
 
 
 
 
 
 
 

  وصف طبيعت در ديوان ابن رومي و منوچهري (بررسي و مقايسه)
  دكتر حسن مجيدي

  ادبيات عربي، دانشگاه تربيت معلم سبزوار استاديار زبان و 
  سامان شيخه

   تربيت معلم سبزوارادبيات عربي، دانشگاه  و كارشناس ارشد زبان  
  چكيده

فن وصف بدون شك يكي از مهمترين اغراض شعري است. وصف طبيعت نيز اهميت خاصي دارد؛ چون تأثير زيادي 
بر شاعران داشته است، از آن رو كه كمتر شاعري يافت مي شود كه زيبايي مناظر طبيعت او را مفتون خود نساخته 

  باشد. 
جايگاه وااليي دارد و شاعران بزرگي به اين نوع پرداخته اند، منجمله ابن رومي شعر طبيعت در ادب عربي و فارسي 

  شاعر دربار عباسي در ادب عربي و منوچهري دامغاني شاعر برجسته ي ادب فارسي. 
ديوان اين دو شاعر در وصف طبيعت از جهاتي متفاوت هستند، اما شباهت در تصاوير و تشبيهات نيز كم نيست چرا 

ي در اين زمينه از ادبيات عرب تاثير پذيرفته است. از شباهت ها مي توان به توصيف محسوسات كه منوچهر
وپرداختن به جزئيات اشاره داشت، همچنين هر دو شاعر از تشبيه و تمثيل و همچنين از صنعت تشخيص و تجسيم و 

  نند. زنده پنداشتن هر يك از مناظر طبيعت بر اساس رومانتيك هاي غربي استفاده مي ك
از وجوه تمايز وصف طبيعت ابن رومي اينست كه او اهتمام زيادي به رعايت قافيه، توصيف هنرمندانه ي زشتي ها و 
بدي ها مانند زيبايي ها و خوبي ها، زيبايي هاي طبيعت، توصيف غذاها، اهتمام بيشتر به معني تا لفظ و دوري از 

  تجويد لفظي و سادگي الفاظ دارد.
وصف طبيعت منوچهري نسبت به ابن رومي مي توان وصف زيباي او از بيابان هايي كه ديده وهمچنين از وجوه تمايز 

تر بودن الفاظ، اهميت بيشتر به لفظ تا معني، توجه به مسأله ي بي پروا بودن در بكارگيري برخي كلمات و متكلف
  اصوات در طبيعت و زيبا ديده شدن تمامي طبيعت را ذكر كرد. 

  ادبيات تطبيقي پارسي وعربي، ابن رومي، منوچهري، وصف طبيعت.  كليدي:كلمات 
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  مقدمه
طبيعت از ابتدا تاكنون همواره مورد توجه و اهتمام بشر بوده، چرا كه يكي از خاستگاه هاي هنر است، مي 
توان گفت كه ابن رومي و منوچهري از برجسته ترين شاعران طبيعت در ادب عربي و فارسي به شمار مي 

رخي ادباء و مستشرقان او را آيند؛ اهميت و جايگاه وصف طبيعت در ديوان ابن رومي به اندازه اي است كه ب
شاعر طبيعت در ادب عربي ناميده اند، منوچهري نيز در ادب عربي جايگاهي مشابه با ابن رومي در اين زمينه 
دارد، از اين روست كه اين مقاله به بررسي و مقايسه ي وصف طبيعت در ديوان اين دو شاعر مي پردازد؛ 

ويژگي هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي عصر آن دو پرداخته پس از شرحي مختصر از احوال دو شاعر، به 
شده وآنگاه پس از بررسي جايگاه ادبي دو شاعر، سرانجام بحث اصلي يعني بررسي و مقايسه ي وصف 

  طبيعت در ديوان آنها آمده است. 
  

  شرح احوال ابن رومي 
 221ي در دوم رجب سال ابو الحسن علي ابن عباس ابن جريج( جرجس يا جرجيس) معروف به ابن روم

)او از پدري رومي االصل و مادري ايراني بوده و پيوسته به 43هجري در بغداد متولد شد (ابن خلّكان، ص 
  اين اصالت فخر مي ورزيده است، اين بيت شعري وي اين ادعا را ثابت مي كند:

  يكيف اغضي علي الدنية و الفر                      س خؤولي و الروم أعمام
  )139(محمدعلي آذرشب، ص

  چگونه اين امر را كه فارس ها دايي هاي من و رومي ها عموهاي من هستند، اندك بشمارم! -
پدرش را در جواني از دست داد و برادر بزرگترش نگهداري او را بر عهده گرفت ولي پس از مرگ وي، ابن 

ر بدبين گشت(جوزيف الهاشم و رومي دچار گرفتاري ها و بحران هاي فراواني شد و نسبت به روزگا
) شايد به همين خاطر است كه خودش را فردي نگون بخت مي دانست كه مردم را دوست 112ديگران، ص 

)از همان ابتدا به يادگيري علم و دانش گرايش 373نمي داشت و عموما فردي حسود بود. (طه حسين، ص 
مانه ي خودش آگاهي پيدا كرد(محمد علي پيدا كرد سپس به دروس علما در مساجد پيوست و بر علوم ز

) او همچنين فردي پرخور و حريص نسبت به غذا بود و قسمت هاي مختلف شعرش اين 139آذرشب، ص
مسأله را نشان مي دهد و اشعار زيادي در وصف غذا و شراب و خوردني ها دارد. (احمد حسن الزيات، 

  )207ص
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ل علم وادب بود، از جمله ي آنها مي توان به محمد بن از عباس پدر ابن رومي همين بس كه دوستدار اه
، 18حبيب اشاره داشت كه او اين دوستي را با تعليم ابن رومي پاسخ گفت. (ياقوت حموي، ج

)مادرش هم حسنه نام داشت كه پدرش فارس االصل و اهل سجستان بوده است. يار صميمي ديگر 114ص
ش از او ياد كرده، چرا كه مدافع و شفاعت جوي هميشگي او ابن رومي برادرش محمد بود كه بارها در شعر

) ابن رومي  همچنين خدمتكار و 16-17بوده است و در راهش او را ياري مي كرد. (نازك سايا بارد، صص 
والي عباسيان از جمله عبيد اهللا بوده كه اين بيت شعريش ارادت او را نسبت به خلفاي بني عباس نشان مي 

  دهد:
  )18باس حلمهم              حلمي كذاك و جهلهم جهلي(همان، صقومي بنو ع

اوهمچنين يك درگيري با بحتري داشته كه باعث تقسيم ادباء به دو قسم شده است: ياران بحتري و ياران ابن 
  )304رومي. (شوقي ضيف، ص

زمان زندگي او  ابن رومي در سال هاي پاياني عمرش ازدواج كرد و صاحب سه فرزند شد كه همه ي آنها در
فوت شدند و طولي نكشيد كه مادرشان نيز به دنبال آنها وفات يافت، بنابراين در ديوانش چهار مرثيه ي 

) البته به گفته ي عقاد او در اواخر عمر دوباره 17مشهور در رثاي آنها ديده مي شود. (نازك سايابارد، ص
  )18آن نشده است. (همان، ص ازدواج كرد اما در ديوان و اشعارش اشاره اي صريح به 

ابن رومي ديوان بزرگي از خود به يادگار گذاشته كه در آن اغراض مختلف تقليدي شعر از مدح، وصف، 
)اين 113هجا و رثا را در بر مي گيرد و ويژگي بارز آن وصف طبيعت است(جوزيف الهاشم و ديگران، ص

از آن را منتشر كرده و كامل كيالني گزيده اي از ديوان تاكنون منتشر نشده و فقط شيخ محمد شريف دو جلد 
)او در زمان خالفت معتضد 312آن را تحت عنوان ديوان ابن رومي منتشر كرده است. (شوقي ضيف، ص

وفات يافت. گفته شده به دستور ابو الحسن القاسم بن عبيداهللا وزير معتضد كه از هجاي او مي ترسيد، 
  )47، ص2بروكلمان، جمسموم شده و فوت شده است. (كارل 

  
  شرح احوال منوچهري 

دانسته هاي ما در كنار مجهوالتمان از زندگي منوچهري دامغاني سنگي ندارد، هرچند كه ديوان او براي باز 
كردن اندام هاي پيكره ي شعري او مهياست. احمد بن قوص بن احمد نام و نسبي است كه او خود در 

به سبب انتسابش به فلك المعالي قاووس بن وشمگير، منوچهري  ديوانش براي خود آورده است تخلص وي
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) والدت او ظاهراً در اواخر قرن چهارم يا سال هاي نخستين قرن پنجم واقع 13مي باشد. (نصراهللا امامي، ص 
)مرحله ي دوم زندگي او جواني و شايد نوجوانيش در شمال ايران سپري 581، ص1شد. (ذبيح اهللا صفا، ج

ين محيط، عشق به طبيعت را در وي القا كرد. آثار طبيعت زيباي اين منطقه در وصف هاي شاعر شد، تأثير ا
از طبيعت كامال آشكار است. دوران سوم زندگي او با ورودش به دربار غزنويان آغاز مي شود، آشنايي با 

مغتنم بود(نصر اهللا شاعران خراسان و دربار غزنه و آگاهي از ديدگاه هاي انتقادي آنها، براي شاعر جوان 
)بررسي ديوان و مطالعه ي اشعار منوچهري اين واقعيت را به خوبي نشان مي دهد كه 22-23امامي، صص 

  ) 17ذوقي صاف و فكري جوان و طبع شادخوار از مميزات اين شاعر سخن آراست. (منوچهري دامغاني، ص
ه نويسان به استناد آن، وي را شاگرد اين نكته كه منوچهري عنصري را استاد خويش خوانده و برخي تذكر

عنصري خوانده اند نه از لحاظ تلمذ و تعلّم وبلكه به لحاظ احترامي است كه شاعر جوان به ملك الشعراي 
دربار مسعود و محمود گزارده و از جهت ارادتيست كه به وي ورزيده است. بيشتر اشعار منوچهري در مدح 

وه بر مديحه سرايي به جزئيات زندگي و جنگ ها و گرفتاري هاي سلطان مسعود غزنوي است كه در آن عال
مسعود از جانب تركان سلجوقي اشاره كرده است و از روي همين وقايع است كه تاريخ سرودن بيشتر قصائد 

  )21-23را با مقايسه ي متون تاريخي مي توان طي كرد. (همان، صص 
ري مانند رنگ، عطر، موسيقي و زيبايي هاي خيره كننده دنيايي كه در شعر منوچهري تصوير مي شود از عناص

تركيب يافته است. در باغ و بوستانش گل هاي نرگس مانند طبق سيمين پر از ساغر زرين يا قدحي زرين در 
كف صنمي سيمين است و شاخه هاي گلبنش مانند چنبرهاي ياقوتين يا شطرنج هاي سيمين و عقيقين مي 

) منوچهري با آن توانايي شگرفي كه در قصيده هاي مدحي دارد، وقتي مي 24نمايد. (نصراهللا امامي، ص
خواهد فكري پيوسته و پركشش را در شعر خويش بياورد مجال قصيده را تنگ مي يابد و به مسمط كه يكي 

  )209از ابداعات اوست روي مي آورد. (محمدرضا شفيعي كدكني، ص
در ري به سر مي برد و ورود او به خالفت و خدمت مسعود  منوچهري بيش از آنكه به دربار غزنوي برود،

بوده است نه زودتر از آن، رفتن او به دربار  426تا  423هجري قمري نبوده بين سال هاي 426اگر در سال 
نيز بنا به دعوت خود مسعود صورت گرفت، ديگر آنكه قرائن نشان مي دهد كه منوچهري پيش از ديدار با 

مراي غزنوي را مي ستوده و چه بسا همين روابط زمينه ساز دعوت و ورود او به دربار مسعود، خود او و ا
هجري وفات نمود.  423). او در جواني و در سال 22مسعود بوده است(احمدعلي امامي افشار، ص

  )23(منوچهري دامغاني، ص
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  اوضاع اجتماعي و سياسي و ادبي عصر ابن رومي 
ضعف و آشوب قومي عصر عباسي دوم زندگي مي كرد، او معاصر با  ابن رومي در عصر اضطراب سياسي و

نه خليفه بود كه بازيچه ي دست ترك ها بودند كه در آن زمان جاي فارس ها را در دستگاه خالفت گرفته 
) روزگاري كه بغداد از نظر سياسي دچار ضعف و انحطاط گرديد و در ممالك 7بودند، (نازك سايابارد، ص

اي مختلف و نو بنياد ظاهر شدند كه هر يك از آن مراكز نيز براي خود دستگاه علمي و اسالمي حكومت ه
ادبي خاصي مستقيماً و مستقالً تشكيل دادند و ملوك و امرا به تقليد از بغداد، علما و ادبا را دور خود جمع 

لم و شعر و بيان را كرده و اهل فضل و كمال و صاحبان فكر و فلسفه و طب و حكمت را نواختند و اربابان ق
) اما پس از اين دوره، عصر استقرار جايگزين گشت و اگر حيات مسلمانان 216بركشيدند. (اكبر بهروز، ص
)پر از فساد و اضطراب عقلي و سياسي بود، عصر جديد بعد از 3و اوايل قرن 2دردوره ي قبل(اواسط قرن

اسي و هم از لحاظ غير سياسي. (طه حسين، مأمون عصر استقرار به معناي واقعي آن است هم از لحاظ سي
) پس هنگامي كه شعر شاعراني چون ابو تمام و بحتري و ابن رومي و ابن معتز را مي 330-331صص 

نمي بينيم و فسق و فجور  -نزد ابو نؤاس 2مثل مجون در قرن -خوانيم چيزي شبيه به اضطراب عقلي 
قاشي كه در كرخه و بصره زندگي مي كردند، در اثناي موجود در شعر شاعراني چون ابو نؤاس و بشار و ر

  )46قرن دوم هجري بوده است. (همان، ص
معتصم مركز خالفت را از بغداد به سامرا انتقال داد. موالي جزء بزرگتر از ساكنين بغداد را تشكيل مي دادند، 

نده بودند، بعضي از اين موالي آنها مهمترين كارگزاران دولت، رهبران سپاه و تاجر و ثروتمند و شاعر و نويس
عربي االصل بودند و بيشتر آنها نيز فارس و ترك، اما محل زندگي ابن رومي مورد كينه ي عرب قرار گرفت 
و جنگ هايي بين بيزانسي ها و عباسيون رخ داد كه اين باعث اضطراب سياسي شد. (نازك سايا بارد، صص 

ويسندگان رجوع كنيم، سختي و مرارت اين دوره براي ما شيرين )اگر تاريخ را رها كنيم و به شعرا و ن11-9
  )336-337مي شود به عبارتي اديبان زندگي و فن را براي ما دوست داشتني مي كنند. (طه حسين، صص 

ناميده مي شد محل برخورد  -شهر صلح و آرامش -"مدينة السالم"در عصر شاعر ما، ابن رومي، بغداد كه 
ربي، فارسي، هندي و سرياني بود، مأمون در اين دوره بيت الحكمة را بنا نهاد كه علم فرهنگ هاي يوناني، ع

) بنابراين مردم به علم روي آوردند، مكاتب و كتابخانه ها 11يوناني را به عربي انتقال دهد(نازك سايابارد، ص
بوتمام، ابن رومي، گسترش يافت و شعر نيز شمار زيادي از برجستگان و بزرگان خود را شناخت از جمله ا

المدرسة "دعبل و. . . كه از مظاهر عصر فرهنگي و سياسي به شدت تأثير پذيرفتند. در اين عصر همچنين 
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در زمينه ي فقه و لغت ايجاد شد و تصنيف علمي به روش صحيح در زمينه ي جغرافيا، تاريخ،  "البغدادية
آوري شد ومدارس فقهي شافعي و حنبلي و فلسفه و علوم و. . . آغاز شد، همچنين احاديث نبوي جمع 

) ادبيات اين دوره از لحاظ معاني و اسلوب، عربي خالص نبود. در اين 12-14ظاهري ظهور كرد(همان، صص
دوره فنون و اغراض و معاني جديدي وارد عربي شد كه قبل از آن سابقه نداشت مثل وصف گردشگاه ها، 

به خصائص الفاظ و تركيبات ضعيف شد و تعبيرات رقيق و روان قصرها و. . . . از نظر اسلوب هم آشنايي 
) شاعران 151گرديد هرچند كثرت صنايع ادبي مخصوصا جناس و طباق، تكلف ايجاد كرد(اكبر بهروز، ص 

. فرهنگ 1اين دوره از علم و فرهنگ هاي شايع در آن دوره بهره مي بردند، اين فرهنگ ها سه نوع بودند: 
. 3. فرهنگ يوناني  2ي بر قرآن و علوم ديني مرتبط به آن و شعر و علوم ادبي بود.  عربي خالص كه مبتن

  )9فرهنگ شرقي. (نازك سايابارد، ص
  

  اوضاع اجتماعي و سياسي و ادبي عصر منوچهري
سال هاي نخستين حكومت مسعود پس از برانداختن برادرش محمد، سال هاي جنگ قدرت، كينه كشي ها و 

ناسنجيده بود. بخش عظيمي از تاريخ بيهقي مشتمل بر منازعات پيوسته بين پدريان و عزل و نصب هاي 
پسريان(طرفداران سياست محمود و طرفداران سياست مسعود) است. مسعود تاپايان حكومت خود هرگز 
نمي توانست و شايد نمي خواست كه ريشه ي اين منازعات را بخشكاند با اين حال او براي منوچهري مرد 

 و شعر و شراب بود واين ممدوح در همه ي اين ها كه مقبول طبع شاعر بود دستي تمام داشت(نصراهللا طال
) صله ها و نعمت هاي فراوان و اموال زيادي كه امرا و سالطين در اين دوره در راه  16-18امامي، صص 

تنعم مي رساند. (ذبيح  تشويق شاعران صرف مي كردند به حدي بود كه آنان را به درجات بلندي از ثروت و
  )357، ص1اهللا صفا، ج

قطعا در بند قيود و تشريفات رسمي، محتواي ادبيات مورد غفلت قرار مي گيرد؛ زيرا در چنين حال و هوايي 
مجال پرداختن به تفكر انتزاعي و معاني وجداني بسيار محدود است، به همه چيز از ديد مادي و صوري 

محتواي ناشي از چنين شرايطي در شعر معاصران درباري امري است نگريسته مي شود چنانكه ضعف 
محسوس و در شعر او بروز بيشتري دارد، چه در وراي تصاوير و صحنه هاي متنوع طبيعت هيچ امر معني 
دار و پيام خاصي ديده نمي شود و هرچه هست محسوسات هست و بس. (احمدعلي، امامي افشار، 

ارسي در اين دوره تازه بودن مضامين و افكار در آن است، همين تازگي )از ديگر ويژگي هاي شعر ف18ص
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مواضع و مطالب و مضامين است كه شاعران اين عهد را قادر به آوردن تشبيهات تازه و بديع مي كند. (ذبيح 

  )363، ص1اهللا صفا، ج
ي شود ولي اين منوچهري جهاني سراسر شكوه و زيبايي و سرشار از سرور و كاميابي در شعرش ساخته  م

جهان محيطي است بسته وتنگ به حدي كه تنها قشري ممتاز و گروهي كه به خدمت آنها مشغولند در آن 
جاي دارند و مردم عادي پشت ديوار تشريفات رسمي و قيود اشرافي، از متن جامعه جا مانده و بي خبر از 

  )25امامي افشار، ص جريان زندگي عمومي به خوشگذراني و لذت جويي مشغولند. (احمدعلي
از خصائص ديگر اين عهد اين است كه وضع زندگي شعرا و اوضاع اجتماعي و احوال مختلف اجتماعات و 
دربارها و جريانات نظامي و سياسي در آن منعكس است و علت اساسي اين امر همان واقع بيني و آشنايي 

، 1اوهام و خياالت است. (ذبيح اهللا صفا، ج شاعران با محيط مادي و خارجي و توجه كمتر به عوالم خيالي و
)منوچهري جهان را خرم و خوش يافته و چون وسايل كاميابي را از هر حيث فراهم مي بيند و قريحه 365ص

ي توانا و ذوق لطيفي هم دارد از اين رو شور هنرنمايي او برانگيخته مي شود و مي خواهد جلوه كند، در اين 
پردازد و به نيروي واژه ها و تعابير و موسيقي هاي كالمي دست به آفرينش  حاالت است كه به سرودن مي

دنيايي مي زند كه مصالح آن از ديدني ها و شنيدني هاي طبيعت و اشياء فاخري از محيط اوست، شاعر به 
كوشش ذهن و به ياري احساس شاعرانه بين عناصر طبيعت و اين اشياء، مناسبت ها و پيوند هايي به وجود 

  )24ي آورد. ( احمدعلي امامي افشار، صم
  

  جايگاه ادبي ابن رومي 
بيت مي رسد. معاني 300ابن رومي شاعري مطبوع است و قصائدي طوالني دارد كه حتي بعضي از آنها به 

ابتكاري بسياري در اشعار خود بكار برده است، اشعارش در مدح و هجا و وصف و حكمت و غزل و 
درباره ي غذا و شراب دارد، مخصوصا در وصف طبيعت داد سخن در داده است. رثاست. اشعار زيادئي هم 

)حامي و مشوق اصلي 229در هجا هم توانا بود اما در اشعارش وصف بر هجا غلبه دارد. (اكبر بهروز، ص
و وي را به كتابخانه ها فرستاد تا علمش افزون گردد ولي او در اين كتابخانه ها صرفا به مبادي  –پدرش  -او

اصول اوليه ي علوم نمي پرداخت بلكه به طب و فلسفه و امثال آن توجه و عنايت بيشتري نشان مي داد. 
)او اشعارش را تنقيح نمي كرد و هنگامي كه شعري را مي سرود آن را تا پايان ادامه 20(نازك سايابارد، ص

مصقول ديده شود.(شوقي  مي داد به همين علت طبيعي بود كه در آن درجاتي از هبوط و مصقول و غير
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) او فردي بدبين نسبت به روزگار بوده بخاطر همين اشعار و قصائدي را به جا گذاشته كه او 324ضيف، ص 
را از ديگر شعرا متمايز و منفرد مي سازد و اين انفراد و منحصر بودن در وصف، رثا، شكوي، غزل و هجاي 

پس از اين نظر كه شاعر عصر زندگي و  "قاد مي گويد:اجتماعي ديده مي شود تا جايي كه عباس محمود الع
احساس پژوهش و بررسي است، شاعر خير و نيكي و از اين نظر كه بيانگر عصر مكار و خبيث و درگيري 

) هنر او در درجه ي 117هاي جهنمي بوده است، شاعر شر ناميده مي شود. (جوزيف الهاشم وديگران، ص
ير ذكر نقائص و عيوب جسماني مخصوصا هنگام به تصويركشيدن دشمن اول مبتني بر مشاهده ي آشكار نظ

ودر درجه ي دوم مبتني بر عواطف و احساسات و خيال مثل غزل و وصف او مي باشد. (كارل بروكلمان، 
  )45-46صص 

ابن رومي شاعري بزرگ و نابغه بوده و گفته شده كه او ماهرترين شعراي عصر خودش است از آنجا كه 
لو و پر از موضوعات و معاني و خيال مبتكر است، از نظر علمي جزء برجسته ترين شاعران بوده ديوانش مم

و شعر او پر از معاني فلسفي و اشارات تاريخي و اصطالحات فلك و نجوم و صرف ونحو و فقه و قانون 
)ابن رشيق 21، صوكالم مي باشد كه آدم نا آشنا به اين علوم از درك معاني آن عاجز است.(نازك سايابارد

و اما ابن رومي به خاطر اختراع و نوآوري زياد و "درباره ي ابن رومي مي گويد: "العمدة"قيرواني در كتاب 
  )141حسن هنرمندي اش به اسم و معناي واقعي شاعر بوده است.(محمد علي آذرشب، ص

از سيصد بيت نيز مي رسد، با او در سرودن اشعار نفس طوالني داشته به طوري كه بعضي از اشعار او به بيش 
اين حال شعرش سليس و روان و خالي از پيچيدگي و تكلف است ورنگ ارتجال بر آن برتري دارد، او نيز 
مانند ديگر شعراي عصر خود براي تكسب و درآمد مدح مي گفته است با اين تفاوت كه در مدح تذلل نشان 

ورتي كه  صله و پاداش كامل او را ندهند آنها را هجو نمي داد بلكه ممدوحانش را تهديد مي كرد كه در ص
خواهد كرد با اين حال او با اينكه معاصر با نه خليفه بوده تنها معتضد را مدح كرده است آن هم در قالب 

) از استادان او حبيب، دوست پدرش 141قطعه اي پنج بيتي و خالي از هرگونه تملق و چاپلوسي. (همان، ص
)از ديگر استادان وي 114، ص 18فهم ابن رومي خيلي خوشش آمد(ياقوت الحموي، ج بود كه از هوش و 

  )18-21مي توان به محمد، مبرّد، ثعلب و جاحظ اشاره كرد. (نازك سايابارد، صص 
بيشترين موضوع شعري كه خيلي هم نيكو به آن پرداخته، وصف است به گونه اي كه در اعماق مظاهر 

ت و با احساس و تجربه ي صادق خود آن را وصف مي كرد و با اسلوب بديع و طبيعت و اجتماع فرو مي رف
مبتكر خويش آن را به تصوير مي كشيد؛ وصف طبيعت جاندار و بي جان، زن، شكوفه و گل ها، غذاها، مردم 
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عادي، حيوانات، رنج فقرا و. . . موضوعات اصلي وصف او را تشكيل مي دهد. (محمدعلي آذرشب، صص 

143-141 (  
هر شاعري در زمينه ي خاصي شهرت يافته است؛ مثال عمر ابن ابي ربيعه در غزل، ابونؤاس در لهو و مجون 
و. . . ، ابن رومي نيز بيشتر گرايش به وصف داشته است تا جايي كه بخش عمده ي ديوانش را شامل مي 

  )106شود. (نازك سايابارد، ص
بيت است 300ر است، قصائد او طوالني و گاهي بيش از اسلوب ابن رومي در شعرش به اسلوب نثر نزديك ت

) او بر فرهنگ عصر 546كه با راه هاي منطقي بين ابيات ارتباط منطقي برقرار مي كند(حنا الفاخوري، ص
خويش آگاهي كامل داشت به همين خاطر قصائدش داراي وحدت عضوي خاصي است كه از تسلسل افكار 

نشأت مي گيرد. در اشعارش دائما به وطن، عشق نشان مي دهد، وي و معاني همراه با تحليل و تعليل 
همچنين مبدع وصف نوروز كه از فارسي به عربي انتقال يافته بود، وصف مهرجان و ساير اعياد اسالمي است 

) رثاي او نيز برخاسته از 146-147و اين اعياد را مايه ي عزت اسالم مي دانست(محمدعلي آذرشب، صص
زمان خويش و مصائب و گرفتاري هايي كه به آن دچار شده است، مي باشد. (همان،  اوضاع اجتماعي

  )149ص
آگاهي و اطالعات ابن رومي از وصف و مهارت هاي او در اين زمينه، اوصاف و وصف هاي او جز قسمت 

سي اندكي از آنها كه در ديوانش آمده است شكل خاصي به خود نمي گيرد و آن به خاطر سوء حظّ و بدشان
او بوده است، با اين حال هم خيلي كافي و جامع است؛ چرا كه وصف او در بين شاعران قديم نزديك ترين 
و مقبول ترين اوصاف به ذوق و ذهنيت امروزي است، به عبارتي او را سردمدار فن وصف به شمار مي 

  )106-131آورند. (نازك سايابارد، صص
مي گفت و در شعر به درجه اي رسيد كه كمتر از بحتري  او در هر زمينه اي مخصوصا وصف و هجا شعر

نبود حتي گاهي در ايجاد معاني كامياب يا توليد معاني به سبك جديد و قرار دادن معاني در قشنگ ترين 
  )276، ص1قالب بر او پيشي مي گرفت. (احمد اسكندري و مصطفي عناني، ج

  جايگاه ادبي منوچهري 
نام منوچهربن قاووس وشمگير بوده است. ظاهرا در آغاز كار سال هايي از عنوان شعري منوچهري گويا از 

زندگي او در دربار اين امير سپري شد، بدين مناسبت تخلص خود را از نام او گرفته است.(احمدعلي امامي 
  )20افشار، ص
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او  منوچهري شاعري لطيف طبع و شيرين سخن با ذوقي سرشار و حفظي قوي و قريحه اي خدادادي است.
در توصيف و تشبيه به ويژه در وصف طبيعت نقاشي است كه با كلك موئين خويش، منظره هايش ديده ي ما 
را مجسم مي سازد و به الفاظ و عبارات خشك وبي روح، جان مي بخشد. بيشتر تشبيهات او در نهايت 

زير بايد گفت كه متانت و استواري است و در برخي از آنها تمامي شرايط بالغي ملحوظ است ولي ناگ
تشبيهات بدون مناسبت و عبارات سست{بوده} وتعقيد لفظي و معنوي دارد، خصوصيت بارز ديگر وي اين 
است كه بدون تعمد در شعرش كلماتي را به كار برده كه عالوه بر هماهنگي ابيات آن، كلمات با كلمات 

شتر قصائد او در مدح سلطان )بي23-24ديگر هماهنگي خاصي ايجاد مي كند.(منوچهري دامغاني، صص
مسعود غزنوي است و شاعر در اين قصائد عالوه بر مديحه به جزئيات زندگي و گرفتاري ها و جنگ هاي 

  )156مسعود از جانب تركان سلجوقي اشاره كرده است.(توفيق هاشم پور سبحاني، ص
ن است كه گرد تصاوير كوشش منوچهري و اسلوب او بر اي "دكتر شفيعي كدكني درباره ي او مي گويد:

 "موجود گويندگان دوره ي قبل بنگرد و تخيل خويش را در زمينه ي طبيعت و اشياء به كار وا دارد. 
  )231(محمدرضا شفيعي كدكني، ص

منوچهري از ميان صور گوناگون خيال بيشتر به تشبيه روي آورده است، آن هم تشبيه مادي و حسي، البته 
ني استفاده از تشبيهات حسي حركتي در مسير تثبيت برونگرايي؛ زيرا شاعران ترديدي نيست كه اين كار يع

  )28عصر غزنوي و حتي قبل از آنها سامان داراي حوزه ي تفكر برون گرايانه اي بوده اند(نصراهللا امامي، ص
گستردگي در تجربه هاي شاعرانه، گستردگي در شكل ذهني را باعث مي شود. شاعري همچون منوچهري از 

)او در ميان تمام چهره ها طالب چهره ي خويش 11ين موهبت برخوردار است. (عبدالحسين فرزاد، صا
است، او مي خواهد صداي خودش باشد و درپي اثر انگشت خويش است، شاعر در جستجوي لذتي فراتر از 

ه صادقانه لذت هاي عام و ساده است و مي خواهد به غم هاي عميق دست يابد، او مي خواهد با مخاطبش ب
) به طور كلي 15ترين شكل ممكن و عريان ترين و صريح ترين وضعيت ذهني رابطه برقرار كند(همان، ص

در ارزيابي شعر منوچهري بايد گفت بيشتر اشعار او در نهايت عذوبت و استواري است، در تصويرسازي 
و زيبايي و شور عاطفي اشعار  رواني و استحكام آنها دقت و ظرافت بيشتري به كار رفته است ولي ظزافت و

  )29نوع اول را ندارد. (احمدعلي امامي افشار، ص
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  منوچهري و شعر عرب
در اشعار منوچهري مضامين اشعار عرب بي  "دكتر ويكتور الكك، اديب معاصر، اظهار نظر كرده است كه:

ي دانسته و نمي توانسته اختيار و بدون تعمد با فكرش سرشته و بر زبانش جاري شده است در حالي كه نم
است چنين باشد زيرا بسياري از آن شاعران عربي كه منوچهري در اشعارش به گونه اي از آنها ياد مي كند و 
يا به برخي اشعار يا مضامين آنها اشاره مي كند هيچ يك از جهت رابطه ي تاريخي و موقعيت هاي اجتماعي 

اصر ادب عرب را آگاهانه در مقطع زماني خاص و براي او عن "و زماني با منوچهري همانندي ندارد. 
مقاصدي خاص بكار برده است، او مي خواسته توانايي و حوزه ي مطالعات خود در زمينه ي ادب عرب را 
به رخ مخالفانش بكشد. بنابراين هرگاه ادب عرب در ساختار دروني شعر منوچهري و نحوه ي تخيل او اثر 

  )19-20ويكتور الكك را مي بينيم. (عبدالحسين فرزاد، صصمي گذاشت، در آن صورت نظر 
ترديدي نيست كه منوچهري از دانش هاي رايج در روزگار خود مثل طب و نجوم و جز آن براي حقانيت 
بخشيدن به خود سود مي جست اما سرمايه ي اصلي او اطالعات دقيق و عميق از تاريخ ادب و شعر عرب 

) او در تلقي خود از فرهنگ و ادب عربي به 22ستفاده كرده است. (همان، صبود كه به فراواني از آنها ا
عنوان نمونه ي دلخواه بيش از همه چيز شيفته ي بالغت پراعجاز قرآن و اعجاز گونه هاي عرب بود. 

)بيشترين توجه او به سوي شاعران مكتب تشبيه در عصر عباسي است، اين مكتب كه 45(نصراهللا امامي، ص
وعي طبيعت گرايي بود سراسر عباسي را فرا گرفت اما عليرغم توجه بسيار او به اين شعرا، اساس آن ن

  )48شعرش خالي از تعقيدات سروده هاي آنان است.(همان، ص 
  

  وصف طبيعت در شعر ابن رومي 
وصف بر تمامي فنون ابن رومي برتري دارد، او در وصف طبيعت و آنچه از زندگي و درختان و پرندگان و 
غذاها و. . . در آن است مهارت خاصي داشت. وصف او از طبيعت بيشتر موضوعات حسي را بررسي مي 

ين باعث شده ) حب  او براي زندگي و زيبايي بوده و هم175كند(تميم محمود فاخوري و مريم شبلي، ص
) طبيعت 534كه بيشترين بابي كه به آن پرداخته، وصف از جمله وصف طبيعت باشد(حنا الفاخوري، ص

موزه اي از موزه هاي زيبايي است كه ابن رومي آن را وسيله ي آرامش نفس و روشني چشمان خود مي 
است سپس به عالم  داند، روشنايي چشمش همان وصف ظواهر و مناظر با اشكال و رنگ هاي مختلف آن

باطني منتقل مي شود و وصف را با خيال درهم مي آميزد. با بكارگيري الفاظ زيبا مي خواهد آن را به صورت 
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واقعي و دور از هرگونه زشتي و تغيير ترسيم كند و تمام تالش شاعر اين است كه از ظواهر تعبيري درست 

  )386-387، صص 2وجود دارند. (حناالفاخوري، ج بدهد و الفاظ را به گونه اي بكار گيرد كه در طبيعت
او مي خواست ارتباط و هماهنگي بين زيبايي الفاظ و معاني ايجاد كند بنابراين از الفاظ غريب استفاده نمي 
كرد و متانت لفظ و استواري و رصانت آن را متكلف نمي نمود، اما در كل لفظ او متين نيست و استواري و 

و از يك طرف شعر او تا حد زيادي نزديك به نثر است، از دو ناحيه: تفصيل و  استحكام آن كمتر است
) او در وصف 375-377تبسيط در اداي معاني وسهولت در لفظ و دوري از تجويد لفظي(طه حسين، صص

تصاوير طبيعت، بيشتر از صنعت و تشخيص استفاده مي كند و احساس مي كند كه طبيعت، ناطق و داراي 
و جاندار و پويا است كه وي با تمامي حركات و جنبش هاي آن زندگي مي كند. (شوقي  اشخاص متحرك

  )207ضيف، ص
)ابن رومي نيز 209در واقع شعر طبيعت شعر جديد نيست و ارتباط قوي با ادب يوناني قديم دارد(همان، ص

بيعت پناه برد و پس از آنكه نسبت به روزگار و دست يافتن به يكدوست صميمي نا اميد گشت به دامان ط
غم ها و شادي هايش را با آن به عنوان يك شخصيت زنده مانند انسان به سبك رومانتيك هاي غربي مثل 

و ديگران در ميان مي گذارد و اين طبيعت هم با باطن رنگين و گل هاي شكفته وي را  "روسو"و "گيتس"
صدايش را به بطن زمين و بوي گل ها مي  اجابت مي كند، بنابراين شاعر با شكر خداوند به خاطر اين نعمت

) عواطف و احساسات وي كامال متاثر از طبيعت بوده؛ چرا كه او 116-117رساند(نازك سايابارد، صص 
عاشق و دلباخته ي طبيعت شده است به نحوي كه چنين دلباختگي را نزد شاعران ديگر نمي بينيم او با تمامي 

وجد مي آيد و در آن همچون شاعران مذهب رومانسي غرب، فنا و حركات و جنبش زيبايي هاي طبيعت به 
  )321ملهوف مي گردد. (شوقي ضيف، ص 

  به طور كلي وصف طبيعت در شعر ابن رومي به دو نوع عمده تقسيم مي شود:
كند، . طبيعت خارجي: وصف رايج بين قدما كه ابن رومي در معاني و الفاظ بيشتر از آنها تقليد مي1

وصف ابرها باران و شب، بنابراين عاطفه وخيال، خشك و عبارات سست است، اما عالوه بر مخصوصا در 
اين ابن رومي قصايد ديگري نيز دارد كه در آنها به درجه ي بااليي از ابداع رسيده است كه نشان مي دهد 

است(حنا موضع خاصي نسبت به طبيعت داشته است و اين همان است كه مي گوييم ابن رومي شاعر طبيعت 
) قدرت ابن رومي در انتقال مناظر حسي مانند وصف شراب و مجالس انس بوده 534-535الفاخوري، صص 

  ) 322است اما هيچگاه مانند شاعران ديگر نظير ابونواس در وصف آن غرق نشده است(شوقي ضيف، ص 
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و عشق و . طبيعت داخلي(تحليل روانشناسي) وصف نفوس مخصوصا خودش در حاالت مختلف: حزن 2
بيزاري از روزگار ظالم و فاسد كه به عقيده ي خودش آرزوهاي بلندش را مي كوبد، و همچنين وصف 
ممدوحانش و ذكر كوتاهي آنها در دادن صله و پاداش و همچنين وصف عواطف جاويد انساني مانند حب 

يلگر و عاطفه ي شديد وطن و صداقت و زهد و. . .، در تمامي اين اوصاف ابن رومي از بصيرت آگاه و تحل
التأثير خود استفاده مي كند، بنابراين بعضي از اوصاف او از طبيعت داخلي، نمونه ي واالي شعر انساني 

  )537-538است.(حناالفاخوري، صص
عقاد معتقد است كه ابن رومي در وصف طبيعت از آثار يوناني تأثير پذيرفته است در حالي كه يونان شعري 

آن طور كه ابن رومي از احساساتش در وصف آن سخن مي گويد، نداشته است و اين نوع به نام شعر طبيعت 
  آن هنگام كه از تقليد آثار يوناني رها شد، پديد آمد. 19تنها در عصر رومانسي در قرن 

  ) 322(شوقي ضيف، ص 
مي مي داند نگاه ابن رومي به طبيعت با گذشتگان خودش متفاوت است و آن را كامال مرتبط به زندگي آد

) شعر او شعر 535وآن را دوست محبوب انسان مي داند كه گاهي به آن پناه مي برد(حنا الفاخوري، ص 
عاطفي خالص به شمار نمي آيد بلكه شعر او عملي است عقلي و آشكار چرا كه او به تجويد اهتمام نشان 

بين شعر و نثر ايجاد كرد كه به هم  نمي داد و هدفش وضوح بود نه تفنن، به عبارتي اولين كسي است كه پلي
  )153وصل مي شوند. (جوزيف الهاشم و ديگران، ص 

از بارزترين وجوه تمايز وصف طبيعت او با ديگران بيداري حواس است، گويي مناظري كه به تصوير مي 
كشد قدرت عجيبي در بيداري عواطف و احساسات آدمي دارند، گويي زيبايي هاي طبيعت را با اعضا و 
جوارح خودش به تصوير مي كشد، مخصوصا با گوش و چشم، او با شنيدن، دقيق ترين و ريزترين صداها و 

) احساس او نسبت به طبيعت 536با چشم هم دقيق ترين خطوط را تشخيص مي دهد(حناالفاخوري، ص
ي رساند احساسي عميق و دقيق است كه موضوعات را به دورترين غايات و ظواهر حسي را به بواطن دور م

و اين همان احساس شعري اوست. او در برابر زيبايي هاي طبيعت تمامي نيروي خيال و عاطفه اش تحريك 
مي شود و تمامي اين ها را در شكل اشخاصي زنده كه احساس زنده اي دارند به تصوير مي كشد. 

  )536-537(حناالفاخوري، ص
ست او بين زيبايي طبيعت و زيبايي انساني مزيت اساسي وصف او استفاده از صنعت تشخيص و تجسيم ا

هيچ تفاوتي نمي بيند و وصف مناظر طبيعت را با وصف نفس خودش در هم مي آميزد و همين باعث مي 
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شود كه نمونه اي اعلي در وصف طبيعت باشد همانطور كه اشعار او از زيباترين اشعار عاطفي اند(همان، 

ا در شعر عربي باز كرد، تكيه داشت و اين صنعت و بكارگيري ) او بر تشخيص كه ابوتمام باب آن ر537ص
آن از طرف ابن رومي چنانچه بعضي از ناقدان اظهار مي دارند به يونان باز نمي گردد بلكه به احساس تيز و 
ريزبين و شگرف خود او بر مي گردد، او به گونه اي طبيعت را توصيف مي كند كه روح و احساساتش را 

  )201شوقي ضيف، صبرمي انگيزد.(
گاهي صحت معني را بر لفظ ترجيح مي دهد بنابراين گاهي از الفاظ خشن با معاني زيبا استفاده مي كند او 

) بعالوه اهتمام خاصي هم به قافيه 202آگاهي زيادي بر تشبيهات نيز داشته است(احمد حسن الزيات، ص
در بيشتر اشعارش به صورت مطلق و مقيد ابن رومي حركت ما قبل روي را "داشت. ابن رشيق مي گويد: 

  )102به نقل از ابن رشيق القيرواني، ص215(شوقي ضيف، ص"رعايت مي كرد. 
او عالقه ي زيادي به گسترش فنون جديد مخصوصاً جناس و استعداد موسيقي دل انگيز داشته است و بيشتر 

بوده اند بنابراين به حق شاعري  اشعارش چه در وصف طبيعت و چه غير از آن نمونه اي از اشعار مردمي
مبتكر در به تصوير كشيدن معاني زيبا بوده چنانچه ديوانش با موضوعات و معاني و خياالت مبتكرانه و 

  ) 324شاعرانه گواه اين مدعاست.(شوقي ضيف، ص
پرواز او در وصف طبيعت به مانند رومانتيك هاي غربي بال هايش را براي پرواز در عالم خيال مي گشايد، 

مي كند اما پرواز او زياد دوام نمي آورد چون نمي تواند خود را كامال از ادب قديم رها كند، او از طريق 
)او اسلوبش را خيلي به اسلوب هاي روز 388تشبيه و مقاربت به عالم خيال مي پرد(حناالفاخوري، ص

ودش هم اين را مي داند، نزديك مي كند تا جايي كه انسان گاهي احساس نوعي استخفاف مي كند و خ
بعضي از معاصرانش بر او عيب گرفته اند بنابراين شعرش گاهي متين و مصقول است و گاهي سست و غير 

  )210مصقول؛ چرا كه به زيباكردن و تجميل شعرش زياد توجه نمي كرد. (شوقي ضيف، ص
شريف را بر اساس شيوه  ظرافت و زيبايي وصف طبيعت ابن رومي در اين است كه او فقط چيزهاي زيبا و

ي قدما وصف نمي كند بلكه آنچه نظرش را جلب مي كند با زيبايي و زشتي و انسجام و ازهم پاشيدگي اش 
با هماهنگي اجزا و تشويش، را به زيبايي به تصوير مي كشد بنابراين حتي مناظر زشت را نيز به ارزش وصف 

  )135د، صزيبايي ها و جماالت توصيف مي نمايد(نازك سايابار
  

  وصف طبيعت در شعر منوچهري 
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منوچهري را بايد شاعر طبيعت خواند، ديوان او گواه اين ادعاست. كودكي او در دامغان با بيابان هاي فراخ و 
بيكران كه پيرامون آن را گرفته است، سپري شد و بخشي از جواني او نيز گويا در كناره هاي درياي خزر و 

) 62-63سرآمد تأثير اين محيط عشق به طبيعت را به القا كرد.(اسماعيل حاكمي، صصدر دامنه هاي البرز به 
حتي در مدائحش كيفيتي ممتاز از ديگر شاعران ستايشگر به چشم مي خورد و آن پيوند بين ممدوح و 
طبيعت است، به تعبيري ديگر حتي در مدائح او نيز طبيعت حضوري زنده و برجسته دارد. منوچهري در 

حال كه ممدوح را به مناظر طبيعت تشبيه مي كند هريك از اجزاي طبيعت براي او نمودي از ممدوح همان 
دارد و چهره ي ممدوح را به مناظر طبيعت تشبيه مي كند، چهره ي او را به چهره ي بهار و خورشيد 

  )52درخشان و خوي نيك او را به گل ها مانند مي كند.(نصراهللا امامي، ص
و صميمانه ي او با طبيعت هنگامي كه بسط و گسترش بيشتري پيدا مي كند، چتر توصيف را رابطه ي تجربي 

نيز در شعر او بيشتر مي گستراند و گاه شامل اموري مي شود كه پيش از وي كمتر مورد توجه شاعران بوده 
به خود  است، اموري چون وصف هاي دامنه وار او از بيابان كه ابيات قابل توجهي از سروده هايش را

اختصاص داده و حتي گاهي سبب مضمون سازي هاي مكرر در شعر او شده است.(عبدالحسين زرين كوب، 
) او با طبيعت انس مخصوص دارد در ديوان هيچ شاعري اين همه گل لطيف و پرنده ي نغمه سرا كه 39ص

دل افروز طبيعت  وي نام برده است ديده نمي شود. مناظري كه توصيف مي كند هريك گوشه اي از جمال
است و پيداست كه زيبايي طبيعت از ساخته ي دست صنعت چه پايه ي برتري دارد و تا چه حد زيباتر و 

)او به عنوان پيوندگر بزرگ طبيعت و انسان در شعر فارسي حضور خود و 24برازنده تر است.(منوچهري، ص
و حضور زنده و آشكار خود را در همه در حقيقت حضور انسان را در بطن طبيعت از نظر دور نمي دارد. ا

جاي طبيعت كه توصيف مي كند محفوظ نگه مي دارد و كمتر قصيده اي در ديوان او از چنين حضوري 
  )24خالي است.(نصراهللا امامي، ص

منوچهري در استعمال بعضي از كلمات و تركيبات بي پرواست و در برخي قصائدش، الفاظ بر معاني غلبه 
او مبتني بر تشبيه، مقايسه و تمثيل است همواره مي خواسته مطالب خود را از طريق دارد؛ اساس شعر 

) همه ي اجزايي 159تشبيهات محسوس و گاه خيالي و عقلي، زيبا بيان كند.(توفيق هاشم پور سبحاني، ص
ي كه منوچهري به توصيف آن ها مي پردازد، در نهايت تشكيل دهنده ي كليت دل انگيزي است كه هدف غاي

او بوده است. او به عنوان توصيفگر لحظات گذرا تغييرات پيرامون را از نظر دور نمي دارد و از اين نظر كار 
او را به نقاشان امپرسيونيست مانند كرده اند، آنچه در تصويرسازي هاي او جلوه اي خاص دارد تشبيه است، 
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حركتي در  -استفاده از تشبيهات حسي آن هم تشبيه مادي و حسي، البته ترديدي نيست كه اين كار يعني
مسير تثبيت برون گرايي؛ زيرا شاعران عصر غزنوي و حتي قبل از آنها داراي تفكر برون گرايي بوده اند اما 
منوچهري آنقدر برون گراست كه نيازي نيست كه تشبيهات او پلي بين پديده هاي عيني و ذهني باشد كه 

ين عدم نياز به حركت از ذهنيت به عينيت، باعث شده استعاره در شعر غالبا عيني تر كردن عينيت هاست وهم
او نقشي نداشته باشد ولي اين بدان معنا نيست كه او در شعر خودش مثال از تشخيص به حد كمال بهره 

  )159نگيرد. (نصراهللا امامي، ص
است، پرداخته بلكه منوچهري نه تنها به تصويرهايي از طبيعت كه در حوزه ي مبصرات و نيروي بينايي 

نسبت به معاصرانش توجه بسياري به مسأله ي اصوات در طبيعت دارد از اين رو در ديوان او تصاويري در 
باب آهنگ ها و نغمه هاي مرغان ديده مي شود كه خود قابل توجه است. يكي ديگر از عوامل زنده بودن 

ز راه گوش و چشم خواننده را به موضوعات طبيعت در شعر او همين توجهي است كه به اصوات دارد زيرا ا
  )501- 525وصف خود نزديك مي كند.(محمدرضا شفيعي كدكني، صص

شيوه ي او در وصف طبيعت بهره گيري از تشبيه و برابر هم ساختن آثار و عناصر طبيعي و اشيا و امور 
در شعر او ديده مي شود. برخاسته از محيط زندگي است، گرچه استعاره هايي كه پيوند و شباهت قوي دارند 

او با اين شيوه توانسته در نهايت هنرمندي و استادي زيبايي هاي طبيعت را با ويژگي هاي ذوقي خود رنگ 
آميزي كرده و به صورت چشم اندازي وسيع و مشحون از تصاوير بديع در اشعارش برابر ديدگان خواننده 

در عهد خود بلكه در سراسر تاريخ شعر فارسي، شاعري بگسترد، بنابراين در زمينه ي ادب توصيفي نه تنها 
  )27ممتاز شناخته مي شود. (احمدعلي امامي افشار، ص

او بر خالف شاعران ديگر كه به جزئيات نمي پردازند تمام نكات و جزئيات را وصف مي كند و در بيان 
چكامه سرايي تجزيه  مميزات يك چيز و وصف نمودن تمام اوصاف و خصائص آن نظير ندارد، روش او در

و تحليل است. بيشتر تشبيهات او در نهايت متانت و استواري است و در برخي از آن ها تمامي شرايط بالغي 
محظوظ است. خصوصيت بارز ديگر وي اين است كه گاهي بدون تعمد در شعر خويش كلماتي به كار برده 

اهنگي خاصي ايجاد مي كند در حالي كه شعر كه عالوه بر هماهنگي ابيات، آن كلمات با كلمات ديگر هم
  ) 23-24لطافت و سادگي خود را از دست نمي دهد.(منوچهري، صص
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)و مانند نقاشي 26او برخالف شاعران ديگر شادي هاي حال را با غم احتمالي آينده تباه نمي سازد(همان، ص
به الفاظ و عبارات خشك و  است كه با كلك مويين خويش منظره اي را پيش ديده ي ما مجسم مي سازد و

  )36بي روح دم مسيحايي مي دهد.(احمدعلي امامي افشار، ص
در شعر او تمامي طبيعت زيبا ديده مي شود بنابراين اگر او از عناصر شعر عرب سود جسته است بيشتر براي 

ا نيز در اين بوده كه بيابان هاي هولناك و عشق هاي دردناك قبايل عرب و زندگي شگفت اعراب باديه ر
تجربه ي خود داشته است تا چيزي كم نياورد و به بياني ديگر هم شاعر عرب باشد و هم پارسي گو؛ چون 

) پيوند عاطفي او با عناصر 33لطافت پارسي را با خشونت عربي تحميل مي كند.(عبدالحسين فرزاد، ص
براي او از دست نمي  طبيعت بسيار نزديك است به طوري كه تحت هيچ شرايطي طبيعت شگفتي خود را

دهد و به قول معروف برايش كهنه و عادي نمي شود، طبيعت براي او همواره امري است نا منتظر، چنانچه 
گويا نخستين بار است كه عناصر آن را مي بيند و هرطور شده سعي دارد اين شگفتي ها را به ما بشناساند و 

-35بيعت براي ما تعبير و تفسير مي كند. (همان، صصنكته ي جالب اين است كه طبيعت را غالبا با خود ط
34(  

نكته ي عمده در طبيعت نگاري منوچهري اين است كه او صرفا تجربيات شخصي خود را بيان مي كند و 
طبيعت را خود طبيعت نمي بيند و نه چيز ديگر، به بياني ديگر او مانند رومانتيك هاي اروپا طبيعت را از 

مي كند اما در شعر او احساس طبيعت آفاقي است و از آن حالت انفسي كه شاعر  لحاظ خود طبيعت توصيف
مفاهيمي فراسوي آنها بجويد، فاقد است. به تعبير ديگر منوچهري با طبيعت بيروني و محض سروكار دارد. 

  )32(همان، ص
  

  خاتمه
پس از بررسي وصف طبيعت در ديوان دو شاعر اين نتيجه حاصل مي شود كه با وجود تفاوت هاي موجود 
در ديوان دو شاعر از وصف طبيعت، شباهت در تصاوير و تشبيهات نيز كم نيست و اين بخاطر تأثير پذيرفتن 

عت بيشتر به محسوسات منوچهري از اديبان عرب در اين زمينه است. هر دو شاعر در بيان خود از وصف طبي
و چيزهاي عيني و محسوس مي پردازند و همچنين به بيان جزئيات توجه زيادي دارند و با دقت و مهارت 
زيادي جزئيات را توصيف مي كنند. هر دو شاعر از تشبيه و تمثيل و همچنين از صنعت تشخيص و تجسيم 

  ي غربي استفاده مي كنند. و زنده پنداشتن هر يك از مناظر طبيعت بر اساس رومانتيك ها
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از وجوه تمايز وصف طبيعت ابن رومي، بيداري حواس است كه به گونه اي مناظر طبيعت را به تصوير مي 
كشد كه احساسات و عواطف را برمي انگيزد، همچنين اهتمام زيادي به رعايت قافيه، توصيف هنرمندانه ي 

ايي هاي طبيعت، توصيف غذاها، اهتمام بيشتر به معني تا زشتي ها و بدي ها مانند زيبايي ها و خوبي ها، زيب
  لفظ و دوري از تجويد لفظي و سادگي الفاظ را مي توان نام برد. 

از وجوه تمايز وصف طبيعت منوچهري نسبت به ابن رومي مي توان به وصف زيباي او از بيابان هايي كه 
كرد. همچنين بي پروا بودن در بكارگيري برخي  ديده و هريك را گوشه اي از زيبايي طبيعت مي داند، اشاره

تر بودن الفاظ، اهميت بيشتر به لفظ تا معني، توجه به مسأله ي اصوات در طبيعت و زيبا كلمات و متكلف
  ديده شدن تمامي طبيعت(اعم از زشتي و زيبايي) را مي توان ذكر كرد. 
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