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 مقدمه

از است، باید دارای ینک  تاحساسی و عاطفی مماز آنجایی که شعر بیان کنندة یک لحظة 

و معانی واالی انسنانی را   ردهبافت لغوی خاص باشد و بتواند معنای زندگی را تفسیر ک

، ارتیاط شدیدی با احساسات و ییصورت گرادر آن بدمد. پس تکمیل ساختار لغوی و 

توانیم شعر حقیقی را بدون ساختار ترکییی متصنور  ما نمیو دارد  شاعرونی رانفعاالت د

شویم مادامی که ای  ساختار ترکییی با سناختار ایقناعی و ریتمینک متحند اسنت. این        

 کننیم. ساختار ترکییی همان چیزی است کنه از آن بنه عننوان تصنویر شنعری یناد منی       

ای خناص،  ساختار ترکییی، یک ساختمان لغوی است که به گوننه  (2 ق:1424، رالالمی)بناق 

توان شعری را متصنور شند کنه خنالی از     رو نمیسازد. از ای شاعرانه را مجسم می نگاه

توانند ینک تصنویر شنعری را     تنها زمانی می ،هاتصویر باشد. با وجود ای ، ترکیب واژه

ای  م که است که دیوار عقنل   ةخیال باشد. و به وسی  ةکبسازد که عنانشان در اختیار م 

شنود. بننابرای  ینک تصنویر شناعرانه      ریزد و یک نگاه شاعرانه جایگزی  آن میفرو می

و موسیقی در قصنیده   درونی ةشود که عناصر مصت فی چون خیال، تجربزمانی کامل می

ها قط از طریق ترکیب واژهگانه فای  عناصر سه و یکدیگر را یاری رسانند. و متحد شوند

پنس ترکینب و    (174 :م1980 )االمی ،کنند.ای خاص، در یک قصیده نمود پیدا میبه شیوه

 ةآنهنا، تجربن   ةتوانند یک مت  شاعرانه بسنازند کنه مناد   ها تنها زمانی میپیوند میان واژه

 یکنی از عناصنر مهنم تشنکیل     ،عنصر خیال خیال کمک بگیرند. ةباشد و از م ک درونی

این    رود.به شنمار منی  یک اثر شعری  ندةشاعرانه و سازمان ده دةیک تصویر زن دهندة

جوش و دیگری وکی مشتعل، بیدار، مؤثر و پرجنبیبر دو نوع قابل تقسیم است. عنصر 

و ضعیف. بدیهی است هر اندازه شناعر دارای صندق احسناس و حنرارت      بال شکسته

توانند در خ نق   حر ، وی را یاری نرساند، نمیو مت عاطفه باشد، مادامی که خیالی مؤثر

روح و بنی  ة، شعر بندون مجناز بنه ینک قطعن     سویک اثر ادبی موفق باشد. زیرا از یک 

ی ین الینفنک نیرو ء جنز  های مجنازی صورت ،دیگرسوی خشک تیدیل خواهد شد و از 

بننابرای  شنعری کنه فقنط      (59 :م1961 ،و)در فرسنتد کمک حیات می است که شعر را به

ب که واجب است شعر از لغت محن  دور شنود    ،رشی و تقریری باشد، شعر نیستگزا
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 .تا بتوان آن را شعر نامید

هایی صحنه»ادبی به معنای  است. تصاویر شعر شعرای اندلس سرشار از تصاویر ادبی

کند تا با م موس و محسوس نمودن کالم و پینام و خ نق   است که ادیب آنها را خ ق می

 (131 ش:1390 )قناممی،  «.ر دسنترس حنواس و در  مصاطنب قنرار دهند     زییایی، آن را د

که خود را  ایاز ک مات شیوا و هماهنگ بامعنا و خیال گسترده هاندلس با استفاد یشعرا

دهند،  بیشتر در استعاره، مجاز، تشییه، تشصی  و سایر اشکال تصویرسنازی نشنان منی   

تنا از طرینق    یمبنر آنن  رو  پنی    ةلن در مقااند. تصاویری بسیار پویا و متحر  خ ق کرده

انندلس را منورد بررسنی و    مشنهور  گویی به سواالت زیر تصاویر شعری شنعرای  پاسخ

 :ارزیابی قرار دهیم

 نند  اهانتقال عواطف و احساسات خنود را فنراهم کنرد    ةشعرای اندلس چگونه زمین (1

  بکننارگیری تشننییه و اسننتعاره توسننط شننعرای اننندلس چگونننه بننوده اسننت  ةشننیو( 2

نند و  اه  به چه شک ی در اشعار خود اسنتفاده کنرد  یشعرای اندلس از صنعت تشص (3

شنعرای انندلس عنصنر رننگ را در     چنرا  ( 4 چیسنت  آننان  هنای  وجه تمایز تشصی 

 اند و چگونه های خود به کار گرفتهتصویرگری

 بصشنی و بنا مشنارکت   تصاویر تشییهی، استعاری، مجنازی و جنان  از  هآنها با استفاد

از ف  ، و نداهکرد را فراهم خودانتقال عواطف و احساسات  ةحواس مصاطب، زمین دادن

به عننوان یکنی از   تشییه برای ایجاد تصویرهای بسیار دقیق و زییا، و از صنعت استعاره 

آنها  ند.اهارکان اص ی تصویرگری شعری برای بیان افکار و احساسات خود استفاده نمود

روح حیات و حرکت در تصناویر شنعری خنود بهنره     از صنعت تشصی  برای دمیدن 

، نوع صفات، اعمال و احساساتی است که به اشیا آنانهای ند. وجه تمایز تشصی اهبرد

از عنصر رنگ، نزدینک بنودن آنهنا بنه طییعنت و بنه        هع ت استفاد. شودنسیت داده می

در اغ نب   وکارگیری فراوان از تصویرهای دقیق حسی و استفاده از عنصر تشییه اسنت  

مشتر  رنگ را بی  از دیگر وجنوه ممکن  در نظنر     هتصاویر خود، جهت رنگ یا وج

 انند از جم ه مقاالتی که به بررسنی تصناویر هننری شنعرای انندلس پرداختنه       اند.گرفته

از حسنناء   «». مقالة موارد اشاره کردای  توان به می
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» مقالة، از محس  اسماعیل محمد« » مقالة، اقدح

مقالنة  و  حسن  از هدی شنوکت و بهننام منی    «

از یونس شننوان. نویسنندگان در این     « »

ری، تشییهی، کنایی و تضاد منورد بررسنی و   های استعادر رک  را مقاالت تصاویر هنری

اما هنوز پیرامون ای  موضوع جای بحث و بررسی وجنود دارد. در   اند.ارزیابی قرار داده

بنه وین ه    یر ادبنی واهای مربوط به حرکت تصزییاییاز دیگری های نمونهحاضر،  ةمقال

تح ینل و   منورد با تفصیل بیشنتری  اندلس مشهور شعرای برخی از  عنصر رنگ در شعر

 .پردازش قرار خواهد گرفت

 تصویر در لغت و اصطالح

گری، صورت نگاری، ترسیم، نقاشنی، مصورسنازی و   در لغت به معنای صورت تصویر 

، «هننری » :ادبی در کنار الفاظی چنون و در نقد  (375 ش:1385 )آذرنوش، استآمده تزیی  

الح نقند ادبنی اسنت کنه از     پرکاربردتری  اصط ،تصویر گیرد.قرار می« شعری»و « ادبی»

 ،در ادبیات غنرب  ،شکوفایی نقد جدید ةدیرباز در بالغت اسالمی مطرح بوده و در دور

. در تاریخ نقد و بالغت با آنکه اصطالح تصنویر همیشنه در   ه استبسیار یافت محیوبیت

اما همچنان  ،انددادهبدست تری  مصط حات بوده و تعاریف متعددی از آن شمار متداول

 ةکنه بنر همن   »فربانک ای  است:  ةع ت ابهام و پیچیدگی آن بنا به گفت .م مانده استمیه

کنند، حتنی   استعاره و نماد داللت منی  ،بند و وزن گرفته تا تشییه ،صناعات ادبی از قافیه

 ،با وجود این   (37: ش1386 )فتنوحی،  «رودبرای تح یل و کشف معنای شعر نیز به کار می

زبانی متشکل از الفاظ، معانی عق ی، عاطفنه و   ةر یک مجموعشاید بتوان گفت که تصوی

و یک منیع بیرونی است که شاعر یا نویسننده از آن بنرای بینان     (30 م:1983 )الیطل، خیال

 (14 م:1974 )الرباعی، گیرد.انفعاالت و احساسات خود بهره می

 اهمیت تصویرپردازی

. شکی نیسنت کنه تصنویر بنه دلینل      های بیان و تعییر، تصویر شاعرانه استیکی از راه

کنند.  ای در زبنان شنعری ایفنا منی    برخورداری از روح حیات و حرکت، نق  برجسنته 

شنود و  آورد و باعنث حینات و نشناط منی    زبان را به سنص  درمنی  تصویر، گنگ و بی
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تصنویر بنر نفنوس     .دهدو آب و آت  را به هم پیوند می ،اضدادی چون مرگ و حیات

میتنی بر تغییر طییعت معنا نیسنت  ب کنه   »اما ای  تاثیر  ،ثیرگذار استخوانندگان بسیار تا

شنعری  تصنویر   (.323 م:1980 )العصنفور،  «افزایند خصیصه و صفت خاصی را بر معنا منی 

انسنانی را بنه دیگنران     مصت فهای تواند تجربهای است که شاعر به کمک آن میوسی ه

 .دکنمنتقل 

 پویایی و حرکت تصاویر

پویا و  در مقابل مفهوم ایستایی و سکون قرار دارد. تصویر ادبی  ،یی و حرکتمفهوم پویا

مت   پویا، در عالمی جنذاب سنیر    یابد. مصاطب تر به ذه  مصاطب راه میمتحر ، آسان

 و جننب  کند که ادیب آن را خ ق نموده است. او قدم در دنیایی پرنق  و نگار و پنر می

رت هنری ادیب است که مصاطب خنود را تنهنا بنه    گذارد و ای ، ناشی از قدجوش می

او را برانگیصتنه و بنا    ةگانن ب که حواس پنج ،گذاردصرف نمی ةحالت شنونده یا خوانند

سنازی انتقنال پینام و احسناس     کند تا در برقراری ارتیاط موفنق و زمیننه  خود همراه می

 خوی ، او را یاری نماید.

 و جدید قدیم در نقدتصویر 

شنعر  »اسنت:   گفتنه  باشند کنه  جناح    ای  سص  ،تصویر ة  سص  دربارتریکه شاید 

 (3/132 م:1945 ،)الجنناح  «.ای از بافننندگی و نننوعی از تصننویر اسننت صننناعت و گونننه

ابنوهالل  و  (4: بنی تنا   ،) را در مفهوم شنکل بنه کنار بنرده     صورتجعفر  ب  

را از نظنر  بنه شنی    شنی   را در معنای مثال و هیکنل آورده و تشنییه    صورت ،عسکری

به نظر عیندالقاهر   .(254-251 ق:1371 عسکری،ال)یکی از اقسام تشییه دانسته است ،صورت

هنا  فهمنند و چشنم  ها آنها را می، تمثیل و قیاسی است بر آنچه که عقلصورتجرجانی 

و  را بر امر محسوس اطالق کرده صورت یراب  اث. (398 م:1999 ،)الجرجانی بینندمی آنها را

دیگر بالغینان از   ،به جز جاح  (1/397 ق:1379 االثیر،)اب  آن را در مقابل معنا آورده است

صورت را در معنای چهره، شکل و صفت بیرونی  ةواژ ،و ابوهالل عسکری قدامةجم ه 

 نگرشنی ننو بنه صنورت     کنه  اسنت  کسنی  نصسنتی   انند. امنا جرجنانی    اشیاء بکار برده

های متمایز کنندة آن از خود شی  نیست، ب که وی گی بصشیده است. در نظر او صورت،
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ها که گاه در شکل است و گاه در مضمون، ساخت هننری  شی  دیگر است. ای  وی گی

نظر جرجانی را »دهد. منتقدان معاصر عرب، کالم و نظم درونی بافت زبانی را شکل می

  «انند قنرار داده  )ایماژ( در نقند جدیند منورد توجنه     مینایی برای اصطالح نقدی مشهور
 (192 م:2001 )دهان،

هر گونه کاربرد مجازی »تری  مفهوم، تصویر عیارت است از در عامدر نقد جدید و 

صناعات و تمهیدات بالغی از قییل تشنییه، اسنتعاره، مجناز، کناینه،      ةزبان که شامل هم

زی و تمثیل، نماد، اغراق، میالغه، ت میح، اسطوره، اسنناد مجنازی، تشنصی ، حنس آمین     

احسان عیاس بنر این  بناور اسنت کنه اطنالق        (45 ش:1386 )فتوحی، .شودکس میوپاراد

  عیناس، ) تنر اسنت  عربی نزدینک  ةبه فهم و س یق ،های مجازی زبانشکل ةتصویر بر هم

 اساسنی شنعر و عامنل اصن ی تناثیر سنص         ةها نیز تصویر را جوهرفرمالیست (200:تابی

ید راهیابی بنه معننا و دنینای ذهن  و روان هنرمنند در      ک تصویر دانند و معتقدند که می

توان به آن دنیای درونی می ،ست و از طریق تح یل تصویرهای مجازیی زبانی امجازها

 (.45 ش:1386 )فتوحی، و پنهانی راه یافت

 پویایی تصاویر در شعر شعرای اندلس

ال از جواننب  ای  است که صنور خین   ،تری  اسیاب تحر  و پویایی تصاویریکی از مهم

ای که از تماس های گوناگون طییعت اخذ شده باشد. زیرا تجربهمصت ف حیات و حالت

مستقیم با طییعت و ادرا  آن حاصنل شنده باشند، تحنر  بیشنتری دارد و از پیونند و       

شیوة غیر مستقیم بینان   ،ادبیات به وی ه شعر .تری با زندگی برخوردار استارتیاط عمیق

هنا،  ها و اندیشنه رو در گزارش لحظهاز ای  .ز منطق عادی گفتار استو اندیشه و گریز ا

تنری  نینروی شناعر در سناختمان     که مهم -های گوناگون خیال مردان هنری از صورت

  کننند. اسنتفاده منی   ،و شنیوة ادای معنانی بنه طرینق غینر مسنتقیم       -تصویر بیانی اسنت 

که همنان جوشن  و    درونی ةن تجرببرای بیا ،دلیلبه همی  (139 ش:1385 کدکنی،)شفیعی

 تنوان آن را نادینده گرفنت   عواطف و احساسات شاعر است، نمنی  ةفیضان ناخودآگاهان

دار و هنا را جنان  . آنچه در شعر شعرای اندلس، تصویرها و صنحنه (3 ق:1424 )باقرالالمی،
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رننگ و تشنصی     به وی ه تشییه، اسنتعاره،  ،پویا نموده، خیال آکنده از حیات و حرکت

 پردازیم.اینک به بررسی موردی هر کدام می .است

 محور اول: صنعت تشبیه

تشییه در لغت به معنای مقایسنه و تمثینل اسنت و در اصنطالح، ینادآوری هماننندی و       

 ،کندکنی )شنفیعی  شیاهتی است که از جهتی یا از جهاتی میان دو چیز مصت ف وجنود دارد 

ه مورد توجه شاعران و نویسندگان بنوده و  های بیانی است کتشییه از آرایه(. 53 ش:1385

تنوان بنه کارکردهنای زینر،     افزاید. از طریق تشییه میکاربرد آن به زییایی شعر و نثر می

دوم امکان بنازآفرینی و   .شوداول اینکه جهان به ظرف دیگری منتقل می :دست پیدا کرد

منان و مکنان بنا    های طییعی و صور ذهنی در هر زسازی جهان و تصرف در پدیدهشییه

سازی شده توسط شناعر ینا   سوم جهان شییه .شودسازد، ممک  میتصیل که تشییه را می

سازی جهان، با تصویرگری اینکه هنرمند عالوه بر شییهچهارم شود و نویسنده تثییت می

 .کوشدهنرمندانه، در توصیف جهان مط وب خود می

یابیم کنه شنعرا در   ر دهیم، درمیاگر شعر شعرای اندلس را به دقت مورد بررسی قرا

بیشتر موضوعات شعری خود به وی ه غزل، وصف طییعت و اشتیاق به وط ، از صنعت 

، تشنییهات  آناناند. های رایج شعری، بسیار استفاده کردهتشییه به عنوان یکی از صورت

بنه  ات تشنییه  واند. گاهی اوقنات در اسنتفاده از اد  های مصت ف به کار بردهرا به صورت

است و داللت بر صدق احساس و حرارت عاطفنه  « کأنّ و ما»که مرکب از « کأنّما»وی ه 

ات و ینا بنه   وو تثییت و تاکید معنا دارد، افراط کرده و گاهی دیگنر، تشنییه را بندون اد   

آید و ها به شمار میگل شقایق که یکی از زییاتری  گل .اندصورت مق وب و ب یغ آورده

ای دارد. وی ه یگاهجاکند، در وصف شاعران اندلس را نوازش میها رنگ سرخ آن چشم

اسنت. ابینات   ر وصف ای  گل از صنعت تشییه به خوبی استفاده کنرده  د (1)سحمدیاب 

 :زیر را بنگرید
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192م: 1960حمدیس، اب 

چشم م  در میان  /چشمان شکوفه جاری بودها نگریستم، در حالی که اشک ابرها بر روی به زییایی باغ

های سرسیز به این  سنو و   ها هرگز مانند گل شقایق را ندیده بود، که باد آن را در میان شاخهآن شکوفه

تنی بود که موهنای  گل شقایق در ای  حالت همچون کنیز  زییارو و نرم/ دادرد و تکان میبُآن سو می

 خ خود، برای رق  به پاخاسته استرهای سخود را شانه کرده و در جامه

، آنهنا مدیس در ای  ابیات آنچنان زییاست کنه انسنان بنا خوانندن     حَتصویرگری اب 

گ نزاری کنه نسنیم، شناخ و       یابند انگیز میبناچار خود را در برابر یک گ زار زییا و دل

ا را هنای آنهن  ، زلفحمدیساب  ةهای آن را، نوازش و یا به گفتهای درختان و بوتهبرگ

از صنعت تشییه بنه  خود، زییایی و لطافت شعر به اوج رساندن کند. شاعر برای شانه می

گل شقایق و مرتنب   یها سر شاخهوزش نسیم بر  ةصحن یو است. خوبی استفاده کرده

 زننان   هنای زلنف هنای شنقایق در جهنت وزش نسنیم را، بنه شنانه کنردن        کردن غنچه

را، به رق  زنانی تشییه نمنوده کنه پوشن     و لرزش گل سرخ رنگ شقایق  مانند کرده

 سرخ رنگی برت  دارند.  

 گیرد:رای توصیف رود، بارها از صنعت تشییه کمک میب (2)فاجهخَاب 

 (13: ق1427 خفاجه، اب )                        

آن / اسنت تنر  بص  لذت زییاروورودی  از بوسیدن  لیان  زنان   و جاری شده نک آن رودی که در درهخ

هایی که اطراف پیچید و گویی با گلیو در مسیر خود ماست پذیر دستیند و النگویی انعطافبسان  رود

د وشن که گمان منی  استچنان صاف و زالل  آن رود/ .ماندمیکهکشان راه شیری  بهاند، آن را فرا گرفته

مانند میهایی م هبه اند، را فراگرفته هایی که گرد آن رودشاخه/ است سیز رنگ یای در لیاسنقره یقرص

که  است که م  در آنجا شراب زردرنگی را نوشیدم یزمان یرد/ اندرا احاطه کرده یرنگ یآبکه چشمان 
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کرد، در حالی که طالی عصرگاهی بنر نقنرة آب   ها بازی میباد با شاخه/ کرددستان ندیمان را رنگی می

 بودری و روان جا

آنسان که گویی  .پردازدشاعر در ای  ابیات زییا و دقیق، به توصیف یک رودخانه می

 بننه سننرودن غننزل پرداختننه اسننت. وی بننا تشننییهات نننو و آوردن در وصننف معشننوق 

هایی بدیع، زییایی ای  رود را دو چندان نموده است. شاعر ابتدا از زییایی رودی استعاره

از بوسنیدن   تر بص   لذتکه در دشت جاری است، با شگفتی یاد کرده و ورود به آن را 

ی پیچان مانند کنرده، و از آنجنایی کنه    سپس رود را به دستیند .داندرویان می زییا ةگون

، به کهکشان آسمان تشییه نموده اسنت. شناعر در بینت    ها، اطراف آن را احاطه کردهگل

مانند کرده که لیاسی سنیز رننگ   سیمگون رودخانه را در صافی و زاللی به کمانی  ،سوم

کمنان و  یکی انحنای  :است. در ای  تشییه چند وجه شیه ظریف وجود دارد کردهبر ت  

و سوم سفیدی رنگ آب و کمنان کنه از نقنره سناخته      ،رود، دیگری نازکی رود و کمان

هایی تشییه شنده کنه گرداگنرد    های اطراف رود به م هدر بیت چهارم شاخه شده است.

چشمی آبی رنگ را فرا گرفته است. اوج هنر نمایی شاعر را در بیت آخر بنه خصنوص   

هنا را بنه هنگنام غنروب     . وی وزش باد بنر شناخه  توان مشاهده کرددر مصراع دوم می

 ةکند. اما برای به تصویر کشیدن غنروب خورشنید از ترکینب اضناف    خورشید ترسیم می

بهره جسته و ترکیب اضافة تشنییهی  « االصیل کالذهب»به تقدیر « ذهب االصیل»تشییهی 

کار گرفته اسنت.  برای بیان رنگ سفید آب به « الماء کال جی » را به تقدیر « لجی  الماء»

هر دو شاعر در هر یک از ابیات باال، با به کارگیری الفناظی زیینا و شنیری  و تعنابیری     

ده و کنر خود را معطوف انتقال تصاویر ذهنی خنوی  بنه خواننندگان     هتوجهمة دقیق، 

ها و حرکت آب و باد گرفته تنا بنارش بناران و    حرکات طییعت را از لطافت شاخههمة 

انند بنه بهتنری  شنکل ممکن ،      ا و گیاهان رصند کنرده و توانسنته   هدرخشندگی شکوفه

با بررسی شنعر شنعرای انندلس     .بیشتری  تاثیر را در نفوس خوانندگان بر جای بگذارند

و بسنیار دقینق، یکنی از    زیینا  ویری اشود که ف ّ تشنییه، بنرای ایجناد تصن    مشص  می

 .آیدمهمتری  عناصر بیان شاعرانه به شمار می
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 نعت استعارهص محور دوم:

مشابهت بنا معننای    ةاستعاره در اصطالح، استعمال لف  در معنای مجازی است به واسط

ارزش و مقنام   ةشنود. دربنار  معنای اصن ی منی   ةای که مانع از ارادحقیقی همراه با قرینه

شنعر  » خ دون استعاره را جنزء تعرینف شنعر آورده و گفتنه:    استعاره همی  بس که اب 

اسنتعاره،   ةبه وسی  (1/789 م:1988 ،دون ن خاب ) «ر استعاره و اوصاف...کالمی است میتنی ب

حنالی کنه شننونده انتظنار چینز      شنود. زینرا در  در شنونده ایجاد میتازگی و سرزندگی 

گیری به هنگام شکل دهد.ی جدید، او را تحت تاثیر قرار میامتفاوتی را دارد، کسب معن

رواننی و   -روحنی افنق  کننند. یکنی   مل میعهماهنگ با هم  محور اساسی، دو استعاره

 .بافت و ترکیب جم نه متأثر از  معناشناختی  -و دوم حرکت زبانی درونی، ةپویایی تجرب

 ( 114 م:1990 ،)
 نگناه عنوالم دروننی و انفعنالی و     احساسنی، شعر شعرای اندلس سرشار از تجارب 

هنای  انسنان  نگناه ای کنه بنا   های نسیت به اشیاء، انسان و افعال است به گونزییاشناسانه

کنند و دسنت بنه    عادی بسیار متفاوت است. شاعر از روابط منطقی میان اشیاء عیور می

در ابیات زیر لُیس و پوشیدن جامه را برای تمتع و لنذت   (3)هانیب زند. اخرق عادت می

 گوید:بردن عاریه گرفته و می

 (200:ق1418هانی،اب )                   

مچون آن روز را که ه/ بسا روزهای خوشی که با هم داشتیم و آن روز از ابتدا تا انتها بسیار خوش بود.

 ها بردیمیم و در آن لذتپیراه  و استصوان سینه بود، بسان لیاسی بر ت  کردبوهای خوش طوق 

اص یه، روز را به زنی زییارو تشییه کرده که  ةمکنیة استعار ةدر بیت اول به شیوشاعر 

اسنتعاره،  خنوش هویداسنت.    یاو اثنری از بنو   ةسینباالی کمربند ندارد و بر گرییان و 

 حنذف شنده و بنه برخنی از لنوازم آن یعننی       « زن»بنه، یعننی   هون مشنی مکنیه است چن 

بنه،  هاشاره شده است. اص یه اسنت چنون مشنی   « عِقْدالنِّطَاقجَوّال »و « ال هْو حَوَاشیرَقِیق »

خینال شناعر از طرینق     ةبیننیم پرنند  طور که میاسم جنس جامد است. همان« زن»یعنی 

 تنوان  حینات بدمند و اینجاسنت کنه منی      ةنفحن  ،«ومیَ»گشاید تا در استعاره پر و بال می
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 در پرتنو خینال خنود،    ایشنان  و اینکه چگوننه   برد یپبه دنیای درونی و احساسی شعرا 

م کنند. شاعر در بینت دوم، بنه   ستوانند اشیاء را اینگونه در برابر دیدگان مصاطب مجمی

لُیس و پوشیدن جامه تشنییه  تییعیه، ابتدا تمتّع و لذت بردن را به  ةتصریحی ةاستعار ةشیو

سپس از لیس به معننای تمتّنع، لَی سننَا بنه      ،هآنگاه لُیس را برای تمتّع استعاره آورد ،کرده

 ،معنای َتمَتَّعنَا را مشتق نموده است. چنون مشنیه بنه یعننی لیسننا ذکنر شنده، اسنتعاره        

ت زینر از  بنه ابینا   تصریحیه و از آنجایی که استعاره در فعل صورت گرفته، تیعیه است.

 :در وصف رودخانه بنگریدحمدیس ب ا

(186م: 1960حمدیس، اب )        

های درون  را در پنی  چشنم آشنکار    روان که وزش باد صیا آن را صیقل داده و نهفتهرودی 

غ طد، هماننند مجروحنی اسنت کنه بنا زمزمنة خنود از        ها میریزهو چون بر سنگ/ کرده است

 کنددردهای درون  شکایت می

بدسنت  ، تصویری زییا و دلنشنی  از رود  ه کمک استعارة مکنیهبابیات شاعر در ای  

کند که رودخانه به دلینل  صنعت، به ای  موضوع اشاره میای  جویی از د و با بهرهدهمی

نالنه از   و ها حرکت کنرده، زخمنی شنده و بنا خنروش     ها و ش آنکه بر روی سنگریزه

های خواهد شیفتگان تصویرگریکند. گویی شاعر در اینجا میدردهای خود شکایت می

 هسنتند و هنم بنه دنینال معننا، راضنی کنند. او       کامل و توصیفی را که هم به دنیال لف  

کند که دارای امواجی پیوسته و سنطح آن  گر بیان، رودی را نقاشی میموی افسونق مبا  

در اثر برخورد منداوم بنا    شاعر را دستان باد صیا، شفاف و صیق ی کرده است. رودخانة

با فریاد از دردهنای    کندها زخمی است و هرگاه از روی آنها عیور میهای سنگریزهلیه

 دهد. می شکوه سر

 «وجاع النهرو أالنهر،  شکایةة مت  النهر، نهر جریح، »های اسمی گروهدر دو بیت باال، 

، اسنتعارة مکنینه   «بینان »ای از سص  استعاری است کنه در میاحنث   ناظر بر وجود گونه

ای اسنت  ایندِ رابطهای از فرشود. ای  نوع استعاره، نتیجة درهم فشردگی  گونهخوانده می
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 شنود. در این  راسنتا،    بینان منی  « داشنت  »پردازد و معموال بنا فعنل   که به بیان تم ک می

رودخاننه پشنت   »ای  های اسمی فوق نیز حاصل درهم فشردگی  فراینندهای رابطنه  گروه

، و برقنراری  «رودخانه درد دارد»و « رودخانه شکایت دارد»، «رودخانه زخم دارد» «دارد

پشنت  »بنه طنوری کنه در نهاینت      هستندیک رابطة اضافی میان دو عضو  ای  فرایندها، 

شنوند. در نتیجنه،   پدیدار می« رودخانه، زخم رودخانه، شکایت رودخانه و درد رودخانه

بنه آن، همچنون انسنانی    « ، زخم، شکایت و دردپشت» رودخانه، از رهگذر نسیت دادن 

یکنی   ای که شکایت، انندوه و دردِ اند به گونهشود که در یکدیگر خانه کردهنمایانده می

 خاننه و انسنان  درا مینان رو  یهمنان  ین  ادر گرو  آن یکی است و این  امنر در نهاینت،    

 سازد.برقرار می 

و نشنان دادن ابعناد دو محنوری    اسنتعاره  جنیة معنایی و داللتنی  محور دوم، بررسی 

را اسنتعاره   ة، دامنن جنینة معننایی  زینرا    نند اکه در یک عیارت واحد به کنار رفتنه   است

و به طور مستقل، به دخنل و تصنرف در   استعاره دور از ه ب بافتیدهد و در گسترش می

شنود و گنویی کنه هنی      ای که امتزاج لف  بنا معننا حاصنل منی    پردازد  به گونهمت  می

ب کنه   (1/270 م:1981 ،رشیقاب ) میان ای  دو )لف  و معنا( وجود نداردفت و تناقضی مصال

روند و ای  چیزی است که به در  ارزش زییاشناسنانه و  هر دو همواره با هم به کار می

و  درونننی ةبنا تجربن  معنننایی از آنجننایی کنه حالنت    .شنود اسنتعاره منجننر منی  معننایی  

در  معننایی  ست، پس تنا زمنانی کنه این  حالنت      موضعگیری شاعر در ارتیاط شدید ا

بنه ابینات زینر از     (12 م:1990 ،الداةکة ) شد.نشود، عناصر ناگهانی بودن نیز محقق نصواهد 

 زییارو استعاره آورده است:معشوقة را برای  )آهو(بنگرید که ظیی (4)سهل اسرامی یاب 

(44م:1885سهل،اب )               

داند که ق ب انسان عاشقی را از خود دور کرده، که به جای النه در آن فرود آیا آهوی سرزمی  حمی می

 کندگونه که باد صیا با شع ة آت  بازی مییار گرم و تپنده است، همانآن ق ب بس// آمده است

ننابودی   ةگیرد و آن را بنه ورطن  وزیدن می اعرطوفان عشق بر ق ب ش ،در ای  ابیات

برد و آن را پناهگاهی بنرای مصنییت و   کشاند. شاعر برای نجات خود به آهو پناه میمی
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ما شاعر با دوری و ممانعت محیوب مواجنه  یابد. ارسوایی خود )شیدایی و شیفتگی( می

ولنی در مقابنل    ،کوشد بردبار باشند )أن قد حمی: که مانع شده است(. شاعر می شودمی

بیننیم  منی طور که همان گذارد.( سستی و ضعف خود را به نمای  میه)معشوق ای  آهو

کند که شناعر  ی، یک حالت داللتی را ایجاد م(مشیه) «مرأة»و  (بههمشب) «ظیی»رابطة بی  

ترسند. وی  از دوری و ممانعت محیوب خود می اب  سهلبه سیب آن اندوهگی  است. 

ن این مبه دنیال وصال است نه فراق و ممانعت. ای  فراق و ممانعت ما را به یناد جندایی   

بر سییل معشوقه اص یه است که  ةمصرح ةاستعار ،ظیی ةاندازد. ک معاشق و معشوق می

وجود دارد. اینجاست که شاعر بنی    شده با جامع جمال که در هر دوتصیل به آن تشییه 

   .عاطفی برقرار نموده است ةو آهو یک مشارکت وجدانی و یک رابطمعشوقه 

منرگ و زنندگی    ةامل تصویری اسنتعاری از رابطن  ش (5)یقسط  اب  دراجبیت زیر از 

رسنه و خطرنا  ای گمرگ با ترسیم آن به شکل درندهوحشت از است. در ای  تصویر، 

 تجسم یافته است:

(78م: 1961دراج، اب )                   

/ و شند منصور دوباره زنده می ،شدیمیرو روبهگرسنه و خونصوار  روزی که با مرگِدم آن  یدهاگر سپ

تنو را   دعنوت  ،هنا هنا و آزاده شک شیرانی شجاع: بردهخواندی، بیاو را به میدان جنگ فرا می سپاهیان 

 .گفتندلییک می

سنپس منرگ را    ،دهکنر ای تشنییه  به درنده ، مرگ را در کُشندگی،اول شاعر در بیت

« غرثنان »به را حذف و به یکی از لنوازم آن یعننی   هآنگاه مشی ،ای درنده استعاره آوردهبر

در  تصیی ینه اسنت.   ةسنتعار ابرای منرگ   «غرثان»اثیات  ،ده است. از طرف دیگرکراشاره 

را گفتنه و سنپاهیان را    «آساد». شاعر استعارة مصرحة اص یه است «آساد»مصراع دوم نیز 

 اراده کرده است

اصن یه، عنزم و اراده را بنه شمشنیر      ةمکنین  ةر بیت زیر به کمک استعارد (6)دیهَشُاب 

 :استمانند کرده 
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(159: بی تا اب  شهید،)             

 ای مصمم بیرون کشیدبود از سینه پوالدی  خود را که همچون شمشیری ةعزم و ارادالعزیز نکه عیدتا ای

 های هدایت با ستارگانی داممی و درخشان بر ما ظاهر گشت/ و راه

استعاره آورده با جامع برنندگی   پوالدی ( ة)ادار ، شمشیر را برای جاشاعر در این

را حنذف نمننوده و بنه یکننی از لننوازم آن   « سننیف»بننه یعننی  هو قاطعینت، سننپس مشنی  

اشاره کرده است. انتضی السیفَ: شمشنیر را از نینام بینرون کشنید. اثینات      « انتضی»یعنی

 ت.تصیی یه اس ةاستعار ،برای عزیمه« انتضاء»

ای نشنان دهنند کنه    کند تا تصاویر را به گوننه کمک می عراها به شتمام ای  استعاره

سرزندگی و احساسنات گونناگون باشند. همگنی این        ،یاتسرشار از حرکت، رنگ، ح

در بکنارگیری آنهنا آنچننان میالغنه و افنراط       اهایی است که شعراستعاره ةتصاویر، نتیج

د که از زییایی ای  تصناویر شنگفت زده   نکنکه انسان متأمل و متفکر را وادار می اندکرده

گرفنت کنه شنعرای انندلس از      گوننه نتیجنه  توان ای بنابرای  می و مات و میهوت شود.

افکنار و   ةعنصر استعاره به عنوان یکی از ارکان اص ی تصویرگری شعری که بینان کننند  

پصتگی و دقت هننری   ةزیرا استعاره بیانگر مرح   انداحساسات است، بسیار بهره گرفته

ارزش استعاره به ای  اسنت   .(119 م:1972 الجیوری،پردازی است)و قدرت تصویر و خیال

تواند بی  اشیاء متفناوت و نناهمگون،   ه دارای یک اس وب بیانی زنده و پویاست و میک

 (.88 م:1963 مک ی ،) برقرار کند همانندیتشابه و 

 محور سوم: رنگ 

در صور خیال، رنگ یکی از مؤثرتری  عوامل آفرین  ادبی است، هم از نظر مجازهنای  

های متحر  حسنی دارد.  ت و استعارهزبان شعر و هم از نظر اهمیتی که در خ ق تشییها

ای  حس به شنمار   عنصر ادراکاتدر ق مرو حس آمیزی، حس بینایی که رنگ مهمتری  

عنصنر رننگ بنه     (.271 ش:1385 ،یکدکن یعیشف) ای برخوردار استآید، از اهمیت وی همی

ای دارد و از در تصویرهای شاعرانه سنهم عمنده   ،محسوسات ةتری  حوزعنوان گسترده

هنای خاصنی از رهگنذر توسنعه دادن رننگ در زبنان       تری  ایام، مجازها و استعارهدیمق
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هنای  بنابرای  رنگ که ق مرو حس بینایی است، در وصنف  (274:)همانوجود داشته است

آیند  تری  عامل انتقال مشابهت و ارتیاط به شمار منی مادی و تصویرهای محسوس، قوی

تری  عنصر ری  طرز توجه به اشیاء است، رنگ مهمتییابتدا ،و از آنجا که توجه به رنگ

 تصویر است.  

و در  ههای خنود بنه خنوبی آگناه بنود     شعرای اندلس از نق  رنگ در تصویرسازی

هنای  جای جای اشعار خود برای انتقال هرچه بهتر تصاویر و تثییت تشییهات و استعاره

 :بنگریدحمدیس اب  ازابیات زیر اند. به خوی ، از عنصر رنگ به خوبی بهره گرفته

 
(490م:1960حمدیس،اب )     

همچنون  // تان و در مقابل دیدگان آشنکار شنده اسنت   که در میان انگشحالیگویی نی وفر چیده شده در

 فام یاقوت است که گیاهان زعفرانی رنگی را دربرگرفته استدان سرخروغ 

انگیز، از الفاظی استفاده کرده کنه همگنی بنر رننگ     دلو  در ای  تاب وی هنری شاعر

نتقال صندق فننی   و برای ا«. الزعفران»و « شَعر»، «الیاقوت»، «النی وفر»داللت دارند. مانند 

گوید: هرگاه تشییه صادق باشد، در طیاطیا میبهره گرفته است. اب « کأنّما»خود از ادات 

استفاده ک  و هرگاه تشییه مقارن و نزدیک به صدق باشند، در وصنف   « کأنّه»وصف، از 

 ( 27 م:2005 ،الطیاطیااب ) استفاده ک « تَرَاهُ یا تَصالهُ و یا تکاد»از 

 و پوسنت، عنصنر رننگ را بنه خندمت گرفتنه      ای وصف سناقی سنیاه  خفاجه براب 

 گوید:می 

 (111: ق1427اجه، خفاب )     

بنا  // که خورشید در پیشانی او ط نوع کنرده بنود   پوستی که به ما شراب نوشاند، درحالیبسا ساقی سیاه

 ةگوینا آن سناقی همچنون کیسن    // درخشید، ساقی همچنان سیاه بنود اینکه جام شراب با رنگ سرخ می

 شده است هزغالی بود که آتشی در آن افروخت
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آتشی در  ةزغالی مانند کرده که پار ةبه کیسرا  یدسف شانییپپوست شاعر، ساقی سیاه

رنگ است  ةمسأل ،آن افتاده باشد. در ای  ابیات چیزی که بنیاد تصویر را به وجود آورده

و « لینل »های رنگ از قیینل  و خواه با جانشی « حمرة»و « غرّة» خواه با نام رنگ از قییل 

 «.فحم»و« الکأس»و « الشمس»

  گوید:برای توصیف اسب، عنصر رنگ را به کار برده و می روی در جای دیگ

 

 

 

 

 

(142)همان:

اش گوننه و  /شنود منی شجاعت فروزان  ی ازهایاو با شع ه ةفامی که آت  جنگ به وسی بسا اسب سرخ

های خندان جام شراب، حیاب /استو گوش  همچون برگ گل یاس همچون گ ناری سرخ و شاداب 

 شود.در چهرة درخشان او نمایان می

به زرد( به توصیف اسیی پرداختنه  شاعر در بیت اول به کمک رنگ اشقر)سرخ مایل 

هنای پرکناربرد در   رنگ اشنقر از رننگ  »ور شده است. که آت  جنگ به وسی ة او شع ه

ور شدن آتن   . شع ه(97 ش:1391 خفری،زارع) «خفاجه استبه وی ه شعر اب  شعر اندلس

ننار   َّجنگ هم بر شدت رنگ اسب داللت دارد و هم بر شجاعت اسب. در بینت دوم جُ 

به کار رفتنه اسنت. در بینت    اسب های برای توصیف گونهدارد  داللت ر رنگ سرخبکه 

حیابة که به  ةو نیز واژ ،که به معنای سفیدی پیشانی اسب «ةرَّغُ»توان از لف  سوم نیز می

های روی شراب است، رنگ سفید را استنیاط نمود. شاعر سفیدی پیشنانی  معنای حیاب

-ید باالی شراب سرخ رنگ تشییه نموده است. همانهای سفاسب سرخ فام را به حیاب

بنه   را خود به خوبی عنصر رننگ  گیری تصویر شعریبینیم شاعر برای شکلطور که می

 استخدمت گرفته 

تنری  عنصنر کشنف ارتیناط     که وسیع-شعرای اندلس به عنصر رنگ هبنابرای ، توج

ها بسیار دقیق اسنت و  در تصویر -(284 ش:1385 ،یکدکن یعیشف) میان اجزای تصویر است

گیرنند.  کنند، آن را به خوبی در نظر منی در ارتیاطی که میان زندگی و طییعت برقرار می

بر روی هم، اگر در شعر شعرای انندلس دقنت شنود، در اغ نب تصنویرها، ذهن  این         
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خواهند میان اشیاء نسیتی برقرار کننند، جهنت رننگ ینا وجنه      هنرمندان هنگامی که می

گیرند کنه دلینل آن نزدینک بنودن شناعر بنه طییعنت و بنه         می ر نظردمشتر  رنگ را 

 .استکارگیری فراوان از تصویرهای دقیق حسی و استفاده از عنصر تشییه 

 چهارم: تشخیصمحور 

ای کنه عناصنر   انگیزد به گونههای مصت ف یک تصویر برمیتشصی ، حیات را در جنیه

 گوینند و تحنت تنأثیر قنرار     آن همچون موجودات احساس و حرکت دارند، سص  منی 

افزایند.  امری که بر ارزش تصنویر، نیکنویی و عمنق آن منی     (45 م:2012 )اقدح، گیرند.می

پوشناند  ونی، جامة حیات منی رگاهی شاعر بر اجسام جامد، ظواهر طییعت و انفعاالت د

هند. تشنصی  کنه ننوعی     دها قرار منی شریک انسان ،عواطف و و آنها را در احساسات

 تنری   در ادبینات عربنی کناربرد داشنته و یکنی از مهنم       بناز  ینر دجازی است از اسناد م

تصاویر پویا و زنده اسنت. شنعرای انندلس بنرای دمیندن روح      بدست دادن های روش

 . اندحیات و حرکت در تصاویر شعری خود، از صنعت تشصی  بسیار بهره برده

 و گینرد خندمت منی  زیر به خوبی، صنعت تشنصی  را بنه   قصیدة در  (7)اب  زیدون

سازد که بتواند با او انسانی می ،بصشد و از وجود طییعتصفات انسانی را به طییعت می

 به گفتگو بنشیند:

 (51م:2005زیدون،اب )                
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اننداز  هوای افق معتندل و چشنم  که م  مشتاقانه تو را در سرزمی  الزهراء به یاد آوردم، درحالی

وزید و گویی که بر من  رقنت آورده کنه این      نسیم به هنگام غروب مالیم می// زمی  زییا بود

خندان بود، مانند زمانی که گردنیندهایت را از روی  سیمگون باغ با آب // وزید.چنی  آرام می

نگامی که روزگار در آن روز همچون دیگر روزهای خوشی سپری شد و ه// کردیسینه باز می

ها را به سنوی  ای سرگرم شدیم که چشمما به شکوفه// ها را دزدیدمخواب بود، شیانه آن لذت

گویا // ای که شینم در آن چنان جمع شده که گردن  خم شده بود.. شکوفهکردخود جذب می

جمنع و   هایم گریست، پس اشک در آنهادرد سیبخوابی مرا دید، به چشمان شکوفه، وقتی بی

درخش  آن، روشنایی  از خود درخشید و هکه در رویشگا گل سرخی ]آنجا[ بود// شدسرازیر 

 ،گل سرخ را عطرآگی  کرده ،آلودشیانگاهان نی وفر خوشیو و خواب// روز در چشم افزون شد.

 ای را اینهنا، بنرای منا، خناطره     ةهمن // گشناید. او چشنمان خنود را منی    براینی وفری که صیح 

چقدر هنم کنه تننگ     ای که از سینة ما، هرکند، خاطرهانگیزد که ما را مشتاق دیدار تو میبر می

 وزش، مننرا بننا خننود حمننل   در حننی  اگننر نسننیم صننیحگاهی  // رود.باشنند، بیننرون نمننی 

هنای روزگنار او را الغنر و نحینف کنرده      تیآورد که مصنی کرد، جوانی را به سوی شما میمی

ا گرد هم آورد، این  روزهنا از نظنر اخنالق از بهتنری  روزهنا       اگر آرزوها، ما و شما ر// است

 خواهند بود.

قراری که از صفات انسانی است، به طییعت منتقنل شنده و   غم و اندوه، نگرانی و بی

ده است. قصیده بیانگر دو حالت متناق  و کررنگ و روی طییعت را سیاه و تیره و تار 

که در فضای باز افق، صنفای چهنرة زمنی ،    ای باشکوه و زییا متقابل است. یکی گذشته

و درخشنندگی چاشنتگاه،    گل سنرخ ها، پرتو افشانی ها، شادی و طرب گلخندة بستان

دیگری زمان اخمو و ترشنروی حنال کنه در بیمناری و ضنعف نسنیم و        ه وسپری شد

 .گنذرد هنا منی  آلودگی نی نوفر و گرینه و اشنک شنکوفه    نگرانی و تشوی  آن و خواب

گویند و از طییعنت   زیدون در ای  قصیده، با جمادات سص  منی اب  (157: م1978الدقاق،)

کند که از غم و اندوه و نالنه و فغنان خنود، بنا او     ساکت، انسانی شییه به خود خ ق می

گذارنند و بنا   )شاعر و طییعت( بر یکندیگر تناثیر منی    طوری که ای  دوسص  بگوید به

دهنند. این    است، به همندیگر پاسنخ منی    تعییراتی انسانی که سرشار از حرکت و نشاط

وی در  ةقصیده، یک تاب وی هنری است که بیانگر امتزاج شاعر با طییعت و صدق عاطف
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 شنود. قیال طییعت است و طییعت در اینجا به زبان مناجات و درد دل شاعر تیندیل منی  

 نکنرده، شاعر در ای  قصیده، به سص  گفت  از معشوق و زیینایی و جمنال وی بسننده    

د و با استفاده از صنعت تشنصی ،  کنب که بر روی عواطف و احساسات خود درنگ می

پوشاند. وی طییعنت را  جامة احساسات و عواطف خود را بر ت  موجودات پیرامون می

گنذارد. آری  بیند و غم و اندوه و احساسات خود را با وی در میان منی بسان دوست می

 توان دید.میان شاعر و طییعت را به وضوح میدر ای  قصیده میزان اتحاد و پیوستگی 

، ننوع صنفات، اعمنال و    کنند  یمن های شعرای اندلس ج نب نظنر   آنچه در تشصی 

های انسانی کنه حتنی   ای از وی گیشود  گونهاحساساتی است که به اشیا نسیت داده می

شنود. هنگنامی کنه این      برای آدمی نیز خنروج از نُنرم و هنجنار معمنول شنناخته منی      

 شود.شگفتی آنها بیشتر می ةشود، جنیصیات به موجودات و اشیا نسیت داده میخصو
 

 نتیجه

با بررسی اشعار شعرای اندلس مشص  گردیند کنه تصناویر تشنییهی، اسنتعاری و       -1

انتقنال عواطنف و    ةحنواس مصاطنب، زمینن   دادن مجازی شعرای انندلس بنا مشنارکت    

  ،هننا و صننداهارنننگاز فننراوان  ةاسنتفاد احساسنات اینن  شننعرا را فننراهم آورده اسننت.  

دار در تصناویر واقعنی و مجنازی و دقنت و ظرافنت      گیری از طییعت زنده و جنان بهره

ها و ابزارهایی است که شنعرای انندلس بنرای خ نق و     تری  روشتصاویر از جم ه مهم

 .اندتولید تصاویر متحر ، جذاب و پویا از آنها سود جسته

تنری  عناصنر بینان    رهای بسیار دقیق و زییا، یکی از مهمف  تشییه، برای ایجاد تصوی -2

آید. و به طور ک ی تشییهاتی که در شعر ای  شعرا بنه کنار رفتنه، از    شاعرانه به شمار می

 درجة مقیولیت برخودارند.

شعرای اندلس از عنصر استعاره به عنوان یکی از ارکان اص ی تصویرگری شعری که  -3

 اند.ت است، بسیار بهره گرفتهبیان کنندة افکار و احساسا

های خنود بنه خنوبی آگناه بنوده و در      شعرای اندلس از نق  رنگ در تصویرسازی -4

هنای  جای جای اشعار خود برای انتقال هرچه بهتر تصاویر و تثییت تشییهات و استعاره
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اند که دلینل آن نزدینک   خوی  در ذه  خوانندگان، از عنصر رنگ به خوبی بهره گرفته

شاعر به طییعت و به کارگیری فنراوان از تصنویرهای دقینق حسنی و اسنتفاده از      بودن 

 .استعنصر تشییه 

شعرای اندلس برای دمیدن روح حیات و حرکت در تصاویر شعری خود، از صنعت  -5

آنها با اسنتفاده از صننعت تشنصی ، جامنة احساسنات و       ،اندتشصی  بسیار بهره برده

هنای شنعرای   د. آنچنه در تشنصی   نپوشانرامون میعواطف خود را بر ت  موجودات پی

کند، نوع صفات، اعمال و احساساتی است که به اشنیا نسنیت داده   اندلس ج ب نظر می

های انسانی که حتی برای آدمی نیز خنروج از نُنرم و هنجنار    ای از وی گیشود، گونهمی

 شود.معمول شناخته می
 

 هانوشتپی
جایه ق در ب 529 بدنیا آمد و در سالای متدی  در خانوادهو قُوسَه در سَرَ ق447در سال حمدیس اب  -1

 .درگذشت

و  دوست به دنیا آمدای ثروتمند، ادیب و دان در خانواده در جزیرة شُقر ق450در سال خفاجه اب  -2

 .بدرود حیات گفت همانجاق در 533سال در 

ق در 362و در سنال   دنینا آمند  به  «سکون»یکی از روستاهای اشیی یه به نام  درق. 326اب  هانی در -3

 رقه از دنیا برفتبَ

 ق در درینا  649ای یهنودی در اشنیی یه بنه دنینا آمند و در سنال       ق در خانواده609سهل درسال اب  -4

 غرق شد.

و در سنال   سط ه که از توابع پرتغال اسنت، بنه دنینا آمند    ق در شهر ق347َدر سالسط ی دراج قَاب  -5

 ق در دانیه درگذشت.421

 همانجا در گذشتق در 426در سال و  رطیه به دنیا آمددر قُ ق382 ید در سالشهاب  -6

در رجنب سنال   و  صافة قرطیه به دنیا آمند ق در ر394ُمصزوم در سال آخری  شاعر بنیاب  زیدون  -7

 .ق در اشیی یه درگذشت463
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