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یکـی از زمینه هـای پژوهـش ادبّیات تطبیقی، غزل یا عاشقانه سـرایی اسـت کـه در دو ادب فارسـی و 
عربـی، شـاعران فراوانـی بدان پرداخته انـد. از این رو، در این پژوهش، اشـعار »عّباس بـن احنف« و »نظامی 
گنجـوی« کـه در زمینة عاشقانه سـرایی سـرآمد بوده اند، مورد بررسـی و تفّحص قرار گرفته اسـت. منظور 
از غزل در اینجا به معنای قالب سـّنتی آن نیسـت، بلکه به معنای سـخنان عاشـقانه و لطیف میان عاشـق 
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و نظامـی گنجـوی و معّرفـی جایگاه شـعری ایـن دو، با روش کتابخانه ای و به شـیوۀ تحلیـل و توصیف، به 
بررسـی تطبیقـی عناصر تصویرسـاز و مضامین عاشـقانة مشـترک دو شـاعر در دو منظومـة نظامی یعنی 
خسـرو و شـیرین، و لیلـی و مجنـون با دیـوان عّباس بن احنـف پرداخته شـود. افزون بر ایـن، تأثیرپذیری 

هـر دو شـاعر از آموزه هـای قـرآن کریـم و معارف فرهنگ اسـالمی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
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مقّدمه
از  بسـیاری  در  هم اکنـون  تطبیقـی  ادبّیـات 
کشـورهای جهـان دوران شـکوفایی و بالندگـی خـود 
را سـپری می کنـد. البّته راز این اسـتقبال چشـمگیر 
و شـکوفایی روزافـزون را باید در گسـترش پیوندهای 
فرهنگـی و ادبـی ملّت هـا، توّجـه روزافزون بـه ادبّیات 
جهانـی، پایـان عصـر انزواگرایی فرهنگـی و آغاز عصر 
منّظـم،  نظـری  )ر.ک؛  دانسـت.  اّطالعـات  فّنـاوری 
ذاتـاً  تطبیقـی  ادبّیـات  در حقیقـت،   .)۲35 :13۸9
رشـته ای فراملّّیتـی و بین فرهنگـی اسـت، لـذا زمینة 
مناسـبی بـرای ایجـاد توسـعه و گسـترش روابـط و 
تعامـالت فرهنگـی اسـت )ر.ک؛ انوشـیروانی، 13۸9: 

.)15

یکـی از زمینه هـای پژوهـش ادبّیـات تطبیقـی 
غـزل، یـا عاشقانه سـرایی اسـت کـه در هـر دو ادب 
فارسـی و عربی شاعران برجسـته ای بدان پرداخته اند. 
ایـن نوع شـعر در واقـع، آیینة عواطف و احساسـات و 
نیـز آالم یـا لّذات شـاعر اسـت؛ یعنی شـاعر بـا ذهن، 
زبـان و احسـاس درونـی خـود بـه وقایـع و حـوادث 
می نگـرد. غرض نهایی شـعر غنایـی، توصیف عواطف 
و نفسـانّیات نـوع بشـر اسـت )ر.ک؛ بـورگل، 13۷۴: 
19(. از ایـن رو،  اشـعار »عّباس بـن احنف« و »نظامی 
سـرآمد  عاشقانه سـرایی  زمینـة  در  کـه  گنجـوی« 
بوده انـد، مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. منظـور از 
غـزل در اینجـا بـه معنـای قالـب سـّنتی آن نیسـت، 
بلکـه بـه معنـای سـخنان عاشـقانه و لطیـف میـان 
عاشـق و معشـوق اسـت. از جملـه تعابیری کـه برای 
غـزل بـه کار رفته، »حدیـث زنان و وصف عشـقبازی 
و فنـا در دوسـتی ایشـان، عشـق بازی و مالعبـت بـا 

زنـان« اسـت )ر.ک؛ سـّجادی،13۸۰: 1۴(.
ادب عربـی  نقـد  و  ادب  از مجمـوع کتاب هـای 

برمی آیـد که نسـیب از سـه چیز ترکیب یافته اسـت: 
1ـ وصف آفرینش و خلق معشوق، و قرب و بُعد او. ۲ـ 
وصـف حال عاشـق و اشـتیاق، بی تابی و سرگشـتگی 
او. 3ـ وصـف احوالـی که میان عاشـق و معشـوق روی 
داده اسـت. شـاعر بایـد در بیـان این مضامیـن، گاه به 
مـدح، گاه بـه وصـف، گاه بـه ِشـکوه، گاه بـه اعتـذار، 
گاه بـه ِعقـاب و گاه بـه شـیوه های دیگـر روی آورد و 
مقصود خویـش را بازگوید )ر.ک؛ ابن الّرسـول، 13۸9: 
35(. مقصـود از غـزل در ایـن پژوهـش، همیـن بیان 
اسـت؛ زیرا نظامی گنجوی دو منظومة عاشـقانة خود، 
یعنـی خسـرو و شـیرین و لیلی و مجنـون را در قالب 
مثنـوی سـروده اسـت. از ایـن رو، اشـعار عاشـقانة دو 
منظومـة نظامـی بـا دیـوان عّباس بن احنف، مقایسـه 
و مـورد تحلیـل قـرار گرفته اسـت و نقاط اشـتراک و 

افتـراق دو شـاعر نیز بیان شـده اسـت.

1ـ بیان مسئله
 )lyric( یکـی از انواع چهارگانة ادبی، شـعر غنایـی
اسـت که در دو ادب عربی و فارسـی انعکاس و گسترش 
یافتـه اسـت. از شـایع ترین گونه هـای شـعر غنایـی، 
منظومه هـای عاشـقانه اسـت کـه بقّیـة موضوعـات و 
محتویّات شـعر غنایـی را در خود تشـکیل می دهد و یا 
به تعبیر دیگر، منظومه های عاشـقانه، بسـط یافتة شعر 
غنایـی اسـت. از این رو، مقایسـة تطبیقـی دو منظومة 
عاشـقانه نظامـی، یعنـی لیلـی و مجنـون و خسـرو و 
شـیرین بـا دیـوان عّباس بن احنف کـه هر دو شـاعر از 
زمـرۀ شـاعران عفیف و پـاک هسـتند، مهم ترین هدف 
این جسـتار می باشـد. افزون بر این، در پژوهش حاضر، 
کوشـیده شـده اسـت ضمن معّرفی اجمالی دو شـاعر و 
غرض های شـعری آنها، به این دو پرسـش پاسـخ دهد:

1ـ عناصر تصویرسـاز و مضامین عاشـقانة مشـترک دو 
شـاعر کدامند؟
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۲ـ آیـا دو شـاعر از آموزه هـای قـرآن کریـم و معـارف 
فرهنـگ مذهبـی و اسـالمی بـه صورت یکسـان 

تأثیـر پذیرفته انـد؟

2ـ اهمّیت و ضرورت پژوهش
یکـی از زمینه هـای پژوهـش ادبّیـات تطبیقـی، 
غـزل یـا عاشقانه سـرایی اسـت کـه شـاعران فراوانـی 
بـا  پرداخته انـد.  بـدان  فارسـی  و  ادب عربـی  در دو 
توّجـه بـه اینکـه اشـعار عاشـقانه و عارفانه بیشـترین 
حجـم ادبّیـات جهان را تشـکیل می دهنـد. از این رو، 
پژوهـش حاضر بر آن اسـت که بتوانـد مخاطبان خود 
را بـا دو تـن از شـاعران نامـدار ادب عربـی و فارسـی، 
یعنـی نظامـی گنجـوی و عّباس بـن احنـف کـه در 
زمینـة عاشقانه سـرایی سـرآمد بوده انـد، بـا رویکـرد 
مقایسـه ای و به شـیوۀ تحلیـل و توصیف در راسـتای 

توصیـف عواطف و احساسـات انسـانی آشـنا سـازد.

3ـ پیشینة پژوهش
بـاب پیشـینة پژوهـش می تـوان گفـت کـه  در 
تاکنـون کتاب هـا و مقـاالت متعـّددی دربـارۀ اشـعار و 
اندیشـه های نظامـی و عّباس بـن احنـف نوشـته شـده 
اسـت؛ از جمله ُصَور خیال در خمسـة نظامـی )13۷۷( 
از بـرات زنجانی، عّباس بن احنف، شـاعر الحـّب و الغزل 
)1۴11ق.( از محّمدعلـی مصبـاح، اندیشـه های نظامی 
گنجـوی )13۸۲( از بهـروز ثروتیـان، گنجینـة حکمت 
درآثـار نظامـی )13۷۸( از منصـور ثـروت و مقـاالت 
تطبیقـی دربـارۀ  نظامـی از جملـه »نقـد تحلیلـی ـ 
تطبیقـی منظومه خسـرو و شـیرین و لیلـی و مجنون 
نظامـی گنجـوی« )13۸۷( از فضـل اهلل رضایـی اردانی، 
»بررسـی تطبیقی خسـرو و شـیرین نظامی با منظومه 
کندولـه ای«  الماس خـان  فرهـاد  و  شـیرین  ُکـردی 
تاکنـون  اّمـا  سـهراب نژاد.  علی حسـن  از   )13۸۷(
پژوهشـی جامع و دقیـق که به صـورت مفّصل و دقیق 

بـه بررسـی تطبیقـی غـزل عّباس بـن احنـف و نظامی 
گنجـوی پرداختـه باشـد، صـورت نگرفته اسـت. از این 
رو، پژوهـش حاضـر بر آن اسـت تا بـه روش تحلیلی به 
بررسـی این موضوع در شـعر دو شـاعر بپردازد تا بتوان 
بحثـی نو در زمینة ادبّیات تطبیقی به منظور شـناخت 
اندیشـه های دو شـاعر و آگاهی از سـبک اسـلوب بیان 

مطـرح کرد.

4ـ زندگینامـة عّباس بن احنـف و غرض های 
وی شعری 

ابوالفضـل عّباس بـن أحنف بن أسـودبن طلحه در 
بصـره بـه دنیـا آمـد و در نوجوانـی بـه بغـداد کوچید 
و در همانجـا پـرورش یافـت. از جزئّیـات زندگـی وی 
آگاهـی چندانـی در دسـت نیسـت. تنهـا از البـه الی 
اشـعار او می تـوان دریافـت که مّدتـی در دربار خلیفة 
المهـدی و هارون الّرشـید بـه سـر بـرده اسـت. وی از 
معـدود شـاعرانی اسـت کـه از میـان تمـام مضامیـن 
شـعری متـداول روزگار خـود، تنهـا غـزل را برگزیـد 
و در دیوانـش جـز یکـی دو قطعـه مرثیـه و قصیـده 
و وصـف، چیـزی جز اشـعار پُر سـوز و گداز عاشـقانه 
بـه چشـم نمی خـورد و خـود در بیـت شـعری افتخار 
می کنـد کـه نه کسـی را هجو گفته اسـت و نـه مدح. 
وی بـدون توّجـه به فسـاد جامعة خود، عّفـت و پاکی 
را تـا حـّد اعالیـی در غزل هایش حفظ می کند. شـعر 
او منحصـر بـه غـزل و بـه دور از هر نوع مـدح و هجو 
اسـت. وی تـا آخـر عمـر در بغداد سـکونت داشـت و 
سـرانجام در سـال 19۲ هجـری وفـات کـرد )ر.ک؛ 

الّصبـاح، 1۴11 ق.: 3(.

5ـ زندگینامـة نظامی گنجـوی و غرض های 
وی شعری 

حکیـم جمال الدین ابومحّمد الیاس بن یوسـف بن 
زکیّ بـن مؤیّـد نظامـی گنجوی شـاعر معـروف ایرانی 
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در قـرن ششـم هجری قمـری در سـال 53۰ هجری 
در گنجـه دیده به جهان گشـود. مـادر وی از نژاد ُکرد 
بـود. نظامی را بی شـک باید در شـمار شـاعران نامدار 
شـعر فارسـی و از اسـتادان مسـلّم این زبان دانسـت. 
اگرچه داستان سـرایی در زبان فارسـی بـا نظامی آغاز 
نشـده، لیکن وی تنها شـاعری اسـت که تا پایان قرن 
ششـم هجری توانست شعر تمثیلی را در زبان فارسی 
بـه حّد اعـالی تکامـل برسـاند )ر.ک؛ ثـروت، 13۷۸: 
35(. نظامـی در انتخـاب و گزینـش الفـاظ و کلمـات 
مناسـب و ایجـاد ترکیبات خـاّص تازه، ابـداع معانی و 
مضامین نو و دلپسـند، توصیف طبیعت و اشـخاص و 
احـوال آنهـا، در شـمار کسـانی اسـت که بعـد از خود 
نظیـری نیافتـه اسـت )ر.ک؛ همـان: 3۶(. نظامی آثار 
ارزشـمندی از خود به یادگار گذاشـته است؛ از جمله: 
مخزن األسـرار، هفـت پیکر، خسـرو و شـیرین، لیلی و 
مجنـون، اقبالنامـه و شـرفنامه اسـت. اصـوالً در میان 
سـرایندگان قّصه های بزمی و عاشـقانه، کمتر شاعری 
همچـون نظامـی توفیـق قدرت نمایی یافته اسـت، تا 
جایـی که بیشـتر سـرایندگان منظومه های عاشـقانه، 
دانسـته یـا ندانسـته، تحـت تأثیـر سـبک و شـیوۀ او 

قرارگرفته انـد )ر.ک؛ رضایـی اردالنـی، 13۸۷: ۸۸(.

6ـ وجوه تشابه اشعار دو شاعر
در زمینـة پیدایـش غـزل در ادبّیـات فارسـی و 
اثرپذیـری از فرهنـگ عربـی می تـوان بـه ایـن نکتـه 
اشـاره کـرد کـه حاکمّیـت ایـران در دو قرن نخسـت 
هجـری کامـاًل عربـی بـوده اسـت کـه ایـن خـود از 
عوامـل تأثیرپذیـری ادب فارسـی از فرهنـگ عربـی و 
شـباهت بیشـتر بیـن اشـعار دو ادبّیـات اسـت )ر.ک؛ 
همایـی، 13۶۸: ۴1(. بـا توّجـه به اینکه هر دو شـاعر 
در دوره و محیطـی زندگـی می کردنـد کـه فضـای 
حاکـم بـر جامعـه، فاسـد و فاقـد ارزش هـای اخالقی 
بـود، اّمـا بـا وجـود این شـرایط نابسـامان، شـعر خود 

حفـظ  اخالقـی  رذالت هـای  و  فجـور  و  فسـق  از  را 
کردنـد، بـه گونـه ای کـه عّفـت و پاکـی را در سراسـر 
شـعر خـود حاکـم گرداندنـد و به حـّق توانسـتند از 
نـام آوران شـاعران عفیف به شـمار آیند، تـا جایی که 
طـه حسـین دربـارۀ عصـر عّباسـی می گویـد: »مردم 
در ایـن عصـر بـه درجـه ای از فسـاد و بی بند وبـاری، 
آزادی و لّذت طلبـی رسـیدند کـه دین و حیـا جلودار 
آنهـا نبـود. ایـن در حالـی بود کـه اخالق از پیشـرفت 
تمـّدن جدیـد زیان و آسـیب دید، ولـی ادب بهره مند 

گردیـد« )حسـین، بی تـا: 3۲(.

عصـر نظامـی نیـز عصـر کوردلـی، تنگ نظـری، 
سـقوط  مذهبـی،  سـختگیری های  و  تعّصب هـا 
ارزش هـای انسـانی ـ اخالقی و ضـّد ِخَردگرایی بود. در 
کنـار این همـه ارزش هـای ضـّد معنویّت، فشـارهای 
پادشـاهان،  سـتم  خانگـی،  جنگ هـای  اقتصـادی، 
ایل هـا و  تجاوزهـای مأمـوران حکومتـی و رؤسـای 
طایفه هـا بـر مردم محـروم، زلزله و قحطـی، جامعه ای 
را می سـازد کـه حّتـی شـاعران مدیحه پرداز نیـز بدان 
بـا   .)۲3  :13۸۷ ثـروت،  )ر.ک؛  می کردنـد  اعتـراض 
وجـود چنیـن محیط هـای نامسـاعد و آلـوده ای، ایـن 
دو شـاعر برجسـته توانسـته اند سرمشـق هایی بـرای 

عاشقانه سـرایان عفیـف بعـد از خـود باشـند.

7ـ عناصرتصویرسـاز و مضامین عاشـقانة 
مشترک

در میـان توصیف هـای عاشـقانة دو شـاعر، عناصـر 
تصویرسـاز مشـترک بسـیاری بـه چشـم می خورد کـه از 
اشـتراکات آنهـا بـه شـمار مـی رود. آنان بـرای بیـان زیباتر 
محبـوب و تصویرگـری اعضای بدن معشـوق از این عناصر 
اسـتفاده کرده انـد کـه بـرای نمونـه به ذکـر برخـی از این 

عناصـر پرداختـه می شـود:
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7ـ1( پدیده های طبیعی
ـ1( ماه ـ1 7

مـاه یکـی از پدیده هـای زیبای الهـی در طبیعت 
اسـت کـه با داشـتن ویژگی هایـی، از جمله سـپیدی، 
درخشـان بودن، ِگرد بـودن و بزرگی منزلـت، همواره 
مـورد توّجه شـاعران عرب و فارسـی زبان قـرار گرفته 
اسـت کـه از آن بـرای تصویـر چهـرۀ معشـوق بهـره 
برده انـد. ابن أحنف سـیمای محبوب خـود را به ماهی 
تشـبیه می کند کـه در صورت آگاهی نداشـتن از این 
زیبایی، شـخص بی اّطالع را به صورت هوشـمندانه ای 

بـه دیدن مـاه سـفارش می کند:
»یَـا َمـنْ یَُسـائُِل َعـنْ َفـوْزٍ َو ُصوَرتَِها

 إِْن ُکْنـَت لَـْم تََرَها َفانُْظـر إِلَی الَْقَمِر«
                                        )ابن أحنف، 1۴۲۴ق.: 1۴۸(.

)ای کسـی کـه از چهرۀ فوز )اسـم محبوب( سـؤال 
می کنـی، اگـر او را ندیـده ای، بـه ماه نـگاه کن(.

در بیـت زیر نیـز نظامی گنجوی از مـاه جهانتاب 
به شـیوۀ اسـتعارۀ مصّرحه برای تصویر چهرۀ شـیرین 

بهره گرفته اسـت:

»بـه البـه گفتـم کای مـاه جهانتـاب
عتـاب دوسـتان نـاز اسـت برتـاب«
                                       )نظامی گنجوی، 1313: 15۲(.

ابن أحنـف دسـتیابی بـه مـاه شـب چهـارده را 
خیلـی دور می شـمارد، اّمـا در عیـن حـال، عاشـق و 
دلباختـة آن اسـت که بـه صورت غیرمسـتقیم وصال 

محبـوب را دشـوار می پنـدارد:

»أنَـا الَْهائِـُم الَْمْشـُغوُف بِالَْبـْدرِ إَِذا بََدا
ـبیِل إلَـی الَبْدرِ« َو َهْیَهاَت َمْن لِی بِالسَّ
                                      )ابن أحنف، 1۴۲۴ق.: 1۴9(.

)مـن عاشـق و شـیفتة مـاه شـب چهـارده هسـتم 

زمانـی کـه طلـوع کنـد، و چه دور اسـت کسـی مـرا به 
سـوی مـاه شـب چهـارده هدایت کنـد!(.

نظامـی نیـز در بیتـی از سـروده خـود، از بـدر به 
شـیوۀ اسـتعارۀ مصّرحه برای تصویر رخ شـیرین بهره 

گرفته اسـت: 
»خرامــان می شــد آن بــدر منــّور

پــس و پیشــش بُتــان ماننــد اختر«
                                 )نظامی گنجوی، 1313: ۲9۴(.

7ـ1ـ2( خورشید
عّباس بـن احنـف، خورشـید را اسـتعاره از معشـوق 
می آورد و از سـوی دیگر، به عفیف بودنش اشـاره می کند:

ـْمِس إَِذا َطلََعْت ِّی َطَربْـتُ إِلَی الشَّ »إِن
َکانَـْت َمَشـارُِقَها َجـْوَف الَْمَقاِصیـِر«
                              )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 1۲5(.

)من مشـتاق خورشـیدی هسـتم که طلوع می کند 
و طلـوع آن، داخل خانه باشـد!(.

نظامـی نیـز بسـان او، خورشـید رخشـان را بـرای 
تصویر چهرۀ شـیرین به عاریت گرفته اسـت و می گوید:

»زِ عکـس روی آن خورشـید رخشـان،
زِ لعل آن سنگ ها شد چون بدخشان«
                             )نظامی گنجوی، 1313: ۲9۴(.

7ـ1ـ3( شهاب
نظامـی واژۀ »شـهاب« را بـرای ترسـیم سـیمای 

لیلـی بـه کاربرده اسـت:
»او را چـه بـری کـه آفتـاب اسـت

تـو دیـو رجیـم و او شـهاب اسـت«
                                                                                                )همان: 9۰1(.

اّما ابن أحنف وصال معشـوق را تاریک می شـمارد 
و اگر معشـوق بخواهد، سـتاره ای برای تاریکی عاشـق 

می آورد: پدید 
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الِْتَبــاٌس فِیــِه  ُمْظلَــٌم  »وَِصالُــَک 
ــَهاُب« ــُه َش َ ــْو أََرْدِت ل َ ــَدِک ل َو ِعْن
                             )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 3۸(.

)وصـال تو تاریکی اسـت که مشـتبه شـده اسـت و 
اگـر بخواهی، نـزد تو برایش سـتاره ای اسـت(.

7ـ1ـ4( ابر
دو شـاعر بـرای بـه تصویـر کشـیدن گریسـتن 
شـدید، از عنصر تصویرسـاز ابر بهـره برده اند. ابن  احنف 

می گویـد:
الَْحَشــا ُمْضَطــَرُم  ــْدُر  »َفالصَّ

ــَحاِب« السَّ ُمْســبَلُة  َوالَْعْیــُن 
                                                             )همان: ۷۰(.

 )سـینه از درون آتـش گرفتـه، در حالی که چشـم 
همچـون ابر، ریـزان و گریان اسـت(.

نظامی نیز می گوید:
»بــر آن آزادســرو جویبــاری،

بسی بگریسـت چون ابر بهاری«
                                    )نظامی گنجوی، 1313: ۲۶۲(

7ـ1ـ4( آتش
نظامـی و ابن احنـف برای تصویر کشـیدن عشـق 
سـوزان خـود از عنصـر آتـش به وفـور بهـره برده انـد 
کـه بـه ذکر یـک نمونـه از ابیات هر دو شـاعر سـنده 

ابن احنـف می گویـد: می شـود. 
ـا بِـی َفَقـْد َخِفَیـْت ـکِّ ِممَّ »فِـی الشَّ

بَْیـَن الَْجوانِـِح نَـاُر الُحِبّ ُمـْذ ِحَجُج«
                                            )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۸5(.

)اگـر در شـک هسـتی از آنچـه کـه در وجـود مـن 
اسـت، )پـس بـدان کـه( سال هاسـت آتـش عشـق بین 

اعضـای وجـودم پنهان اسـت(.

نظامی نیز می گوید:
ــدوه، ــق و دود ان ــش عش »از آت

سـاکن نشـدی مگر بر آن کوه«
                                      )نظامی گنجوی، 1313: ۶۶(.

7ـ1ـ5( باران
بهره گیـری از عنصـر باران در شـعر هر دو شـاعر، 
برای مجّسـم کردن اشـک ریزان عاشـق به وفور یافت 

می شـود. عّباس بـن احنـف می گوید:

َهـا »َو َقـْد َقَشـَعْت َعنِّـی َظُلـوُم بَِصدِّ
أَْمَطـَرا« َکاَن  بَْعَدَمـا  نَـَواٍل  َسـَحاَب 
                                           )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 113(.

)ظلـوم ]اسـم معشـوق[ بـا روگردانـی خـود، ابـر 
بخشـش را بعـد از آنکـه مّدتـی باریـده بـود، از مـن 

برداشـت(.

نظامی نیز می گوید:
»بــارد زِ دو دیــده دّر منشــور

آن رشــک پــری و غیــرت حور«
                                     )نظامی گنجوی، 1313: 1۴5(.

7ـ1ـ6( سراب
نظامـی و ابن احنف مانند بسـیاری از شـاعران دیگر، 
فریفتـه شـدن به امیـد واهی معشـوق و نـاکام مانـدن از 
وصـال محبوب را با اسـتفاده از عنصر تصویرسـاز سـراب 
ذکـر کرده اند. ابن أحنف در این باب چنین سـروده اسـت:

»َحتَّـی إَِذا أَْعَطْشـَتِنی ُقلْـِت لِـی
ـَراِب« ُدونَـک یَـا َظْمآُن لَْمُع السَّ
                                             )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۴5(.

)زمانـی کـه مـرا تشـنه کـردی، بـه مـن گفتـی:  ای 
تشـنه لب! در مقابـل تـو درخشـش، سـراب اسـت(.

نظامـی همین مضمـون را به گونة شـاعرانة دیگر 
تعبیر کرده اسـت:

»چشــمه منمــا چــو آفتابــم
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مفریــب ز دور چــو ســرابم«
                                   )نظامی گنجوی، 1313: ۲1۸(.

7ـ1ـ7( سیل
هـر دو شـاعر سـیل را اسـتعاره از فوران اشـک در 
شـعر خـود آورده انـد. ابن احنـف همین مضمـون را به 

شایسـتگی بیان کرده اسـت:
بَِشـــْیٍء تَأُْخِذیِنـــی  »الَ 

ـــُیوُل« السُّ َعلَْیـــِه  َجـــَرْت 
                                          )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲1۶(.

)مـرا بـه چیـزی مؤاخـذه نکـن که سـیل ها بـر آن 
جاری شـده اسـت(.

نظامـی نیـز مرَکِب سـخن را این چنیـن رام خود 
است: ساخته 

»گــه قّصــة محنــت تــو خوانــد
ــد« ــیل ران ــزار س ــده ه َوز دی
    )نظامی گنجوی، 13۸9: 1۷1(.

7ـ1ـ8( حیوانات و گیاهان
یکی دیگر از عناصر تصویرساز مشترک در اشعار این 
دو شـاعر، بهره گیری از حیوانات در توصیف های عاشـقانه 

اسـت که به ذکر نمونه هایی از آنها اشـاره می شـود.

7ـ1ـ8ـ1( آهو

و  زیبایـی  را در  هـر دو شـاعر چشـم محبـوب 
سـحرانگیزی به چشـم آهو تشـبیه کرده اند. ابن احنف 

در ایـن بـاب چنیـن می سـراید:
َقلُْبــُه الَْجزیــَرةِ  بَِحــَرارةِ  »یَِهیــُم 

ــْرِف َســاِحِره« َو فِیَهــا َغــَزاٌل َفاتـِـُر الطَّ
                                           )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 15۷(.

)دل او عاشـق سـوز و حرارت های جزیره است که در 
آن جزیره، آهویی با چشـمان خمار و سـحرانگیز است(.

نظامی نیز می گوید:
»بـدان چشـم سـیه که آهوشـکار اسـت

کـز آهـوی تـو چشـمم را غبـار اسـت«
                                  )نظامی گنجوی، 1313: 3۷3(.

7ـ1ـ8ـ2( گل نسرین
یکـی دیگر از عناصرتصویرسـاز مشـترک در اشـعار 
ایـن دو شـاعر، اسـتفاده از گل و گیـاه در توصیف هـای 
عاشـقانة دو شاعر اسـت؛ مثالً هر دو شاعر، بوی محبوب 
خـود را بـه بوی گل نسـرین تشـبیه کرده انـد. ابن احنف 

می گویـد: 
أَْذَکَرنِـی ریْــ الُْبْسـَتاَن  َدَخلْـُت  »إِْن 

ـَـَک رِیـُح النَّْسـِریِن َو التَُّفـاِح« ـح
                                            )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۸۷(.

)اگـر بـه بـاغ داخـل شـوم، بـوی نسـرین و سـیب، 
بـوی تـو را بـه یاد مـن مـی آورد(.

نظامـی نیز همین مضمـون را به شـیوایی هرچه 
تمام تـر چنیـن تعبیر کرده اسـت:

»ُرخش نسرین و بویش نیز نسرین
لبش شیرین و نامش نیز شیرین«
                                     )نظامی گنجوی، 1313: 5۲(.

7ـ1ـ8ـ3( گل نرگس

ابن احنف گل نرگس را اسـتعاره مصّرحه از محبوب 
معّرفی کرده اسـت و می گوید:

»ُقولـُـوا لَِنْرِجــِس َخلِِّصــی َقلِْبــی
ــِة الِْهْجَراِن« ْقِتــِه فِی لُجَّ َفَقــْد َغرَّ
                               )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲۶9(.

)بـه نرگـس بگوییـد: قلبـم را آزاد کن کـه آن را در 
غرقـاب هجـران و دوری غرق کـرده ای(.

اّما نظامی گل نرگس را استعاره از چشم می آورد:
»همی گفت این سخن َوز نرگس مست
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زِ لؤلــؤ ِعقدهــا بــر مــاه می بســت«
                                                         )نظامی گنجوی، 1313: ۶۸(.

7ـ1ـ8ـ4( گیاه ریحان
هر دو شـاعر ریحان را برای تصویر معشـوقة خود 

بـه کاربرده اند. ابن احنـف می گوید:
»َریَْحانَِتــی َواْخُتلِســِت ِمــْن یَِدی

ــَنِد« ــَر الَْمْس ــا آِخ ــِکی َعلَْیَه أََبْـ
                            )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 119(.

)ریحانـة من از دسـتم ربوده شـد و تا آخـر عمرم و 
تـا زمانی  کـه تکیه می کنـم، بـر آن می گریم(.

نظامی نیز می گوید:

»زِ ریحانی چنان چون درکشم دست
که دی مستور بود و این زمان مست«
                                      )نظامی گنجوی، 1313: 3۶۲(.

7ـ1ـ9( خوراکی ها
7ـ1ـ9ـ1(  شراب

ابن احنـف برای به تصویر کشـیدن بوسـة شـیرین 
محبـوب از شـراب بهره برده اسـت:

ــَوالِفاً ــِک َس ــاِح ِمْن ــْرُت بِالتَُّف »تََذکَّ
َو بِالــرَّاح َطْعَماً ِمْن ُمَقّبلِِک الَْعْذِب«
                             )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 5۸(.

)من از گذشـته ها با دیدن سـیب، تو را بـه یاد آوردم 
و با شـراب، طعم و مزۀ بوسـة گوارای تو را یادآور شـدم(.

نظامـی گنجـوی شـراب را اسـتعاره از لیلـی ذکر 
کرده  اسـت:

ــینه! ــزار س ــد ه ــم ص »ای مره
درد مــن و مــی در آبگینــه«
                        )نظامی گنجوی، 1313: 19۲(.

7ـ1ـ9ـ2( عسل
ابن احنف طعم شـیرین وصل را به عسـل تشـبیه 

کرده اسـت:
»لَـْم یَِصُف ُحبٌّ لَِمْعُشـوَقیَن لَـْم یَُذَقا

َوْصـاًل یََمـرُّ َعلَی َمـْن َذاَقُه الَْعَسـاَل«
    )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲3۰(.

)عشـق برای دو معشـوق کـه وصل را نچشـیده اند، 
قابـل وصف نیسـت؛ وصلی کـه هر کس آن را چشـیده، 

عسل را چشـیده است(.

نظامـی برخالف ابن احنـف، نیز لب محبـوب را به 
عسل تشـبیه کرده  است:

»لبش بوسید و گفت این انگبین است
نشان دادش که جای بوسه این است«
                              )نظامی گنجوی، 1313: 13۶(.

7ـ1ـ10( تصاویر متفّرقه
7ـ1ـ10ـ1( چراغ

دو شـاعر سـیمای محبـوب را از نظـر نورانّیـت و 
درخشـندگی، بـه چـراغ تشـبیه کرده انـد. ابن احنـف 

می گویـد:
»ُکلُّ أَْرِض َحلَلْــِت فِیَهــا َفَمــا

انَُها إِلـَـی الِْمْصَباِح« یَْحَتــاُج ُســکَّ
                                          )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۸۷(.

)هـر سـرزمینی کـه در آن فـرود آیی، سـاکنان آن 
سـرزمین بـه چـراغ نیـازی ندارند(.

نظامی نیز می گوید:
»زلفش چو شـبی، رخش چراغی

یـا مشـعله ای بـه چنـگ زاغی«
                         )نظامی گنجوی، 1313: ۶1(.
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7ـ1ـ10ـ2( مروارید
هر دو شاعر برای به تصویر کشیدن قطره های اشک 
به سبب شّفافّیت و درخشندگی از عنصر تصویرساز 

مروارید بهره برده اند. ابن احنف می گوید:
»َو َسـَوابُِق الَْعَبـَراِت َفـْوَق ُخُدوِدِهـم

الَْقـــَطُر« ََّهـــا  َکأَن تَِفیـــُض  ُدَرٌر 
                                           )ابن أحنف، 1۴۲۴ق.: 1۴۷(.

)ریزش اشـک ها بـر روی گونه هایـش، مرواریدهایی 
اسـت کـه سـرازیر می شـوند؛ گویـی آنهـا قطـرۀ بـاران 

. هستند(

نظامی نیز می گوید:
»سرشــک و آه را ره توشــه بســته

زِ مروارید بر گل خوشــه بســته«
                        )نظامی گنجوی، 1313: 3۴5(.

7ـ1ـ10ـ3( حور
هـر دو شـاعر برای بیان زیبایـی محبوب از تصویر 

حـور بهـره برده اند. ابن احنـف می گوید:
»َقَسَماً َما َمأَلُْت َعْینَیَّ ِمْن َشْخِصَک

ــَناِن« ــوَر الَْجــ ُت ُحــ ــرْ إاِلَّ َذَکــ
                                      )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲59(.

)بـه خـدا قسـم، چشـمان خـود را از تو پُـر نکردم، 
جـز اینکـه حـور بهشـتی را به یـاد آوردم(.

نظامـی نیـز در بهره گیـری از واژۀ حـور چنیـن 
تعبیـر می کنـد:

»در حلقــة آن بتــان چــون حور،
می رفت چنانکه چشــم بــد دور«
        )نظامی گنجوی، 1313: ۲۲۶(.

شـاعر برای بیان خوشـبویی آب دهان محبوب، از 
مشـک بهره گرفته اسـت. ابن احنف می گوید:

بَِریَقـــَها َکـــأَنَّ  »َخـــْوٌد 
ــا« ــَدی َکَراَه َ ــوُح ل ــکاً یَُف ِمْس
                                           )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲۸1(.

)زن زیبـا و فربـه ای کـه گویـی آب دهانـش هنگام 
خـواب، ُمشـکی اسـت کـه بویـش پراکنده می شـود(.

نظامـی دراین بیت، مشـک را اسـتعاره از زلف یار 
آورده  است:

»گهی برخرمن مه مشک پوشند
گهی در خرمن گل باده نوشند«
                                                 )نظامی گنجوی، 1313: 53(.

7ـ2( تصویر عشق از دیدگاه دو شاعر
هر دو شـاعر از عشـق تعبیرهای متفاوتـی دارند، 
بـه گونـه ای کـه در دیـدگاه ابن أحنف، عشـق، بسـیار 
تلـخ و عذاب آور اسـت و آن را بالیی می بیند که مرگ 

در برابـر آن آسـان تر اسـت. ابن احنـف می گویـد:
»َفــإِنَّ الَْقْتــَل أَْهــَوُن ِمــْن باَلَئـِـی

َو َقْتلـِـی فـِـی الَِّذی أَلَقــی َقلِیٌل«
                              )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲19(.

)مـرگ آسـان تر از بالی من اسـت و کشـته شـدن 
مـن در راه کسـی کـه مالقـات خواهـم کـرد، ناچیـز 

. است(

در فـراز دیگـری از سـروده هایش، حمـل عشـق را به 
خـاک افتـادن بـا صـورت تصویـر می کنـد و می گوید:

بِالَْهَوی ُقْمُت  إَِذا  َحتَّی  الَْهَوی  »َحَملُْت 
َخـَرْرُت َعلَـی َوْجِهی َو أثَْقلَِنـی َحْملِی«
                                                                       )همان: ۲1۲(.

)عشـق را حمـل کـردم، زمانـی کـه بـا عشـق بـه پـا 
خاسـتم، با صورت به خاک افتادم و بارم مرا سـنگین کرد(.

وی در جـای دیگـری عشـق را دو کاسـة سـّمی 
می پنـدارد کـه پُـر از زهـر هجـران و فـراق اسـت:
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»َو فِی الِْعشــِق َکأَســاِن َمْسُموَمَتا
َوالَْعْقلَــُم ــاُب  الصَّ َطْعمُ َهــا  ِن 

َفإِْحَداُهَمــا َکأُس ِهْجــر ِالَْحِبیــِب
ــُم« ْیلَ ــَی الصَّ ــَراِق ِه َو َکأُس الِْف
                                                        )همان: ۲39(.

)عشـق دو کاسـة سـّمی دارد که طعم آنها برگرفته 
از درخـت سـّمی و هندوانـة ابوجهـل اسـت. پـس یکی 
کاسـة هجـران محبوب اسـت و دیگری فـراق و جدایی 

اسـت کـه آن مصیبتی بزرگ اسـت(.

او فریفتـه شـدن در دام عشـق را همچـون پیـر 
شـدن در زمـان کودکـی بـه تصویـر می کشـد:

ــّراً ــَوی ِغ ــَی الَْه ِ ــِرُض ل »تُْع
ــِری!« ــی ِصَغ ــیََّبِنی َعلَ َفَش
                                                            )همان: 1۶۰(.

)عشـق، ناگهانـی بـر مـن آشـکار شـد و مـرا فریب 
داد و مـرا بـا وجـود سـّن کـم مـرا پیـر کرد(.

عشـق از دیـدگاه او سـخت تر و جانکاه تـر از تمام 
مصبیت هـای این دنیاسـت:

نَْیا َشـَدائَِدَها »َجرَّبْـتُ ِمْن َهـِذهِ الدُّ
َما َمرَّ ِمْثُل الَْهَوی َشْیٌء َعلَی َرأِسی«
                                                                   )همان: 1۶۴(.

)سـختی های ایـن دنیـا را تجربـه کـردم، اّما چیزی 
ماننـد عشـق بر سـر من فـرود نیامد(.

وی عشـق را زندانـی می بینـد که بر عاشـقان غّل 
و زنجیـر می زند:

»نَْحـُن فِی َمْحَبِس الَْهَوی َقْد َقَرْرنَا
َو َعلَْیــَنا َسالِْســـُل َو ُقیـُـوٌد«
                                                                  )همان: 9۴(.

)مـا در زنـدان عشـق جای گرفتیـم، در حالی  که بر 
ما غلّ ها و زنجیرها بسـته شـده اسـت(.

اّمـا عشـق از دیـدگاه نظامـی بسـیار شـیرین و 

لّذت بخـش اسـت. وی عشـق را شـربتی می دانـد که 
چشـیدن آن منجـر بـه رسـوایی می شـود و می گوید:

»کسی جز من گر این شربت چشیدی
سـر و کارش بـه رسـوایی کشـیدی«
                              )نظامی  گنجوی، 1313: 131(.

نظامی در جای دیگری از سـروده هایش، عشـق را 
بـه انسـانی تشـبیه کرده اسـت کـه با دو دسـت خود 
آب می دهـد. ایـن تصویـر در قالـب اسـتعارۀ مکنّیـه، 

سـرزندگی عشـق را نشـان می دهد:
»عشقش به دو دستی آب می داد

زو گوهـر عشـق تـاب مـی داد«
                                                               )همان: ۶۰(.

نظامی عشـق را غمی می داند که منجر به شـادی 
می شـود، همچون گنجی که در خرابه به دسـت آید:

»غمــش دامــن گرفتــه و او به غم شــاد
چــو گنجــی کــز خرابــی گــردد آزاد«
                                                                       )همان: ۲۲3(.

شـاعر عشـق را به آتشـی تشـبیه کرده که عاشق 
را از غم سـیل آور نجات می بخشـد:
»گــر آتــش عشــق تــو نبــودی،

ــودی« ــرا رب ــت م ــیالب غم س
                                                                 )همان: ۷۶(.

وی در جـای دیگـر از سـروده هایش، عشـق را 
شـرابی می دانـد کـه منجـر بـه مسـتی می شـود:

مسـتم، عشـق  شـراب  زِ  »گرچـه 
عاشـق تر از ایـن کنـم کـه هسـتم«
                             )همـان: ۷۷(.

عشـق از نظـر وی، روزی دهنـده اسـت کـه مرگ 
عشـق، مـرگ عاشـق را بـه ارمغان مـی آورد:

می پذیـرم عشـق  زِ  قـوت  »مـن 
بمیـرم« مـن  عشـق  میـرد  گـر 
                                              )همان، 13۸9: ۷۶(.
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ـ3( بهره گیری دو شاعر از آموزه های قرآن  7
فرهنگ  و  دینی  و شخصّیت های  کریم 

اسالمی
7ـ3ـ1( حضرت سلیمان)ع(

دو شـاعر بـرای بـه تصویر کشـیدن فرمانـروا بودن 
و بـه ثـروت و حکومـت رسـیدن، از داسـتان حضـرت 

سـلیمان)ع( بهـره برده انـد. ابن احنـف می گویـد:
َرُســولُُکم یَأتِیــِه  یَــْوَم  ـُه  َـّ »َکأَن

ــلَْیَمانَ بَْن َداووَد« ــَک ُس ــاَل ُملْ َ ــْد ن َق
                          )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 1۰۶(.

)گویا او درآن روزی که فرسـتادۀ شـما آن را می آورد، به 
ملک سـلیمان بن داوود دسـت یافته است(.

نظامی نیز می گوید:
ــان ــته بنده فرم ــه گش ــان هم »ایش

ــر همــه شــاه چــون ســلیمان« او ب
                                       )همان، 1313: 1۶۷(.

7ـ3ـ2( حضرت ابراهیم)ع(
دو شـاعر غیـر مسـتقیم و بـه  کنایـه، اشـاره بـه 
داسـتان قربانی شـدن فرزند حضـرت ابراهیـم)ع( دارند، 
بـا این تفاوت که ابن أحنف شـخص قربانـی را حضرت 
اسـحاق می دانـد، ولـی نظامی آن را حضرت اسـماعیل 

می دانـد. ابن أحنـف می گویـد:
ــا ُســـ ــا َکَم ــأَْن أَراَدَه ِ ــُروری ب »َو ُس

ـــرَّ بَِمْفــَدی إِْســَحاَق إِبَْراِهیــَم«
                            )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲3۲(.

)شـادی مـن وقتـی کـه او را می بینـم، چنـان اسـت 
کـه ابراهیـم)ع( از فدیـة اسـحاق)ع(لیه ]فرسـتاده شـدن 

گوسـفند[ خوشـحال شـد(.

نظامی نیز می گوید:
آتشــگرش رخ  و  ابراهیــم  »زلــف 

ــرش« ــژۀ خنج ــماعیل و م ــم اس چش
                               )نظامی گنجوی، 1313: ۶5(.

7ـ3ـ3( حضرت یوسف)ع(

عّباس بـن احنـف در بیـت زیر با بیـان بی گناهی، با 
اسـتفاده از ماجرای پاره شـدن پیراهن یوسـف از پشـت 

می گوید:
»َسُلوا َعْن َقِمیِصی ِمْثَل َشاِهِد یُوُسَف

َفإِنَّ َقِمیِصی لَْم یَُکْن ُقدَّ ِمْن ُقُبِل«
                              )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲13(.

)هماننـد شـاهد حضـرت یوسـف)ع( از پیراهنم سـؤال 
کنیـد؛ زیـرا پیراهـن مـن از جلـو پاره نشـده اسـت(.

اّمـا نظامی از یوسـف)ع( بـرای تصویـر مّتهم بودن 
اسـتفاده کرده  است:

آلوده گرگسـت مبیـن  یوسـف  »بدیـن 
که بس خردست اگر جرمش بزرگست«
                                     )نظامی گنجوی، 1313: ۴۶(.

7ـ3ـ4( آب زمزم
بهـره  شفابخشـی  بـرای  زمـزم  ازآب  ابن احنـف 

می گویـد: و  اسـت  جسـته 
»َفُقولُـوا لَــُهم ِجْئــَناُه ِمْن َمـاءِ َزْمَزِم

بُِذنُـوٍب« بـِه  َداءٍ  ِمــْن  لُِنــْشِفَیُه 
                               )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: ۲۸(.

)بگوییـد آن را از آب زمـزم آورده ایـم تا با دلـوی از آن، 
وی را از بیماری شـفا دهیم(.

اّمـا در بیـت زیـر، نظامـی زمـزم را بـرای تصویـر 
جوشـش اشـک بـه کار بـرده اسـت:
ــده ــته زآب دی ــزم گش »او زم

و ایشــان َحَرمــی در او کشــیده«
)نظامی گنجوی، 1313: ۲59(.
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7ـ3ـ5( چشمة کوثر
دو شـاعر بـرای به تصویـر درآوردن چشـمة زالل 
و پـاک، از چشـمة کوثـر بهـره جسـته اند. ابن احنـف 

می گویـد:
»َو َکأَنَّ َدْجَلــَة ُمــْذ َحلَلُْتــم ُقْربََها

تَْجــِری لَِســاِکِنَها بَِمــاءِ الَْکْوثـَـِر«
                         )ابن احنف، 1۴۲۴ق.: 13۲(.

)گویـی رود دجلـه، زمانی کـه در نزدیکـی آن فرود 
آمدیـد، برای سـاکنان خـود، آب کوثر جـاری می کند(.

نظامی نیز می گوید:
»چــو طاووســی عقابــی بازبســته

تــذوری بــر لــب کوثر نشســته«
        )نظامی گنجوی، 1313: ۸۰(.

اشعار  تفاوت های دو شاعر در ساختار  7ـ4( 
عاشقانه

ـ1( تفاوت در ُصَور خیال و صدق عاطفه 7ـ4
در بررسـی ُصـَور خیـال در اشـعار تغّزلـی هـر 
دو شـاعر، درمی یابیـم کـه نبـوغ قـّوۀ خیـال نظامـی 
بی نظیـر اسـت؛ زیـرا در سـطحی بسـیار گسـترده تر 
از عّباس بـن احنـف و یـا حّتـی شـاعران فارسـی زبان 
از ُصـَور خیـال و عناصـر تصویرسـاز در عیـن زیبایـی 
و نـوآوری بهـره بـرده اسـت. اگر شـاعران را برحسـب 
تنـّوع و تعـداد ُصـَور خیال دسـته بندی کنیم، شـاید 
صدرنشـین این رده بندی، کسـی جـز نظامی گنجوی 
و  احساسـی عمیـق  دقیـق،  نگرشـی  بـا  او  نباشـد. 
خاّلقّیت شـعری خود، تشبیهات، استعارات و کنایاتی 
آورده  اسـت کـه در نوع خود کم نظیر هسـتند. اشـعار 
او حـاوی تمـام ُصـَور شـعری اسـت، بـه گونـه ای که 
می تـوان بر اسـاس اشـعار او کتابـی در معانـی و بیان 

نگاشـت )ر.ک؛ زنجانـی، 13۷۷: ۶۰(.

دو شـاعر  در شـعر  عاطفـه  میـزان  بررسـی  بـا 
درمی یابیـم کـه صـدق عاطفـه و عشـقی عمیـق بـر 
شـعر ابن احنـف سـایه افکنـده، بـه طوری کـه ایـن 
عاطفـة سرشـار بـه تمام اعضـا و جوارح شـاعر منتقل 
شـده  است و مانع کاربرد گسـتردۀ استعارات و صنایع 
لفظـی و یا حّتی تصویرسـازی از اندام معشـوق شـده 
اسـت، چنان کـه پربسـامدترین واژه هـای دیـوان او، 
قلب، چشـم و اشـک ریزان اسـت، اّما واژه های نظامی 
در نهایت اسـتحکام و عـاری از حاکمّیت حزن و اندوه 

اسـت و فقـط سـرانجام داسـتان غم انگیز اسـت.

7ـ4ـ2( تفاوت در اسلوب بیان
تفـاوت بنیادیـن ایـن دو اثـر در نگاه اّولّیـه، قالب 
بیرونـی اثـر اسـت؛ زیـرا عّباس بـن احنف اثر خـود را 
در یـک قالب سـّنتی غـزل خلق کرده اسـت و نظامی 
منظومه هـای عاشـقانة خـود را بـه صـورت داسـتانی 
و در قالـب مثنـوی ارائـه داده اسـت. تفـاوت دیگـر 
در بحـث راوی و زاویـة دیـد اسـت. در منظومه هـای 
نظامـی، زاویة دید سـوم شـخص یـا دانای کّل اسـت، 
اّمـا زاویة دید در اشـعار ابن احنف اّول شـخص اسـت. 
شـاید یکـی از عوامـل مؤثّـر در صدق عاطفه و عشـق 
سـوزان که بـر شـعر ابن احنـف حکمفرماسـت، زاویة 
دید اّول شـخص اسـت؛ زیرا عاشـق همان شاعر است 
کـه عشـق را بـا تمـام وجـود درک کـرده اسـت. اّمـا 
نظامی راوی داسـتان عاشـقانه است و عاشق، شخصی 

غیر از شـاعر اسـت.

7ـ4ـ3( تفاوت از نظرآگاهی به علوم و فنون
ابن أحنـف در اشـعار خود بیشـتر به علوم سـاده و 
قابـل فهـم توّجه داشـته اسـت؛ زیـرا در غزلّیـات خود 
بـه جـای بیـان مفاهیم علمی و فلسـفی، بیشـتر قصد 
توصیـف عشـق جانـکاه خـود را داشـته اسـت. البّتـه 
ایـن مسـئله چیـزی از قـدرت علمـی او نمی کاهـد، 
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چـون او نمی خواهـد همچـون شـاعران عصر عّباسـی 
بـه طبع آزمایـی در ایـن زمینه هـا بپـردازد. اّمـا نظامی 
از نظـر علـم و دانش از شـاعران برجسـتة ادب فارسـی 
اسـت و در تمـام آثـار خـود ایـن احاطـة او بـر علـوم 
مختلـف، همچـون تاریـخ، ادبّیـات، حکمت، عرفـان، و 
معانی و بیان به چشـم می خورد و توانسـته اسـت این 
علـوم را در قالبی متناسـب و به صـورت ادبی بیافریند.

7ـ4ـ4( تفاوت از نظر اغراض شعری
جملـه  از  شـعری،  اغـراض  بیشـتر  در  نظامـی 
حکمـت، مدح، عرفـان، غنا، حماسـه بهره برده اسـت، 
اّمـا ابن احنـف جز غـزل در هیچ یک از اغراض شـعری 
طبع آزمایـی نکـرده اسـت. از سـوی دیگـر، توصیـف 
نظامـی از اعضـای بدن معشـوق از گسـتردگی و تنّوع 
بیشـتری برخـوردار اسـت، اّمـا ابن احنـف بیشـتر بـه 

توصیـف اثـر عشـق در جـان عاشـق پرداخته اسـت.

نتیجه گیری
1ـ عّباس بن احنف و نظامی هر دو از عاشقانه سـرایان 
عفیـف هسـتند کـه بـا وجـود زندگـی درجامعة 
فاسـد، عّفـت و پاکـی را بـه حـّد اعـالی خـود 

رسـانده اند.

۲ـ وجـود عواملـی ماننـد تأثیرپذیـری غزل فارسـی از 
فرهنـگ عربـی، آشـنایی ایرانیـان بـا اجتمـاع و 
فرهنـگ عربی، اثرپذیری دو شـاعر از قـرآن کریم 
و فرهنگ اسـالمی، کاربـرد تعابیـر و واژگان عربی 
در عاشقانه سـرایی فارسـی و آشنایی کامل نظامی 
بـا زبـان عربـی و تأثیرپذیـری او از شـاعران عرب، 
باعث شـباهت بیشـتر در زمینة مضامین عاشقانه 
و عناصر تصویرسـاز در زمینـة پدیده های طبیعی، 

گل و گیاهـان، حیوانـات و غیره شـده  اسـت.

ـ در اشـعار نظامـی، وصف حّسـی اندام هـای محبوب  3

بـا ظرافـت و دّقت بیشـتری دیـده می شـود، اّما در 
غزل هـای عّباس بن احنـف ذکر اندام های معشـوق 

کمتـر دیده می شـود.

۴ـ برجسـتگی نظامـی در تنّوع طلبـی و به کارگیـری 
ماهرانـة عناصـر تصویرسـاز اسـت، تـا جایـی کـه 
ُصـَور خیـال را بـه اوج رسـانده، اّمـا برجسـتگی 
ابن احنـف در عـروج مضامیـن عاشـقانه اسـت، به 
او،  کاربـردی  واژگان  پُربسـامدترین  کـه  طـوری 
»چشـم«، »قلب« و »اشـک ریزان« اسـت و عشق 
سرشـار و صـدق عاطفـه ای کـه بر فضای شـعرش 
حکمفرماسـت، مانع از به کارگیری ُصـَور خیال در 

سـطح گسـترده شـده است.

ـ بـه علّـت تفاوت محیـط زندگی دو شـاعر از نظر آب  5
و هوایـی، بیشـتر ُصـَور خیـال نظامـی برگرفتـه از 

طبیعت اسـت.

۶ـ نظامـی از تناسـب هنری و فّنی در قالب اسـتعاره و 
تشـبیه هنرمندانه بهره برده است و میزان استعاره 
و تشـبیه در شعر نظامی بیشـتر از ابن احنف است 

و این به علّت اختالف سـبک آنهاسـت.

ـ در اشـعار نظامـی، از علـوم مختلفـی که شـاعر بـر آن  ۷
احاطه داشـته، سخن به میان آمده اسـت، اّما در اشعار 
ابن احنـف سـخنی از این علـوم به میان نیامده اسـت.

ـ از دیـدگاه دو شـاعر، عشـق دو چهرۀ مّتضـاد دارد.  ۸
ابن احنـف عشـق را تلـخ و کشـنده می دانـد، اّمـا 
نظامـی عشـق را شـیرین و زندگی بخـش می دانـد.
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