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Abstract  
Romanticism is one of the most famous contemporary literary schools that has had a 

great impact on the works of poets and writers from different countries of the world. 

The most prominent features of this literary school are: honest interpretation of 

personal emotions and feelings that come to the human conscience; being intrinsic 

or individualism; empathy and unity with nature; paying close attention to 

landscapes, especially pristine and wild landscapes; adherence to imagination; 

interpretation using new and inspiring codes; getting rid of poem meter and rhyme 

in moderation; back to the beginning and childhood; regretting of the past; dreams, 

love, despair, thinking about death and... . Although it has emerged recently, it 

seems that the themes it emphasizes can also be found in poetry from earlier literary 

periods. The author intends to answer these questions by examining Ibn Zaydoun's 

sonnets, one of the most prominent poets of Andalusia. Which of the themes that are 

called romantic themes today exists in the poems of Ibn Zaydun? How close are the 

images that the poet has created to express these themes to the specifications of the 

illustrations of the school of Romanticism? The author's method for answering these 

questions is descriptive-analytical. The results show that although the school of 

Romanticism is a new school, the following themes can be considered as examples 

of romantic themes in Ibn Zaydun's sonnets: the individual grief caused by an 

unexpected love for Valladeh the daughter of Mostakfi that not only led to 

separation but also to his imprisonment. The longing for home that has been 

sometimes appeared in poems combined with beloved’s memories and sometimes in 

independent poetry. A return to the past, especially to a period in which the poet's 

bliss has flourished. The study also shows that the poet's portrayals, especially his 

descriptions, lack consistency in the vertical axis of poetry, but in many cases he has 

chosen the metaphorical language that is a characteristic of romantic poetry to 

express his inner feelings. 
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یدون های ؛ پژوهشی در غزلکیکالس پردازی ریدر تصو  کیرمانت نگاه  ابن ز

 *خداداد بحری
 دانشگاه خلیج فارس بوشهر گروه زبان و ادبیات عربی  استادیار

 (65تا  45)از ص 
 30/06/1400، تاريخ پذيرش: 14/11/1398تاريخ دريافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 دهیچک
جهان  مختلفی سندگان کشورهایمعاصر است که بر آثار شاعران و نوی مکاتب ادب نیتر معروف از سمیرمانتمکتب 

 و شخصی عواطف از صادقانه تعبیر: از ندا عبارت ادبی مکتب این های ویژگی بارزترین .استداشته ی فراوان تأثیر
 به فراوان توجه طبیعت؛ با یگانگی و همدلی فردگرایی؛ یا بودن ذاتی کند؛ می خطور انسان ضمیر در که احساساتی

 و جدید رمزهای از استفاده با تعبیر تصورات؛ و خیال به پایبندی وحشی؛ و بکر مناظر خصوص به مناظر،
 رؤیا، گذشته؛ ایام بر حسرت کودکی؛ دوران و آغاز به بازگشت متعادل؛ حد در قافیه و وزن از رهایی بخش؛ الهام

کیدمورد  نیمضام رسد بتوان یبه نظر م اما ؛نوظهور استن مکتب هرچند یا .... و اندیشی مرگ نومیدی، عشق، آن  تأ
دون که از یابن زی ها غزلی قصد دارد با بررس ن مقالهیدر ا سندهینوافت. یز یش از آن نیپی ادبی ها در شعر دوره را

یک از مضامینی که امروزه مضامین رمانتیک  کدام: دیپاسخ گو ها ن پرسشیبه ا ن شاعران اندلس است،یتر برجسته
 ،ن ابداع کرده استین مضامیان ایبی برا شاعر کهی یرهایتصو  های ابن زیدون وجود دارد؟ در غزل ،دنشو خوانده می

 نیا پاسخ بهی سنده برایروش نو ک است؟ینزد رمانتیسم مکتبی ها یپرداز ریتصوی ها یژگیوبه زان یتا چه م
 دیجدی مکتب ،سمیچند مکتب رمانتهرکه  دهد ینشان مق یج تحقی. نتااستی لیتحل-یفی، روش توصها پرسش

از عشق ی ناشی : اندوه فرددانست دونیابن زک در شعر ین رمانتیق مضامیتوان از مصاد ین را میمضاماین  اما ؛است
 گاهاق به وطن که یاشت ؛دشی ن ودسبب به زندان افتا دن به هجران،یرسکه عالوه بر ی دختر مستکف ۀبه والدفرجام بد

 خصوص هب ،دوران گذشته بازگشت به ؛نمودار شده است ستقل  و گاه در اشعار ماد محبوب یخته به یآم ،در اشعار
ی ها یپرداز ریکه تصو دهد ینشان من یهمچن پژوهشن یاشاعر در آن رقم خورده است. ی ها یکه خوشی دوران

ی ، برامواردی اریدر بسی و؛ اما در محور عمودی شعر از انسجام کمی برخوردار است ،های او فیژه توصیو هب ،شاعر
 ده است.یبرگز، ک استیشعر رمانتی ها یژگیکه از و رای زبان استعار ،شیخوی ان اغراض و احساسات درونیب

 

 .، غزلیپردازریدون، تصویابن ز کالسیسم،  ،سمیرمانت :یدیکل های هواژ
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 مقدمه .1
ن امکان را به یرا ایشاعر است؛ ز ۀشیرساندن احساس و اندی ن ابزار برایتر مهمی ادبی رپردازیتصو

ال به مخاطب یخته با خیآمی م که با زبانینه به زبان مستق ، در درون دارد را دهد که آنچه یشاعر م
محملی برای ابالغ  زد ویراء را درهم یاشی قیدهد تا روابط حق یاو اجازه م که بهی زبان ؛برساند

 د.شوزمان اندیشه و احساس  هم
بر  تأثیرجاد یای زد و برایخ یم است که از عاطفه و احساس شاعر بری ک شعریشعر رمانت

ک که یبرخالف شعر کالس .ستیجدا نی ر از معانیتصاو شعر، ن نوعیا . دررود  می کار همخاطب ب
ر یشه و تصوین اندیبی بند توان به مرز یرود و م یکار م هاء بیف اشین معنا و توصییتبی ر برایتصو

 رند. یناپذی یخته و جدایر به هم آمیتصوک احساس و یپرداخت، در شعر رمانت
« غربی بحتر»ن شاعران اندلس است که به یتر از برجستهی کی (ق463-394) دونیابن ز
را  اتیمدح، رثاء، غزل، وصف و اخوان موضوعاتی مانندی وان ویدافته است. یشهرت 

در ی که واست ت شده یدهد. روا یل میاز شعر او را غزل تشکی بخش بزرگ. گیرد می بر در
ی قیکه اهل ادب و شعر و موس دختری ؛شدی مستکف فهیخل دختر ،والده ۀشیفت ،قرطبه ،زادگاهش

از ی کیشاعر به ی فتگیشبه جهت  تا اینکه به روایتی ،ادامه داشت هان آنیب عاشقانه ۀرابطی . مدتبود
 رسد و والده یان مین رابطه به پایا از شعر والده، انتقادبر اثر  ،و بنا به روایتی دیگر ،ان والدهکزیکن

کند و  ید میر را تهدیدون وزیابن زدهد.  یح میترجی بر عشق و عامر بن عبدوس رای اب ،ریوز عشق
  .شود یمی زندانی مدت ؛ بدین جهت،ردیگ یرا به تمسخر می و ةیالرسالة السخربا نام ی ا نوشته در

کند؛ ولی بخشیده  جهور، درخواست عفو می الحزم بن جهور، مؤسس دولت بنی شاعر از ابی
تا  ،برد یسر مه در خفا بی مدت ،پس از فرار از زندان کند. یاز زندان فرار مسبب،  شود. بدین نمی
ش یر خویرا سف دونیابن ز ،دیابوالول ،پسرش ،الحزم بیا. پس از گذرد یالحزم از او م یکه ابی زمان
از  ،فراوانش به قرطبهی با وجود دلبستگ کند یکه وادارش می امر؛ دهد یف قرار میملوک طوادر 

او ی ها غزل ۀعمد .(970و  969/ 1 :1380، ی)الفاخور ت باشدکدر حرگر یدی نیبه سرزمی نیسرزم
ها را در زمانی سروده که در کنار والده بوده و بخشی دیگر را  ، بخشی از این غزلده استوال ۀدربار

 شدن و جدایی از او سروده است. پس از زندانی
ی ا شهیپ عاشق ،و شاعر دیآ یبه شمار می یادب غنای پژوهش غزل است که نوعاین موضوع 

 گردد و میاز او ی عشقش سبب گرفتار شدن و فراق طوالن ،یمدتار بوده و یدر جوار ی مدت که است
یک از  کدام :کند یم متبادرذهن  بهها را  پرسشاین ن دو امر یا شود. یم دور زیاز وطن ن ناخواسته،

های ابن زیدون وجود  شود، در غزل مضامین رمانتیک یاد می عنوان بهها  مضامینی که امروزه از آن
رها تابع زمان است و رنگ ین تصویا آیا دارد؟ی یها یژگیشاعر چه وی ها یرپردازیتصو ؟دارند
 شود؟ یک مید نزدیک جدیعواطف است و به شعر رمانتا تابع احساس و یک دارد یکالس
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ن پژوهش مورد یکه در ای وانی. داستی فیتوص -یلیروش تحل ،ن پژوهشیق در ایروش تحق
الله سنده است که دار المعرفة آن را در ش عبدیرایو وی بررسدون با یابن ز وانید ،د قرار گرفتهاستنا
را که ی ریق، اوصاف و تعابیتحقی ها پاسخ به پرسشی سنده برایمنتشر کرده است. نو 2005سال 

دو  ی  و مضمونی شکلی ها یژگیو آن را با و کردهی بررس ،رده استکار ب  هبخود ی ها شاعر در غزل
و ی محور افقرا از هر دو ی وی ها غزل ،سبب نیبد ؛داده است قیتطب سمیو رمانت سمیمکتب کالس

  ل کرده است.یتحل وی بررسی عمود
نظر شارحان  ،تا حال از گذشتهی شعر و ،رو نیا  پر آوازه است؛ از برجسته وی دون شاعریابن ز

؛ ستیاندک ن او آثار بارۀشده در انجامی ها لذا پژوهش ؛و پژوهشگران را به خود جلب کرده است
 :زیری ها پژوهشاز جمله 

 (1395) «دونیتجلی احساس و عاطفه در شعر ابن ز»با عنوان  ،کارشناسی ارشد ۀنام انیپا .1
 ،سندهید چمران اهواز. نویحسن دادخواه تهرانی، دانشگاه شه ییراهنما بازاده  معصومه موسی ۀنوشت

د و آرزو، یار، امیاق به یاق به وطن، اشتیات، هجران، اشتینامه موضوعاتی نظیر حبس در این پایان
ن یی از شعر وی را در ایها شمرده و نمونهق احساس و عاطفه بریمصاد عنوان بهرا …                                     وصال، شکوه و 

 نه آورده است.یزم
 «ة(یة أسلوبی)مقاربة دالل ية مع والدة من خالل شعره الغزلیدون العاطفیابن زة تجرب» ۀمقال .2

 .56-27، صص 26، جمادی األولی، ج ةیدراسات أندلس، مجلة يحبیب العواد ۀنوشت (ق1422)
نویسنده تالش کرده  ،تههای ابن زیدون پرداخ غزلبه بررسی حاضر  ۀهمچون مقال که این مقالهدر 

را  اوابعاد عشق و عواطف و احساساتی که عوالم درونی  ،است از طریق بررسی غزلیات شاعر
شاعر گواهی  ۀکه متن شعر بر تجرب در خاتمه بیان کرده است وید. کنشکل داده است، کشف 

 ست.آمیخته ادع دربا شخصیت مب ای لفظی و فنی است که کامالا  دهد و سبک شاعر پدیده می
 ۀنوشت (1389) «دونیات ابن زیل غزلیو تحلی بررس»با عنوان  ،ارشدی کارشناس ۀنام انیپا .3

غزل  های ابن زیدون را به غزل ،سندهینو .یدانشگاه راز ،وند با راهنمایی تورج زینی یمانیرج سلیا
ات وی را از جهت بالغی یهمچنین غزل م کرده است.یمتکلف و مطبوع تقسو ی و مادی عذر
ن اشاره یشیو شاعران پ ها المثل ضربم، یبه اقتباسات شاعر از قرآن کربررسی و ع( یان و بدی، بی)معان

 .است ی پرداختهشعر وی از جهت موسیقی درونی و بیرونبه  ،در آخرو  کرده است
« دونیات ابن زیرگری در وصفیبررسی هنر تصو»کارشناسی ارشد با عنوان  ۀنام انیپا .4

نویسنده در این  نا.ی، دانشگاه بوعلی سمهدی مسبوقراهنمایی سید با یفه شکوهیظر ۀنوشت (1392)
حاصل از تحقیق نویسنده  ۀنتیج. پرداخته استهای ابن زیدون  پردازی تصویر بررسی بهپژوهش 
 یها دهد که شاعر معانی و مفاهیمی که در ذهن او یا اطرافیانش بوده را با استفاده از آرایه نشان می

خصوص تشبیه  هب ،بالغی چون تشبیه، استعاره، اغراق و غیره به تصویر کشیده است؛ اما تشبیه
عناصر طبیعت ابزار مهم او در  ،. همچنینبیشتر نمایان استحسی به حسی در تصویرگری او 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/931045
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/522767
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/602694
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چشایی،  از صور دیداری، شنیداری،شاعر تصاویر گوناگونی آیند.  گری به حساب می تصویر
 حرکتی و بویایی را در اشعار خود به نمایش گذاشته است که در این میان، نقش تصویر دیداری به

 .تر از دیگر تصاویر است گرای شاعر برجسته دلیل نگاه سطحی و برون
التراث علی دیاب، مجلة  ۀنوشت (2018)« دونیة عند ابن زیة الغزلیاألصالة الشعر»مقاله  .5
های  های غزل بسیار مختصر به برخی ویژگیاین مقاله . 14 -5صص  ،151و  150، شماره يالعرب

کند که هرچند شعر ابن زیدون  پژوهش نویسنده بر این داللت می این اشاره کرده است. ابن زیدون
توان از نوع غزل عفیفی دانست که از وصف  های وی را نمی از غزل مذکر خالی است؛ ولی غزل
چند نه به زبانی بد، هراست، هایی که در کنار معشوق سروده  حسی معشوق به دور است؛ زیرا غزل

از  هایی که در زمان فراق او سروده، غزل کند و را بیان میدر وصف معشوق است و سعادت خویش 
 گیری حسی است. کند که گویی در غزل از پیروان جهت این حکایت می

ربابه رمضانی  ۀنوشت (1396)«بررسی کارکردهای غزل در شعر ابن زیدون و شهریار» ۀمقال .6
. این 174-153، صص 44، سال یازدهم، شماره مطالعات ادبیات تطبیقی ۀو پریسا فیضی، مجل

شناسانه در شعر ابن زیدون و شهریار نوشته شده است، به  کارکردهای زیباییتبیین هدف  امقاله که ب
این اشاره دارد که با توجه به برخورداری ایران و اندلس از طبیعت حاصلخیز و مناظر طبیعی 

خود بسیار استفاده   یها افسونگر، ابن زیدون و شهریار از عناصر طبیعت برای وصف معشوقه
گاهی کرده اند. نویسندگان  ، به اقتباس از آیات آن پرداختهقرآن کریماز  آنها  اند. همچنین با توجه به آ

 .اند و به دور از مظاهر وقاحت دانسته شعر هر دو شاعر را عفیف
 «دونیشعر ابن رومی و ابن ز عت دریطب ۀسیمقا»با عنوان  شدکارشناسی ار ۀنام انیپا .7

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.با راهنمایی مجید مجیدی یاه کمریرا سیسمۀ نوشت ،(1393)
زیدون اشاره شده است. ۀ تصویرپردازی ابن به شیو مانند پژوهش حاضر، نامه نیز این پایاندر 

، به این نتیجه رسیده ه کردهنویسنده که سبک ابن زیدون و ابن رومی را در توصیف طبیعت مقایس
تأمل ابن رومی در طبیعت در مقایسه با این زیدون از عمق بیشتری برخوردار است و  است که

های هر دو شاعر در  بیش از شیفتگی ابن زیدون است؛ اما تصویربرداری، ارتباط عاطفی وی با آن
 .صدا و... از هر حیث کامل است و مزهقبیل رنگ، بو، های حسی از  توصیف ویژگی

ابن ی ها غزلی که به بررسی قین پژوهش، تحقیتا زمان انجام ا ،سندهیبر اساس اطالع نو
وجود ندارد و پژوهش حاضر  پرداخته باشد، سمیق با مکتب رمانتیتطب زانیم دون از جهتیز

  ده است.یه سنجین زاویا از رای است که شعر وی قیتحق نینخست
 

 (Romanticism) سمیمکتب رمانتی ها یژگیو  .2
ن یگرفته شده از التی محلی ها زبان بهمشتق شده که ( Romance) «رمانس» ۀن مکتب از کلمینام ا

زبان  ،خود نیالت نوشتند. ین زبان میها و شعرها را با ا ر داستانینظ ،انهیآثار عام .شده است یگفته م

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/844205
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ز، ی، رازآمیر عقلیل، غیمخی سم به معنیرمانت شد. ینوشته مآن  ابی و مذهبی علم بود و آثار علم
ز آمده است. ینی جذاب و احساساتبا و آراسته، ی، زییایخولی، پرماجرا، مالی، پهلوانیر واقعیغ

کار   هآن بی ادبی در معنای آلمانگل  ک شلهین بار فردیرا نخست سمیرمانتنام   (63-62 :1393سا، ی)شم
 ر است:یمشابه زات سه مکتب یک در ادبیمنظور از رمانت  .(63 :)همانبرد 

ه یعل انقالب، کتبن میا ۀمشخص ؛گل ک شلهیفردری به رهبری سندگان آلمانینو ( مکتبالف
به  زین است وی ل آن به وجدان و احساسات شخصیارسطو و تبدی شناخت ییباین زیقواناصول و 

 .کند یر میتعبن مدرسه یا که ازی ادب ۀن گونیتر مهم عنوان بهت منثور یحساب آوردن روا
و  (Coleridge) رجیکالی به رهبر ،جدهمیآخر قرن ه ۀکه در دهی سیشعر و نقد انگل مکتب (ب

در ی یج ارسطوین رایقوان هیعلبود ی انقالبز ین مدرسه نیبه وجود آمد. ا (Wordsworth)وردزورث 
ی دیعمحسنات بی ریگ کار هخشک و افراط در بی خواست شعر را از قواف یو م ،سین عصر در انگلیا

عت یتوجه به طبسنده و یر نویر صادقانه از ضمیتعبی قرار دهد برای ا لهیات را وسینجات دهد و ادب
 .یشعر اتفیوصتدر ی خارج
ن یای ژگین ویتر مهمدر فرانسه رونق گرفت.  1850تا  1820ی ها ن سالیکه ب کتبیم( ج

ن ی. از ایاز نگرانی و اندوه ناشی یر از احساس تنهایتعبو بود « من»د به یتوجه شد ،کتبم
جاد شد که با بازگشت به منابع یای ناویها و اسکاند ژرمنات یبه ادبی دیتوجه جد ،یریگ جهت

انسان را  پریشانی روحی بود کهتعبیری از یک ۀ منزل این به .همراه بود یبوم ۀانیعامات یالهام در ادب
 داد سوق می شدنز واقعیت و محوبه سوی فرار ا شد، بشر را شامل می ۀبقی شور که پر تمایلدر یک 

 .(189 :1984مهندس، الو  ةوهب)
 ند از:ا عبارتاست،  ذکر شده ینقد ادبی ها که در کتاب کیشعر رمانتی ها یژگیون یبارزتر

کند و  یر انسان خطور میکه به ضمی قیو احساسات عمی شخصر صادقانه از عواطف یتعب. 1
. (69 :1999)األصفر،  تیبه دور از عالم فکر و واقع ،مستمر آنان یشدن به عالم روح و جر میتسل
ط یک داخل محیمانتقهرمان راست و  کیرمانت شعری ژگین ویتر برجسته ،ییا فردگرایبودن  یذات

رد یگ یات و تجربه قرار میفرد در مرکز ح ،ن مکتبیدر ا . (314 :2003)راغب، چرخد  یذات خود م
 ؛(188 :1986 ،ی)فتحبودن ی ذاتی ت به سویاست از موضوعی تحول سمیرمانتقت یو در حق

بردن به آغوش آن و  پناهو  (117 :1397، یرودمعجنی )فتوحعت یبا طبی گانگیو ی همدل. 2
األصفر، )ک دوست و مادر یاز با آن بسان یو راز و ن شیها ییبایز ستودنو  کردن یاحساس مهربان

در  .(63 :1393سا، ی)شم یخصوص مناظر بکر و وحش هب ،توجه فراوان به مناظرنیز و  (69 :1999
گو در وکتور هیشده است. و تأکیدعت به شدت یبر توجه به طب ،مکتب رمانتیسم کالم بزرگان

ی حتیست که نصیسته نیشاعر شای کنم که برا یم تأکیدن نکته را یا»د: یگو یم لیکرمو ۀممقد
 ؛(146: 1994) «عت استیقت و طبیز حقیکه خود نی و الهام قتیحق و عتیمگر از طب ،ردیبپذ
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گاهانه باشد، ی ابداع ،خواه تصوراتال و تصورات، یخ بهی بندیپا. 3  ن یوهم. اا و یرؤ خواهو آ
 ؛(69 :1999األصفر، )گردد  یمال بریخآور و فرار به عالم  أسیت یامر به نفرت از واقع

ن و یکه معی آلود غباری فضاها رایرا بیبخش؛ ز د و الهامیجدی ر با استفاده از رمزهایتعب. 4  
 ؛)همان(دشوار است، مناسب است دنش کر روشن
 ؛(70 :)همانه در حد متعادل آن یشدن از وزن و قافآزاد. 5
 ؛(117 :1397، یرودمعجنی )فتوح یکودک بازگشت به آغاز و دوران. 6
 ؛(228 :1389، ی)خاکپور و اکرم ام گذشتهیو حسرت بر ای نوستالژ. 7

وحشت، کابوس،  سرو سرا مبهمی ف فضاهای، توصیشیاند ، مرگیدیموا، عشق، نیرؤ. 8 
 .(228: )همان…  وی طانیش و آلود ن گناهیمضام
 

 دونیابن ز ی ها در غزل سمیرمانتی ها جلوه .3
باشد ی احساسات و عواطف شخص ۀکنند انیشود که ب یاطالق می اصل به اشعاردر ی یادب غنا

شاعر  ،آندر را ید؛ زیآ یبه شمار می یادب غنای ها ن گونهیتر غزل از بارز .(127 :1394سا، ی)شم
در  (sonnet) غزلی معنکند. یان مین الفاظ بیتر قیبا رق را شیخوی شخص عواطف و احساسات

ده گفته است: یگفتن مردان و زنان جوان است. ابن س غزل سخن: »آمده استن یچن العرب لسان
)ابن « و مراوده با آنان استی صحبت هم :با زنان است. ومغازلتهن ]مغازلة النساء[ی باز غزل عشق

ف گفتن یا شعر لطیبا زنان در شعر است ی باز عشق»است که  و گفته شده .(10/65 :1992منظور، 
غزل گفته است:  ۀباردر ة یم الجوزیابن الق. (265 :1984 المهندس، )وهبه و« زنان است ۀدربار

ل سازد یها را به خود متما  کند تا دل یق میش را رقیالفاظ خو ،را متغزلیز ؛استالرقة اشتقاق آن از »
الفاظ غزل سته است که ین عاشق و معشوق آماده سازد. شایب های طهساها و و نامهی و آنها را برا

 ۀدربارعفر جة بن قدام. (210: 1910 ،می)ابن الق «زیانگ بخش و طرب لذتآن ی ن باشد و معانیدلنش
 د: یگو یمده( یقصی )بخش غزلب ینس

عشق در آن فراوان باشد و شواهد بر  [ره]شدن در فنای ها باشد که نشانهی زیب چیالزم است نس
 ابراز ش ازیدر آن بی کند و اظهار عشق و مهربانی یاق و سوز عشق در آن خودنمایادت اشتیز

 نسیب ،یکل طور و بهش از ذکر مناعت و قدرت باشد. یبی و فروتنی و افتادگ ،ثباتو خشونت 
است. اگر ی و نرم لطافتمتناسب با است و راسخ و اراده ی شیاست که ضد مصلحت اندی زیچ

 .(43: 1302) ده استیرس هدفن باشد به یب چنینس
بر  نیکو غزل  ی که قدامه برای اتیو خصوص غزل ذکر شدی و اصطالحی لغوی معن ۀباردرآنچه 

است که ی سخن محمل عواطف است و غزل ن نکته داللت دارد کهیبر ای جملگ ،ماردش یم
است پر از عشق و عاطفه ی سخن ،یبه عبارت ؛کند ین منتقل میدلنشی شکل احساسات شخص را به

ی است در قبال شخصی غزل حس فرد ،قتیدر حقرود.  یکار م  همعشوق بن عاشق و یب که غالباا 
صاحب کتاب بنا بر نظر  دیشا .ک مطابقت داردیت خود با اصول رمانتین امر در کلیگر و اید
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، نیس و رامیور ینظی فارس ۀعاشقانی ها خاورشناسان منظومه ست کهرو نیهم از بالغت تصویر
ز ینی ا عده و اند ک به شمار آوردهیرا آثار رمانت و مجنونی لیلو  نیریخسرو و ش، خایوسف و زلی

اند  ک شمردهیران را شاعران رمانتیای سرا گر شاعران غزلیو دی ام و حافظ و نظامیمانند خی شاعران
 .(118 :1397، یرودمعجنی )فتوح

پژوهش حاضر به  ،کیرمانت شعری ها یژگیودون با یابن زی ها زان مطابقت غزلیمی بررسی برا
دون یت ابن زایک در غزلیرمانت نیاز مضامی یها جلوه ،در بخش نخست :دشو یم میدو بخش تقس

سه یمقا ن مکتبیای هاریتصوی ها یژگیوبا  اوی پرداز ریتصو ۀویش ،دومشود و در بخش  یمی بررس
 .شود یم

 

 دونیات ابن ز یک در غزلیرمانت نیمضام. 3-1
 زین خاصی ک به معنیک شاعر رمانتیرا در شعر  سمیمکتب رمانت نیتمام مضام که استی هیبد
ش از یها پ که سالی خاص از شعر شاعری ا گونه در ها این ویژگیافتن ی چه رسد به، افتیتوان  ینم

 نو ظهور،ی ن به مکتبیشیپی بدون قصد انتساب شاعر ،رو نیا  از ؛است ستهیز یم ن مکتبیا ظهور
 .ک استینزدن مکتب یای ها یژگیو اهد شد که بهات شاعر اشاره خویاز غزلی نیبه مضام صرفاا 

 

 یشخص احساساتو ی یفردگرا. 3-1-1
 ،نخست ۀمرحلی ها . در غزلاند م کردهیتقس أسی فراق ووصل،  دون را به سه مرحلۀیات ابن زیغزل

ی خوشبختغرق در و  ش برخوردار استیرا شاعر از معشوق خوی؛ زدکن یو سرور جلوه می شادمان
ان یگداز فراق و حسرت از بهشت گمشده نما و ت و سوزیشکا ،دوم ۀمرحلی ها در غزل ؛است
ان و ناالن است یش گریکه از اقبال خو استی ا زده ه غزل اندو ،سوم ۀدر مرحلی غزل و ؛است

 انیب از شعر است که بهی ا تر اشاره شد، غزل گونه شیگونه که پ همان .(284 :الف تا بیف، ی)ض
، در یو احساسات شخصی یگرا  رو، فرد نیاز ا ؛پردازد یشاعر در قبال معشوق م ۀعواطف عاشقان

خواه  ،داستیپ شاتیغزلی جا یدر جا زیدون نیابن ز عواطف و احساسات .ت غزل نهفته استیکل
با  یو احساس ،ها غزل از یدر برخ .بعدی ها به دورهتعلق نخست باشد و خواه م ۀمربوط به مرحل

  ن است:یعجی شاد
 

(51 :2005 دون،یز)ابن
افت ی سرایان شعر غزلدر  که معموالا ی داست؛ اما از سوز عشقیعشق هوت احساس ایبان یدر ا

خبر از عشق فراوان ی یت دوم که به شکل کنایجز در ب ،یرو نیبه هم ؛ستینی شود چندان خبر یم
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ز بر وفق مرادش یچ  معشوق که همه ۀفتیاست شی احساس عاشقات یر ابیدر سا ،دهد یش میخو
ی . فرح و شادمانستل اویز مطابق میبلکه همه چ ؛نه از روزگار ،ار داردیاز ی تینه شکا ؛دشو یم
صفاست، ن روشن و بایباست، زمیافق ز بپردازد.ی عیمناظر طب ازی حسی را واداشته که به وصفی و

 … .ها پر از شبنم است و غنچهخندد،  یبوستان م
 کند:  می و اندوه فراق را با تمام وجود احساس بدفرجام خواننده عشق ،زیها ن غزلی در برخ

 

(11 :همان)                                        
بعد از  ی  یاز جدای ناشی اندوه ؛شاعر است هشود، اندو یم آشکارا دیده اتین ابیدر تمام ا آنچه

کلمات و  است.هویدش یها تک واژه تکی ال هو از الب وجود شاعر را فراگرفته وصال که سراسر  
صبح »، «یتجاف»، «یتنائ» ک شاعر را منتقل کنند:یتا اندوه رمانت اند دست هم داده به بات دستیترک
با  ،نیز داللت دارندی که بر وصال و شادی یها واژه«. یبکی» و «یبلی»، «حزن»، «انتزاح»، «نیالب

رفته و  (یکینزد)« یتدان: »کنند پا میه و حسرت ب اند نوا شده هم اند اندوه دهندۀ  نشان ی کهالفاظ
ش یبه جا (یدور)« یتجاف»و  دهیان رسیبه پا (دارید)« اءیلق»آن را گرفته است. ی جا (یدور)« یتنائ»

 بدل شده است. (اندنیگر) «بکاءإ»ز به یروزگار ن (دنخندان) «ضحاکإ»نشسته است، 
 یو اندوه اجتماعی ، اندوه فلسفیحزن و اندوه فرداند:  م کردهیک را به سه دسته تقسیحزن رمانت

در کالم  شود؛ اما یان نمیبی اندوه اجتماع ،غالباا  در غزل .(142و  141 :1397، یرودمعجنی )فتوح
دن عمر و یرس انیاز نگرش شاعر به زمانه و پای ناش ی  اشاره به اندوه فلسف سرا، شاعران غزل

و  است یاندوه فرد کند، خودنمایی می دونیابن ز های غزلدر  آنچه فراوان است. ،جهانی داریناپا
 زین یادشده اتیدر سراسر اب .نه از اندوه اجتماعی و توان یافت، از اندوه فلسفی خبری می نه لذا،

 ده برخاسته است. یناکام و به شکست رسی از عشق کهی اندوه ؛زند یموج می فرد اندوه
 

 بازگشت به روزگار گذشته. 3-1-2
ی ها در غزل دونیاست. ابن ز شدهی سپربازگشت به دوران  ،کیشعر رمانتی ها یژگیو نیاز بارزتر

از ی یاز جدا پسکه ی یها شتر غزلیدر بی ادآورین یاد کرده است. ایروزگار گذشته  خود بارها از
 دهد:  یمی ن امر  گواهیبر ای و ی «هینون»از  ریات زیوجود دارد. اب ،است سروده هوالد

 

(13-12: 2005دون، ی)ابن ز              
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ش یبخش، پ لذتی ا به گذشته ؛شاعر را به گذشته برده است ،داست، اندوه فراقیگونه که پ همان
 گردد یمبری ا به گذشته شاعر ل کرده است.یمتح اوکه دست روزگار بر ی ا رهیاز هجران غمبار و ت

 شانیبرا ایدن آنها انیمبا و به سبب مهر و محبت یش زیبرای زندگ ن او و معشوق،یب که به جهت انس
 است.  نداشتهآن را  کردنتوان کدری زیو چ صفا بوده استو  لذت سراسر

 ان است:ینمای به خوب زیر نیات زیک در ابیاحساس رمانت
  

(81)همان:                                             

ک ینی ش در دل و جان ویها یکه خوشی ا گذشته ؛آورد یگذشته را به خاطر شاعر م ،اریاد ی
بازگشت آن عهد را ی آرزورو،  نیاز هم ؛ه استبردنادش یز آن را از یها ن نشسته و گذشت سال

در  شاعر گاهن. هریریش گذشتۀحال و ی است بر تلخی روشن لیدل ناممکن کهی یآرزو ؛کند یم
 شیبرا وصال نیریشی ها روز ،«هاداء بأضدایُتعرف االش»به حکم  رد،یگ یقرار می اندوه و رنج

 شود. یمی تداع
 

 نیه سرزمباق یاشت. 3-1-3
 ازی در اشعار فراوان زیدون نی. ابن زاستک یشعر رمانتی ها ن جلوهین از بارزتریشوق به سرزم

ر که یات زیدر اب ،اق شاعر به قرطبهیکند. اشت یاد میاست، که در آن داشته ی خاطرات و شیوطن خو
 داست:یدر زندان سروده است، کامال هو

 

(42و  41)همان:
 

سبب  ،زندان و رنج فراقی سخت ان است.یات فوق نمایدون در ابیابن ز لطیف عمق احساس
نگاهش برگردد که در  ی نید به سرزمکنبکشد و آرزو  زادگاهش قرطبه پری شاعر به سو شده که ذهن

 است. مه زدهیخدر آن   یخوش و  ییبای؛ شب و روزش قشنگ است و زهاست یمجمع تمام خوب
 آن ادی دونستن بیش ناممکن و زیکندن از آن برا ن است و دلیطبه عجگوشت و خون شاعر با قر

 مانند ، ولیافتاده باشدی ین او و موطنش جدایکه ب داند عجیب می ،رو نی؛ از هماست محال شیبرا
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نه بر خاکش زاده شده و  ،نه در آن استقرار داشته ،حس کرده راآن سرزمین  فیلطی که نه هوای کس
 .    زنده مانده باشد ،است افتهینه در آن پرورش 

 اد کرده است:ی نیچن ها و منازل مختلف آن از قرطبه و مکان گریدی موشح در شاعر
 
 

 (36 - 33)همان:                                                                                                                           
و ی ار در قرطبه، نبتیو اطاللش، قصر ی حماز  از آن نقل شد،ی اتیکه اب ن موشحیشاعر در ا

که با کند  وصف میرا ی یکند و روزها یاد می شق و پلیالرصافة، عقاب، عقی ساحل رودش، جوف
که به خاطر بودن در  هایی مکان ازی برخی برا ،گاه. استسر برده ه ن بیش در آن سرزمیار خوی

لطافت  ،کالم ار،ی میشمها،  اد آنیکه با ی یها مکان؛ کند یدر دل و جانش النه کرده دعا م ،اریکنار 
ن یاست آشکار بی وندیپی در کالم و آورد. یبه خاطر م را کالمشی نیریآب دهان و ش ،رخسار

 .افتینتوان ی یها جدا ن آنیکه ب اند ده شدهیدو چنان در ذهن شاعر درهم تن ن هری. امعشوققرطبه و 
به ی ا کند و اشاره یاد او زنده میار و خصالش قرطبه را در یکند.  یمی را تداعی گریک دیاد هری

 نهد. یم شش چشمانیار را پی ،قرطبهدر ی مکان
 ان است:ینمای خوب ن در آن بهیاق به سرزمیاست که اشتی گر قصائدیر از دیز ۀدیقص

 

(76)همان: 
شاعر  ۀشد یروزگار خوش سپر ادی م ویک در ذکر اماکن قدیاحساس رمانت ،یادشدهات یدر اب

خود داللت دارد بر  ن امریا .کند یت بر مکان آغاز میکالمش را با فرستادن تحی و. گر است جلوه
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ی جا شچنان در دل کند، یکه ذکر می یها . مکاند به آنهایشد ۀعالق وی ونزد ها در  ت آن مکانیاهم
  رای کالم انسان نیتر ارزنده و دیگو یو با آنها سخن م بخشد یمی انسانت یدارند که به آنها شخص

ی ها شدن با گل دهیپوشی عنی ،ها نیبهتری برخی فرستد و برا یمسالم ی به برخ .کند ینثارشان م
ی اوج دلبستگ است آشکار ازی انیب ن خودیا .کند یشدن با باران سرشار را آرزو م رابیسخندان و 
به ی است به سبب دلبستگی ا اشاره ،آخرت یدر چهار ب .یها و عمق احساس و مکانن یشاعر به ا

کام ی که از زندگی زمان ؛اش یزندگی ها ین خوشیبهتر کند از یمی ادی آن منازل و آن دوران. شاعر
 .ت بوده استیبه غا آنها  یششان در اوج و شادیشده، ع یمی گردان اند، بر جمعشان باده گرفته یم
کند و قطرات زالل اشک را بسان  یپا مه ب از حسرتی ا در درونش شعله ،رفته دستام ازیا اد آنی

 سازد. یمی ده از چشمانش جاریبر د رشتهیمروار
 

پرداز یوجوه اشتراک و افتراق تصو . 3-2  سمیرمانتدون با مکتب یابن ز ی ها یر
هنرمند به ی حس ۀتجرببر عهده دارد و کار انتقال ی حیو توضی نیئک نقش تزیر کالسیتصو»

بلکه احساس شاعر را منتقل  ،نداردی نیئک، نقش تزیر رمانتیتصوی دهد؛ ول یمخاطب را انجام م
 :1397، یرود معجنی )فتوح« کند یجاد میاحساس هنرمند ا همسان  ی تأثیرمخاطب کند و در  یم

را یعالقه دارند؛ ز هیش از تشبیها به استعاره ب کی، رمانتسمیروان مکتب کالسی. برخالف پ(150
 آثار رمانتیککند. در  یء را فراهم میش دری الیه به آنان امکان تصرف خیش از تشبیاستعاره ب

 کند؛ در یجاد میت ارتباط این دو واقعیبی ه حسیشود. تشب یافت میکمتر ی به حسی حسی ها هیتشب
ف روابط یتوصی در پ کیشاعر رمانتت و احساس شناور است، ین واقعیک بیکه شاعر رمانت  یحال

 ،سبب  نیهم  هب ؛پردازد یر امور میش به تعبیخو ۀبلکه با وجدان و عاطف ،ستیان امور نیمی سطح
ن دو گونه یرا ایز ؛اند ه استفاده کردهیگر انواع تشبیش از دیب ی و عقلی الیهات خیها از تشب کیرمانت

 .(151 -150 :)همانکند  یا فراهم میدر اشی شتریبی لیه امکان تصرف تخیتشب
 

پرداز یتصو . 3-2-1  شعری و عمودی دون و محور افقیابن ز ی ها یر
شعر ر در احساس است. در یتصوی و فرورفتگی وستگیپ ،کیات شعر رمانتین خصوصیاز بارزتر

در  شکر در آب نشد ر بسان حلیبلکه عاطفه و تصو ،دیآ یاء نمیح اشیتوضی ر برایک تصویرمانت
در  را در شعری وستگیپ ست.ین آنها ممکن نیبی یکه انفکاک و جدای به نحو ؛اند هم ترکیب شده

ی برا ،یات فارسیبدا ناقدان. (881 :1984المهندس،  )وهبة و خوانند یم« ةیالوحدة العضو»ی عرب
 تک تک در که غالباا ی ئجزی رهایتصوی و برا« الیخی محور عمود»شعر اصطالح ی انسجام کل

   .  (169 :1375 ،یکدکنی عی)شفاند  را وضع کرده« الیخی محور افق»اصطالح شوند  یات خلق میاب
 دهیت قصیو کل باشندی وحدت موضوعی ک هرچند دارایاشعار کالس ،کیبرخالف شعر رمانت

 ،ست و همت شاعرانین اجزاء آن چندان استوار نیب وندیپ ،شکل گرفته باشدی بر محور خاص زین
که  ک رایت شعر کالسین خصوصیاف یضی شوق بوده است.ال متمرکز یخی شتر بر محور افقیب
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از  عرب کند که تصور یاشاره من امر یبه او  شمارد یب میع ،از آن استی ا م عرب نمونهیشعر قد
متفاوت بوده  ،نگرد یمی شعر ۀک تجربی عنوان بهده یکه به قصی با تصور امروز ،در گذشته قصیده

به جای موضوعات مختلف  اگری حت ،میکند که شاعران قد یان میبی و. (142و  141: بتا  )بیاست
 ند.باشموضوع  دربارۀ یکات یکه اب ان کافی بودیشبرا، ندختداپر یم فقط به یک موضوع ،در قصیده

 واست ی و عقلی ند عاطفیآفر یآنچه مکند احساس و  داندب شعرمرکز  چنین نبود که شاعر خود را
شعری  ۀل شود. وی تجربیکامل تبدی افته با ساختاری شکلی ا الزم است به تجربه ،جهت  همین  به
و تمام احساسات و  ندشه کیو تفکر پ صبوری شعرنش یکه صاحبش در آفر داند میی ا تجربه را

 ؛ اما هرگاهشدن رها نکند کامل از را پیش از شعر هیچ جزئی و زدیربمد نظر خود را در آن ی معان
سازد و به جلو رود تا در ی ز جاریگر بپردازد و احساسات خود را بر آن نیبه جزء د ،کامل شدی ئجز
ت یشاعر به گردش بی ن اشاره کرده است که اکتفایهمچنی برسد. و غایتبه  شعری ۀتجرب ،تینها

باشند  کوچکی یها گذر و قطرهزودی االتیه خید شبیشتر قصایب است سبب شده ،بر محور موضوع
 د.ینامی کامل شعر ۀتجربنتوان آن را  که

به والده ی چند سرشار از احساس و عاطفه است و از عشق سوزان وهردون، یابن زی ها غزل
 رود. در یفراتر نم ،دهد یت میم عرب که اصالت را به بیاشعار قد ۀریاز دا ولی دهد، یخبر م

در اوج احساس عاشقانه است، که شاعر ی در زمانی ات حتیاستقالل اب ،یو ر  اشعاز ای اریبس
ا ی گریات دیبا ابی اتیاب ایگر یت دیت با بیبی یجا هامکان جابی گاه کهی به نحو ؛داستیهو کامالا 

 درن امر یوارد کند. ای ده خللیآنکه به موضوع قصی ب؛ ر استیپذ امکان آسانی به هاحذف آن
 ده،ین قصیدر ا . شاعرنمایان استخوبی  بهن اشعار اوست، یاز مشهورتری کیشاعر که  ی «هینون»

 ناگاه ،دهد یام گذشته اختصاص میان عشق خود به والده و حسرت بر ایت نخست را به بیب نوزده
گر به یبار دسپس  ،دهد یرا به مدح پسر پادشاه اختصاص می ت متوالیکند و ده ب یغزل را رها م

کردن موضوع و پرداختن به ن رهایا . (14-13 :2005دون، یابن ز ←)پردازد  یوالده و عشق او م
  کیر رمانتات شعین خصوصیاست که از بارزتر «هیوحدت عضو»گر در تعارض تمام با یموضوع د

 کامالا  ،و افکاری کند که در شعر معان یشود، اقتضا م یر میه تعبیاست. آنچه از آن به وحدت عضو
 شود که پس از انتقال از آن به فکر ده چنان پرداختهیخود در قصی در جای مرتب باشد و به هر فکر

ی یرهایتسلسل تصوی عیطب ۀجینتده، یقصی امکان بازگشت به تفکر نخست نباشد و انتها بعد،
 .ان جلو رفته استیبه پا رو به رشد ده در آن در حرکتیکه شاعر آنها را آورده است و قص باشد

ی جزئی رهایت و تصویکه ب ش استیعصر خوی تابع سنت شعر دونیابن ز .(375 :1997)هالل، 
احساس ی وی ها هرچند در غزل رو، نیهم  از ؛داند یمی ده را فرع و عرضیت قصیرا اصل و کل

ی وی ها غزلات یان ابیم ،متصور استک یکه در اشعار رمانتی وندیآن پ اما داست،یک هویرمانت
ی محکم ارتباط هم با ،اند گرفتهشکل  یموضوعپیرامون ند که هرچند ستهی اتیبلکه اب ؛وجود ندارد

 ندارند. 
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هم ی را در پی یها قطعهکند،  یاد میک موشح که از قرطبه و مجالس انس و عشق یشاعر در 
ی ا رابطه پراکنده است کهی یها اطرهقت خیبهره است و در حق  یاستوار بی قرار داده است که از نظام

 وجود دارد:   گریکدیبا  ها آنی یجا هجابو امکان  شود یده نمیها د ب آنیدر ترتی منطق
  

 (44-43 :2005 دون،ی)ابن ز                                                                                              
 

آنکه به ی ب ،ر استیپذ ن سه قطعه از موشح امکانیدر ای یجا هگونه جابهر امکان داست کهیپ
 وارد کند. ی اصل معنا خلل

ای است از شعری که دارای ابیاتی  گفتنی است غزل قدیم عرب از نظر برخی ادیبان، نمونه
آن در ی ده و اجزایقصی ن معانیبی ارتباط یل مطران ضمن اشاره به بیخل متنافر و گسسته است.

 د: یگو یم میقدی شعر عرب
آن و نه ی ان اجزایمی و نه انسجام منیب یواحد م ۀدیک قصیضمن  وارد شدهی ن معانیبی نه ارتباط
در  اوقاتی گاهدارد.   آن را استوار نگهی ها و ستون باشدش بر آن استوار یها انیعام که بنی مقاصد

؛ اما بدون گرد آمده اء گرانبهایاش ۀه آنچه در موزیجمع شده شبی یزهایشعر چده از یک قصی
در ذهن  اند تا که فقط جمع شدهی در غزل عربی متوالی ها غرض م ازیبگذرب. یارتباط و ترت

   (.381 :1997هالل، هم تلنبار شود )ی کند و روی جاد ناسازگاریا خواننده

 

 یانیبی رهایتصو ی ها یژگیو . 3-2-2
ه یش از تشبیها استعاره را ب کیتر است. رمانت کیزبان نزدی ک به قطب استعاریات رمانتیادب

آورد.  یم  ه فراهمیشتر از تشبیار بیء را بسیدر شی الیکه استعاره امکان تصرف خپسندند؛ چرا یم
ت یان دو واقعیمی ه حسیاندک است. تشب معموالا ی به حسی حسی ها هیها تشب کیدر کار رمانت

ف یکار او توص ؛ت و احساس شناور استیان واقعیک میکند؛ اما شاعر رمانت یارتباط برقرار م
ر یخود تعبی شخص ۀء را با وجدان و عاطفیست، بلکه او شیا نیان اشیمی و حسی روابط سطح

  (.155-154 :1397، یرودمعنجی کند )فتوح یم
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د. شاعر ینامی ر حسیو غی حسی رهاین تصویبی توان حد وسط یدون را میابن زی ها غزل
 ۀو استعار هیتشب ی ا حاویاست ی خالی انیرات بیا از تعبیکالمش  ،پردازد یف میگاه که به توص آن

 د:یآ یمشبه م نیتحس این ییتبی مصرحه است که برا
 

ان عشق یبه بی قیحقی در قالب الفاظو شاعر  استی ته خیال صورنخست موشح، از  ۀقطع
ش در برابر یخوی تاب یث بید و به حدیگو یبه خود سخن می وی توجه یبه معشوق و ب سوزان خود

ی یهاریوتص ؛استی انیر بیتصاودوم سرشار از  ۀپردازد. قطع یس از وصال مأیعشق به محبوب و 
ی ز حسیه نیتشبی هر دو سو .آمده است مخاطبی معشوق برا دادن با جلوهیزی که برای هیتشب

  .(باده =آب دهان ،دیمروار =الفاظ ،شراب =تمام، رخ حان، رخسار= ماهیر ۀشاخ =)قد و باال است
ی ریگ کار ها بیمحسوس به محسوس ی ها هیاز تشب که غالباا ی یرهایتصو ،دونیدر شعر ابن ز

محبوبه ی بدر برا و غزال، شادن ۀمانند استعار ؛فراوان است ،اند ساخته شدهی حس ۀمصرح ۀاستعار
 .  … به شمس، کوکب وی ه ویتشبو (، 26و  22همان: )

شاعر بارها با ست، داندون غالب یابن زی ها غزلدر  رای فات حسیتوص توان یم هرچند
که نشان از قدرت  ش وارد کرده استیدر شعر خوی ر حسیغی یها هیه تشبیمکن ۀاستعاری ریگکار هب

دون عشق یدر شعر ابن ز .بخشد یجان می معان اء ویاش گاه به شاعر دارد.ی ال و اوج احساس ویخ
 دهد، ید میدل به او ام ،(29)همان: اندازد یر میبه او ت روزگار ،(27)همان:  کند یمی باز رنگین

مار است و یم بینس ،(50همان:) آرزوها باکره هستند ،(28)همان: شود یمی اندوه زندان ،(28)همان:
روزگار دست  ،(32)همان:  زمان غالم است ،(51)همان: خوابد یروزگارم ،(51)همان: بوستان خندان

 خرامد، یافق م ،(76)همان:  دیگر ی، ابر م(64)همان:  خشم نقاب برچهره دارد ،(53)همان:  دارد
 بخشد یرا جان می عیطبی که شاعر قوای ریتعاب ؛ …و (80)همان:  کشد یاد میشب فر ، (80)همان: 

ی بحتر ،خویس شیلوی روست که وقت نیر کند. از همیتعبخود ی له از احساس درونیتا بدان وس
گفتارتر و در به  فیرا در غزل لطی کند، اول یسه میمقا شرقی دون( را با بحتریغرب )ابن ز

داند و  یتر م عت ماهریختن غزل به وصف طبیآمو سوز عشق و درنفس  ی ها کششدن یکشریتصو
عشق سوزان و ی ک شود و برایتا در احساسش شردارد  یعت را وامیدون طبیکند که ابن ز یان میب

ه در طبیعت اندلس زیست ]ابن زیدون[». (5/51 :1951، )د یبگر ،کشد یکه می حسرت فراق
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طبیعت از  ۀدر سای ،جهت  همین  ؛ بهه استپذیرفت تأثیرو هم از آن  ه، هم در آن اثر گذاشتاست
دون اگر ابن زی. (6 :2018اب، ی)د «و در دل عشقش از طبیعت سخن گفته است عشقش سخن گفته

عانی نیست؛ بلکه در فردی داشته باشد، آن ویژگی در ابتکار م بههای خویش ویژگی منحصر در غزل
ها  آورد و بر دل می ها را به تسخیر خود در با عباراتی که جان است معانیکشیدن روش به تصویر

آن را  مانندگویی انسان نه  ،اسلوب و تنوع تعبیر وبه نحوی که به خاطر زیبایی  ؛شود چیره می
 .(93 :1998ف، ی)ضخوانده و نه شنیده است 

« یطعم الکر»ر ینظ ی ریتعابست. یدون نیابن زی ر حسیر غیان تعابیب ۀویتنها شی بخش جان 
و عشق را چون لباس  قرار داده مزه خوابی که شاعر برا( 46)همان: « لبسنا الصبا»و  (80دون: ی)ابن ز

ک یر رمانتیتعبی ها ویش نیتر رود که از مهم یبه شمار می زیمآ ، از انواع حسدر نظر گرفته است
 است. 

ت یمورأکند و م یاکتفا می جزئی رهایبه تصو غالباا ی ر حسیغی ها هرچند شاعر در استعاره
گاه که از سوز درون خود سخن  آنشود،  یتمام مت یان بیه در پایت تشبیمورأمز همانند یاستعاره ن

 :ندیآفر یمی پ در یپی استعاری هاریتصوو کند  یل میر میتعبی ف به سوید، از توصیگو یم
 

 

 (42-41)همان:         

که او را  کشد یر میبه تصوی انداز ریروزگار را چون ت ش،یان رنج خویبی برا اتین ابیدر ا شاعر
ی رهایت شوند. یها رها م تبیکمان مص ۀچلکه از ی یرهایت ؛استخود قرار داده ی رهایآماج ت

به ی کوبند. برا یمی خود را به و ،آنکه به خطا روند  یب انه . آاند خردمند تصور شده ،زیبت نیمص
چارپایانی تشبیه به کند، ستارگانش را  یم سری واهی دهایکه با امی غمبار شب  ی دن درازیکشریتصو
ن یباز داشته است. همچن دنیرسو به مقصد از رفتن ها رااند و چرا، آن که به چرا رفته است کرده

  کند. یپرسش م امکان بازگشت  ۀبارقرطبه را به انسان مانند و از آن در
 

 یجهنت. 4
سته یسم زیش از ظهور مکتب رمانتیها پ دون قرنیدهد که هرچند ابن ز پژوهش حاضر نشان می

توان به  می ترین آنها، که از مهم افتیتوان  ک را میین رمانتیهای وی برخی مضام غزلدر اما است، 
 ،والده در برابراین امر در عشق شاعر  :ی و احساسات شخصییفردگرا .1این موارد اشاره کرد: 

 :بازگشت به عهد گذشته .2 ؛صورت اندوه فردی جلوه کرده است دختر مستکفی نمایان است که به
و منازل و مجالس مختلف آن  ی از معشوق، در قرطبهیش از جدایها از روزگار خوشی که پشاعر بار
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اق به یاشت .3؛ ر بازگشت آن دوران را آرزو کرده استینظ اد کرده و با سوز و گدازی کمی، داشته
ا هنگام دوری ناخواسته یگر است که شاعر در زندان  شتر در اشعاری جلوهین موضوع بیا :نیسرزم

 ار خود سروده است. یاز د
رویکرد  .1افت: یتوان  یکرد میرپردازی، در شعر ابن زیدون دو رویاز جهت شکل تصو

رهایش رنگ حسی به خود یپردازد، تصو عت مییا منازل و طبیار یف یشاعر وقتی به توص: فییتوص
است و محور کالم  ،تیرها بین تصویخورد. در ا وند مییک پیرد و کالمش به شعرای کالسیگ می

افت یاشعاری  ،ان قصائد ویین سبب در میرسد؛ به هم ت به انتها مییان بیر در پایت تصویمورأم
جاد یجا کرد، بی آنکه خللی در اصل معنا ا ها جابیاتی از آن را حذف یتوان اب یراحتی م شود که به می

پردازد، زبان  یش میر از احساس درونی خویکه شاعر به تعب آنجا :رویکرد تعبیری .2؛ شود
گونه که امروزه  ر آنیوستگی تصاویشتر است؛ البته پیز بیر نین تصاویند و اتحاد بیگز استعاری برمی

را شاعر در یدر شعر وی وجود ندارد؛ ز است، افتهیه شهرت یشود و به وحدت عضو مطرح می
چندان مورد توجه نبوده ر ین تصاویوند بیاند و پ ت نگاه استقاللی داشتهیسته که به بیز ای می دوره

 است.
 

 نوشت پی
و نسیم / انداز زمین روشن. که افق آزاد بود و چشم حالی من با اشتیاق در شهر الزهراء )قرطبه( به یاد تو افتادم، در .1

./ گویی برای من دلسوزی کرده و از روی دلسوزی مریض شده است ؛وزید( در عصرگاهان بیمار بود )با مالیمت می
شویم که چشم را  هایی می سرگرم غنچه./ ای گویی که تو طوق از سینه باز کرده ؛زند گونش لبخند می نقره بوستان با آب

 اند. دهکرهایی که چنان از شبنم پر شده که ]از سنگینی[  گردن کج  غنچه ؛خواند سوی خود می
 رسید، فرا جدایی صبح وقت! نشست؛/ هان بخشمان لذت دیدار جای به دوری و شد وصالمان جایگزین فراق .2
 این که است؛/ کیست برخاسته ما میان در مرگمان، از خبرآورنده و آمده سراغمان به سپیده هنگام به مرگ[ گویی]

 را ما ولی پوسد؛ نمی خود روزگار گردش با که کردند ما تن بر اندوهی دوریشان با که آنان به برساند را خبر
 .گریاند می را ما و برگشته خنداند، می وصالشان با انس جهت به را ما همیشه که پوساند؟/ روزگاری می

 سفید نیز هایمان شب شما، بودن خاطر به[ قبالا ] که حالی در شد، سیاه و کرد تغییر شما نبودن خاطر به ما های روز .3
 که زمانی بود؛/ و پاکیزه ما محبت و صفا خاطر  به لذت، منزلگه و زیبا صحبتیمان، هم سبب  به زندگی که بود؛/ زمانی

 .چیدیم می آن از خواستیم می هرچه و کشیدیم می پایین به بود، دسترس در اش میوه که را وصال های شاخه
 ما که / زمانی!گشت بازمی بود ما با عهد آن در که غائبی کاش، ای آوردی؟ یاد به مرا آیا گذشته، خوش زندگی ای .4

 .بارید می[ بوستان] آن بر شادمانی از ابری و بودیم وصال بوستان در
 و شد؟ خواهد سیراب فراقت از سوخته جگر   و  آیا  برگردم؟ تو سوی به که هست امیدی آیا درخشان، قرطبۀ ای .5
 شنیده تو در ها خوشی[ همۀ] و شد می دیده تو در زیبایی[ کل] که زمانی گشت؟ خواهد باز زیبایت های شب آیا

 .بود فراهم تو در دنیا های لذت که زمانی و. شد می
آور نیست که هجران تو را ]از من[ دور کرده باشد و من چنان زندگی کنم که گویی نه انسی با بوی تو  آیا شگفت .6

گاهی از  اند، نه آغاز خلقتم از خاک تو بوده، و نه پرورش هایت دور هم جمع شده بوده ام، نه قومم در میان دره داشته
 برگرفته بوده است؟رنواحی تو مرا د
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 درخشان، قرطبۀ در بخوانند؛ آواز ها شاخه بر خاکستری کبوتران و کند سیراب را یار قصر اطراف ابرها اران  ب .7
 نسل از من( رسیدم جوانی به کودکی از) درید هم از را ام کودکی تعویذ ام جوانی آن در که سرزمینی کریمان، منزلگاه

  هستم. نجیبی قوم
 شد؛ می گردانده روی درخشان جوانان از جمعی در ما بر بردیم، شراب سر به رود ساحل در نبتی، در که روزی و .8
 از ای رشته دهانش در که گرداند می ما بر میان باریک لبی شیرین را باده آن. نداشیتم رسیده های شکوفه جز فرشی و

 .بود منظم و نازک دندان
 به بنفشه بوی روز، آن در کردیم؛ گذر آراسته بابونۀ های گل بوستان از الرصافه، جوفی در که شادی روزهای چه .9
 در دیدیم، می( گل) نور( جلو) امام را آن. شد نمایان برایمان شده خضاب ای گونه بسان سرخ، گلی و خورد می ما

 .بود[ ها زیبایی( ]پیشوای) امام خود که حالی
 و زنند لبخند ها شکوفه رصافه در پیوسته عقیق؛/ و وادی بر سالم و شهدی پاکیزۀ و گونه عسل برکۀ به من درود .10

شد؛/  می گردانده ما بین جویی کام برای شراب جام آنها سایۀ در که لذتی های بگریند؛/ کانون آن نقطۀ نقطه در ابرها
 دور من[ دسترس] از زمان آن جوشان؛/ گرچه شادی های آب و روان و بود طراوت با و سرسبز عیش باغ که زمانی
 سبب  زان افتادم؛[ ها مکان] آن در خود خوش روزگار یاد کشد؛/ به می شعله درونم در آتشی آن، خاطر به شده،
 .شد سرازیر باشد، گسسته ریسمانش که مروارید ای رشته بسان هایم اشک

 را شد ظاهر ما برای جعفریه جلوی که مجلسی و رصافه، اطراف در مرفه زندگی و عقاب شیرین روزهای آیا .11
   عشق! مقام است خوش چه  و! نیکوست چه جویبار و بوستان روح برای کنم؟ می فراموش

 که ای جلگه در شد، می خیره نرگس چون چشمانی با که جویباری نزد! داشتیم عقیق در مجلسی و عشرتکده چه .12
 جام در اگر که شرابی شراب؛ پرتو از روشن ولی ابری، هوایی. بود جان خواستۀ که وزید می آن در دلپذیر هوایی
  درخشید. می( شد می ریخته) شد می نمایان

. است تر ستوده بازگشت و گشتیم باز آن به و کردیم آغاز را مجلس آن آورد، هم گرد را ما شهده عین در مجلسی و .13
 با شده خضاب دستانی با گون سرخ و لب شیرین اندام، نیک چشم، سیه داد می ما دست به جوانی را( باده) لذت عروس
 .باده حنای

 دامنش از مشک بوی کنم؛ می فروتنی مقابل، در من و کند می درشتی که هستم قدرتمند فردی عشق سرگردان .14
 رفتن به امیدی نه و دارم وصالش به امیدی نه که منم این. شنود نمی کنم، شکایت ام دلباختگی از اگر شود؛ می منتشر
  چشمانم به خواب

 یاد به را باده زیبایی رخسارش حریر و است، سحر از پر چشمانش پلک آورده، به بار تمام ماه ریحان، ای شاخه .15
 .ماند می باده به کشیدن سر برای دهانش آب و است پراکنده مروارید بسان سخن، هنگام به الفاظش، و آورد می
 با را روزم. نرفت خطا به من سوی به شده گسیل های مصیبت و کرد، تیرباران مرا ها مصیبت های کمان با روزگار .16

 شب تمام که است ای ستاره رونده، ترین کند و برم می رو پناه کند ستارگانی با شبی به و کنم سرمی دروغین آرزوهای
 .کند می چرا
 . … هست؟ امیدی تو سوی به بازگشت به آیا درخشان، قرطبۀ ای .17

 

 منابع
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 .القربی ذوي منشورات قم، العربي، األدب تاریخ في الجامع ،(ش1380) حنا الفاخوري،
-225 ، صص21ش  ،11سال ، نامه ، کاوش«ین آن در شعر فارسیسم و مضامیرمانت»(، 1389اکرمی )جلیل  میر و خاکپور، محمد

248. 

 یازدهم، سال ،تطبیقی ادبیات مطالعات ،«شهریار و زیدون ابن شعر در غزل کارکردهای بررسی» (،1396رمضانی، ربابه، پریسا فیضی )
.174-153 صص ،44 ش

رازی دانشگاه وند، زینی تورج استاد راهنماارشد، کارشناسی نامۀ پایان ،«زیدون ابن غزلیات تحلیل و بررسی»(، 1389سلیمانی، ایرج )
 آزاد دانشگاه مجیدی، ارشد، مجید کارشناسی نامۀ ، پایان«زیدون ابن و رومی ابن شعر در طبیعت مقایسۀ»(، 1393سیاه کمری، سمیرا )

 .کرمانشاه واحد اسالمی
 آگاه. ، ، تهران6، چیال در شعر فارسیصور خ  (،1375محمدرضا )، یعی کدکنیشف

 سیدمهدی استاد راهنما ارشد، کارشناسی نامۀ ، پایان«زیدون ابن وصفیات در تصویرگری هنر بررسی»(، 1392شکوهی، ظریفه )
 .سینا بوعلی دانشگاه مسبوق،

 قطره. ،، تهران6، چیهای ادب مکتب(، 1393روس )یسا، سیشم
ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ترا.یم ،تهران، 5 ، چیانواع ادب  (،1394)  ـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

 سخن. ،، تهران5، چریبالغت تصو(، 1397، محمود )یفتوحی رودمعجن

حسن دادخواه استاد راهنما ، پایان نامه کارشناسی ارشد، «تجلی احساس و عاطفه در شعر ابن زیدون»(، 1395زاده، معصومه ) موسی
 تهرانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده الهیات و معارف اسالمی.
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