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  :چكيده

، در ديـوان  »گياهـان وجـانوران  «بازتـاب  : پاسخ به اين پرسش هستيم كه   دراين مقاله درپي
از  خراسـاني ، چگونـه اسـت؟و    فرخي سيستاني، يكي از شاعران معروف طبيعتگراي سبك اشعار

هـا و بـا    نسبت به تحليل آمـاري داده   SPSSساس نرم افزار آماري تحليل آماري اين موضوع بر ا
آيد ؟ پس از آن، در مقايسـة   چه نتايجي به دست مي Anovaاستفاده از تستهاي آماري همچون 

 عـت و ي،كه بـه عناصـر طب  )منوچهري وعنصري(شاعر ديگر سبك خراساني   اين نتايج با اشعار دو
دسـت خواهـد آمد؟بـدين    دارند، چه دسـتاوردهايي ب توجه  جانوران بويژه گل وگياه وپرندگان و

هاي آنها بر اساس عناصر مهم طبيعت تعيين گرديـد و   منظور ابتدا ده مدخل اصلي و زير مجموعه
محيطـي بودنـد، در بانـك     اطالعات كلية اشعاري كه داراي حداقل يكي از ايـن عناصـر زيسـت   

نتايج ايـن بررسـي   . ده ، تحليل آماري گرديداطالعاتي وارد و سپس گزارشها و نتايج به دست آم
بيشترين . حداقل يكي از عناصر طبيعت وجود دارد ،نشان ميدهد كه در عمده ابيات هر سه شاعر

محيطي درشعرعنصري ومنوچهري مربوط به مدخل مدنيات وسپس گلهـا وگياهـان     عناصر زيست
يژه جانوران، شده اسـت وسـپس   بوده ولي درشعر فرخي بيشترين توجه به پرندگان وجانوران،بو

آشنايي و انس كامل هرسه شاعر با فرهنـگ   دهندةاين امر  نشان. حله دوم قرارداردمدنيات در مر
 توجه ويژه اين شاعران به گل و اجزاي آنها و. طبيعت پيرامون است نيز مدني و ومظاهر فرهنگي و

شعر منوچهري، ازنكـات قابـل توجـه    نيز پرندگان وجانوران و استفاده از گلهاي خاص،  بويژه در 
است؛ اين موضوع در انواع پرندگان نيز وجود دارد؛  البته در بيشترين وكمترين كاربردها وتوجـه  

بسامد آنها، تفاوتهـايي وجـود    يا پرندگان، نوع كاربرد و نباتات و هر شاعر به نوع خاصي از گلها و
  .ده استسپس تحليل ش دارد كه در متن مقاله بدانها اشاره و

  :كلمات كليدي 
 گياهــان و«دامغــاني، منــوچهري بلخــي، خراساني،عنصــري ،ســبك سيســتاني فرخــي اشــعار   

  .،تحليل آماري»جانوران

                                                 
  ) mmohaamad_1348@yahoo.com( استاديار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه قم -  ١
 )روه زيست شناسيگ(دانشيار دانشگاه قم  - 2
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 ـ مقدمه 1  

طبيعت ومظاهر آن مانند كوه و دشت،  درختان ، گياهان،پرندگان و فضاي سبز ازجملـه     
ـ  د داشـته اسـت؛ گـاه حتّـي برخـي از      موضوعاتي است كه آدمي از آغاز آفرينش با آنها پيون

آواي خـوش اوسـتاخواني روحـانيون زردتشـتي     . درختان و گياهان مقدس شمرده ميشـدند 
در ادبيات فارسي در صداي زيباي بلبل به شكل زندباف آمـده اسـت و زنـدباف نـام     ) مغان(

  : فرخي سيستاني ميگويد  .ديگر بلبل شده است
  بافي است با هزار شغب دي را،به شاخ گلبن بر         زنهرگل

  )257فرّخي،دبيرسياقي،ب  ديوان(                                      
اين توجه .است باستاني ايران، عيد نوروز نيز با عناصر طبيعت گره خورده   بزرگترين عيد 

بعد از اسالم نيز  اين آيـين همچنـان بـه عنـوان روزي       به طبيعت چنان قوي بوده كه حتي
محيطي جايگـاه   در ديدگاه شرايع آسماني نيز طبيعت و عناصر زيست. ي محسوب ميشودملّ

هـا محسـوب    كننـده  هـا و پـاك   اي دارند؛ آب و آتش و خاك و باد از مطهرات و پـاكيزه  ويژه
غـارثور و كـوه   (در كـوه  ) ع(و موسـي ) ص(وحي بر پيامبراني مانند حضرت محمـد . ميشوند

در باورهـاي  . اه اتصال  به عالم باال ومحل آرامش خاطر است نازل ميشود و كوه  جايگ) طور
ديني ايران باستان نيز برخي مظاهر طبيعت مانند آتـش مقـدس شـمرده ميشـود و برخـي      

انـد؛ موبـدان و مغـان زردتشـي عصـاره و       گياهان مانند هوم و مهر گياه، جنبة تقدس داشته
نــدن كتــاب مقــدس اوســتا شــربت ايــن گيــاه را ســحرگاهان مينوشــيدند و ســپس بــه خوا

جهـان فروري،فـره وشـي،    (ها نيز درخت انار كاشته ميشـده اسـت   اند، در آتشكده ميپرداخته
زردشـت خـود از حاميـان جـدي حقـوق      . نشاندة زردشت است و سرو كاشمر دست)36و35

گاو و گوسفند در مقابل خدايان را كه پيش از او در آيين مهـري   قرباني  حيوانات بود و آيين
  ).گل وگياه،رنگچي، ،شش:ونيز84و35ص: همان.(وم بود؛ بشدت منع كردمرس

زيست و عناصرطبيعت مانند گلها  نيز ، از همان آغاز با محيط ادبيات و شعر فارسي. 1-1
و گياهان و پرندگان و جانوران و آب و باران و ساير عناصر در ارتباط بـوده و عمـدة اجـزاي    

يعت اطراف شاعر گرفته شده و قوانين طبيعـت بـا نگـاه    دهندة خيال شاعرانه، از طب  تشكيل
سرايي از جملـه ويژگيهـاي    طبيعتگرايي و طبيعت. هنرمندانة شاعر كشف و بيان شده است

مهم سبك خراساني است وهمين امر باعث شده كه به برخي از اشـعار ايـن سـبك كـه بـه      
اطـالق  » ا هايكوي ايرانيشعر لحظه ها ونگاهها وي«نقاشي دقيق مظاهر طبيعت پرداخته اند،

ازجمله شاعران اين سبك كه  به مظاهر طبيعـت  ). 75-82سبك شناسي شعر،شميسا،(شود
دامغـاني شـاعر قـرن پـنجم هجـري       ، منـوچهري  و به شاعر طبيعـت معـروف شـده     پرداخته

اي  داشـته   محيطي انس ويژه    او با طبيعت و عناصر طبيعي و زيست). ق. ه 432: وفات(است
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او از و تشبيهات و استعارات و اجزاي خيالهاي شاعرانة   هاي شاعرانه يت بيشتر تجربهو محور
مـا ايـن موضـوع را    ). 393و 398كدكني،  صور خيال،شفيعي.(طبيعت و عناصر طبيعي است

ازديگر شاعران نامي سبك .) )Fooladi; 2009: 132-139: (اي ديگر واكاويده ايم درمقاله
، سـرآمد سـخنوران پارسـي در دربـار     )431.م(عنصـري بلخـي   خراساني درشعر فارسي،يكي

سلطان محمود غزنوي و سپس سلطان مسعود وديگر فرّخي سيستاني، شـاعر بـزرگ اواخـر    
فرخي پس از دربار چغانيان،به دربار محمود غزنوي ونيز .قرن چهارم و اوايل قرن پنجم،است

شاعري و مهارت در موسـيقي،در  سلطان مسعود و محمد، راه يافت و بر اثر قدرت در شعر و 
فرخـي در وصـف و بـويژه    . دربار  قربت و مكانت بسيار يافت و به ثروت و نعمت بسيار رسيد

اي دارد و اين موضوع، هم در قصـايد و هـم در تغزلهـاي او     وصف طبيعت  چيره دستي ويژه
لطافت و انه خيالهاي شاعر ةتنّوع حوزفرخي در ). 530-539تاريخ ادبيات،صفا،. (نمايان است

تصويرها، شاعري ممتاز است و از پيشينيان و معاصران او تنها منوچهري است كه در جهاتي 
و بـديع و تـازه بـودن تصـاوير     ). 486 ،شـفيعي كـدكني،  صورخيال(با او قابل سنجش اسـت 

از ويژگيهــاي توصــيفهاي تشــبيه ، از عناصــر موجــود در خــارج در دوســوي  گيــري  بهــره
هـاي شـعر او ، گسـترش گلهـا و      ها و پرنـدگان و ميـوه  لرچه تصويرگگ.است سيستاني فرّخي

هـاي   ها و ديگر عناصر طبيعت را در ديوان منوچهري ندارد اما از نظر نمونـه  پرندگان و ميوه
هاي شـعر   ترين ديوان وصف بويژه وصف باغ چه در بهار و چه در خزان، ديوانش يكي از غني

و عناصـر   يعت بـا انسـان و حلـول شـاعر در اشـيا     قياس انسان با طبيعت و طب.فارسي است
  ).486ـ 500پيشين، . (طبيعت، از ويژگيهاي شعر فرخي است

پـي آن هسـتيم كـه بازتـاب عناصـرطبيعت       با توجه به مطالب يادشده، دراين مقالـه در 
وزيست محيطي را ،كه يكي ازمهمترين ويژگيهـاي سـبكي ايـن دوره اسـت ، بـا محوريـت       

گلها وگياهان، درشعر يكي از شاعران برجستة ايـن دوره، يعنـي فرخـي    پرندگان وجانوران و
  . با اشعار منوچهري دامغاني و عنصري بلخي مقايسه كنيم آنگاه آن را سيستاني بررسي و

در اين موضوع تاكنون انجام نشده وايـن تحليـل   و تطبيقي بررسي آماري :پيشينه  .2-1
د، گرچه دركتابهايي مانندگل وگياه در هزار سال در نوع خود براي نخستين بار انجام ميپذير

شعر فارسي،گلكاري علمي،گل وگياه در ادبيات منظـوم فارسـي ، فرهنـگ نامهـاي گياهـان      
موضوع پرداخته شده ولي بـه  به اين ) منابع ومĤخذ:ك.ر(پايان نامه هاايران وبرخي مقاالت و

  .داد، كاري انجام نشده استتاآنجا كه بررسيها نشان ،اي  مقايسه وتحليل آماري  ةگون
مدخل اصلي شامل آسمانيها، زمينيها، آب، جهات اربعه، هوا،  دهدر ابتدا : روش كار. 3-1

زمان، آتش، روييدنيها، جانوران و مدنيات تعيين گرديدند و در هر مدخل عناصر مربوط بـه  
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فرخـي، بـر   جـا مانـده از   ديوان شـعر ب از ). 1دار  شماره نمو(زيست مشخص گرديدند  محيط
، كليـه اشـعاري كـه داراي حـداقل يكـي از عناصـر طبيعـت بودنـد         1اساس جدول شماره 

) SQL & web based(در مرحلة بعد يك بانك اطالعاتي كامپيوتري . فيشبرداري گرديد
را بر اساس مدخل اصلي و مدخلهاي فرعي ) شامل يك بيت شعر(طراحي گرديد و هر فيش 

محيطـي در   از آنجا كه عناصر زيسـت . بانك اطالعاتي گرديدمحيطي تعيين شده وارد  زيست
شــعر فرخــي بســيار زيــاد بــود، بنــابراين در بيشــتر فيشــهاي ورودي بــيش از يــك عنصــر 

  . محيطي انتخاب شده است زيست
در بانـك اطالعـاتي ابتـدا مـدخلهاي اصـلي و سـپس كليـه         بعد بـا جسـتجو   در مرحلة

در مرحلـة بعـد بـا    . نتايج آنها استخراج گرديد مدخلهاي فرعي از نظر تعداد مشخص شده و
هـا بـا اسـتفاده از تسـتهاي      نسبت به تحليل آمـاري داده   SPSSاستفاده از نرم افزار آماري 

صورت جـداول و نمودارهـا   و ببندي شده  نتايج، دسته. اقدام گرديد Anovaآماري همچون 
  .ارائه گرديدند

  
  يبررسي آمار دست آمده ازنتايج اولية ب -2

در يـك  . آماري ميگـردد   بعدي تحليل  در بخش ه وئدر اين بخش ابتدا گزارش آماري ارا
  %)58(حـدود   بيـت  5115بيـت شـعرفرخي سيسـتاني،      8832بندي كلي از تعداد  تقسيم

همانگونه كه . اند  محيطي مورد مطالعه در اين تحقيق بوده داراي حداقل يكي از عناصر زيست
هـاي   شده كه بـر ايـن اسـاس يافتـه      ديد ده مدخل اصلي تعييندر بخش روش كار ذكر گر

، )221(، آب)294(، زمينيهـا )430(عناصر زيسـت محيطـي در ده مـدخل اصـلي آسـمانيها     
ــوا ــان)124(هــ ــات)896(، زمــ ــش)68(، جهــ ــدنيات)110(، آتــ ــدود (، مــ ، )905حــ
  .بودند) 1126(وپرندگان وجانوران) 830) (روييدنيها،گلها وگياهان(نباتات
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محيطـي بـه    مورد، بيشترين و كمترين عناصر زيست 430در مدخل آسمانيها از مجموع

صورفلكي واحكام واصطالحات نجـومي اختصـاص يافتـه وبيشـترين      به مورد 267ترتيب با 
در . دارد كه كمترين كـاربرد را به نزوالت آسماني اختصاص داشته  مورد 16دارد و را كاربرد

ــن دو ،    ــين اي ــه درب ــالي ك ــته     112ح ــاص داش ــرات آن اختص ــمان وتعبي ــه آس ــورد ب م
مورد به بارش و  35و  )وساير تعابير با كاربرد كمتر ،12گردون ،  36چرخ ،  60آسمان(است

  . موضوعهاي وابسته اختصاص يافته است
، بيشترين و كمترين به ترتيـب  عناصر زيست محيطي 294در مدخل زمينيها ازمجموع 

مورد به معدنيات و انواع سنگها و زلزله و موضوعات وابسـته اختصـاص داشـته و     1و 169با 
و زمين ) 22(، بيابان و موضوعهاي وابسته )73(مابين آنها به ترتيب كوه و موضوعات وابسته 

  .قرار ميگيرند) 12(و تعبيرات آن 
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مـورد بـه آب و تعبيـرات وابسـته      118ه ترتيـب  مورد، ب 222 مجموع در مدخل آب از 
، دريـا وموضـوعات وابسـته    )84(شدن آب   روان اختصاص دارد وسپس، مكانهاي جوشش و

ــه)11( ــا  ،  وريزآب ــبنم،ژاله(ه ــدود7) (قطره،ش ــد   ) ح ــا مانن ــه دري ــته ب ــكيهاي وابس و خش
  .درمرحله بعدي قرار داشتند...ساحل،جزيره و

بـه حـاالت    سيزده مـورد  ،به هوا و تعبيرات آن 109، مورد124در مدخل هوا از مجموع 
  . به انواع بادها تعلق داشتند دو مورد هوا و نهايتا

صبح، جزوي مانند  مورد كاربرد داشته است كه تقسيمات 896درمجموع در مدخل زمان 
  324، زمان وتقسيمات كلي مانند دهر،زمان، زمانـه، سـال بـا   مورد  385ظهر، شب و روز با 

مـورد در مـدخل زمـان قـرار      50مـورد و جشـنها و عيـدها بـا      188فصلها و ماهها با مورد،
  . ميگيرند

مـورد   7، غـرب ومغـرب   48مورد بوده كـه شـرق مشـرق     68درمدخل جهات درمجموع
  . مورد قرار داشتند يكو  خاور  6، باختر 6شمال
، 80آن  مورد كاربرد وجود داشته كه آتش و تعبيـرات 110در مدخل آتش در مجموع   
  . مورد بوده است  8...) جرقه،اخگر،شرار و(و ريز آتشها 9، مواد سوختني13هاي آتش جلوه

 208مورد كاربرد ، بيشترين كاربرد به مكانها و جايها بـا   905درمدخل مدنيات ازحدود 
هـا   پـرده  126، ابزار پرستش 148مورد اختصاص دارد ودر مراتب بعدي  آالت و ابزار جنگ 

،  35، ظـروف   46بزار حمل ونقل، ا 47 ها ،خوشبو كننده 50زيور آالت ،89سيقيوالحان مو
، وموارد ديگر 19ها، پوشيدني24، آالت كتابت26، خوراكي ها27، رنگها 27بازي  بازي واسباب

  .با كاربردهاي كمتر ، قرار ميگيرند
اسـت    كار رفتهمحيطي ب زيست عناصر مورد از 830 ،در قسمت گلها و گياهان درمجموع

مورد بيشترين كـاربرد رادارد   82باغ با   ةواژمورد بوده است و  313 ،كه كليات  وتعابير كلي
 ،18مـورد راغ  ،  22بوستان   ،24بيشه وعرين ،40درخت  ،مورد  79وسپس  گل وگلبن  با 

 و همچنـين اجـزا  . انـد  بيشترين موارد استفاده شـده را بـه خـود اختصـاص داده    ، 14مرغزار
بر وميوه با  بار و مورد و 51ستاك  شاخ وشاخه و: موردكاربرد81ل وگياه بامجموعِمتعلقات گ

  . دارند را مورد بيشترين كاربرد هفده
مورد كاربرد داشته است و  از ميان انواع گـل،   436،انواع گلها وگلهاي خاص در مجموع 

حـدود  (ين بسـامد  هاي آن مانند اللـة نعمـان، اللـةخودرو و غيـره، از بيشـتر      الله و گونه گل
،  18، نـرگس  19، گلنـار   22، بنفشـه    26آن، سمن   از  پس.است  بوده دار برخور   ) مورد70

 انـد و  و  مورد بيشترين كاربرد را داشته 12، شنبليد با   12، نسترن 17، ارغوان 18سوسن 
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 .ميباشـند  بعدي  پايين درمرتبة سرخ ،خيري ، ريحان و زرنگ با كاربرد مانند گل ديگر موارد
  .مورد كاربرد داشته است 23در ضمن خار وخس نيز حدود 
بيشترين تعـداد  را   ،مورد 24ها ، سرو و انواع آن با   ودرختچه دربخش مربوط به درختان

اند و مـوارد ديگـر    مورد  كاربرد داشته  7انگور رز و  ،9بيد  ،12چنار ، 19داشته و سپس انار
        .ور، صنوبر،نارنگ و جز آن  در مراتب بعدي قرار ميگيرندمانند خدنگ، نارون، بادام، كاف

 محيطي اشاره شـده  زيست به عناصر مورد1126،در بخش پرندگان و جانوران نيزمجموعا
موردبوده كه بيشترين اشاره بـه مركـب و سـتور و    23، مجموعا  :كلي بخش تعابير در است و 

و پرنـدگان  . مورد  12بوده ) مرغ  و طاير(مورد وسپس كلمة پرنده 15 حيوانات به شكل عام
 و 4ژدهـا  ،ا 2سـيمرغ وعنقـا   16ديـو  :مـورد اشـاره شـده اسـت    21اي نيز و حيوانات اسطوره

  .1سيمرغ
مـوردو مـواردي ماننـد چنـگ،     117،در مورد اجزا و متعلقات پرندگان و جانوران مجموعا

  .را داشته اند مورد بيشترين كاربرد 17مورد و پر و بال با   65چنگال ومخلب با 
به معني پرنده ونيز لفظ پرنـده بـا كـاربرد      در ميان پرندگان،كلمه مرغ به شكل مطلق و

،  25، زاغ  34مـورد و بلبـل بـا     35پس ازآن باز با . بيشترين تعداد را دارا بوده است ،بار38
اننـد  انـد وپرنـدگاني م   مورد ، بيشـترين كـاربرد را داشـته    12، و تذرو با  18، كبك 19هما 

گنجشك،دراج ، سغر، كبوتر، طوطي، حواصل، جغد و مرغابي با كاربرد كم در مراحل بعـدي  
  . رفته است كارب بار  16حدود در ضمن،  كلمه سيمرغ نيز . قرار دارند

 بيشـترين كـاربرد را   بـار  94بار وسپس اسب بـا   109اهلي ، پيل با  اما درميان حيوانات
دارد وسپس  كرگ  مورد بيشترين كاربرد را 222هلي شير با ميان حيوانات غير ا در دارند و

، بيشترين كاربرد رادارند و حيوانـاتي ماننـد شـتر، خـوك،      20، ماهي 20، مار23، آهو   33
  . مانند آن با كاربرد كم در مراتب بعدي قراردارند گرگ، گراز وكژدم وعنكبوت و

مورد  51ايم حدود به جانداران ياد كردهاما مواردي را كه در اين مقاله به عنوان ملحقّات 
مـورد بيشـترين كـاربرد را     14مـورد و لؤلـؤ بـا    15و در و مرواريـد بـا   . كاربرد داشته اسـت 

  .اند داشته
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 ):پرندگان وجانوران(   2نمودار شماره
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  بحث وبررسي تحليلي مهمترين نتايج  -3

و عنصري از شاعران دورة غزنـوي  همانگونه كه پيش از اين بيان شد، منوچهري،فرخي  
انـد و   اي به طبيعت داشتهسبك، شاعران نگاه ويژه وسبك خراساني هستند و در اين دوره و
گيـري از   الهـام  خلق تصاوير بديع وصـورخيال بـا   ،يكي از مهمترين ويژگيهاي شعر اين دوره

مهمـي بـراي    شماري عامـل   غنيمت  دم عالوه بر آن روحية شادباشي و. طبيعت اطراف است
. مندي ازمظاهر زيبـاي طبيعـي اسـت    بهره طبيعت و  حاكم بودن شادي وپناه بردن به دامن

اين موضوع درشعر شاعران اين دوره بازتـاب ونمـود زيـادي داشـته اسـت و تصاويرشـاعرانه       
 ومضامين شعري هر سه شاعر ،از عناصرطبيعت مانند انـواع گـل وگياه،پرنـدگان وحيوانـات    

باعث  اي دارد و زنده عناصر طبيعي درشعر آنان نقش فعال و. ي ساخته ميشوداهلي وغيراهل 
  .پويايي درشعر ميشود تحرك و

نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه تقريبا در عمده  ابيات منـوچهري ، فرخـي وعنصـري    
است ،البته با توجه به تعداد ابيات  محيطي وجود داشته حداقل يكي از عناصرطبيعي و زيست

  .وع كاربرد، توجه منوچهري به اين موضوع از بسامد باالتري برخوردار استو تن
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 مقايسه وتحليل كلي. 1-3

مورد كاربرد، به پرنـدگان   1126محيطي در شعر فرخي با حدود  بيشترين عناصر زيست 
عنصري مربوط  نيز اختصاص يافته است ولي در اشعار  منوچهري و)بويژه جانوران(وجانوران 
دارد  كـه   بعدي قـرار  ةمدنيات در رتب البته دراشعار فرخي نيز.مدنيات بوده است به مدخل 

شاعران   پر از نشاط اين نيز زندگي مرفه و توجه هر سه  شاعر به محيط اطراف و دهندةنشان
سـبك  شناسـي   (، و ديوان اين شاعران نمايشگر اوج رفاه اقتصادي در اين عصر ميباشداست

جه افزونتر فرخي بـه جـانوران بـويژه جـانوراني ماننـد شـير و پيـل        اما تو). 52شعر،شميسا،
كشـي  لشكر جنگـاوري و  وسپس اسب، از توجه ممدوح او يعني سـلطان محمـد بـه روحيـة    

بـه ايـن موضـوع نسـبت بـه ديگـر شـاعران حكايـت          گشايي است وتوجه اين شـاعر كشورو
ــد ــه     .ميكن ــه ب ــترين توج ــري، بيش ــوچهري وعنص ــعار من ــدنيات در اش ــس از م ــا  پ گله
شده است وحكايت از آشـنايي ايـن شـاعران بـا     ) مورد799ومنوچهري532عنصري(وگياهان

انواع گل و گياه و درخت و حتي با اجزا و متعلقات آنها و نيزنشان از عالقه وانس آنان ،بويژه 
مـورد  در مرتبـه سـوم     830در اشعار فرخي، گلها و گياهـان بـا   . منوچهري، با طبيعت دارد

مورد،  قراردارند كه البتـه از   905مورد  ومدنيات با  1126پرندگان وجانورن با يعني پس از 
   بسامد بااليي برخوردار هستند ونسبت به تعداد كـل ابيـات ايـن سـه شـاعر گرچـه بسـامد        

از توجـه   تري دارد ولي تعداد كاربرد گلها وگياهان در شعر فرخي نيز چشمگير است و پايين
  . او به اين عناصر طبيعي حكايت ميكند

  
  گياه  بررسي عنصر گل و. 2-3

گياهـان و روييـدنيها، هرسـه    در بررسي انجام شده ، مشخص شد كه در بخـش گلهـا و   
مرغـزار، گلشـن، روضـه و    ام مانند بوستان، گلستان، باغ، هم به تعبيرات و تركيبات عشاعر، 

م عمومي گل و گـالب و امثـال آن ميپردازنـد و در تصـاوير     مانند آن توجه دارند و هم به نا
كاربرد درخت و مترادفات آن نسبت به گل كـاربرد  . مند ميشوند شعري خود نيز از آنها بهره

گري وتنوع ورنگارنگي گلها نسبت به درختـان را   كمتري داشته است واين امر زيبايي وجلوه
اي  ه شاعر،بويژه  منوچهري،  جايگاه ويـژه گلهاي خاص، در شعر و صور خيال هرس. ميرساند

ها و نمادهاي شعري ميتوانسته  دارند كه هم به جهت رنگ و بوي خاص و نيز زيبايي و جلوه
ه و حنظر شاعران  را جلب كند و باعث خلق تصاوير زيبا و بديع گردد و حتِّي در خدمت مدي

ر ايـن موضـوع، بيشـتر از    عنصـري د .پردازي و خلق مضامين مناسب در قصايد باشـد  قصيده



                                                                           1390 زمستان – 14شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 136

                      

  

دشت استفاده كرده است و به گلهاي خاص نسبت به آن دو  باغ و بوستان و تعابير عام مانند
  . توجه كمتري  داشته است

اقسـام آن   نتايج اين مطالعه همچنين نشان ميدهد درميان گلهاي خـاص، گـل اللـه و    
مورد، منـوچهري حـدود   70فرخي باحدود (درهر سه شاعر از بسامد بيشتري برخوردار است

با توجه به جايگـاه گـل اللـه در ادبيـات فارسـي كـه مظهـر        ). مورد 52عنصري حدود و 64
آزادگي، شادي وجام به دست بودن،داغداري وايثار وشهادت است،دور از انتظـار نيسـت كـه    

نيـز گـل اللـه و اقسـام آن همچـون       بيشترين نوع گل به كار رفته در ديـوان هرسـه شـاعر   
پس ازگل الله دراشـعار فرخـي همانگونـه كـه گذشـت،       .ن، اللة خودرو و غيره باشداللةنعما
،  12، نسـترن  17، ارغـوان  18، سوسـن   18، نـرگس  19، گلنـار   22، بنفشـه    26سمن  

دراشعار منـوچهري پـس از اللـه ، سـمن     .مورد بيشترين كاربرد را داشته اند 12شنبليد با  
،سـنبل، نسـترن، گـل زرد وگـل سـرخ       13،سوسن  19،  بنفشه  30، نرگس  51وياسمن  
در اشعار عنصري نيز پس از الله ،زعفران .مورد كاربرد در مراحل بعدي هستند10هركدام با 

  .مورد در رتبة بعد قرار دارند9ونيلوفر با   11،نرگس وبنفشه هر كدام 15مورد، ارغوان  16با 
و استعارات مربوط )  رز، تاك( گور منوچهري به درخت ان ها،   در ميان درختان و درختچه

به آن بيشترين توجه را داشته است و دليل آن را ميتوان در سبك شاعري ايـن دوره يعنـي   
هاي آغازين اسالمي تعلق دارد وهنوز  سبك خراساني دانست و نيز اين دورة تاريخي به دوره

شـتي رواج دارنـد و   و جشنهاي ايران پيش از اسالم و نمودهـاي آيـين زرد    باورها و فرهنگ
باشي و شادنوشي در شعر اين دوره كه بازمانده و ادامـة شـعر    در روحية شاد بايد دليل آن را

پس از انگور و تاك، درخت سرو و انواع آن بيشترين كاربرد . عهد ساماني است، جستجو كرد
در  عنصري وفرخي ،  بـرخالف منـوچهري،  بيشـترين وبـاالترين كـاربرد را     . را داشته است 

بـا طـراوت    انـد ومعلـوم ميشـود آن روحيـه شـاد و      زمينه درختان ، به سرو اختصـاص داده 
توجه به خمر  اين روحيه شاد منوچهري در مسمطات او و.اين دو  نبوده است  منوچهري در

كـاربرد بـاالي درخـت سـرو در     . وخمريه سرايي وجايگاه درخت رز و تاك، كامال نمايانسـت 
 بايي، سرسبزي، راست قامتي سرو و نمود آزادگي بـودن آن اسـت و  هرسه شاعر  به دليل زي

به همين دليل مورد توجه شاعران قرار گرفته است، عالوه، برآن در توصيف معشـوق نيـز از   
فرخي  پس از سرو بـه  .هاي غنايي در تغزّالت قصيده از درخت سرو استفاده شده است جنبه

نيز پس از سـرو بـه درخـت شمشـاد، عرعـر،       درخت انار ، چنار ، بيد وسپس رز؛  و عنصري
رز وسپس سـرو،    منوچهري نيز پس از تاك و.صنوبر ، انار وچنار بيشترين توجه را داشته اند

نكتـة قابـل   . انار ، عود، بيدوبيدمشك، چنار، نارون ونخل بيشترين توجه را داشته اسـت :  به
هاي  خار و خـس   كلمهتوجه ديگر  اين است كه فرخي وسپس عنصري  برخالف منوچهري 
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انـد كـه يكـي از داليـل آن سـفرهاي فرخـي و توصـيف         را با  بسامد بيشتري بـه كـار بـرده   
لشكركشيهاي ممدوح است  و ديگر مقايسة سلطان محمود و ساير ممـدوحين بـا دشـمنان    
آنان است؛كه سلطان محمود و سـاير   ممـدوحين بـه درختـان سـرو  و صـنوبر و درختـان        

و بـاري    برگ مت و سرفراز تشبيه ميشوند و دشمنان آنان در حقارت و بيتنومند و راست قا
اين موضوع تا حدودي در اشعار عنصري نيز وجود دارد ولـي  .همانند ميشوند  به خار و خس

محنتـي    طبيعي، از خـار وخـس كمتـر     مظاهر منوچهري به دليل عالقة بيشتر به طبيعت و
  .ت توجه بيشتري داردو به  انواع گلها وساير نباتاآورد  مي

  
  بررسي پرندگان وجانوران . 3-3

اي  شـاعر از جايگـاه ويـژه   توجه به انواع و اقسام پرندگان وجانوران نيـزدر شـعر هرسـه     
مـورد   1126گرچه همانگونه كه گذشت، در اشعار فرخي ايـن عنصـر باحـدود    .ستبرخوردار

 گل  كه  گرفت  نتيجه  ميتوان ن سه شاعردر مقايسه اي اما  قرار دارد،     نخست مرتبة كاربرد، در
 منـوچهري  و 269 بـا   عنصـري ( بسامد نظر از  عنصري  به   نسبت  منوچهري شعر در   ، گياه و 

، از جايگاه باالتري برخوردار است گرچه از اين نظر فرخي جايگاه باالتري نسبت )مورد 488
نوچهري نسـبت بـه دو شـاعر ديگـر     به منوچهري دارد اما از نظر تنوع پرندگان وجانوران، م

جايگاه برتري دارد و ايـن موضـوع حكايـت از انـس وعالقـه بيشـتر منـوچهري نسـبت بـه          
.                                               عناصرمربوط به طبيعت و بويژه انواع گوناگون پرندگان وجانوران ونيز گل وگياه دارد

دهندة توجـه ويـژة   شكل خاص، بررسـي انجـام شـده نشـان     اربرد اسامي پرندگان بهدر ك
بلبل و مترادفات آن ماننـد زنـدواف، عنـدليب،     هرسه شاعر به پرندگان است كه در اين بين 

شـعر فرخـي    هزاردستان و هزارآوا، درشعر منوچهري بيشترين كاربرد را داشـته اسـت و در  
سنّت شـعري فارسـي    ،دليل توجه به بلبل. قراردارد »باز«ده پس از پرن بلبل در مرتبه دوم و

است كه بلبل به دليل نغمه و آهنگ زيبايش مـورد توجـه قـرار ميگيـرد و عـالوه بـر آن،در       
اش، كاربرد باالي بلبل  تغزّالت قصايد و نيز غزليات، عاشق گل است و كاربرد باالي گل الزمه

پرندگان خاص، ازاين سنت شعري  يژه به گلها ونيز هست والبته منوچهري به دليل عالقه و
 اغـراق در  مبالغـه و  مـدح و  رزم و اما فرخي به دليل وجود روحية مند شده است بيشتر بهره
اي كه بـا ايـن روحيـه همخـواني دارد يعنـي       پرنده تناسب آن با روحية ممدوح از وجود او و

ده است والبتـه پـس از آن بلبـل    درباري است بيشتر استفاده كر اي شاهانه و كه كلمه» باز«
  . دارد بيشترين كاربرد را
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پرندگاني مانند كبك، فاخته، قمري، طـوطي، مـاغ، بـاز،      درشعر منوچهري، پس از بلبل،
صلصل، هدهد، كلنگ، زاغ، و دراج در ردة بعدي قرار ميگيرند كه هر يك بـه دليـل صـداي    

كـت مـوزون و مناسـب آنهـا و نيـز      خوش آنها، شكل ظاهري و زيباي آنها، نـوع رفتـار و حر  
نكتـه قابـل   . اند  نمادهاي خاص هر يك در فرهنگ و ادب ايران زمين مورد توجه قرار گرفته

نـوع از   پنجـاه توجه در اين بخش تنوع زياد پرندگان در شعر منـوچهري اسـت كـه حـدود     
پرنـدگان و   پرندگان به شكلهاي گوناگون موردتوجه قرار گرفته است كه نشان از عالقة او به

جايگاه خاص پرندگان در تصويرسازي شاعرانه منوچهري دارد وهمين ويژگـي باعـث خلـق    
در شـعرفرخي نيـز    .شده است» ها ونگاهها لحظه«تشبيهات محسوس به همان اسلوب شعر 

نكته  .دارند را بيشترين كاربرد هما، كبك و تذرو پس از باز وسپس بلبل،پرندگاني مانند زاغ،
 همـا ، كـاربرد نسـبتا بـاال و     راين كاربردها اين است كـه در شـعر فرخـي زاغ و   قابل توجه د

نزديك به هم دارند و اين نكته نشانگر بهره برداري از تقابل اين دو پرنده در نمودها ونمادها 
ديگري نمود شومي وگجستگي اسـت وايـن موضـوع بـراي      است كه يكي نمود خجستگي و

خـوبي  اين نكته ب فرخي از وي ديگر است وشمنان ازسهجو د قدح و مدح ممدوح ازسويي و
اما عنصري همانگونه كه در بخـش گلهـا وگياهـان نيـز گذشت،بيشـتر از      . بهره گرفته است

تعابير عام مانند مرغ وپرنده استفاده كرده است وكمتر به پرندگان خاص توجه داشته اسـت  
محيطـي حكايـت     ن عناصر زيستاين نيز از انس كمتر او نسبت به منوچهري وفرخي، با اي و

عنصري فقط بـه مـدح توجـه    : كه پردازي حكايت ميكند از ويژگي عنصري در قصيده دارد و
شعر،شميسـا،   سـبك (اين قصايد ذاتا حماسي اسـت  بسياري قصايد او مقتضب است و دارد و

44.(  
نـد  در ميان حيوانات اهلي در شعر منوچهري وعنصري ، اسب و انواع و مترادفات آن مان

بيشترين كاربرد را داشته است ودرشعر فرخي . . . رخش، شبديز، براق و   گلگون، باره، فرس،
دهندة اهميت و جايگاه خاص اسب در اندارد كه نش را نيز اسب پس از پيل بيشترين كاربرد

زندگي آن دوره است و در شعر شاعران و بويژه در شعر منوچهري نيز بازتـاب زيـادي دارد،   
دهندة اهميـت  يل و شتر مورد توجه بوده كه نشاندرشعرمنوچهري وعنصري ، پ پس از اسب

و تأثير اين حيوانات در زندگي مردم آن زمان و نيز صبغه و رنگ محلي تصاوير شعري آنـان  
گرچه همانگونه كه اشاره شد در شعر فرخي بيشترين توجه به پيل است كه با روحيه  ؛است

مـاهي بيشـتر    ارد؛ پس از پيل واسب درشـعرفرخي، شـتر و  اغراق آميز او بيشتر سازگاري د
جانوراني مانند آهو، باز، يوز، پلنگ و شاهين نيزبه جهت توجه درباريان . مورد توجه بوده اند 

  .اين دوره به شكار و صيد، از جايگاه خاصي در شعر اين شاعران  برخوردار هستند 
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بـه دليـل نمـود شـجاعت     » شير«ر ، سه شاع هر شعر در در ميان حيوانات غير اهلي نيز
دارد  ولي فرخـي بـه    را   ودليري وتناسب آن با قالب قصيده وموضوع مدح،  بيشترين كاربرد

همان دليلي كه اشاره شد با بسامد بااليي نسبت به ديگران ازايـن حيـوان درشـعر اسـتفاده     
 در .دارند بعد قرار مرتبة گور در كرگ،آهو، مار، يوز و: درشعر فرخي پس از شير .كرده است 

مار، ماهي، پلنگ،نهنگ، يوز وغرم بيشـتر مـورد توجـه بـوده     :  شعر عنصري نيز پس از شير
حيه ، گرگ، گورخر،پلنگ،  تنين و افعي و آهو، مار و: دراشعار منوچهري نيز پس از  شير.اند

  .، ماهي،يوز و خوك بيشتر مورد توجه بوده اند)بز كوهي(رنگ
  

  :نتيجه 
يكـي از  . ،فرخي و عنصري از شاعران دورة غزنوي وسبك خراساني هستندمنوچهري -1

گيـري از طبيعـت    مهمترين ويژگيهاي شعر اين دوره خلق تصاوير بديع وصـورخيال باالهـام  
تصاوير شاعرانه ومضامين شعري هر سه شاعر ،  از عناصـرطبيعت ماننـد انـواع    . اطراف است

  .لي ساخته ميشودگل وگياه،پرندگان وحيوانات اهلي وغير اه
محيطـي   تقريبا در عمده  ابيات هر سه شاعر،حداقل يكي از عناصـرطبيعي و زيسـت   -2

است ،البته با توجه به تعداد ابيات،تعـداد كاربردعناصـر و تنـوع كـاربرد، توجـه       وجود داشته
  .منوچهري به اين موضوع بيشتر است

بــويژه (ران بيشــترين عناصــر طبيعــت، در شــعر فرخــي بــه پرنــدگان وجــانو       -3
اختصاص يافته است ولـي در اشـعار  منـوچهري ونيزعنصـري مربـوط بـه مـدخل        )جانوران

  دهندهكـه نشـان   دارد بعدي قرار البته دراشعار فرخي نيزمدنيات در رتبة.مدنيات بوده است 
  .شاعران دارد   پر از نشاط اين نيز زندگي مرفه و شاعر به محيط اطراف وتوجه هر سه 

نيات در اشعار منوچهري وعنصري، بيشترين توجه به گلها وگياهان شـده  پس از مد -4 
حكايت از آشنايي اين شاعران با انواع گل و گياه و درخت و حتي با اجزا و متعلقـات   است و

در اشعار فرخي، گلهـا  . بويژه منوچهري، با طبيعت دارد نشان از عالقه وانس آنان ، آنها و نيز
  . عني پس از پرندگان وجانورن ومدنيات قراردارند و گياهان در مرتبه سوم ي

درميان گلهاي خاص، گل الله واقسام آن درهر سه شاعر از بسامد بيشتري برخوردار  -5
و اسـتعارات  ) رز، تـاك (منوچهري بـه درخـت انگـور     ها،   هاست ودر ميان درختان و درختچ

و انواع آن بيشترمورد توجـه   مربوط به آن بيشترين توجه را داشته و پس از آن، درخت سرو
بيشـترين وبـاالترين كـاربرد را در زمينـه     عنصري وفرخي ، برخالف منـوچهري،  . بوده است

اند ومعلوم ميشود آن روحيـة شـاد وبـا طـراوت منـوچهري       درختان ، به سرو اختصاص داده
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، كاربرد باالي درخت سـرو در هرسـه شـاعر نيـز  بـه دليـل زيبـايي       . دراين دو  نبوده است 
  .سرسبزي، راست قامتي سرو و نمود آزادگي بودن آن است 

          توجــه بــه انــواع و اقســام پرنــدگان وجــانوران نيــزدر شــعر هرســه  شــاعر از جايگــاه -6
 در  گيـاه،  و  گـل   كـه   گرفت  نتيجه  ميتوان شاعر  سه  اين  مقايسة در اما ؛برخوردارست  اي ويژه
جايگاه باالتري برخـوردار اسـت گرچـه از     از بسامد از نظر  عنصري به   نسبت  منوچهري شعر

اين نظر فرخي جايگاه باالتري نسبت به منوچهري دارد اما از نظر تنوع پرنـدگان وجـانوران،   
منوچهري نسبت به دو شاعر ديگر جايگاه برتري دارد و اين موضوع حكايت از انـس وعالقـه   

و بويژه انواع گوناگون پرندگان وجـانوران  بيشتر منوچهري نسبت به عناصرمربوط به طبيعت 
  .                                                                         ونيز گل وگياه دارد

7-   ،بلبـل و مترادفـات آن درشـعر منـوچهري      دركاربرد اسامي پرندگان به شكل خـاص
تبــه دوم وپــس از پرنــده بيشــترين كــاربرد را داشــته اســت و درشــعر فرخــي بلبــل در مر 

دليل توجه به بلبل سنّت شعري فارسي است كه بلبل به دليل نغمه و آهنـگ  . قراردارد»باز«
اغراق  مبالغه و مدح و رزم و اما فرخي به دليل وجود روحية.زيبايش مورد توجه قرار ميگيرد
دارد، يعنـي   ممدوح، ازپرنده اي كه با اين روحيه همخـواني  ةدروجود او وتناسب آن با روحي

نكتـة قابـل   . البته پس از آن بلبل بيشـترين كـاربرد رادارد  . بيشتر استفاده كرده است» باز«
نـوع از   پنجـاه توجه در اين بخش تنوع زياد پرندگان در شعر منـوچهري اسـت كـه حـدود     

پرندگان به شكلهاي گوناگون موردتوجه بوده است ؛اما عنصري ،بيشتر از تعـابير عـام ماننـد    
  . وپرنده استفاده كرده است وكمتر به پرندگان خاص توجه داشته استمرغ 
در ميان حيوانات اهلي در شعر منوچهري وعنصـري ، اسـب و انـواع و مترادفـات آن     -8

  مانند بيشترين كاربرد را داشته است ودرشعر فرخي نيز اسب پس از پيل بيشترين كاربرد را
جـانوراني ماننـد   .اسب در زندگي آن دوره است دهندة اهميت و جايگاه خاص  دارد كه نشان

آهو، باز، يوز، پلنگ و شاهين نيزبه جهـت توجـه درباريـان ايـن دوره بـه شـكار و صـيد،  از        
  .جايگاه خاصي در شعر اين شاعران  برخوردار هستند 

 به دليل نمـود شـجاعت و  » شير«در ميان حيوانات غير اهلي نيزدرشعرهرسه شاعر ،  -9
را   ب آن با قالب قصيده وموضوع مدح درسبك خراسـاني ،  بيشـترين كـاربرد   تناس دليري و

دارد  ولي فرخي به همان دليلي كه اشاره شد با بسامد بااليي نسبت به ديگران ازاين حيوان  
  .درشعر استفاده كرده است 
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