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 چكیده     

صاحبنظران قدیم و جدید ،عموماً شعر را كالمی مخيل دانسته اند كه عنصر خيال جزء الینفك      

آن استتآآناا در تعری  خود ا  خيال انييز  شعر، االباً رر رااريير  شيرداا  ريانی وون تببيه ،  

در اشتتعار  استتتعار ، مزا  وآآآرعنوان ارزار تصتتویرستتا  و موجد صتتورخيال تهكيد كرد  اندهحال آناه 

شتاعران معاصتر و يذشتته، نمونه اا  فراوانی ميتوان ره دستت داد كه شعر ا  صورخيال در معنی     

عواط  خوانند  ررانييخته ال انييز مينماید ورا خواندن آن، متداول در ميان ادرا عار  استتتتهاما خي

ميبتتود وتصتتویر  عينی ا  صتت نه ا  عاطفی در نظرش مزستتم مييرددآاینيونه اشتتعار،االباً در    

مضتامي  عبت ،  یبایی و رزريداشتت انسان و پيونداا  انسانی سرود  شد  اندآا  آنزا كه ای  نو     

ا  ، يفتيو وآآآ ره شتعراا فاقد صتور خيال استند، عناصر روایی وون شخصيت پردا  ، ص نه پرد  

در حو ة  ران نيز، كارررد يروااا و تركيباا  تصتویر  شدن ای  اشعار كمك مياننده عالو  رر آن،  

، نقش مامی در عينی شتدن تصاویر اینيونه اشعار ایفا مياندآم مود فتوحی ،  وصتفی، قيد ، فعيی 

صل ميبود، تصویراا   رانی ای  تصتاویر را كه ا  رايذر كارررد قاموستی وا   اا   ران در نا  حا  

و آنرا مختص نثر ميداندهدر حالياه در شتتعر نيز ميتوان ا  آناا ستتراف يرفتآدر ای   یا واقعی مينامد

ی ت ييي-پژواش، اشتتعار وحبتتی رافقی ا  ای  حير  رررستتی مييرددآروش ت قي  ا  نو  توصتتيفی

عار وحبی ويونه است؟ در اش استت و ستلال اصتيی پژواش آن استت كه كارررد تصتویراا   رانی     

ا  كه ميتوان ای  ، آكند  ا  تصتتاویر  رانی استتت ،ريونهاا نبتتان ميداد كه اشتتعار ای  شتتاعر یافته

 خصيصه را ا  ویژيياا  سبای شعر او دانستآ

 :تصویر  رانی،وحبی رافقی،صور خيال، ران،روایت،خيال انييز واژه هاي كلیدي
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 مقدمه

شتتعر كالمی استتت مخيبله رناررای ، كالمی را كه خيال  عموم صتتاحبنظران رر ای  راورند كه

انييز نباشتتد ، شتتعر نميداننده ايروه ا  نظر و ن عرو تتی و موستتيقی نقصتتانی در ستتخ    

خيال عنصراصيی شعر ، در امة تعریفاا  قدیم و جدید »نباشتدآشتفيعی كدكنی مينویستد:   

 (4صور خيال در شعر فارسی،شفيعی كدكنی:ص«آ)است

ة عبارت ا  ريان و تزستتتم صتتتورتاا  خيالی و عاطفی ميداند كه ررانييزندر مزو، شتتتعر را 

 (15احساسات و ايزانات درونی افراد استآ)انوا  ادری،ر مزو: ص

شتتميستتا مييوید، ا  افالطون و ارستتطو يرفته تا فييستتوفان امرو ، امه، عيت ماد  شتتعر را 

د ا  م اكات آنست كه ( در راور شتميستا ، مقصتو   41م اكات دانستته اندآ)ريان،شتميستا:ص   

شتاعران جاان را در آاار خود تقييد ميانند و مياوشند تا وجود پدید  اا را در  ران شبيه  »

ای  صتاحبنظر، م اكات در ادريات را صتتور خيال صورت   ۂ(ره عقيد49امان:«)ستا   كنندآ 

ت و ادريا ره ارزار انتقال و انعااس جاان و وجود ره دنيا   ران»ميييردآ)امان(او مينویستتد: 

 ،Imagery    یتا ارزار شتتتبيه ستتتا   مييویندآكارآمدتری  ای  ارزاراا تبتتتبيه و استتتتعار

ميييرند و ا  اینرو  Imageاستآانرمندان را ای  ارزار ا جاان ريرون و درون تصویر و عاس 

امان(او  ران ادری را  رانی مخيبل و تصتتتویر  یعنی «)ره ای  ارزار، صتتتورخيال نيز يفته اندآ

ا  تبتبيه و استتعار  و مزا  و كنایه و ستمبل و آآآميداند و ره كسانی شاعر و انرمند     مركب

مييوید كه دارا  نا  تصتویرستا  و شبيه آفری  راشند، كسانی كه تببيای و استعار  می   

 (44اندیبندآ)امان:ص

را در معنی معادل ایما  ره « صور خيال»شتفيعی كدكنی در كتا  خود، ررا  نخستتي  رار ،  

(و امرو   ای  امر، در ري  ادرا 14ار رردآ)صتتور خيال در شتتعر فارستتی،شتتفيعی كدكنی:ص ك

رر رو  ام مزموعة آنچه را كه در رالات اسالمی »مطيبی پذیرفته شتد  استت آاو مينویسد:  

در عيم ريان مطرح ميانند ،را تصتترفاتی ميتوان مو تتو  و  مينه ایما  دانستتت ، یرا مزا  و  

(رناررای  ميبينيم 2امان:ص«)بيه اركان اصيی خيال شعر  استندآصتور يونايون آن و تبت  

صتتتاحبنظران، ارزار پتدیتدآورندة انوا  صتتتور خيال را در شتتتيرداا  ريانی وون تبتتتبيه    

،استتتعار ،مزا  و كنایه جستتتزو ميانند و معتقدند را رااريير  آناا ميتوان ستتخ  را خيال 

واقعيت آنست كه ردون استفاد  ا  صور انييز ستاخت و تصتاویر شتعر  را رنظار  نبستهاما    

خيال ام ميتوان تصتتاویر شتتعر  را پدیدآوردآتصتتاویر  كه ردون آناه ا  تبتتبيه،استتتعار    

وآآآدرآناا نبتانی راشتد،صت نه ا  را در مخييه خوانند  ترسيم ميانند و عواط  او را رر می    
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 ینيونه تصاویر ره دستانييزندآكاوش در اشتعار اعصتار يذشته و حال،نمونه اا  رسيار  ا  ا  

 ميداد:

  یادير امه رييانه وار مييذریم

 (166ره یادير امه رييانه وار مينيریم!                              )آسمانيتر ا  خورشيد :

 ا  كه دست م  ره دامنت نميرسد

 (143اشك م  ره دام  تو ميچاد!                                      )امان:

 

 (113ار  ييسوانم را در راد شانه خواام  د؟               )دیوان فروف فرخزاد:آیا دور

 م  در ایوانم، رعنا سر حوض

 رخت ميبوید رعنا

 (922ررياا ميریزد                                                       )ا  نيما تارعد:

معاصر،ايچ وجای ا  وجو  صور امان يونه كه دید  ميبتود،در ای  قطعه شعراا ا  شاعران  

خيال دید  نميبتودهاما اریك ا  آناا ص نه ا  را در نظرمان مزسم ميسا د و عواطفمان را  

 ت ت تهاير قرار ميدادآشاریار مييوید:
 شتتتعر رتتایتتد ونتت  در دلاتتا  نتتد ، ييرم درآن

 

 ا  صتتتنتای  فی المثتل اراتام یا اعنات نيستتتت   

 (329: 1) دیوان شاریار،ج

مياند و تصویر  ا  حاالت اريات  یر ا  شتاریار نيز،اریك ره نوعی احستاسات ما را ت ریك   

 شاعر در موقعيتاا  يونايون در نا  تداعی مياندآ
 در انتظتتتتتتتتتتتتار تو ميميرم و در ای  دم آخر 

 

 دلم خوشتتستتت كه دیدم ره خوا  يا  ره ياات 

(132)امان:

 تو ختتتتتتتتتود خوااتتتتتتتتتی متتتتتترا فرتوت دیدن

 وو دیتتتتتتد  پيتتتتتتریم  ار و  رتتتتتتتتتتتتون كرد

 

 ره رو  تختتتتتتتتتتة تارتتتتتتتتتوت دیتتتتتتدن      

 ره تاروتم   در ختتتتتتتتتتواای رتتتتتتتتتترون كرد

 (  524: 9)امان،ج
در اشعار شاعران يذشته نيز ميتوان نمونه اا  رسيار  را جست كه شاعر ردون رار  يير  

 یر شعر  كاميا  يبته است:ا  صورخيال ، در خي  تصاو
 رشتتتتة تستتتبيب اير ريستتتستتتت معذورم ردار 

 

 دستتتم اندر ستتاعد ستتاقی ستتيمي  ستتا  رود   

 (72) دیوان حافظ:
 رر  مينی كه نبتتتان ك  پا  تو رتتتتتتتتتتتتود 

 

 سالاا سزتتتتتتتتدة صاحبنظران خوااتتتتتتتتد رود

 )امان(
 وه خوشتتر  اناه عاشت  خفته راشتتد  ار و معبوقش  

 

   ييتتتتتتزار آید و يل رر ستتتتتتر رالي  فتتتتتتتتترو ریزد 

 (914)دیوان رارا فغانی:
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 دل و جانم ره تو مبتغول و نظر در و  و راست 

 

 منیتتتتتا ندانند حریفتتتتتتان كه تو منظتتتتور      

 (113)ازلاا  سعد :
نامورتری  شتاعر در ای  خصتوص سعد  است كه رویژ  ازلياتش ا  ای  حير رسيار انی و    

 پرمایه استآ

عد  ا  ، در پژوابتاا  خود راج  ره سعد  ،ره ای  مام اشار  كرد  اندآانور  مينویسد،در  

ا  عناصتتتر تصتتتویر در معنا  م دود كيمه یعنی »مصتتترا  :در رتادیته تبتتتنيتان رمردند،   

تبتبيه،استتعار ،مزا  و كنایه ويز  وجود ندارد هاما شاعر،ص نه ا  را در مخيية خوانند  و   

  يزید  ازليات سعد«)شتنوند  ترستيم مياند و ره آن ص نة خيالی،رن  عاطفی ميبخبدآ  

ستتعد  ره ستتاد  تری  (حستت  لی نيز مييوید، 95، نقل ا روستتتان اد ، جبر : 92،انور : 

شتتيوة مما  ردون استتتفاد  ا  صتتنای  و آرایه اا  ادری را ما حرد ميزندآاو دررارة ای  ريت 

ای  ريت رسيار »ستعد :دیر آمد  ا  نيار سرمست     ودت ندايم دام  ا  دست،مينویسد: 

انر   شيرداا «) یبا ، نه تبتبيه دارد،نه استعار  و نه ايچ ويز دیير جز  یبایی و فریبایی 

 (95،نقل ا  روستان اد  ،جبر : 56سعد  ،حس  لی: 

سوس  جبر  را یاد كردن ا  سخ  انور  و حس  لی و دیيران دررارة شعر سعد ، در مقاله 

، ره تبتریب ارعاد ای  مو و   «تصتویر ير  ری صتورت خيال در شتعر ستعد     »ا  را عنوان:

صتور خيال،ستته عنصر  ران،خيال  ميپردا دآاو معتقد استت در تصتویرير  ری مدد يير  ا    

،اندیبه و عاطفة شعر ، نقش ايرقارل اناار  دارندآا  ای  عناصر و نقش آناا در تصویرير  

شتتعر، در مقالة جبر  رتفصتتيل ستتخ  رفته استتت و وااروو  ای  پژواش نيز تا حدود   

  رراستاس آن شتال يرفته استتآيفتنی است، جبر  ررا  ناميذار  اشعار ری صورخيال ، ا   

(هاما ا  آنزا كه ای  92استفاد  كرد  است )روستان اد  ،جبر : «شتعر تصتویر   »اصتطالح  

اصطالح ررنوعی شعر رنام كاناریت )دیدار  یا عينی(نيز اطال  مييردد)رك:ردی  نو،م بتی: 

(نيارند  ا  راار رردن آن خوددار  661-672نيز رك:انوا  شعر فارسی،رستيار فسایی،:  176

 ور یدآ

، را تقستتتيم تصتتتویر ره دو نو   رانی)واقعی(و «رالاتت تصتتتویر »فتوحی در كتتا    م مود

مزا  )ساختيی(،ناخواسته ير  ا  مبال ناميذار  يبود  استآاو مبنا  ای  تقسيم رند  

را ره دو نو  كارررد  ران در ادريات مرروط ميستتا د كه یای كارررد واقعی  ران و دیير كارررد 

رالات ستتتنتی ررا   ران دو ستتتاحت حقيقت و مزا  قا ل »مزا   آنستتتتآاو مينویستتتد:

استتآستاحت حقيقت امان ستاحت داللت اوليه و واقعی كيمه استت و ساحت مزا  انتقال     

امان »(رناررای  تصتتویر  رانی 35رالات تصتتویر ،فتوحی: «)وا   اا ا  معنا  واقعی آنااستتت
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ان در نا  حاصتتتل تصتتتویر  استتتت كته ا  رايذر كارررد قاموستتتی و حقيقی وا يان  ر  

 (32امان:«)ميبود

ويز دیير  اير ا  خود نيستتتتند هرناررای  ادراك آناا ة در نوشتتتتار واقعيرا ، وا   اا نمایند

(فتوحی،تصتتویر  رانی را دستتتمایه داستتتان نویستتان  32نيا   ره تهمل و درن  نداردآ)امان:

طب كيفيات حستتی ماار  ران داستتتان راید ادراك خوانند  را در ستت»واقعيرا ميداند هوراكه 

، نقل ا  surmelina«)كنتد و او را در تماس نزدیك و ميموس را واقعيت و  نديی قرار داد 

(اما در نو  دوم كه تصتتویرپردا   مزا   استتت ،صتتناعات رالای 73رالات تصتتویر،فتوحی: 

ره يفتة آانتزاعی در  رانی  ند  ،خيّاقه و ارداعی راار يرفته ميبوند  ةررا  ريات تصور و اندیب

فتوحی، ای  نو  تصتتویرستتا   كه را استتتفاد  ا  شتتيرداا  تبتتبيه،استتتعار ، كنایه و دیير  

 (36صناعات معنو  صورت ميييرد،عنصر اساسی شعر و شالودة آنرا تبايل ميدادآ)امان:

رناررآنچه يفته شتد وني  دریافت ميبتود كه ا  نظر فتوحی، تصویر  رانی در ادريات ريبتر   

داستان اختصاص داردهدر صورتياه در نمونه اایی كه ا  اشعار شاعران يذشته و  ره نثر رویژ 

 معاصر ارا ه يردید ، ميتوان مصدا  آنرا آشاارا مبااد  كردآ

رته نظر ميرستتتد اروه شتتتاعر در رار  يير  طبيعی ا  مظاار  نديی در آاار خود موفقتر  

و را  م بوريت شاعرانی وون راشتد،ستخنش عينيتر و ميموستتر و ره واقعيت نزدیاتر است    

ستعد  را راید درامي  امر جستت ،در جوشش شعر او ا   نديیآشفيعی كدكنی عيت اصيی   

است «  نديی» تع  شتعر شتاعران جوان معاصتر را در دورشتدن ا  ستروبمة انراا كه       

 واار(-ميداندآ)موسيقی شعر،شفيعی كدكنی: سه

ر ستترتاستتر حيات ستتریان و جریان استتت كه د« عبتت » یای ا   یباتری  جيو  اا   نديی

داردآيروه شتتاعران  یاد  در ادوار مختي  پيرامون عبتت  و دلداديی ره ان ا  يونايون داد 

سخ  داد  اندهاما ای  مضمون تا ارد ردی  خوااد رود و كسی ا  شنيدن ماجرااا  عب  ،دل 

 آ رد  و ميول نمييرددهوراكه ای  امر در ارتباط تنياتن  را  نديی استآ
 ای  عزب یك قصتته ريش نيستتت ام عبتت  و  

 

 كز ار  ران كه ميبنوم ناماتتتتتتتتتتتتتتتترر است
 

یای ا  شتاعرانی كه در ماتب عبت  و عبت  ور   رخوری شتتايرد  كرد  و استاد  نامور    

ار ا  تصویراا  واقعی و يبتته، وحبتی رافقی استتآشتاعر شتورید  ا  كه كالمش ستترشتت     

 حيات یعنی عب  استآة ميموس ا   یباتری  جيو

اا  شتتعر ا  طر  وقو  استتت كه در آن شتتاعر،ناایت   دیوان وحبتتی ،حاو  راتری  نمونه

انرمنتد  و قتدرت خود را در ريان حاالت دلداديی و دلباختيی و تو تتتيب ماجرااایی كه   
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 9،رخش7استتتآ)تاریخ ادريات در ایران،صتتفا،جميان او ومعبتو  در جریان رود  ،نبتتان داد   

(ماتتب وقو  كه در رر  اول قرن دام روجود آمد ، در نيمه دوم ای  قرن ره اوج كمال  566:

خود رستتيد و ره ازل حياتی تا   رخبتتيد و آنرا ا  حالت خبتتای و خمود  قرن نام ريرون 

  ،ازل را ره مرتبة  آوردآای  ماتب را رزات فصتتاحت،ستتالستتت و مبرا رودن ا  ار نو  تصتتن

 (4و1واالیی رسانيدآ)ماتب وقو ،ييچي  معانی:

در ای  پژواش ، تصتویراا   رانی در اشتعار وحبتی ا  حير مضامي  و اندیبه اا ،خيال و    

 ت ييل م توا رررسی مييرددآ   ۂ ران ره شيو

 هاديشهمضامین و ان-2

«  عب»تصویر  مينامد ، يونه اشعار را كه او شعروس  جبر ، مو و  و مضمون كيی اینست 

ميتدانتد كته امتة مضتتتامي  دیير نيز ، در ناتایت ره آن ررمييرددآره يفتة او ، در پيوند را      

ا  م وراا  اصتتيی «  یبایی»عبتت ،رزريداشتتت انستتان و پيونداا  انستتانی ، نيز توجه ره  

 (49-41اندیبه ره شمار ميایدآ)روستان اد ،جبر :

يونايون  نديی مردم رویژ  مردم عاد  نزدیاترست ،  ره نظر ميرستد مضتامينی كه ره ارعاد  

قارييت ريبتر  ررا  خي  تصاویر عينی داردهورا كه در اینيونه اشعار،ميزان امذات پندار  

  ،ا  اا  یادشديان،مقولهخوانند  را تزرريات عاطفی شاعر راالتر ميرودآردیای است در ای  م

ن  را  نديی امة انساناا دارند و اركس كم ررجستتيی خاصتی ررخوردارند و ارتباطی تنيات  

 و ريش در حيات خود، را جيو  اا  يونايون آناا ره شاياا  مختي  رورروستآ

وحبی كه خود عاشقی شورید  است ،در اشعار خود رویژ  ازليات،تزررة یك عب  واقعی را 

ته عی و آميخدر سراسر ای  ازلاا عبقی پرشور ،واق»ره تماشتا مييذاردآ ری  كو  مينویسد: 

سير  در شعر «)ره درد و نوميد  موج ميزند كه خوانند  را ره احستاس امدرد  وا ميداردآ 

 (نمونة  یر ا  ای  دست است كه جيوة عب  در آن نمایان استآ149فارسی، ری  كو :
 خيوتی خواام و در رستتتتتته و یتتك م رم را 

 

   وند قدیتتتتتتتتتتم كه يبتتایم ستتر را  و ييه ا

 (133)وحبی:
 درريت  یر،عنصر  یبایی در تصویر  كردن شعر ملار افتاد  است:

 ا  وبتتتم مت  رتته ختود نتير و من  ك  مرا   

 

 رتی اختتيتتار اير نبتتتو  در ستتتزود خویش   

 (29)امان

دو ره یار   يروه مضتمون  یبایی در اشتعار انایی اايب را مقولة عب  درام مييميزد و ای   

یاتدیير تصتتتاویر را پتدیتد مييورند هاما در دیوان وحبتتتی ره ارياتی ررميخوریم كه فارف ا     

ا  در نظر خوانند  مزستم ميبتتود كه سرشار ا  رار  مضتامي  یادشتد  ،تصتویر عينی پدید    

 ال انييز مينمایدآعاطفی نيز است و خي
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 مير در م  نبتتان مرظ هاار شتتد كه می رينم 

 

 رفيقان را ناانی آستيتتتت  رروبتتتتم تر امبب   

 (12)امان:
ای  ريت ا  وحبی،نه در مضمون عب  است و نه  یبایی هرياه یای ا  مال مات حيات انسانی 

است كه البته نقش عواط  در پيونداا  « مرظ»نی وسي  آنرا ره تصویر ميابد و آن در مع

 انسانی در آن آشاارستآ          

 خیال انگیزي-1

در اشتعار  كه صتور خيال حضور ندارد، شيرداا  روایی نقش مامی در خيال انييز شدن   

 تيو،پيرن شتعر رر عاد  دارندآای  شتيرداا ره صتورت شتخصيت پردا  ،ص نه پردا  ،يف    

 وآآآنقش خود را ایفا ميانندآ

 شخصیت پردازي-1-2

يذارند، شتتخصتتيت پردا   نند  افراد واقعی را ره نمایش ميخي  شتخصتتيتاایی كه ررا  خوا 

(تزرره اا  عينی، رانی و ماانی ،فضا  فار  23-24مييویندآ)عناصر داستان ،مير صادقی: 

(حاصتل جم  تمام خصتتایص قارل  936شتخصتيت را روجود مييوردآ)قصتته نویستی ،رراانی:    

مبتتتاادة یك فرد انستتتانی را ميتوان در شتتتخصتتتيت پردا   نظار  كرد وره خصتتتيتاا   

اخالقی،روانی و اعمال و كردار او پی رردآ) داستتان،ستاختار،ستبك و اصتول فييمنامه نویسی     

 (163،مای: 

  عاشدر ازليات وحبتی رافقی ،عاشت  و معبو  دو شخصيت اصيی را تبايل ميداند كه   

 االباً يویند  است و را سخنان خود شخصيت معبو  را نيز ررا  خوانند  ترسيم مياندآ
 رفت  ا  مزيس ردی  صتتورت وه معنی داشتتت دوش

 

 رنزبتی ير داشتتتتتتتتتی اهاتتتتتتتتار ميبایست كرد  

(53)وحبی:

 ياای تبستتتم ك  رميرم پيش آن لب،ای  وني 

 

 ر متتتتتتتتتد اآآآ كه دیدم ری ير  یك رار اررویت 

 (37)امان:

 صحنه پردازي-1-1

در صتت نه پردا   ،  مان و ماانی كه عميی در آن صتتورت ميييرد،ريان ميبتتودآ)عناصتتر    

ييورد تا در (صتت نه پردا   ررا  خوانند  ای  اماان را فراام م335داستتتان،مير صتتادقی:  

(ردیای 163ماجرا حضتور یارد و اعمال شتخصيتاا را ا  نزدیك تماشا كندآ)انر رمان،ایرانی:   

استت اروه صت نه پردا   در شتعر قویتر راشد ،تصویر شعر  وا  تر رود ،واق  نمایی آن    

 ريبتر استآ

مایی ندر ريت  یر، صت نه پردا   در ريان  مان كنبتاا ،در عينيت رخبتيدن ره تصویر و را    

 واقعيت كمك كرد  استآ
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 ا  رتته خوار  و م رانتتد  اول شتتتتبمرا تو 

 

 ام را  و عذرخوا  توامخود آمد  ستت تتتتتتتتتتتتر  

 (133)وحبی:
 در ريت  یر،تيفي   مان و ماان در یادیير ،تصویر را واقعيتر كرد  است:

 متتا را ررنتتد خي  وتو  رتته پتتا ر داروحبتتتی 

 

 ا  رار ويستتتت ای  امتته اواتتا وتته كرد  ایم 

 (113)امان:

 گفتگو-1-9

ستتخنانی را كه در ميان شتتخصتتيتاا یا در افاار شتتخصتتيت واحد  در ار اار ادری صتتورت  

( را تا  منش،اخال  ،روحيات و 321ان داستتتان ،مير صتتادقی:ميييرد ، يفتيو مييویندآ)جا

عواط  شتخصيتاا را ميتوان در يفتيواایبان ره نظار  نبستآيفتيو،احساس طبيعی رودن  

و واقعی رودن را ره خوانند  منتقل ميستتا دآيفتيو، اير رطور یك جانبه ادا شتتود یا در نا   

 (973فران  اصطالحات ادری،داد:شخصيت واحد  صورت ييرد،تك يویی ناميد  ميبودآ)

در اشعار وحبی رافقی ، در اايب يفتيواا ای  عاش  است كه سخنيوست و معبو  ،ساكت 

استت آشتخصتيت عاشت  كه در حال اهاار نيا  است، در سخنانش آشاار است و تصویر ری     

 اعتنایی معبو  نسبت ره عاش  در يفتيواا  عاش  نمایان استآ
 ما  نتادیتد  و  م  تنتد وون رييتانيتان ميذر     

 

 مرا شتاید كه جایی دید  راشتی وبم رر م  ك   

(191)وحبی:

اا  معبو ، يا  ره اتمام حزت ميپردا د و ای  ناته را يوشزد اعتنایي عاشت  رنزدید  ا  ری 

مثبتی ا  جانب یار دریافت ناند،ررا  اميبتته ا  او رو  مييرداند آای  مياند كه اير پاستتخ 

اعراض ا  معبو  ا  ویژيياا  ماتب واسوخت است كه مبد  آن وحبی رافقی استآ)سبك 

 (156شناسی نظم،شميسا: 
 نتته كتته اینبتتار وو ار رتتار دير خواام رفتتت 

 

 ام رفتنيستتتت را آمتتتتتتتتتتتتدنم را  اير خوا 

 (937)وحبی:

 حادثه پردازي-1-4

در اريات  یر ا  وحبتتی ،كنبتتاا در جایيا  حوادا قرار يرفته اند كه ا  خالل آناا ميتوان ره 

 شخصيت اشخاص نيز پی رردآ
 رستتتيتتد وآن خم اررو رينتتد كرد و يتتذشتتتتت 

 ستتتالم ايروه ندادنوا شتتتتتتتتتتتتتتتم ره جوا  

 

 توا تتتعی كتته رتته اررو كننتتد ،كرد و يتتذشتتتت 

 تبستتمی   لب نوشتتختتتتتتتتتتند كرد و يذشتتت 

 (34) وحبی:

 پیرنگ-1-5

پيرنت ،خ  ارتبتاط ميان حوادا را روجود مييوردآ وقای  را رارطة عيت و معيول ره ام پيوند   

 (63ستدل مييردندآ)عناصر داستان، مير صادقی:ميخورند و را اليو و نقبه ا ، مرتب و م
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 شتتد وقت آن دیير كه م  ترك شتتايبایی كنم 

 

 ناموس را یاسو ناتتتتم  رنياد رستتتتتتتوایی كنم  

 (139)وحبی: 
پيش ميبردآآاا   در ريت یاد شتتد ،يفتيو  درونی شتتاعر،پيرن  شتتعر  را ستتامان داد ، ره 

پيرن  تصميم رر ترك شايبایی ،ميانة آن كناريذاشت  ناموس و پایان و اوج پيرن  رسوایی 

 استآ

 حقیقت مانندي -1-6

حقيقت مانند ،م ك و معيار  ررا  تبتتخيص آاار خو  ا  رد استتتآخوانند  ،ره اار  كه  

و فضتتتا،رویداداا و حقيقتت مانند راشتتتد ،ميتواند اعتماد كند هوراكه در آن ،صتتت نه،ل    

شتتتخصتتتيتاا رصتتتورتی تصتتتویر ميبتتتوند كه ميتوان آناا را واقعی پنداشتتتتآ)عناصتتتر   

(حقيقت مانند  در واقعی جيو  دادن تصویراا   رانی،نقبی تعيي  179داستان،ميرصادقی:

 كنند  داردآ
 یاد آنرو  كه دامتتتتتتتتتتتتان توام رود ره دستتتت

 

 پتتا  تو ميبوستتتيتتدم متيتزد  ختنزر و م    

 (113)وحبی:

 لحن روايی-1-7   

یای دیير ا عوامل تهايريذار در ایزاد تصتویراا   رانی)واقعی(در شتعر،ل   روایی است كه   

رته متدد آن مناستتتبات ري  شتتتخصتتتيتاا رطور ميموس و عينی در نظر خوانند  مزستتتم    

ری  تمقتدر و پرتهاير ،در واق  تصویریتری  و تزسمی سبك روایی»مييرددآفتوحی مينویسد:

رالات «)ستتتبتك استتتت و ره امي  دليل تهاير حستتتی و فيزیای در خوانند  ایزاد مياند  

(در نمونه اا   یر ا  وحبی،ل   روایی و نقش آن در تصویر  كردن شعر 71تصویر،فتوحی:

 كامالً مباود و م سوس استآ
 يتفتتتم مترنتو و يتوش ك  ا  م  حاتتایتی      

 

 رنزش  نمود  و يوش  رتته  يفتتتار  م  نارد

 (71)وحبی:

 يفتم   كار ررد مرا  خنتتتتتتتتتتتتتتتد   كردنت  

 

 خنتدیتد  و يفتت  م   رته  تو  كار  نداشتتتتم    

 (114)امان:

 زبان-9

ران ستتاد  و ره دور ا  پيچيدييااستتت و خوانند  در فام مطيب دوار در تصتتویراا   رانی، 

ارزار توانمند تصتتتویر عميقتری  تزرريات »ستتتردريمی و حيرت نمييرددآجبر ،ای   رتانرا  

ميداند كه در آن ا  وا   اا  نامهنوس ،ستتتاختاراا  «عاطفی ناشتتتی ا  پيونداا  انستتتانی

ن  ا  درك معنا  شتعر توست  خوانند    پيچيدة ن و  و تزاحم تصتاویر خبر  نيستت كه ما  

يرددآاو رر ای  راورستت يروااا  وصفی متبال ا  صفتاا ،قيداا ويروااا  فعيی در شال  
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( كه نیالً پيرامون 39يير  ای   ران تصویرير، جایيا  ررجسته ا  دارند)روستان اد ،جبر :

 آناا سخ  ميرودآ

 واژه ها-9-2

در معنی قتاموستتتی و لغو  خود راار ميروند ها    در تصتتتویراتا  واقعی یتا  رتانی،وا   اتا    

اینرو،درك معنی شتعر ستاد  و روشت  استآدر واق  در ای  نو  شعراا،وا   اایی كه تصویر    

فيزیای روشت  و قطعی ره خوانند  ارا ه ميداند،ار ش ريبتر  دارندآ)ررا  اطالعات ريبتر  

 (71رك:رالات تصویر،فتوحی:

روفور یافت ميبود و شاعر  كه ا  ای   ران استفاد  مياند وا   اا  حستی در  ران رو مر   

،تصتاویر شتعرش واقعيتر وميموستتر است آشاعرانی كه ا  اسماا  معنی و وا   اا  انتزاعی    

استفاد  ميانند،نوشتارشان حسی نيست و تزررة حسی خود را ره خوانند  منتقل نميانندو 

ار  ميييرند،ره دليل آناه اسماا  معنی و وا   رر عاس ،آناا كه ا   ران مردم كووه و را ار ر

راتری  »اا  تزرید  را كمتر راار ميييرند،  رانبتان عينيتراست آ)امان(شميسا مينویسد: 

شتتتعراا، حداقل در موارد  ره واستتتطة نمایش امور  م ستتتوس را انستتتان رارطه ررقرار  

ا رر معنا  لغو  خود (در اريات  یر ا  وحبی،داللت وا   ا925نياای ره ستپار : «)ميانند

مبتتخص استتت و ا  مزمو  آناا تصتتویر تزرريات عاطفی شتتاعر در نا  خوانند  ترستتيم   

 مييرددآ
   مردم يروته ميپوشتتتم خراش ستتتينة خود را 

 

 ولی پيتداستتتت ا  وتاك يریبتانی كته م  دارم    

 (132)وحبی:
 ر نظتتتتر آورد كه ا  اایتتتتت نتتا     كه متتتترا د  

 

 وي  رر ارتتتترو نتتتتزد و رو  ره دیتتتتوار نارد    

(59)امان:

  ااتد  وته كبتتتی  ای   امته رر دوش مصتتتال   

 

 رردار سبتتتتو   متتتت   و  رندانه  نيتتتتته دار     

 (26)امان:

 انتتاال   كی خبر دارد  مستتتتی آناتته مييویتتد 

 

 كه كرستتتی  یر پا یا ریستتتمانش در ييو راشتتتد

 (61)امان:
 وتتتتتتو آیتتتتتتد وقتتت آن كان سبتتتزة تتتر       

 فتتتتتترو رارد ونتتتتتتتتتان م اتتتم تيتتتتريی   

 

 رستتتتد جتتتتایی كتتتتتتزآن داقتتتتان خورد رر    

 كه نتتتتتتی شاختتتتتتش رزتتتتا ماند نه رريی       

 (337:)امان

 دستتتتتتتی نتتتتتته و ميتتتتتو  رتتتر سر شا         

 

 دلتتتتتتو  نتتتتتتتته و آ  در تتتتتتته وتتتتا        

 (935)امان:

 وصفی گروهها و تركیبهاي-9-1
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ا  واایای ا  عواميی كه در تصتویرير  شعر نقش قارل مالحظه ا  دارد،كارررد صفت و ير 

وصتفی استتآدر فران  اصطالحات ادری، ا  كارررد صفات در كنار تببيه ، استعار  ،مزا  و   

نماد، رعنوان تصتتترفات ريانی شتتتاعر ررا  ایزاد تخيل در شتتتعر یاد شتتتد  استتتتآ)فران  

(پر وا تب استت كه مقولة صتفت ا  ارزاراا  خي  تصاویر مزا      199اصتطالحات ادری،داد: 

آآآجداستهاما نقش آن در ایزاد تصویراا  عينی و ميموس در شعر وون تبتبيه ،استتعار  و   

 اير قارل اناارستآ
 خوش نبتتتي و  خانه ره دوشتتتيممتا مردمتان   

 

 عالميم خانه نياتتتتتتتتتتتتدارنی  ان يتتتتتتتترو  

 (116)وحبی:

ال در خي«خانه نيادار»و « خوش نبي »،«دوش خانه ره»وصتفی تركيبات در ای  ريت،نقش 

 انييز كردن شعر و تصویرير  آن رخوری آشاارستآ

 نمونه اا  دیير:
 یعنتتتتتتتتی آشنایيم  پر  خنتتتتتتتتتتتتتتتتد لبی  

 یعنی دلنتتتتتتوا یم يتتتتتتتتتتتترم  نيااتتتتتتتتتتتتی

 

 وفایيمیعنتتتتتتتتتی را    افاند ستتتتتتتتتتتتر     

 یعنتتتتتتتتتی وار  سا یم    نتتترم   رانتتتتتتتتتی   

(366)امان:

 صتتتيتاد م  تا  كمندت را د   صتتتيتدكش  ا 

 

 ييو افبتتترد  ا تا وند دستتتت و پا  ند صتتتيد 

 (147)امان:
 كييتتتتتتتتتد ينتتتتتتو در مبتتتتتتتكنيزانتتتتتتتتتی 

 درون رفتنتتتتتتد و دراتتتتتتتتتتتتا رريبتتتتتتتتتادند 

 

 قتتتتتتتتتتتو  پبت قویتتتتتتتتتدستاالمتتتتتتان    

 متتتتتتتا  خانتتتتتتتتتتتته اا ريتتتتتترون ناتتادند   

 (342)امان:

 در ريت  یر،عبارت وصفی راار رفته در مصرا  اول ،ره عينيتر شدن شعر كمك كرد  است:
 ااتر دم در ر  او متتيفانتتدم خویش ر آنتاتته  

 

 اكتتنتتون اركزتتا می رينمشرا  متيتيتردانتتم    

 (27)امان:
 و در اريات  یر،صفات جانبي  موصود ،در ای  امر ملار واق  شد  اند:

 عبتتترت در آن ستتتراستتتت كته آید ررون ا  او  

 

 واتتتتتتتتر  ره خوناره شسته ا اتتتتتتتتر رامداد 

 (146)امان:
 م  خوشختتتتترام ینسان كه تنتتتتتتد مييذرد    

 

 كی ميتفت شتتتتتتود ره جتتتتتوا  سالم متت      

 (193)امان:

 قیدي گروهها و تركیبات-9-9

يد قیای دیير ا  عوامل  رانی كه در ایزاد تصویراا  شعر  نقش رسيار ملار  دارد،كارررد 

و يروااا  قيد  استتآقيداا رویژ  قيد حالت ،را توصي  حاالت شخصيتاا در وقو  كنباا،  

 اروه ريبتر تصاویر را واقعی جيو  ميداندآ
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 ميذر تنتد وون رييتانيتان   ما  نتادیتد  و  م    

 

 مرا شتاید كه جایی دید  راشتی وبم رر م  ك   

 (191)وحبی:

 وبتتتم ره وبتتتمو  نيته رر نيه و  رو  در رو 

 

 حرد متتا و تو وتته م تتتاج  رتتان استتتت امرو  

 (     22)امان:
م تسب ا  و  صتراحی ره دستت  و  ستبو ره دوش 

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

 

 نعون  رتا   اير  پتا   م   رته  ستتتنت  ررآیتتد    

 (27)امان:

 ميتتتترود آن ترك مستخرامان  دست رر خنزر

 

 ماند  وبتم حسترت خيقی ره دست و خنزرش  

 (23)امان:

 دستتتت ررخنزر،راد  در ستتترآمد ، عتتا  آلود  

 

 كتدامي  ريينه را ميابتتتد دیير وه ستتتر دارد 

 (32)امان:
 ای  صيتتتتد ری مالحظتتتتتتة اافتتتل ا  كمند      

 

 وتتتتتته نظّار  ميانتتتتد   تتتتتتردن درا  كرد     ي

 (67)امان:
 ا  ييخ  ررون خواام دوید وار  پر ختاكستتتتر 

 

 اروتتتتتتتتتته خوااد كواا  تا م  تظيم ميانم

 (22)امان:

 تغتافتل ميزنی ير یك ستتتخ  صتتتدرار مييویم  

 

 مييویی رو  رر دیتتتتتتواروير يتتتتتتویی جواری 

 (139)امان:
 در ررخی اريات وحبی، قيداا   مان و ماان در تصویرير  شعر دخالت دارندآ

 منتظر رو  تا شتتتبا  پی دوانم  شتتتامصتتتبب و 

 

 امرای را  او ميستتتر نيستتتت یك  يامم  انو 

 (22)امان:
 تا نظر ميانی ا  پيش نظر خوااتتتتتتتتتتم رفت 

 

 خواام  رفتتت  ستتت ر، شتتتام ير نرفتم   درت

 (937)امان:

 و حال خویش مييویم ره او نزدیتتتتتتتتك ميروم 

 

 آنچته پناتان داشتتتتم  ی  پيش مييویم  ره  او  

 (192)امان:

 كتتتتتته ميرم ررمداریدم  امانزاییيذاریتتتتتتدم  

 

 نميخواام كه رر دوش كستتی رار    م  راشتتد 

 (74)امان:
حالت، مان یا ماان رصتورت تيفيقی ره تصویر  شدن شعر و  و در رعضتی اريات نيز،قيداا   

 واق  نمایی آن كمك ميانندآ
 و م  رتته خوار رانتتد  ا   اول شتتتتبمرا تو 

 

 خود آمتتد  ام رتتا  و عتتذر خوا  توام ستتت تر 

(133)امان:

 شبتتتتتتتتانهمست ا  می آمد ره رزم رنتتتتتتتتدان 

 

 جتتایی ستتتاار فانتتد جتتاییمينتتا شتتتاستتتت  

 (133)امان:

 فعلها-9-4
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فعل،مركز اقل و رنياد پویایی شعر تصویر  است كه عالو  رر رفتار ريرونی ،كنباا  نانی »

(رررستتی ويونيی كارررد فعل در تصویراا  33روستتان اد ،جبر : «)را نيز نمایش ميدادآ

نبتان ميداد ،اروه تعداد افعال در یك ريت ريبتتر راشتد و فعياا رصورت متوالی در    واقعی 

ريت ريایند ،حركت و پویایی شتتعر ريبتتتر ميبتتود و تصتتویراا ام ت ت تهاير آن  ند  تر    

 مييرددآ
 تند ستتتویم  ره  اضتتتب  دید كه  ررخيز  و  ررو

  د و يفتويستتت يفتم ينام دستتت ره خنزر  

 

 خسام در ته  پا ریختتتتتتتتت  كه  ريریز  و  ررو

 پيش ا  آن دم كه شتتتو  كبتتتته رپرايز  و ررو

 (141)وحبی:

 راش و رستتتو  و ريذر منير ره  ای  كه عاشتتت 

 

 رزتتتتتتتتتتز ای  كه مار  ور د  ينای دير  ندارد

 (79)امان:

 حيتتتتتتتتتة نور  ايرم  حور  ره  اكرا    داتتتتتتد  

 

 پيبش  انتتتتتتتتتدا م و نستانتتتتتتم و در رر نانم 

 (137)امان:
 نصي ت يوش ك  وحبی كه ا  ام پير يردید 

 

 صتتراحی يير و ستتاارخوا  و حظی ا  جوانی ك 

 (197)امان:

 سایتتتتتتتتته  رر خاكش   فتاد     كتتتتتتس ير  

 

   جتتتتتتا جستتتتتتتتتتی و  رتتتتتتر پتتتتتتا ایستاد  

 (347)امان:

 مصدرها-9-5

 در ررخی اريات وحبی ،مصدراا نيز وون فعياا در تصویرير  شعراا دخيل استندآ
 وتتارتتك رفتنشريننتتد  و  رر ميتتان دام   دن

 

 تتتا  وو م  افتتتاد  ا  نتتايتته  رييرد دامنش

 (27)وحبی:

 جنبيدن  متتتتتژ طتتتتتتر  نيا  نتتتتتتتتتتتتا م و    

 

 دام  كرشتتمتتتتتتتتتته ره  مردم فبتتاندنت  وان 

 (33)امان:
 خوش استتتت  رزميتته  یتار  و  نتالتتة نی مطر   

 

 اللته  پيتاله      دستتتت  یتار  كبتتتيتدن  ميتان   

 (149)امان:
 نتتا  دمتتانتتد ا    مي  ،فتنتته  فبتتتانتتد  ا   اوا 

 جتذ  م بتش كبتتتد،استتتت راانه ا  و رس 

 

 پتتا  رتته  مي   ناتتادنشو   طر  خرام كردن

 در پی م  فتتتادنشو  تنتتد يبتتتت ای  امتته 

 (27)امان:
 نايا     جستتتتتتتتتت  ا  قفتتتتتتتتتس    نو  آن 

 

 متتتتتت  شناستتتتتتم نه متتتتتتترف فتتتارف رال      

 (22)امان:

 متممها-9-6
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متمم »متمماا  قيد  نيز ياای در اشتعار شتتاعر ،در واق  نمایی تصتویراا ستتايم مييردندآ  

يفتاراایی دررارة دستور  ران «آ)ميبودقيد  ،ا  حرد ا تافه و استم یا يرو  استمی ساخته    

 (36فارسی ،فرشيدورد:
 كمينه خاصتيت عب  جذره ا  است كه كس را 

 

 ريش ،ريبتتتتتتتر آید اتتتتتتتتر در  كه ررانند   

 (56)وحبی:

 اشتك  ايتيتتتد    كنتتتتو  وبم  شيتتتتتری     

 

 تتتتود  ميتتتتتتان يریتتتتته خندید  ره  رخت  ختت 

 (346)امان:
 يباد    وبمه ا   ا    قيتتتتتتتتتتتتتة  كتتتتتتو 

 

 انبو    ره  يتتتتتتتتتتتترد  وبمتتتتتتهيل و سنبل  

 (346)امان:

 راند    مزيس  خاصتتتماير دانستتتت  كه  ا   

 

 رر يردیدم  تو ا  كو  رتا وبتتتم تر شتتتب كته  

 (113)امان:
 را دستتتار آشتتفته نااد  ستتر ره رد مستتتی  و  

 

 خوش رتادة رنتدانه ا  خورد    رته رتا ار آمتد    

 (146)امان:

 شام روما  خاك درت ونتتتتتتد صبب آیتتتتتتم و  

 

 خودكتتتتتتتتام ره ناكتتتتتتتتام روم  ا  سر كو  تو

 (937)امان:

 تو  افانتتدم رتته  ستتتر  كو   يرد را   خود  را 

 

 متتاليتتدم و رفتم رر ختتاك درتر  پتر يترد   

(115)امان:
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 نتیجه گیري

و خيال انييز ستتاخت  آن ، تناا ا  طری  رااريير   رر خالد نظر االب عيما  رالات كه معتقدند تصتتویرير  شتتعر

شيرداا  ريانی وون تببيه، استعار ،مزا  و آآآصورت ميييرد،رسيار  ا  اشعار، ری آناه ايچيك ا  عناصر صور خيال 

 در آناا راار رفته راشد، تصویر  استند و خيال انييز مينمایند رطور  كه را خواندن آناا ، ص نه ا  عاطفی در نا 

خوانند  مزسم ميبود كه او را ت ت تهاير قرار ميدادآای  امر نه تناا در شعر شعرا  عصر يذشته دید  ميبود هرياه 

اایی ا  آن ره دستتت دادآتصتتویراا   رانی رویژ  در اشتتعار  كه    شتتاعران معاصتتر نيز ميتوان نمونهدر ستترود  اا

انی كه را  ران واقعی و نه مزا   ا   نديی و مظاار يونايون واقعيویی در آناا رستيار است ، روفور دید  ميبود آشاعر 

 تر و ميموستر است و تصویراا  شعریبان عينيتر و وا  ترآآن سخ  مييویند،سخنبان دلنبي 

اشتعار وحبتی رافقی ،سترشتار ا  تصویراا   رانی است كه ای  خصيصه را ميتوان ا  ویژيياا  سبای شعر او ربمار     

شتاعر،ا  ميان مضامي  عب ، یبایی و رزريداشت انسان و پيونداا  انسانی، مضمون عب  و توجه  آوردآدر اشتعار ای   

ره روار  انسانی ،مركز معنایی شعر را در حو ة اندیبه تبايل ميدادآدر حو ة خيال،شيرداا  روایی اریك در جا  

،وصفی، مسند  ، فعياا، مصدراا خود، ره تصتویر  كردن شعر كمك ميانند و در حو ة  ران، كارررد يروااا  قيد  

و متمماا در واقعنمایی اشتعار دخيل استتندآرررستی تصتویراا   رانی در اشتعار وحبتتی ،در كنار پژواش  سوس       

جبر  كه ازليات ستعد  را ا  ای  حير را كاو  كرد  استت ، ميتواند ره عنوان فتب راری ررا  پژواباا  ريبتر در   

مورد توجه قرار ييرد تا را جم  آور  نمونه اا  ريبتر در دیير شعراا ، رتوان در اشتعار دیير شاعران يذشته و حال  

 ارا ة تعری  شعر، صور خيال و تصویراا  شعر  ره را رينی پرداختآ
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