
 
 (فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

 22-5 م، صص 2152هـ. ق/  5391هـ. ش/  5931، تابستان 22، شمارة ششمسال 

 مفهوم تصویر شعری بررسی تطبيقی

 5و جابر عصفور شفيعی کدکنیرضا  محمّد نقدی از دیدگاه

 2بویه لنگرودیعبدالعلی آل
 ، قزوین، ایران)ره( امام خمینی المللیبیندانشگاه  ،عربی ادبیّاتزبان و  گروه دانشیار

 3اهلل زارعی کفایتحشمت
 ، قزوین، ایران)ره( امام خمینی المللیبیندانشگاه  ،عربی ادبیّات دانشجوی دکتری زبان و

 چکيده
رضاا شافیعی کادکنی و  محمّدناقدان بوده است.  توجّهشناختی شعر است که از دیرباز مورد تصویر شعری، یکی از عناصر زیبایی

 کوشاد تاا باا شایو این جساتار مای اند.پرداخته مسئلهمصر هستند که با نگاهی نو به این ایران و ناقدان معاصر  ةجابر عصفور از جمل

ا االو  ااةايفی والصورة االن  ارضاا شافیعی کادکنی و  محمّاداز  یصور خیال در شعر فارساتحلیلی و در چارچوب دو کتاب  -توصیفی 
 در خصوص تصویر شاعری براردازد. نقدی این دو ناقد هایدیدگاهبه بررسی و تحلیل  از جابر عصفور،اع وداالرو  ايوالبالغاي قدال ا

از  ترکامالر شاعری، تصاوی دهند یلتشاکدر خصاوص عناصار  کادکنی های شفیعیدهد که دیدگاهنشان می ،پژوهش هاییافته

ا هر دو ناقد، تعریف مشترک و مفهوم یکسانی از تصویر ارائه دادند و از میان اجازای تصاویر شاعری امّ ؛عصفور است هاییدگاهد

موسایقی چاون معنای، عاهفاه و  ،اجزای شعرند که تصویر باید با دیگر تقدهر دو ناقد مع .دانبه مبحث تشبیه و استعاره پرداخته بیشتر

 ؛شفیعی کدکنی اسات هاییدگاهداز  ترکاملهای نقدی جابر عصفور در مبحث کارکرد تصویر شعری، ند داشته باشد. دیدگاهپیو

را بارای تصاویر شاعری  ی چون شرح و توضیح، اقناع مخاهب، مبالغه در معنی و تحسین و تقبایحبسیار و مهمّ یکارکردها چراکه

 هایدیادگاها امّا ،عبادالقاهر جرجاانی اساتآراء الهاام گرفتاه از  ،کادکنیی شافیعی نقد هاییدگاهداز سوی دیگر، . شمردیبرم

 ناقدان پیشین چون جاحظ، عبدالقاهر جرجانی و حازم قرهاجنی دارد. هایدیدگاهعصفور، ریشه در 

 .رضا شفیعی کدکنی، جابر عصفور محمّدشعر، تصویر شعری، نقد ادبی،  :واژگان کليدی
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 . پيشگفتار5

 یف موضوع. تعر5-5

گیارد، صاورت قادی قارار ماین مورد مطالعاة شناختیزیباییشعر که بر اساس اصول  های مهمّیکی از پدیده

صاطححات نقاد ادبای اسات کاه از ا ینپرکااربردتر، یکای از 1تصویر شعری است. تصویر یا ایماا  شعری یا

تارین انی و حاازم قرهااجنی، کامالو از میان پیشینیان، عبادالقاهر جرجابحغت اسحمی مطرح بوده در  یربازد

عربای رسد، همواره ناقادان اند. در دور  معاصر نیز که نقد به شکوفایی میها را در این زمینه بیان کردهدیدگاه

از ناقادان اساحمی گرفته های خود را که بیشتر الهامه داشته و دیدگاهشناختی توجّو فارسی به این عنصر زیبایی

از جمله ناقدان معاصاری هساتند کاه  نیز رضا شفیعی کدکنی و جابر احمد عصفور محمّد .انداست، بیان کرده

در ایان  بناابراین ؛انادکردهی خاود را در ایان زمیناه بیاان نقاد هایدیدگاهپرداخته و  مسئلهبا نگاهی نو به این 

قارار  مقایساه و های این دو ناقد در ماورد تصاویر شاعری ماورد بررسای، تحش شده است تا دیدگاهپژوهش

 .شوداز پیشینیان بیان ها پذیری آنگیرد و میزان الهام

 و هدف . ضرورت، اهمّيّت5-2

هاای تطبیقای در ماورد تصاویر پاژوهشکمتار و ضرورت این پژوهش بیشتر از آن جهات اسات کاه  اهمّیّت

 اهمّیّات تاازگی موضاوع، بار آن، افازونشعری و کارکردهای آن در نقد ادبی معاصر صورت گرفته اسات. 

در  ،هاای ایان دو ناقادتصویر شعری از نگااه شافیعی کادکنی و عصافور و عادم تحقیار در بررسای دیادگاه

های این تحقیر است. هادفی کاه ماا در ایان پاژهش باه دنباال آن از دیگر ضرورتخصوص تصویر شعری، 

شاایان ککار  سات.های مشترک و متفاوت دو ناقد در ماورد تصاویر شاعری او تحلیل دیدگاههستیم، بررسی 

هاا نقاش مهمّای در تحاوّل نقاد در دور  معاصار داشاته و ، این است که آننیز است که علّت انتخاب دو ناقد

. هار دو ناقاد، معاصار، و از پژوهشاگران برجساته و 1اشتراکات زیادی با هم دارند. از جملة ایان اشاتراکات: 

. هار دو از ناقادانی 2. هساتندهار دو در قیاد حیاات سااله و  11 تقریبااً نظر هستند. توضیح اینکه هر دوصاحب

گرا هساتند و . هر دو از ناقدان صورت3روند. گرایان و متجدّدان به شمار میهستند که حلقة اتّصال میان سنّت

نظر در یا  حاوز  پژوهشای اسات. نامة دکتری این دو صااحب. پایان4اند. بیشتر شکل آثار را بررسی کرده

نامة دکتری جاابر عصافور و پایان« صور خیال در شعر فارسی»نامة دکتری شفیعی کدکنی، نتوضیح اینکه پایا

ا اال  قوودياوالبالغووياع ووداالروو  »نیااز،  ایاان ناقاادان در آثااار خااود، عااحوه باار بیااان . 1اساات.  «الص وورة االن  ی ووةايفاالوو  
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هاا ککار کارده و باه تحلیال آن های ناقدان غربای را نیازها، دیدگاههای نقدی گذشتگان و تحلیل آندیدگاه

 محمّاد. نکتاة دیگار اینکاه 1هر دو از اساتید بزرگ نقد در دانشگاه معتبر ایران و مصر هساتند. . 6اند. پرداخته

را  شاعر معاصار عاربادبیّات عرب آشنایی کامل داشته و در این زمینه آثاری همچون  ارضا شفیعی کدکنی ب

را ترجمه کرده و مقاالت متعادّدی در ماورد  معلّقات سبعو  لعحء معرّیعقاید فلسفی ابواتألیف و آثاری چون 

 شعر عربی نوشته است.

 های پژوهش. پرسش5-9

و رضاا شافیعی کادکنی محمّاد ها پاسخ دهناد: اند که به این پرسشنگارندگان، در این پژوهش تحش کرده

شعری و کارکرد آن دارناد  ایان دو  های مشترک و متفاوتی نسبت به مفهوم تصویرجابر عصفور چه دیدگاه

 ناقد، به چه میزان از ناقدان اسحمی الهام پذیرفتند  

 . پيشينة پژوهش5-7

ا تاا آنجاا کاه ها و مقاالت مختلفی نگاشته شاده امّانامهها، پایاناست که در مورد تصویر شعری، کتابگفتنی 

صاویر شاعری و مفهاوم تبررسای و تحلیال ، پژوهش و تحقیقی تطبیقای در ماورد اندکردهنگارندگان بررسی 

تواند کنکاشای ناو در ایان یمکارکرد آن از دیدگاه شفیعی کدکنی و عصفور انجام نگرفته و چنین پژوهشی 

 زمینه باشد.

 . روش پژوهش و چارچوب نظری5-1

که معتقاد باه بررسای است و بر اساس نقد تطبیقی مکتب آمریکا  بوده تحلیلی - توصیفیاین پژوهش،  روش 

صاور خیاال این پژوهش را در چاارچوب کتااب  ،که نگارندگانباشد. نکتة دیگر اینمی ایمقایسهو  ایموازنه
از جاابر  ع وداالرو  ايوالبالغوايا اال قودالو  اایوةايفرة االن  االص ورضا شفیعی کدکنی و کتااب  محمّداز  در شعر فارسی

 اند.هعصفور، مورد بررسی و تحلیل قرار داد

 . پردازش تحليلی موضوع2

 دماقم تصویر شعری از دیدگاه مفهو .2-5

وررة»در لغت به معنای شاکل باوده و جماع آن  «تصویر»ا«:ُصرة » باه  «قوداصرورهة »اسات و  «هاصاورت:اُصوررةاواصو

اال  و»و « آن را به تصویر کشید»معنای  ُُ : 1331ابن منظاور، ر.ک: ) است« هم کردآن را توّ»به معنای  «ءيترصورهة

تصویر در لغت به معنی صورت و شکل قرار دادن برای چیزی یاا نقاش کاردن  :نویسدیمدهخدا  صور(.  مادّ

به رویکردهاای مختلاف لغاوی،  توجّهتصویر(. با کیل وا   : 1314، دهخدار.ک: ) و رسم نمودن چیزی است
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ا در یا  تعریاف امّا ؛از تصویر شعری داشت توانیمگوناگونی  هاییفتعر، شناختیزیباییهنری، روانی و 

و  هایادهپد ی و واکنش عاهفی انسان باا مشااهد تصویر شعری عبارت است از تأثّر حسّ»گفت:  توانیمجامع 

تصاویر یاا صاورت، نظر نگارنادگان،  به. (21: 1331، و همکاران علی)امید «.تصوّری از ادراک حسّی ارائة

 .  کندیملفظ و معنی اشاره  ةاصطححی است که در نقد قدیم به قضی

 ؛بودن محیط عربی، به سادگی و وضاوح گارایش داشاتت سادهدر قدیم به علّ شناختیییزیبااین عنصر  

ناقادان اسات  ترینیمیقاداز  ،نیز فردی و پراکنده بود و بر موسیقی ناشی از وزن و قافیه تکیه داشات. جااحظ

در  ،معاانی :دانادیمتصاویر شاعری  شاعر تأکیاد کارده و شاعر را بار پایاة که با تعبیر زیر، بر نقش تصاویر در

مهام، برپاایی وزن، انتخااب  .داننادیمو روستایی همه آن را  نشینیهباددسترس همه است و عجمی و عرب و 

سات، شاعر صانعت و ناوعی از بافات و جنسای از وان و ساب  واالهباع ر الفاظ، سهولت مخرج، رونر شعر،

: تصاویر نویسدیمن خصوص (. حازم قرهاجنی نیز در ای132-131: 3 ، ج1363جاحظ، ر.ک: ) تصویر است

ارتباا  هماننادی  دارد، مفهوم قدیم آن بار پایاة هازمان اختحفشعری، مفاهیم گوناگون و مختلفی بر اساس 

 بار اناواع بحغای تصاویر چاون تشابیه، اساتعاره و کنایاه اسات توجّاهو  تخیّالمیان شاعر و تصاویر و رسام و 

ز دیگر ناقدان اسحمی است کاه باا نباوغش تاحش کارد جرجانی ا (. عبدالقاهر144و  143: 1366، قرهاجنی)

نظام را  نظریّاةمفاهیم نقدی قبل از خاود را کاه بار تفکیا  میاان لفاظ و معنای مبتنای باود، تصاحیح کناد و 

تصویر و ساختار است و معنی، چیزی است کاه تصاویر و  نماید. او معتقد است که شیو  کحم، شیو  ریزییهپا

نظم او بیانگر این است که زیباایی تصاویر باا لفاظ یاا  نظریّة (.214: تایبجرجانی، ال) ساخت در آن واقع است

بلکه ارتباهش با ساختار کحم و نظم آن در ایجاد تصویری است کاه باا اناواع بحغای در  شودینممعنی تفسیر 

 .گذاردیمجان مخاهب تأثیر 

 نقد تصویر شعریفور در رضا شفيعی کدکنی و جابر عص محمّددو اثر  ختصری دربارة. م2-2

از  الص ورة االن  ی وةايفاالو  ا اال  قودياوالبالغوياع وداالرو  از شفیعی کدکنی و کتاب  صور خیال در شعر فارسیکتاب 

دکتاری باوده و در  ةنامایانپا. این دو کتاب، هستندتصویر شعری  ةعصفور، دو کتاب ارزنده و مستقل در زمین

دوستان است. شافیعی کادکنی ایان و کتاب مفید و منبع، مورد استفاد  ادبددو زبان فارسی و عربی به عنوان 

ی تنظیم نموده و در آن، صور خیال را در شاعر فارسای از آغااز تاا قارن ششام تعدّدم یهافصلاثر خود را در 

در ایان اثار، جزئای و  کادکنیروش ر از عبدالقاهر جرجانی اسات. خود، متأثّ هایدیدگاهبررسی کرده و در 

تکراری یا اباداعی باودن تصاویر  شاعر در تصاویر شعری، نوآوریبه بیان  مؤلّف در این کتابصیلی است. تف
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 شاعر در تصاویر شاعری و... تأثیرپذیریتصویر، میزان  هایویژگیو اغراض تصویر،  هاموضوعشعری شاعر، 

ل باه ار داده و در فصال اوّا جابر عصفور، مباحث نقدی خود را در پان  فصال ماورد بررسای قارامّ ؛پردازدمی

تشابیه  ویاژهباه ،م از انواع بحغی تصویرم و سوّبا تصویر پرداخته و در فصل دوّ اشرابطهبررسی عنصر خیال و 

 بررسی تصویر شعری و اثرش بار ارائاةخود به  مدر فصل چهار ،سخن به میان آورده است. این ناقد ،و استعاره

آن اختصااص داده اسات.  یکارکردهااتصاویر و  اهمّیّاتآخر را باه  حسّی معنی پرداخته و در نهایت، فصل

 هایدیادگاهو ضمن نقد و بررسای  ورزدیمجابر عصفور در این مباحث، بیشتر به شعر شاعران قدیم استشهاد 

 یهاگاهاهر جرجاانی و حاازم قرهااجنی، دیاداز ناقادانی چاون جااحظ، عبادالق یریپذالهامناقدان اسحمی و 

در بررسای تصاویر شاعری از علاوم مختلفای  یودیگر اینکه  . نکتةدهدیمسبتاً جدید خود را ارائه و ن ترکامل

 شاناختیزیباییچون فلسفه، علم کحم، لغت و تفسیر بهره برده و باه عناوان یا  ناقاد معاصار باه ایان عنصار 

 .نگردیم

خیال، تنها باه مساائل نظاری اینجاست که در بحث از صور  ،شفیعی کدکنیویژه هب ،مشترک دو ناقد نکتة 

 هایدیادگاه ،و نیاز هار دو اناددادهمختلاف تطبیار  یهاادورهاکتفا نکردند بلکه آن مسائل را بر شعر شاعران 

جاابر  بارخحفدیگاری کاه شافیعی کادکنی  ةنقدی عبدالقاهر جرجانی را پذیرفته و از آن الهام گرفتند. نکت

ت و ضاعف فارسی را با شعر عربی مقایسه کارده و نقاا  قاوّ شعر یواین است که  ،کرده توجّهعصفور بدان 

 هااییژگیورا بر یکدیگر بیان نموده است، باه عناوان نموناه او ردیاف را از  هاآنر هری  و میزان تأثیر و تأثّ

 اسات آمادهشعر فارسی قلمداد کرده که از قرن پنجم به بعد در شعر عربی به تقلید از شاعر فارسای باه وجاود 

ناقادان اساحمی،  هایدیادگاهبیان  شفیعی کدکنی ضمن افزون بر این، (؛222: 1366یعی کدکنی، ر.ک: شف)

 بیشتر از جابر عصفور به ناقدان غربی استناد کرده است.
 تصویر شعری وعصفور به نقد قدیم کدکنی و شفيعی نگاه  .2-9

ا یر اساتوار باوده اسات امّابار تصاو یرباازدجدیدی در نقاد عربای نیسات چاون شاعر از  تصویر شعری، مسئلة

میان ی  شاعر و شاعر دیگر متفاوت بوده است همچناان کاه شاعر معاصار باا شاعر  ،از این تصویر یریگبهره

(. دیدگاه شفیعی کادکنی نیاز 23: 1311اس، عبّر.ک: ) خود از تصویر متفاوت بوده است یریگبهرهقدیم در 

ی ناقادان معاصار عارب ، ایراد وارد کرده و روش نقدشینیانآراء پیا او بر امّ ؛اس استچون دیدگاه احسان عبّ

جدیااد و برگرفتااه از  اییوهشاابنااابراین آن را رد کاارده و  ناااقد دانسااته اساات؛ تصااویر شااعری را نیااز دربااار 
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شفیعی کدکنی، نگاه پیشاینیان باه  نظرعبدالقاهر جرجانی را برای تحلیل تصاویر برگزیده است. از  هاییشهاند

، خیاال را هااآناصطحح خیال بسایار محادود اسات. وی معتقاد اسات  ویژهبهححات و مفاهیم اصط گونهینا

باه ایان نتیجاه رسایده کاه بهتار اسات صاور  ،پیشینیان در این باب هاییدگاهدو با نقد ا. دانستندیمنوعی ابهام 

ویر را باه مفهاومی انادکی کار ببریم و تصه رات بیانی و مجازی در شعر باز تصوّ یامجموعهخیال را به معنای 

: 1366شافیعی کادکنی، ر.ک: ) در آن از انواع مجاز و تشبیه نشانی نباشاد اگرچه، در نظر بگیریم، ترگسترده

 گیارد.را دربار مای مثال اغارا  یعیهاای بادز صور خیال بوده و برخی از آرایهتر استردهگ تصویر،یعنی  (.16

قدیم از سهم خیال در ساختمان شاعر کمتار ساخن گفتناد و بیشاتر باه ادیبان  :او معتقد است ،ایراد دیگر اینکه

شافیعی کادکنی رویکارد چاون هم(. دیدگاه جابر عصفور نیاز 1: همانر.ک: ) ظاهر و شکل شعر نظر داشتند

اباو . او در اثر خود بر رمّانی، ابن جنّای و گیردیمبر ناقدان گذشته  یاعمده یرادهایابوده و در این خصوص، 

 ئای رفتاار کارده و آن را در دو شااخةبا عناصر تصویر باه صاورت جز که کندیمری اشکال وارد کعس هحل

تصاویر  مسائلةبار ایان بااور اسات کاه  (. عصفور261: 1332عصفور، ر.ک: ) تشبیه و استعاره محدود نمودند

در ماورد  اهاتحشاز  آنچاهبار اسااس »نویسد: ل دارد. این ناقد در این خصوص میشعری در نقد عربی مشک

تصاویر شاعری در میاراق نقاد عربای  مسائلةتصویر شعری در نقد قدیم صورت گرفته، مارا قاانع کارده کاه 

زیاادی اسات کاه دقیار و  یهااپژوهشمشکلی اساسی دارد که تنها به ی  پژوهش نیاز ندارد بلکاه نیازمناد 

  (.3: همان) «صی باشدتخصّ

جزئای و ناارس ماناده و در  ،یرگریتصاووم صورت و گوید: برداشت قدما از مفهدر جای دیگر میوی  

مقابل ساخن کامال حسان  نقطة ،(. این کحم جابر عصفور364: همانر.ک: ) بند محسوسات قرار گرفته است

: بحث کاملی در مورد تصویر شعری شده است و عناصر آن مورد تحلیل واقع شاده گویدیمالبصیر است که 

آن و آنچاه را کاه در ایان   رفته سرس ساختار تصویر شعری با اشاره به مادّو شعر و تصویر مورد موازنه قرار گ

ه از نقش و زینت واقع شده بررسی شده است. نیز تصویر شاعری در کهان و تاأثیرش بار مخاهاب تحلیال مادّ

 (.  12: 1321بصیر، ر.ک: ) ستشده ا

یر شعری شاده و ایان مبحاث از ی در مورد تصوتنوّعدر نقد قدیم، تحقیقات م توان گفت:ی میهور کلّه ب 

نیز دارد که باه قاول شافیعی کادکنی و عصافور بایاد بررسای  ییهانقدا امّ ،زوایای گوناگونی بررسی گشته

 در این مورد انجام گیرد. تریردقصی و تخصّ
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 از دیدگاه دو ناقد تخيّلو  5الحات خيال، تخييلطاص .2-7

ی در جوهر شعر است و تخییل، بازگشاتن باه خیاال و ایماا  از نگاه شفیعی کدکنی، ایما  یا خیال، عنصر اصل

عر اسات کاه جوهر اصلی و عنصر ثابت ش ،خیال ی معتقد است کهو(. 3: 1366شفیعی کدکنی، ر.ک: ) است

(. او مفهاوم تصاویر 12: هماانر.ک: ) قابال تعریاف دقیار نیسات ،شود و این نیاروحاصل می تخیّلاز نیروی 

رات بیانی و مجاازی در شاعر ما خیال را به معنای مجموعه تصوّ»گوید: نسته و میی را گسترده از خیال داشعر

 باشاد  مشاخّدبیاان برجساته و  هرگوناهکاه شاامل  - تریعوسااندک  -و تصویر را با مفهومی  بریمیمکار ه ب

و تشابیه  مثحً آوردن صفت بدون کم  از مجااز ؛از انواع مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشد اگرچهآوریم، می

: هماانر.ک: ) «آوردود مایتخییلی دارد و همین آوردن صفت است که تصویر را به وج ةبه خودی خود جنب

اشاره به قدرت در ایجاد تصاویر کهنی اشیاء اسات کاه از دساترس حاس  ،خیال از نگاه جابر عصفور اامّ ؛(16

تی اسات کاه در معاانی و الیّفعّا ،«تخییال»(. عصفور معتقاد اسات کاه 13: 1332عصفور، ر.ک: ) غایب است

کاه  بیان کارده(. او 321: 1331ر.ک: عصفور، ) ، یعنی در معنی و صدایابدمیر هماهنگی آوایی کلمات تحقّ

گرفت که بر عمال همااهنگی میاان  "Imaginatin" آن را به معنای دقیر کلمه توانمی، چیزی است که تخیّل

 تأثیرگاذاری از نگااه او، (.11: 1332عصفور، ک: .ر) کندمی داللت هاآن گیریشکلزگرداندن تصاویر و با

و در نتیجاه کشاف رواباط جدیادی اسات کاه اشایاء  مرتبط با قدرت در ادراک هماهنگی میان اشایاء تخیّل

 تخیّال(. عصفور میان دو اصطحح 11: همان) کندمیمتفاوت و متباین را در ی  نظم جدید و هماهنگ جمع 

ناام دارد و آنچاه را کاه  تخیّالم کناد شاعر در کهن خود مجسّ آنچه معتقد استده و و تخییل تفاوت قائل ش

دریافات کاه  توانمی ،فو  . از مطالب(321: 1331)ر.ک: عصفور، مخاهب در کهن تداعی کند تخییل است

تعریف دو ناقد از اصطححات مذکور صحیح و مختلف بوده و هر ی  از دو ناقاد باا زباانی متفااوت باه ایان 

 ند.انگریستهصطححات ا

 رضا شفيعی کدکنی و جابر عصفور محمّدمفهوم تصویر شعری از دیدگاه  .2-1

 آن اهمّيّتتعریف تصویر شعری و  .2-1-5

، تصاویر را یکای . این دو ناقادانددادهشفیعی کدکنی و عصفور، تعریف نسبتاً مشترکی از تصویر شعری ارائه 

. انادکردهفای معرّ ر دانساته و آن را وسایلة اساسای بارای انتقاال تجرباهشاع شاناختیزیباییعناصر  ینترمهماز 

شاعر دانساته و  سازینهزمی و معنوی را مادّ هایواقعیّتکهنی شاعر در نشان دادن  یهافتصرّشفیعی کدکنی، 

                                                           
1. representation 
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شااعر، هبیعات از ساوی  هاییادهپدمعتقد است درک ارتبا  میان انسان و هبیعت و یا دریافات ارتباا  میاان 

اسات کاه عنصار اصالی شعری، خیال یا تصویر شعری  ةدهد و حاصل این تجربجربه شعری او را تشکیل میت

(. جابر عصفور نیز با تکیه بر ارتباا  میاان تصاویر و 3و  2: 1366شفیعی کدکنی، ر.ک: ) رودشعر به شمار می

و آن را ادراک  کنادیمیاان را ب اشتجرباهآن  : تصویر، وسیلة اساسی است که شاعر باه وسایلةگویدیممعنی 

 میان تصویر و معنی یا مجااز و حقیقات وجاود نادارد ایکند تا به آن معنی و نظم ببخشد و هیچ دوگانگیمی

چون دیدگاه احماد شاایب هم (. این دیدگاه جابر عصفور از تصویر شعری تقریبا323ً: 1332عصفور، ر.ک: )

خاود را  اندیشاه و عاهفاة کنادیمآن تحش  دیب به وسیلةدبی، ابزاری است که اتصویر ا»گوید: است که می

 .(242: 1334)شایب،  «.شنوندگان انتقال دهدبه خوانندگان و 

 اهمّیّاتمختلفای بار  یهاجنباهو عصفور، در آثار نقدی خاود از  شفیعی کدکنیدیگر این است که  ةنکت  

 هار تجرباة»بر این باور است کاه  وی دانند.کرده و نقش آن را ی  ضرورت می توجّه شعری تصویرخیال و 

از آن دو عنصار قبلای  کادامیچهو نیاروی آن،  خیالیبیا خیالی است و  اییشهاندیا  یاعاهفهحاصل  ،شعری

کاه خیاال و بیاان هناری در کاار  کنادیمشعر به معنای واقعی کلمه باشد، هنار وقتای جلاوه  سازند  تواندینم

کارده و باا  توجّاهساخن  شاناختیزیبایینیز بار ایان عنصار ابر عصفور ج (24: 1366)شفیعی کدکنی،  «.باشد

ماا  توجّاهوعی از تصویر شعری در روشی است که نا اهمّیّت: »گویدتأکید بر نقش تصویر در تقویت معنی می

(. هبار 322: 1332)عصافور،  «.شویماست که ما از آن معنی متأثّر می و نیز در روشی انگیزاندیبرمرا به معنی 

شاد یاا حاذفش  نیاازیباز آن  توانینم، تصویر، از دیدگاه دو ناقد، نخستین عنصر در شعر است که هایررسب

 ی از ادراک آن عاجز است.ضروری برای ادراک حقایقی است که زبان عادّ کرد و نیز وسیلة

 تصویر شعری ةدهنديلتشکعناصر . 2-1-2
و  فراتر است. تصویر از نظر آنان هم شامل تصاویر بحغای تصویر شعری از نظر ناقدان معاصر از تصویر بحغی

تصویر بحغای از نظار ادونایس، تصاویر جزئای اسات و حاال آنکاه »شود. می یااسطورههم تصویر رمزی و 

. علای البطال در (211: 2221 )عاح ، «.ساازدی است چون جزء را به کل مرتبط میتصویر شعری، تصویر کلّ

قادیم  .1شعری دو مفهوم از هام متمایزناد: در تاریخ، اصطحح تصویر »نویسد: تصویر شعری میمورد عناصر 

جدید که به تصویر بحغای دو ناوع دیگار یعنای تصاویر  .2بحغی یعنی تشبیه و مجاز است.  تصویر که در حدّ

 (.11: 1321) «.شودر به اعتبار رمز و نماد اضافه میکهنی و تصوی



 3/ تطبیقی مفهوم تصویر شعری از دیدگاه نقدی محمّد رضا شفیعی کدکنی و جابر عصفور  بررسی

شافیعی کادکنی، عناصار ویاژه هب ،توان دریافت که این دو ناقدور میفبا بررسی اثر شفیعی کدکنی و عص 

 حاوز  ،. شافیعی کادکنیاندندانساتهتصویر را منحصر در تشبیه، استعاره، دو نوع مجااز و کنایاه  دهند یلتشک

خیال را از نگاه پیشینیان بسیار محدود توصیف کرده و همین عامل را موجب محدود شادن نگااه پیشاینیان باه 

از نگااه جاابر  ترگساترده او،تصاویر شاعری از نگااه  دهند یلتشاکصر خیال شاعرانه دانسته است. عناصار عنا

و برخای صانایع بادیعی  یازیآمحسعصفور بوده و او غیر از تشبیه، استعاره، دو نوع مجاز و کنایه، اساطوره، 

 دانادتصویر شعری مای دهند لیتشکعناصر د، استطراد و تجاهل العارف را از چون اغرا ، ایهام، حسن تخلّ

و صانایع  یازیآمحس(، در حالی کاه جاابر عصافور از اساطوره و 121-124: 1366شفیعی کدکنی، ر.ک: )

صاویر شاعری را گساترده ت  دهندعناصر تشکیل نیز جابر عصفور البتّه عی هیچ سخنی به میان نیاورده است؛بدی

 هااآن ةبوده و سخت است کاه باه هما تنوّعر شعری بسیار و مگوید: انواع بحغی تصویدانسته و در این باره می

در ماورد  آنچاهو تاوان در ماورد اراداف و تمثیال گفات ، میشودیمدر مورد کنایه گفته  آنچهآگاهی یابیم. 

تاوان در یشود، مادر مورد استعاره گفته می آنچهتشبیه و استعاره گفت و  توان دربار شود، میتمثیل گفته می

 ة(. نکتا111: 1332عصافور، ر.ک: ) شود بر تشابیه و اساتعاره تکیاه کاردنوع مجاز گفت و تنها نمی مورد دو

و کمتار از  اناددادهمشترک دو ناقد این است که بیشتر مباحث خود را به مبحاث تشابیه و اساتعاره اختصااص 

تصاویر  دهند یلتشاکر شفیعی کدکنی بیش از جابر عصفور از دیگار عناصا ،البتّه .اندگفتهعناصر دیگر سخن 

 چون کنایه سخن گفته است.همشعری 

 تشبيه. 2-1-2-5

تصاویر شاعری نازد شافیعی کادکنی و جاابر عصافور، تشابیه اسات کاه ناقادان دهند  یلتشکیکی از عناصر 

دانستند و این مسائله، عجیاب نیسات زیارا تشابیه از دیگار عناصار آن را مقیاس شاعر بودن و نبوغ میقدیمی، 

مخاهاب  توجّاهکاه  دانادلین چیز میتشبیه را اوّ ادات آن و ابزار و انگیزاندیبرمرا  توجّهو  شودیمر بیشتر ظاه

(. شفیعی کدکنی، تشبیه را یاادآوری هماننادی و 161 -164: 1323جرجانی، ر.ک: ) کندرا به خود جلب می

وی هبانه معتقاد اسات کاه هار یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد و مثل بد جهت شباهتی دانسته که از

 (.  11و  13: 1366شفیعی کدکنی، ر.ک: ) چه تشابه میان دو هرف تشبیه کمتر باشد تشبیه زیباتر است

مخاهاب را  توجّاهخااهر ادات،  جابر عصفور نیز، تشبیه عنصری است که بیشتر از دیگر عناصار باه نظراز  

ر.ک: ) ت در تشبیه تأکیاد کاردهالقاهر جرجانی، بر دقّ(. او مثل عبد122: 1332عصفور، ر.ک: ) انگیزاندیبرم

دو هارف آن از دیادگاه او  کند و رابطاةایجاد می( و معتقد است که تشبیه، میان دو چیز همانندی 133همان: 
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کناد، هماان مقتضاای کهنای ت در حکم یا مقتضای کهنی تکیه میحسّی و گاهی بر مشابه گاهی بر مشابهت»

سازد، بدون اینکه ضاروری باشاد کاه دو هارف در شاکل یاا در ، رابطه برقرار مین دو هرف مشترککه میا

 (122)همان:  «.حسّی مشترک باشند هاییژگیوبسیاری از 

 .انددانساتهتشبیه بلیا  و مقلاوب را بهتار از دیگار اناواع تشابیه  هاآندیدگاه مشترک دو ناقد اینجاست که  

شابه آن کناد. او تشابیهی کاه وجاهکار مایرا ک یاکننادهقانع یاهاتعلّشافیعی کادکنی در ایان قضایه  ،البتّه

شابه در آن یااد نشاده که وجاهرا توان گفت تشبیهی می»: گویدیموع تشبیه دانسته و بهترین ن ،محذوف است

 مسائلةتی کاه کهان از تر اسات زیارا لاذّرساتر و پر تاأثیر گمانیبآن شود،  توجّهباشد و ضمناً کهن مستقیماً م

مشاکحت حاصال  ت که در کشف و حلّتی اساز نوع لذّ یشب و کمبرد، یخیال م یهاصورتو دیگر تشبیه 

در صاورتی  البتّاهبارد، تی خاص مایداد و به نتیجه رسید لذّشود و هنگامی که کهن کوشش خود را انجام می

.« م خواهاد باودمساتقی بلکه نوعی ارائة آیدینمشبه ککر شود، این کوشش چندان کوششی به حساب که وجه

حاذف ادات »گوید: از جهت هنری شایسته دانسته و می او حذف ادات تشبیه را (12: 1366)شفیعی کدکنی، 

، عاملی است برای پر تأثیر کردن و نیرو بخشیدن باه تشابیه کندیمتشبیه را به استعاره نزدی   اندکاندککه 

ت بخشایدن اسات باه لف است یا بهتر بگوییم عینیّات بخشیدن به دو چیز مختزیرا غرض اصلی در تشبیه، عینیّ

نمایاناده  ترییاردقو  ترمحساوست باه صاورت دارند و چون ادات حذف شود، عینیّ« تغیریّ»دو چیزی که 

 مشابّه، در صورتی که آمدن ادات از قبیل چون، مثل و مانند خود عاملی است برای نشاان دادن اینکاه شودیم

 پسانددیمجابر عصفور نیز بیشاتر تشابیهی را  (66: همان).« تدیگرند و دارای غیریّدو امر جدا از یک بهمشبّهو 

کاحم عبادالقاهر جرجاانی،  ییادتأکه دارای مبالغه باشد مثل تشبیه بلی  یا مقلوب. او در این خصاوص، ضامن 

اسات و یکای از  بدین خاهر که این تشبیه با مبالغاه هماراه ؛تشبیه مقلوب را بهتر از دیگر تشبیهات دانسته است

 (.311: 1332عصفور، ر.ک: ) ، مبالغه در معنی استکارکردهای تصویر نیز از نظر او

 استعاره .2-1-2-2

تصویر شعری از دیدگاه شفیعی کادکنی و عصافور اسات کاه جااحظ،  دهند یلتشکاستعاره، از دیگر موارد 

باا اسام  چیزی  یگذارنام»شناخته است:  کرده و آن را با این تعریف توجّهبوده که به آن  فردی ترینیمیقد

: نویسادیم نیاز در ایان خصاوص کاوبینزرّ (113: 1311)جااحظ،  «.غیر است، هرگاه به جاای آن بنشایند

 .«بهمشابّهفاردی اسات از افاراد  مشابّهو اینکاه  بهمشابّهدر جانس  مشابّهعای دخول از ادّ استاستعاره عبارت »

شاعر باا  یهااساتعاره . هماة1شر  بارای اساتعاره قارار دادناد:  ناقدان، دو(. برخی از 61: 1341، کوبینزرّ)
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تصااویر شاعر از  .2که نااهمگون و دور از هام باشاد.  ی هنگامیپیوند دائمی به هم مرتبط باشد، حتّ رشتهی 

 (.63: 1321رجایی، ر.ک: ) ی شعر باشدنظر موضوع نو یا مناسب حال و هوای کلّ

پیشینیان را ماورد انتقااد  هایدیدگاهد و انهبحث استعاره به تفصیل سخن گفت شفیعی کدکنی و عصفور در 

معتقد است کاه از نظار تاأثیر و از استعاره همان تعریف پیشینیان بوده و او  کدکنیشفیعی . تعریف نداهقرار داد

ت دو وضاوع و غیریّاتشابیهی م زیرا جنباة ؛و پر تأثیرتر است تررسانندهترشیحی  جنبة نفوک هنری، نوع استعار 

قادما را در  او دیادگاه (.116: 1366ر.ک: شفیعی کدکنی، ) شودستعاره نسبت به یکدیگر فراموش میسوی ا

ایان مسائله در علام بادیع مطارح اسات ناه در اساتعاره زیارا در »گوید: م در استعاره رد کرده و میرد تهکّمو

م، مشابهت مطارح نیسات بلکاه ناوعی در تهکّ استعاره معنای مجازی و مشابهت مطرح است و در صورتی که

: هماان) «.عحئر مجاز مرسل باه حسااب آورد از مقولة توانیمت و تقابل را یّت و تقابل است و این ضدّیّضدّ

 یهااروشبه تفصیل سخن گفته و معتقد است کاه اساتعاره، روشای از  باب استعاره( جابر عصفور نیز در 111

گیاری از ، در ایان مبحاث، باا الهاام(. ایان ناقاد226: 1332عصافور، ر.ک: ) تاثبات معنی و تأکید بر آن اس

از پیشینیان در مورد استعاره ارائه داده کاه دارای اصاول  ترپختهکه او، تصوری  کندیمعبدالقاهر جرجانی بیان 

 یاان ساتعاره را باا تشابیه چناین ب(. جاابر عصافور، تفااوت ا223هماان: ر.ک: ) ی اساتمشخّصا هایدیدگاهو 

کند و نیز بر معناایی کاه ثابت کلمات گوناگون تکیه می یهاداللتاستعاره بر جانشینی یا انتقال میان »کند: می

مشاترک  (. نقطاة246)هماان:  «.به شکل مستقیم نیست بلکه مقارن یا جانشین چیزی بر اساس هماننادی اسات

برخای بار ایان  کاه هرچنادناد، اهترجیح دادشفیعی کدکنی و عصفور این است که هر دو استعاره را بر تشبیه 

در تصاویر تشبیهی با واضح بودن و تمایزش محفاوظ اسات و هایچ تاداخل در آن  واقعیّتعناصر »باورند که 

: 1334 ،)موسای «.کردند و آن را بر اساتعاره تارجیح دادناد توجّهو ناقدان، بسیار بدان  هایبحغنیست، بنابراین 

از صاور خیاال  کدامیچهشاید »گوید: اره بر تشبیه و دیگر صور خیال میی استعشفیعی کدکنی در برتر (121

(، زیارا اساتعاره تنهاا 112: 1366) «.نداشاته باشاند اهمّیّاتشاعر  ویژهباهاستعاره در آثار ادبی  شاعرانه به انداز 

صاحیح و  آن در داللات بار تصاویر، یریکارگباهتشبیهی نیست که یکی از هرفین آن حذف شده بلکه اگار 

غنیمای هاحل، ر.ک: ) ت تصویر، الهام آن از تشبیه بیشاتر اساتزیبا باشد، به خاهر داشتن معنای گسترده و قوّ

، اساتعاره را بار تشابیه تارجیح ثل شفیعی کدکنی و عبادالقاهر و باه تاأثیر از او(. جابر عصفور نیز م412: 1321

یشاتر اسات و نیاز اساتعاره در اثباات معناای مقصاود، عاای هماننادی بکه در استعاره، ادّ آوردیمداده و دلیل 

: 1332عصافور، ر.ک: ) قدرت زیادی داشته و نسبت باه تشابیه از ایجااز و اختصاار بیشاتری برخاوردار اسات
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 (؛111همااان: ر.ک: )عینیّاات  ا اسااتعاره افاااد امّاا کناادیمغیریّاات  کااه تشاابیه افاااد  کناادیمنیااز بیااان  (.232

 بهمشابّه، عاین مشابّهکاه  شودیمو چنین خیال  شودیمحذف  مشبّهشبیه و که در استعاره، ادات ت صورتینبد

 است.

پیشاینیان در بحاث اساتعاره اسات. شافیعی کادکنی  هایدیدگاهیکی از نکات مشترک دو ناقد، نرذیرفتن  

ط پیشینیان هیچ کمکی برای گسترش صور خیال شااعرانه انجاام استعاره توسّ هایبندییمتقس»معتقد است که 

زیاادی باه وظیفاه و  توجّه هاآنبدین دلیل که  ؛(114: 1366) «برنداشتندکافی  و قدما از این کار بهر  دهدیمن

 ی عبادالقاهر کارکرد استعاره نداشتند. جابر عصفور نیز، در برخای از اصاول نظاری اساتعاره باا پیشاینیان و حتّا

 ،آن اصاولی را آورده کاه دیگاران بار پایاة، کاه عبادالقاهر جرجاانی کنادیمبیان  ،فکر نیست و از این روهم

ر.ک: ) رات اشتباهی را بنا گذاشتند و زنده بودن بحث در مورد اناواع بحغای تصاویر از باین رفتاه اساتتصوّ

بار ایان عقیاده باوده و  یرأهامغیار مفیاده  ا با او در برتری استعار  مفیده بر اساتعار (، ام243ّ: 1332عصفور، 

یده شایسته نیست نام استعاره به خاود بگیارد زیارا کاه داللات، محتاوا و ارزش هناری غیر مف که استعار  است

ی خاود کمتار از آخر اینکاه جاابر عصافور در اثار نقاد نکتة (.246همان: ر.ک: ) خود را از دست داده است

شفیعی کدکنی در نقاد معاصار ماا  امّا، است شبه و هماهنگی اجزای آن با هم سخن گفتهشرو  استعاره، وجه

ساخت شبه و هماننادی آن در استعاره باید وجه: »گویدیمکه بر هماهنگی میان اجزای استعاره، تأکید کرده و 

کااربرد  رسادبه هر حال، به نظار مای (122-121: 1366) «.یایددرنلغز و معمّا  روشن و آشکار باشد تا به گونة

هور کامال واضاح باشاد ه یافتن به آن مشکل باشد و نیز نباید بشد که دستبا یاگونهشبه در شعر نباید به وجه

 که تأثیرش بر مخاهب از بین برود.

 مجاز .2-1-2-9

کردند، مجاز اسات. تعریاف شافیعی کادکنی  توجّهتصویر شعری که دو ناقد بدان  دهند یلتشکدیگر عنصر 

هار  البتّاهاز دیدگاه جابر عصفور است،  ترکامل ،ن مسئلهاز مجاز همان تعریف پیشینیان بوده و دیدگاه او در ای

مرسال و نقشای کاه  مجاز اهمّیّت ب تکیه کردند. شفیعی کدکنی دربار دو ناقد بر تأثیر معنایی مجاز بر مخاه

رساد ولای در بیاان یم تمام جوانب معنی آن به کهان مایکار ببره اگر لفظ حقیقی را ب»گوید: در بیان دارد می

ه ساخن را تاأثیر و و این یا  عامال روانای اسات کا ترتازهقی است برای جستجو و هلب مفهوم مجازی شو

اساتعمال مجااز از نظار  ،بخشد. رمز دیگر زیبایی و تأثیر مجاز این اسات کاه در اغلاب ماواردنفوک بیشتری می

اسات  ترمناسابدر شاعر  قافیه تواند باشد یا برایمی ترآهنگخوشو  ترسادهم متکلّ گفتار ظ و در زنجیر تلفّ
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بیشاتری دارد و گااه ایجااز  مختلاف یااری کناد و نیاز مبالغاة یهاصاورتتوان برای بیان ی  معنی در و می

تواناد جاای خاود را مناسب مقام نباشد مای هاآنستعمال اینکه بسیاری از کلمات که ا ترمهمبیشتری و از همه 

جاابر عصافور نیاز مفهاوم  (126: هماان) «.باشاد بدهادبه مجازی که دارای هماان مفهاوم باشاد و مساتهجن ن

مجااز، روشای خااص در قارار دادن معاانی در دل اسات کاه »جمحت شفیعی را بیان کرده و معتقد است که 

 (.132: 1332)عصافور،  «توانادحقیقی نمی رت خالی از آن یا جملةکه عبا گذاردیمتأثیر شگرفی بر مخاهب 

م و گیرد که بیشتر به تقسیمات پرداختاه و باه عناوان یا  ماتکلّجرجانی ایراد می نه بر عبدالقاهراو در این زمی

 (. نکتاة141ر.ک: هماان: ) اهل منطر ظاهر شده نه ناقدی که بتواند از علل روانی کاربرد مجاز ساخن بگویاد

)مجااز عقلای( شایساته اسات کاه جازء مبحاث علام  آخر اینکه شفیعی کدکنی معتقد است که اسناد مجازی

بیش از آنکه به علم بحغت و نقد صور ادای معانی وابساتگی داشاته باشاد باا  ،م قرار گیرد زیرا این مبحثکح

: 1366شافیعی کادکنی، ر.ک: ) اشاعره و معتزلاه وابساتگی دارد یهاجدلمسائل کحمی و فلسفی مخصوصاً 

123.) 

 ، اسطوره و صنایع بدیعی1يزیآمحسعناصر دیگری چون کنایه، . 2-1-2-7

تصاویر شاعری باه  دهند یلتشاک، اسطوره و صنایع بدیعی از دیگار عناصار یزیآمحسچون کنایه،  یعناصر

پرداختااه اساات. او کنایااه را یکاای از  هاااآنجااابر عصاافور بااه  باارخحفکااه شاافیعی کاادکنی  رودیمااشاامار 

در اناواع ژه ویاهو معتقد اسات کاه کنایاه در شاعر با برشمردهبیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار  یهاصورت

تصاویر شاعری  دهند یلتشاکیکی دیگر از عناصار  (.142: همانر.ک: ) استراه القاء معانی  ترینیقوهجو، 

اسات.  «تراسال الحاواس»یاا  یازیآمحسزیااد داشاته،  توجّهجابر عصفور بدان  برخحفکه شفیعی کدکنی 

. او در انادپرداخته یشاینیان کمتار بادانشاعرانه اسات کاه پ پردازیخیال از نگاه او، از عناصر مهمّ آمیزیحس

ادای معانی از رهگاذر صاور خیاال، کااری اسات کاه نیاروی  گوید: یکی از وجوه برجستةاین خصوص می

یا تعبیرات و لغات مرباو  باه یا   دهدمیلغات و تعبیرات مربو  به ی  حس انجام  ةدر جهت توسع تخیّل

نقاد  هاایمکتبشفیعی کدکنی با برخای از ناقادان  (.211: همانر.ک: ) دهدمیدیگر انتقال  حس را به حسّ

ی اسات کاه خیاال شااعران در اهمّیّتااساهیر، از عناصار پار »بوده و بر این باور است که  یدهعقهمادبی معاصر 

موجاب شاده اسات  ،(. هماین بااور231: همان) «.آوردیمو هنرها به وجود  هایباییز، هاآنف ترکیب و تصرّ

                                                           
1. synesthesia 
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ه مختلف بررسی کند و سایر با یهادورهرا به عنوان یکی از عناصر صور خیال شعر فارسی در که وی اسطوره 

 .  نمایدکار گیری اساهیر را در شعر فارسی به تفصیل بیان 

همچناان کاه از نظار تااریخی باه جاوّ سیاسای و  هااساطورهی شااعران از برداشت و هارز تلقّا»از نگاه او،  

 «.ایشاان نیاز وابساته اسات تخیّالتگی دارد، به میازان هنرمنادی و قادرت اجتماعی و محیط زندگی ایشان بس

عماومی خیاال  کاه حاوز  - (. از نگاه شفیعی کدکنی، عحوه بار تشابیه، مجااز، اساتعاره و کنایاه242: همان)

 ،صور شعری نقش دارناد. در ایان میاان یریگشکلبرخی مباحث بدیعی هم در  - دهندیمشاعرانه را تشکیل 

صر القااء در اسالوب اعنصر اغرا  یکی از نیرومندترین عن». او معتقد است که است ترمهم  از همه نقش اغرا

شااهنامه را تشاکیل  خصاوصبهرسای ی و عمومی بسایاری از شااهکارهای ادب فاکلّ است و زمینةی ربیان هن

در ایان زمیناه باه او  اندنتوانسته انگیزدلو تشبیهات و کنایات زیبا و  هااستعارهدهد که دیگر شاعران با انواع می

د، اساتطراد، التفاات و برخی صنایع معنوی همچون ایهام، حسن تخلّا این ناقد،از نگاه  (.132: همان) «.برسند

از صور خیال به شمار آیند، بدین ترتیاب صاور خیاال در مباحاث بادیع  یاشاخه توانندیمتجاهل العارف هم 

به تفصیل بدان پرداخته و معتقد اسات صانایع معناوی علام بادیع، در  ی است که ویهم از جمله مباحث مهمّ

در محاور عماودی شاعر  ،از صور خیال به شمار آیند، به همین دلیل یاشاخه توانندیمی ی  قصیده کلّ ینةزم

کنناد، اساتوار مای تخیّال ةمعاانی و کلما وز از عناصری هستند که زیبایی بیان و کماال هناری شاعر را در حا

ند کاه در محاور افقای هسات هاایییالخ ،تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه ةچهارگانکه اغرا  و عناصر  نهگوهمان

 (.121: همانر.ک: ) شوندشعر بررسی می

 تصویر شعری هاییژگیو. 2-1-9

تصویر شعری، مطالب بیشتری نسابت باه جاابر عصافور عرضاه کارده  هاییژگیوشفیعی کدکنی در مبحث 

گونااگون  هااییالخباید اجزای شعر نسبت به یکدیگر هماهنگ باشد و شاعر میاان »که  است. او معتقد است

در اثار نقادی خاود، باه محاور عماودی خیاال در  ،این ناقد (126: همان) «.تناسب و هماهنگی را رعایت کند

دیگار صاور خیاال باا  هااییهماهنگکرده و در بررسای محاور عماودی شاعر از  توجّهکنار محور افقی شعر 

ی میان اجزای خیال باا یکادیگر باشاد در محور عمودی شعر نباید تضادّ»که  گویدیمیکدیگر بحث کرده و 

هماان چیازی اسات کاه غنیمای کادکنی این کحم شفیعی (. 121: همان) «.که تصویرها یکدیگر را نفی کنند

غنیمای هاحل، ر.ک: ) دداشاته باشا وارانادامشعری، وحدت  ده و گفته که تصویر باید در تجربةهحل بیان کر

کاه تصاویر  گوناهیناخود را انجام دهد، به  زیرا هر تصویری در درون تجربة شعری باید وظیفة ؛(442: 1321
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نهاایی برساد. نااهمگونی  ی قصیده حرکت کند و سرس به نتیجاةجزئی، هماهنگ و همراه با فکر یا شعور کلّ

ی یاا باا احسااس حااکم در آن تجرباه، تناافر فکر کلّ تصویر در صورتی است که اجزای داخلی آن با هم یا با

تصااویر شااعری نساابت بااه  هاااییژگیوجااابر عصاافور در خصااوص  هایدیاادگاهکااه  هرچناادداشااته باشااد. 

 هااییژگیواز »: نویسادیم. او در این خصوص استا نسبتاً جدید شفیعی کدکنی اندک است امّ هایدیدگاه

آگااهی  واقعیّاتاکات عرفی ما را بشکند و سبب شود کاه ماا از خیال شعری اصیل این است که تصاویر، ادر

و هار چیازی معناای ممتاازی در  شاودیمیابیم و نیز باعث شود که احساس کنیم هر چیزی از جدیاد شاروع 

 (.14: 1332)عصفور،  «.آوردیمتازگی و اصالتش را به دست 

صاویر ایان اسات کاه تصااویر مشترک شفیعی کادکنی و جاابر عصافور در بحاث ت هایدیدگاهیکی از  

اسات، از لحااظ  یااشاارهتصااویر بیاانی کاه باه صاورت »زیارا  و مستقیم است ساده، بهتر از تصاویر یااشاره

که در اشاره و الهاام، برتاری غیار قابال انکااری بار  خاهرز تصاویر وصفی و مستقیم است بدینا تریقوهنری 

فیعی کادکنی یکای از عوامال اساسای در پیادایش تصااویر ش (.411: 1321)غنیمی هحل،  «.باشدیمتصریح 

دانسته و معتقد است که زیبایی هار تصاویر  ،قصیده شکل خاصّ ویژههتأثیر نیرومند قوالب شعری ب تکراری را

: 1366شافیعی کادکنی، ر.ک: ) و ابداع آن بار مخاهاب پوشایده باشادآمدن  به وجودی است که رمز تا حدّ

ر در تشابیه خاود از قادهار هنرمناد هار »جانی معتقد اسات کاه از عبدالقاهر جر یریپذالهام(. او با 214و  134

رود، توانایی او بر خلر خیال و پیوند تصویرها بیشتر خواهد بود و در مواردی کاه عناصار  دورتر واقعیّت زمینة

تش ایان اسات کاه علّشود و به زودی مبتذل می هایالخآن  گمانیبباشند،  واقعیّتخیال، واقعی یا نزدی  به 

 یونادهاییپف خیال در اجزای عناصار ساازنده، هبیعت بدون تصرّ ی و ساد ممکن میان عناصر عادّ یوندهایپ

دیادگاه جاابر عصافور نیاز در ایان  (11: هماان) «.رسدی میاغلب شاعران و شاید مردم عادّاست که به کهن 

یم در عبارت زیر به ایان مطلاب اشااره کارده و هور غیر مستقه است. او ب شفیعی کدکنیچون دیدگاه  ،رابطه

و تصویر با این هریار،  کندیماز اشارات به عناصر دیگر عرضه  یاسلسله : تصویر، معنی را به واسطةگویدیم

فرعای و  یهااشااره، به این سبب که رسیدن به معنی کند باوده و باه صاورت هلبدیممخاهب را  توجّهنوعی 

باه باه مشابّهاهر اساتعاره باه اصال آن و از مخاهب از مجاز به حقیقت و از ظا گونهیناو  غیر مستقیم ارائه شده

 (.322: 1332عصفور، ر.ک: ) رسدیمو از مضمون حسّی مستقیم کنایه به معنای اصلی  مشبّه

بادان پرداختاه،  ،جاابر عصافور بارخحف ،تصویر شعری کاه شافیعی کادکنی هاییژگیواز دیگر یکی  

ک باشاد و اساتفاده از رناگ در شاعر، تصویر است. او معتقد است که تصاویر بایاد متحارّ ک و ایستاییتحرّ
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در اثار  ایشاان (.262: 1366شافیعی کادکنی، ر.ک: ) تصویرها اسات تنوّعاز حرکت و دگرگونی و  یاگونه

لاف مخت یهاادورهنماوده و ایان مسائله را باه تفصایل در  توجّاهک یا ایستایی صور خیال نقدی خود، به تحرّ

ک و تشخید و تضااد را در تحارّ هارنگبررسی کرده و عوامل ایستایی تصویرها و نقش تشبیه و استعاره در 

 ،زیارا تشابیه ؛است. از منظر او، حرکت و جنبش در تشبیه، بیشتر از استعاره اسات برشمردهبخشیدن به تصاویر 

تصویری اسات کاه از یا   ،، در حقیقتاز استعاره است و استعاره تریممستقبه هبیعت و  تری نزدتصویری 

شود حرکت و جنابش دیکی و دوری هبیعت است که سبب میتشبیه حاصل شده است و همین تفاوت در نز

از  یامجموعاهشافیعی تصاویر را  ،یهاور کلّاه (. با213: هماانر.ک: ) باشاد هااساتعارهدر تشبیهات بیشتر از 

ر را برای یا  تصاویر شاعری موفّا هایژگیو( و این 261: همانر.ک: ) رنگ، شکل، معنی و حرکت دانسته

 ،شافیعی کادکنی بارخحف ،تصویر شعری که جاابر عصافور هاییژگیوآخر در مورد  نکتة است. برشمرده

 را تصااویری کاه برهاان در آن باشاد اوکرده، این است که نباید تصویر به صاورت برهاان باشاد.  توجّهبدان 

 (.11: 1332)عصافور،  .«سات، موضوع خطاباه ایا تخییل دهندهیبفرقیاسِ  وع ازاین ن» گویدیمو  پسنددینم

، کنادیم: از مسائلی که تصاویر را تضاعیف گویدیماست که  غنیمی هحلاین دیدگاه عصفور چون دیدگاه 

ی،  ؛این است که تصویر به صورت برهان و عقلی باشد زیرا که برهان به تجرید نزدی  اسات تاا تصاویر حساّ

م این اسات کاه برهاان، تصاریحی اسات کاه در آن الهاام یری که جزء هبیعت شعر است. دلیل دوّهمان تصو

: 1321غنیمای هاحل، ر.ک: ) بردیمبیان هنری است از بین  هاییژگیووجود ندارد و تصریح، الهام را که از 

ر فکار عمیقای باشاد اگر تصاویری که به صورت برهانی است بیانگ او بر این باور است که(. با این حال، 442

: هماانر.ک: ) ی نسبت به زندگی داللت کناد، ایارادی بار آن وارد نیساتو بر احساس و روش فلسفی خاصّ

443.) 

 ارکردهای تصویر شعری. ک2-1-7

بلکه ارزش آن در کارکرد هنری آن اسات. کارکردهاای تصاویر  ،تصویر به خودی خود دارای ارزش نیست

بوده و در این زمینه، نگااهی ناو داشاته و  شفیعی هایدیدگاهاز  ترتنوّعمو  رتگستردهشعری از دیدگاه عصفور 

: نخساتین کنادیمشفیعی کدکنی، دو کارکرد بنیادی برای تصویر عنوان . او جدید است هاییدگاهدبرخی از 

ثال ماسات؛ م، تزئینای یاا دکوراتیاو کارکرد تصویر، جانب نقشمندی یا وظیفی یا عملی آن است. کااربرد دوّ

او در  (.21: 1331شافیعی کادکنی، ر.ک: ) کحسای  ماا ادبیّااتقصاید منوچهری و بسیاری از شاهکارهای 

و از تعاریفش  (261: هماانر.ک: ) رناگ، شاکل، معنای و حرکات دانساته ، تصاویر را مجموعاةجای دیگر
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در  هایادگاهدسات. داشاته ا توجّاهتصویر شعری  یکارکردهادریافت که او به معنی به عنوان یکی از  توانیم

: نخسات باه تصاویر دانادیمکارکرد تصویر شاعری را در دو چیاز  ،غنیمی هحلاین خصوص متفاوت است. 

 ،ی: شاعر همچاون هار هنرمنادگویدیمم، رساندن این تجربه به مردم و مخاهبان. او شاعر و دوّ کشیدن تجربة

دارد  اییلهوساا نیااز باه امّا شاودیماسات در او که سبب تولید یا خلر افکار و احس کندیمزندگی  یاتجربه با

 ةم گردد و آن، همان تصویر است. پاس تصاویر، ابازاری هناری بارای انتقاال تجرباکه آن تجربه در آن مجسّ

ین الادّباه دیادگاه عزّ ،ایان دیادگاه غنیمای هاحل (.442: 1321غنیمای هاحل، ر.ک: ) ی اساتجزئای و کلّا

شااعر و قادرت آن در باه  تصویر، توضیح و تبیین تجربة یکارکردهااز  اسماعیل شباهت دارد که گفته: یکی

ا جاابر عصافور، معتقاد اسات امّا ؛(361: 1332اساماعیل، ر.ک: ) آن است یادآوردنخاهر سرردن اشعار و به 

ب کاردن مخاهاب و اغاراض اجتمااعی چاون ت هناری، ساود و زیاان، متعجّالذّ تواندیمصورت  که وظیفة

(. هبار 331: 1332عصافور، ر.ک: ) نی یا کحمی یا دفااع از یا  حازب سیاسای باشاددی عقید  کردنیاری

کارکردهاای  ینتارمهم، کارکردهای مذکور برای تصویر از دیدگاه جابر عصفور فرعای باوده و او هایبررس

ع . اقناا2 .گفتنادیم« اباناه»شارح و توضایح کاه در قادیم باه آن  .1: کنادیمفای تصویر را در موارد زیار معرّ

 مبالغه در معنای و تأکیاد بار برخای از عناصار مهامّ .3ذاشتن بر او با بیان ی  مفهوم. تأثیر گ مخاهب به وسیلة

ر.ک: ) ر شاودتحسین و تقبیح، به این معنی که مخاهب باه کااری ترغیاب گاردد و یاا از کااری متنفّا .4آن. 

ابر عصافور در ایان زمیناه، نسابت باه گفت که دیدگاه جا توانیم ،به مطالب فو  توجّه(. با 313-332همان: 

 است. ترجامعدیگر ناقدان معاصر، 

 پيوند تصویر با دیگر اجزای شعر .2-1-1

 پيوند تصویر شعری با معنی .2-1-1-5

تصویر شعری همواره با معنی ارتبا  و پیوند محکمی دارد. تصویری که در خدمت معنای نباشاد فاقاد ارزش 

سات کاه شااعر، تصاویر را در ، ایان اکنادیمتصاویر شاعری را تضاعیف هنری است زیرا بدترین چیزی که 

 یارابطاهحس نگه دارد، بدون اینکه میاان ایان تصاویر شاعری و جاوهر احسااس و فکار و اندیشاه،  محدود 

خیاال شاعری تأکیاد  اهمّیّاتبرقرار کند. شفیعی کدکنی معنی را جدا از تصویر شعری و خیاال ندانساته و بار 

و نیاروی آن،  خیاالیباسات و  یاا خیاالی اییشاهاندیاا  یاعاهفهحاصل  ،شعری هر تجربة»: گویدیمکرده و 

 (.24: 1366)شافیعی کادکنی،  «.شعر به معنای واقعی کلماه باشاد سازند  تواندینماز دو عنصر قبل  کدامیچه

بار ایان مسائله  نسبت به شفیعی کدکنی بیشترا امّ ؛فکر استدر این خصوص، عصفور نیز با شفیعی کدکنی هم
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گیارد، جرجاانی و حاازم قرهااجنی الهاام مای ره از ناقدانی چون جااحظ، عبادالقاهتأکید کرده و در این زمین

عصافور، ر.ک: ) را در مورد بررسی مسائل شعری، جزئی توصیف کارده اسات هاآن هایدیدگاهکه  هرچند

از هبیعت معنی جدا نیسات و باا تاً تصویر شعری کا»(. جابر عصفور در این خصوص معتقد است که 23: 1332

. این تصاویر شاعری ممکان اسات حاذف شاود، بادون شودیم، گوناگون اشارائهنمایش و چگونگی  شیو 

او در جایی دیگر، تصاویر شاعری را  (323)همان: « .تأثیر برذیرد دهدمیاینکه از ساختار معنی که به آن زینت 

داناد کاه را، شعری مایبا الهام گرفتن از حازم قرهاجنی، بهترین شعر معنی دانسته و  حسّیِ برای ارائة اییلهوس

بنابر ساخن شافیعی کادکنی  .(62و  332همان: ر.ک: ) شاعرش میان تصاویر و معانی رابطه برقرار کرده باشد

گفت که خیال و تصویر شعری باید در خدمت معنی باشد و شاعر، عناصر خیال را تنهاا باه  توانیم ،و عصفور

، برجساته کاردن معنای و مفااهیم شاعری یرپردازیتصاوکار نبرد بلکه هدف از ه آرایش و تزئین کحم بقصد 

اساتعاره، : »گویادیمچون سخن مصاطفی ناصاف اسات کاه همو عصفور  شفیعیی، سخنان باشد. به هور کلّ

ئینی که باه شاعر اضاافه ورزی هستند نه صرف ابزار تزگر ابزار بیانی و بدیعی تنها شیو  اندیشهتشبیه، کنایه و دی

 (.141: 1321)ناصف،  «.شدند

 پيوند تصویر شعری با عاطفه .2-1-1-2

شاعر و خواننادگان اسات. او  قد به ارتبا  تصویر شعری با عاهفةشفیعی کدکنی از جمله ناقدانی است که معت

اهفی هماراه عا اییناهزمخیال یا تصویر، حاصل نوعی تجربه اسات کاه اغلاب باا : »گویدیمدر این خصوص 

شاعر نیست. او در اداماه نیاز بار ایان  ، جدا از عاهفةیعنی خیال یا تصویر ؛(11: 1366)شفیعی کدکنی،  «.است

چاه هر و (11: همان) «عاهفی است یهاتجربهانتقال  یهاواسطه، هایالخ»که  کندیممسئله تأکید کرده و بیان 

)غنیمای  «.شاودیم تاریهنرو  ترصاادقانهباشد، این تصویر  تصویر، ارتبا  بیشتری با این شعور و عاهفه داشته»

تصاویر باا  ا او بیشاتر باه رابطاةاسات امّا شفیعی کادکنی دیدگاهچون همعصفور نیز نظر (. 444: 1321هحل، 

و بر این باور است که تصویر شعری، در کهن مخاهاب تنهاا تصااویر دیاداری  کندیم توجّهاحساس مخاهب 

احساساات مخاهاب ارتباا  دارد، هماان  که باا هماة آورندیملکه تصاویری نیز به وجود ب آورندینمرا پدید 

زیارا  ؛عجیب نیسات( و این 312: 1332عصفور، ر.ک: ) گیردیمشکل  هاآناحساساتی که ادراک انسانی از 

 توانادیمکاه تصاویر  کنادیمحاواس اسات. او در جاای دیگار نیاز بیاان  تصویر شعری، نتیجة همکاری همة

ت هنری برساند. در ایان خصاوص، دیادگاه ( و او را به لذ312ّ)همان:  مخاهب را برانگیزاند حساس و عاهفةا

، در ایان ترکامالبااعی باا نظاری دیگر ناقدان معاصر نیز تقریباً چون دیدگاه دو ناقد فو  است. عبادالقادر الرّ
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، در دیگاران هام تاأثیر شاودیمشااعر  کاه موجاب بارانگیختن عاهفاة گونهآنتصویر، : »نویسدیمخصوص 

ابزار شاعر در خارج کاردن  نخست . لذا تصویر در درجةکندیمرا تحری   هاآنگذاشته و عاهفه و احساس 

 (41: 1324)رباعی،  «.به دیگران است هاآنم، رساندن دوّ ةمکنونات عقلی و قلبی اوست و در درج

 پيوند تصویر شعری با موسيقی .2-1-1-9

موسایقی برخاساته از وزن  ویاژهباهتصاویر شاعری باا موسایقی  عصفور در اثر خود به رابطة دکنی وشفیعی ک

 شعری نیز پرداخته و هر دو بار نقاش موسایقی و تاأثیر آن در انتقاال بهتار تصاویر شاعری بار مخاهاب تأکیاد 

بارای و تسالیم اسات  خویشاتنییبند. شفیعی کدکنی در این رابطه معتقد اسات کاه وزن ناوعی ایجااد اهکرد

باه خوانناده و شانونده باه  تاوانیمدروغ را نیاز  کهچندانل وجود دارد، پذیرفتن خیالی که در نفس کحم مخیّ

ل در برابار کاحم مخیّا خویشاتنییبانتقال داد که آن را تصدیر کند و اگر وزن نباشاد، ایان تسالیم و  یاگونه

بایاد اشااره کادکنی ساخن شافیعی  ییدتأ (. در33-32: 1366شفیعی کدکنی، ر.ک: ) شودیمانجام  دشوارتر

زیارا هرگااه تصاویر  کنادیمکنیم که عنصر موسیقی در بیان شعری بر الهام افزوده و تصویر شعری را تقویت 

او بااقی  در جاان مخاهاب نفاوک کناد و در خااهر  توانادیمشعری با موسیقی دلنشین همراه باشد، شاعر بهتار 

تصویر نیز غافل نمانده و بر این باور اسات  در توسعة هاآنموسیقی ناشی از از تأثیر ردیف و قافیه و  ویبماند. 

 یاروزناه( و 33-32: هماانر.ک: ) خیال و ترکیبات تصویری شعر فارسی کما  کارده ه توسعةکه ردیف ب

مختلفای دارد کاه یکای از  یهاانقشبدیع و تصویرهای تازه است. از نگااه او، قافیاه نیاز  هاییالخبرای خلر 

اسات. او  یادهعقهمفور نیاز باا شافیعی کادکنی (. عصا62: همانر.ک: ) و معانی است یرهاتصو ، توسعةهاآن

اسات کاه  تیالیّ، فعّاگیاردیمانواع بحغی شاکل  که عمدتاً به وسیلة گوید: تخییلسخن فارابی می ییدتأضمن 

یل از هریر ایقاعاات و تناساب ر شدن عمل تخی، به این معنی که وزن شعر در محقّمرتبط با وزن و ایقاع است

پیوناد تصاویر  ی بایاد گفات:هور کلّه ب (.112: 1332عصفور، ر.ک: ) حرکات و سکون کلمات دخیل است

قیّات یاا شکسات یا  تصاویر در موفّ»باه قاول جاابر عصافور،  چراکاهشعری با دیگر عناصر ضروری است 

 (323: مانه) «.قصیده، مرتبط با هماهنگی کامل آن با دیگر عناصر شعر است

 نتيجه. 9
بار هاایی چاالشمصار هساتند کاه در ایاران و و جاابر عصافور از جملاه ناقادان معاصار  رضا شافیعی کادکنی محمّد

، جزئی و نارس ماناده یرگریتصوکه برداشت قدما از مفهوم صورت و  کنندیموارد کرده و بیان  پیشینیان هاییدگاهد

نکردناد. هار دو ناقاد، تشابیه، اساتعاره،  توجّههنری تصویر  به جنبة هاآنو در بند محسوسات و تقسیمات قرار گرفته و 
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نسابت باه  یترکامال هایدیادگاهو در این خصوص شفیعی کدکنی  مجاز و کنایه را از عناصر اصلی تصویر برشمرده

تطراد، د، اساایهاام، حسان تخلّاو برخی صانایع بادیعی چاون اغارا ،  آمیزیحسجابر عصفور ارائه داده و اسطوره، 

اساتعاره را باه خااهر ایجااز،  ،از صور خیال به شامار آورده اسات. هار دو ناقاد یاشاخه نیزالتفات و تجاهل العارف را 

به خااهر کاارکرد مبالغاه  را تشبیه مقلوب و بلی ادعای همانندی زیاد و نیز اثبات معنای مقصود بر تشبیه ترجیح دادند و 

. هر دو ناقد در این نکته با هم اشتراک دارند کاه تصااویر غیار مساتقیم و پسندندیمدر معنی، بیش از دیگر انواع تشبیه 

شاعری،  تصااویر بایاد باا هام در تجرباةم و تصااویر باا برهاان و عقلای اسات و رمزی بهتر از تصاویر وصفی و مساتقی

از دیادگاه  ترمالکاکارکردهاای تصاویر دیادگاه جاابر عصافور در ماورد داشته باشاند.  وارانداموحدت هماهنگی و 

که عبارتناد از: شارح و توضایح، قاانع کاردن  گیردیمپن  کارکرد مهم برای تصویر در نظر  شفیعی کدکنی بوده و او

مخاهب، موسایقی شاعر  قدند که تصویر شعری باید با عاهفةمخاهب، مبالغه در معنی و تحسین و تقبیح. هر دو ناقد معت

 گفتنی است کاهگذارد. ایجاد کند و بر جان مخاهب تأثیر  مناسب تا بتواند ی  کلّ با معنی، پیوند داشته باشد ویژههو ب

 غیار ازا جاابر عصافور، امّا ،اسات عبادالقاهر جرجاانی هایدیادگاهر از ثّأمتا، در بحث تصویر شاعری شفیعی کدکنی

دی هار دو ناقاد از ناوع اینکه روش نقا دیگر الهام گرفته است. نکتة نیز حازم قرهاجنی و جاحظ از عبدالقاهر جرجانی

 یهانموناهپس از ککار مساائل نظاری، در صادد تطبیار آن مفااهیم بار  ،شفیعی کدکنی ویژههب ،تطبیقی است و هر دو

 است. ترلمفصّو  تریردقبا این تفاوت که روش شفیعی  اندبرآمدهشعری شاعران 
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اصرة اال ر یةنهرماالنقاة ةاملادةاسة
ا1جاب اعصنرةوااکدکيناايةضااشنیرال دحملا قدیةانناةؤیة

ا2ي ودآلابریهال كايعبدالرل
  یرانإ، ق وین، یة)ره( الدول اخلمیين ماماإلة جامعالعربیة وآداهبا، غة للّ قسم ا مشارك يف أستاذ

ا3کنایتايازاةعالل اح لت
 یرانإق وین،  ،یةول)ره( الدّ  اخلمیين اإلمام ةجامعالعربیة وآداهبا، غة اللّ  فرع کتوراه يفطالب الدّ 

ّ صامل ال
جللابر عصللرور مللن رضللا شللریعي کللدکين و  حمّمللد .منللا القللدمهبللا النّقللاد  يت قللد ع لليِن عر، الّللحللدی العناصللر اجلمالیللة للّشللإ يعریة ةللور  الّشللالّصلل

ملواقللف یمهیّللة اونظللرال ألةللاا اجملللال.  قدیللة يفیّنللا مواقرهمللا النّ او  ةللاه القضللیة برجیللة جدیللد  وبتنللاان مصللر، اللّللقللاد املعاصللرین ابیللران و ةللو ا النّ 
الدراسلة وحتلیل   يّ حتلیلل -ي ةلاا البثلمب هلنهو توصلیراول یلةاا احلقل ،  راسة يفعریة وعدم الدّ ور  الشّ اقدین يف جمال الصّ قدیة هلاین النّ النّ 
کتلاب رضلا شلریعي کلدکين و  ّملدحمل عر الرارسليالشّل صلور اخلیلال يفکتلاب   عریة يف إطلار کتلابأ أ ور  الّشليف موضلوع الّصلقدیة النّ  هماواقرم

أکمل   ةلي يقدیلة لشلریععللی أّن املواقلف النّ  البثلمب تلدلّ نتائو ةلاا ف .جلابر عصرور الصّور  الرنّیّة يف الّّتاث النّقد  والبالغي عند العرب
قللدین قللد بیّنللا تعریرللا  مشللّتکا  ومرهومللا  واحللدا  عللن اکللال النّ  عریة، لکللنّ ور  الّشللتشللّک  الّصلل يتقدیللة جلللابر عصللرور يف عناصللر الّللاملواقللف النّ  مللن
 أن تکلون هللا عالقلة ملع جیلبور  یمهلا یعتقلدان ّّن الّصلعریة، و الّشل ور خالل عناصلر الّصل اإلستعار  منشبیه و التّ  کثریا  مبثمب  ور ، وتناو   الصّ 

يف  کللدکين  يقدیللة لشللریعمللن املواقللف النّ أکملل   قدیللة جلللابر عصللرور ةلليملواقف النّ افللاملوسللیقی. عر کللاملعنی والعاطرللة و العناصللر األخللری للّشلل
، واملبالغلة يف املعنلی، يوضلیح، وإقنلاع املتلّقلرح والتّ عریة کالّشلالّشل ور ة للّصلف الکثلری  واهلاّملالوظلائ ةلو یعلدّ عریة، و ور  الّشلمبثمب توظیف الّصل

قدیلة جللابر عصلرور النّ  لکلن  املواقلف کين متلثّّر  بعبلد القلاةر اجلرجلاينقدیلة لشلریعي کلد خری أن  املواقف النّ األ قبیح. امللثوظةالتّ ثسأ و والتّ 
 .القاةر اجلرجاين وحازم القرطاجين حظ وعبدل اجلاامثأاا من قدیة للقدماآلراا النّ إلی  ةار و جا تعود

 .، جابر عصرورکدکين  رضا شریعي حمّمد، قد األديبعریة، النّ ور  الشّ عر، الصّ الشّ  :الد لیلی ةالکللاُا
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