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چکیده
در نقد ادبی امروز دو اصطالح تصویر و تصویرپردازی ،حضور چشمگیری دارد .رکن اصن ی زیینایی
یک اثر ادبی ،تصویر است و هر اندازه تصاویر پویاتر باشد ،مت ادبی ارزشمندتر میشود .شعر شنعرای
اندلس از نظر مقام ادبی ،از جایگاه واالیی برخوردار و سرشار از تصاویر ادبی زننده و متحنر اسنت.
آنان با استفاده از صور خیال ،آنچنان تصاویر زنده و پویایی خ ق کردهاند که خوانندگان را شیفتة خنود
میگرداند.
با بررسی اشعار شعرای اندلس به روش توصیفی تح ی نی ،مشنص

شند کنه تصناویر تشنییهی،

استعاری و مجازی با مشارکت دادن حواس مصاطب ،زمینة انتقال عواطف و احساسنات این شنعرا را
فراهم آورده است .استفادة فراوان از رنگها و صداها و بهرهگیری از طییعت زنده و جاندار در تصاویر
واقعی و مجازی از مهمتری روشها و ابزارهایی است که شعرای اندلس برای خ ق و تولیند تصناویر
متحر  ،جذاب و پویا از آنها سود جستهاند.
واژههای کلیدی :شعر ،شاعران اندلس ،تصویرپردازی ،اثر ادبی.

 پست الکترونیك نویسندة مسؤولNavidiv@yahoo.com :
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مقدمه
از آنجایی که شعر بیان کنندة یک لحظة احساسی و عاطفی ممتاز است ،باید دارای ینک
بافت لغوی خاص باشد و بتواند معنای زندگی را تفسیر کرده و معانی واالی انسنانی را
در آن بدمد .پس تکمیل ساختار لغوی و صورت گرایی ،ارتیاط شدیدی با احساسات و
انفعاالت درونی شاعر دارد و ما نمیتوانیم شعر حقیقی را بدون ساختار ترکییی متصنور
شویم مادامی که ای ساختار ترکییی با سناختار ایقناعی و ریتمینک متحند اسنت .این
ساختار ترکییی همان چیزی است کنه از آن بنه عننوان تصنویر شنعری یناد منیکننیم.
(بناقرالالمی 1424،ق )2 :ساختار ترکییی ،یک ساختمان لغوی است که به گوننهای خناص،
نگاه شاعرانه را مجسم میسازد .از ای رو نمیتوان شعری را متصنور شند کنه خنالی از
تصویر باشد .با وجود ای  ،ترکیب واژهها ،تنها زمانی میتوانند ینک تصنویر شنعری را
بسازد که عنانشان در اختیار م کة خیال باشد .و به وسی ة ای م که است که دیوار عقنل
فرو میریزد و یک نگاه شاعرانه جایگزی آن میشنود .بننابرای ینک تصنویر شناعرانه
زمانی کامل میشود که عناصر مصت فی چون خیال ،تجربة درونی و موسیقی در قصنیده
متحد شوند و یکدیگر را یاری رسانند .و ای عناصر سهگانه فقط از طریق ترکیب واژهها
به شیوهای خاص ،در یک قصیده نمود پیدا میکنند(.االمی 1980 ،م )174 :پنس ترکینب و
پیوند میان واژهها تنها زمانی میتوانند یک مت شاعرانه بسنازند کنه منادة آنهنا ،تجربنة
درونی باشد و از م کة خیال کمک بگیرند .عنصر خیال ،یکنی از عناصنر مهنم تشنکیل
دهندة یک تصویر زندة شاعرانه و سازمان دهندة یک اثر شعری به شنمار منیرود .این
عنصر بر دو نوع قابل تقسیم است .یکی مشتعل ،بیدار ،مؤثر و پرجنبوجوش و دیگری
بال شکسته و ضعیف .بدیهی است هر اندازه شناعر دارای صندق احسناس و حنرارت
عاطفه باشد ،مادامی که خیالی مؤثر و متحر  ،وی را یاری نرساند ،نمیتوانند در خ نق
یک اثر ادبی موفق باشد .زیرا از یک سو ،شعر بندون مجناز بنه ینک قطعنة بنیروح و
خشک تیدیل خواهد شد و از سوی دیگر ،صورتهای مجنازی جنزء الینفنک نیروینی
است که شعر را به کمک حیات میفرسنتد (درو1961 ،م )59 :بننابرای شنعری کنه فقنط
گزارشی و تقریری باشد ،شعر نیست ،ب که واجب است شعر از لغت محن

دور شنود
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تا بتوان آن را شعر نامید.
شعر شعرای اندلس سرشار از تصاویر ادبی است .تصاویر ادبی به معنای «صحنههایی
است که ادیب آنها را خ ق میکند تا با م موس و محسوس نمودن کالم و پینام و خ نق
زییایی ،آن را در دسنترس حنواس و در

مصاطنب قنرار دهند»( .قناممی1390 ،ش)131 :

شعرای اندلس با استفاده از ک مات شیوا و هماهنگ بامعنا و خیال گستردهای که خود را
بیشتر در استعاره ،مجاز ،تشییه ،تشصی
تصاویری بسیار پویا و متحر

و سایر اشکال تصویرسنازی نشنان منیدهند،

خ ق کردهاند .در مقالنة پنی

رو بنر آننیم تنا از طرینق

پاسخگویی به سواالت زیر تصاویر شعری شنعرای مشنهور انندلس را منورد بررسنی و
ارزیابی قرار دهیم:
 )1شعرای اندلس چگونه زمینة انتقال عواطف و احساسات خنود را فنراهم کنردهانند
 )2شننیوة بکننارگیری تشننییه و اسننتعاره توسننط شننعرای اننندلس چگونننه بننوده اسننت
 )3شعرای اندلس از صنعت تشصی
وجه تمایز تشصی

به چه شک ی در اشعار خود اسنتفاده کنردهانند و

هنای آننان چیسنت  )4چنرا شنعرای انندلس عنصنر رننگ را در

تصویرگریهای خود به کار گرفتهاند و چگونه
آنها با استفاده از تصاویر تشییهی ،استعاری ،مجنازی و جنانبصشنی و بنا مشنارکت
دادن حواس مصاطب ،زمینة انتقال عواطف و احساسات خود را فراهم کردهاند ،و از ف
تشییه برای ایجاد تصویرهای بسیار دقیق و زییا ،و از صنعت استعاره به عننوان یکنی از
ارکان اص ی تصویرگری شعری برای بیان افکار و احساسات خود استفاده نمودهاند .آنها
از صنعت تشصی

برای دمیدن روح حیات و حرکت در تصناویر شنعری خنود بهنره

بردهاند .وجه تمایز تشصی

های آنان ،نوع صفات ،اعمال و احساساتی است که به اشیا

نسیت داده میشود .ع ت استفاده از عنصر رنگ ،نزدینک بنودن آنهنا بنه طییعنت و بنه
کارگیری فراوان از تصویرهای دقیق حسی و استفاده از عنصر تشییه اسنت و در اغ نب
تصاویر خود ،جهت رنگ یا وجه مشتر رنگ را بی

از دیگر وجنوه ممکن در نظنر

گرفتهاند .از جم ه مقاالتی که به بررسنی تصناویر هننری شنعرای انندلس پرداختنهانند
میتوان به ای موارد اشاره کرد .مقالة «

» از حسنناء
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اقدح ،مقالة «

» از محس اسماعیل محمد ،مقالة «
» از هدی شنوکت و بهننام منیحسن و مقالنة

«

» از یونس شننوان .نویسنندگان در این

مقاالت تصاویر هنری را در رک های استعاری ،تشییهی ،کنایی و تضاد منورد بررسنی و
ارزیابی قرار دادهاند .اما هنوز پیرامون ای موضوع جای بحث و بررسی وجنود دارد .در
مقالة حاضر ،نمونههای دیگری از زییاییهای مربوط به حرکت تصاویر ادبنی بنه وین ه
عنصر رنگ در شعر برخی از شعرای مشهور اندلس با تفصیل بیشنتری منورد تح ینل و
پردازش قرار خواهد گرفت.
تصویر در لغت و اصطالح
تصویر در لغت به معنای صورتگری ،صورت نگاری ،ترسیم ،نقاشنی ،مصورسنازی و
تزیی آمده است (آذرنوش1385 ،ش )375 :و در نقد ادبی در کنار الفاظی چنون« :هننری»،
«ادبی» و «شعری» قرار میگیرد .تصویر ،پرکاربردتری اصطالح نقند ادبنی اسنت کنه از
دیرباز در بالغت اسالمی مطرح بوده و در دورة شکوفایی نقد جدید ،در ادبیات غنرب،
محیوبیت بسیار یافته است .در تاریخ نقد و بالغت با آنکه اصطالح تصنویر همیشنه در
شمار متداولتری مصط حات بوده و تعاریف متعددی از آن بدست دادهاند ،اما همچنان
میهم مانده است .ع ت ابهام و پیچیدگی آن بنا به گفتة فربانک ای است« :کنه بنر همنة
صناعات ادبی از قافیه ،بند و وزن گرفته تا تشییه ،استعاره و نماد داللت منیکنند ،حتنی
برای تح یل و کشف معنای شعر نیز به کار میرود» (فتنوحی1386 ،ش )37 :با وجود این ،
شاید بتوان گفت که تصویر یک مجموعة زبانی متشکل از الفاظ ،معانی عق ی ،عاطفنه و
خیال (الیطل1983 ،م )30 :و یک منیع بیرونی است که شاعر یا نویسننده از آن بنرای بینان
انفعاالت و احساسات خود بهره میگیرد( .الرباعی1974 ،م)14 :

اهمیت تصویرپردازی
یکی از راههای بیان و تعییر ،تصویر شاعرانه است .شکی نیسنت کنه تصنویر بنه دلینل
برخورداری از روح حیات و حرکت ،نق

برجسنتهای در زبنان شنعری ایفنا منیکنند.

تصویر ،گنگ و بیزبان را به سنص درمنیآورد و باعنث حینات و نشناط منیشنود و
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اضدادی چون مرگ و حیات ،و آب و آت

را به هم پیوند میدهد .تصنویر بنر نفنوس

خوانندگان بسیار تاثیرگذار است ،اما ای تاثیر «میتنی بر تغییر طییعت معنا نیسنت ب کنه
خصیصه و صفت خاصی را بر معنا منیافزایند» (العصنفور1980 ،م .)323 :تصنویر شنعری
وسی های است که شاعر به کمک آن میتواند تجربههای مصت ف انسنانی را بنه دیگنران
منتقل کند.
پویایی و حرکت تصاویر
مفهوم پویایی و حرکت ،در مقابل مفهوم ایستایی و سکون قرار دارد .تصویر ادبی پویا و
متحر  ،آسانتر به ذه مصاطب راه مییابد .مصاطب مت پویا ،در عالمی جنذاب سنیر
میکند که ادیب آن را خ ق نموده است .او قدم در دنیایی پرنق

و نگار و پنر جننب و

جوش میگذارد و ای  ،ناشی از قدرت هنری ادیب است که مصاطب خنود را تنهنا بنه
حالت شنونده یا خوانندة صرف نمیگذارد ،ب که حواس پنجگاننة او را برانگیصتنه و بنا
خود همراه میکند تا در برقراری ارتیاط موفنق و زمیننهسنازی انتقنال پینام و احسناس
خوی  ،او را یاری نماید.
تصویر در نقد قدیم و جدید
شاید که تری سص دربارة تصویر ،ای سص جناح باشند کنه گفتنه اسنت« :شنعر
صننناعت و گونننهای از بافننندگی و نننوعی از تصننویر اسننت»( .الجنناح 1945 ،م)132/3 :

ب

جعفر صورت را در مفهوم شنکل بنه کنار بنرده (

 ،بنی تنا )4 :و ابنوهالل

عسکری ،صورت را در معنای مثال و هیکنل آورده و تشنییه شنی بنه شنی را از نظنر
صورت ،یکی از اقسام تشییه دانسته است(العسکری1371 ،ق .)254-251 :به نظر عیندالقاهر
جرجانی صورت ،تمثیل و قیاسی است بر آنچه که عقلها آنها را میفهمنند و چشنمهنا
آنها را میبینند (الجرجانی1999 ،م .)398 :اب اثیر صورت را بر امر محسوس اطالق کرده و
آن را در مقابل معنا آورده است (اب االثیر1379 ،ق )397/1 :به جز جاح  ،دیگر بالغینان از
جم ه قدامة و ابوهالل عسکری ،واژة صورت را در معنای چهره ،شکل و صفت بیرونی
اشیاء بکار بردهانند .امنا جرجنانی نصسنتی کسنی اسنت کنه نگرشنی ننو بنه صنورت
بصشیده است .در نظر او صورت ،خود شی نیست ،ب که وی گیهای متمایز کنندة آن از
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شی دیگر است .ای وی گیها که گاه در شکل است و گاه در مضمون ،ساخت هننری
کالم و نظم درونی بافت زبانی را شکل میدهد .منتقدان معاصر عرب« ،نظر جرجانی را
مینایی برای اصطالح نقدی مشهور (ایماژ) در نقند جدیند منورد توجنه قنرار دادهانند»
(دهان2001 ،م)192 :

در نقد جدید و در عامتری مفهوم ،تصویر عیارت است از «هر گونه کاربرد مجازی
زبان که شامل همة صناعات و تمهیدات بالغی از قییل تشنییه ،اسنتعاره ،مجناز ،کناینه،
تمثیل ،نماد ،اغراق ،میالغه ،ت میح ،اسطوره ،اسنناد مجنازی ،تشنصی

 ،حنس آمینزی و

پارادوکس میشود( .فتوحی1386 ،ش )45 :احسان عیاس بنر این بناور اسنت کنه اطنالق
تصویر بر همة شکلهای مجازی زبان ،به فهم و س یقة عربی نزدینکتنر اسنت (عیناس،

بیتا )200:فرمالیستها نیز تصویر را جوهرة اساسنی شنعر و عامنل اصن ی تناثیر سنص
میدانند و معتقدند که تصویر ک ید راهیابی بنه معننا و دنینای ذهن و روان هنرمنند در
مجازهای زبانی است و از طریق تح یل تصویرهای مجازی ،میتوان به آن دنیای درونی
و پنهانی راه یافت (فتوحی1386 ،ش.)45 :

پویایی تصاویر در شعر شعرای اندلس
یکی از مهمتری اسیاب تحر و پویایی تصاویر ،ای است که صنور خینال از جواننب
مصت ف حیات و حالتهای گوناگون طییعت اخذ شده باشد .زیرا تجربهای که از تماس
مستقیم با طییعت و ادرا آن حاصنل شنده باشند ،تحنر بیشنتری دارد و از پیونند و
ارتیاط عمیقتری با زندگی برخوردار است .ادبیات به وی ه شعر ،شیوة غیر مستقیم بینان
و اندیشه و گریز از منطق عادی گفتار است .از ای رو در گزارش لحظهها و اندیشنههنا،
مردان هنری از صورتهای گوناگون خیال  -که مهمتنری نینروی شناعر در سناختمان
تصویر بیانی اسنت -و شنیوة ادای معنانی بنه طرینق غینر مسنتقیم ،اسنتفاده منیکننند.
(شفیعیکدکنی1385 ،ش )139 :به همی دلیل ،برای بیان تجربة درونی که همنان جوشن

و

فیضان ناخودآگاهانة عواطف و احساسات شاعر است ،نمنیتنوان آن را نادینده گرفنت
(باقرالالمی1424 ،ق .)3 :آنچه در شعر شعرای اندلس ،تصویرها و صنحنههنا را جناندار و
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پویا نموده ،خیال آکنده از حیات و حرکت ،به وی ه تشییه ،اسنتعاره ،رننگ و تشنصی
است .اینک به بررسی موردی هر کدام میپردازیم.
محور اول :صنعت تشبیه
تشییه در لغت به معنای مقایسنه و تمثینل اسنت و در اصنطالح ،ینادآوری هماننندی و
شیاهتی است که از جهتی یا از جهاتی میان دو چیز مصت ف وجنود دارد (شنفیعیکندکنی،

1385ش .)53 :تشییه از آرایههای بیانی است که مورد توجه شاعران و نویسندگان بنوده و
کاربرد آن به زییایی شعر و نثر میافزاید .از طریق تشییه میتنوان بنه کارکردهنای زینر،
دست پیدا کرد :اول اینکه جهان به ظرف دیگری منتقل میشود .دوم امکان بنازآفرینی و
شییهسازی جهان و تصرف در پدیدههای طییعی و صور ذهنی در هر زمنان و مکنان بنا
تصیل که تشییه را میسازد ،ممک میشود .سوم جهان شییهسازی شده توسط شناعر ینا
نویسنده تثییت میشود و چهارم اینکه هنرمند عالوه بر شییهسازی جهان ،با تصویرگری
هنرمندانه ،در توصیف جهان مط وب خود میکوشد.
اگر شعر شعرای اندلس را به دقت مورد بررسی قرار دهیم ،درمییابیم کنه شنعرا در
بیشتر موضوعات شعری خود به وی ه غزل ،وصف طییعت و اشتیاق به وط  ،از صنعت
تشییه به عنوان یکی از صورتهای رایج شعری ،بسیار استفاده کردهاند .آنان ،تشنییهات
را به صورتهای مصت ف به کار بردهاند .گاهی اوقنات در اسنتفاده از ادوات تشنییه بنه
وی ه «کأنّما» که مرکب از «کأنّ و ما» است و داللت بر صدق احساس و حرارت عاطفنه
و تثییت و تاکید معنا دارد ،افراط کرده و گاهی دیگنر ،تشنییه را بندون ادوات و ینا بنه
صورت مق وب و ب یغ آوردهاند .گل شقایق که یکی از زییاتری گلها به شمار میآید و
رنگ سرخ آن چشمها را نوازش میکند ،در وصف شاعران اندلس جایگاه وی های دارد.
اب حمدیس( )1در وصف ای گل از صنعت تشییه به خوبی استفاده کنرده اسنت .ابینات
زیر را بنگرید:

 /332ادب عربی ،شمارة  ،1سال  ،7بهار و تابستان 1394

اب حمدیس1960 ،م192 :
به زییایی باغها نگریستم ،در حالی که اشک ابرها بر روی چشمان شکوفه جاری بود /چشم م در میان
آن شکوفهها هرگز مانند گل شقایق را ندیده بود ،که باد آن را در میان شاخههای سرسیز به این سنو و
آن سو میبُرد و تکان میداد /گل شقایق در ای حالت همچون کنیز زییارو و نرمتنی بود که موهنای
خود را شانه کرده و در جامههای سرخ خود ،برای رق

به پاخاسته است

تصویرگری اب حَمدیس در ای ابیات آنچنان زییاست کنه انسنان بنا خوانندن آنهنا،
بناچار خود را در برابر یک گ زار زییا و دلانگیز مییابند گ نزاری کنه نسنیم ،شناخ و
برگهای درختان و بوتههای آن را ،نوازش و یا به گفتة اب حمدیس ،زلفهنای آنهنا را
شانه میکند .شاعر برای به اوج رساندن زییایی و لطافت شعر خود ،از صنعت تشییه بنه
خوبی استفاده کرده است .وی صحنة وزش نسیم بر سر شاخههای گل شقایق و مرتنب
کردن غنچه هنای شنقایق در جهنت وزش نسنیم را ،بنه شنانه کنردن زلنفهنای زننان
مانند کرده و لرزش گل سرخ رنگ شقایق را ،به رق

زنانی تشییه نمنوده کنه پوشن

سرخ رنگی برت دارند.
اب خَفاجه( )2برای توصیف رود ،بارها از صنعت تشییه کمک میگیرد:

(اب خفاجه1427 ،ق)13 :
خنک آن رودی که در دره جاری شده و ورودی

از بوسیدن لیان زنان زییارو لذتبص تنر اسنت /آن

رود بسان دستیند و النگویی انعطافپذیر است و در مسیر خود میپیچید و گویی با گلهایی که اطراف
آن را فرا گرفتهاند ،به کهکشان راه شیری میماند /.آن رود چنان صاف و زالل است که گمان منیشنود
قرصی نقرهای در لیاسی سیز رنگ است /شاخههایی که گرد آن رود را فراگرفتهاند ،به م ههایی میمانند
که چشمان آبی رنگی را احاطه کردهاند /دیر زمانی است که م در آنجا شراب زردرنگی را نوشیدم که
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دستان ندیمان را رنگی میکرد /باد با شاخهها بازی میکرد ،در حالی که طالی عصرگاهی بنر نقنرة آب
جاری و روان بود

شاعر در ای ابیات زییا و دقیق ،به توصیف یک رودخانه میپردازد .آنسان که گویی
در وصننف معشننوق بننه سننرودن غننزل پرداختننه اسننت .وی بننا تشننییهات نننو و آوردن
استعاره هایی بدیع ،زییایی ای رود را دو چندان نموده است .شاعر ابتدا از زییایی رودی
که در دشت جاری است ،با شگفتی یاد کرده و ورود به آن را لذت بص تر از بوسنیدن
گونة زییا رویان میداند .سپس رود را به دستیندی پیچان مانند کنرده ،و از آنجنایی کنه
گلها ،اطراف آن را احاطه کرده ،به کهکشان آسمان تشییه نموده اسنت .شناعر در بینت
سوم ،رودخانه را در صافی و زاللی به کمانی سیمگون مانند کرده که لیاسی سنیز رننگ
بر ت کرده است .در ای تشییه چند وجه شیه ظریف وجود دارد :یکی انحنای کمنان و
رود ،دیگری نازکی رود و کمان ،و سوم سفیدی رنگ آب و کمنان کنه از نقنره سناخته
شده است .در بیت چهارم شاخههای اطراف رود به م ههایی تشییه شنده کنه گرداگنرد
چشمی آبی رنگ را فرا گرفته است .اوج هنر نمایی شاعر را در بیت آخر بنه خصنوص
در مصراع دوم میتوان مشاهده کرد .وی وزش باد بنر شناخههنا را بنه هنگنام غنروب
خورشید ترسیم میکند .اما برای به تصویر کشیدن غنروب خورشنید از ترکینب اضنافة
تشییهی «ذهب االصیل» به تقدیر «االصیل کالذهب» بهره جسته و ترکیب اضافة تشنییهی
«لجی الماء» را به تقدیر « الماء کال جی » برای بیان رنگ سفید آب به کار گرفته اسنت.
هر دو شاعر در هر یک از ابیات باال ،با به کارگیری الفناظی زیینا و شنیری و تعنابیری
دقیق ،همة توجه خود را معطوف انتقال تصاویر ذهنی خنوی

بنه خواننندگان کنرده و

همة حرکات طییعت را از لطافت شاخهها و حرکت آب و باد گرفته تنا بنارش بناران و
درخشندگی شکوفهها و گیاهان رصند کنرده و توانسنتهانند بنه بهتنری شنکل ممکن ،
بیشتری تاثیر را در نفوس خوانندگان بر جای بگذارند .با بررسی شنعر شنعرای انندلس
مشص

میشود که ف ّ تشنییه ،بنرای ایجناد تصناویری زیینا و بسنیار دقینق ،یکنی از

مهمتری عناصر بیان شاعرانه به شمار میآید.
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محور دوم :صنعت استعاره
استعاره در اصطالح ،استعمال لف در معنای مجازی است به واسطة مشابهت بنا معننای
حقیقی همراه با قرینهای که مانع از ارادة معنای اصن ی منیشنود .دربنارة ارزش و مقنام
استعاره همی بس که اب خ دون استعاره را جنزء تعرینف شنعر آورده و گفتنه« :شنعر
کالمی است میتنی بر استعاره و اوصاف( »...اب خ ندون1988 ،م )789/1 :به وسی ة اسنتعاره،
تازگی و سرزندگی در شنونده ایجاد میشنود .زینرا درحنالی کنه شننونده انتظنار چینز
متفاوتی را دارد ،کسب معنای جدید ،او را تحت تاثیر قرار میدهد .به هنگام شکلگیری
استعاره ،دو محور اساسی هماهنگ با هم عمل میکننند .یکنی افنق روحنی -رواننی و
پویایی تجربة درونی ،و دوم حرکت زبانی -معناشناختی متأثر از بافت و ترکیب جم نه.
(

1990 ،م)114 :

شعر شعرای اندلس سرشار از تجارب احساسنی ،عنوالم دروننی و انفعنالی و نگناه
زییاشناسانهای نسیت به اشیاء ،انسان و افعال است به گونهای کنه بنا نگناه انسنانهنای
عادی بسیار متفاوت است .شاعر از روابط منطقی میان اشیاء عیور میکنند و دسنت بنه
خرق عادت میزند .اب هانی( )3در ابیات زیر لُیس و پوشیدن جامه را برای تمتع و لنذت
بردن عاریه گرفته و میگوید:

(اب هانی1418،ق)200:
بسا روزهای خوشی که با هم داشتیم و آن روز از ابتدا تا انتها بسیار خوش بود /.آن روز را که همچون
بوهای خوش طوق پیراه و استصوان سینه بود ،بسان لیاسی بر ت کردیم و در آن لذتها بردیم

شاعر در بیت اول به شیوة استعارة مکنیة اص یه ،روز را به زنی زییارو تشییه کرده که
کمربند ندارد و بر گرییان و باالی سینة او اثنری از بنوی خنوش هویداسنت .اسنتعاره،
مکنیه است چنون مشنیهبنه ،یعننی «زن» حنذف شنده و بنه برخنی از لنوازم آن یعننی
«رَقِیقحَوَاشیال هْو» و «جَوّالعِقْدالنِّطَاق» اشاره شده است .اص یه اسنت چنون مشنیهبنه،
یعنی «زن» اسم جنس جامد است .همانطور که میبیننیم پرنندة خینال شناعر از طرینق
استعاره پر و بال میگشاید تا در «یَوم» ،نفحنة حینات بدمند و اینجاسنت کنه منیتنوان
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به دنیای درونی و احساسی شعرا پی برد و اینکه چگوننه ایشنان در پرتنو خینال خنود،
میتوانند اشیاء را اینگونه در برابر دیدگان مصاطب مجسم کنند .شاعر در بینت دوم ،بنه
شیوة استعارة تصریحیة تییعیه ،ابتدا تمتّع و لذت بردن را به لُیس و پوشیدن جامه تشنییه
کرده ،آنگاه لُیس را برای تمتّع استعاره آورده ،سپس از لیس به معننای تمتّنع ،لَیسننَا بنه
معنای َت َمتَّعنَا را مشتق نموده است .چنون مشنیه بنه یعننی لیسننا ذکنر شنده ،اسنتعاره،
تصریحیه و از آنجایی که استعاره در فعل صورت گرفته ،تیعیه است .بنه ابینات زینر از
اب حمدیس در وصف رودخانه بنگرید:

(اب حمدیس1960 ،م)186 :

رودی روان که وزش باد صیا آن را صیقل داده و نهفتههای درون

را در پنی

چشنم آشنکار

کرده است /و چون بر سنگریزهها می غ طد ،هماننند مجروحنی اسنت کنه بنا زمزمنة خنود از
دردهای درون

شکایت میکند

شاعر در ای ابیات به کمک استعارة مکنیه ،تصویری زییا و دلنشنی از رود بدسنت
میدهد و با بهرهجویی از ای صنعت ،به ای موضوع اشاره میکند که رودخانه به دلینل
آنکه بر روی سنگریزهها و ش ها حرکت کنرده ،زخمنی شنده و بنا خنروش و نالنه از
دردهای خود شکایت میکند .گویی شاعر در اینجا میخواهد شیفتگان تصویرگریهای
کامل و توصیفی را که هم به دنیال لف هسنتند و هنم بنه دنینال معننا ،راضنی کنند .او
با ق مموی افسونگر بیان ،رودی را نقاشی میکند که دارای امواجی پیوسته و سنطح آن
را دستان باد صیا ،شفاف و صیق ی کرده است .رودخانة شاعر در اثر برخورد منداوم بنا
لیههای سنگریزهها زخمی است و هرگاه از روی آنها عیور میکند با فریاد از دردهنای
شکوه سر میدهد.
در دو بیت باال ،گروههای اسمی «مت النهر ،نهر جریح ،شکایةة النهر ،و أوجاع النهر»
ناظر بر وجود گونهای از سص استعاری است کنه در میاحنث «بینان» ،اسنتعارة مکنینه
خوانده میشود .ای نوع استعاره ،نتیجة درهم فشردگی گونهای از فرایندِ رابطهای اسنت
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که به بیان تم ک میپردازد و معموال بنا فعنل «داشنت » بینان منیشنود .در این راسنتا،
گروههای اسمی فوق نیز حاصل درهم فشردگی فراینندهای رابطنهای «رودخاننه پشنت
دارد» «رودخانه زخم دارد»« ،رودخانه شکایت دارد» و «رودخانه درد دارد» ،و برقنراری
یک رابطة اضافی میان دو عضو ای فرایندها ،هستند بنه طنوری کنه در نهاینت «پشنت
رودخانه ،زخم رودخانه ،شکایت رودخانه و درد رودخانه» پدیدار میشنوند .در نتیجنه،
رودخانه ،از رهگذر نسیت دادن «پشت ،زخم ،شکایت و درد» بنه آن ،همچنون انسنانی
نمایانده میشود که در یکدیگر خانه کردهاند به گونهای که شکایت ،انندوه و دردِ یکنی
در گرو آن یکی است و این امنر در نهاینت ،این همنانی را مینان رودخاننه و انسنان
برقرار میسازد.
محور دوم ،بررسی جنیة معنایی و داللتنی اسنتعاره و نشنان دادن ابعناد دو محنوری
است که در یک عیارت واحد به کنار رفتنهانند زینرا جنینة معننایی ،دامننة اسنتعاره را
گسترش میدهد و در بافتی به دور از استعاره و به طور مستقل ،به دخنل و تصنرف در
مت میپردازد به گونهای که امتزاج لف بنا معننا حاصنل منیشنود و گنویی کنه هنی
مصالفت و تناقضی میان ای دو (لف و معنا) وجود ندارد (اب رشیق1981 ،م )270/1 :ب کنه
هر دو همواره با هم به کار میروند و ای چیزی است که به در ارزش زییاشناسنانه و
معننایی اسنتعاره منجننر منیشنود .از آنجننایی کنه حالنت معنننایی بنا تجربنة درونننی و
موضعگیری شاعر در ارتیاط شدید است ،پس تنا زمنانی کنه این حالنت معننایی در
نشود ،عناصر ناگهانی بودن نیز محقق نصواهد شد( .الداةکة1990 ،م )12 :بنه ابینات زینر از
اب سهل اسرامی ی( )4بنگرید که ظیی(آهو) را برای معشوقة زییارو استعاره آورده است:

(اب سهل1885،م)44:
آیا آهوی سرزمی حمی میداند که ق ب انسان عاشقی را از خود دور کرده ،که به جای النه در آن فرود
آمده است //آن ق ب بسیار گرم و تپنده است ،همانگونه که باد صیا با شع ة آت

بازی میکند

در ای ابیات ،طوفان عشق بر ق ب شاعر وزیدن میگیرد و آن را بنه ورطنة ننابودی
میکشاند .شاعر برای نجات خود به آهو پناه میبرد و آن را پناهگاهی بنرای مصنییت و
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رسوایی خود (شیدایی و شیفتگی) مییابد .اما شاعر با دوری و ممانعت محیوب مواجنه
میشود (أن قد حمی :که مانع شده است) .شاعر میکوشد بردبار باشند ،ولنی در مقابنل
ای آهو (معشوقه) سستی و ضعف خود را به نمای

میگذارد .همانطور که منیبیننیم

رابطة بی «ظیی» (مشبهبه) و «مرأة» (مشیه) ،یک حالت داللتی را ایجاد میکند که شناعر
به سیب آن اندوهگی است .اب سهل از دوری و ممانعت محیوب خود میترسند .وی
به دنیال وصال است نه فراق و ممانعت .ای فراق و ممانعت ما را به یناد جندایی مینان
عاشق و معشوق میاندازد .ک مة ظیی ،استعارة مصرحة اص یه است که معشوقه بر سییل
تصیل به آن تشییه شده با جامع جمال که در هر دو وجود دارد .اینجاست که شاعر بنی
معشوقه و آهو یک مشارکت وجدانی و یک رابطة عاطفی برقرار نموده است.
بیت زیر از اب دراج قسط ی( )5شامل تصویری اسنتعاری از رابطنة منرگ و زنندگی
است .در ای تصویر ،وحشت از مرگ با ترسیم آن به شکل درندهای گرسنه و خطرنا
تجسم یافته است:

(اب دراج1961 ،م)78 :
اگر سپیده دم آن روزی که با مرگِ گرسنه و خونصوار روبهرو میشدی ،منصور دوباره زنده میشند /و
سپاهیان او را به میدان جنگ فرا میخواندی ،بیشک شیرانی شجاع :بردههنا و آزادههنا ،دعنوت تنو را
لییک میگفتند.

شاعر در بیت اول ،مرگ را در کُشندگی ،به درندهای تشنییه کنرده ،سنپس منرگ را
برای درنده استعاره آورده ،آنگاه مشیهبه را حذف و به یکی از لنوازم آن یعننی «غرثنان»
اشاره کرده است .از طرف دیگر ،اثیات «غرثان» برای منرگ اسنتعارة تصیی ینه اسنت .در
مصراع دوم نیز «آساد» استعارة مصرحة اص یه است .شاعر «آساد» را گفتنه و سنپاهیان را
اراده کرده است
اب شُهَید( )6در بیت زیر به کمک استعارة مکنینة اصن یه ،عنزم و اراده را بنه شمشنیر
مانند کرده است:
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(اب شهید ،بی تا)159 :
تا اینکه عیدالعزیز عزم و ارادة پوالدی خود را که همچون شمشیری بود از سینهای مصمم بیرون کشید
 /و راههای هدایت با ستارگانی داممی و درخشان بر ما ظاهر گشت

شاعر در اینجا ،شمشیر را برای

(ادارة پوالدی ) استعاره آورده با جامع برنندگی

و قاطعینت ،سننپس مشنیهبننه یعننی «سننیف» را حنذف نمننوده و بنه یکننی از لننوازم آن
یعنی«انتضی» اشاره کرده است .انتضی السیفَ :شمشنیر را از نینام بینرون کشنید .اثینات
«انتضاء» برای عزیمه ،استعارة تصیی یه است.
تمام ای استعارهها به شعرا کمک میکند تا تصاویر را به گوننهای نشنان دهنند کنه
سرشار از حرکت ،رنگ ،حیات ،سرزندگی و احساسنات گونناگون باشند .همگنی این
تصاویر ،نتیجة استعارههایی است که شعرا در بکنارگیری آنهنا آنچننان میالغنه و افنراط
کردهاند که انسان متأمل و متفکر را وادار میکنند که از زییایی ای تصناویر شنگفت زده
و مات و میهوت شود .بنابرای میتوان ای گوننه نتیجنه گرفنت کنه شنعرای انندلس از
عنصر استعاره به عنوان یکی از ارکان اص ی تصویرگری شعری که بینان کننندة افکنار و
احساسات است ،بسیار بهره گرفتهاند زیرا استعاره بیانگر مرح ة پصتگی و دقت هننری
و قدرت تصویر و خیالپردازی است(الجیوری1972 ،م .)119 :ارزش استعاره به ای اسنت
که دارای یک اس وب بیانی زنده و پویاست و میتواند بی اشیاء متفناوت و نناهمگون،
تشابه و همانندی برقرار کند (مک ی 1963 ،م.)88 :

محور سوم :رنگ
در صور خیال ،رنگ یکی از مؤثرتری عوامل آفرین

ادبی است ،هم از نظر مجازهنای

زبان شعر و هم از نظر اهمیتی که در خ ق تشییهات و استعارههای متحر حسنی دارد.
در ق مرو حس آمیزی ،حس بینایی که رنگ مهمتری عنصر ادراکات ای حس به شنمار
میآید ،از اهمیت وی های برخوردار است (شفیعی کدکنی1385 ،ش .)271 :عنصنر رننگ بنه
عنوان گستردهتری حوزة محسوسات ،در تصویرهای شاعرانه سنهم عمندهای دارد و از
قدیمتری ایام ،مجازها و استعارههنای خاصنی از رهگنذر توسنعه دادن رننگ در زبنان

نمونههایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس 339/

وجود داشته است(همان )274:بنابرای رنگ که ق مرو حس بینایی است ،در وصنفهنای
مادی و تصویرهای محسوس ،قویتری عامل انتقال مشابهت و ارتیاط به شمار منیآیند
و از آنجا که توجه به رنگ ،ابتداییتری طرز توجه به اشیاء است ،رنگ مهمتری عنصر
تصویر است.
شعرای اندلس از نق

رنگ در تصویرسازیهای خنود بنه خنوبی آگناه بنوده و در

جای جای اشعار خود برای انتقال هرچه بهتر تصاویر و تثییت تشییهات و استعارههنای
خوی  ،از عنصر رنگ به خوبی بهره گرفتهاند .به ابیات زیر از اب حمدیس بنگرید:

(اب حمدیس1960،م)490:
گویی نی وفر چیده شده درحالیکه در میان انگشتان و در مقابل دیدگان آشنکار شنده اسنت //همچنون
روغ دان سرخفام یاقوت است که گیاهان زعفرانی رنگی را دربرگرفته است

شاعر در ای تاب وی هنری و دلانگیز ،از الفاظی استفاده کرده کنه همگنی بنر رننگ
داللت دارند .مانند «النی وفر»« ،الیاقوت»« ،شَعر» و «الزعفران» .و برای انتقال صندق فننی
خود از ادات «کأنّما» بهره گرفته است .اب طیاطیا میگوید :هرگاه تشییه صادق باشد ،در
وصف ،از «کأنّه» استفاده ک و هرگاه تشییه مقارن و نزدیک به صدق باشند ،در وصنف
از «تَرَاهُ یا تَصالهُ و یا تکاد» استفاده ک

(اب الطیاطیا2005 ،م)27 :

اب خفاجه برای وصف سناقی سنیاهپوسنت ،عنصنر رننگ را بنه خندمت گرفتنه و
میگوید:

(اب خفاجه1427 ،ق)111 :
بسا ساقی سیاهپوستی که به ما شراب نوشاند ،درحالیکه خورشید در پیشانی او ط نوع کنرده بنود //بنا
اینکه جام شراب با رنگ سرخ میدرخشید ،ساقی همچنان سیاه بنود //گوینا آن سناقی همچنون کیسنة
زغالی بود که آتشی در آن افروخته شده است
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شاعر ،ساقی سیاهپوست پیشانی سفید را به کیسة زغالی مانند کرده که پارة آتشی در
آن افتاده باشد .در ای ابیات چیزی که بنیاد تصویر را به وجود آورده ،مسألة رنگ است
خواه با نام رنگ از قییل « غرّة» و «حمرة» و خواه با جانشی های رنگ از قیینل «لینل» و
«الشمس» و «الکأس» و«فحم».
وی در جای دیگر برای توصیف اسب ،عنصر رنگ را به کار برده و میگوید:

(همان)142:
بسا اسب سرخفامی که آت

جنگ به وسی ة او با شع ههایی از شجاعت فروزان منیشنود /و گوننهاش

همچون گ ناری سرخ و شاداب و گوش

همچون برگ گل یاس است /حیابهای خندان جام شراب،

در چهرة درخشان او نمایان میشود.

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

جنگ به وسی ة او شع هور شده است« .رنگ اشنقر از رننگهنای پرکناربرد در

شعر اندلس به وی ه شعر اب خفاجه است» (زارعخفری1391 ،ش .)97 :شع هور شدن آتن
جنگ هم بر شدت رنگ اسب داللت دارد و هم بر شجاعت اسب .در بینت دوم جُ َّننار
که بر رنگ سرخ داللت دارد برای توصیف گونههای اسب به کار رفتنه اسنت .در بینت
سوم نیز میتوان از لف «غُرَّة» که به معنای سفیدی پیشانی اسب ،و نیز واژة حیابة که به
معنای حیابهای روی شراب است ،رنگ سفید را استنیاط نمود .شاعر سفیدی پیشنانی
اسب سرخ فام را به حیابهای سفید باالی شراب سرخ رنگ تشییه نموده است .همان-
طور که میبینیم شاعر برای شکلگیری تصویر شعری خود به خوبی عنصر رننگ را بنه
خدمت گرفته است
بنابرای  ،توجه شعرای اندلس به عنصر رنگ-که وسیعتنری عنصنر کشنف ارتیناط
میان اجزای تصویر است (شفیعی کدکنی1385 ،ش -)284 :در تصویرها بسیار دقیق اسنت و
در ارتیاطی که میان زندگی و طییعت برقرار میکنند ،آن را به خوبی در نظر منیگیرنند.
بر روی هم ،اگر در شعر شعرای انندلس دقنت شنود ،در اغ نب تصنویرها ،ذهن این
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هنرمندان هنگامی که میخواهند میان اشیاء نسیتی برقرار کننند ،جهنت رننگ ینا وجنه
مشتر

رنگ را در نظر می گیرند کنه دلینل آن نزدینک بنودن شناعر بنه طییعنت و بنه

کارگیری فراوان از تصویرهای دقیق حسی و استفاده از عنصر تشییه است.
محور چهارم :تشخیص
تشصی

 ،حیات را در جنیههای مصت ف یک تصویر برمیانگیزد به گونهای کنه عناصنر

آن همچون موجودات احساس و حرکت دارند ،سص منیگوینند و تحنت تنأثیر قنرار
میگیرند( .اقدح2012 ،م )45 :امری که بر ارزش تصنویر ،نیکنویی و عمنق آن منیافزایند.
گاهی شاعر بر اجسام جامد ،ظواهر طییعت و انفعاالت درونی ،جامة حیات منیپوشناند
و آنها را در احساسات و عواطف ،شریک انسانها قرار منیدهند .تشنصی

کنه ننوعی

اسناد مجازی است از دینر بناز در ادبینات عربنی کناربرد داشنته و یکنی از مهنمتنری
روشهای بدست دادن تصاویر پویا و زنده اسنت .شنعرای انندلس بنرای دمیندن روح
حیات و حرکت در تصاویر شعری خود ،از صنعت تشصی
اب زیدون( )7در قصیدة زیر به خوبی ،صنعت تشنصی

بسیار بهره بردهاند.
را بنه خندمت منیگینرد و

صفات انسانی را به طییعت میبصشد و از وجود طییعت ،انسانی میسازد که بتواند با او
به گفتگو بنشیند:

(اب زیدون2005،م)51:

 /342ادب عربی ،شمارة  ،1سال  ،7بهار و تابستان 1394

م مشتاقانه تو را در سرزمی الزهراء به یاد آوردم ،درحالیکه هوای افق معتندل و چشنماننداز
زمی زییا بود //نسیم به هنگام غروب مالیم میوزید و گویی که بر من رقنت آورده کنه این
چنی آرام میوزید //.باغ با آب سیمگون

خندان بود ،مانند زمانی که گردنیندهایت را از روی

سینه باز میکردی //آن روز همچون دیگر روزهای خوشی سپری شد و هنگامی که روزگار در
خواب بود ،شیانه آن لذتها را دزدیدم //ما به شکوفهای سرگرم شدیم که چشمها را به سنوی
خود جذب میکرد .شکوفهای که شینم در آن چنان جمع شده که گردن

خم شده بود //.گویا

چشمان شکوفه ،وقتی بیخوابی مرا دید ،به سیب دردهایم گریست ،پس اشک در آنها جمنع و
سرازیر شد //گل سرخی [آنجا] بود که در رویشگاه خود درخشید و از درخش

آن ،روشنایی

روز در چشم افزون شد //.شیانگاهان نی وفر خوشیو و خوابآلود ،گل سرخ را عطرآگی کرده،
نی وفری که صیح برای او چشنمان خنود را منیگشناید //.همنة اینهنا ،بنرای منا ،خناطرهای را
بر میانگیزد که ما را مشتاق دیدار تو میکند ،خاطرهای که از سینة ما ،هر چقدر هنم کنه تننگ
باشنند ،بیننرون نمننیرود //.اگننر نسننیم صننیحگاهی در حننی وزش ،مننرا بننا خننود حمننل
میکرد ،جوانی را به سوی شما میآورد که مصنییتهنای روزگنار او را الغنر و نحینف کنرده
است //اگر آرزوها ،ما و شما را گرد هم آورد ،این روزهنا از نظنر اخنالق از بهتنری روزهنا
خواهند بود.

غم و اندوه ،نگرانی و بیقراری که از صفات انسانی است ،به طییعت منتقنل شنده و
رنگ و روی طییعت را سیاه و تیره و تار کرده است .قصیده بیانگر دو حالت متناق

و

متقابل است .یکی گذشتهای باشکوه و زییا که در فضای باز افق ،صنفای چهنرة زمنی ،
خندة بستانها ،شادی و طرب گلها ،پرتو افشانی گل سنرخ و درخشنندگی چاشنتگاه،
سپری شده و دیگری زمان اخمو و ترشنروی حنال کنه در بیمناری و ضنعف نسنیم و
نگرانی و تشوی

آن و خوابآلودگی نی نوفر و گرینه و اشنک شنکوفههنا منیگنذرد.

(الدقاق1978،م )157 :اب زیدون در ای قصیده ،با جمادات سص منیگویند و از طییعنت
ساکت ،انسانی شییه به خود خ ق میکند که از غم و اندوه و نالنه و فغنان خنود ،بنا او
سص بگوید بهطوری که ای دو (شاعر و طییعت) بر یکندیگر تناثیر منیگذارنند و بنا
تعییراتی انسانی که سرشار از حرکت و نشاط است ،به همندیگر پاسنخ منیدهنند .این
قصیده ،یک تاب وی هنری است که بیانگر امتزاج شاعر با طییعت و صدق عاطفة وی در
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قیال طییعت است و طییعت در اینجا به زبان مناجات و درد دل شاعر تیندیل منیشنود.
شاعر در ای قصیده ،به سص گفت از معشوق و زیینایی و جمنال وی بسننده نکنرده،
ب که بر روی عواطف و احساسات خود درنگ میکند و با استفاده از صنعت تشنصی

،

جامة احساسات و عواطف خود را بر ت موجودات پیرامون میپوشاند .وی طییعنت را
بسان دوست می بیند و غم و اندوه و احساسات خود را با وی در میان منیگنذارد .آری
در ای قصیده میزان اتحاد و پیوستگی میان شاعر و طییعت را به وضوح میتوان دید.
آنچه در تشصی

های شعرای اندلس ج نب نظنر منیکنند ،ننوع صنفات ،اعمنال و

احساساتی است که به اشیا نسیت داده میشود گونهای از وی گیهای انسانی کنه حتنی
برای آدمی نیز خنروج از نُنرم و هنجنار معمنول شنناخته منیشنود .هنگنامی کنه این
خصوصیات به موجودات و اشیا نسیت داده میشود ،جنیة شگفتی آنها بیشتر میشود.
نتیجه
 -1با بررسی اشعار شعرای اندلس مشص

گردیند کنه تصناویر تشنییهی ،اسنتعاری و

مجازی شعرای انندلس بنا مشنارکت دادن حنواس مصاطنب ،زمیننة انتقنال عواطنف و
احساسنات این شننعرا را فننراهم آورده اسننت .اسنتفادة فننراوان از رنننگهننا و صننداها،
بهرهگیری از طییعت زنده و جناندار در تصناویر واقعنی و مجنازی و دقنت و ظرافنت
تصاویر از جم ه مهمتری روشها و ابزارهایی است که شنعرای انندلس بنرای خ نق و
تولید تصاویر متحر  ،جذاب و پویا از آنها سود جستهاند.
 -2ف تشییه ،برای ایجاد تصویرهای بسیار دقیق و زییا ،یکی از مهمتنری عناصنر بینان
شاعرانه به شمار میآید .و به طور ک ی تشییهاتی که در شعر ای شعرا بنه کنار رفتنه ،از
درجة مقیولیت برخودارند.
 -3شعرای اندلس از عنصر استعاره به عنوان یکی از ارکان اص ی تصویرگری شعری که
بیان کنندة افکار و احساسات است ،بسیار بهره گرفتهاند.
 -4شعرای اندلس از نق

رنگ در تصویرسازیهای خنود بنه خنوبی آگناه بنوده و در

جای جای اشعار خود برای انتقال هرچه بهتر تصاویر و تثییت تشییهات و استعارههنای
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خوی

در ذه خوانندگان ،از عنصر رنگ به خوبی بهره گرفتهاند که دلینل آن نزدینک

بودن شاعر به طییعت و به کارگیری فنراوان از تصنویرهای دقینق حسنی و اسنتفاده از
عنصر تشییه است.
 -5شعرای اندلس برای دمیدن روح حیات و حرکت در تصاویر شعری خود ،از صنعت
تشصی

بسیار بهره بردهاند ،آنها با اسنتفاده از صننعت تشنصی

 ،جامنة احساسنات و

عواطف خود را بر ت موجودات پیرامون میپوشانند .آنچنه در تشنصی

هنای شنعرای

اندلس ج ب نظر میکند ،نوع صفات ،اعمال و احساساتی است که به اشنیا نسنیت داده
میشود ،گونهای از وی گیهای انسانی که حتی برای آدمی نیز خنروج از نُنرم و هنجنار
معمول شناخته میشود.
پینوشتها
 -1اب حمدیس در سال 447ق در سَرَقُوسَه و در خانوادهای متدی بدنیا آمد و در سال 529ق در بجایه
درگذشت.
 -2اب خفاجه در سال 450ق در جزیرة شُقر در خانوادهای ثروتمند ،ادیب و دان دوست به دنیا آمد و
در سال 533ق در همانجا بدرود حیات گفت.
 -3اب هانی در326ق .در یکی از روستاهای اشیی یه به نام «سکون» به دنینا آمند و در سنال 362ق در
بَرقه از دنیا برفت
 -4اب سهل درسال 609ق در خانوادهای یهنودی در اشنیی یه بنه دنینا آمند و در سنال 649ق در درینا
غرق شد.
 -5اب دراج قَسط ی در سال347ق در شهر قَسط ه که از توابع پرتغال اسنت ،بنه دنینا آمند و در سنال
421ق در دانیه درگذشت.
 -6اب شهید در سال 382ق در قُرطیه به دنیا آمد و در سال 426ق در همانجا در گذشت
 -7اب زیدون آخری شاعر بنیمصزوم در سال 394ق در رُصافة قرطیه به دنیا آمند و در رجنب سنال
463ق در اشیی یه درگذشت.
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