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 پيشگفتار. 1
های نقد ادبی در پی سنجش و بررسی تعامل میان آثار، شاخه ادبیّات تطبیقی به عنوان یکی از 

های مختلف است. این شاخه های ادبی ملل و زبانها وحّتی شخصیّتها، دورههای ادبی، سبکگونه

های تأثیر و دارای دو مکتب اصلی فرانسوی و امریکایی است. مکتب فرانسوی با بررسی جنبه ،ادبی

های دیگر بر مبنای مطالعات تاریخی و اختالف زبان، پی به پیوند و ا ملّتتأثر در ادبیّات یک ملّت ب

تر، تنها با برد؛ این در حالی است که مکتب آمریکایی در سطحی وسیعها با یکدیگر میتالقی آن

مالک قرار دادن تشابه و همانندی دو اثر ادبی و بدون در نظر گرفتن تأثیر وتأثر، ارتباطات تاریخی و 

پردازد. در این مکتب ادبیّت یک اثر ادبی مرکز توجّه است، منظور ف زبان، به بررسی و تطبیق میاختال

سازد، لذا در بررسی و تطبیق هایی که یک اثر را به اثر ادبی تبدیل میاز ادبّیت، یعنی تمام آن ویژگی

أثیر و تأثّر)نک: سیدی، ت ةآثار ادبی باید به میزان ادبیّت آن توّجه داشت، نه روابط تاریخی و رابط

(. پیوند تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو ملّت ایران و عرب پیوسته زمینه ساز تطبیق و 12: 1931

ها و آثار ادبی ایشان بوده است. از جمله مباحث قابل بررسی در این مجال که کمتر بررسی شخصیّت

دارای دو   مبحثی است، حم تصاویرتزا. است« تزاحم تصاویر»مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته 

ها از جا که حجم ایماژتا آن» را و ناهمگونی تصاویر فزونى بدین معنی که مفهوم تقریباً متفاوت؛

تزاحم ( 629: 1919)زرقانی، « تر رود و در رسانایی معنای شعر اشکاالتی پدید آوردت شعر فراظرفیّ

شاعران جمود نسبی شعر و تقلیدگرایی  ل تأثیر گذار درعوام جمله ازتزاحم تصاویر  .خوانندمی تصاویر

اواخر قرن چهارم و پنجم به شمار می رود. منوچهری دامغانی در ادب فارسی و ابن خفاجه اندلسی در 

های مختلف تزاحم تصاویر حاوی گونه ،بوده و شعر ایشانسرآمدان شعر وصف  از جمله ادب عربی

با توجّه به  ی هنر تصویرگری شاعریست.شعری برای تجلّ ترین غرضوصف مناسبباشد؛ زیرا می

های انجام شده در تعامل و پیوند فرهنگی، تاریخی، ادبی، دینی و... میان دو ملّت ایران و عرب پژوهش

گونه تأثیر و جا که هیچامّا از آن ؛تواند با مکتب فرانسوی غریبه باشدادبیات این دو تمدّن نمی ةحوز

لذا مکتب امریکایی را مبنای تطبیق و بررسی  ؛طی میان دو شاعر مذبور یافت نشده استتأثّر یا ارتبا

خود قرار داده و فارغ از هرگونه تأثیر یا ارتباطی، تنها به بررسی وجوه اشتراک این دو خواهیم 

 پرداخت.
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 پيشينة تحقيق. 1-1

چهری شعر منو تصاویر موجود دراست؛ اغلب پیرامون بررسی  که در این حوزه انجام گرفته هایتالش 

رب انجام ـارس و عـف نعرااتصویرگری ایشان با هم یا با دیگر ش ةز تطبیق شیوـاجه و نیـو ابن خف

 اجه اندلسی از علیـبررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خف» :اند. از جملة این مواردگرفته

هایی است که ای و تحلیل و مقارنه توصیفهــبررسی مقایسکه موضوع اصلی آن  (1912)« نیاباقر طاهری

مقایسه تطبیقی » اند.های مختلف طبیعت در دیوان اشعار خود به نمایش گذاشتهاین دو شاعر از جلوه

ررسی و ـن بـمکه در آن ض (1911)« وصف طبیعت در دیوان صنوبری و منوچهری دامغانی از هدی مهربان

دو شاعر، تأثیر ادبیات عربی به طور عام و صنوبری به طور  طبیعت در شعر هرهای توصیف مقایسه جلوه

 خاصّ در دیوان منوچهری بررسی شده است.

 پژوهشروش . 1-1
ای خانهناد به منابع کتابتحلیلی، و با استشهاد به دیوان هر دو شاعر و نیز است –روش پژوهش توصیفی

و در ادامه دالیل و « تزاحم تصاویر»فی پس توضیح و معرّخواهد بود. ابتدا مختصری از زندگی ایشان، س

های آن ارائه خواهد شد. پرسش این نوشتار چنین خواهد بود که چه عواملی، موجب ظهور پدیدة نمونه

های تزاحم ؟ و نیز ارزیابی میزان تقارن و تفاوت گونهاست گرا بودهدو شاعر وصفتزاحم در شعر این

سش دیگر پژوهش خواهد بود. فرضیة پژوهش نیز بر این نکته استوار است که تصاویر در شعر ایشان پر

تصویرگرایی شاعران، زندگی در طبیعت زیبا و سرسبز ونیز تأثیر پذیری از  :عوامل مختلفی همچون

تقارب  ،از سوی دیگر .زندگی درباری از جمله مهمترین عوامل تزاحم تصاویر در شعر ایشان است

های مشابهت و گاه اشتراک میان جنبه ،یز تعامل دیرینة ادبیّات فارسی و عربیزمانی دو شاعر و ن

 مختلف شکل و مضمون شعری ایشان را ناگزیر کرده است.

 منوچهریمختصری از زندگی  .1-3
و  ابونجم احمد ابن قوص بن احمد منوچهری دامغانی از بزرگان خوش قریحه و شیرین زبان فارسی

قرن پنجم هجری است. والدت او را اواخر قرن چهارم یا  اوّل ةایران در نیم لاوّاز جمله شعرای طراز 

 اند. های نخستین قرن پنجم دانستهسال

 توان به سه مرحله تقسیم نمود؛سرگذشت منوچهری را از نظر موقعیت و مکان زندگی وی می

بوط به بیابان و دشت و مطابق شواهد تاریخی در دامغان سپری شده است و توصیفات مر ،نخست ةمرحل

نسبت وی به دامغان محل »های این مرحله از زندگی وی دانست. توان مربوط به تجربهخورشید را می
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ت ای برای دقّتردید نیست... و تأثیر این محیط، عشق به طبیعت را به او القاء کرد. عشق به طبیعت انگیزه

آشنایی با طبیعت آفریده است تنها محصول یک ی هایی که او در این مرحلهدر بیایان است. تصویر

های ر، مایههای مکرّر و تداعیهای مکرّتت حسی متمادی، مستمر در زوایای طبیعت است. دقّدقّ

م جوانی دوّ ةهایی را تشکیل می دهد که میراث این دوره از زندگی اوست... مرحلتصویر ةاصلی زنجیر

سپری شد. دوران سوم زندگی منوچهری با ورودش به دربار او در شمال ایران و در کنار دریای خزر 

زیرا  ؛ی در حیات هنری و شعری  او داشتگردد. این مرحله نیز تأثیر بسیار مهمّغزنویان آغاز می

ها برای شاعر جوان مغتنم های انتقادی آنآشنایی با شاعران خراسان و دربار غزنه و آگاهی از دیدگاه

 (.213: 9، ج1911)صفا، «اندهـ ق نوشته 492وفات وی را سال » (.21-29: 1916)نک: امامی، «بود

 خفاجه ابنمختصری از زندگی . 1-4

از توابع « شُقر»ی جزیرهدر اندلسی ابواسحاق ابراهیم بن ابی الفتح بن عبد اهلل بن خفاجه هواری »

)ابن خلکان، دت:  «گذشتهـ در 299هـ بدنیا آمده و در سال  421بلنسیه واقع در شرق اندلس در سال 

ملوک الطوائف و مرابطین  ةزیرا دور ؛ابن خفاجه شاعری مخضرم است» (.21 :1،ج1313؛ زرکلی، 14

 (.211: 1332)الخفاجی، «را درک کرده و در ادب این دوره جایگاهی بس رفیع احراز نموده است

ی، شریف رضی و مهیار متنبّ اسلوب او متأثر از اسلوب شاعران بزرگ مشرق زمین از جمله ابن رومی،»

 (.444: 1326)ضیف،  «دیلمی است

ترین صف از مهمو ،در موضوعات گوناگون مدح، رثا، عتاب و... شعر سرود، اما از میان ابواب شعر

ت نظر نیروی خیال و دقّ »رود. اش به شمار میتمام اغراض شعری ةخمیر مایو های نبوغ شاعری ویژگی

ها و مناظر طبیعی بپردازد، به طوری که اغلب اشعار وی در وصف لب پدیدهاو سبب شده به توصیف اغ

حتی در دیگر  بزرگ ترین شاعر طبیعت در اندلس و و «پرچم دار شعر وصف»ت است و وی را طبیع

 (.19: 1313)الرکابی،  «اندسرزمین های اسالمی دانسته

 سبب ظهور فنون جدیدی در ،پرداختها و مظاهر طبیعت میانبوه قصایدی که به وصف پدیده

لسی شد. نوریّات )اشعاری در وصف گل(، روضیّات )اشعاری در حوزه وصف طبیعت در شعر اند

ی مواردی است که در شعر انگیز( و ربیعیات )اشعاری در وصف بهار( از جملهها و مناظر دلوصف باغ

وی شاعران اندلس مورد توّجه قرار ادبی نوین و ممتازی بدل شده و از س ةگون اندلس و مشرق زمین به

های طبیعی و خرّم آن را عامل طبیعت زیبای اندلس و انبوهی چشم انداز اگر گرفته و رواج پیدا کرد.

ها این پدیده همین عوامل سبب شده تا ابن خفاجه هرکدام ازهای شعری بدانیم، این نوع قالب پیدایش
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گونه یکی و این هایی از مناظر طبیعت ترسیم کندوود تابلرا به طور مستقل توصیف نموده و در اشعار خ

 خفاجه استقالل فنون وصف طبیعت نام بگیرد.های شعر ابناز مهمترین ویژگی

 . پردازش تحليلی موضوع1
 تزاحم تصویری. 1-1

)دهخدا،  «انبوهی نمودن قوم بر چیزی و گرد آوردن انبوهی کردن،»به معنای  ؛تزاحم در لغت

: 1، ج1911)معین، «یک جا، به یک دیگر زحمت دادن گرد آمدن مردم در» و (6111 :2، ج1911

دی است که برقراری به معنای آوردن تصویرهای انتزاعی متعدّ ؛است. اما در اصطالح ادبی (1116

برد. ارتباط را برای مخاطب دشوارساخته وکانون تصویرها را برای مخاطب در هاله ای از ابهام فرو می

بیند ساختار شعر است. مسأله اموشی و مبهم بودن کانون تصاویر، نخستین چیزی که آسیب میبا فر

تزاحم تصویر را کمتر کسی از قدما مورد نظر قرار داده است. زرقانی تزاحم تصویر را این گونه تعریف 

جا که در نتر رود تا آهای شعر از ظرفیت شعر فراتزاحم تصویری یعنی این که حجم ایماژ: »کندمی

 – هانظریه همة با مطابق نه و همیشه نه –رسانایی معنایی شعر اشکاالتی پدید آورد. شعر موفق، معموالً 

 پرواز مانع باشد، داشته کاستی که بال دو این از کدام هر. هنری هایتکنیک+  رسانایی دارد؛ بال دو

خر قرن چهارم و پنجم با ظهور خود این خصوصیت در شعر عرب در اوا (.629: 1919) «شوندمی شعر

در  اثر تمایل شاعران به تقلید و عدم وجود حس نوگرایی در ایشان  شعر نسبی  سبب جمود و انحطاط

بی توجهی شاعران اواخر قرن پنجم و آغاز قرن ششم کار را به جایی »گردیده است. در شعر فارسی نیز 

آورد. مثاَل های شعری این دوره به وجود میوصفها نوعی تضاد در کشاند که این تزاحم تصویرمی

که خود بداند یا بدون گوید، بی آندر همان لحظه که شاعر از تاریکی دلگیر و سیاه شب سخن می

طبعاً با سیاهی  هیچ گونه التفات و تذکری از شفق سرخ در افق که نشانه غروب یا سپیده دم است و

شاعر  ،یا گاه در یک بیت (.132: 1966)کدکنی،  «گویدیوصف شده در تصویر قبلی متضاد ـ سخن م

در هر حال این  ها آگاه باشد.که خود از عدم تناسب آنبی آن ،گویداز دو زمان دور از هم سخن می

 خود نشان دهنده وجود تزاحم در شعر شاعران این دوره است. 

 ةتجرب، شانبودن معانی و بکر گیری از طبیعتشاعران به دلیل بهره ،شعر فارسی ةیاوّلدر قرون 

این  ة؛گرفتند و چون نظام طبیعت هماهنگ استکار میشعری خود را در قلمرو طبیعت و زندگی به

های بعد به پیروی از این ا شاعران دورهامّ ؛شدتصاویر ناخودآگاه هماهنگ بر قلمشان تراوش می
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رند و ـیگاعران قبلی میـشة ت و زنجیرکلماة شعری خود را با افراط بیشتر از حوز ةشاعران، تجرب

 انجامد. تصاویر می نظمی و پریشانیحاصل این کار به بی

 ةدر شعر شاعران نیم»گاه میان چند تصویر متفاوت و گاه میان تصویر با موضوع است.  ،ناهماهنگی

واخر قرن ا در ابخصوص تا آخر قرن چهارم هماهنگی میان تصاویر وجود دارد؛ امّ قرن پنجم و اوّل

لغت آن هم لغتی گنگ که در دست  ةی، هر نوع تصویری به گونپنجم در شعر شاعرانی مانند معزّ

ی از نقش تصویر ابداعی و آید؛ یعنی شاعرانی مانند معزّمردی یاوه گوی قرار داشته باشد، در می

 (113)همان:  «آگاهی ندارد -به اصطالح ناقدان معاصر نیمه مرده -تصویر رایج 

لین بار استفاده عران اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم تمام تشبیهات وتصویرها را برای اوّشا

تشان بر این است که میان تمام همّ پس از ایشان  ا شاعرانامّ ؛اق خودشان استاند وحاصل ذهن خلّکرده

ل برقرار کنند. در تصویرها و عناصر شعر قدما ارتباط منطقی یا نوعی نظم عقالنی گاه همراه با استدال

کنند که این بندی صور خیال پیشینیان خود میآنان تمام کوشش خود را صرف تنظیم و دسته ،نتیجه

ها به ندرت به یک شود. این گونه است که در دیوان آنسبب تزاحم تصاویر می ،بندیدسته تنظیم و

 ،ارتباط ذهنی برقرار کرده باشد لین بار شاعر میان عناصر آنیعنی تصویری که برای اوّ تصویر مادر،

 خوریم.برمی

این  ،شودچیزی که در آثار هنری کاذب یا ناقص موجب اکراه ما می»گوید: باره میکروچه در این

بلکه گویی  ؛شویم که هماهنگی نیافته استم چندین حالت روحی مختلف روبرو میداست که با تصا

این  ةاند. سازندهنجار متظاهر شدهیا به هم در آمیخته یا با روش نااند طبقه طبقه روی هم قرار گرفته

ولی برای این منظور از یک  ؛دهندشخصی خود یک وحدت ظاهری به آنها می ةآثار به صرف اراد

راتی ها یک رشته تصوّکنند. اینطرح یا یک معنی مجرد یا از هیجان احساسات غیر هنری استفاده می

فهمیم که اشتباه د، میــا بعـامّ ؛دـرسنل ذی قیمت به نظر میاوّ ةها در وهلهستند که یک یک آن

یک حالت  ةها زاییدبینیم که آنزیرا نمی ؛گیریممی ها حالت دفاعی به خودایم و در برابر آنکرده

 راتی هستند که یکی بعد از دیگری وبلکه تصوّ  ،کی باشندیک محرّ ةیا نتیج« طرح»روحی یا اثر یک 

ها از آن -خیزدیعنی آن ندایی که از دل بر می -آنکه آن آهنگ درست شوند بیمه با هم ظاهر میه

 (11: 1911) «شنیده شود
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 انواع تزاحم تصویری. 1-1
 مورد نظر، برای درک کامل و همه نعراابالغت و بررسی شعر ش هایباپس از واکاوی درکت

را به دو دسته تقسیم نموده و هر قسمت به همراه  موضوع مورد بحث، مفهوم تزاحم تصاویر ةجانب

 عوامل ایجاد کننده و شواهد شعری آن در ادامه خواهد آمد: 

 تزاحم تصویر با تصویر . 1-1-1

متن تزریق کندکه به ابهام و گنگی  ةقدر تصویر در قالب تشبیه و استعاره به پیکرآن،هرگاه شاعر 

آید. این امر به چند دلیل در موجود در متن تزاحم بوجود می متن بیانجامد در این حالت میان تصاویر

 اشعار شاعران مورد نظر پدید آمده است:

 ضعف محور عمودی قصيده. 1-1-1-1

 پارسی زبان عمودی خیال شاعران ت محورای است که سبب محدودیّساختار قالب قصیده به گونه

ت محور ان باز نگذاشته و همین محدودیّل ایشای برای تخیّگشته است به نحوی که مجال گسترده

عمودی سبب شده است که شاعران برای جبران آن به گسترش محور افقی شعر متمایل شوند. این امر 

که شاعر برای تکمیل قصیده از توصیف اطالل و در ادبیات عرب نیز بر همین منوال است؛ یعنی این

البته عامل »به غرض اصلی قصیده برسد. گذرد تا دمن تا توصیف مرکب و وصف معشوق و... می

زیرا شعر از آنجا که در خدمت دربارها بوده و دربارها جز مدح  ؛اجتماعی آن را نیز نباید فراموش کرد

الت شاعر محدود و یک نواخت بوده اندیشه و تأمّ  ةخواستند، حوزگری از شاعران چیزی نمیو ستایش

 (111: 1966)کدکنی،  «دشوشاهده نمیاست و هیچ گونه وحدت روحی در آن آثار م

فکری و چارچوب مشخصی برای  ةکندکه شاعران زمینایجاب می، ت ساختار قصیدهمحدودیّ

شعر خود را با وصف طبیعت و زیبایی معشوق آغاز  ،شاعران بیشتر :سرایش شعر داشته باشند. برای مثال

 ه و هدف برای سرایش قصیده است،، رثا یا هر غرض اصلی دیگری که انگیزکنند، سپس به مدحمی

فکری و طرح  ةت و تنگنای زمینکه سخنشان از ابتذال دور بماند، محدودیّپردازند. شاعران برای اینمی

محور افقی  ةبا تنوع و ابداعی که در زمین -که باعث شده محور عمودی شعر تکراری جلوه کند-را 

قصاید شاعران مورد نظر دچار این پریشانی در  بیشتر ،جهکنند. در نتیجبران می ،اندخیال به وجود آورده

از  ؛دهداند. منوچهری با تمام قدرت و ابداعی که در جهت افقی خیال از خود نشان میشدهتوصیف 

شود، حتی اگر از نظر ترکیب هیچ گونه تازگی و ابداعی در شعرش دیده نمی ،نظر محور عمودی شعر

ها و ساختار قافیه ةبررسی قرار گیرد، تصویرهای شعری او را جز زنجیرو هماهنگی و اجزای خیال مورد 
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چند  ةدهد و او مجبور است که در یک قصیدهیچ چیز دیگری به یکدیگر پیوند نمی ،عمومی قصیده

ازکوه و  ؛های زمان غروب و شب، نیمه شب و طلوع بگذرد و از همه جوانب طبیعتبیتی از تمام لحظه

جانوران اهلی و وحشی تصویرهایی بسازد، تا ساختمان قصیده را  ةگوید و از همدشت و صحرا سخن ب

محور عمودی برای او مطرح نبوده  ،وصف برای وصف است ،شعر منوچهری از آنجا که کامل کند.

های گریتمرکز ابداع متوالی است. علت این امر شاید محور افقی در شعر منوچهری، فشرده و»است. 

ا از نظر دور نداریم که تراکم تصویرهای افقی به جهت کثرت صویرهای تازه باشد، امّشاعر بر خلق ت

از قصایدی است که  پر ،سراسر دیوان منوچهری(. 61: 1،ج 1911)براهنی، «تواند باشدمنابع الهام نیز می

 ای با مطلع:در محور عمودی ضعف دارند. برای مثال قصیده

 د وقت بهار است و وقت ورد و مور
                     

 گیتی آراسته چون خلد مخلد 
 

 (16: 1941)منوچهری،  

اند، امّا شکی اگرچه این قصیده را در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی معرفی کرده

ای برای فضاسازی بوده و مدح بوده و مقدمّة توصیفی وی تنها پیش زمینه ،نیست که غرض اصلی شاعر

این بخش توصیفی یا تغزّلی شامل پانزده بیت است که   .ایان تازی خود آورده استآن را به عادت همت

تقریباً هر بیت را به وصف یکی از عناصر طبیعت اختصاص داده است، از نرگس و الله و سوسن و 

 دهد.بنفشه گرفته تا بلبل و مرغ وکبک، داد سخن می

 یا قصیدة:

     که باغ و راغ و کوه و دشت پر ماهست و پر شعری             تیریو چشم، آهو از سر ـرک آهـبزن ای ت       

 (191)همان:  

یابد، و این نیز  صرفًا به خاطر صنعت بیش از دو یا سه بیت ادامه نمی ،محور عمودی در این قصیده 

اتون، باغ را به مانند خیمه خاقان، راغ را خرگه خ ،جمع و تقسیم تحقّق پیدا کرده است. در بیت بعد

کوه را حجره قیصر و دشت را قبّة کسری دانسته است. و به همین منوال کلّ قصیده را به توصیف 

چند مشبه را پشت سر هم می آورد  ،اّولطبیعت به صورت صنعت جمع و تقسیم سروده است. در بیت 

 :کندها را به ترتیب ذکر میبهو در بیت بعد مشبه

 گیریگل زرد و گل خیری و بید و باد شب
   یکی چون دو رخ وامق، دوم چون دو لب عذرا  

                                     

 الذی اسریز فردوس آمدند امروز سبحان  
 سیم چون گیسوی مریم، چهارم چون دم عیسی
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 (191)همان: 

صرف ها دنبال کند تمام تالش خود را را در آن ة خاصّیمنوچهری بی آن که اندیشو بدین گونه 

 و رنگین نمودن سفرة توصیفات خود نموده است.یافتن تشبیهات 

چون های شعری جدید همهای بالغی در شعر دورة اندلس و نیز ظهور قالبفزونی تصاویر و آرایه

نورّیات و روضیّات موضوعی است که مورد بحث و بررسی بسیاری از پژوهشگران و ادباء قرار گرفته 

ن را  نتیجة سطحی نگری و تقلید شاعران اندلسی و برخی آن را نوعی ابراز است. از این رو؛ برخی آ

های زبانی، گسترش واژگان شعری و متمرکز کردن خالقیّت و ثمرة رویکرد جدید ایشان به ظرفیّت

 1های طبیعی دانستند. امیلیو گارسیا گومزهای جدید برای توصیف پدیدهتخیّل برای جستجوی شیوه

-شاعران[به جز استثنائاتی انگشت شمار، از نظر اندیشه  بسیار فقیر است... آنان  ]اندلس[شعر »گوید: می

در [توانستند هیچ تغییری جز های انعطاف ناپذیر بودند و نمیزندانی قالب –شان مانند همتایان شرقی ]

غی در معنا نوآوری های بالکوشیدند با بهره جستن از آرایهمعنا در شعر پدید آوردند. آنان می ]زمینه

ای را کنند. شاعران در این میان چنان راه مبالغه پیمودند که در نهایت اشعار عربی بسیار پر آرایه

های فوق، موضوعی خارج از چارچوب (. ردّ یا تأیید هر یک از نظریه22م: 1326مونس، «)آفریدند... 

بس که نمونة حاضر شاعران این دوره ی این اوراق است، پس ما را همین پژوهش و فراتر از حوصله

، با ذکر تصاویر و تشبیهات گوناگون به تقویت محور افقی خود در برخی از قصایداست که ابن خفاجه 

 :در محور عمودی شعر خویش فارغ است موجودست که از ضعف کالم پرداخته و این در حالی

  ىدَ الن   ََي ج   د  الَرع   ََتَزَ ر  َوا. 1
        الر َب  ونَ  م ت   ر   الَزه   َفَدن  رَ . 2
لَقنا ىادَ  تَ هَ  ز   ع  . 3  ه ز ة ِب 
        َكَريَعس   ف   دامَ  إ مام   َخي  . 4
 

َطَ  ود  َوَي   َريّ    حالر ي   ايَ ِب 
 احالب طَ  ونَ ب ط   ر  الَقط   َهمَ َوَدر  
جل ر   تالَ َوا خ    احم رَ  املَذاكي د  ِب 
دّ   َجدّ    احالبَ  َصدر   م لء   َوج 
 (11: 1411خفاجه، )ابن  

ادها را به جریان در ـرکب بـد و مـا می پیچانـرا در فض وی عطرـه بـکرعد بانگ برآورد حال آن. 1 :ترجمه)

 ةگسترهای درخشان بردرهم چونهای باران همقطره و نمود گون دینار را هاتپه گستره ها،شکوفه. 2آورد. می

سوار بر اسب  لرزاند وکه نیزه را میخرامید حال آنمی  - پادشاهمراد:  – سرفرازی شرافت و. 9 رودخانه گسترد.

 (ه است.چه در تالش در اوج قلّ اقبال و او بهترین پیشوا است که چه در بخت و. 4قوی بود.  پر نشاط و

                                                
1 . Emilio Garcia Gamez. 
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چنان نگیرد تا شادی خود را از این واقعه نشان دهد آتمام مظاهر زیبای طبیعت را به کار می شاعر

داند و با توصیفاتی چند از که بازگشت أبی امیه به این منصب را به واالیی و آشکاری برآمدن صبح می

خواهد بگوید های رنگارنگ گویی میرعد و برق و به دنبال آن ریزش باران الهی و روئیدن شکوفه

 .که با وجود او زمین و زمان را رحمت الهی در برخواهد گرفت
 گوید: ، آنجا که میاوست «نارالقری» ضعف محور عمودی در شعر ابن خفاجه قصیدهدیگر  ةنمون

 ر َداَءها الر يحَ  انَزَعت   ََح َراء  . 1
    ا،أن  هَ کَ ، فَ ب ت  هَ ذَ تَ ، ف َ َبت  قد ا ل   . 2

 

نا    َنك ب   الَسَماءَ  َوزاََحَت   َوه   ِب 
 َهب  تل   ا، لَ  رار هَ رّ  ش  ون  شَ ک  س  ل  

 
 

 (42)همان: 
هایش آسمان را فرا گرفته و فضا را آتشی سرخ گون که با باد شبانگاه درکشاکش بود و اوج شعله. 1 :ترجمه)

هایش گویی که نمود و ازشدت لهیب زبانهاش طالگون میهای برافروختهشعله. 2بر ستارگان تنگ کرده بود.

   (درحالت سکون بود.

وهی از تصاویر و تشبیهات را در قامت این قصیده انب ،وی خویشگهمتای فارسیبه مانند  شاعر

درخشش و جوشش آب  زند، وگنجانده است. از توصیف زاللی آب چشمه که گویی بر او لبخند می

های سر شود که شاعر آن را ترکیبی از طال و نقره بداند، سپس خیمه بر افراشتن در میان کوهسبب می

که با فرا رسیدن شب آتشی بر افروخته و سپس به نهایتاً این بر افالک کشیده و در دامن دشتی سرسبز و

ادعایی برای تبحّر و ، تواندبررسی این گونه قصاید به صورت تک بیت می .پردازدتوصیف آن می

مهارت باالی شاعر در تصویر پردازی باشد، امّا وقتی آغاز تا پایان قصیده را چیزی جز همین تصاویر و 

درنگ ضعف در محور عمودی قصیده و پوشالی بودن چارچوب بی ،دهدیاوصاف خیالی پوشش نم

 نمایاند.آن به آسانی رخ می

 اشرافيت  ةصبغ. 1-1-1-1

واره شعر فارسی از آغاز پیداش خود، از پشتیبانی دربارها برخوردار بود؛ لذا شاعران به چند دلیل هم»

که سخن گفتن فی برگزینند: نخست اینکوشیدند تصویرهای شعری خود را از عناصر زندگی اشرامی

داد و صور خیال ای میای و اسطورهاز چیزهایی که در دسترس تودة مردم نبود به شعر آنان جنبة افسانه

که ظاهراً در ضمیر شاعران چنین مترسّم کرد. نکتة دیگر اینآن را برای مردم تازه و دست  نیافتنی می

ارزشی ندارد و عناصر و اجزای آن، چنان پایدار نیست که الیق شده بوده است که زندگی مردم عادی 

 (.213-231: 1966)کدکنی،  «ثبت شدن در شعر باشد
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تصویر برای القاء  ،به طور اخص ،شاعر مورد بحثدو  و ،مابه طور ع ،شعر شاعران قرن پنجم در

ر سبب شده است که تزیینی شع ةکه این جنب آیدمعانی ذهنی نیست؛ بلکه نوعی تزیین به حساب می

 کوشش شاعران این دوره هر چه بیشتر به جمع آوری و در کنار هم چیدن تصویرها منجر شود و

 آزمندی بر تزیین شعر از این رهگذر، مسأله تزاحم در صور خیال را به وجودآورد.

ر ل دستگاه پادشاهی غزنه بدرآمیختنش با زندگی پر تجمّو  آشنایی منوچهری با شاعران خراسان

و اکوشش ،بعد از ورود شاعر به دربار غزنوی آفرینش هنری وی تأثیر بسیار گذاشت.و توصیفات 

همواره بر این قرار گرفت که برای هر عنصری از عناصر طبیعت، معادلی از زندگی اشرافی بیابد. و 

ت و گاه ین اسسیمین یا زرّ ،های منوچهریبهسپس آن را در توصیفات خود ذکرکند. بسیاری از مشبه

 مرواریدگون و شاهوار.

دانیم، بخشی از اشرافی دستگاه غزنه می ل ونمودهای زندگی پر تجمّاز چه ما بدون تردید آن»

های توانمند شعر منوچهری را تشکیل داده است . طبیعی است که شاعر مدیحه سرای درباری، سازه

دامن  الت غرق می بیند؛ همواره آستین را پر بیضه عنصر پندارد وکه خود را در این تجمّپس از آن

ها تصویر دیگر بیاورد مانند تشبیه هالل به دستاور نجن دو سر ده ر کند وبادام بن را پر لؤلؤ فاخر تصوّ

 (.26: 1961)امامی،  «ای از زر مغربی و امثال آنکرده باز

 که زرین قدحی در کف سیمین صنمی       چون
 

 ناان پرـــــراغی به میـــــده چــدرخشن یا 

 (1: 1941)منوچهری،  

 و:

ــ ــه س ــان کف ــه س ــرگس ب ــتترازو یمینن                                        یس

 

ــر چــون زرّ  ــه م یجعف ــانشب ــ ی  یدر افکن

 (123: همان) 

دگی اشرافی ــدر زن تنهاکند که این وسایل را تشبیه می یئگل نرگس را به اشیا ،اعر در این ابیاتش

طالیی که در کفه  ةتوان جست. یک بار به قدح زرین که در دستی سیمین باشد و بار دیگر به سکمی

دربار پادشاهان  در تنها آن را ةست که نمونترازویی سیمین نهاده باشند. توصیف بعدی توصیفی رؤیایی

برسر نهاده اند و روی هر طبق جامی های سیمین نرگس به حوریانی مشابه است که طبق دید.توان می

  اند.طالیی از زر ناب گذاشته
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در دربار یا زندگی در رفاه تأثیر پذیرفته و  از حضور به سان منوچهریابن خفاجه نیز  ،شکبی

ابن ابار است  ةگفت دالیل اثبات این ادعا؛ این جمله از توان مشاهده کرد.انعکاس آن را در شعر وی می

ی بوده که به  دربار تمیم بن معز بن بادیس، پنجمین امیر بنی زیری پناه نعرااه در شمار شابن خفاج» که

 .(22: 2، ج1369)ابن ابار،  «بردند

هایی از اشارات وی به زیور آالت و اسباب نمونهکاوش در اشعار ابن خفاجه ما را به  ؛به هر حال

تأثیر نبوده است . برای مثال شاعر در جایی بی  پدیدهاین  بروز که عوامل مذکور دررساند میعشرت 

  می گوید:

        الر َب  ونَ م ت   ر  الَزه   َفَدن  رَ 
 

 احالب طَ  ونَ ب ط   ر  الَقط   َوَدرَهمَ  
 

 (11: 1411)ابن خفاجه،                                                                                                             
فارخ  بستر های درخشان برهای باران همانند درهموقطره نمود گون دینار را هاتپه گستره ، هاشکوفهترجمه: )

 .(رودخانه گسترد

 گوید:ای دیگر که در آن به توصیف باغی سر سبز پرداخته میو یا در قصیده

ا ىدَ َوتَ ن                  الَصبا َمَهبّ   ف   ِب 

لذ   مثََرت  أَ  زَبَرَجَدة     َهبِب 
 

 (22همان: )                                                                                                         
های طالگون درختی که همچون یاقوتی سبز رنگ در گذر باد صبا ایستاده بود و نمناک شده نارنج وترجمه: )

 (داشت. بر شاخسار

نشان از آشنایی وی با هر دو طرف  ،ضح است که تشبیهات دقیق ابن خفاجه در ابیات مذکوروا پر

ها را به شاعر از این گونه موارد و نزدیکی ذهنی آن ةتوان استفادمی ؛لذابه دارد. مشبه تشبیه و مخصوصاً

 .ها  دانستاو دلیلی بر مقاربت واقعی و در دسترس قرار داشتن آن

 شاعران  راییتصویرگ .1-1-1-3

رود و به از جمله اصطالحات پرکاربرد در حوزه زیبایی شناسی و نقد ادبی به شمار می 1تصویر یا ایماژ

در  ایماژجهت ابهام و پیچیدگی خاص موجود در آن، تعاریف متعدّدی برای آن ذکر شده است. 

( معنا 112: 1911پور،)آریان «شبیه، کپی، مجسمه، هیئت، بازتاب، بینش، تصویر ذهنی و...»نامه به لغت

ایماژ تصویری »م(، شاعر انگلیسی گفته است: 1312 -1314) 2که سی دی لویسشده است، یا چنان

                                                
1 . Image 
2 . c.day lewis 
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چنین  ،(. در تعریف دیگر12-16: 1961)میرصادقی،  «سازداست که شاعر آن را به وسیلة کلمات می

اهت قابل رؤیتی که به وسیلة کلمه، ذهنی یا شب ،آثاری هستند 1صور خیال یا ایماژها»آمده است که 

شوند، تا تجربة حسی او به ذهن خواننده یا شنونده منتقل عبارت یا جملة نویسنده یا شاعر ساخته می

که این اختالف نظر در تعریف و ترجمة اصطالحی آن نکتة قابل توّجه این (113: 1911)صرفی،  «.شود

اند، برخی دیگر استفاده کرده« اژـایم»م بالغت، از واژة نیز جاری است. برخی از مترجمان و عالمان عل

را به عنوان « تصویر»( و در نهایت جمعی 11: 1966)کدکنی،  «خیال»چون شفیعی کدکنی معادل هم

 اند.  معادل و معنای دقیق آن برگزیده

زیبایی یی است که باید و تصاویر هافیوصتای از شاعر مورد نظر مجموعهدو شعر به هر تقدیر؛ 

طبیعت، شاعران قصد هنری  ةها را مرهون الهام از طبیعت بدانیم که در آن جز ترسیم دقیق چهرآن

 ةشود و گاه جنبگونه تصاویر طبیعت گاه به طور ترکیبی در ضمن قصاید ترسیم میاین»دیگری ندارند. 

شود، اما حرکت یده مید تروار اگرچه تنوّع کمهای قصهدر این وصف وار دارد وروایی و وصف قصه

 ه وصف طبیعتـور روایی بـه در آن به طـوچهری کـاید منـاست. برای مثال بعضی قص و حیات بیشتر

  (.913همان: «)های او جستجو کردطدقیق آن را باید در مسمّ ةپردازد و نمونمی

که در نهایت  شودد میمتعدّ های فراوان واستعاره کار گرفتن تشبیهات وه ها سبب باین توصیف

ای به گونهگاه سازی روند این تصویر کهنکتة جالب توجّه این شود.گاهی به تزاحم تصویر منجر می

بهترین تصویر شبیه ترین آن به »شود؛ زیرا پی جزء آرایه محسوب میدررود که توصیفات پیپیش می

)نک:  «اشی برخوردار شودتابلوی نقّ ت اجزایب باشد تا از شمولیّاشی است و لزوماً تصویر باید مرکّنقّ

جا ها و ترکیب تصاویر در این، در نتیجه به کار گرفتن تشبیهات و استعاره(141-141: 1912طاهری نیا، 

اعراب شعر را »بیش از آن که تزاحم تصاویر باشد به معنای هنر تلفیق تصاویر است. بنظر شوقی ضیف: 

دانستند تا شعر را به یک موضوع خاص اختصاص نمی ،خوانیمیانسانی م ةگونه که ما امروز تجرببدین

بی  ودند،ـکرده ب بسنده بلکه ایشان به همین اندازه که ابیات پیرامون معنی اصلی گردش کند، دهند،

آفرینند که ها یک اثر عاطفی میکه احساس کنند که آنآنکه خود را در آن متمرکز کنند، و بیآن

اندیشیدند و برای شاعر همین شعری نمی ةبه تجرب ی کامل نمودار شود...آنان هرگزاتجربه ةباید به گون

هایی گذرا گونه بیشتر شعرها خاطرهبدین ابیات خود پیرامون موضوع گردش کند و که با بسنده بود

                                                
1. images 
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  رسید و منشأ آن این است که شاعران در احساسات وشعری کامل نمی ةتجرب هستند که به حدّ

گذشته از وحدت موسیقی باید  که شعر، ه این نکته بودندتر متوجّکم شدند وی جزئی غرق میهااندیشه

 .(123: 1326)ضیف، «وحدت دیگری نیز داشته باشد

 بی ،گویند تصویر باید ارزش مستقل داشته باشدمنوچهری به شاعران ایماژیست شبیه است که می 

 ةتصویر در شعر منوچهری ارزش اصالی دارد و جنب» ای در ورای آن نهفته باشد.که رمز یا نکتهآن

که آورد نه اینکه تصویری در شعر آورده باشد میفقط به عنوان این القایی ندارد، یعنی شاعر تصویر را

 «شباهت به شاعران ایماژیست نیستانتقال اندیشه یا عاطفه کرده باشد و از این باب بی ةرا وسیل تصویر

 (. 111: 1912)طاهری نیا، 

رسد که دلیل این امر پیروی منوچهری از شاعران عرب باشد، چرا که فضای صحرا گونگی به نظر می

 این مطلع: ای بابرای مثال قصیده گنجاند.جاهلی  همه چیز را در خود می ةقصید
 دین کنیآن چرخ آسیاکه ستون زمرّ  ت،آسیاسنرگس به سان چرخ به شش پرّ

 (191: 1941)منوچهری،  

 ا:ی

 بــاران کــه چکــد از بــر اللــه ةرــــآن قط

ــد ــه خــردک بدمی ــداری تبخال   ســته پن

 

 گردد طرف الله از آن باران بـه نگـار    

ر ـــــــــرد عقیــق دو لــب دلبـــــــبرگ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارعیّ

 

 (91: همان)

ل خود حاصل تأمّ بکر و ،در اغلب موارد ؛این قصاید به کار برده است تشبیهاتی که منوچهری در

در یکی از این  ی به پیدا کردن تشبیهات مادر دارد.خاصّ ةعالق ،منوچهری ی طبیعت است.هاهدر پدید

هر بیت تشبیهی متفاوت  های گوناگون از نظر گذرانده وباران را از دیدگاه ةقصاید منوچهری بارها قطر

 ید شده است. این قصا جا که این تصویرگرایی منجر به ازدحام معانی درتا آن ؛باران است ةنو از قطر و

شاعرانی است که در تصویرگری و خیال پردازی که نشأت گرفته از طبیعت جمله از نیز ابن خفاجه 

از زیبایی محیط  ، سـرشارانشـوی که روح و ج وآوری زد.ـسرزمینش بود دست به تجدید و ن

فظی بنمایاند. های گوناگون زیبایی لبرآن شد تا این زیبایی معنوی را در جلوه ،اش شده بودزندگی

بدیع و مجاز و  ةها و مظاهر درخشان را برگرفت و آن را با آرایبدین ترتیب اسالیب زیبا و رنگ

شمار که نشان از توصیفات بی«شاعر طبیعت»تشبیهات بسیار آراست. در نتیجه؛ ابن خفاجه را با لقب 
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ابن خفاجه در تصویرگری  گنجاند. ،تصویرگراتوان در شمار شاعران وی از طبیعت اندلس دارد می

تقریباً هیچ  :توان گفتکه میفراوانی برده است به طوری ةویژه تشبیه، بهربه ،عناصر بیانی ةخود از هم

 .بیتی از اشعار او از این گونه تصاویر بیانی زیبا خالی نیست

 ای بارز از فن تصویرگری و وصفخود نمونه ،قصاید ابن خفاجه که هر یک ازرغم اینعلی

 های اومعروف وی در توصیف کوه باشدکه از بهترین سروده ةقصید ؛آنة اوست، امّا شاید بهترین نمون

رود. شاعر در این قصیده سعی کرده احساس درونی خود را از زبان طبیعت)کوه( بازگو می به شمار

 :مانند یک تابلوی نقاشی به نظر می رسد که تصویرگری او در این زمینهکند به طوری

    ابَ                    ِب                     اح  الذ ؤَ َع                َ  َ م                  أر   وَ . 1
َه                    ج  ک       لّ  وَ   ح  َع         يس       د  َمَه      ب  ال      ر  يَ . 2
 ر  الَف            ة  کأن                                 ه            َوق           ور  َعل            َ  َ . 3

             

 طَ               او ل  َأعنَ               اَن الس                ماء  ب  َ               ار    ي   

ملََناک                 ب     ش                هب  ي  َحم  لَ                ز  يَ                 وَ     ِب 
 الَعَواق              ب   کّ             ر  ف  فَ ي    ال  ي             َ            َواَل اَللَ 

 (31: 1411)ابن خفاجه،  

شد و حتی با و مانع وزش باد می .2سایید.و کوهی را دیدم که در بلندی بر آسمان شانه می. 1 ترجمه:)

که انسان گمان آن چنان صبورانه بر پشت بیابان ایستاده . 9شد.هایش مزاحم ستارگان آسمان میشانه

 (کند در تاریکی شب به عواقب کار خود می اندیشد.می

ابن خفاجه در این ابیات از تصاویر و تشبیهات بسیاری بهره جسته تا بتواند به  ،شودچنان که مالحظه می

  روح و حیات انسانی ببخشد که قدرت نطق و اندیشه و بیان دارد. ای بی جان،کوه به عنوان پدیده

 تصویر با موضوعتزاحم  .1-1-1 

 عدم آگاهی شاعر به موضوع وصف خود .1-1-1-1

 ،به عناصر وصف ویشود که بی توجهی در دیوان منوچهری به وفور دیده می اینگونه تصاویر

سبب ایجاد تزاحم در تصویر شده است و در نهایت گاهی به تضاد میان تصاویر منجر شده است. به 

 :عنوان  مثال

              خت و چناان  ا  بیابان چناان  ا

ــن             ــادش خــون همــی بفســرد در ت                 ز ب

 ها همچا   ایمی ز یخ گشته شم 

 بیاباانر همی بگداخت  با    اداد

           

 کاا و خااارا د اشااد هاای    اخاا  

 قاتــل کــه بــادش داشــت طبــع زهــر

ــا، ــق ه ــل طب ــن  مراج ــر زری ــر س  ب

 ش بیمااارس  اا تاا  گیتاای باشااد

 (61: 1941منوچهری، ) 
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خشکاند، بیابانی که انبوه یخ میدر بدن  راخون باد سردش توصیف بیابانی سرد است که  ،ابیات مذکور

چه دربارة بیابان در باور عام نقش آندر حالی که  فام برهم انباشته گشته استهای نقرهچون طبقهم

و بالفاصه پس از توصیف ر بیت دیگر دسوز عطش آن. عالوه بر این؛  است و بسته لهیب گرمای آن

ای شفاف و این خود نمونه کند.بیابان را در حال گداختن توصیف می نشسته بر دامان برفسوز سرما، 

 رسا از تزاحم حاصل از تضاد میان تصاویر است. 

ه کند کآمیزد و توصیف میچنان با هم در می های گوناگون طبیعت راپدیده شاعر زیر یا در قصیده

 :کندشعر را دچار تزاحم تصویر و پیچیدگی غرض اصلی  می

ــــر ــــتم ب ــــر                               نشس ــــه آل پیک  آن ناق

       بهــر جانــب از بــرف بــر کــوه صــدی               

ــم بکــردار ــدی ه ــی                ةج ــم رنگ      چش

ــوری                   ــرن ث ــان ق ــبحگاهی چن ــه ص م

 د یـــاقوت ســـرخشـــده  زهـــره ماننـــ

                              

ــع و  ــر او نط ــدم ب ــو و فکن ــلی دل  مص

 صـلی بـر کـوه و به هر گوشه از میغ،

ـــی ةســـها هـــم بکـــردار  چشـــم نمل

 مــه منکســف همچنــان ســم بغلــی

ــو ــتری همچ ــی شــده مش ــاده لعل  بیج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (141: 1941منوچهری، ) 

های آن را پوشانده و هوایش که برف کوه می بیند را تدارک سفر به بیابانی شتر،سوار بر  ،شاعر   .

که در کوچکی به مورچه تشبیه شده  - سها اما با این وجود ستارگانی چون جدی و نیز ابری است.

بالفاصله در بیت بعد از مه صبحگاهی سخن می گوید که . شوندنیز در این آسمان ابری دیده می -است

گویی شاعر  ؛کندمشتری را توصیف می در بیت دیگر درخشش بی نظیر زهره وو  ه را پوشاندهروی ما

        وصف کرده است. مه اندود راکند که تا کنون آسمان صبحگاهی فراموش می

شبی ظلمانی و ماجرای )سیر شبانه در پوستین(  «سری ف  َفرَوة  يَ »عنوان ای باابن خفاجه در قصیده -

وی در این قصیده تصاویر متضادی را به کار برده که  .کندود با یک گرگ را توصیف میرویارویی خ

 کرد: ها به عنوان تزاحم تصاویر در شعر وی تعبیرتوان از آنمی

ا                            َلمائ َه                    ف   م  ، ال َن                    ة  ازَ َف                   مَ  ف  .1
َ              تَ َتله              ب  ال ّ               عرَ .2                    ا         َه              کأن     ا، وَ ی ِب 

             

َ                        ك  فَ لَ                        الوَ  ،س                       رييَ    َدو ار   اِب 

 ار  نَ                ي ، د  ال                د جَ  يّ  فّ  َزن                َک                 ف  
 
 

 (111: 1411خفاجه،)ابن 

 . 2راه خود را در بیابانی تاریک می پیمود که هیچ سپهری در آسمان آن در گردش نبود. . 1 ترجمه:)



 111/ نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاویر در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی

 

 
 

                                        (یک سیاه زنگی. همچون دیناری در دست؛ بود ستاره شباهنگ درآسمان آن شب برافروخته

ست، اما بالفاصله در گوید که در آسمان آن هیچ ستاره ای نیدر این جا ابتدا از شبی سخن می شاعر

چون دیناری در دست یک کند که در آسمان تاریک بیابان همشباهنگ را توصیف می رةبیت بعد ستا

 گوید:زنگی می درخشد. در جایی دیگر از همین قصیده می

ِب      ا                 ح  ت ق     دَ   َلم     اَء، لَ   وت  ف  َ      عَ ف َ . 1
                 ال    د جَ  ل       م      َ ع  عَ خ لَ     ت  فرَفل     وَ . 2

             

 ر  ، انَ يو ََبس                                ت                             لَ إاّل ل م ق   

، أز  أن              ا، م               َلَ            ع ق            َدت    ار  رَ م 
 
 

 (111)همان:                                                                                                                
همچون شب  ،نبودکورسویی من هیچ  بیم و (گرگاو )در آن شب سیاه که جز برق نگاه  ترجمه:)

درخشش ستارگان همچون  خرامیدم وب میدر میان جامه سیاه ش. 2 نهادم.کوران بر زمین گام می

 (قیرگون بود. ةاین جام هایی بردکمه

کند که در آن شب ظلمانی جز برق چشمان عا میدر بیت نخست ادّ شود، شاعرهمانطورکه مالحظه می

لباس تشبیه  ةبه دکم دیگری نبود، حال آن که در بیت بعد ستارگان درخشان آن شب را گرگ هیچ نور

 کند.می

 های موضوعی و عاطفیعدم تناسب تصویر با زمينه. 1-1-1-1

بحث از ناهماهنگی تصویر با  در» ناهماهنگی گاه میان تصاویر و موضوع است. پیش از این گفته شد که

های موضوعی و تناسب نوع تصویر با زمینه تصویر، ةگذشته از تناسب عناصر سازند موضوع و عاطفه،

 (.233: 1914رنامداریان، )پو «عاطفی نیز قابل بحث است

وصف . امتزاج طبیعت با دیگر اغراض شعری است، اندلس ةهای وصف در دوراز جمله ویژگی 

هایی چون فراوانی کاربرد صور خیال، رمزگرایی، تشخیص، روی آوردن به امتزاج این دوره با ویژگی

ه شاعر تصویر را برای گادر این میان ها ممتاز است. وصف با دیگر اغراض شعری از سایر دوره

یعنی تضاد تصویر با موضوع  ؛برد که این خود یکی از موارد تزاحم تصاویرکار میموضوعی مخالف به

چون؛ باغ، جریان هایی از طبیعت هماندلسی در یکی از قصاید خود، جلوه ةبرای نمونه ابن خفاج است.

یایی است برای رثاء و مصیبت به کار برده رود، شاخه لرزان را که اغلب نشان از شادی، سرزندگی و پو

 است:

ض  ثن               اء                                و  رَ  كَ ن                د  م  لّ  انَ ک                  ف  .1
                            یدَ    الن      ص  ه      ّزة  ال  ص      لّ  َش        ل ک      .2

             

 اء  ل  َم       وَ د  َج        كَ ن        دّ  م  لّ  َخ       ک        ب   وَ  

 اء  ک              امل      ن              اء  و ر  َک             غ              ب  الب  
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 (16: 1411)ابن خفاجه، 

ای جویبار آبی )استعاره از ها جاری است و بر هر گونهسر زبان نام تو بر در هر انجمنی یاد و. 1) ترجمه:

لرزد و هر شخصی هم چون شاخه ای نرم و تازه در مصیبت تو می. 2اشک( در مصیبت تو روان است.

 (نالد.گرید ومیمی

با لحنی افسرده و کلمات نا  پردازد، توصیفات خود راجایی که به وصف بهار می منوچهری نیز در

 ناسب با فضای شاد و دل پذیر بهار بیان می کند:تم

                     رفــت ســرما و بهارآمــد چــون طاووســی

 چون نوحه گری فاخته، هر زمان نوحه کند

              

 به سوی روضه بـرون آمـده هـر محبوسـی 

 چون جاسوسی ر زمان کبک همی تازد،ه 

 (121: 1941منوچهری، )  

استفاده از  گری، محبوسی واستفاده ازکلماتی مانند نوحه، نوحه ؛شودآن گونه که مالحظه می

های کوتاه با اوزان شاد و طرب انگیز متناسب ن و مصّوتطنطبا اوزان سنگین و م -های بلند مصوِّت

شده  هم خوانی میان لحن و فضای  نوید بخش بهارخر هر مصراع سبب نادر آ «ی»مانند حرف  - است

 . است

 جهنتي. 3

توصیفات ناهمگون و متعدّد برگرفته از طبیعت در یک شعر ترین تعریف: نتیجة تزاحم تصاویر در ساده

. این پدیده در اشعار ابن خفاجه اندلسی و منوچهری دامغانی بعنوان نمایندگان شعر وصف در است

 ادبیّات عربی و فارسی به دو گونة زیر نمود یافت:

 تزاحم تصویر با موضوع -2  تصویر تزاحم تصویر با -1 

پژوهش در تاریخچة زندگانی این دو شاعر، همراه با بررسی و تحلیل بالغی آثار و عناصر موجود 

لول عوامل مشترکی در اشعار ایشان حاکی از آن است که بروز هریک از انواع تزاحم در شعر ایشان مد

 تندعبار  -یعنی تزاحم تصاویر با یکدیگر –تزاحم اوّلنوع  عوامل ایجاد کنندة است؛ بدین ترتیب که؛

، سپس نوع بودن شاعران و در نهایت تصویرگرا  اشرافیت ة، صبغقصیده محورعمودیدر ضعف : از

گاهی شاعر به موضوع عدم آچون: ناشی از عواملی هم -یعنی تزاحم تصویر با موضوع –دوّم آن

که شاعر . بدین ترتیب؛ اینهای موضوعی و عاطفی آنان استعدم تناسب تصویر با زمینهو  وصف خود

بخواهد ضعف موجود در محور عمودی قصیده را با توسّل به توصیفات و تصاویرِ مازاد بر ظرفیِّت 
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شاعر از زندگی درباری،  قالب شعری جبران کند، تأثیر پذیری فکری، ادبی، و درکّل فضای ذهنی

تمایل ذاتی شاعر به تصویرسازی و الگوبردای از مظاهر طبیعت، عدم توّجه شاعر به موضوع وصف 

های توصیفی وی، و نیز عدم توافق و تفاهم میان موضوع قصیده با خود یا ناسازگاری میان جلوه

 ،مل در کنار عوامل دیگریها عوادهد، همة اینتصاویری که شاعر برای غنای شعر خود ارائه می

پیشینیان و نیز ناتوانی شاعر از  ات و مضامین شعریوصفیّهمچون تقلید صرف شاعران این دوره از 

ای از اختالل در تصاویر های شعری مستقل وخلق تصویرهای مادر، موجب بروز گونهداشتن تجربه

وره و بخصوص ابن خفاجه و ، در شعر شاعران این د«تزاحم تصویری»ای با نام شعری یا پدیده

که مبتنی بر تقلید و  در صورتیتزاحم تصویر منوچهری دامغانی شد. با این همه؛ از نظر دور نداریم که 

. لیکن کاربرد شودی میهای انحطاط و جمود شعر تلقّموجب ابهام و پیچیدگی معنا شود از مؤلفه

بلکه  ؛رودشمار نمیه از قبیل تزاحم تصاویر ب نه تنها ،هنرمندانه تصاویر در شعر و خصوصاً در یک بیت

بر عمق و غنای بالغی اثر  –هرچند که از حدّ معمول و مألوف افزون باشد  –پیوند میان تصاویر موجود 

 افزوده و تأثیری مثبت در ارزیابی ناقدان خواهد داشت. 
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   األندلسيب  خفاجاهري الدام اين و ت   ف شعر املنو يّ م الص ور الب غراکت

 1)دراس  مقارن ( 
 2نو ر عباسي

 دكتوراه يف فرع اللغة العربية وآداهبا، جاؤعة مسنان، انرانطالب 
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 ن، انرانيف فرع اللغة العربية وآداهبا، جاؤعة بوعلي سينا، مهدا ةؤاجستي 
 
 ص ّ املل

تراكم الصور البياغية ري ظاررة أدبّية تنجم عن سعى الشاعر لتكدن، ورصف الصور البياغّية يف أاّ. األبيات الشعرنّة. أبرز 
الظهور هلذه الظاررة اد واع يف أواخر القرن الرابع اهلجري وأوائ. القرن اخلاؤ، اهلجري واد ُعرفت كإحدى األسباب الرئيسة 

وعدم اإلبداع يف شعرالشعراء املنتمني إىل رذا الطور. ؤن مجلة رنناء الشعراء الذنن ميكن الدراسة والتطبيق يف شعررم  للمحاكاة
مها املنوتشهري الداؤغاين يف األدب الفارسي وابن خفاجة األسدلسي يف األدب العريب. ؤا نروم إليه رذا البحث؛ رو دراسة شعر 

 –و أشكاهلا املوجودة يف شعرمها، وستتّم رذه العملّية يف ظّ. رؤنة حتليلية « تراكم الصور»رذنن الشاعرنن واستخراج عواؤ. 
ها: ية بنوع  يم الصور البياغراكظاررة ت؛ رو أنّ ا توّص. إليه رذا البحث ممتطبيقية ابناستناد إىل املدرسة اإلؤرنكية لألدب املقارن. 

تنشأ ؤن عدة عواؤ.؛ ؤنها: الضعف يف عموِد الشعر، الطابع « ملوضوع الصورة وانيالتنااض ب»و«  الُصو رنيالتنااض ب»
 الصور نيا ً عدم التناسِق بي األرستواراطي للشاعر و التصونرنة عند الشاعر، وکذلک عدم استباه الشاعر إلی ؤوضوع الوصف، وأخ

 دة.ياملضمون واألجواء العاطفية للقصو 
 

 .اجةمود الشعر، املنوچهري، ابن خفرنة، عنالتصو ة، يتزاحم الصور البياغليلي : الکلمات الدّ 
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