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 چکيده
ی ترین و پرکاربردترین اصطالحات در نقد ادبی و یکی از عناصر اصلی و الزمهتصویر یکی از اساسی

در  ویژه به زیبایی ادبی از سوی ناقدان و آفرینشِ شناختی زیباییاین جنبه از  .آیدشعر به شمار می

پژوهش حاضر . است قرارگرفتهو پژوهش  بحث مورددر دو زبان فارسی و عربی بسیار  دوران معاصر

و اشتراکات ادبی شعر فارسی پس از عصر مشروطیت و شعر عربی  مقوله تصویر دلیل اهمیت به

دو  دریکی که این دو ادبیات فرهنگی و اجتماعی ،تشابهات شرایط فکری نیز وپس از عصر نهضت 

 .و نقد و بررسی آن در دو زبان فارسی و عربی پرداخته است تصویرماهیت  به ،اندداشته سده اخیر

که لقب « پور نادرنادر »شاعر معاصر فارسی  اشعارِ  ترین رویکردهای تصویریمهم در این میان

که تصویرگراترین شاعر معاصر عرب است با « خلیل حاوی»را به خود گرفته و شاعر تصویرها 

قرارگرفته  وتحلیل تجزیهتوصیفی مورد  -تحلیلی در پیش گرفتن روشتطبیقی و  نظریه و دیدگاه

که از  شاعر این دو بینی و کیفیت اثرِ ادبیدر شناخت جهانو نقش آن  نقد و واکاوی تصویر .است

 تصویرسازی هنر از خود ذهنی و حسی هایتجربه بیان برای هستند و مختلف زبان و  فرهنگ دو

از  ها آنو تصویرسازی  فکری و اجتماعی های نگرشو   افقبا  شود کهموجب می ،اندکرده استفاده

تصویرهای ملموس و  هیئتکه در  نشدنی وصفمفاهیم و مضامین فلسفی یا انتزاعی و یا حاالت 

و با بررسی هنرهای متشابه در ادبیات مختلف  آشنا ،اندبیان نموده و مختصرموجز  صورت بهعینی 

 .شویمو معارف می ها دانشهای جذابی از کاشف گونه
 

 .پور، خلیل حاوی ادبیات تطبیقی، نقد ادبی، تصویر، نادر نادر: ها کليدواژه
 

 

 مقدمه

شد که می ادبی اطالق های پژوهشای از حوزه سنتی به طور بهی تحقیقات ادبی است و هاحوزه ترین کهنادبیات تطبیقی یکی از 

 درنهایتشد و گذار بر دیگری شمرده میشدند و یکی تأثیردر آن آثار ادبی یا ادبایی از دو زبان و ملیت متفاوت با یکدیگر مقایسه می

های نو و پیشرفت اما در چند دهه اخیر، نظریه ؛گشتهای اصلی پژوهش مطرح میعنوان یافتهنظر بهشباهت میان دو اثر یا دو نویسنده مورد

هایی امروزه طرح نظریه. های اجتماعی و فرهنگی سبب شده است که زمینه مطالعاتی این حوزه دچار چالش جدی گرددافزون پدیدهروز

تطبیق و مقایسه وارد  یهزها و الگوهای نوینی را در حوی روششناسی و رویکردهای بینامتنروایت و شناختی نشانهشناسی، همچون گفتمان

و آن تعریف مطابق  داده شود ارائهتعریفی جدید از ادبیات تطبیقی ی ادبیات باید هایی به حیطهورود چنین نظریه موازات بهپس . اندساخته
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 عربی و فارسی ادبيات در شعری تصویر واکاوی و نقد

 حاوی خليل و پور نادر نادر اجتماعی اشعار به نگاهی با
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و  فعالیت آزاد انسان»: چنین تعریف کرده استتطبیقی را ایناست که ادبیات  آمریکاییپرداز و منتقد ادبی مشهور با گفته رنه ولک نظریه

ای استوار است مقبولیت گفته ولک مؤید این سخن است که ادبیات تطبیقی بر نظریه(. 57: 6831انوشیروانی، )« مطالعه ادبیات در کلیت آن

 ی جدیدنظریه ترتیب این به. یکسانی برخوردار است یدر میان تمامی ملل از جوهره رود وپدیده جهانی به شمار می یک آنکه ادبیات در 

یا مرزهای جغرافیایی و سیاسی در  تمایزات زبانی از دور به آید که هدف آنادبیات تطبیقی یک رویکردی جدید در نقد ادبی به شمار می

رویکردی که در : بر چنین رویکردی استوار استمقاله نیز این . مطالعات ادبی، تفسیر و ارزیابی متون ادبی را در سرلوحه خود قرار داده است

های تحقیق در ادبیات تطبیقی نقد و واکاوی متون یکی از زمینه. شودعنوان یک پدیده جهانی و انسانی و فراملیتی مطرح میآن، ادبیات به

در زمان و  عرب وونه دو شاعر فارس شده است و چگ کاررفته بهمثل تصویرسازی در ادبیات جهان ای ادبی چگونه پدیده: ادبی است؛ یعنی

 اند؟مکان و فرهنگ متفاوت از هم از این پدیده بهره جسته

 پژوهش اهميت و ضرورت -1-2

نقد و . است ادبی با رویکرد تطبیقی نقد اصطالحات پرکاربردترین و ترین اساسی از یکی واکاوی پی نقد و در حاضر پژوهش

در ائتالف و مناسبتی کامل با محیط  که تصویر در شعر این دو یابداز این منظر اهمیت می ل حاویو خلی نادر پوردر شعر  تصویرواشکافی 

 احساسات و عواطف و بینینمودی از جهانبرد و بازو حسی و عاطفی و فکری شده است، به سر می لمس قابلزندگی، محیطی که برایشان 

های همچنین بررسی هنرهای مشابه در ادبیات مختلف، کاشف گونه. دارد ها آن راشعا چندمعنایی برخوردگاه و بازتاب نیز و شاندرونی

 این بررسی و توجه عربی معاصر فارسی و متون در تازه خوانش یک به رسیدن و شناخت منظور به پس. ها و معارف استجذابی از دانش

 .یابدمی ضرورت موضوع

 

 پيشينه پژوهش -1-3

شده های انجامباره این دو شاعر معاصر و نیز مکتب تصویرگرایی وجود دارد، اما طبق بررسیهای مختلفی درمقاالت و پژوهش

 .تاکنون اثر و پژوهشی با رویکرد تطبیقی به این موضوع نپرداخته است

 هافرضيه و پژوهش سؤاالت و تحقيق روش -1-4

 و مآخذ از برداری یادداشت مختلف، آثار دقیق و قعمی مطالعه بر مبتنی و تحلیلی ـ توصیفی رویکرد با پژوهش این تحقیق روش

 : هستیم زیر سؤاالت به گویی پاسخ درصدد پژوهش این در. بود خواهد ها داده وتحلیل تجزیه

ویژه ادبیات جهانی و نظریه ادبیات و نقد های معرفت ادبی بهبرداری از دیگر شاخهنقش و کارکرد ادبیات تطبیقی در پرده -6

و  نادر پورتشابه و تفاوت تصاویر شاعرانه اشعار  -8 ؟کندعمل میو حاوی چگونه  نادر پورتصویر در انتقال مفاهیم شعری  -2 چگونه است؟

  است؟ تبلوریافتههایی حاوی بیشتر در چه زمینه

های در حوزه ها آنهای مختلف و کشف روابط پیچیده ادبیات تطبیقی به بررسی تالقی ادبیات در زبان -6: های پژوهشفرضیه

رزش او حاوی جایگاه رفیع برخی مضامین و  نادر پورتصویر در شعر  -2 .پردازدمی... ها وهای فکری، موضوعهنری، مکاتب ادبی، جریان

حاصل  (آنی)درنگ خود و بیدو شاعر در پی الهام خودبه یماژ در شعر هراساس ا :شباهت -8. کندپرمعنای بعضی ترکیبات را کشف می

رفته شامل همبر روی و حاوی نادر پورتصویری  اشعار .تعبیری مانع و سد کار شاعر شود های تفسیری وشود، بدون اینکه اندیشهمی

که و هنری و از راه این تلفیق و ترکیب تصویرهایی بسیار تازه  شده ترکیب انتصاویری است که اجزای آن برای اولین بار در شعر این شاعر

است که یکراست از قلب شخصیت  گانو نشانگر اوج احساس و عاطفه سرایند آمده وجود به، ا شیء در جهان استبازنمود عینیت ی

ای از حقیقت نشانه گونه رمانتیکی ناب و پردازانهکارگیری ظرایف زبانی در یک فضای خیالبه :تفاوت .پا خواسته استسرچشمه و به

هنرمندی و قدرت نبوغ حاوی در  .رنگی دیگر به خود گرفته است نادر پورتصویری فخیم  محتوم و شکوهمندی است که در چارچوب اشعار

 .وجودآمدن تصاویری طوالنی و مبهم و پیچیده شده استهای رمزآلود و عمق الهامات باعث بهآفرینش تصاویر اساطیری و اشاره

 تصویر و تصویرگرایی در ادبيات -2-1

-آن مشخص می اعتبار بهاصلی که بیش از هر چیز شعریت یا جوهر شعری یک اثر . ویر استشعر نوگرای امروز، شعر خیال و تص

است، قدرت  صل سخنوری بودها، تسلط در کلمه و کالم و ها آنهای قدرت ترین نشانهکه یکی از مهم بنابراین برخالف شاعران قدیم ؛شود

های ذهن بهتر، دورپروازی عبارت بهپردازی و تصویرسازی و خیال اساس برهای زبان مادری، بیشتر وفنشاعر امروز، ضمن احاطه به فوت

تشبیه، کنایه،  از استفاده با متنوع هایشیوه به زبان تقویت و خیال گوناگون هایعرصه به ورود ادبی تصاویر (.507: 6855حقوقی،) اوست

 تصویر از دیگری نوع هنری تصویر درواقع. دارد دربر را بیان ازیمج صورت طورکلی به و است ...آمیزی و حس یا و تمثیل، نماد، استعاره

 بلکه دارد وجود خارج در که صورتی آن به نه را، واقعیت یعنی سازدمی منعکس آن عاطفی بازتاب پرتو در را بیرونی واقعیت که است ذهنی

آفرینی توان شروع شعر مدرن نامید، چراکه تحولایی را میتصویرگر. تاباندبرمی کند،می دریافت انسان هایاندیشه و عواطف که صورتی به
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اما  ؛خوردمی چشم بهای نیست و تکاپو برای نوآفرینی و تغییر در همه ادوار مایه در ادبیات همه ملل چیز تازهشعر چه در فرم و چه در درون

های دشوار، گذشته باشند و بیش از که از گذرگاه ژرف و ریاضت اند زده رقمفاصله میان احساس نیاز در تغییر و ایجاد تغییر را تنها بزرگانی 

 .ها را ادراک کرده باشندی ذائقههر چیز روح شعر و عطش و نیاز مشترک همه

 هیچ و بگیرند عهده به را نقشی چنین تصویرها و حوادث اینکه و نمایند افاده را مقصود و معانی واژگان، اینکه بین است فرق

 و خیال این گریجلوه اوج .سازد ادا ترروشن و پربارتر صورت به را تولیدشده معانی بتواند که نیست تصویر مکان و قعیتمو باب در سخنی

 کاررفته بهدر اشعار خود « حاوی»و « نادر پور»که دو شاعر فارس و عرب است تصاویری  شودمی شمرده شعر یک شعریت اساس که تصویر

شیء نیست، بلکه نگاهی است فراتر از ظاهر که علت غایی شیء را  تنها صورت و تابلوی ها آنتخیّل در شعر  و تصاویر چراکه این اندبرده

زبان تصویر  ها آنگردد و بدین طریق زبان شعر دیگر زبان آنان میعبارتنفوذ کرده و به ها آنتدریج در زبان کند و آن تصویرها بهرسم می

 .شودمی

عناصر »: و چنین باور دارند کهای اجتماعی قائل است؛ ی تخیّل، محتوا، مضمون، صورت و سبک ریشهرئالیسم سوسیالیستی برا

 .«ی خود تابع حرکت تاریخی استنوبهتمام این عناصر چهارگانه به... ی هنری عبارت است از ماده، فن، سبک و تماشای یک قطعهمتشکله

و تعبیرات هنری و  خیال صورمختصات بدیعی که عبارت است از : شمارد شاملهنر برمی ای برایگانهی تفکر اجزای سههمچنین این شیوه

. شوداشیاء تصویر ذهنی ایجاد کرده، تصویر ذهنی به کلمه منتهی می که گونه همان به. هاستآن کاربردن بهو مختصات فنی که مهارت  ادبی

 رو ازاین. شوندمعنایی را باعث میگیرد که گاه چندمعنایی و نیز همویه شکل میای دوسگردند، یعنی رابطهکلمات نیز باعث تصاویر ذهنی می

ها است که معناییها و همکند چندمعناییدر حوزه ادبیات نقش ایفا می آنچهزیرا  ؛گیردمیگیری معنا قرارادبیات در سطحی دیگر از شکل

 (.230: 6830، صدیقی) استهای زبانی یا تصویر زاده همین ظرافت خیال صور

 با دوره هر شعر ،درواقع. یابدمی تحقق اجتماعی جدید فضای نیازهای و ادبی تحول ضرورت به توجه با زبان، هر در شعر تحول

 و ذاتاً ادبی اثر هر» باختین، نظر به بنا. است اجتماعی فرایندی ادبی، زبان و شعر تحول و دارد ناگسستنی پیوندی خود اجتماعی هایزمینه

 فرض را وگو گفت طرف هم و سخن هم پیشاپیش اجتماعی، گفتمان از شکلی عنوان به شعر، در باختین. «است اجتماعی ناخودآگاه طورهب

-می را موقعیت آن از ناشی خاص مقتضیات و یابدمی توسعه ایشوندهدگرگون اجتماعی بافت در معین گفتمان یک که گونههمان. گیردمی

رسالت تاریخ : گویدداند و میابراهیم سالم ادبیات را متشکل از سه عنصر؛ اندیشه، تصویر و عاطفه می (.82: 6835حکاک، کریمی) پذیرد

غنیمی هالل، ) استی ادبیات تطبیقی ها بر عهدهی آثار ادبی و تشابه و سبکو پژوهش در رابطه ادبیات گردآوری این سه عنصر است

6858 :68.) 

 

 ی مطالعاتی آنحوزهادبيات تطبيقی و  -3-1
ی آثار ادبی و تشابه و ای از مطالعات انسانی است که به رابطهی نقد و تحقیق، شاخهعنوان دانشی نو، بر پایهادبیات تطبیقی به

و پی  لی بیدار ساختن ملی خود را بر پایهدهد و رسالت ارزندهقرار می موردپژوهشهای ابداعی و مثمر را ها و نیز واشکافی حرکتسبک

ادبیات تطبیقی سبکی که  استو بدین خاطر  ها در میراث فرهنگ و تمدن جهانی قرار داده استهای معنوی و سهم ملتبردن به ارزش

این سخن بدین  ی وجود نهاده است؛ید گام به عرصههای غرب در آغاز دوران جددر برخی از دانشگاه وهای پژوهش ادبی است نوین از سبک

نیاز و  هنگام بههای تطبیقی انواع پژوهشمختلف به های سرزمینهای دور ادبا در نوظهور است، بلکه از گذشته کامالًه این فن، معنا نیست ک

 استآورد دوران جدید های ادبیات تطبیقی و کوشش در تحکیم مبانی آن رههای پژوهشلیکن، گسترش شیوه. پرداختندضرورت می

 .(3: 6832کفافی، )

ای از جهان توسط ای در نقطهتوان به نقاط وحدت اندیشه بشری پی برد که چگونه اندیشهت تطبیقی، بیش از هر چیز میدر ادبیا

ادبیات  خاطر همین به؛ دیابدیگر مجال بروز می ای گونه بهشود و در نقطه دیگر همان اندیشه اندیشمندی، ادیبی و یا شاعری مطرح می

است و در مسیر و روش خود ناگزیر از اقتباس، ترکیب، تأثیر و بازآفرینی است و بدین طریق است که ادبیات دارای موجودیتی زنده و پویا 

 .ها از هر رنگ و نژاد و زبانآدم های حرفگردد برای دیدن افکار و شنیدن ای میشود برای وانگری ادبیات جهان و دریچهتطبیقی ابزاری می

در تعریف  توانطورکلی میپس به. ردی هست برای شناخت عمیق و علمی تفکر و فرهنگ هر مرزوبومترتیب ادبیات تطبیقی رویک بدین

 بررسی بهادبیات تطبیقی  :گفتاستناد کرد و  -قاهره دانشگاه و بیروت دانشگاه اسالمی ادبیات استاد- «کفافی» گفته به ادبیات تطبیقی،

های هنری، مکاتب و حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزه درگذشتهآن مختلف و روابط پیچیده  های زبانتالقی ادبیات در 

های فکری و هنری ادبیات های جریاندان جهت است که از سرچشمهب پردازد و اهمیت آنمی... ها، افراد وهای فکری، موضوعادبی، جریان

 ورزدآگاهی انسانی یا قومی مساعدت می دهی جهتیات جهانی برخورد دارد و در زیرا هر جریان ادبی در آغاز، با ادب دارد؛ملی پرده برمی

 .(5: 6832کفافی، )
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روز در حال گسترش است و بهی ادبیات روزمنحصر در ادبیات دانست، چراکه محدوده نبایدا ادبیات تطبیقی ری مطالعاتی حوزه

اجتماعی و بوطیقایی  پیوندهای شناختی،روان فرهنگی، اصالت در ابعاد مختلف و تجسّس به مطالعه بیشتروبیشتر هرروز های کلی نقدنظریه

بررسی تصویر در یک  .کنندهای جدید را در همه مراحل ترقی و در تمام تغییراتش دنبال میو رشد ادبی ملت دنجویتقرب میاثر هنری 

و خلیل حاوی در تصویرگرایی تحت تأثر و تأثیر  نادر پور حدود مشترک یعنی در عصر مشروطیت و عصر نهضت برای این نیست که بگوییم

سبت به تغییر و تر کردن درک و قدرت افزایی ناند، بلکه این تحقیق بر این نظر تأمل دارد که سهم عظیمی را در عمیقبوده همدیگراز 

و  ردههای متعدد تفسیر کر تصویرساز را از جنبههای این دو شاعهای تصویری و تصویرگریو در خالل آن بتوانیم اندیشه تحلیل داشته باشد

 .افکنیم بیمختلفی که در تعبیر از موضوع هنری یا ادبی است، نوری  های راهو بر  یمای در متن ادبی پرده برداراز معنای تازه

 نقد تطبيقی -3-2

ه قول اهل لغت، سره از ناسره و نظر کردن در دراهم تا در آن ب« بهین چیزی برگزیدن» معنیخود در لغت به  کلمه نقد

و دقائقی را که در آثار ادبی  لطایفی عادی واسطه شود و نقاد آثار ادبی نیز کارش این است که بین نویسنده اثر ادبی با خواننده .بازشناسد

تا بهای واقعی هر یک  ار سازدوجود دارد معلوم کند و اگر هم معایب و نقایصی در آن هست که عامه اکثر متوجه آن، نیستند، آن را نیز آشک

 (.66: 6875، کوب زرین) شوداز آثار ادبی معلوم و معین 

اول به معنای تفسیر، شرح، تحلیل، تمییز و داوری و دوم به معنای : است شده گرفته کار بهبه دو معنا نقد همواره  دور از گذشته

های ادبی و برشمردن ارزش همچنین بررسی قطعه. پایه نظر اول قرار داردکه نقد در این تحقیق بر  (3: تاضیف، بی) مؤاخذهعیب گرفتن و 

پردازد جزو ادبیات تطبیقی ها مینقد تطبیقی به بررسی و تحلیل ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان ازآنجاکه. مصداق نقد ادبی است ها آنفنی 

-ی مقولهدر نقد تطبیقی، پژوهنده از همه .ساس نقد و تحقیق استوار استادبیات تطبیقی بر ا کار پایهدانیم می که همچنانو  آیدمی بشمار

ی خاص در جهت نقد تطبیقی با ورود به حوزه. گیردو تحول و اصول فنی آن بهره می های ادبیاز تاریخ ادبیات گرفته تا آرایه ،های ادبی

های مختلف بینی دو هنرمند در زمینهین نوع نقد پیام و تفکر و جهانکند و در اها هنرمندان کار خود را آغاز میها و تفاوتیافتن مشابهت

 .کندبررسی می را اخالقی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی و بوطیقیایی

 اشتراکات ادبی در شعر فارسی پس از عصر مشروطيت و شعر عربی پس از عصر نهضت -4-1
بنای هر انقالبی بر ویران کردن مبتنی  که ازآنجاییآید، می دوجو بههای بزرگ بعد از حوادث بزرگ، همیشه اندیشه تردید بی

ها پشت پا زدند و هم در ی سنتاست، بعد از عصر مشروطیت و عصر نهضت نیز با ارتباطی که میان جهانیان صورت گرفت متفکران به همه

عنوان ساکنان یک منطقه به یک به عرب ویران ی روابط و تعامالت فرهنگی اپیشینه. نگرش و هم در عمل تجدد و نوگرایی را پذیرفتند

تحوالت شعر فارسی و عربی، با توجه به اشتراکات شرایط فکری، فرهنگی و اجتماعی در یکی دو سده و به نسبت آن نیز  رسدگذشته دور می

رهایی شعر از سبک هندی و  هم در ایران، تحت تأثیر شرایط جدید اجتماعی عصر بازگشت که. اخیر، تقریباً صورتی مشابه داشته است

تحت تأثیر شرایط سیاسی اجتماعی در عصر مشروطیت قرار  بعدازآنهای آن و بازگشت به شعر کهن پارسی، الگوی شاعران شد و ویژگی

و عصر انحطاط  های ویژگیغرب و تحوالت اجتماعی جدید که رهایی شعر از  بافرهنگگرفت؛ و هم در جهان عرب، پس از ارتباط مصریان 

الت هم و بدین طریق وضعیت هر دو ادبیات متحول شد و این تحو شاعران قرار گرفت موردتوجه( عصر عباسی) کهنبازگشت به شعر 

ی در دوره .های اندک، تحوالت هر دو شعر یکسان است، با تفاوترو ازاین. مضمون و محتوا ازلحاظو هم  ودفرم و شکل بیان ب ازلحاظ

خورد و مسائل اجتماعی پیوند می باسیاستشود و ادبیات در آن دوران ای در ادبیات فارسی و عربی باز میتازه باب مشروطیت و عصر نهضت

 (.25: 6818گریس، ) استبداداز عدالت و آزادی و نکوهش  داری جانبشود با و اخالق مرادف می

های مختصری که برخاسته از است، با تفاوت داده روی در شعر عرب اتفاق افتاده، عیناً در شعر فارسی نیز صدسالآنچه در این 

با  و ارتباط مردم مصر و لبنان بخش از تحوالت جهان عرب، تابع آشنایی. ها و ساختارهای حیات دو قوم استشرایط متفاوت فرهنگ

غربی و نیز آشنایی شاعران  مسافرت رجال این دوره به کشورهای درنتیجهها و در کشور ما هم بخشی از این روشنگری کشورهای غربی بود

از روزی که شاعران پایان قرن »: گویدمی چنین اینشفیعی کدکنی در مورد این تحول و تغییرات . و ادیبان با تفکر و ادب غربی بوده است

در شعر فارسی و عربی  ژون پرسهای الیوت، لورکا، سنتا امروز که تجربه های الفونتین پرداختندنوزدهم و آغاز قرن بیستم به ترجمه فابل

بنابراین  ؛(67: الف 6830شفیعی کدکنی، )« ماهیت داده است ردرجه تغیی 630حضور آشکار خود را به ثبت رسانده، شعر فارسی و عربی 

رفته از برگ انقالبیعنوان ها با مدرنیته است و از آن بهایرانیان و عرب ای هویتیانقالب مشروطیت و عصر نهضت نقطه عطف و رویارویی 

 .شودمفاهیم مدرن در تمایز با اندیشه و هویت سنتی یاد می

 اجتماع و تأثير آن بر ادبيات  -4-1-1
در . رودگیری روح هنر در بستر اجتماع است و از آن فراتر نمیگیرد؛ یعنی شکلدر ابعاد اجتماع میخود را  ی مایه رنگهنر 

توانند جریان خلق اثر را تحت تأثیر خود قرار داده و ماعی که در حال وقوع هستند، میخالل آفرینش هنری تغییر و تحوالت سیاسی و اجت
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اجتماعی را نادیده  کنشگرهایهای هنری پس اگر بخواهیم در خوانش از آفرینش. ند بیامیزهای بیرونی و درونی را درهم شاخصه وسیله بدین

که از طریق کلمات  اشیاءندکلمات در شعر مظهر اشیاء نیستند بلکه خود  .خواهد شدهای جهان تازه شعری نیز ناپدید ی انفعالبگیریم، همه

که در  هایی تداعیتوانند بکنند، با شان، با القائاتی که میکنند، با رنگ و طعمشان، با صدا و حجم و درشتی و نرمیدر شعر حضور پیدا می

باید برای شاعر  ها اینی همه. فرهنگی که پشتشان خوابیده و تاریخی که دارند توانند داشته باشند وامکانشان هست، با تمام باری که می

تواند برای مرگ رجز بخواند مگر آنکه با مرگ تواند از تلخی زهر سخن بگوید مگر آنکه زهر را چشیده باشد و نمیاو نمی. زیست شده باشد

 باشدی بیافریند مگر اینکه با روح هر چیز الفتی شاعرانه بهم رسانده پنجه در پنجه کرده باشد اما نخواهد توانست از این تجربه، شعر

خود قرار داده  موردعالقهمواد الزم برای هنرمند تنها آن چیزی است که خود او تجربه کرده، احساس نموده و  (.635: 6858، دستغیب)

همچون مصالح کار  که آنتر باشد به همان نسبت احتمال خیزد و هر چه این تأثرات عمیقمواد هنری از ژرفای تأثرات آدمی برمی. باشد

 (.65: 6818گریس، ) یابدواقع شوند، افزایش می مورداستفادههنری 

و  در دفترهای شعری از آسمان تا ریسمان نادر پورهای اندیشگی دو شاعر حضور حافظ در اندیشه شعری کندوکاو در مایه ازنظر

این دو شاعر  های تأملو این مسئله نشانگر  خوردبچشم می شدت بههای فلسفی او در دیوان نهرالرماد صبح دروغین و حضور نیچه و اندیشه

 .در نظام هستی است

 (نمونه تطبيقی) عربیتحليل تصویر شعری در ادبيات فارسی و  -5-1
هنری و برانگیختن  بیان باها این زبان چراکههای هنری متمایز هستند، ها به ویژگیزبان فارسی و زبان عربی از دیگر زبان

این نکته در ترکیب حروف، . اندمأنوس بیشتر شناختی زیباییاحساس هنری و انسانی بیش از هر زبان دیگر سازگاری دارند و با معیارهای 

زبان تصویر هنری، زبان مجاز است و مجاز همان ابزار تصویر هنری است؛ پس واژگان این دو . نمود بیشتری یافته است ها آنواژگان و عبارت 

های آن گیری از زبان و استخراج ویژگیجدید به بهره معنای بهتصویر . روح نیستند بلکه زنده و دارای اشاره و الهام هستندزبان جامد و بی

بخشی از طریق بیان مجازی یا حقیقی رکیب واژگان و عبارات، انگیزش تصویرهای الهامکند که هدف از تعنوان مواد سازنده کمک میبه

-های پیچیده و آشفتگیگر جنبهچون زندگانی امروز جلوهشعر امروز، هم .گرددطورکلی قدرت معانی تصویری آن به واژگان برمیو به است

 (.76: 6836اسوار، ) استاین عصر  های

که با موضوعاتی چون آزادی و  شناختی وقایع استتاریخ اجتماعی و روان ی دربرگیرندهرسی و عربی امروز فا شعر طورکلی به

 اما یابد،می تجسم استعاره و تشبیه در گاهی گرچه شعری تصویر .های فارس و عرب اختصاص داردرهایی ملی، مقاومت و لزوم بیداری ملت

 و رموز و تازه اشتقاقات ها، تفاوت برانگیختن متناقضات، میان سازی ترکیب مانند ،دارد تجلّی و تحقیق برای دیگری هایشیوه همواره

 میسر راحتی به شاعران همه برای آن اساس بر یا جدید شناسی زیبایی فلسفه پرتو در شعری تصویر تشکیل که دانست باید همه بااین عالمات،

 با و دارد نزدیک ارتباط هنری تعبیر حقیقت از ها آن آگاهی میزان و نگبافره شاعران روح در صورتی چنین آفرینش به میل و شودنمی

 (.623: 6853رجایی، ) آیدنمی دست به تقلید

 کامل و تام وحدتی در اشیاء، زندگی زیربنای در پس. رویدمی خار آن از که است ایهسته همان رویدمی گل آن از که ایهسته

 ژرفای و عمق به فرورفتن با را ها آن وجودی وحدت و واقعیت تناقضات و هاپراکندگی این در نفوذبا خواهدمی شاعر و هستند دیگر باهم

 تجربی و معنایی پشتوانه و تناسب بدون را کلمات یا و کند بیان را متناقضات این میان مرز فقط که خواهدنمی شاعر. بیاورد دست به ها آن

 میان جمع و شیء دو این برخورد نقطه جستجوی یاندیشه پی در و آورده رو متناقض شیء دو به واحد لحظه یک در او. بچیند هم کنار

: گویدمی که است تصویر از پاوند ازرا تعریف این مبین متضادها میان آمیختگی و اندماج عبارت، این و است؛ هم از دور احساسات و هااندیشه

 دهدمی توضیح گونه این را عبارت این براهنی. «دهدمی ارائه زمان از ایهلحظ در را عاطفی و فکری گرهی که است چیزی آن تصویر»

 هایظرفیت است ممکن چیز چندین یا چیز دو این. معین نقطه یک در کلمات وسیله به است متغایر دنیای دو از چیز دو زدن حلقه تصویر،

 شوندمی جمع یکجا در تصویر وسیله به که دارند تعلق فمختل های مکان و ها زمان به معمول نیز و باشد داشته فکری یا و عاطفی

 (.55:6 ج 6855براهنی،)

 ترکیب این کارکرد که بیافریند خویش شعری زبان در ایتازه سوم ترکیب متناقض عینیت دو یا شیء دو بازنمود از تواندمی شاعر

 فضای متنافر اجزای میان جمعِ یعنی پدیده، این. است مستقلی ترکیب خود، بلکه نیست، منتسب متناقض شیء دو از یک هیچ به سومی

 ترکیب از نوع این دهنده نمود شاعر این دیوان هایعنوان چنانکه. است داده اختصاص خود به حاوی خلیل شعر در را ایگسترده بسیار

 (.77: 2001جمعه، علی) هست

زندگانی دشوار و . گر استجلوه هر دو شاعر شعار تصویریهای تازه در ای احساسات و اندیشهاندیشه و احساس نیرومند و عرضه

 چشم بهزندگانی  زیباییهم  ها آنشعرهایی که در . اندهددردناک و دیرپای آن، شعر این دو شاعر را آکن های غمسخت فردی و اجتماعی، 
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و دوستدار مهربانی و  عصیانگرفریادی است  ها اینشعر . زندها در آن جرقه میدغدغه تاب گرمو غم زمانه و  های آنآید و هم رنجمی

 .دهدرا نشان می ها فرازوفرودها، ها و اضطرابسراید و نبردها، اندوهو غمگین می تپششعرشان آهنگ پر . روشنایی

ی شاعر در این مجموعه. سازی متناقض در بهترین سازوکار استی هنر ترکیبعرصه نادر پور« صبح دروغین»دفتر شعری 

ارائه های متضاد را با یکدیگر تلفیق و اندماج دهد و صورتی از یک فضای ناب و عینیتی محتوم و مهارت خود کلمه باقدرتتوانسته  شعری

خود شعر صبح دروغین هست؛ در صبح  ،شده دادهکنار هم قرار  های متضاددستی تمام واژهکه با چیره های زیبااین ترکیب ی ازجمله. دهد

پناهی نیست، اندوه و درد و تنهایی و ستمدیدگی و اختناق و استثمار و فقر و بی نمایانگرنمادهای برگرفته از آن، تنها  دروغین طبیعت و

گرچه در این زندگی، . ، باورها، بیم و امیدها، شوروشوقها و آرزوهای فردی و اجتماعی آدمی هماهنگ استها ادراک، ها احساسبلکه با تمام 

و  سیمگون، اما همیشه در پس هر صبح کاذب، طلوعی ها باقی نگذاشته استی چیره است که مجالی برای تجلی آندرد چندان بر زیبای

 .نمایاندزردفام رخ می

این / کفر زمينيان را در خود نهفته است/ زهد سپيد برف /گفته است درود بهامشب، زمين، تمام گناهان خویش را،  

چشمانم از بلندی طالع / شب گرچه در مقابل من ایستاده است/ زرتشتگاه آتش ی جلوها/ ای زادگاه مهر/ ... سيمگون نقاب

 (.60: 6810، نادر پور) اخترمدر آسمان صبح تو پيداست / ی زمينهای مه آلودهوز پشت قله/ سوی توستبه
 مسئله همین با نیز دفتر ینا از شعر ده قریب و ایران اخیر انقالب به نسبت شاعر عاطفی و ذهنی است واکنشی دروغین صبح

 دفتر این در ها آن محتوای و اشعار عناوین. دهندمی ارائه خاص احساسی و اندیشه از بازتابی در را نادر پور اجتماعی عقاید و دارند سروکار

 و «بیدار بیمار» به توانمی ها نآ ازجمله که اندیافته نشأت دورپرواز خیالی و تیزبین نگاهی یک ازو  ابداعی و نظیرکم هاییترکیب با شعری

که  کندایران عصر شاه را به مردابی تشبیه می نادر پور« تردیدی در طوفان» شعردر  .اشاره کرد «طوفان در تردیدی» و «مغرب از طلوعی»

از قیام درختان  هستند و خشم و خروش انقالب را به جنگلی پرآن مرداب  های ماهیسان ن ضد رژیم سلطنتی بهانقالبیون و شورشیا

 :نویسدکند و در مورد مرداب میخشمگین تشبیه می

طومار سرگذشت شب و  /جای مردن ماهی: مرداب/ غافل خورشيد صبحگاه دار آیينه/ ی آفاقذهن خفته: مرداب

 (.25:همان) ماهدرگذشت 

های این مرحله یک اعر است که سوردهسریع رویدادها روز اجتماع از شگردهای این ش دنیدستکاری محتوای تصایر برای برتابان

 .غمآوای اجتماعی است برای رفتن به عمق دردهای مردمی

سروده شده خطاب به مادری که در گیر و دار یک کشتار خیابانی در جستجوی فرزند خویش  6850در شعر شهادت که در سال 

 :گویداست می

های سکوتی تلخ در رگ/ تپد بی هيچ فریادیها میدمکه در زیر ق/ ی دل راببين آن مغز خون آلود را، آن پاره

بمان  /جوشد از خون زیر این خورشيد عالم سوززمين می /گوید که بعد از مرگ، آزادیبدو با طعنه می/ ریزدسردش زهر می

/ دوزیان خانه میدو چشم منتظر را تا کی بر آست/ بارد از خورشيدکه باران بال می/ ی خاموش خویش امروزمادر بمان در خانه

 .(23: 6871نادرپور، ) ی فرزند را بر در نخواهی دیدکه دیگر سایه
از جمله ( خاکستری رودخانه) «نهرالرماد» کهاو هست  نخست دیوانهای حاوی های متناقض تصویری در سرودهاز نمونه

 حال بااین کند،می داللت خاموشی و ویرانی بر( کسترخا) رماد و دارد داللت سرزندگی و حاصلخیزی بر نهر کلمه ،دفترهای شعری آن است

 بافت در کلمات وارونه نشستن هم کنار نوعی ها ترکیب گونه این. سازد برقرار عمیق تناسبی و ائتالف متضاد دو این میان توانسته شاعر

 ترغنی فکری و فنی ازلحاظ ا ر ودخ شعری متن و ببخشد عمق سازدمی مطرح که موضوعی به طریق بدین خواهدمی شاعر که است شعری

 است، آن وقوع منتظر که گویدمی سخن یأسی و ناامیدی از شاعر که( گرسنگی خرمنزارهای) الجوع بیادر نام به حاوی دیوان سومین .سازد

. است کرده اضافه آن به هم را گرسنگی خود، دستی چیره با شاعر اما دارد، داللت درو فصل و نعمت فراوانی به که است ایهکلم خرمنزار واژه

 سکون و ضعف با است شدت و قدرت نماد عمومی اذهان در که را رعدوبرق شاعر( آگین زخم تندر) الجریح الرعد نام به چهارم دیوان در

 همیشه یکمد کلمه اینکه رغم علی ،(کمدی دوزخ از) الکومیدیا جحیم من نام، به شاعر پنجم دیوان در است همچنین. است ساخته همراه

 دیده وفور به نیز قصاید در ها ترکیب گونه این. است کرده ذکر دوزخ با را آن اینجا در شاعر شود،می متبادر ذهن به شادی و خنده با همراه

 :گویدمی و داده قرار مخاطب را ابلیس شاعر که قطعه این مانند؛ شودمی

 لسرابا وهج علی یطفو المع ظالم من/ یتعری قلباً إبليس أعطنی

از تاریکی روشن که تابش خیره کننده بر امواج سراب / ابلیس قلبی را بر من ببخش که از هرگونه فریفتگی خالی باشد: ترجمه

 .دارند
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 نوع یک ها این همه و کرده تصور حرکت و موج آن برای شاعر که سرابی و کرده توصیف درخشندگی با را تاریکی اینجا در شاعر

 .است داده پیوند هم به را متناقض شیء دو شاعر هک است واژگونه ترکیب

حوادث و ( مادر اندوهگین)« األم الحزینة»شاعر در اولین قصیده این دفتر شعری یعنی قصیده ( الرعد الجریح)در دیوان چهارم 

نیز شعری . ن نحو آشکار استانگیز بر سراسر قصیده به بهتری کشد و این وقوف حزنهای اجتماع ملت عرب را به تصویر میاتفاقات و جنگ

 :بینیمهای دل شاعر و زمانه را در آن منعکس میاست سخت تراژیک که ضربه

 حوله اآلفاق جدرانُ مغاره/ یوقد نارَه/  ما لضيفٍ غاضبٍ/  و صمتُ یترامی عبرَ صحراءِ الرمال،/ ما لوجهِ اهلل صحراءُ

 (. 838: 6338حاوی، ... )و یمحِّی دربها/  الصحاری و البطاحویمشی معها تيهُ /  غابةٌ تمشی/  حولَه أیدی الرجال/
/ ی غاصبمهمان ناخوانده/ سکوتی سرتاسر که صحرای شنی را در برگرفته است/ عنایت و توجه خداوند به صحرا کجاست: ترجمه

فقط صحراها / انده آن پنهان گشتههای مردمان از کمک بدست/ ی غار شکسته شده استافق در هندسه/ اش را بر ما گسترانیدهآتش سلطه

 .هیچ راه گریزی نیست/ کنندها او را همراهی میو ریگ

 و حاوی نادر پورنقد تصویر در شعر  -6-1

 نقد تصویر در شعر خليل حاوی -6-1-1
اند، ف کردهنقد تعری که شعرش با اصول و قواعدی که برای با توان شاعری بسیار باال است ،خلیل حاوی یکی از شاعران ممتاز

توانیم برای ما می. شودی شعری او مربوط میکارگیری فنون شعری و متافیزیک و فلسفهو این مسئله به عمق به مطابقت و همخوانی دارد

 شود که بگوییم تصاویری را که او در شعر خویش آفریده؛ اما این باعث نمیبرشماریم شناختی زیباییهنر شاعری حاوی معیارهای بسیارِ 

نقد . اشاره کرد تصاویراو در برخی « مستقیم و صراحت گویی»توان به وب تصاویر شعری حاوی میعی ترینمهماز  .بدون نقص و عیب است

-که موجب تمایز متن ادبی از یک متن عادی می قدرتی آناند، جدید بوطیقا و ادبیت یک متن را یک نوع قدرت آفرینشگرانه تعریف کرده

محسوس اشیاء است که شاعر میان زبان شعری خود و  ها و زوایایِ عمیقی از تعالی و بیرون رفتن از ظواهر، وجود نقطهدیگر عبارتی به. شود

-که اشاره مستقیم به چیزی در شعر را از ضعف یک قصیده برمی اینجاستاز  .کندخوردگی و پیوند درونی ایجاد مییک گره هاهستی واژه

 :گویدحاوی وقتی می. بردشود را از بین میشیء سه نوع از ارکان شعری را که باعث لذت بردن از آن شعر مینامیدن یک  چراکهشمارند، 

 .بال دیار/ صرتم صغاراً تافهين/ مدی الدیار/ کنتم صغاراً تافهين

 .اما بدون خانه/ ن هستیدهایی با آرزوهایی شیریاالن هم جوان/ در طول روزگاران/ شما کودکانی با رویاهایی شیرین بودید: ترجمه

-کنیم و چه خوب بود که حاوی چیزی را هم برای مخاطب و خواننده مجهول میاشاره مستقیم را در این بند شعری مشاهده می

اما این صراحت گویی باعث شده که  ؛بردمتن به محتوای آن پی می کرد و از سیاق و بافتتا اینکه خود مخاطب به آن حکم می گذاشت

جاست که عمق تأثیر شعر در از همینر مورد محتوای آن نداشته باشد، قط به گوش خواننده آن خوش بیاید و هیچ تعمق و تفکری دشعر ف

 (.55: 2001علی جمعه، ) شودنفس شنونده کم می

 تکيه بر تشبيهات حسی -6-1-1-1
دیگر، یک ادراک صرفاً حسی نیست عبارتیبه. نیست درآوردنکارکرد تشبیه در شعر امروز دیگر تزئینی یا آراستن و به هیئت زیبا 

شود و شاعر این حس خود را ی نوعی از ادراک است که باعث تحرک ذهنی شاعر میای بتواند آن را دریابد، بلکه اشاعه دهندهتا هر خواننده

را ناآشنا و مبهم کرده و را رسیدن  چیز همهتشبیه نهد که نه به تحلیل درآید و نه شناخته شود، بلکه از طریق این ی احساسی بنا میبر پایه

 .سازدبه آن را دشوار و دیریاب می

(. 23: 6832باشالر، ) کندترین تجارب زبان را که همان احیا شدن است، مهیا میروشن است که خیال شاعرانه یکی از ساده

گرداند و آن را به حدی برساند که نه ژرفنای آن درک گردد و  بایستی شاعر تشبیه را با خیال شعری خود از حالت یکنواختی و جمود خارج

 .به کار بیفتد درکشخواننده نیز برای  کافی نباشد و جریان خیالی تنهایی بهباشد و برای پی بردن به اصالت آن عقل  مقایسه قابلنه 

وجودی اهتمام ورزیده است، اما در در شعرش بیشتر به اثر  کاررفته به شاعرانی هست که در تشبیهات ی ازجملهخلیل حاوی 

 :گویدتوان ردپای تشبیه حسی را هم در آثارش مشاهده کرد، مانند قصیده بعد الجلید که در آن شاعر میموارد اندکی هم می

تفض األمس / و الغيب الحزینا و اللعنة/ أمما تنفض عنها عفن التاریخ/ ما یمنحنا البعث اليقينا/ فلنعان من حجيم النار

 .عينيها یواقيتا بال ضوء و نار/ لذی حجرا

و لعنت آغازی سراپا / از تاریخی آلوده و خالی از مفهوم/ دهد قالب کابوسی راستینچه به ما می/ دوزخی از آتش، اما سرد: ترجمه

 .گستراندیها نور مهایی است که در انزوا و حفرههایشان یاقوتچشم/ تابدها مینور شبانگاهان از گودال/ حزنی نهان
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را به یاقوت تشبیه کرده است و  اند شده مخفیها و تاریکی شاعر در این بند شعری چشمهای مردمانی را که از ترس در حفره

تاریک و  درجایی که وقتییک شیء درخشنده  چراکه، استشکی نیست که وجه شبه که همان نور و درخشندگی است، وجه شبه حسی 

 (.55: 2001علی جمعه، ) استو یاقوت نیز چنین  کند نسبت به موقعی که نور باشداش جلوه میدگیدرخشن نور باشد بیشتربی

 او اشعار تصویریو نقد  نادر پور -6-1-2

تصاویری که او در شعرش خلق کرده، کامالً  سخن؛ دیگر بهیکی از استادان تصویرپرداز بزرگ است،  نادر پورتصویر شعری  ازلحاظ

نقد و  .خاصی برخوردارند رؤیتتصاویر شعری او اغلب از تازگی و کیفیت و . و افکاری است که قرار هست بیانگر آن باشندمنطبق با عواطف 

عیوب و  ناچار بهآید، ولی هیچ کار هنری کمال تام و کامل را ندارد و ی نگارنده این سطور برنمیاز عهدهتحلیل اشعار این شاعر بزرگ 

حفظ  هایش مثل همیشه زیبا و در عینزبان او در سروده شاعری است طراز اول، راستی به نادر پوربیان شعری از جنبه  .نواقصاتی دارد

نادر توسط  شده آفریدهرسد که در بعضی مواقع، میان شکل و محتوای تصاویر می نظر بهبُعد فنی  ازلحاظ. ماهیت سنتی خویش، معاصر است

تصویر رمانتیک، احساس شاعر را . با محتوای تصاویر استشده  های زیستین به عدم همسازی تجربهائتالف و مناسبتی برقرار نیست و ا پور

تصویر،  ازنظرزیباشناسی یک امر فطری و عقالنی است اما . آوردمی وجود بهکند و در مخاطب تأثیری همسان احساس هنرمند منتقل می

از معیارهای منطقی یا روش تجربی  یک هیچاشناسی دارند، برای داوری به از کسانی که ذوق زیب یک هیچمحسوس و مادی است، یعنی 

 برخالففطرت فتوایی بدهد، این فتوا  برخالفشود و اگر نیازی ندارند، زیرا حکم به زیبایی از شعور باطنی انسان نسبت به زیبایی صادر می

 (.700: 6858غنیمی هالل، ) استوجدان و اخالق خود رفتار کرده 

ها برای شاعر زیست کند، بلکه سراینده باید آن وقایع و واقعیتی شاعر در طبیعت و رویدادها کفایت نمیقدرت مشاهدهتنها 

 .با خواندن آن شعر بتواند با کیفیات روانی سراینده و عواطف انسانی ناشناخته او با نیکوترین شیوه آشنا شود هرکسی که طوری بهشده باشد، 

و شکی در صالحیت تجربه  شودادیب سوق داده می سوی بهی شخصی است که حوادث زندگی مان تجربهمنظورمان از تجربه ه

تنها فقر ی ادبی خود، این عمل نهملکه بخشی غنادست به تجاربی بزند برای  صادق نیست، اما اینکه ادیب عمداً در غنا بخشی ملکه ادبی

یکی از . یابدکمال هنر در تعادل و هماهنگی میان شکل و محتوا تجلی می .فات داردشود بلکه با اصول اخالقی نیز مناهنری نامیده می

شعرهای  ین عدم هماهنگی میان شکل و محتوایرا تنها تصویر بدانند هم نادر پورای مثل فروغ فرخزاد شعر شاعره شودعاملی که باعث می

خالی است، او تصویرساز ماهری  طورکلی بهمحتوا  ازنظر نادر پورشعر : گویدمی نادر پورفروغ فرخزاد در مورد تصویرهای اولیه . است نادر پور

 (.55: 6813فرخزاد، ) کندخواهد بیان خورد، با این تصویرها چه چیزی را میاست، اما تصویر به چه درد می

به شمار  نادر پورر شعری عیوب تصاوی ازجملهدر تصاویر و اشاره سطحی و گذرا و عدم حضور مضامین ژرف  پردازی مضمونعدم 

تا جایی که حتی تصویرسازی او در  فقط برای ذات تصویرسازی آمده است نادر پورتوان چنین گفت که تصویر در شعر در کل می .آیندمی

 .اشعار اجتماعی خودش نیز تحت تأثیر منتقدانش بوده است

 گيری نتيجه

تصویر از عناصر اصلی شعر این : گرددبرای ما آشکار می طورکلی بهقایق زیر از نقد و بررسی تصویر در دو ادبیات فارسی و عربی، ح

نیستند بلکه ابعاد گوناگون دارند و  بعدی یکاند، تصاویر های خود به کار گرفتهتصاویری که این شاعران در سرودهشود، عر محسوب میادو ش

عر گذشته دسترسی ش پرارزشگفت که هر دو شاعر به گنجینه غنی و  توانهستند، می ها آندر شعر  چندمعناییپیش از پیش برخوردگاه 

کودتا،  ،لبنان 6316سال  در ایران و شکست 6882مرداد  23گ جهانی دوم و فضای سیاسی و اجتماعی بعد از کودتای بعد از جن. دارند

-و حاوی از این عوامل سیاسی و اجتماعی بی ورنادر پهای تلخ ملی و میهنی باعث شد که تعطیلی نشریات، سانسور شدید، خفقان و تجربه

-نقد تصاویر شعری این دو شاعر ایرانی و لبنانی چنین می ازلحاظ .گر باشدهایشان جلوهو آثار یأس و ناامیدی شدید در سروده تأثیر نمانند

و عدم  قع از محتوای تصویری خالی استدر بعضی موا ها اینشعر  جدا از استحکام و اصالت تصاویر شعری این دو سراینده،: توان گفت که

 و ناهماهنگی در شعر حاوی، تشبیهات حسی و تنافر بر تکیهصراحت گویی و و  نادر پورمحتوایی در شعر و سطحی بودن و بی پردازی مضمون

خوردگی عاطفه و با گره رود، اما در کل شعر هر دو از یک انسجام درونی و ترکیبی زیبااز عیوب شعری در شعر این شاعران به شمار می

 .خیال برخوردار است
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