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 چکیده
ايرانی  سرايعربی انبرترين شاعر ازخوزستان و استان از مفاخر ( 544 – 460) ارّجانیالدين ناصحقاضی 

که عالوه بر تصدي منصب قضا در شهرهاي خوزستان و فارس، شاعري پرآوازه  استسلجوقیان  دورةدر 

و نظران صاحب اند.األصل و از احفاد انصار دانستهنويسان او را عربیبیشتر تذکره .سخن بودو شیرين

 و بوده بالغتدانش از پیشکسوتان  . وياندستوده راش و شعر عنايت داشتهبه او همواره قديم ناقدان 

و  بالغت علم يش درمقام واالوجود با ؛ امّا متأسفانه اشعار او محل استناد کتب بالغت قرار گرفته است

در و ادبی ايران شناخته شده است. کمتر در محافل علمی  ،شعر و ادبیات عربیدر ش ااستعداد هنري

 ـفروپاشی تمدن عربی  نسبت بهبحران روحی عمیقی  ، احیاناًعراشين هاي افوصمدايح و برخی 

 به که گذري ، درهمومالحظه است. قابلآن هاي سیاسی، اجتماعی واقتصادي اسالمی و چالش ارزش

به توصیف بیتی  65 ياقصیده در ،آمیزبا نگاهی تأمّلی و حکمت داشته،)کرمانشاه کنونی(  یسینقرم منطقه

اين توان می که آن پرداخته است هاينوشتهسنگو  ها، نگارهطاق بستان و آرکائیک نیباستا ةمنطق

و عظمت و فضیلت  طاق بستانف ايوان یوصتست که در دان ايبرترين چکامه، نخستین و بائیه را قصیدة

ه ب زيباشناختیرشی تحلیلی و نگاين مقاله،  هدف .شهرياران ساسانی به زبان عربی سروده شده است

  است.، در توصیف ايوان طاق بستان ارّجانیالدين ناصحقصیدة 
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 مقدمه .1

در  (590-431)ن لجوقیاـسن اـمز در انرـيا جامعةي هادنهان گوناگود بعااارزيابی 

 ،انرـين اتمدو  ست. فرهنگا ناپذيراجتناب روزگار، ت آناّلونساختن ماهیت تحـشرو

قاضی . (396: 1391نعمتی، ) ستاده گستر یتمند تحقیقازنیا الجقهـر سـعصدر 

محل  اواشعار  است. ، نقش مهمی در غناي فرهنگی اين دوره داشتهارّجانی الدينناصح

قرار  نی، مطوّل و ...مختصرالمعا از قبیل کتب معروف بالغیغالب استشهادات بالغی 

 .رودشمار میبه نیز شدگان تاريخ ادبیات ايران؛ با اين حال، جزو فراموشاست گرفته

منزلة »برخی ناقدان معاصر از جمله محمد قاسم مصطفی در مقالة خود به عنوان  
و بر پرداخته اين شاعر نظران قديم و جديد دربارة به بیان آراء صاحب «دبیةألا يناألرّجا

 ابن کثیر، ابن اثیرغالب موّرخان قديم، از جمله صفدي، ابن خلکان، که  اين اعتقاد است

 .(10-11: 1981)محمد قاسم مصطفی،  اندرا ستودهاو و ... شعر 

ياقوت حموي، ارّجانی  .اندتأثیر پذيرفته او شعر بسیاري از شاعران پس از ارّجانی، از 

شذرات در کتاب  . ابن عماد حنبلی(1/144 :1955)را شاعري مشهور برشمرده است 
است  خوانده )حامل لواء الشعر باملشرق(کنندة بیرق شعر مشرق زمین او را حمل الذهب

 که در جلد اول آن، جلد دارددر سه  یبزرگ ، ديوان شعرفقیه اين شاعر. (137 /4: 1931)

 «طاق بستان»باستانی تاريخی و  ة، به توصیف منطقبیت 65 با ايبائیه قصیدةضمن 

 ةهاي زيباشناسانجنبهاز  گیريبهرهجانی در توصیف طاق بستان با ارّ .پرداخته است

درکی مخاطب تا است آورده هاي ادبی اين امکان را فراهم هئبالغی و ارامختلف مسائل 

شعر  هاي ادبیهئارايی و وجوه زيبا درک ،طرفی اززيباشناسانه از شعر او حاصل کند. 

  .استتري بین آنها به دست داده هاي دقیقگذاريها و مرزنديبتقسیم وي،

هاي موجود نگارهسنگ ارّجانی از اين مقاله با نگاهی تأملی و زيباشناسانه به توصیف

اي از هنرهاي شاهان به دنبال آن است که هم گوشهپردازد و در ايوان طاق بستان می

هاي د و هم اين که تالش دارد به پرسشساسانی و زندگی ايرانیان باستان را عرضه کن

  زير پاسخ دهد:

ه بوده چ طاق بستانايوان به توصیف  الدين ارّجانیناصحگرايش  ترين عاملاساسی. 1

  ست؟ا

به چه شکل  اساسًا بخش چه موضوعاتی هستند و ، الهامطاق بستانهاي نگارهسنگ .2

 بازتاب يافته است؟ ارجانیيا اشکالی در ديوان 
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بالغی و عناصر  ین عنصر يااز کدام ،ايوان طاق بستانتوصیف  الدين ارّجانی درناصح .3

  ست؟بهره گرفته ا ختیزيباشناوجوه 

در به زبان فارسی ترين و تنها پژوهشی که تاکنون مهم ،بر اساس اطالع نويسندگان

زمانة قاضی  زندگی و»از آقاي نورالدين نعمتی با عنوان اي باره نگاشته شده، مقالهاين
است. توجّه و تمرکز اين مقاله هم  (ش1391) «(شده)بالغی فراموشالدين االرّجانی ناصح

ادبی وي، به عنوان يکی از  ـفقط بر معرفی قاضی ارّجانی و خدمات فرهنگی 

اشعار وي  ةچنـد اثر دربار ولی در زبان عربـی اخیـراًپیشکسوتان عرصة بالغت است؛ 

 ضمناز محمّدقاسم مصطفی که  ،دبیةألا ينمنزلة األرّجا اند ازبارتشده است که ع نوشته

نیز  وش اعرياغراض شو ري هاي هنتـرين ويژگیممهبه تبیین بررسی روزگار شاعر، 

 علی جواد الطاهر .ناقدان قديم و جديد دربارة اين شاعر پرداخته است مختلف آراء ذکر

آراء ناقدان قديم را  ،العراق وبالد العجم يف ريبالشعر العدر کتاب نقدي خود با عنوان  نیز

ناقدان قديم را به  نیزدر مواردي و بر ذوق و سلیقه دانسته، مبتنی در مورد اين شاعر، 

، شعر فقیهان و متعّلمان ارّجانیشعر  کهرکود اذهان و تقلید متّهم نموده و معتقد است 

 .را بسرايدچنین اشعاري تواند اينفقیه و عالمی میهر  واست 

اشعار مربوط  ةدربار ،فوق ها و مقاالتاز اين کتاب يکدر هیچ که الزم بـه ذکر است

سخنی به  الدين ارّجانی،ناصحدر ديـوان  هاي سنگی آن،و نگاره طاق بستانتوصیف  به

 .میان نیامده است

ه ببا نگاهی زيباشناسانه  ،هاتوصیف شرايط، اشیاء، امور و پديده به اين پژوهش

هاي منبع اساسی استنادپردازد. آنها می دقیق شناختو  بیشتر متنتحلیل منظور 

آماري  ةجامع .است (1979)محمد قاسم مصطفی  به تحقیق ديوان عربی شاعر نگارندگان

 وبستان در توصیف طاق «شبديز»با عنوان اين پژوهش يک قصیده از ديوان شاعر 

ضمن پرداختن به  ،نگارندگان ستان است.عظمت شهرياران ساسانی ايران باتبیین 

 عناصر  و استخراج طاق بستانايوان در توصیف  ارّجانی دينـلاحـناصهاي شعري نمونه

 اند.دهکرواکاوي  در اشعار وي را یمختلف و مضامین موضوعات، آنها ةشناسانزيبايی
 

 علمی و ادبی او سرگذشتو  ارّجانیاحمد الدین ناصح. 2

 هـبوف رـمع ،وبکرـبا ،دينـلاحـناص ،یـجانی قاضارّبن حسین علی  محمد حمد بنا

ششم  سدةاول  نیمةپنجم و  سدةايرانی در گوي عربیو  شاعر نامدار ،«جانیرّأ یـقاض»
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اشعار . (385: 1391)نعمتی،  اندسراي ايرانی دانستهاست. برخی او را برترين عربیهجري 

 قزوينی بهخطیب »گويد: صفدي میاست.  بوده شناسانسخت مورد توجّه بالغتوي 

؛ با اين (200 /3: 1420)« دانستاز مفاخر عجم میاو را داشت و را بزرگ می ارّجانیغايت 

آگاهی عرب اديبان شده است. نشناخته  غالباًادبی ايران  علمی و در میان مجامع حال،

عراق بارها به چاپ  در کشورهاي عربی لبنان و او ديوان اشعار .دارندبیشتري از او 

 سمعانی اند.األصل و از احفاد انصار دانستهنويسان او را عربیبیشتر تذکره. رسیده است

بوعبداهلل صوفی نامدار أ ةاز طرف مادر، نو که وي معتقد است( 26 /1: د.ت)األنساب  در

مشايخ و محققین  بزرگاناست که از  رّجانیأبن ابراهیم بن مانیک محمد بن احمد 

در رّجان أاو را متولد  (144 /1: 1955) معجم البلداني نیز در ياقوت حمو .صوفیه است

 .داندمی 460سال 

( 53 /6: 1964) طبقات الشافعیةسبکی در  و (22 /2: د.ت) تاريخ بغدادابن الديامیطی در  

چیزي در دست  وي، زندگی آغازيناند. از دوران حموي را تأيید نمودهياقوت نظر 

در شعر امّا  ؛اندذکر نموده« نظامیه ةمدرس» ،انمحل تحصیل او را در اصفه .نیست

 شعر در را او تسلط نويسانتذکره اکثر .(12 /1: 1979، ارّجانی) ه استيافتبیشتري شهرت 

 ه استسرودو گفته شده که روزي هشت بیت شعر می هبود پرکار شاعري وي .اندستوده

 .است هايشسروده از کوچکی بخش مانده، تنها باقی او شعر از امروز آنچه .(13 /1)همان: 

با نظر به غربت اين اديب فقیه در زادگاه خود، ايران و گمنامی وي در محافل دانشگاهی 

بر  ،طاق بستانآموز او در توصیف عبرت نیز با عنايت به قصیدة تأمّلیآکادمیک ايران و و 

، «طاق بستان»شده، به بیان وصف اموشآن شديم تا ضمن معرفی مختصرِ اين شاعر فر

 هاي آن در شعر وي بپردازيم. نوشتهها و سنگنگاره
 

 بالغت علمدر  ارّجانیالدین ناصحجایگاه  .3

هاي چشمگیري دست هاي مختلف فرهنگی به پیشرفتايران، جريان سلجوقیانِ  دورةدر 

از منظر فقهی و ادبی  که است رّجانیا، قاضی هاي ادبیشخصیتترين مهم. از يافتند

 :استواقف کامالً  اين دو جايگاهبه نیز خود و جايگاه ممتازي نصیب خود نموده 
 

ه مااااااااا ـ   شعااااااااا مهـدااااااااا ـ   ه  اااااااا ع هأنااااااااـهأ ال
 ههههههه

هـد ش اااااـ  ههي ااااا  هـد عصااااا هأهعااااافهأاااااا  م
ه   نااااااا هـدااااااا     ها ااااااا مه قـه ااااااـهالااااااا م

ه
 هههههه

 عـدطبااااااااااااااا هأهع  لاااااااااااااا هـ دشااااااااااااااـ  ه 

 (8: 1979 )ارّجانی،                      

ه
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کتب بالغی مهمّی  هد مثالِ شااو بالغی اشعار  .از پیشگامان بالغت است ،ارجانی

  :شوداشاره می آن ازهايی به نمونه که است و ... ل تفتازانیمطوّ ،همانند مختصرالمعانی

 هاستفاد ارّجانیبراي صنعت قلب از اشعار بالغی  ،لکتاب مطوّ  در بخش بديعِ. الف

 شده است:

اااااااااااأعه هههجم ااااااااااافمه مهـدمااااااااااا  ه اااااااااااـ  ههب هحع
 ههههههه

ه هدصااااااااااااااااـحب ه اااااااااااااااال  مه عـطنماااااااااااااااا 
 دکااااااااااااااف ه اااااااااااااا   هه  ممه هتعااااااااااااااتماااااااااااااا    ه 

ه
 هههههه

  هتاااااااااااا  ممهتماااااااااااا    ههکااااااااااااف ههه  ااااااااااااف 

 

ه(273: 1416 )تفتازانی،             
 است.  اولدوم، وارونه مصرع مصرع  در بیت دوم،که   

« جز إلی الصدرعردّ ال»ورد صنعت ل، در ممختصرالمعانی و مطوّ در بخش بديعِ. ب

 است: ورده شدهبه عنوان شاهد بالغی آ ارّجانیبیت زير از 
 

 أ  لاااااااا   هتاااااااا  هتاااااااا  ل   

ه
 ههههههه

 الحمهأنهدا  ه ا   ه عاهيداه الحعه 

ه(452: 1411)تفتازانی،          
 

 

مصرع دوم اين بیت شاهد در ردّ عجز بر صدر به طريق جناس است، میان فالح دوم 

 .(452: 1411)تفتازانی،  است «ظهر»اول که به معناي  و فالح

قابل مالحظه « حسن التعلیل» شاهدي براي صنعت بديعیِ نیز، در ابیات زير .ج

 است:

هدا هکناا هأج اافه اـهسلماا هد اا  ن 
 ههههههه

ه اااـهأسلااا مههيکماااـهاااا ه اااـ نههيج لااا 
ه ااايهـد یاااـمه  ن ماااـه مهی تعاااهش  هکـدص ااا 

ه
 هههههه

ااااااااااا   ن  مهألن ااااااااااا هی ااااااااااا ههـد اااااااااااـ  مههب عهحم

ه(439)همان:                            
 

 

هاي فوق، تنها اندکی از شواهد برگرفته از اشعار اوست که پرداختن به آنها خود مثال

 طلبد. می ی مستقلّمقال
 

 تحلیل موضوعی پژوهش .4

 کرمانشاه طاق بستانمعرفی  .1-4

 به کوهی ةدامن درکه  ساسانی است دورةهاي نگارهاي از سنگمجموعه ،طاق بستان

در غرب ايران  ،کرمانشاه شهر ةحاشی شرقی شمال در ايچشمه کنار در و نام همین

 ةنگارشامل سنگمجموعاً  اين طاق باستانی، .(32: 1386 پور،)آريان واقع گرديده است

است ساخته شده  سوم میالدي سدةر دکه  استو کوچک بزرگ  طاقاردشیر دوم و دو 
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 گذاريتاج ةنگارسنگ شامل کهاست  طاق بزرگ ،ترين اين آثارمهم .(32)همان: 

ي ايوان به دو بخش ديوار انتها .داراي ايوانی با فضاي مستطیل است وخسروپرويز 

دهد و در ستانی شاه ساسانی را نشان می تاج ةصحن ،تقسیم شده است. بخش بااليی

 ةنويسان دورن و جغرافیاخسیاري از مورّب کهسوارکاري نقش شده  ،ن نیزيیبخش پا

سوار نقش اين اسب ،اسالمی چون ابن فقیه، ابن رسته، ابودلف، مسعودي و ياقوت حموي

: 1380)آل داوود، است  «شبديز»اند که سوار بر اسب معروفش معرفی کردهرا خسروپرويز 

گذاري شاهپور مراسم تاجکه  است ی مستطیل شکليداراي فضا نیز طاق کوچک .(57

 ةدور نويسانوجغرافی ناخمورّسیّاحان، . )همان( کشیده استدوم و سوم را به تصوير 

 را مکان اين رسته ابن و فقیه ابن. اندکرده ديا متفاوتی هاينام با محوطه اين از اسالمی،

 و «بسطام طاق» را آن مستوفی حمداهلل، «شیرين قصر» را آن حموي ياقوت ،«شبديز»

 اهالی. اندنامیده «بستان تخت» و «بیستون طاق» ،«بهستون طاق» را آن ديگر ايعده

: 1386 پور،)آريان ندشناسمی «سانبُ طاق» و «سانوُ طاق» نام با را محوطه اين نیز محل

 ياد «بستان طاق» نام با مکان اين از شناسی،ايران محافل در اکثر نیز امروزه. (32

نامیده که اسم اسب خسروپرويز « شبديز»را به نام  آننیز  ارّجانیالدين ناصح. شودمی

  در اين قصیده نیز هست.
 

 رّجانیا الدینناصح در شعر طاق بستانوصف تحلیل زیباشناختی  .2-4

قبل از اسالم براي  ةدر دور که شاعران کالسیک ی دارددر آثار ادبی نقش مهمّوصف فنّ 

 با ،به عنوان پدر شعر عرب، القیسؤامر .اندبیان اغراض خويش از آن بهره جسته

 شعر عربی درموضوعات وصف  انواعصنايع ادبی مانند تشبیه و استعاره و  گیري ازبهره

 ،طاق بستان فیوصتدر  جانیارّ یةبائ قصیدةساختار . (1: 1390 )شکیب، استام گپیش

به  طاق بستانسنگی  هايتمثالاست. و روشن فضايی داستانی، بسیار دقیق  مانند

به شکايت  را دردمند ساخته و او ،هشد پیوند داده شاعر امروزِکه به  تاريخی یهمراه زمان

شاعر از ايوان ير اواجزاي تصاست.  دار نمودهواآموزي از سرانجام انسان از روزگار و عبرت

که هر يک وابسته  اندهم تنیده شدهچنان در و مظاهر جامد و متحرک آن،  طاق بستان

با نگاهی تأملی و با استفاده از وضوح  ،ارّجانیناقص است. تصوير ه ديگري و بدون آن ب

طاق بستان، در موجود هاي نگارهسنگ دادنتر نشانجهت ملموس آراية تشبیه در

نیز و بازتاب عظمت شاهان ساسانی  ،شگفتی از عجايب روزگاررا با  مذکور قصیدة

 :  است آغاز نمودهکار رفته در اين طاق باستانی ستايش هنر و معماري ايرانی به
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د   ااااااااااـنمهسعه أینااااااااااـهسعه هج بااااااااااـُهـ  هج اااااااااابم
ه
ه

 هههههه

ه اااااااـ  ه  ااااااا  ههجاااااااـأُه د ااااااا ل هالااااااا  مههدع م
ه
 

ه  ن  ااااااـهيهصعاااااا ل  هتعمـت اااااافمه  اااااا  نعح اااااا  

هه
ه

 هههههه

هدعااااا هزعهعنمااااا  ه   ااااا اااااا    أ یاااااابمهه  ه هیملاااااا ع

ه(31: 1979)ارّجانی،                   
ه
ه
ه
ه
 

 

شگفتی است.  ةخود ماي ،که روزگارهايی ديديم و حال آندر اين سفر شگفتی»

تراشیده  )کوهی(هايی  در دل سنگی جان بودند. مجسمهمردانی ديدم که در قالبی بی

هیچ شکی در اين  ،خود هستند و انسان عاقل گويی که آنان فرزندان زمانِ شده، تو

 «.ندارد

آدمی را  که گاهد ناروزگار خويش ةتاريخ زند اساساً بناهاي تاريخی،توان گفت که می

از روزگار خويش کنده شده و در زمانی و مکانی  که گويی تو سازندچنان مبهوت می

در همان ابتداي  ،ارّجانیدر همین راستا، . اندآمدهل خويش ناي ةديگر به ديدار گذشت

 شهر غربی شمال در ،طاق بستان هاينبشتهسنگ و هانگارهبه سنگضمن اشاره قصیده، 

که  کند، پادشاهان ساسانی را فرزندان تاريخ و روزگار معرفی میايران غرب در کرمانشاه،

 هايصحنه تازگیو مردان سنگی  نبودواقعیشگفتی شاعر بیشتر از  .اندزندههمواره 

 .(58 – 57: 1380 داوود،)آل تاريخی است

 ةمطلع قصید ،ساسانیاقتدار پادشاهان  نابوديدر  ،روزگار از شگفتیشاعر براي ابراز 

که در علم بالغت نوعی براعت استهالل تلقی  آغاز نموده است« عجباً»خود را با واژه 

 آن تعظیم، ت که مدلولاس ايدال و نشانه ،«باًعج»تنوين موجود در واژة  .شودمی

)ر.ک: الهاشمی،  خواندو از اين قبیل معانی را به ذهن مخاطب فرا می رفعت، بلندي، قدرت

توصیف عظمت آثار باقیمانده از شاهان ده به صیدر اين ق اعرکه شآنجايی از. (135: 1999

ي باقیمانده از هانگارهسنگ نشان دادن عظمتجهت تعظیم و لذا  ؛پردازدساسانی می

براي  ،همو .(135)همان:  صورت نکره آورده استرا بهواژه عجباً شاهان ايران باستان، 

تا پیوند بهره برده نیز « و الزمان عجیب» ةمعترض ةجملاز ، آورحیرت شروعِاين بر کید تأ

سجم تقديم من ايمجموعهو  نمودهتر تراسخ ها رامحتوايی جمالت و عبارت ـمعنايی 

با  ،جانتصاوير بیو پويايِی انتزاعی شاعر جهت نماياندن وضوح  ،در ادامه .مخاطب نمايد

 ،و انديشهها افکار تأثیر تحت تشبیهآراية  خلقو  هابخشی به تمثالشخصیتاتکا به 

مردان خاموش طاق بستان ، درونی عمیق احساسات و شخصی تجربیات ،اطراف محیط

 ، و سپس به فرزندان زمان خودکاري شدهکنده ةهايی از جنس صخربه تمثالابتدا را 

 قدرت .استهايشان ننشسته که هنوز غبار کهنگی و فرسودگی بر چهرهتشبیه نموده 
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چگونگی  کشف و ي ايوان طاق بستانهاء وپديدهاشیا میان شباهت پیوند در شاعر تخیل

 میخواهد شاعر که ايمايه و »مضمون به ،شاعرتخیل  رويـنی رـب الوهـع ،دـپیون اين

 ت«ـاس مربوط نیز کند برقرار شباهت معقول يا مصنوعی اـي طبیعی عنصر و آن میان
 (.190-189: 1381 ،داريانـ)پورنام

مهمانی به در ابیات بعدي  ،طاق بستان سنگی تصاويرپس از ابراز شگفتی از ، ارّجانی

اشاره  1«قرمیسین»به نام  حوالی محلیهاي خسروپرويز در نگارهسنگنزد  يشخو

 گويد:و می کندمی
 

مـ ـه د هی    ناع لدنـه م   ـُه يهح 

 

ه يهـد    هنعص بمه  ه  ها ـ  ـ  دنـ

 

ه م  ةُه   نح هد  ه     هأعع  ی ع

 

ااااااا یبمه  ه د ااااااا  هـد  ناااااااـ عهجع  نمااااااا    

 

ه مح ق ه د   بم هـ   عظـ   هاع      ع

 

ه ق م  مه  هج ئة  ه     دع ل    حعـ 

 (31: 1979)ارّجانی،                
 

ها، از آن طاق فرود آمديم؛ اما در میان هیأت ةهايی در آستانبه صورت هیأت»

او  ةپرويز فرود آمديم؛ اما صحن خانخسروهنگام نزد صبحپذيرايی او نصیبی نداشتیم. 

حالی که شهر کرمانشاهان اقامت گزيديم، در ةو بی آب و علف بود. در حوم خشک

 رفتند.آمدند و برخی میبرخی می فته بودند،ربر گشهر را در ها اينسواره

ش اخسروپرويز با نام رومیتلمیح، به  آرايةبا استفاده از جانی، در ابیات باال، ارّ

در میان انبوه  کنونی(کرمانشاه )در سرزمین باستانی قرمیسین اشاره نموده که  «برويزاِ»

قبالً دانسته که وسیع را سرزمینی قرمیسین آمد است. همو، وسوارکاران، در حال رفت

 ؛ اما اکنون سرزمینی بیسپاهیان وي بوده استانبوه محل سکونت خسروپرويز و تردد 

پرويز، با : در زمان خسروگويدمی کريستین سن .زده استآب و علف و قحطی

خود رسید و موسیقی و هنر  ةهاي سپهبدهايش، مرزهاي ايران به نهايت گسترپیشروي

دانند. پس از او، هرج و مرج و رونق يافت. او را آخرين پادشاه قدرتمند ساسانی می

هاي زيادي برخاست که کشور را فرا گرفت، و شورش طاعونجنگ داخلی، به همراه 

 فراهم کردگشودن ايران به دست سپاه اسالم  کشور را به مرز نابودي و زمینه را براي
 . (1:57: 1371)کريستین سن،

 ظاهر به نقوش در انساسانی هنر شکوهمند تجلّی ما را به تماشاي در ادامه، شاعر

خواند، تا جايی که اين تصاوير و فرا می هاي طاق بستانسنگ بر شده جاودان خاموشِ

در اشعار بعدي، ، ارّجانی. انگیزانندبرمی بیننده در را شگفتی و هیجان از حسی ها،نقش
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ديگر ايوان ، «ايوان مدائن»دورة عباسی در وصف  بحتري شاعر وصاف به تقلید از

به جايگاه، مکنت و اقتدار آخرين پادشاه ساسانی، ، در بغداد باستانی دورة ساسانیان

خسروپرويز اشاره نموده و او را شخصّیتی باوقار و پرهیبت بر نقوش سنگی معرفی 

  :کندمی

ه ـج  ههد  ه عل ك ه ه ـ ـنع    هآ  

 

هـد  ـجمه  هسل   ه ع  بمه عا     ه  ل 

 

ه  ـنع ه  هـدمم عذـن هع  ع ه عف   ا 

 

ه  ل ها یبمهه   هدألعصـ    ا   ی ع

 (31: 1979)ارّجانی،             
 

همواره جايگاهش در  ،نزد پادشاه باوقار ايرانی که تاجی بر سر دارد و پرهیبت است» 

 .«کار استاش شیرين هم در مقابل ديدگان آشمیان موبدان و قاضیان است و معشوقه

در میان موبدان  مانند نقاشی ماهر، به ترسیم جايگاه واالي خسروپرويزشاعر، به

در  «شیرين»پرداخته، او را پر هیبت و با عظمت به تصوير کشیده است که معشوقة وي 

هاي ادبی مراعات وي، با استناد به آرايهمقابل ديدگان بینندة تصوير کامالً آشکار است. 

کلی از عظمت شاهان دورة ايران باستان و يکجا و ده تا تصويري کرتالش نظیر و تلمیح 

 به نمايش بگذارد. براي مخاطبان در ابیات فوق جايگاه آنان را 

استفهام تعجبی  تجاهل العارف و صنعت بديعیبا استناد به  ،بعديدر ابیات  ارجانی،

 ازو نیز  مراهانشو ه ايران شاههاي لباس جنسجهت مبالغه از درصدد برآمده تا 

و  ابراز شگفتی هاهاي لباسدکمهها و دامندوخت کیفیّت کار رفته در بههاي ظرافت

 که:  نمايد حیرت

هأع ااااااالااااااا   هت هسعه ااااااا عه مج اااااااـ ع هدع ل ه اااااااـ   ه  
 هههههه

اااا  ه   ااااـدص ااااه عه د اااا ل ه  مه ل هـألصعاااا جه عجم
ه
ه
 

هد م لل ااااااااااـهتم  اااااااااا   ه ن ااااااااااـه  اااااااااا هجم ااااااااابع هجج
 هههههه

 

هد ااااااااا هأمه  ااااااااا عه  ههزم  هجم ااااااااا  مهقیااااااااا   
هدلناااااااااااـ   ی هععـ  یاااااااااااـُهه عاعااااااااااا ه  هاع عصااااااااااا ل

 ههههه
 

هصماااااا    هد اااااا ه اااااا هتح  ااااااـه جنماااااا  مه 
ه(31: 1979)ارّجانی،                       

ه
ه
ه
 

هاي معمولی نیست؛ بلکه هايی بر تن آنان است که از جنس لباسلباس»

ها به نه دامندر شگفتم که چگوسخت و تراشیده شده است.  هايشان از سنگلباس

ها با اين ظرافت دکمه دوخته شده و يا چگونه براي اين لباس شوددنبال آنان کشیده می

براي  )سنگی(هاي هاي آنان در زير اين پوششها و پهلودر حالی که سینهاست. 

 . «نمايان است کامالً  بینندگان
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فراوان از  ةاستفادبستان، در وصف طاققصیدة ارجانی شاخِص هاي ترين مؤلفهاز مهم

و  جانهاي انسانی و جاندار به چیزهاي بیصفتکه در آن است  صنعت تشخیص

 ، غالباً . در همین راستا، شاعر(2/171العباسی، د.ت: )ر.ک:  استنسبت داده شده انتزاعی 

موجود در طاق بستان را با استفاده از ضمیر شخصی جمع هاي نگارهو سنگتصاوير 

ابراز پس از  ،. ارجانیگرددتلقی می بخشی به آنهاکه نوعی شخصیتخطاب نموده « هم»

 ،خسروپرويزمعروف اسب ، «شبديز»ضمن تلمیح و اشاره به ها، لباس مجسمه ازشگفتی 

 شعر دورة جاهلی ،و همانند امرئ القیس منتقل شدهبه توصیف جسمانی اين اسب 

 :گويدو می شماردرا برمی اصیل خصوصیات اين اسب
  

اااااف ه هعااااا  هحـقعیلااااا  ه م  ع  َ ه  م ااااابعفمهباااااـ
 هههههه

هعااااااا ه سع ااااااا بمه  هدااااااا هممصعاااااااف ه ـدااااااا ل
اااانلبم ـُه ناااا هساااا  هـأل مهصااااـ نـُه  هتناااانه م

 هههههه
ه نااااااا هأنهی ااااااا نعهمب ااااااابمه  ه    اااااااـأع

ه(31)همان: هههههههههههههههههههههههههه
ه
ه
ه
ه
 

 

و و بلند که گردنی کشیده « شبديز»اسب پیکره و معروف سوار بر و خسرو پرويز »

هايش که میان ران و بلند داردآن اسب دمی پر موي  .که بر صورت افتاده ييالی پر مو

 سم خود را از زمین برداشته و يک  لبةش است. ارا پر کرده و خال سفیدي که بر پیشانی

  «.اسب تنبلی باشد ،بعید است که اين اسباست.  هايستادپا سه بر روي 

و خسروپرويز اسب  ،«شبديز»واال به اصیل بودن با شگردي  در ابیات فوق ،ارّجانی

هاي اصیل عربی . شاعر با شناختی که از اسبپرداخته استآن  ةبرجست هايبیان ويژگی

و  د توصیف نمايدداند که کدام ويژگی اسب را بايو خصوصیات مختلف آنها دارد، می

در غالبًا  مصاديق آن که استعربی هاي اصیل ها، ويژگی اسبکه اين نیک آگاه است

 :امرئ القیس نیز قابل مالحظه است معلقة

که با دمی بینی( )میفکنی است که چون به پشت او نظر بیاتنومند و پهلو بزرگی »

 «.پر کرده استدوپايش را  فاصلةرسد، میانبوه، بلند و مستقیم که تا نزديک زمین 

 از اسب کلی توصیفیمانند امرئ القیس، به به ،«شبديز»در ستايش و وصف ارجانی، 

 :کندمیرا توصیف و ستايش  «شبديز»جزء جزء اعضاي  اکتفا نکرده؛ بلکه

 

هج  اااااا ه ه هه اااااابم هنـص  اااااابل ی م ه اااااا هتح اااااا هاع
 هههههه

اااااب بمه  ه ااااايهـد جااااا  ه نااااا ه ع ه  منااااا ع    
 

اااااااااا مه ااااااااا  ه اع لجع عاع لتع مه ع ه  قعـهـ ل عاااااااااا ل هبعااااااااال  ل  
 هههههه

ه ام عیلاااااا عهـألع لم ه   َ هع اااااا عسل ع  ه ع ضعااااااـ  دعاااااا ل ع
 (1/42: 1352 تبريزي،الشیبانی ال)       
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ـ  ااااااااا  ااااااااا مهح  هتامؤم  ااااااااافعه نااااااااا ه  ااااااااا هن ل
ههههههههه

 

ه یعصااااااااااااا  مه  ه  عصااااااااااااا ع مه  ااااااااااااا هناااااااااااااـ    
للااااا ه ه  ه اااااا هعاااااـنعهح  ااااانهس  امااااا هتحااااا هج 

 ههههههه
ه اااااايهصعاااااا لحع ل   هنماااااا   مه  ه  نهداااااا هتعااااااب  ل

ااااافعهصماااااان مهتاعااااا ع هه  نااااا مهأم م  اااااا  ه   اااااف هسمضل ه مه م
ههههههه

 

ناااااااا مهتع  اااااااابمه  ااااااااي عه أ هـداااااااا   حعه   ه عااااااااالهاع
ـــانی،                      ه(31: 1979 )ارّج

 
 

به  ،نگاه کند. هرگاه ديده به قسمت باالي آن بنگربافت کمربندش کیفیت  به»

در  ، هر چندآشکار شدهزير پوستش رگ حتی و  شود.رهنمون میپايینش نیز قسمت 

هر عضوي از اين اسب خلقت  شود.اهده نمیمشآثار جراحتی  اين اسب نیز دو طرف

  .«)تا زنده شود( يافته و فقط روح در آنها وجود نداردکاملی 

 اسب فیوصتکه وي، در  مؤيد اين مطلب است، ارّجانی تأمّلی اندک در ابیات

تا جايی که غالب مفردات و مضامین شعر ، القیس استامرئ تأثیرغالباً تحت، پرويزخسرو

که  است   ...(فَیْکَ هُنُْتؤُمّلَ مَ) اول بیتاز آن جمله معلقة امرئ القیس است. او منقول از 

 :الهام گرفته استامرئ القیس  اين بیت آن را از مضمون غالباً
 

نگاه . هرگاه به قسمت باالي آن تواند به طور کامل اين اسب را ببیندچشم نمی»

 «.کندمی)سم و ساقش را(  پايینقسمت  هوس ديدن کندمی

از  ،بیان داشتهالقیس تأثیر امرئ تحت ارّجانیهاي زيبا از اسب که توصیف گونهاين

ماقبل اسالم برجاي  دورةکه از  برخوردار استفراوانی و زيباشناختی هاي ادبی ارزش

 مانده و همواره مورد تقلید شاعران عرب و عجم واقع گشته است.

، اين بار در پرويزخسروستايش به  اسلوب هنري کنايهگیري از با بهرهبار ديگر ، شاعر

 کند که اطراف او ازاشاره میگردد و چنین برمیهیأت سوارکاري تا بن دندان مسلّح، 

 ده است:شتمام انواع مخلوقات خدا احاطه 
 

ه م ع  ع ه هـد جالح  ـ  ي هاع ه  ـ   م م
ه

ه  هـألصحج هد ل م لح  هـأل م  سعلن
ه عحم  مه

 
هح ـت   ه هزع ـنم ئ ي هد لـ  هیم ع  فم

ه
 

ه عج بمه  هعـد ـؤ   ه ن  ه  ع لع م
همعـد  هه  هـهللم ه عـ ه مفج ه    د   هحع ل ه    

 
هنعحل     ه  ه  ي ه عـ ههسم   مهتعمـت فم

ه(31: 1979 )ارّجانی،                  
ه
ه
ه
ه
ه
 

طوالنی در دست  ايو نیزهاست تا بن دندان مسلح پوش و ، زرهآن اسبکار سوار»

از  ، بنابرايناست )و زنده(اکنون کند که زمان حیات اين شخص همبیننده خیال می دارد.

نعااااا مه ه م ل هیاعشلصماااا م َم ااااـ مهـدط اااا ل نعااااـهیع ع ه  محل
 هههههه

هـد ع لااااا مه   لاااا  هتع ع  اااااف ه عااااـه ع عاااانه  هتعااااا عق 
ه(1/47: 1352، ي الشیبانی تبريز)   
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مخلوقات خداوند متعال، تمامی  ، ازاو اطرافدر  افتد.می و هیجان ترس دل درديدنش 

در نقاشی به خوبی و زيبايی حک شده و که وجود دارد پیکرهاي تراشیده  و هامجسمه

  «.نیست و نقصی آنها هیچ عیب

و آماده براي نبرد دانسته که  ، کامالً مسلّحرا مردي مبارز «شبديز»، سوارکار ارّجانی

طبیعی، بدون قدر آن ،مبارز مرد اين مجسمةبلندي در دست دارد.  نیزةپوش است و زره

واقعی  مبارزيک  کند اين تصويرِخیال می آن بینندةکه ساخته شده با هیبت نقص و 

 انواع. در اطراف اين سوارکار، تصاويري از گردداز ديدن آن مضطرب میاست و لذا 

نگ تشبیه هايی از سآنها را به تمثالخالق خود  انديشةبا شاعر موجودات وجود دارد که 

  مالحظه نیست. قابل هیج عیب و نقصی ،آنها بر ديوار ايوان شدةنقش حک نموده که در

 ،«شبديز»معروف خود، سوار بر اسب  خسروپرويزبه دنبال ستايش و توصیف  شاعر،

و  پرداخته طاق بستانسنگی  ديوارةآفريدگان خداوند متعال بر  یتمام نقشبه توصیف 

 :است بازتاب دادهخوبی به آنها را با ذکر جزئیات،

ه من ااااااااااا ة هههه ااااااااااامـ  هقمـ  اااااااااااـهعاااااااااااـدنج م  ه ع
هههه
 

همعصاااااا ب  هتعـ  ااااااـهعـد  یااااااـم  ه أ م 
اااااااا    ه  ه  اااااااا هـدجااااااااـ  حمه م اااااااانعل  ه  مش اع

 هههههه
ااااا     ه م د حااااا  م هتعط ااااا ه تع ااااا  هـ 

ه مصاااااااا    ه  ه  اااااااا ه اااااااافجهأعناااااااا ـعهـألنااااااااـم 
 هههههه

اااا ب  ااااملو هیعم حاااا نعه ا  ه ام هااااابعـ  
ه  هأمنلااا   ه  للاااؤه  عجلااا م َع اااحمهـدطعااا  هیام ل  

 هههههه
اااااااا     ااااااااطع مه ام ها ااااااااـن هتم نجاااااااايه ع ل

ـ   ه  هس اااا لعاااانه اااايها ااااـ   ه صعاااا لسعنه ااع ال
 هههههه

هحصاااااا ن ه م نع اااااا ه  م   مه  هتعحاااااا  م
هأعباااحعه  ااا هجـناااب  ه م ـ اااة ه م  هتمصعاااب  ه ل

 ههههههه
هحمه   ه  هتماعب  هأعبحع ل ه   مه هجـنب 

ه م اااااااااا  ه ااااااااااذـهدلشاااااااااا ـع  ه  هبمعل طااااااااااـن 
 هههههه

اااااایعصاااااا  ه  ع اااااامـع ه  م هطعاااااا   مههذـهدل  
ه(31)همان:                             

 یآسمانی با ستارگانی درخشنده و زمین شده بر سنگ،حک تصوير اين در فضاي»  

شکارگاهی که پرندگان و نیز  شود.ديده می، خیز استسر سبز که خاک آن حاصل

حیوانات درنده نیز دسته هاي هگروو  آينددرمیگوشتخوار در آن گروه گروه به پرواز 

)پیر و جوان و میان سال ها در تمام مقطع سنی در اين طاق از انواع انسان .دوندمیدسته 

 و تصوير کشیده شده است، بهسازدمحفل انسی که چشم را خیره میهمراه به نیز(

در  .نوشنددگی مشغول هستند و شراب میندر وسط آن به نوازنیز خوان کنیزکان آواز

دژها و  وجود دارد کههاي نبرد در میدان يهاکشتهها و افتادهاين طاق پیکر 

ريخته ب اشر ،جامدر در يک طرف  .کندمحافظت میآنها از هايی در اطراف گذرگاه
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اين دو حالت متضاد در تصوير  .گرددور میشعلهجنگ  آتش ،در طرف ديگر شود ومی

نبرد  ةو آماد حملهدر حال  ةدر هم کشید ةهرشود: يکی چمشاهده میطاق باستانی 

 «.و مشتاق شنیدن آواز و ديگري مستاست 

ابتدا که در آن متکلم  ستا «قسیمتو  جمع» ة، آرايبديعی هاي بالغی واز اسلوب

تقسیم پس آن صفات را بین چیزها س رده،چیز را در صفتی يا حالتی جمع ک چند

تأمّل  .(312: 1999)الهاشمی،  نمايدمیجمع  و سپس ردهيا بر عکس اول قسمت ک کندمی

تمامی  «جمع»با استناد به صنعت بديعی شاعر که دهد در اشعار فوق نشان می

تصوير به براي مخاطب يکجا  صورترا به طاق بستان ةديواربر  بستهنقشموجودات 

توصیف مربوط به هر تصوير را دقیقًا بیان  «تقسیم»بر اساس صنعت سپس  ،کشیده

ها و مجالس لهو ولعب و تا طبقات مختلف انسان گرفته از آسمان و زمین .استاشته د

با ديدن لوح  همو،.  ان در وسط مجالس آنان و نیز میدانهاي نبرد و ...وآوازخ آواز زنانِ

  آنها پرداخته است. تصاويراجزاي تک تک به توصیف ،تتمامی مخلوقا تصويري

از به نکوهش را  شاعر ،احبان اين ايوان باستانیصحس نوستالوژي حاصل از نابودي 

و  پس از عمري طوالنیرا  آن بزرگان جمعحوادث روزگار از اينکه  وکشانیده روزگار 

 متأسف است: بسیار ناراحت و  ،پراکنده ساخته عزتمند

هطاااااااااااااااا یالُهتماااااااااااااااا  ه اعااااااااااااااااه  هسـاااااااااااااااااـ  ه  قع
 ههههههه

اااا   مه  هاع هدألنااااـم  لع  هزع ااااـن هأ اااا    ااامل هاع
ه اااااااااااااااااـنمهـدااااااااااااااااا  ی  هاعاااااااااااااااااف هه لااااااااااااااااا أه عه 

 هههههه
هنعح ابمههد عش    هعم اـ  هدناـه ايه تلا   ه  

ه(31)همــان:                                 
ه
 

پراکنده آنها را و محفل کردند، سپس روزگار جمع  ندگیطوالنی ز ی، مدتساسانیان»

 ، جايگاهتاگر در کنار اين عز .ستهاآدم ةو نوشند بسیار خورنده که ساخت، روزگاري

 .«ريختیمکرديم و اشک میخاطر آنها گريه میهداشتند، هر آينه ب وااليی نیزدينی 

 .(145: 2003)ر.ک: السبکی،  مجاز مفرد مرسل به عالقة زمانیه است ،زمان در شعر فوق

 ،شاعر متفرق ساختن محفل شاهان ساسانی را به زمان و روزگار نسبت داده است

در اين بخش از قصیده،  ارّجانی،است. و نابودي اين پراکندگی ظرف  ،حالی که زماندر

به جايگاه دينی و هم گريزي  ،دولت ساسانیان ةسال 400به عمر و اشاره تلمیح ضمن 

اگر  شاعر معتقد است که .پسنددمکانت دينی آنها را نمیو مذهبی شاهان ساسانی زده 

 .گريه کنیمآنان  و فقدان که بر فراقبايست هرآينه می ،بودجايگاه دينی آنها ضعیف نمی
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مرگ و  با اين حال،کردند؛  زندگی مندعزت، شاننامطلوب رغم جايگاه دينیعلیآنان 

 ه است:بین برد متفرق و ازرا آنها  نیستی

 

 
 

پادشاهانی که همواره زندگی عزتمند و باشکوهی داشته؛ امّا مرگ آنان را پراکنده و »

 .«د ساخته استنابو

تحسّر از نابودي پادشاهان ساسانی، ابراز ضمن  ،آموزيو پند به قصد اعتبارارجانی، 

 ةمنظراست که  بر اين اعتقادو  فراخوانده طاق بستان تصاوير فرجامبه  را مخاطب

خردورز ايجاد  بینندةانگیز در ذهن و خاطر هر تصويري عبرت ،طاق بستاني هامجسمه

 .کندمی

بوده که در  فقه شافعی پیروان از شاعران مقیّد به دين مبین اسالم و از ارجانی،

ضمن در ادامه، ، اشعار فوق تلويحًا به مسلمان بودن خويش اشاره نموده است. همو

را ناپسند و شنیع  اوديانت ، خسروپرويزیان باستان خاصّه ايرانبه عدالت احترام و عشق 

تهديد  آتش جهّنم کیفرآنان را  ،ديانت شاهان ساسانی پس از اشاره به مصداق ودانسته 

  نمايد:می

هیعاااااااا ب ااااااااكع د ه هدعه اااااااا عهـه  هأمح  هكه اااااااا ل
ههههههه

 

ه عااان   ه دااه حاا عهه   ه ع  اابمههي ه ینمااكع
هُـه عااا ه عاا    م  هـ  ه  ع لباا  م  هنعاااه  

 هههههههه
هتاعااا ع هـد مب ااااـ عه  ااا عه عه  َع هتمن اااابمهه ااا 

 (31)همان:                              
براي من  معیوب و تو تو را دوست دارم، اما آيین تخاطر عدالتهتنها ب ،اي خسرو»

آتش و جايگاه شما فرداي روز رستاخیز، آتش خواهد بود و معبود شما  ناپسند است.

  «.کنندمی به سوي خدا توبهن چگونه خواهی ديد که بندگا

 تننساد ناپسند ضمن همو، ستايد.می انصاف ايرانی راو  ورزيعدالت ابتدا شاعر

 .کنديعنی آتش جهنم اشاره میآنان نامطلوب آيین زرتشتی فرجام  به ،پرستیآتش

ره اشا رواج يکتاپرستیو  به فتح ايران باستان، ة بائیهة اين قصیددر ادام ،ارّجانی

  گويد:میو نموده 

نـهـألسجعماااااااا   عهعممل  ااااااااـهههحاااااااا مه نعه اااااااابشل ه ع
 هه

ااااااااه  ااااااااـه ااااااااـنعه  هلاااااااابال  ه تماااااااا  مهن  هد ه  
ه(32: 1979)ارّجانی،                      

 سرزمینشانگیري بازپس مقاومت وپیشی گرفتیم و آنها توانايی  هاما بر غیر عرب» 

 .«را نداشتند

ه ااـهأاااـ ـ  ههأساا  ةُهه ملاا أهأاااـ ـ 
ه

هههههههه
 

اا   مه  هاع ه ااا هااا عب ل  هع اا هقـأع
ه(31)همان:                        
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عربی األصل و از احفاد انصار  ،ارّجانیالدين ناصحمعتقدند که علماي رجال،  غالب

 .داند، اصل وي را پارسی می(446 /2:  1967) ریحانة األلباء؛ امّا خفاجی در استمدينه 

)ابن  استدانسته  «اّرجان»؛ امّا متولد ايران در شهر عربی األصل او رانیز ابن خلکان  

ملوک ساسانی  ضمن ستايشه ک باشد سببن یبه همهم ؛ شايد (1:152: تابیخلکان، 

بر و زده  یبه پادشاهان عربفروشی گريزي به فخرابیات بعد، در ، ژه خسروپرويزيوبه

ها، در ما عرباصل روز افتخار همانند  آيا در :گويدمیتقريري  اساس استفهام انکاريِ

 :؟!شودديده مینصیبی هم میان ايرانیان 
 

م ههـد م ل ه  ه مل أ ه هههـن ماـ ه قـهـد ـ 
 

هسع یااااابه ه ـد ااااك هه اااان  هتعاااابل  عه 
هنصاااااـععنـهـأ   ااااـ  هه اااا ـةعهه الحاااا له 

 
هنعصااا بهدألسجعمااا  ه  ل ااا هأ ااا  

ه(32: 1979)ارّجانی،             
ه
ه
ه

 

قبايل  نسبت داده شوند، به پدران خود که چون عرب از قوم بزرگوار پادشاهانی»

. فرداي فخرفروشی، به شوندخوشحال و شادمان می و کنندافتخار می به وجود آنها عرب

يافت نصیبی آيا ها، همانند اصل و نژاد ما در میان عجم)و ببین که(  اصل و نژاد ما بنگر

 .«؟!گرددمی

)ر.ک: العباسی،  قابل مالحظه است «جمع و تقسیم»در ابیات فوق نیز صنعت بديعی 

و ر صفت کرامت را د یابتدا پادشاهان عرب ،شاعرمعنی که بدين .(307و  284 /2د.ت: 

با هم جمع نموده، سپس آنها را به دو قبیلة مالک و عريب تقسیم کرده که بخشندگی 

پادشاهان  کرامتي براي نظیرطرح پرسشی بالغی، همو، در ادامه با  اصل عرب هستند.

، بلکه به بودهدريافت جواب نالزاماً  شاعرقصد  قابل مالحظه است که شناسد.نمی عربی

 گونه افتخارات،ها از ايننصیب بودن غیر عربمخاطب بر بی شگفتی و تنبیهايجادِ  نیت

افتخار را در پادشاهان عربی کمال  وسیله،بدين به استفهام انکاري روي آورده است تا

 (.460: 2003)ر.ک: السبکی،  و از غیر عرب نفی کند نموده، منحصر

در توصیف ايوان مدائن  از قصیدة مشهور بحتري طاق بستانارّجانی در توصیف  

به  ارّجانیبرخالف  ،خود رغم اصالت عربیعلی بحتريبا اين حال، تأثیر پذيرفته است. 

شاعري ايرانی  ،نويسانمطابق نظر برخی تاريخ که ارّجانیکند؛ امّا ايرانیان افتخار می

 . فروشدبه اصل عربی خود فخر می ،است

داليل اين برتري  ،هاعجمبر  نآنا ترجیحو  ی خودپس از افتخار به اصل عرب، ارّجانی

نوع و آن دو را از منظر شمارد می بر «تقسیم»آراية بديعی نوعی از نیز بر اساس را 



 یرّجاناأل نالدّیوصف طاق بستان در شعر ناصح یباشناختیز لیتحل /202

پادشاهان  بر اين اعتقاد است که و (2/307)ر.ک: العباسی، د.ت:  کندجدا می انت از همدي

ها ؛ امّا ما عربنداهدنیا پرداختزندگانی آبادانی و تنها به  دين بودهبیمدتی براي ساسانی 

 :ايمهنمودمان را آباد ابتدا دينبا پذيرش دين مبین اسالم، 
 

هههسنا   ه ی هأه هـد من ـهسعم ـ ه م مه
 هه

هحااا  هـد یـناااةه  ماااـ ه هز ـناااُـه 
 هعااا ـه ااـهأ   هـدااا ی هسم نااـهنحاا ه  

ه 
همعلا  هدل ججاـ  هه منل اـهتاكمههد ه  

ه(31ن: )هما                       
ه  

دينی بی و ، براي مدتی دين و آيینی نداشتندکه حالیدردنیا را آباد کردند آنها »

دنیا براي و زرق و برق  و مذهب را آباد ساختیم  ولی ما در آغاز دين گناه بزرگی است.

 .«نبوديک از مردان ما فريبنده و دلربا  هیچ

در  ة وقت ايرانجامعو فرهنگی اعی اجتم ـ نابسامان سیاسی اوضاعبه سپس ارجانی، 

معشوق خويش ، موجودبغرنج زجار از وضعیت و ضمن انده گريزي ز سلجوقیان نیززمان 

معتقد است که  خواند وفرا می داريخويشتنسبک شاعران جاهلی، به به را  «امیمه»

 :دروغگويندنانجیب، فريبکار و مدعیان آبادانی دين و دنیا همه 
 

هساااااااـ   هه  ااااااا ه ن ماااااااـه اااااااـهزع عااااااا  هه قـ
 هه

ااب ُـه  ه ااذ  ههأم اا  عههیااـه  اا مه ه صل
ااب ههـد  طاا عههدنااـهی لن اايهز اا  ههس اان  ه منج 

 هه
هنعج اابهـد   ااـن هه ااذـهعناايه اايه مااـ 

ه(31)همان:                           
  

، اي امیمه! بايد ايناي دين و دنیا وجود ندارد، بنابراي بردر اين زمانه آبادکننده»

در میان زمان با ما مهربان باشد، با اين حال ا روزگار يکچه بس صبر پیشه کرد.

 .«وجود ندارد ايزادهنجیب ، شريف وي اين زمانههاانسان

ی يهامجسمهشاعر شده، ي خاطر تسال ةچیزي که ماي ،در اين گیرودار عاطفی

ند و اهمواره در برابر ديدگان حاضرهستند که  طاق بستان ازبا قامتی افراشته  جانبی

 آزار دارند:رخالف مردمان زمانة شاعر، طبیعتی بیب

اااا   هه اااا هنعحاااا  ههآنع اااانيه  ههه ـتااااف ههـدصل
 هه

هیع  ااااابهدااااا  هـألعصاااااـ هسااااا ه مشااااا   ه 
هدل  ااانهسااا  عههأه هطعبل اااُـههـألق هسعااا ی مه 

 
ااانهـ ااا    ههعشمااا ل  ه  هیعط ااابهأقـههیم اع

ه(31)همــان:                              
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جانی که در هاي بیمجسمهرا با خود مأنوس ساخت، هايی ايستاده متراشیدهسنگ»

آزار دارند و ها طبیعتی بیاين مجسمه .شوندناپديد نمیبرابر ديدگان بیننده ايستاده و 

 .«د، وجود نداردنترسبراي جوانمرد هیچ زندگی خوشی در کنار کسی که از آزار او می

 تا جايی که شاعر با به ،وجود دارد اصلیه مرشحهاستعارة مکنیه در ابیات فوق، 

براي « آزار بودنبی»نیز و « ايستاده در برابر ديدگان»هاي انسانی عاريت گرفتن صفت

که آزار تشبیه نموده بیمقیم و هايی را به انسان ، آنهاطاق بستانايوان هاي نگارهسنگ

 .(2/154 :2003، )ر.ک: السبکی بخش استسکونت در کنار آنان هیچ ترسی ندارد و لذت

هاي مردم زمانة خود با مجسمه ةدر مقام مقايسطور تلويحی و ضمنی، بههمو،  

 ،آنان نیز همانند اين تصاوير سنگی و بر اين اعتقاد است کهسنگی طاق بستان برآمده 

 کسباز که  چرا که ،اندتبديل شدهبه سنگ که  نداجانقلب و بیبی جسمیتنها 

انواع  الهیند و عذاب داين، به عذاب الهی دچار شبنابرردند؛ شانه خالی کها بزرگواري

  مختلفی دارد:

ههجال اااااا  ههأیضااااااُـههـد صاااااا  هه ااااااذـهأعناااااـ مهه 
 هه

هالاااااااا  ه ااااااااـد   ههج اااااااا  ُـههتم یااااااااك 
جع ـ ه م   ـ ه ا   هههأصابحـ هح  ه ـ ع حل

 
هبمااا   هـد  شاااـ مهه هـدم اااـديهسمصاااـةعه 

ه(31)همان:                               
قلب را به تو هايی بیهايی هستند که جسمصخره هماننداين روزگار  فرزندان»  

اند، آنگاه که از کسب آنان مسخ هويت شده و به سنگ تبديل شدهدهند. نشان می

 .«ها سرپیچی کردند. و عذاب الهی انواعی داردبزرگواري

 و فاقد درک و شعور سختهايی صخرهنیز به  روزگار خويش راهاي انسانشاعر، 

همو،  .ندارند طاق بستانجان هاي بیکه هیچ تفاوتی با نگاره تشبیه کرده است انسانی

و  کندبه سنگ و سیل تشبیه میروزگار خود، بار ديگر، آنان را مردم نکوهش مقام در 

 دراّما  ؛اندتحرّکبی ، وسختسنگی سانِ بهدر انجام کار خیر اين مردم که  معتقد است

 کنند:شتاب می هاآن بدي سويبهکه اند ند سیلی خروشانهمانها انجام بدي
 

  إن   ههصع ل ُـههـد    هه يهممل شـ ه إن

 

  م  بهأ ـ عهه نه ع ف ههـدا جهه دن 

 (31)همان:                           
 

 ی خروشانهمانند سیل بدي سويبهاما  ؛مثابه سنگ جامد هستندبه ،رسانیدر خیر»

 «.شوندسرريز و سرازير می
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که مرگ  شودظاهر میگري زاهد بائیه، در مقام نصیحت قصیدة، در پايان اين ارّجانی

 و ترک گناهان داريرا به دين هاانسان همةلذا دانسته و چیز را پايان محتوم همه 

 :نمايددعوت می

ه ممع  ااااف ههه  اااا لل  هاع هأ اااا ع مهسناااا هـد شااااف 
ههه

بعااانهـد عناااـ هیعاااؤ  هه   اااف ه دااانهسمشل ه م
ااااااااااا ُـهأاااااااااااا  هـمعهمل  اااااااااااـُه اااااااااااـهأااااااااااااـمعه م م 

 
ه ه   هسل اا هقمناا  دعااه عاا   ه هتم ل عاابل

ه(31)همان:                          
ها انسان همة بداند است که شخص بازيگري ،از نظر خردرين فرد تخوشبخت» 

تا زمانی که  کسی است که( ترين)نیز خوشبختو  .گردندباز میبه سوي آخرت نابودشدنی و 

او نوشته  ايبرو هیچ گناهی  اقامت گزيدهگناه و پاک بی ،کندزندگی میين دنیا در ا

 «.نشود

 همةبازگشت ، طاق بستانگردد که شاعر ضمن تأسی از بقاياي سنگی مالحظه می

تا هنگام در اين دنیا  گناهیبی در ی راخوشبختو  دانستهبه جهان آخرت  را هاانسان

 نمايد.ان خود را به پاکی در اين دنیا تشويق میاين، مخاطبداند؛ بنابرمرگ می
 

 نتیجه. 5

مانده از آثار شاهان هاي برجاينگارهدر توصیف سنگ ارّجانی قصیدةی ختزيباشناتحلیل 

 هاينگارهسنگ توصیف و هاشخصیّتاين فراخوانی  در ،دورة ساسانی نشان داد که وي

، استعاره، کنايه، تشبیه نظیر ،نبازناسی شيبايیز عناصرايوان طاق بستان، با الهام از 

 عناصرهاي طبیعی و منظره و ...، ، مراعات نظیر، جمع و تقسیم، استفهامتشخیص

است که گويی اين  نمودهتجسّم  اي براي مخاطبگونهجان موجود در آن را بهبی

و  یاندر ب همو، کنند.هاي سنگی، جان دارند و هنوز زندگی میها در قالب صورتمنظره

به  و بديعی از غالب صنايع بیانی ايران دورة ساسانی، یتاريخهاي هنري و ارزشمعرفی 

هاي ايوان نگارهی موجود در سنگهاي تاريخواقعیتبهره برده، و زيبا و غريب  شکلی

از طريق آنیمیزم شاعر  هاي. تصويرپردازياسته کردبیان  زيباترين وجهبستان را بهطاق

در  ويهاي غالب و اساسی شعر جان طبیعت ويژگیهاي بیبه پديدهبخشی يا جان

ها و عناصر پرکاربردترين ابزار نیز از صنعت تشبیهتوصیف اين ايوان باستانی است. 

که شاعر در صدد است تا  در خلق تصاوير هنري موجود در شعر اوست؛ چرا بالغت

براي مختلف، تشابیه  واقعیت و حقیقت موجود در ايوان طاق بستان را از طريق

خدمت به براي شاعروسعت خیال ملموس و نزديک به واقع نشان دهد. خوانندگان آن، 



 205/ 1397 یز و زمستانپای ،2 شمارة ،10 سال عربی، ادب

 
 

 بهموجود هاي نگارهتصويرکشیدن سنگ، در جهت بهبیانی و بديعی ترفندهايگرفتن 

 اي تازه، به اشیاء و امور نگريسته است.اي است که در هر مرتبه، از زاويهاندازه

در  ايوان مدائن وصفدر  ،بحتري متأثّر ازغالبًا  ،قصیدة بائیهاين ودن در سر ،شاعر

ساسانی  شاهان رفتةاز بین مظاهر تمدنِشگفتی از او به بیان  همانندو  قرار گرفته بغداد

 از غالباً متأثّر نیز خسروپرويز ، اسب«شبديز»توصیف  در ارّجانی. پرداخته است

 دورةشاعر انجیب روزگار خود همانند شنفري و در توصیف مردمان نالقیس، امرئ

هاي سنگی طاق بستان را بر و ماندن در کنار مجسمه ارّجانی اقامت است.جاهلی 

اجتماع بشري زمان سلجوقیان برتري داده و آنها را موجبات آرامش و تسلّاي خاطر خود 

 کند.از مردمان نانجیب و رياکار روزگار خويش معرفی می

بر اين نکته داللت دارد که شاعر آگاهی بسیاري  طاق بستانی از ايوان جانارّ فیوصت

ها نوشتهدر میان اين سنگداشته است. ويژه دورة ساسانی بهاز فرهنگ و تمدن ايرانی 

به چشم  اهمیت موسیقی در آن زمان نیزآيین و  اطالعات ارزشمندي از پوشش،

به شاهان شاعر خروج به فخر و افتخار  هايی ازرگه هاي ارجانی گاهاًدر وصف .خوردمی

  .شودويژه از منظر دنیاگريزي و دينداري ديده میعرب در مقابل عجم به
 

 نوشتپی

 .کرمانشاهان که منظور همان کرمانشاه امروزي است .1
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