنایی خاص مـی آفرینـد  هاطنین و آهنگ آنو الفاظی که صدایشان مستمع را به منبع صوت راهنمایی کند

که بـه  » مفرّ«مکرّ، «کلمات در تصویر شتاب اسب خویش از امرؤ القیس،احساس خویش را به تصویر کشد
گوید:کند و میاستفاده میهستندیادآور حرکت سریع » ر«خاطر حرف 

ــرٌٍّ   ــرٍّ مفَـ ــلٍ   مـــ مکَـ ـاًدبِرٍ مقبِـ 4کَجلمود صخرٍ حطَّـه السـیلُ مـن عـلِ    معــ

)30( الزوزنی،ص

ـا    ــد بـ ــی کوش ـاعر م ـایی،   شـ ــنوایی و چشـ ـایی و ش ــواس بینـ ــتخدام ح ــیوه اس ــزي  و ش ــس آمی ح
)Synaesthesia)(،را ادا کند، از این رو خویش از رهگذر صور خیال، معانی و) 271: 1366شفیعی کدکنی

ترسیم دارد به و بوییدنی و لمس کردنی و چشیدنیی که از صور دیدنی و شنیدنیکمک صورت پردازیهایبه 
ـاعر  نیاي ذهن ا درا بخواننده یا شنونده شعر ذهن تا بتواندپردازد، میتصویرها و تراشیدن تندیسهاي شعري  ش

ـان،   همنوایی و همراهی در درد فراق، اشتیاق، داشتن احساسی مشترك و یا به را او آشنا سازد و  شـور و هیج
شاعر از شـدت فـراق و بسـیاري انـدوه و شـور      « به گفته ابن قتیبهزیرا؛حزن و اندوه ، ندامت و تحسر وادارد

ز دکتر حسین عطوان مراجعه شود.ا»مقدمه القصیده فی صدر االسالم«براي آگاهی از ویژگیهاي این تصویر به کتاب-1
).1/78استطراد یعنی خروج از موضوع اصلی و پرداختن به موضوعات مربوط به آن( عمر فرّوخ، -2
البتّه ارسطو رابطه طبیعی میان لفظ و معنی را رد کرد و گفت: رابطه لفظ و معنی واژه قراردادي اسـت و تفـاوت واژه هـاي زبانهـاي     -3

راردادي بودن داللت لفظ بر معنی دانست. برخی از دانشمندان اسالمی و ایرانی از حمله خلیل بن احمـد فراهیـدي و   مختلف را دلیل بر ق
)10: 1375سیبویه  به ذاتی بودن این رابطه اعتقاد داشتند (وحیدیان، 

آن را از بلندي سـرازیر کـرده   همزمان حمله و گریز دارد، روآورنده و پشت کننده است با سرعتی چون شتاب سقوط سنگی که  سیل-4
باشد.
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شمارة سابق)ادبیات و علوم انسانی مجله (یعربزبان و ادبیاتمجلۀ28
اول

)) از این 15و 14صص، به نقل از الشعر و الشعراء 182صتا متوجه او شوند(همان،خویش شکایت می کند
روست که در تمجید معلّقه  امرؤ القیس با مطلع :

1بسقط اللِّوي بین الدخولِ و حومـلِ و   منزلِحبیبک من ذکري قفا نَب

)7(الزوزنی ، ص 

ن بعمر فرّوخ، گفته اند: إنّه أحسنُ م)و استَوقَف 2)1/78کی و استَبکی و وقف.

ابزار تصویرگري

و مالزمه هایی که بین ایـن نـوع   الفاظ 3، شاعر از انواع داللتهاي عقلی و طبیعی و وضعیتصویرگريدر 
ـا  مانند آنکه در داللت طبیعی از مالزمه طبیعی بین دال و مدلول که؛داللتها برقرار است بهره می برد طبـع  ب

؛این الفاظ و ترکیبها رسالت خلق تصویر و جذب مخاطب را بر دوش دارند،جویدانسان مأنوس است بهره می
در تصویرهاي بویایی، شاعر به کمک داللت طبعی و استفاده از سابقه ذهنی انسانها نسبت به به عنوان مثال، 

بوییـدنی  مشکدان عطر فروش (فارةَ تاجرٍ) ، صـورت القَرَنفُلِ)، کیسه رِیابوي گلها، با نام بردن از گل میخک (
دهد، امرؤالقیس پیکر تصویر خود را به کشد و احساس خود را به مخاطب انتقال میخوشبویی را به تصویر می

گوید:و میسازدمیخک معطر میشمیم گل

ـا  ــک منهمــ ــوع المسـ ـا تَضَـ ـاءت  إذا  قامتــ ـا  القَرَ نَسیم  الصـبا ج 4نفُـلِ بِرِی

)10(الزوزنی،ص

ر بـه  اعنترة بن شداد بوي محسوس از دهان یارش را به عطري تشبیه می کند که از کیسه مشک عطـ 
مشام می رسد:

قرار دارد بگرییم.» حومل«»و « دخول«اي همسفران بایستید تا با یاد یار و منزل او که در کناره تپه هاي ریگزار -1
او بهتر از هرکسی گریسته و ایستاده و دیگران را به گریستن و توقّف دعوت کرده است.-2
در داللـت  و مبتنـی بـر اسـتنتاج منطقـی  اسـت.      و مدلول ذاتی است و بر رابطه عقلی منطقی استوار در داللت عقلی رابطه بین دال -3

بر احساس اندوه داللت دارد. داللت وضعی وقتی است که مالزمه بین دال و مـدلول  » آخ«طبیعی معیار داللت طبع آدمی است مثال واژه
)37-38: 1388فاظ و ... .( محمد رضا المظفّر،از وضع و اصطالح نشأت گرفته است مانند خطوط راهنما، ال

وقتی بر می خیزد عطرمشگ ازآن برمی خیزد گویا باد صبا شمیم گل میخک را با خود آورده است.-4
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29تصویر هاي شنیداري در معلّقات سبعیکمسال 

ــأنَّ  ــاجرٍو  کَـ ــارةَ  تـ ــیمۀٍ  فـ 1ســبقَت  عوارضَــها  إلیــک مــن الفَــمِبقسـ

)140(همان،ص
بویژه در،در شعرعربی،ست مایه مشارکت شعر با هنرهاي زیباکه عر صورت پردازیهاي ش،این مجالدر 

صـورت  ،رودبه شمار مـی صور محسوس ي  تبلور هارایج ترین شیوهثمره کاربرد این ابزار و از معلّقات سبع  
هاست.کی از آنی»يارتصویرهاي شنید«که گوناگون یپردازیهای

تصویرهاي  شنیداري

ـام آوا «زیـرا  است(نام آوا) onomatopoeiaمتفاوت از اصطالح »تصویر شنیداري« ايولـه اوال مق»ن
مطـرح  یمیان صوت و معنرابطه طبیعی یا ذاتی » نام آوا«در مفهوم ثانیا ؛مربوط به معنا شناسی واژگان است

شـعر بـر   نقـد  در مباحثواستصور خیالمربوط به » تصویر شنیداري«) ولی 10: 1375،(وحیدیاناست
ـاي  آن راصور عانی بین اصوات و م»نام آوا«و بر خالف 2می شود.مطرح زیبا شناسی مبناي  ـا   بطه ه ذاتـی ی
خود داللت دارند.وضعیبر معناي یشبرقرار نیست بلکه واژگان و ترکیبهاطبیعی 
ـاري، رنـگ    هايویژگیاز ،»تصویر دیداري«مانند دیگر انواع تصویرها بویژه » تصویر شنیداري« بـوم نگ

. بهره مند استع و تناسب تصویرها تنوآمیزي، 

بوم نگاري

نیز سبعمعلّقاتشوند، از این رو صاحبان بر روي زمینه و بومی متناسب ترسیم می» هاي دیداريتصویر«
اش منازل محلّ اقامت و ؛ بومی که گسترهپرداخته اندبه مانند یک نقّاش، نخست به ترسیم بوم منظره خویش 

امـرؤ القـیس در مطلـع    اشـد،  بیابانها و کوهها و دره هاي مسیر حرکت کاروان تا مقصد قافله کوچندگان می ب
گوید:نام می برد و میاز کرانه تپه ریگ(سقط اللّوي)اش معلّقه

ــلِ   منـزِلِ  وحبیـب فا نَبک مـن ذکـري   ق ومخُولِ و حــد ــینَ ال ــوي ب ــقط   اللِّ بس
)7، ص همان(

گوید:کند و میاشاره می»ثهمد«هاي سرزمینبه بن عبد هطرف

دهان او چنان خوشبو است که گویا از کیسه مشگ عطر فروش عطر خوشی پیش از دندان هایش به مشام تو می سد.-1
ب،     رز غریب در کتاب نقد بر-2 1378مبناي زیباشناسی آورده است: شعر صورت پردازي است؛ صـور دیـدنی و شـنیدنی .... (رز غریـ :

را از این عبارت رز غریب اقتباس کرده است.» تصویر شنیداري«).نگارنده مقاله اصطالح114
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ــلخ ــاللٌ  بِبرقَـــ هولَـ ــدهأَطـ ــد  ثَهمـ رِ الیــی  ظــاه ــوح  کَبــاقی الوشــمِ ف 1تَل

)7، ص همان (
ـان «ماهور و دامنـه بلنـدیهاي   در مقدمه معلّقه خود از زهیر بن ابی سلمی ـان آورده و    »قن سـخن بـه می

گوید:می
یمـینٍ   و   حزنَـه   جعلنَ  القَنانَ عـن  

ج

ــم ــرَمِ   و  کَ ــلٍّ و مح حــن م ـانِ م 2بالقَنـ
ججج

)75(همان،ص
توصیف ه است شنیدکه صداها را نهایی مکابوم نگاري پرداخته و نیز شاعر به »نیداريتصویرهاي ش«در 

ـا    : امرؤالقیس براي تصویر زوزه گرگ، نخست به عنوان نمونه،کندمی ـان گفتگـوي او ب محل این زوزه و مک
- و میکندتوصیف میخر گرسنه خالی از سکنه است رکه مانند شکم گوو مسیر سفرش رانبابیاگرگ یعنی 

گوید:
ــه    ــرٍ   قَطَعتُ ــرِ قَف ــوف   العی و واد  کج

ججج

3کــالخَلیع المعیــلِبــه   الــذّئب  یعــوي 

ـا  ــه لمـ ــت  ل ــأننا   فقل ــوي   إنّ   شَ ع
ججج

ــی  ــلُ الغن ـا قلی ــت  لمـ ــولإن کن 4تم

)25(همان،ص
و کنـد ترسیم میغی سرسبز و خوشبو با، نخست تصویري ازمگسهاآواز صداي در تصویربن شداد هعنتر
می گوید:

ــأو  ـا هروضَـ ــمنَ نَبتَهــ ـاً تَضَـ ــلُ   أُنُفــ ــثٌ  قلی ــمِ  غی ــیس  بمعلَ ــدمنِ  ل 5ال

ت علیـــهـــرَّلُّکـــجـــادمفَتَــــرَکنَ هبِکـــرٍ حرهــد ــرارةٍ  کالــ ــلَّ قــ 6کــ

بر پوست دست می درخشد. ویرانه هایی به جا مانده است که بسان درخشش نقش خال» خوله«از »برقه ثهمد«در سرزمین -1
و دره آن را در سمت راست قرار می دهند(از کرانه چپ آن می گذرند)، منطقه کوه قنـان کـه بیشـمار    » قنان«، کجاوه نشینان، کوه -2

رهگذرانی از دوست و دشمن به آن درآمده اند. 
را پیمودم که گرگ در آن زوزه می کشـید ماننـد شـخص    چه بسا بیابانهاي خالی از مردم مانند شکم گور خر گرسنه و خالی از علف -3

طرد شده یا قماربازي عیالمند نادار که نعره می زند و هیاهو می کند بودم.
نوایی و بیخود دنبال ثروت رفتن است اگر تو هم مثل مـن مـال و حـالی    وقتی گرگ زوزه کرد به او گفتم وضع و حال هردوي ما بی-4

نداشته باشی.
ست نخورده که بارانی نم نم و نیالوده به سرگین آن را فراگرفته است و کسی پا به آن ننهاده است.گلزاري د-5
باغی که ابري آزاد و رها گشته از سردي و باد( نه بوران) بر آن باریده و برکه هاي درون این گلزار را پر آب و نقره فام شاخته است.-6
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ــیس بِبــارِحٍ و خــال ــذّباب بهــا فَل ــرِداً ال ــلِ  الشّــــارِبِغَــ ــرَنَّمکَفعــ 1المتَــ

)120(همان،ص

رنگ آمیزي

ـالی نقـش بسـته در    یک تابلو نقاشیدر  ، نقاش با استفاده از عنصر رنگ ، تصویر یا منظره واقعی یا خی
از مــؤثّرترین عوامــل آفــرینش رنــگ یکــینیــز دهــد. در صــور خیــالذهــن خــود را رنگــین جلــوه مــی

سـفید و  ، و در زبان عرب دوره جاهلی که برخاسته از محیط صحراست، سیاه و )271: ،1366ی،عشفیاست(
این رو شاعر با نام بردن از رنگها و یا ؛ از )269(همان آیندبه شمار میهاي اصلی زرد و قرمز و خاکستري رنگ

، تصورش از اشعارکند، و از رهگذر گیرد تابلوش را کامل میتشبیهات محسوسی که به کار میدیگربه کمک 
منظره رنگین واقعی یا خیالی را به گوش مخاطب می رساند.

قطعات پیه شتر پی شده را که دوشیزگان همراه ،»جلجلهدار«امرؤ القیس در ترسیم تابلوي از تفرّجگاه 
- یه میمقس) که  سفید روشن است تشببه نخهاي ابریشم( هداب الد،او به اطراف(سوي یکدیگر)می انداختند

گوید:کند و می
ـا          ــل فَظَلَّ  العـذاري یـرتَمین بلَحمه ــدمقسِ المفَتَّ ــدابِ  ال ــحمٍ کَه 2و  شَ

ــی، ص  (الزوزنــ
11(

- سـنگ » أثافی سفع«وفی، با تعبیر زهیر بن ابی سلمی براي تجسم آثار اجاقهاي کنار خیمه بانویش، أم أ
ـابلوش را بـه رنـگ سـیاه     را مطرح و » متثلّم«و » حومانۀ الدراج«منازل هاي از اجاقهاي سیاه  به جا مانده  ت

گوید:میکند ومزین می
  ـافی ــلِ   أثـ رجــرّسِ م عــی م ــفعاً  ف ـاًس ــثَلَّمِ و نُؤیـ ــم یتَ ــوضِ   ل ــذمِ الح 3کَجِ

)74(همان، ص 

زوز کنان بسان شرابخوار سرمست آواز می خواند.مگس در آن خلوت گزیده است و پیوسته و-1
دوشیزگان پاره هاي گوشت آن شتر و قطعات پیه سفید مانند ریشه هاي ابریشم را به اطراف پرت می کردند.-2
بنـاي   سه پایه سنگی سیاه گشته[ از پخت وپز] در محل اجاق ها( به دور از خیمه) و مرزهاي خاکی اطراف خیمه ها را که مانند زیـر -3

حوض، خلل ناپذیر مانده اند می بینم.
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را به رنگ خون (مشاکهۀ الدم) تشبیه هاکجاوه پرده کناره هاي سپس به سراغ پوشش محملها رفته و 
کند: میترسیمتابلوش را با آمیزه اي از رنگ سرخنموده و 

  ــاط ــونَ بأنم ــۀٍ علَ ــاقٍ و  کلَّ 1مشـاکهۀِ  الـدم  حواشیهاوِراد عت

)76(همان، ص 
گوید:کند و میبن عبد، سفیدي پیکر ندیمانش را به روشنایی ستارگان تشبیه میهطرف

کـالنّجومِ   و قینَـۀٌ     نداماي د  بـیض جسـرد   و  م 2تَروح إلینا  بینً بـ

)58(همان، ص 
نشاند تا بـر  از سرمه میدندان هاي سفیدش را در کنار لثه هاي مشکین» خولۀ«وي در توصیف رخسار 

گوید:درخشش سفیدي آن ها بیفزاید و می

    ه ثاتـإِیاةُ   الشَـمسِ  إِلّـا   ل قَتهس   د بِإِثمـ لَیـهم  علَم تَکـد  و  ف3أُس

)48(همان،ص
گوید:کند و میعمرو بن کلثوم در تجسم شراب، آن را زعفرانی توصیف می

ــا  ــص   فیه ــأَنَّ  الح ــعۀً   کَ ــخینامشَعشَ خالَطَهــا س 4إِذا مــا المــاء

)118(همان، ص 
هایی که شاعر بر تصویرها افشانده است اکثر روشن هستند مانند مواردي که در ابیات پیشین اشاره شد رنگ

بن عبد، هبه عنوان مثال طرفکبود و خاکستري استفاده شده است، ولی در برخی از تصویرها، از رنگهاي تیره

بر روي کجاوه ها نمد هاي قیمتی و پرده هاي نارك صورتی که کناره هایش به رنگ خون است افکنده اند.-1
هم نشینان من سیمین تنان سفید پیکرو رامشگرانی هستند که با پوشیدن لباسهایی مخطط(با خطـوط سـیاه)  و رنـگ زعفرانـی بـه      -2

ا می آیند.سوي م
دنـدانها نرسـیده   دندانش سیراب از نور آفتاب است، نوري که به لثه هایش نرسیده و هنوز لب به دندان نگزیده و سیاهی لثه هـا بـه   -3

دندانها کامال سفید هستند)است(
( آن را بنوشـیم)  شرابی آمیخته با آب و سرخ رنگ مثل اینکه گل رنگ زعفرانـی در آن ریختـه انـد و چـون بـا آب مخلـوط گـردد       -4

سخاوتمند شویم.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


33تصویر هاي شنیداري در معلّقات سبعیکمسال 

هاي دلبرش سـخن  رده بودن پیکر و با تعبیر (ألمی)، از خاکستري بودن لببا کلمه ( أحوي) از کبودي و سیاه چ
گوید:می

ـادنٌ     1مظـــــاهرُ ســـــمطَی لُؤلُـــــؤٍ و  زبرجـــــدو فی الحی أَحـوي یـنفُض المـرد ش

)46(همان، ص  
ــلِ      و تَبسم عن    أَلمی    کَأَنَّ      منَوراً   ــرَّ الرَّم ــلَ    ح ــدي  تَخَلَّ ــه نَ ــص لَ 2دع

)47(همان، ص 
سفیدي را با زردي در هـم آمیختـه اسـت و    مانند آنجا که امرؤ القیساند؛گاهی این رنگها در هم آمیخته

گوید: می
ــفْرَ  ــرِ المقانـــاةِ    البیـــاضِ   بِصـ ـاء   غیـــرُ المحلَّـــلِ    هکبِکْـ 3غـــذاها  نَمیـــرُ  المــ

(همـــان، ص 
21(

تصویر شنیداريهايویژگی

می کند؛ به عنوان مثال شاعر با اقتباس از معانی محسوس شنیدنی صورت پردازي » تصویر شنیداري«در 
که ز خیال منزل یار و کوچ معشوقه و .... تصویرهایی ترسیم شدهدر مقدمه هاي طللی و غزلی معلّقات سبع، ا

ـابلو   کامل شده اند» رنگ«و » مکان«و » زمان«با برخورداري از عناصر و چنانند که از تصویرهاي دیـداري ت
آهنگها اعم از طبیعی و یا غیر در آنها، انتقال داري کههاي دینقشو بر خالفترند، نقاش زبردست محسوس

ـار   که الفاظ و تعبیرات و تشبیهاتی به کمکتصویرها این در .میسر نیستطبیعی صـورتهایی از  ،رفتـه بـه ک
بـه راحتـی   ها صـویر صور شـنیدنی ت یعنی ؛اندصداهاي  طبیعی و یا غیر طبیعی که در ذهن شاعر نقش بسته

.دشوناحساس می

اصوات طبیعی و غیر طبیعیتصویر 

وید: گشنود اشاره می کند و میه سخنانی که از آنها میدر تصویر اندرزگویان بامرؤالقیس 

در میان قبیله محبوبی است شبیه آهو با لبانی کبود که گردنش را دراز کرده و براي خوردن برگهاي درخت اراك آنها را می تکانـد و  -1
دو رشته گرنبند مروارید و زبرجد خود را نشان می دهد.

بابونه، پرورش یافته در میان تپه هاي ریگ نمناك می خندد. آن معشوقه با لب هاي کبود و دندانهایی شبیه گلهاي -2
رنگ سفیدش همانند تخو شتر مرغ آمیخته با زردي و دست نخورده است و  با آب خالص گوارا تعذیه شده است.-3
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ــیهم    ــی   مط ــحبی  علَ ـا ص ـاً   بهـ ــل وقوفـ ــی  و  تجمـ ــک  أسـ ــون   ال تَهلَـ 1یقولـ

)9(همان،ص 
و سخن خویش شنیدهه ، زوزه گرگ را کرفتار خودتصویر و ی که درنوردیدهنابابیوحشت تصویر براي وي 

گوید:کشد و میبه تصویر میدر برابر آن را 
ــوي قَطَعتُـــه و واد  کجـــوف   العیـــرِ قَفـــرٍ  ــذّئب   یع ــه   ال ــلِ  ب عیکــالخَلیع الم

ـا   شَـــأننا فقلـــت  لـــه لمـــا عـــوي  إنّ  ــت  لمـ ــی   إن  کن ــلُ الغن ــولقلی تم
ــیئاً   ـال شـ ـا  نــ ـا  إذا مــ ــهأفاکالنــ و مـن یحتـرِث حرثـی و حرثَـک  یهــزَل    تـ

)24(همان ، 

اسب ش، صداي شکستن شیهه در گلوي همو در تصویر نشاط اسب خویش و تجسم صورت خیالی خوی
گوید:میکشد و میوشان را به تصویر جوشیدن دیگ جو صداي 

ــلِ   علـــی الـــذّبلِ جیـــاشٍ کـــأَنّ اهتزامـــه رجــیِ م ــه غَل میــه ح ـاش فی 2إذا جـ

)27(همان ، 

ـ  کشـد و  شـراب صـبحگاهی را بـه تصـویر مـی     دیگـر آواز خـوش پرنـدگان سـرخوش از    یباز در بیت
گوید:  می

 ــواء ـاکی الجــ ــأنّ  مکـــ ــکــ ــلِهغُدیــ ــالفاً  مــن  رحیــقٍ  مفَلفَ ــبِحنَ س 3ص

)36، همان (
ش با یادآوري صداي مویه کنندگان بچه مرده، ترجیـع صـداي  براي توصیف آوازخوان خویطرفۀ بن عبد 

گوید:و میکشداین آوازخوانها را به تصویر می
ــوتَها  ص ــت ــی صــوتها  خل ــت ف عجدي إذا رــعٍ ر ــی ربـ ــآرٍ  علـ ـاوب   أظـ 1تَجــ

همسفرانم مرکبهاي خود را بر باالي سر من نگه داشته و می گویند: از غصه خود را هالك مکن. -4
ي شکم به هنگام دویدن آنقدر با نشاط و نیرو است که شکستن شیهه اش در گلو در وقت هیجان و شدت خشم مانند صداي با الغر-1

جوشیدن دیگ است.
پرندگان خوش صداي آن دشت چنان بانشاط و ذوق و شوق آواز می خواندند و سرچنگ بودند که گویی صبحگاهان از شراب خالص -2

ه شده و آن ها را مست کرده اند.آتشین از فلفل به آنها داد
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)50،همان (
ـادل آن در   لبید بن ربیعه در ـا و تب پی آن است که با الفاظ و تعبیرات(الرّواعد)،(متجاوب ارزامها) غرّش ابره

گوید:بین ابرها را به گوش مخاطب برساند وي می
ـها     صابـ   النُّجـــومِ و زِقَت  مــرابیعهـا  رها   فَرِهامـود جـ  ددقُ    الرّواع2و

 مـــدجِنٍ  ِمن کلِّ سـارِی     ۀٍ  و ۀٍ و غـــادیشهــا   عتَجـــاوِبٍ    إرزام3م

)92(همان،ص
براي تصویر ناقه و باریکی ساق پاي او به صداي خلخال ـ که در ساق باریک شنیده مـی   عمروبن کلثوم

گوید:کند و میاشاره میـ شود 
ــامٍ  ــنط أو   رخــ ــارِیتی   بلَــ ـرِنُّ  خَشــاش حلیِهِ و ســ نینــامــیـ4ا  ر

)104،همان (
صداي ناله او مقایسه کرده و همو در توصیف درد فراق، غمگینی خویشتن با اندوهگینی ناقه بچه گم کرده

گوید: کشد و میرا به تصویر می
ــقبٍ سـ جـــدي أمت  کَوــد ــا فمـــا وجـ ــت   الحنینــ ـ عـفَرَج   ــلَّته 5أضَــ

)104،همان (
نه این زخـم را بـه تصـویر    از دهاصداي خروج خون ،توصیف عمق ضربه نیزه خودبرايبن شداد هعنتر

کشد و می گوید:می
ــدالً   جـم ــت ــۀٍ  تَرَکـ یـــۀِ عان ــمِ و حلیلـ ــدقِ  األَعلَ کش  ــتُه 6تَمکــوا  فَریص

)124،همان (
گوید: کند و میصداي شیهه او اشاره میو همو براي تجسم تصویر مرکب جنگی خود به 

وقتی صدا را بلند کند و نغمه سر دهد پنداري که صداي همصداشدن مادرانی بچه مرده است.-3
باران هاي موسم بهاري بر آنها باریده و از باران تند . نم نم ابرهاي غرّش کننده (باران زا) برخوردارگشته است.-1
کنند، و از ابرهایی سیاه بامدادي و شامگاهی که با غرّش خود به جواب یکدیگر بر می آیند.از ابرهایی که شبانگاه حرکت می-2
دو ساق چون دو ستون از عاج یا مرمر که خلخال آنها به صدا در آمده است.-3
ناقه اي که بچه اش را گم کرده و ناله و فعان راه انداخته مانند من محزون و اندوهبار نیست.-4
شوهران زنانی زیبا و بی نیاز از آرایش را به هالکت افکندم که جاي زخم نیزه ام گشاد بود و صداي جریان خون مانند خروج چه بسا -5

نفس از لب و دهان شتر شکافته لب باال بود.
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ــه    ــا بلَبان ــعِ   القَن ــن   وق م    رــازو ــم  ف محــرَةٍ  و تَح ــی بعب ــکی إل 1و شَ

)129،همان (
دهد ها که از ورود محمل نشینان آهو صفت خبر میدا کجاوهص،لبید در پرداختن به خاطره کوچ کاروانیان

گوید:کشد و میرا به تصویر می
ــوا     ــینَ  تحمل ــی ح ــنُ الح ـاقَتک ظُع ـا  شـ ـــرُّ خیامهـ ـاً   تصـ ــ ــوا   قُطُنـ 2فتَنَکّس

)95(همان،ص
ن ( تصهال خیل) و سر خال الذّباب ... غردا)، صداي شیهه اسبابن شداد(ها در شعر عنترهآواز مگسصویرت

شکند و مخاطب نیـز  ها سکوت حاکم بر تصویر را می،  همه اینهمعلّقه حارث بن حلّزو صداي شتران(رغاء) در
یده است:شنکند که صاحب معلّقه تصور کرده و میهمان صداهایی را تصور و احساس می

ـارِحٍ     ـا فَلــیس بِبـ ــال    الــذّباب بهـ ــرِداً     کَفعــ و خ ــرَنَّم غَ ـارِبِ     المتَ لِ   الشّـ
)140(همان،ص

ــص   ــن تَ م ــبٍ و ــن مجی م  و ـاد ــن منـ م  ـاء ــاللَ    ذاك  رغـ ــلٍ   خ ـالِ    خَی 3هـ

)158(همان،ص
ایی تصویر شنیداري مانند نقاشی نیست که در ترسیم به ابزار مادي نقاشی و در نمایش آن به نور و روشـن 

ـاربرد و    حسـی ،شنوایی استگفتار و حس انتقال تصویر شنیداري از طریق بلکه نیاز داشته باشد، کـه دامنـه ک
و براي بهره گیري از آن رویارویی با تصویر ضرورت ندارد تب از حس بینایی گسترده تر است کارآیی آن به مرا

همین دلیل در آیات بسیاري از قـرآن کـه از   و ارتباط از طریق شنیدن پیشتر و بیشتر از دیدن است و شاید به
نظم و ترتیب منطقی برخوردار است اشاره به حس شنوایی (سمع) قبل از حس بینایی( بصر) می باشد. ماننـد  

آنچه در آیات زیر مشاهده می شود:

سینه را از ضربه نیزه کج کرد و با اشک و شیهه شکایت به نزد من آورد.-6
اي که بار سفر بستند و مانند آهوان به درون کجاوه ها رفتند تـو را مشـتاق سـاختند کجـاوه     لحظهکجاوه نشینان مرفّه این قبیله در-1

اند. هایی که از فربهی کجاوه نشینان به سر و صدا افتاده
ان آمیخته در بامداد روز حرکت، برخی فریاد می زدند و فرا می خواندند و برخی جواب می دادند و در البالي این فریاد ها شیهه اسب-2

با صداي شتران شنیده می شد.
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1)78آیه)16لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ. ( نحل(وجعلَ لَکُم الْسمع واألَبصار واألَفْئدةَ

نْهکَانَ ع کئ 2)36)آیه 17مسؤُوالً ( إسراء(إِنَّ السمع والْبصرَ والْفُؤَاد کُلُّ أُوـل

ـا در دل  تصویري که لبید بن ربیعه از صداي غرش ابرها ارائه می دهد از ابرهایی است که در  صداي آنه
تاریکی شب درحرکتند و باران می ریزند:شب شنیده می شود در 

ـها    صابـ   النُّجـــومِ و زِقَت  مــرابیعــا ر ـــودها   فَرِهامهـ جـ  ــد دقُ    الرّواعـو
ــیۀٍ  متَجـــــاوِبٍ    إرزامهــــا  ِمــن کــلِّ ســارِیۀٍ و غــــاد مــــدجِنٍ شـو   ع

)92،صالزوزنی(

حضور تصویرگر

واقعی یا و تحقق این معانی با حضوراز آنجا که تصویر شنیداري بر معانی محسوس شنیدنی استوار است
ـاهی بـه    خیالی شاعر و شنیدن صداها میسر است در این قبیل تصویرها شخص صورت پرداز حضور دارد و گ

حاضر و ناظر معرّفی می کند و می گوید:خویش را ،امرؤالقیس در تابلو ترسیمیاین حضور اشاره می کند. 
ــلــوامحتَیــومالبــینِکــأنّی غــداةَ  لـــدي سـمــرات الحـینـــاقفلِنظَـــح

ی کـه درنوردیـده و   بیابانیعنی ،بوم این تصویرهمو در آفرینش تصویر شنیداري صداي گرگ، شخصاً در 
و مـی  معرفی می کنـد و پاسخ دهنده گرگ حضور دارد و  خود را مخاطب گرگ صداي گرگ را می شنیده 

گوید:
ــرٍ   قَطَ  ــرِ قَف ــوف   العی ــه  و واد  کج ــلِ  عتُ عیــالخَلیع الم ــوي   ک ــذّئب   یع ــه   ال ب

ــأنَ ــوي   إنّ   شَ ــا   ع لــه لم  ــا    تَ  نا  فقلــت لم   ــت ــی   إن  کن ــلُ الغن ــقلی ملِو

گوید:و یا در بیت زیر، خویشتن را در کنار اسب و شنونده شیهه او می داند و می
ــ   ــا بلَبان ــعِ   القَن ــن   وق م    رــازو ـــمهف محـبــــرَةٍ  و تَحبع و شَــــکی إلــــی

ها را به جا آورید.خداوند به شما گوش و چشم و دلها را داد تا شکر این نعمت-3
گیرند.ها مورد بازخواست قرار میگوش و چشم و دل، همگی آن-4
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بن شداد در کنار پیکر هماورد خویش حضور دارد و از نزدیک صداي فوران خون از زحم نیزه خود را عنتره
می شنود و می گوید:

ــدالً جـم ــۀٍ  تَرَکـــت یــــدقِ األَعلَــــممکُــــتَو حلیلـــۀِ عان ـــتُه  کشـ و فریصـ

پویایی و بی قراري 

مرکب ترسـیم  هدیداري پویایی و بی قراري تصویر ترسیم می شود، در شعر حارث بن حلّزاي در تصویره
را بـه  » هباب«شده در تابلو، در افسار خویش نمی گنجد؛ زیرا شاعر براي توصیف بی قراري و دویدن آن، واژه

ـا  کار برده است که به معناي نشاط و هیجان است و آن را به ابري تشبیه کرده است که با  ضعیف ترین باد ه
) و بدین ترتیب در تابلو خود حرکت را آفریده است و می گوید:57: 1987،به حرکت درمی آید(تبریزي

ـا   فلَهـــا هبـــاب   فـــی الزَّمـــامِ   کأنّهـــا  ــوبِ جهامهـ ــع الجن ــب،  م ه ــهباء 1ص

)99(همان،ص
ش در تصویر؛ کوچ، دویـدن و شـیوه راه   تواند بی قراري و جنب و جوصورتگر مینیزشنیداري در تصویر 

را ترسیم کند؛ از این رو تصویرهاي سراینده معلّقه، ساکن و ایستا و نقش هاي طبیعت حرکت صورتها رفتن و 
جان و فاقد احساس نیستند.اي بیتابلو او پدیده

یگی جوشان مرکب تصویر شنیداري در شعر امرؤالقیس، برغم الغري اندام چنان نفس می زند که گویا د
انگیزند، این اسب کوبند و گرد و غبار برمیمی باشد و آن هنگام که اسبان تندرو بر اثر خستگی، پا بر زمین می

تندرو است.
ــهعلــى   ــاش   کــأنَّ   اهتزامیل جالــذَبــه یمــه ح ــی- إذا جــاش   فی ــلِغَلْ رْج2م

ــونی  ــی  ال ــح إذا مــا الســابِحات   عل ســم ــد   أثَـ ـار   بالکَدیـ ــلِرنَ   الغُبــ 3المرَکَّـ

)34(همان،ص

وسریع همراه با باد جنوب به پیش وفتی افسارش کشیده می شود( رانده می شود) نشاطی دارد مانند ابري گلگون بی باران که سبک-1
می رود.

شکمی الغر دارد و بسیار با نشاط است و به هنگام هیجان شکستن شیهه در گلویش به مانند صداي جوشیدن دیک است.-2
آن هنگــام کــه اســبان تنــد رو بــر اثــر خســتگی پــا بــر زمــین مــی کوبنــد، ایــن اســب هماننــد ابــري کــه بــاران                 -3

ازد.ریزد به پیش می تمی
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باغ ترسیمی بمانند انسانی که مچ ندارد و سنگ چخماق درختان بن شداد، مگس البالي هدر معلّقه عنتر
جنب تداوم(یحک ذراعه...)را بر هم می زند، شاخکهایش را بر هم می سایدو ناگفته پیداست که فعل مضارع 

می گوید:و جوش در این تابلو را می رساند.وي
ــه   ــه   بِذراعـ ــک ذراعـ ـاً   یحـ ــدمِ   هزِجــ ـاد  األَج ــی الزِّنـ ــب   عل کالم   ــدح 1قَ

)140همان،ص(

عنصر زمان و مکان

ا بسان دیگـر  بلکه شاعر همه تصویرهاي شنیدنی خود ر،تصویرهاي شنیدنی فارغ از زمان و مکان نیستند
انواع تصویر در قالب زمان و مکان مشخّصی به تصویر می کشد.

زمان صـبح را  ،تصویر زوزه گرگ در دل صحرا می گوید و در صورت پردازي آواز پرندگاندرامرؤالقیس 
مطرح می کند:

 کجــوف  ــلِ قطعتُــهالعیــر قَفــرٍ  و واد عیــالخَلیع الم ــوي  ک ــذّئب یع ــه ال ب

ي دیگر می گوید:در جا
ــأنّ  ــۀً  ک ــواء   غُدی الج   ــاکی ن  رحیـقٍ  مفَلفَـلِ   مک الفاً   مـبِحنَ  سص

صداي غرش ابرها در هنگام شب را به تصویر می کشد و می گوید:لبید بن ربیعهِ
ـــا من کلِّ سـارِیۀٍ و غـــاد  مـــدجِنٍ     ـــاوِبٍ    إرزامه ــیۀٍ  متَجـ شو   ع

ـانی ایـن تصـویرها مـی    لحظه حرکت کاروان را ،هاو در صورت پردازي صداي کجاوه دانـد و  بستر زم
گوید:می

ــا شاقَتک ظُعـنُ الحـی حـینَ  تحملـوا      ـــرُّ خیامه ـــاً  تصـ ــوا   قُطـُن فتَنَکّس

ها را در باغ و البالي گلها می داند:صداي وزوز مگسهمو 
ــی  ــا فَل ــذّباب به ــارِحٍو خــال  ال المتَــرَنَّم الشّــارِبِکَفعــلِ غَــرِداً  س بِب

(مگس)وزوزکنان بازوانش را به می ساید گویا انسانی ناقص دستی است که سنگ چخماق را براي برافروختن آتش به هم زند.-4
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ـاده شـده انـد و صـداي شـیهه اسـبان         حارث بن حلّزه در  تصویر صداي فریاد کسانی که بـراي نبـرد آم
سخن می گوید:پگاه شام تصمیم گیري از زمان ،ارانکسوار

ن تَـص      مـ جیـبٍ ون م مـ  و نـادن مــاللَمهــالِ    خَیــلٍ   خغــاءر  ذاك

تیجهن

صورت پردازي شاعران از معانی محسوس مادي دیدنی و بوییدنی و لمس کردنی و شنیدنی نشأت مـی  
انـواع  آنها نقش بسته بود ذهن و خیال که در یاز صورتهایدر چکامه هاي خود معلّقات سبع، صاحبان گیرد و 

صور «نام بردن از رنگ ها در آنان  عالوه بر آنها است.یکی از» تصویرهاي شنیداري«و نداهآفریدتصویرها را 
ـا  طنین و که »صدا معنایی«استعمال الفاظ و » هاي بوییدنیصورت«و نام گلها و عطرها در » نیدید آهنگ آنه

- پرداخته» يارتصویرهاي شنید«، براي مجسم ساختن بهتر احساس خود به ترسیم معنایی خاص می آفریند
ـات سـبع   شاعران  صورت پرداز، اندصورتهاي شنیدنی برگرفته شدهاز که اند؛ تصویرهایی  ـار  معلّق ایـن  در کن

به سراغ صداهاي طبیعی و غیـر طبیعـی محسـوس    با استفاده از عنصر زمان و مکان تصویرها حضور دارند و
صـداي  اند و سخنان اندرزي همراهان، گفتگوي خویش با دیگران، غرّش ابر، زوزه گرگ، شـیهه اسـب،   رفته

ـا   آهوان و ناله زنان داغدیده، را به تصویر کشیده و شعر خود را کامـل نمـوده  نغمهجوشش دیگها، طنین  انـد ت
، در تصـویرهاي  واقعیتهاي دنیاي ذهن و محسوسات شاعر را بهتر درك کنـد با تداعی صور شنیدنیمخاطب 
ـا محسـوس   ، همه تصویر ها به نور نیاز ندارند و جنبش و حرکت تصـو آنهاشنیداري ؛ از ایـن رو  هسـتند یر ه

ـایش در ودنباشمینمادي از زیبایی شعري معلّقات سبع تصویرهاي شنیداري  ـاعر از    نم ـاي ذهـن ش واقعیته
توانایی چشمگیري برخوردارند.
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